
Asterix Kieldrecht werd gesticht in februari 1969. De damesploeg klom snel op 
tot de toenmalige tweede nationale, en miste enkele keren nipt de promotie 
naar eerste klasse. Naar het einde van de jaren zeventig kende de ploeg een 
inzinking, en zakte terug naar eerste provinciale in Oost Vlaanderen. In 1984 
werd Asterix terug ambitieus, en klom in vijf jaar tijd op tot in ereklasse. Het 
jaarlijkse internationaal tornooi ligt zeker aan de basis van de vele buitenlandse 
contacten die Asterix opgebouwd heeft  (met ploegen uit Rusland, Polen, 
Portugal, Oekraine, Roemenië...) waardoor  o.a. een topspeelster als Tanja 
Zmakova op zeer jonge leeftijd in Kieldrecht terecht kwam. Het waren mooie 
jaren maar de echte top was er nog niet bij. 

De weg naar de top

Patrick Kehoe, al jaren duivel-doet-al bij 
Asterix, aan het woord:  “ De situatie 
veranderde toen coach Mart Buekers in 
het seizoen 93-94 aan het roer kwam. 
Als assistent bracht hij Gert Vande Broek 
mee, toen student aan de KU Leuven. 
Het jaar nadien nam hij over en hij 
bleef coach tot op heden. De ambitie 
groeide en een trofee behalen voor de 
eeuwwisseling werd als doel gesteld. En 
reeds in 1996 werd met het winnen van 
een eerste Belgische beker die wens 
gerealiseerd. Dan maar verder dromen 
natuurlijk, wat uitmondde in het 
behalen van de dubbel in 1998 met 
Virginie De Carne in een hoofdrol. 
Virginie zou later uitgroeien tot een 

Europese topspeelster. Het toppunt 
moest echter nog komen: in 2001 
veroverde Asterix tot grote verbazing van 
de volleybalwereld de treble: een 

Europese beker, de Belgische beker én de kampioenstitel. Zeker een hoogtepunt 
in onze geschiedenis.”
In 2002 volgde nog een bekerwinst maar dan volgden meerdere jaren van net 
niet. “Het was pas in 2006 dat we met bekerwinst opnieuw een trofee 
veroverden. Die winst na zovele jaren van ‘droogte’ was echt een hoogtepunt. “

Gert Vande Broek was intussen ook coach van de Nationale vrouwenploeg, de 
Yellow Tigers. In 2008-2009 werd een samenwerking opgestart tussen Asterix 
Kieldrecht, de KU Leuven en de volleybalschool in Vilvoorde.
Patrick Kehoe: “ Studeren in combinatie met 20 uur trainen per week (in Vilvoorde 
en Leuven) met als doelstelling talentvolle speelsters op te leiden zodat ze 
kunnen doorgroeien tot basisspeelsters in de nationale ploeg en met een 
diploma op zak de stap naar een sterkere competitie zouden kunnen maken. 
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Asterix Avo Beveren 
bestaat 50 jaar
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W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

lees BiJ de cArtOOn P. 8

Is het nog verantwoord kinderen te hebben in deze overvolle wereld? Het is een 
gevoelige kwestie en het raakt ons in het diepste van ons hart. Ook in 2018 daalde 
het aantal geboortes in Vlaanderen, nu al zes jaar op rij. Gemiddeld krijgt een vrouw 
in Vlaanderen 1,72 kinderen. Om de populatie constant te houden zou dat 2,1 
moeten bedragen. Meer en meer vrouwen zijn hoogopgeleid en klimmen op de 
maatschappelijke ladder. Ze zien vaak de combinatie van gezin en werk niet zitten. 
Het spook van de vergrijzing van onze maatschappij duikt op. Wie zal er straks voor 
onze hoogbejaarden zorgen? Wie zal onze pensioenen betalen? Feit is dat in de 
komende decennia minder actieve schouders de zorg voor steeds meer ouderen 
zullen moeten dragen. Op dit moment zijn er iets minder dan vier volwassenen 
(18 tot 66 jaar) voor elke 67-plusser. 
En toch stijgt de bevolking in Vlaanderen. Zijn we momenteel met 6,5 miljoen, men 
verwacht tegen 2060 ongeveer 7,4 miljoen. Door goede gezondheidszorg stijgt de 
levensverwachting. Er sterven minder mensen dan er geboren worden. Maar de 
belangrijkste factor is migratie: er komen hier jaarlijks duizenden mensen meer 
wonen dan er vertrekken naar het buitenland. Onze bevolking veroudert en 
verkleurt. De immigratie compenseert het dalend aantal geboortes. Onze samen-
leving kan enkel winnen als ze investeert in integratie en opleiding van migranten. 
We moeten natuurlijk verder kijken dan onze neus lang is. Landen waar het 
economisch slechter gaat, zijn niet interessant voor immigratie. Integendeel, daar 
trekken meer mensen weg om elders te gaan werken en de bevolking in bv. Bulgarije 
zal in de toekomst sterk dalen. De bevolkingsproblematiek is een wereldwijd 
probleem. De overbevolking legt een zware druk op onze planeet. In 1950 waren we 
met 2,5 miljard. Tegen 2100 verwacht men 11 miljard mensen op aarde. Natuur zal 
meer en meer gebruikt worden voor huisvesting en voor landbouw. Anderzijds leven 
we ook op (te) grote voet. Onze ecologische voetafdruk groeit sneller dan de 
bevolking. We zullen onze gewoontes moeten aanpassen: minder vlees eten, lokaal 
eten, geen asperges uit Peru, minder met de auto rijden, minder reizen met het 
vliegtuig…  
De miljardengroei op onze planeet: in 1800 één miljard, 1930 twee miljard, 1960 drie 
miljard, 1975 vier miljard, 1987 vijf miljard, 1999 zes miljard, 2011 zeven miljard… 

Zoals we in vorige editie berichtten is de bijdrage voor een abonnement 
voor dit jaar verhoogd tot 25 euro. Sommige abonnees storten, misschien 
via een bestendige opdracht, nog steeds 22 euro. A.u.b. graag nakijken.

Ons reda� ieteam wen�  onze leze�  en adverteerde�  een gezellig en gezond 2019.
 (afwezig op de foto Bert Bral)

Patrick Kehoe en Gert Vande Broek 
op de foto met de in november 

gewonnen Supercup.

Beverenaar Rudy Van Goethem geeft als 66-jarige nog les.
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Een parcours dat toppers als Lise Van Hecke, Charlotte Leys, Freya Aelbrecht en 
Laura Heyrman bijvoorbeeld hebben afgelegd.  Gevolg is wel dat na elk seizoen 
weer meisjes vertrekken naar het buitenland en wij opnieuw jongeren moeten 
inpassen.”

Fusie
Twee jaar geleden was er een fusie tussen Asterix Kieldrecht en AVO Melsele. 
Patrick Kehoe: “ Kieldrecht is wel een kleine gemeente waar Asterix steeds  
op handen werd gedragen. Bij het jaarlijks internationaal tornooi hielp half  
Kieldrecht mee. Toch was er een bredere basis nodig en vroeg zeker de jeugd-
werking om uitbreiding en die werd gevonden bij AVO Melsele. De gemeente 
Beveren nam het voortouw in het realiseren van deze fusie  en ze heeft ons met 
de realisatie van de prachtige nieuwe topsporthal , die ondertussen al in gebruik 
is, een wissel in de toekomst aangereikt.”

