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Een slakkengangetje

24 JAAR

VERKOCHT HIJ DE BEVERSE KLOK

Wilfried Andries

Er waren alarmerende begrippen rond het talent om begrijpend te lezen, voornamelijk in het basisonderwijs. Centraal bij lezen is begrijpen van geschreven
woorden en zinnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een complex proces waarbij individuele woorden en zinsverbanden worden begrepen. Het juiste gebruik
van leesstrategieën is van essentieel belang. Snelle lezers zijn niet per se goede
lezers. Een hoge leessnelheid kan faliekant zijn voor het tekstbegrip. We zijn als
de dood voor taalfouten en we lezen een tekst secuur na op dt-fouten en dergelijke. Je kunt dan een tekst lezen, maar de inhoud gaat verloren. Het digitale tijdperk waarin alles snel moet gaan, veroordeelt ons tot snel lezen. Het internet
heeft onze manier van lezen veranderd. Er valt ook veel meer te lezen. Een tweet
is een vluchtige conversatie. In een reactie schreeuwt iedereen over elkaar heen
om te worden gehoord. Teveel gepraat, te weinig geluisterd.
Misschien moeten we leren vertragen. Lezen is sociaal waardevol en een bron
van persoonlijke verrijking. Waardevolle teksten hebben tijd nodig om door te
dringen. Een goede lezer geniet van een gedachtegang en van zorgvuldig gekozen woorden. Elke tekst wordt ook niet op dezelfde manier gelezen. Je leest een
roman niet zoals een artikel in een krant of een stripverhaal. Alles hangt af van
het doel. Een artikel in een krant lees je voornamelijk kritisch zodat je een oordeel
vormt over de inhoud. Een docent leest een eindwerk van een student intensief
met oog voor de opmaak van de tekst, de structuur en de relevantie van de
inhoud. Ga je op zoek naar informatie dan ga je zoekend lezen en dwaal je over
de tekst op zoek naar dat gedeelte dat de informatie bevat die je zoekt. In een
tijdschrift ga je op zoek naar een artikel dat je interesseert. Een roman lees je
genietend op je eigen tempo op zoek naar ontspanning. Vind je die ervaring niet,
klap hem dan dicht, want niemand kan je verplichten de boeken te lezen die
iedereen moet gelezen hebben. Je moet ook in de mood zijn en het is mogelijk
dat je een jaar later wel kunt genieten van dezelfde roman.
Laat me je boekenkast zien en ik zal zeggen wie je bent. Er zijn mensen, en daarom niet de domste, die in hun leven naast vakliteratuur, nog geen roman hebben
aangeraakt. Nochtans gaan op samenkomsten vele gesprekken over boeken en
worden titels uitgewisseld. Op bezoek bij vrienden kun je moeilijk weerstaan om
even te grasduinen in hun boekenkast. Zijn er gemeenschappelijk titels dan verstevigt dat de band. Is het Konsalik of W.F. Hermans? Maakt niet uit, er is voor
ieder wat wils en we moeten ook op dat gebied elkanders smaak respecteren.
Het onderwijs moet in eerst instantie kinderen leren lezen, en daarna wat waard
is om gelezen te worden.

Op de gevel staat nog altijd ‘Johny’s Gazetschop’, maar Johny is met pensioen. Van in het
begin verkocht hij onze Beverse Klok. Reden te meer om hem een bezoekje te brengen.
Van opleiding is hij schrijnwerker. Iets wat hem nog goed van pas kwam toe hij zijn
winkel helemaal moderniseerde. Elke kast werd eigenhandig gemaakt, maanden heeft
het geduurd, maar bij de opening was alles klaar, en volgens zijn huisdokter, gelukkig
maar. Veel langer mocht het niet duren. Johny en zijn echtgenote namen de zaak over
van Ward (in Beveren Wardje genoemd), een iconische krantenbezorger. Zijn grote
bakfiets, zwaar en moeilijk te besturen, heeft nog verschillende keren in de etalage
gestaan. Volgens Johny, efkes de banden oppompen, en je kan er mee weg. Wardje
kende ook zijn klanten. Bij ons thuis bracht hij dagelijks de krant en af en toe maakte
hij de rekening. En van buiten. Ik heb hem nooit in zijn boekje weten kijken. Johny
nam zijn zaak over in 1989. Vader Ward was immers in dienst van de Gazet Van Antwerpen en moest met pensioen. Enkele jaren daarna is hij gestorven. Echt van zijn pensioen heeft hij nooit genoten, daarvoor was hij te ziek.
Even gaan onze gesprekken over het gazettenkotje op de Grote Markt. De familie Van
Vosselen verkocht er kranten en ‘boekskes’ van 1962 tot de afbraak in 1996.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