De huidige ploeg: boven 
coach Gert Vande Broek, 
assistent Kris Van Snick,  
Paula Boonstra, Silke Van 
Avermaet, MarliesJanssens, 
Celine Van Gestel, Anke 
Waelters, Martina Nosekova 
en Raf Vekeman.   Onder 
Janne De Vos, Justine 
Dhondt, Britt Rampelberg, 
Margo Voets, Yana De 
Leeuw en Joke Hoeyberghs.

Paul

Vervolg van blz. 1

Palmares

Winnaar CEV Top Teams Cup 2001= Europees kampioen!  
2de plaats CEV GM Capital Challenge Cup 2010
Landskampioen 1998, 2000, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 
2017 en 2018
Bekerwinnaar 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 
2014, 2015, 2016, 2017 en 2018
Super Cup 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 en 
2018
Vice-kampioen 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2013
Bekerfinalist 2003, 2004, 2005, 2009, 2012 en 2013

Het huidige bestuur:                                                                                          

Voorzitter: Jan Bens
Ondervoorzitter: Dirk Scheers
Secretaris: Pascal Van Bellen
Penningmeester en Algemeen Manager: Patrick Kehoe
Ploegverantwoordelijke: Mark Buysrogge
Horeca – verhuur – uitrusting: Freddy Batens                                                   
Publieke relaties: Frank Thieleman
Materiaalverantwoordelijke: Marie-Rose Aendenboom

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 
e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Boekvoorstelling

Het buitendijks schapenbedrijf De Noord, een unieke locatie midden in het Ver-
dronken Land van Saeftinghe door Stefaan Cleiren.

Op 13 december werd in Emmadorp, 
Nederland het boek Het buitendijks  
schapenbedrijf  De Noord, een 
unieke locatie midden in het  
Verdronken Land van Saeftinghe 
voorgesteld door Stefaan Cleiren. 
De auteur is een telg uit de familie 
Cleiren die meer dan een eeuw een 
schapenbedrijf gerund heeft in het  
verdronken land van Saeftinghe, 

een gebied dat twee maal daags bij vloed onder water komt te staan.
In het boek beschrijft Cleiren de bezigheden en de verwezenlijkingen van de  
gekende familie uit Kieldrecht met de bedoeling een getuige te zijn en deze 
feiten op te tekenen en te bewaren voor het nageslacht.
Nu, 25 jaar na de noodgedwongen stopzetting door Het Zeeuwse Landschap 
van zijn bedrijvigheid op De Noord in Saeftinghe, heeft de schrijver de moed 
en de zin gevonden om -zonder rancune- zijn wedervaren als schapen- 
houder op papier te zetten.
Bovendien heeft Stefaan Cleiren bij dit boek een aantal aanvullende notities  
uitgebracht waarin zijn visie op de ontpoldering van de huidige Hertogin  
Hedwigepolder en de toekomstplannen voor het Grenspark Groot  
Saeftinghe weergeeft.
Beide boeken zijn interessante lectuur voor iedereen die meer wil weten over 
een brok verloren gegane geschiedenis en voor wie de visie op dat reusachtig  
overstromingsgebied van een man uit de praktijk wil leren kennen, bekeken  
vanuit zijn gezond boerenverstand.
De twee delen samen omvatten meer dan 130 pagina’s en meer dan 200  
“historische” kleurenfoto’s. Ze zijn onder andere te verkrijgen in de cafés “ 
Den Angelus” in Prosperpolder en “Het Verdronken Land” in Nieuw-Namen.  
Uiteraard zijn ze ook te bestellen bij de auteur zelf. 
(Cleirenstefaan@gmail.com)

François

65 jaar OKRA Beveren

OKRA Beveren trefpunt Sint-
Martinus vierde zijn 65  jarig 
bestaan in kasteel Corte-
walle met een academische  
zitting en ontvangst door het  
gemeentebestuur. Gasten  
waren alle contactpersonen en 
wijkverantwoordelijken met 
hun partner. Bestuursleden 
van naburige OKRA afdelin-
gen en beweging.net waren  

ook van de partij. Ze werden verwelkomd door schepen Ingborg De  
Meulemeester. 
Voorzitter Karel Reyns blikte terug op de voorbije 65 jaar en gooide met 
 bloemen naar de pioniers van destijds, de voorzitters, bestuursleden,  
wijkverantwoordelijken en proosten. De afdeling Beveren trefpunt  
Sint-Martinus werd opgericht in 1953 in het Gildenhuis met als eerste  
voorzitter Jules Delalieu.Hij werd achtereenvolgens opgevolgd door Rene 
Cappaert, Gustaaf Pintens, Hugo Van De Velde, Robert Van Landeghem,  
Marcel De Munck, Jozef Bormans, Rosita Van Raemdonck  en Géry Claus. 
De seniorenvereniging KBG (Kristelijke Beweging van Gepensioneerden)  
wijzigde in 2006 haar naam in OKRA (Open Kristelijk Respect en Actief ).  
En actief wil de vereniging zijn. Activiteiten evolueerden op maat van de  
senioren van deze generatie. De vertegenwoordiging  in seniorenraden is  
essentieel om te adviseren in nieuwe uitdagingen. 
Na de ernst mocht schepen Dirk Van Esbroeck de genodigden  
uitnodigen voor een receptie, waar vanzelfsprekend nog vele herinneringen  
en anekdotes werden aangehaald.

WA (met dank aan Karel Reyns)

SocrateS
Muziek ontwapent het hart, 

op voorwaarde dat je een hart hebt. 

(filosoof vladiMir jankélévitch)



Vroeger werd het gemeentehuis geflankeerd door twee cafés, handig voor jonge vaders die hun pasgeborene ging aangeven. In  
Van Staminee tot Café I lezen we in de bijdrage van collega Wilfried dat het ene Solvanti heette (ook duidelijk te zien op de foto)  
en het andere De Vier Eemers, later Calypso.
Het bakstenen gemeentehuis bevat nog altijd mooie arduinen accenten en de puntgevels en dakkapel trekken samen met het  

balkon meteen de aandacht. In 1945 werd het geraakt door een vliegende bom en na de oorlog heropgebouwd in 
neo-traditionele stijl. Sinds 2010 is het een beschermd monument. Na de fusie werden de plaatselijke gemeentehuizen  

omgevormd tot permanenties.                    GD
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CRYPTO 27: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 26:  
SCONE   PARSIEN   FOTOSHOP   DOORSTART   PIEPSCHUIM   DUIMSCHROEF   ONVOORZIEN   ZETDUIVEL   PLANSIER   GIF-
TAND   BARMAN   NYLON  en dus … CROSSCOUNTRY

UItvaartzorg Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

Johny’s Gazetshop

Johny’s Gazet-
shop, Yzerhand 
56, werd op 2  
januari doorge-
geven. En zo komt 
een jarenlange 
f a m i l i e t r a d i t i e 
ten einde. Johny 
Van Vossel en zijn 

echtgenote namen afscheid van hun klanten met een 
hapje en een drankje. In onze volgende editie komen 
we er uitgebreid op terug. Jacques publiceert dan een 
interview met het echtpaar.