Om 4 uur ging het kotje open (want dan vertrok de
bus van General Motors er). Eerst de gazetten rangschikken en daarna de wachtzaal kuisen. En dat was
niet de properste plaats van de Markt. Alles hebben
zij er gevonden en dat het buskotje ’s nachts soms
gebruikt werd als urinoir was algemeen geweten.
Achtergelaten sigaretten, drugsspuiten, tot zelfs een
taart met veel slagroom waarmee alle ruiten waren
ingesmeerd.
Water was er niet, dus alle dagen moesten er bidons
water mee en wanneer Johny of zijn echtgenote
dringend naar het toilet moesten, was dat een groot
probleem. Verwarming was een klein vuurtje dat bij
hevige kou zelfs niet aan het branden te krijgen was.
Op mijn vraag of de krantenwinkels van vroeger en
nu vergelijkbaar was, bleek dat helemaal niet zo te
zijn. Vroeger waren er gazetten en boekskes. Nu, dikwijls om het hoofd boven water te houden is een
winkel dikwijls gewijzigd in een afhaalpunt voor pakjes, men verkoopt er nu drank, de lotto (nu mét computer) is een onmisbaar onderdeel van het aanbod
en de laatste jaren zien we bijna overal automaten
verschijnen waarop de klant kan wedden op sportwedstrijden. Johny herinnert zich nog de tijd dat zij
vrijwel de enige krantenwinkel in Beveren waren.

Later zijn er bijgekomen : het rokertje, Willy aan
de Colruyt, Het engeltje… maar het valt op dat
de uitgeverijen proberen meer en meer postabonnementen te verkopen, zodat de verkoop
van kranten in de winkel dikwijls nog te verwaarlozen valt. Regelmatig krijgen ze nu controleurs over de vloer. De lotto stuurt jongens
en meisjes de baan op die net geen 18 jaar zijn,
en ook de verkoop van sigaretten wordt zo
gecontroleerd. Kan men nu bij iedere bestelling de identiteitskaart vragen? En iedere
zeventienjarige kent wel een vriendje van
achttien jaar die de sigaretten of het lottoformulier kan krijgen.
Concrete plannen heeft de jong gepensioneerde nog niet, maar zeker is dat hij de kleinkinderen, waarvoor vroeger geen tijd was, meer zal
zien en ermee bezig zal zijn. Spijtig alleen dat
hij altijd zo vroeg wakker schiet. Zijn biologische klok wekt hem nog altijd want jarenlang
was hij op post om 5 uur. En de weinige keren dat hij
zich verslapen heeft, belden de klanten hem wel wakker. Misschien eens op reis gaan, want van verlof was
geen sprake en de winkel was ook gans het jaar door
6 dagen per week geopend.

Mijn laatste vraag ging over onze Beverse Klok.
Meestal werd die gekocht door ‘vaste’ klanten, maar
het kon ook gebeuren dat bijna de ganse voorraad
opgekocht werd door iemand ‘die in de Klok stond’
en exemplaren voor gans de familie kwam halen.
J.B.

NIEUWS UIT KALLO

Deze foto van de affakkeling werd genomen van in de Koolputstraat. (foto André Heyrman)

Tot 50 meter hoge vlam, gitzwarte rook en luid gerommel. Dat zijn de kenmerken
van deze en eerder gebeurde affakkelingen bij Total..
Ik merkte het voor het eerst op om 11h deze donderdag 10 januari. Het is nu 16h30
en nog steeds hetzelfde. Straks als het donker wordt, lijkt het erop of Kallo staat in
brand. Als je de slaapkamervenster open laat kan je niet slapen van het lawaai. Soms
ben je bang dat er iets zal gebeuren.
Gemiddeld zo’n drietal keer per jaar, meestal zonder voorbericht, hebben wij er serieus last van. Meer en meer stellen mensen zich vragen hierover. Maar het zal wel
blijven bij altijd hetzelfde deuntje: ‘Deuren en ramen dichthouden, er is geen gevaar
voor de bevolking.’
Op de website van de gemeente plaatst men soms wel een bericht daarover maar
wie zit daar altijd op te kijken? Soms denk ik dat de havenindustrie gevaarlijker is
dan KCD Doel.