In een cartouche aan de linkse puntgevel staat  ‘anno’ en 
in de rechter ‘1894’, het bouwjaar.

In de marmeren plaat zijn de namen gegraveerd van de 
slachtoffers die omkwamen in 1945 toen de buurt van het 

gemeentehuis geraakt werd door een vliegende bom.
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TRAGE WEGEN  -  AFleVerinG 39
dAAlWeGel - VrAsene

In aflevering 13 hadden we het over 
voetweg 60 en we waarschuwden toen voor 
verwarring omdat die net als de trage weg 
van deze aflevering Daalstraat en Brandstraat 
verbond. Op het infobordje ligt hij aan de 
rechterkant.

Voetweg nr. 61, tegenwoordig Daalwegel, 
vertrekt zowel in de Kerkstraat als in het 
verlengde van een doodlopende zijstraat van 
de Daalstraat. Even verder komen ze samen 
en het eindpunt ligt in de Brandstraat, niet zo 
heel ver van Nieuwkerken.

GD Afstand tussen de twee infopalen

Daalstraat-Brandstraat 887 m
Kerkstraat-Daalstraat 366 m
Kerkstraat-Brandstraat 887m

Het begin van de Daalwegel in de 
Kerkstraat.

Dezelfde voetweg maar dan in de 
Brandstraat.

Het smalle pad naar de Daalstraat Zo te zien is deze trage weg populair.

groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

Wist je...
dat als je helemaal vastzit bij het oplossen van een sudoku of cryptogram je de 
puzzel het best eventjes opzij legt? Ook belangrijkere problemen kan je (soms) 
oplossen door er even afstand van te nemen. Daar bestaat een wetenschappelijke 
naam voor: het incubatiefenomeen.
Ook al denk je er niet aan, je onderbewuste blijft wel met het knelpunt bezig en dat 
kan leiden tot een oplossing. Misschien heb je al ondervonden dat je later zonder al 
te veel moeite de puzzel verder kan invullen.
Of het er ook onder valt, weet ik niet maar dat incubatiefenomeen kan misschien 
ingeroepen worden als je in een gesprek niet op een naam kan komen. Iedereen 
weet dat die naam achteraf zomaar uit het niets opduikt. ‘Het incubatiefenomeen 
speelt me parten’ klinkt toch helemaal anders dan ‘ik kan niet op de naam komen’?
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Platanen

Één van de indrukwekkendste 
bomen in het openbaar groen van 
Groot Beveren vind ik de plataan in 
het plantsoen van de Lijserbessen-
laan, bij veel Beverenaars beter 
bekend als “aan het walleke”. Met 
zijn omtrek van 560 cm en een 
hoogte van om en bij de 35 m een 
prachtexemplaar en de grootste 
boom van onze gemeente, de 

parken Cortewalle en Hof ter Saksen niet meegerekend. Ook in de Polenlaan, bij 
het binnenrijden van Beveren komende van Antwerpen, werden er een aantal 
aangeplant. 
De meeste platanen (Platanus x acerifolia) die worden aanplant  zijn kruisingen 
tussen de oosterse en de westerse soort. Vandaar het kruisje in de wetenschap-
pelijke naam. Deze kruising is rond 1650 bij toeval ontstaan toen de twee 
soorten in hetzelfde park in elkaars buurt werden aangeplant en de zaden 
kiemkrachtig bleken te zijn. Platanen zijn snelgroeiende bomen. Dat moet je niet 
vertellen aan de mensen die ze in de tuin hebben aangeplant, dikwijls als 
dakplataan. Scheuten die jaarlijks meer dan twee meter opschieten zijn geen 
uitzondering.

De plataan is ooit de meest aangeplante boom in steden geweest. Denk maar 
aan de leien in Antwerpen, de grote boulevards in Parijs en zeker aan de 
Londense avenues en parken. Dat heeft hij te danken aan het feit dat deze 
boomsoort de hoogste tolerantie voor luchtvervuiling heeft en daarbij ook nog 
de meeste luchtvervuilende partikels uit de lucht filtert. Bovendien verdraagt hij 
heel goed bodemverdichting. Belangrijk op plaatsen waar constant auto’s over 
uw “voeten” rijden. Soms heb ik zelfs medelijden met die stadsplatanen als je ziet 
met hoeveel wortelruimte ze moeten toekomen.
Een minder leuke eigenschap van platanen is dat de bladeren fijne donshaartjes 

verliezen die wel eens adem-
halingsproblemen kunnen 
veroorzaken bij mensen die 
daar gevoelig aan zijn. Ooit liep 
ik tijdens de Londense Chelsea 
Flower Show, zoals duizenden 
mensen naast mij, om de paar 
minuten te niezen van het 
stuifmeel van de tientallen 
prachtige platanen die zich in 
het park van het Royal Hospital 
bevinden. Komisch was dat 

zeker wel, die ontelbare niessalvo’s die constant te horen waren!
Wat zo typisch is voor platanen en een belangrijk kenmerk, is hun olijfgroene en 
grijze schors waarvan regelmatig handgrote stukken afbladderen en die dan een 
veel lichter onderliggende schorskleur onthullen. Op deze manier geraakt de 
boom de door fijn stof en uitlaatgassen vervuilde stukken bast kwijt en kan hij 
weer door nieuwe poriën opgelucht ademhalen. Heel opvallend, tijdens de 
voorbije snikhete zomer, was dat platanen massaal heel grote stukken schors 
lieten vallen, zodat naast de stam hopen oude afgeschilferde platen lagen en de 
boom achterbleef met een bijna complete lichtgrijze stam. Speciaal!
Nog een toemaatje: wat ik in de vorige editie van In De Tuin vergeten vermelden 
ben, is dat er in de tuin van het restaurant Hof ten Damme één van de mooiste 
exemplaren in Vlaanderen van de Japanse notenboom te zien is. Deze mooie en 
indrukwekkende boom heeft een stamomtrek van 405 cm en zou dateren uit de 
eerste helft van de 19de eeuw, de periode dat de tuin is aangeplant. De boom 
hoort samen met het herenhuis tot Vlaams erfgoed.

François

Platanendreef in Green Park Londen.

Bakje troost

Dat de Duitse componist Ludwig von 
Beethoven doof was, blijft verbazen. Hij
 verloor zijn gehoor al voor zijn dertigste, wat 
betekent dat hij als dove componist zijn 
fameuze 9de symfonie schreef. Hoe hij 
deze handicap, ook voor zijn vrienden, 
verborgen kon houden, is een raadsel. 
Naar het schijnt zijn bij de autopsie op 
Beethovens lichaam de gehoorbeen-
tjes verwijderd maar helaas daarna zoek 

geraakt.
Misschien vond Ludwig von Beethoven wel troost in een kopje koffi  e. Hij 
was een koffi  eliefhebber met een eigenaardige gewoonte. Zijn koffi  e moest 
gemaakt worden met exact zestig koffi  ebonen en hij telde die na, of liet dit 
doen door de koffi  eschenker. Of het straff e koffi  e was? Wie zal het zeggen.
Koffi  ehuizen waren in de 17de eeuw in Duitsland ingeburgerd maar koffi  e 
werd toen als gevaarlijk voor de jeugd beschouwd. In die koffi  ehuizen werd 
niet alleen koffi  e gedronken maar ook gemusiceerd. Een van de musici was 
Johann Sebastian Bach. Of zijn ‘Koffi  ecantate’ daar zijn oorsprong vindt? Ook 
op deze vraag moeten we het antwoord schuldig blijven.

GD

Muziek verzacht de zeden
A� evering 24

Ludwig von Bee� oven (1770-1827) en 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

De foto toont de 
situatie aan de lagere 
school De Toren op de 
hoek Hazaarddam-School-
straat in Melsele.
Volgens de verkeers-
borden is niet alleen zone 
30 afgelopen maar wordt 
ook het verbod op grote 
vrachtwagens opgeheven.
Daarbij wordt verge-
ten dat die vracht-
wagens na anderhalve 
meter op de Schoolstraat  
uitkomen waar zwaar ver-
keer niet toegelaten is.

Wat het helemaal te gek 
voor woorden maakt, is 
dat voor dit stukje een-
richtingsverkeer geldt. 
Niet naar maar vanaf de 
Schoolstraat. 

(met dank aan Roland Van Kemseke)

GD
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   KRUISWOORDPUZZEL  202

Horizontaal:
(1) gek (Eng) (5) beet (6) oorspronkelijk (7) schuif (8) klinker (11) lomp (14) of (Eng) 
(15) meisjesnaam, vlijtig ~ (17) van adel (19) sievert (20) onkreukbaar (23) tweede 

letter vh Griekse alfabet (25) eerste 
deel v Franse negatie (26) stof (27) 
cilindervormig projectiel of ruimte-
vaartuig (29) microfoon (30) @ 

(31) knock-out
Verticaal:

(2) windrichting (3) droog (4) pape-
gaai (5) nek (8) naad tussen planken of 
stenen (9) reeds (10) misleiding (12) ~ 
Simpson (13) wat door reukvermogen 
kan waargenomen worden (16) denk-
beeldige lijn op de aarde in het midden 
vd twee polen (18) inhoudsmaat voor 
vloeistoffen (21) tijdsbepaling (22) het 
gek zijn (23) waarin de ingewanden 
liggen (24) elektrolytische condensa-
tor (26) symbool voor handelsmerk 
(28) leuk

     OPLOSSING PUZZEL 201

Tientallen familieleden en vrienden namen op 
3 januari afscheid van Etienne Van Daele.  Hij werd 
geboren in 1944 en stierf op kerstdag 2018.  Met 
zijn gezondheid liep het al een tijdje moeilijk, 
maar toch kwam het overlijden onverwacht.  In de 
brieven die werden voorgelezen kwam telkens tot uiting 
dat Etienne door iedereen zeer geliefd was.  Met talrijke 

vrienden maakte hij reizen door verschillende continenten en zocht daarbij 
naar de oorsprong van de culturele verschillen.  De grootste reis die hij maakte 
was zeker die dwars door de Sahara.  Maar ook in Beveren zelf was hij gekend. 
Veel voetbalmatchen heeft hij niet gemist en reeds ’s morgens vroeg zag men 
hem wandelen, alleen of in groep, door Beveren.  Ook bij toneelgroep KET 
was hij een onvervangbare medewerker in de technische ploeg.  Nooit deed 
men tevergeefs op hem een beroep, zelfs tijdens de laatste maanden van 
zijn leven waar het met zijn gezondheid wat moeilijker ging. Etienne laat na 
veertig jaar huwelijk een echtgenote na.  Zijn talrijke vrienden zullen hem 
missen

JB

IN MEMORIAM 

OVerliJdens

Denise Van Neer  °1923 +06/12
Amaury Michelet  °1933 +07/12
André Van Damme  °1955 +07/12
Johan Vlaeminck  °1946 +07/12
Gustaaf Van Osselaer  °1940 +07/12
Marc Verstraeten  °1960 +06/12
Jozef Van Moer  °1946 +10/12
Etienne Van Nespen  °1935 +11/12
Paul Smet  °1935 +11/12
Johan Trog  °1962 +11/12
Germaine Troch  °1930+12/12
Adrien Lybaert  °1929 +12/12
Jozef Van Raemdonck  °1944 +12/12
Betthy Pyl  °1945 +12/12

Aloïs Goyvaerts  °1933 +13/12
Rosalia Deckers  °1924 +13/12
Lisette Delsael  °1930 +13/12
Jozef Heyndrickx  °1938 +14/12
Maria De Schepper  °1921 +14/12
Adriana Stroobant  °1933 +15/12
Albert Van Remoortel °1933 +15/12
Maria Vanheuckelom  °1951 +16/12
Clara Kosolosky  °1973 +16/12
Paula Wauters  °1920 +16/12
Maria Naudts  °1919 +17/12
Karel Van Gestel  °1935 +18/12
Theofiel Maes  °1948 +18/12
Julienne Verhoeven  °1934 +20/12
Agnes De Ridder  °1946 +20/12

huWeliJKen

Frank De Bruyne en Els Jans
Patrick Van Kerckhove en Yasmine Spruyt
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KUNSTmo(NU)menten

59
Parken en pleinen (laatste deel)

Religieuze voorstellingen (3)

Calvarieberg

Aan de achterzijde van de kerk Sint-Jacobus de 
Meerdere in Haasdonk is er zo’n calvarieberg te 
zien. Volgens het boek van Richard Weemaes stond 
het houten kruis oorspronkelijk in de kerk bij het 
zogenaamde beenderhuis en werd het in 1859 
processiegewijs uit de kerk gedragen. 
Zo’n beenderhuis, waar de beenderen van de 
geruimde graven bijeen worden gebracht, verwacht 
je eerder op het kerkhof dan in een kerk, maar Luc 
Van De Vijver (voorzitter van de kerkfabriek) wist 
te vertellen dat bij een van de vele restauraties van 
de kerk onder het hoofdaltaar beenderen werden 
opgegraven. Hij vertelde ook dat het kruisbeeld 
bedolven was onder de verflagen. Alles werd er 
vakkundig afgehaald en het kruis op de calvarieberg 
kan een pareltje worden genoemd.
(bron: St. Jacobuskerk en parochieleven 1150-1990, 
Richard Weemaes (1993)
Ook de Sint-Martinuskerk in Beveren heeft aan de 
achterzijde zijn calvarieberg. 

In Doel staat de calvarieberg niet vast aan de 
kerk maar op het kerkhof dat als enige in onze
gemeente nog rond de kerkligt. Tegenwoordig is het 
even zoeken tussen het overdadige groen. Het beeld 
op het kruis is verdwenen, net als de twee figuren 
naast het kruis.

Aan de achterzijde van de Sint-Petrus en Pauluskerk 
in Kallo staat een calvarieberg, compleet met stenen 
bankje waar gelovigen kunnen bidden. Alleen is de 
vraag of het echt een calvarieberg is. Het tafereel 
lijkt op een soort altaar te staan met vooraan een 
gebeitelde tekst waarvan de eerste zin met wat 

hulp kan worden gelezen als:  ‘Ter gedachtenis van 
M. Ludovich (?) Goossens geboren te Doel...’. Diezelfde 
familienaam vind je ook meerdere keren 
terug in de twee marmeren platen links en 
rechts. Omdat vroeger het kerkhof rond de kerk 
lag en omdat de familie Goossens een voor-
aanstaande familie van notarissen was, is het 
meer dan waarschijnlijk een grafmonument. 
Aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Melsele is het 
kruisbeeld niet verwerkt in een calvarieberg maar 
staat het los naast de kerk. Toch wordt het door de 
inwoners de calvarieberg genoemd.

(In de volgende editie start het hoofdstuk 
cultuur- en ontmoetingscentra.)

GD

Een calvarieberg toont de kruisiging van Jezus 
en verwijst naar de berg Golgot(h)a waar Jezus 
de kruisdood vond. Die heuvel in de buurt van 
Jeruzalem stond bekend als ‘de plaats van de 
schedel’ omdat men er van uitging dat Adam 
daar was begraven. Het woord golgotha  is de 
Griekse vertaling van schedel  uit het Aramees. 
Aangenomen wordt dat dit de taal was die 
Jezus sprak. Calvaris betekent hetzelfde maar 
dan in het Latijn.

In het katholisme kan een ziel na de dood naar 
hemel, vagevuur of hel gaan.

Het vagevuur is een tijdelijke ‘plaats’ waar de 
overledene boete doet voor zijn zonden voor hij 
naar de hemel mag. In het Latijn spreekt men 
van purgatorium, zuiverend vuur.

Onder de calvarieberg aan de 
Sint-Martinuskerk is het vagevuur uitgebeeld.

De calvarieberg in 
Doel in betere tijden. 

(Doel in heden en 
verleden, Petrus Van 

Landeghem, 
uitgeverij Duerinck, 

Kloosterzande, blz. 32)

De gekruisigde Christus wordt 
omringd door Maria en de apostel 

Johannes. Op de sokkel staat de 
tekst: O Jesus – door uw kruis - 

maak ons zalig.

De calvarieberg in 2017.
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Bij de cartoon
65-plussers redden ons onderwijs

Beverenaar Rudy Van Goethem haalde onlangs de nationale pers in een 
artikel over het lerarentekort. Hij is met zijn 65 met pensioen, maar werd 
door zijn oude school gevraagd om te depanneren en in te springen voor 
enkele uurtjes ‘elektriciteit’. En hij is niet de enige, niet minder dan 429 
65-plussers werken op dit moment in de Vlaamse scholen, gespreid over 
kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.  Het lerarentekort situeert zich in 
het secundair onderwijs voornamelijk voor vakken als wiskunde, fysica, 
Frans en praktijkvakken. 

Grootouders zijn er om de kleinkinderen op te vangen na de schooluren, 
nu moeten ze ook nog kinderen opvangen tijdens de schooluren.

WA

ONS ELSKE

Ik heb zoveel mensen zien passeren die er gelukkig uitzagen als ze 
van de Beverse ijspiste kwamen, dat ik besloten heb het volgend jaar ook eens 
te gaan proberen. Mijn enig probleem zijn de schaatsen en dat wegens mijn 
kleine voetjes. Wie kan mij een paar bezorgen? Schoenmaat 21!

Nationaal kortfi lmfestival

Beste scenario voor Fabienne 
De Groote

Fabienne De Groote won in Heist-Op-Den-
Berg de prijs voor het beste scenario met haar 
kortfi lm ‘Welkom in de wereld van Julie’.
Julie Ziegler uit Verrebroek (16) heeft een 
motorische beperking en krijgt veel te maken 
met vooroordelen. Om daar komaf mee te 
maken, schreef ze een monoloog en Het Laat-
ste Nieuws pikte dit op en publiceerde er een 
artikel over. Dat maakte zo’n indruk op 
Fabienne dat ze contact opnam met Julie. Dit 
resulteerde in een kortfi lm waarin Julie werd 
neergezet als een gewone tiener tussen haar 
vriendinnen.

Uit de vele inzendingen werden 19 fi lms weerhouden en daaruit koos de 
jury vier prijswinnaars die elk een cheque van 500 euro kregen. De prijs voor 
het beste scenario ging naar Fabienne, de enige niet-professionele cineast. 
Volgens de jury gaf de vriendschap tussen Fabienne en Julie de fi lm extra 
kracht.
Wie de fi lm wil bekijken kan dit op www.youtube.com/watch.
Fabienne maakte eerder al een fi lm rond BOKS vzw, de vereniging voor 
kinderen en volwassenen met een stofwisselingsziekte. 
De Beverse Klok publiceerde een interview met haar op 11 september 2015.

GD

Op 12 december overleed thuis op de Kruibeke-
steenweg, Germaine Troch, voorheen wonend 
in de Kalishoekstraat. Zij was geboren op 25 mei 
1930 en was de weduwe van Kamiel de Bruyn. 
Zij woonde al vele jaren bij het gezin Roelandt-
De Bruyn van haar dochter Rita waar zij mocht 
genieten van de liefde, de warmte en de goede 
verzorging. Iedereen noemde haar de Moen. Zij 
werd door haar achterkleinkinderen op handen 
gedragen.
Germaine had samen met haar man Kamiel twee 

dochters, Marleen (overleden) en Rita.  Op het afscheidsprentje beschre-
ven de kleindochters Ann en Karin hoe ze plotseling voor een grote leegte 
komen te staan en hoe ze die met de mooiste herinneringen aan de Moen 
proberen te vullen.

RP

Op 13 december overleed Aloïs Goyvaerts, 
echtgenoot van Monique Goossens en vader van 
Annemie, Katrijn en Karel. Hij werd geboren te 
Hasselt in 1933. 
Hij was van vele markten thuis en heeft 
zich intens geëngageerd op verschillende 
terreinen. Wat de politiek betreft was hij 
jarenlang gemeenteraadslid en provincie-
raadslid voor de Volksunie. Zijn Vlaams hart 
demonstreerde hij enerzijds door zijn kennis 
van de Vlaamse (en Nederlandse) cultuur en 

anderzijds door zijn strijd voor de Vlaamse eigenheid en taal. Hij was
 pionier in de oprichting van het ziekenfonds met Vlaams nationale 
roots. Ondertussen is het landschap grondig gewijzigd, maar Aloïs bleef
 zich inzetten voor het Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ).
Hij had het hart op de juiste plaats, getuige zijn inzet samen met zijn 
echtgenote voor Klimop Brazilië, een actiegroep gesticht in 2006 met als 
doel fondsen te verzamelen voor het verlenen van fi nanciële middelen aan 
bekwame, maar onbemiddelde  Braziliaanse studenten, en dit als steun 
aan zijn schoonbroer Piet, Broeder in Brazilië. 
Boeken waren zijn passie, ook professioneel. Zelden zag je hem het huis 
verlaten zonder een boek of tijdschrift onder de arm. Hij was jarenlang 
lid van de bestuurscommissie van de bibliotheek. Samen met zijn vader 
Karel gebruikte hij zijn commercieel inzicht om van encyclopedieën een 
populair boekengenre te maken in Vlaanderen, via uitgeverij Orbis en
 Orion, opgericht door de familie Goyvaerts in 1968. Nu nog prijken in vele 
boekenkasten vervolgwerken.
Hij was een familieman en de kinderen kunnen zich laven aan de 
aangename en leerrijke gesprekken, wijze raad en zijn welbespraaktheid. 
Ze namen afscheid met de woorden van Felix Timmermans.

Met U zijn er geen verten meer en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren,
en alle angst voorbij,
verlost van schaduw en van schijn,
wordt pijn en smart tot vreugd verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!
Hoe kan het leven Hemel zijn,
met U, o kern van alle leven.

WA

De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de 
overledene haar oprechte deelneming aan.

IN MEMORIAM 



Vzw ESKABEE 1935 brengt nieuw voetbaltijdschrift op de markt.

Eind december kwam CATENACCIO op de markt, een gloednieuw magazine 
van 96 bladzijden. Het is een initiatief van de vzw Eskabee 1935, zeg maar de 
vereniging achter voetbalclub YB SK Beveren.
Catenaccio verdedigt de voetbalsport met de kracht van de pen. Het laat het 
licht schijnen op de alternatieve kant. De mooie kant. De ruwe kant. De échte 
kant. Catenaccio is een ode aan het voetbal en een aanklacht aan al wat het 
bedreigt. De diepgaande reportages uit binnen- en buitenland zijn voorzien 
van prachtig beeldmateriaal. 
In het eerste nummer zijn er reportages over het WK in Londen van 
CONIFA (the Confederation of Independent Football Associations), de 
wereldvoetbalfederatie van alle nationale voetbalbonden die niet onder de 
FIFA spelen.. en dat zijn er niet minder dan 49 afkomstig uit 5 continenten. 
Het Beverse magazine was aanwezig op de fi nale in Londen en sprak met 
de secretaris-generaal van de bond. Het tweede artikel gaat over Lyra, Lierse 
en het voetbal in Lier. Het derde over liefhebbersvoetbalploeg de Blue Boys 
uit Bazel en het liefhebbersverbond WALIVO. Beveren mag uiteraard niet 
ontbreken met een portret van ANOUAR BOU-SFIA en een terugblik op de 
mooie carrière van de man die sinds zijn terugkeer uit Kenia terug aan de 
goede kant van de Schelde is komen wonen , ROBERT WEYN. Ten slotte trok 
één van de reporters zowaar naar Zanzibar om er een kijkje te gaan nemen bij 
Kilimani City, een ploeg die sinds kort steun krijgt vanuit Beveren en Kruibeke. 

Voor meer informatie kan men terecht op www.catenaccio-magazine.com

RB
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Het nieuwe magazine 
Catenaccio in handen van 

makers Robin Beck en 
Koen De Vuyst

Robert Weyn op de Beverse markt 
(foto Robert Weyn)

De supporters van Waasland-Beveren konden niet nalaten 
een bedankje te sturen aan die van Lokeren omdat die een bordje met 
reclame voor keukens geplaatst hadden met als hoofding 
‘Keuken bestellen? Even Waasland –Beveren bellen’, verwijzend naar het 
trammelant rond Propere Handen en de voorzitter van W-B.
Na de winst van hun match tegen Lokeren gingen de W-B-getrouwen 
een rode lantaarn ophangen bij die club om hen eraan te herinneren dat 
ze nu de staartpositie bekleden in het klassement.
Ging het er overal maar zo  vredig aan toe als in het Waasland!

RP

Cheque voor VZW De Klaproos
Burgemeester Marc Van de Vijver 
had de eer en het genoegen om de 
bewoners van VZW De Klaproos een 
geldbedrag van 3500  euro te kunnen 
overhandigen. Net als elk jaar wordt 
de winst van het Feest van de 
Burgemeester geschonken aan een 
Beverse organisatie. Dit mooie bedrag 
kon bij elkaar gespaard 
worden dankzij de talrijke opkomst 

van zo’n 450 eters op de BBQ en uiteraard ook dankzij talrijke gulle 
sponsors. De bewoners van VZW De Klaproos zullen de centjes besteden 
aan een nieuwe elektrische rolstoelfiets zodat de rolstoelpatiënten samen 
met een begeleider op stap kunnen.

WA

SPORT ANDERS

Toverbal
Interwaas, het intergemeentelijk samenwerkingsver-
band voor streekontwikkeling in het Waasland, be-
staat vijftig jaar. Om dit onder de publieke aandacht te 
brengen kreeg het kunstenaarsduo Niko Van Stichel 
en Lut Vandebos de opdracht om een werk te creëren. 
‘Toverbal’ maakte een rondreis door de tien 
gemeenten die lid zijn van Interwaas en  Beveren 
kwam als laatste aan de beurt. Op 21 december werd 
het werk ingehuldigd op ’t Congoken waar het drie 
weken bleef staan. Wie het gemist heeft, krijgt nog 
een laatste kans in Kallo bij de hoofdzetel van 
Maatschappij Linker Schelderoever. 
De rode bal verwijst naar het logo en het ‘juwelen-
kistje’ zit vol symbolen die verband houden met de 
activiteiten van Interwaas.Het kunstenaarsduo kan je 
kennen van het rode containerkunstwerk van Beeldig 
Hof ter Saksen dat nu in de haven staat. 

GD

Beverse kegelclub
Nieuwe trainingspolo’s

Martine De Ben, uitbaatster van sporthal ’t Zillebeek, bezorgde de 
wedstrijdspelers van de kegelclub een mooi nieuwjaarscadeau. Ze 
ontvingen allemaal een trainingspolo zodat de wedstrijdpolos wat 
gespaard blijven.            GD

WAT BLIJFT

Die boom
Er groeit nog in ons Paradijs 

een vreselijke boom. 
Zijn stam is grauw, zijn bladgroen grijs: 

de boom der kennis van het atoom. 
Zijn loverwolk van stof en gas 

verduistert onze lucht. 
Wij allen ademen de vrucht 

van dit verdoemd gewas. 
 hadden wij geweten wat 

er binnen onze schedel zat 
men kroop te elfder stonde 

terug over dit levenspad 
naar toen de slang nog poten had 

en bijbels niet bestonden. 

Leo Vroman (1915-2014) 
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Albert Panisstraat 172 - Beveren  
Tel. 03/755 33 54

e-mail: optiek.thys@skynet.be
GRATIS PARKING OP BIJLSTRAAT

l openingsuren:
   di-vr: 9u30-12u / 13u30-18u
   zat:  9u30-12u / 13u30-17u
l Contactlenzen
l Hoorapparaten LAPPERRE
   tijdens de openingsuren op
   afspraak

Betreft: defectmeldingen  

1.  Steun 2292 was inderdaad sinds vorige winter   defect door 
een hagelstorm.  
Wij hebben een tijdelijke herstelling uitgevoerd en 
preventief al een sticker ‘schade in behandeling’ gekleefd. 
In ons systeem was foutief vermeld  dat er sinds de zomer 
van 2018 al een nieuwe LED-lamp hing. Wij hebben de 
betreff ende LED-lamp intussen hersteld. 
Er zijn ook defecten gemeld op steunen 2291 en 2293. 
Dit zijn zogenaamde  ‘avondlampen’. De gemeente Beveren 
voorziet immers 1 nachtlamp gevolgd door 1 ‘avondlamp’ 
(pas zichtbaar na 22uur.)  Deze avondlampen zijn dus  niet 
defect, maar branden niet heel de nacht. Nachtlamp 2291 
doet dat wel. Daarom hebben we ze voorzien van de 
melding ‘defi nitief hersteld’. 
Sinds 2017 voorzien we in Beveren de nieuwste 
LED-technologie voor de openbare verlichting . We laten die 
niet doven vanaf 22 uur, maar dimmen ze tot  50%
 lichtopbrengst. 
Er is dus ook na 22 uur licht in de volledige straat en 
toch realiseren we een besparing van 50 % op het 
energieverbruik. 

 2.  Sinds kort hebben we een nieuwe internetbeveiliging 
waarbij je een code moet ingeven om aan te tonen dat er 
geen automatisch script loopt. Zo vermijden we dat we op 
één dag onnoemlijk veel meldingen krijgen. 

3.  Wij gebruiken specifi eke coördinaten om de ligging van onze 
palen te positioneren, maar dat zegt de modale bewoner van 
Beveren uiteraard niets. Als het paalnummer onbekend was, 
vertaalden we dat tot hiertoe  als ‘onbekende ligging’.  

We houden  rekening met de opmerking en hanteren voortaan  
ligging: ‘ gemeente straat en paalnummer  als er  geen specifi ek 
huisnummer bekend is. 
Dankzij een effi  ciënt onderhoudsprogramma en een snelle 
opvolging bij defecten, baten we een van de meest uitgebouw-
de en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa 
uit.  
We vragen de bewoners van Beveren om  defecte lampen altijd 
door te geven. Zo kunnen we het openbareverlichtingsnet zo 
goed mogelijk onderhouden
 (www.eandis.be > https://straatlampen.eandis.be/)

REACTIE VAN EANDIS OP
’T KLOKZEEL’ 

VAN 21 DEC. ‘18

De Wetenschapper

Zona

Op het moment dat je windpokken doormaakt, wordt 
de mens besmet met het varicella-zostervirus. Het blijft de rest van je 
leven in het lichaam sluimerend aanwezig in bepaalde zenuwbanen. 
Op het moment dat er verzwakking is van het lichaam, wordt het virus 
terug virulent. Deze infectie kennen we als zona of gordelroos. De 
symptomen kunnen erg verschillen. De meeste patiënten ervaren pijn 
en na enkele dagen verschijnen er rode vlekken op de huid waarin 
blaasjes ontstaan. Dikwijls is er een bandvormige uitslag op de romp, vandaar 
de naam gordelroos. Op de armen of benen is het patroon meestal 
streepvormig. 
Een van de vervelende aspecten van zona is dat de pijn nog maanden 
of langer kan aanslepen na het verdwijnen van de letsels. Men spreekt 
dan over postzonale pijn doordat het virus schade aanbrengt aan een 
zenuwbaan. Medicatie is niet altijd nodig. Voldoende rust nemen  en het 
wat rustiger aandoen is de boodschap.  Een goede handhygiëne is dan 
weer belangrijk om andere mensen niet te besmetten.
Er zijn rond dit onderwerp nogal wat misverstanden. De volksmond 
beweert dat zona dodelijk is wanneer het zich als een gordel volledig 
rond het lichaam verspreidt. Het is een fabeltje zonder enige vorm van 
waarheid. 

WA
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Het Woord van het Jaar 2018 is bekend!   Van 28 november tot en met 17 
december kon je stemmen op de achttien genomineerde woorden voor het 
Woord van het Jaar 2018.  Er is bijna 10.000 keer gestemd.   Met 21,2% van de 
stemmen is moordstrookje de winnaar van deze verkiezing en gaat dit woord 
de geschiedenis in als het Woord van het Jaar 2018.
Definitie van moordstrookje: fietspad dat vlak langs een weg ligt en daardoor 
zeer gevaarlijk is.
En daar kunnen we in Melsele van meespreken: we hebben er twee: de Grote 
Baan en de weg naar Kallo ! (Schoolstraat, Dijkstraat, Melseledijk)

°°°
Alle fietsclubs van Melsele in actie (maar zonder fiets)

°°°
HET onderwerp deze dagen in Melsele: een gebuur eist voor de rechtbank 
dat ‘ Het  Portaal‘ definitief sluit op straffe van zware dwangsommen. Op 
facebook is er een ware volksopstand op komst want Het Portaal is gewoon 
een van de beste cafés van Beveren!

°°°

Het grafschrift van de week

Hier ligt een klant van ’t portaal
De mogelijke sluiting was hem fataal

Den Est

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

Cornelis & Partners Beveren NV
Ciamberlanidreef 2, 9120 Beveren

BIV nr : 204490 / FSMA nr : 16283
 

Tel. 03/775.29.01  -  Fax. 03/775.32.60  -  www.cornelis-partners.be

Spreuk van 't jaargetij

Als in Januari de vorst niet komen wil,
Dan komt hij zeker in april.

PATER Lucien Cop

Op 89 jarige leeftijd overleed in de senioren-
residentie van de Paters Redemptoristen 
de Beverse pater Lucien Cop.  Aanvankelijk 
vertrok hij als missionaris naar Libanon, maar 
na enkele jaren werd zijn standplaats in Irak.  
Hij verbleef er met twee andere Beverse Paters, 
Vincent van Vossel en Frans Van Stappen. Zij 
namen de zorg op zich voor de Chaldeeuwse 
Kerk in het land en Lucien zou er meer dan 50 jaar 
blijven.  Als leraar wijsbegeerte en theologie aan 
het seminarie zorgde hij mee voor de opleiding van 
de christelijke religieuzen in het land.  Daarbij moet 

gezegd dat de situatie van de christenen in Irak de laatste jaren bijzonder 
moeilijk is.  Herhaaldelijk werden de paters met de dood bedreigd en zijn 
verhaal hoe hun kerk is aangevallen en beschoten was bloedstollend. 
Lucien was een aimabel man die, telkens hij thuis kwam, uitgenodigd werd 
door vrienden die uren naar zijn verhalen konden luisteren.  Lucien werd in 
Beveren vooral gesteund door de Orde van het Pilorijn en De Kleine Rest.  
Pater Cop wordt begraven in Sint Amandsberg op 8 januari in aanwezigheid 
van de Patriarch van de Chaldeeuws-Katholieke kerk.

J.B.

IN MEMORIAM 
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‘t klokzeel WeeKenddiensten 
medische sectOr

Voortaan kan je terecht in een Huisartsen-
wachtpost, die heeft een centrale post in de 
Prinses Josephine Charlottelaan 21d te 
Sint-Niklaas en twee satellieten, één in 
Beveren-Waas (campus St.-Anna van het 
AZ Nikolaas) en één in Sint-Gillis-Waas 
(campus St.-Helena van het AZ Nikolaas). 
Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.
De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens week-
ends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot
 ’s anderendaags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 
Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site 
www.wpwaasland.be

tAndArtsen
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en feest-
dagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 
uur.
Centraal Oproepnummer: 09/039 99 69

APOtheKers
Apotheek met wachtdienst: zie mede-
deling in de etalage van elke apotheek
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 
en 22u00: te vinden op www.kavw.be of 
www.apotheek.be of het betalend 
nummer: 0903 / 99 000
Apotheek met wachtdienst tussen 
22u00 en 9u00: Bel politie Beveren 03  
750 14 11 die zal doorverwijzen naar de 
geselecteerde nachtdienstapotheek
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de WeerBOrstel OF  
‘t GedAcht VAn rieKes de Ben 

Riekes en zijn Marjet hebben 
vanmorgen serieus ruzie gemaakt, 
zoals naar gewoonte was het weer 
om een futiliteit. Maar het heeft er zo 
erg aan toegegaan dat ze na het 
middageten nog altijd geen woord 
tegen mekaar gesproken hebben.
Stilzwijgend maken ze zich gereed 
voor een wandeling, dat was 
gisteravond zo afgesproken. Ze lopen 
hun straat uit en honderd meter 
verder zijn ze in het veld tussen de 
boerderijen.
Ze passeren aan een hof waar een 
tiental varkens bezig zijn met zich in 
het slijk te wentelen.
Marjet kan niet nalaten om sarcastisch 
aan Riekes te vragen: 
-Dat is zeker familie van u?
Waarop Riekes zo rap als tellen 
reageert met:
-Ja, aangetrouwde familie.

NEM NOU
Het ging allemaal zo snel niet meer bij 
zijn vader, maar MEEGAANDEGAAN 
kwam hij er wat bovenop en tegen het 
einde van de wandeling zat hij toch 
te midden van de grote groep. Ik hoor
 bij ons dikwijls het woord meegaan-
degaan gebruiken, het betekent 
geleidelijk, langzamerhand, stilaan. 
In andere streken zegt men ‘mee-
gaandekens, meegaanderhand of 
meegaandig’ en die betekenen volgens 
Amaat Joos alle drie langzamerhand,
‘Het kan MEEGAAN en het kan ‘tegen-
gaan’ in het leven van een mens’. In 
die zin heeft ‘meegaan’ een andere 
betekenis, namelijk geluk hebben, 
voorspoedig verlopen.
Terwijl de gewoonste betekenis van 
meegaan vergezellen of in dezelfde 
richting gaan is. En daarvan is het 
volgend.zeker afgeleid:
Als men van jou zegt dat je een 
meegaand karakter hebt, betekent
dat dat je gedwee, toegeeflijk, 
inschikkelijk bent. Je gaat dus mee in 
dezelfde richting.

RP

POVERE KLEDIJVOORZIENINGEN…
Een persbericht van half december 2018 trok mijn 
aandacht omdat het over Belgische legerkledij ging. Een 
kleine 300 militairen moeten half januari gaan deelnemen 
aan de NAVO-operatie  Forward Presence in Estland en 
die ‘uitverkorenen’ waren er niet gelukkig mee. Niet zozeer 
omdat het in Estland was, een buur van de tegenwoordig 
nogal agressieve Russen. Neen, ze vrezen in deze tijd van 
het jaar de noordelijke kou den zeker toen ze vernamen 
dat bij hun uitrusting mutsen zitten die nog dateren uit 
de tijd van de Koreaanse oorlog en dat terwijl de 
thermometer in de winter in Estland tot 40 graden onder 
nul kan dalen. De mutsen werden in 1951 gefabriceerd en 
zijn natuurlijk voorbijgestreefd.

…VAN BELGISCH LEGER…

Dat het Belgisch leger problemen heeft met kledij is niet 
nieuw. Ik was tot vorig jaar bezig met opzoekingswerk 
voor mijn boek ‘1560 dagen oorlogsmiserie in Groot 
Beveren’ en ik had van Willy van Nieuwenhove uit Melsele 
heel wat informatie gekregen over Melseelse soldaten uit 
WO I en één van de dingen die mij dadelijk opvielen was 
het feit dat er tussen de soldaten over wie hij gegevens 
verzameld had, zoveel vrijwilligers zaten. Dat zette mij 
ertoe aan om eens na te gaan hoe het kwam dat die zo 
talrijk waren.
Vanaf de Duitse inval in ons land in augustus 1914 begon 
men onmiddellijk met het aanmonsteren van vrijwilligers. 
Alle jonge mannen die minstens achttien jaar waren 
konden zich aanmelden. Ook zij die vrij waren van 
militaire dienst, werden aangezocht om de onafhankelijk-
heid van het vaderland te helpen verdedigen. En dat 
velen erop ingingen was niet verwonderlijk. Er was veel 
werkloosheid, vooral door het lage opleidingspeil van de 
jeugd en in hun enthousiasme leefde de eerste lichting 
kandidaat-vrijwilligers nog met de overtuiging dat deze 
oorlog een korte strijd ging worden. ‘Tegen Kerstmis zijn 
we terug thuis;’ was het gezegde.
Gevolg: in de eerste drie maanden van de oorlog, d.w.z. 
van augustus tot en met oktober 1914 meldden zich 
niet minder dan 23.000 Belgische vrijwilligers aan. 
Verbazingwekkend was dat niet. In die augustusdagen 

van 1914 hoorde men in Vlaanderen overal feestelijke 
klanken bij het uitzwaaien van de soldaten en zoiets trok 
de jeugd aan.

…WAS AL EEN PROBLEEM IN 1914

Maar velen werden terug huiswaarts gestuurd want 
men kon ze niet allemaal kleden. Het was toen met de 
uitrusting van de Belgische soldaten echt pover gesteld. 
Kon men amper iedereen voorzien van kakikleurige 
kledij, dan bleek dikwijls dat de patroontas en de riem van 
onze soldaten geleende spullen van het Franse leger 
waren. Een vrijwilliger in opleiding schreef: We werden 
ondergebracht in tenten ( het was november!!!) en we 
kregen als uitrusting een lakense broek, een jas die veel 
meer leek op een gevangenisvest, een gamel, een strozak 
en een deken. Het waren harde trainingsdagen, aan 
dertig centiemen per dag en zonder overjas om ons te 
beschermen tegen de winterkou.’ Ook op gebied van 
kazerneren, en voeden waren er problemen.
Die ‘explosie’ van 23.000 kandidaat-vrijwilligers zou zich 
achteraf niet meer herhalen want wie zijn beslissing om 
mee te gaan vechten wat uitgesteld had en de verhalen 
gehoord had  over de gevaren en de gruwel aan het front, 
ging gauw anders denken. Van november1914 tot 
november 1918 groeide het aantal vrijwilligers met 
‘slechts’ 32.000 kandidaten. 

Je kan er meer over lezen in het boek ‘100 jaar 
Wapenstilstand 1918’ met het relaas van ‘1560 dagen 
oorlogsmiserie in Groot-Beveren’ door Roger Puynen 
en is onlangs uitgegeven door AXIS Beveren.
Het telt ruim 230 geïllustreerde pagina's. 

De kostprijs is 30 euro en het is te verkrijgen op het 
AXIS secretariaat, Adolf Van Bourgondiëlaan 9, te 
Beveren. Tel. 03 775 86 78. Een ideaal GESCHENKBOEK 

      RP