Kerstboomverbranding
Zaterdag 12 januari werd er een kerstboomverbranding georganiseerd door de
Chiro van Kallo.
Tegen 20h verzamelden alle geïnteresseerden, jong en oud aan het lokaal nabij de
sporthal. Het was een uitgelezen avond en om iets na 20h werd het vuur aangestoken.
Bij een gezellige drink en babbel ging de tijd snel voorbij. Iets voor tien hebben wij,
mijn vrouw en ik, het terrein verlaten en hadden genoten van de toffe sfeer die nog
wel even verder duurde.
Bedankt Jos en team voor dit initiatief dat in alle geval een stuk minder gevaarlijk
was dan de grote fakkel aan de overkant.
Jos, dat is Jos Vandemaele, die er voor gezorgd heeft dat de jeugd van Kallo een
plaats heeft waar zij zich veilig kunnen ontspannen op zondag.
Groeten uit Kallo
André Heyrman
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DE MUNCK
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Yzerhand 28
9120 Beveren
TEL : 03-775 88 07
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In aflevering 71 toonden we een foto die van wat verder werd genomen. Deze
keer ligt de focus op de monumenten en daardoor zijn de gebouwen iets meer
prominent aanwezig.
Om plaats te maken voor het herdenkingsmonument verhuisde het beeld van
Eximius Van de Velde in 1950 naar het pleintje aan de Kloosterstraat. Het monument van Jan Frans Van de Velde en het oorlogsmonument kwamen aan bod in
onze kunstrubriek, resp. op 11 mei 2018 en op 2 december 2016.
Achter Eximius Van de Velde staat het huis Verzele uit 1910 te blinken, de twee
woningen daarnaast vormen nu een geheel. Aan de rechterkant ligt niet alleen de
Broederschool of het St. Lodwijksinstituut maar dichter naar de Grote Markt ook
brouwerij St. Jan van de familie Vermeulen. Een deel daarvan is mooi gerestaureerd. Naast de school lag een café dat eigendom was van de brouwer.

CRYPTO 28:

ZOEK HET WOORD (oplossing in volgend nummer)

zelfde nummers zijn zelfde letters - (‘ij’ is hier 1 lettervakje)

GD

Foto’s kunnen gemaild worden naar gerda.drieghe@telenet.be
of bezorgd in Schoofland 38, Beveren.
Telefonisch contact: 03 775 26 75.
De foto’s worden zo snel mogelijk ingescand en terugbezorgd.

Oproep
De gemeente Beveren mag de eer van de provincie
Oost-Vlaanderen verdedigen bij een wedstrijd voor
de mooiste en grootste bijentuin van Vlaanderen.
De wedstrijd is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Het is een wedstrijd tussen enerzijds de Provincie West-Vlaanderen en anderzijds de provincie
Oost-Vlaanderen. De eerste wordt vertegenwoordigd door de stad Damme en heeft als peter Dominique Persoone; de tweede wordt vertegenwoordigd door de gemeente Beveren en heeft als meter
Britt Van Marsenille.

Oplossing Crypto 27: OZO   WRONG   HELERS KOELKAST   ONGEHOORD  
ZELFSPOT   WERKENDAG   AASGIEREN   WELBEDANKT   OVERSCHAT   HEETHOOFD   SLOTWOORD
… en dus ZOEKOPDRACHT

De bijentuin zal aangelegd worden in het park van
kasteel Cortewalle en de officiële opening ervan zal
plaatsvinden op zondag 26 mei 2019.
Naar aanleiding van deze opening hebben het
bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad en de
Groendienst van de gemeente Beveren aan de
Plaatselijke Cultuurraad Beveren gevraagd om dan
ook in te staan voor de organisatie van de Bloemenmarkt.
Bij deze willen wij dan ook een oproep doen aan
de verenigingen aangesloten bij de Plaatselijke
Cultuurraad Beveren om aan dit evenement deel te
nemen.
Wij zouden jullie dan ook willen verzoeken om dit
binnen jullie vereniging te bespreken en ons uiterlijk op 31 januari 2019 uw beslissing om deel te
nemen mede te delen via volgende mailadressen:
cecile.dhollander@fulladsl.be
of
bert-jacobs@skynet.be

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 !
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Trage Wegen - A

flevering 40

Infopaal 93,94 - Voetweg 34 - Verrebroek

Voetweg 34 is een benaming die aandachtige
lezers zich zullen herinneren van aflevering 37
(Kruisstraat-Stuurstraat in Haasdonk).
In de Atlas der Buurtwegen van Verrebroek duidt
dit nummer een voetweg
aan tussen de Braakstraat
en Zwaantje.

De voetweg begint aan het mooie kapelletje in de Braakstraat.

Dit pad maakt deel uit
van het 10.000 stappenplan dat goed is voor een
wandeling van 6,5 km.
Het is een lus, dus je kan
overal inpikken.
Vanaf deze voetweg gaat
de wandeling via de
Bloempotstraat,
Bralstraat-West, Turfbanken,
St. Michielsstraat (aan de
overkant van de baan
Verrebroek-Kieldrecht),
Spaans Fort, Pater Vergauwenstraat, St. Laurentiusstraat
(opnieuw
wordt de Kieldrechtsebaan overgestoken), Berkenboomstraat, Rijkstraat
naar de Braakstraat en
het kapelletje.
GD

Uit de oude doos
Franky Verhelst bezorgde ons deze foto uit 1973, autoloze zondag.

Van links naar rechts: Charlie, Annie, Nick De Wilde, Franky Verhelst, Rudy Maes (+), ? , Karel
De Koninck, Emeri Cornelis (+), De Pauw, ? , Hugo.

Een aanrader
Ik ben zeer verwonderd dat men in Vlaanderen zo weinig aandacht besteed
aan het feit dat 450 jaar geleden door de onthoofding van de graven
Egmond en Horn op de markt in Brussel, het startschot werd gegeven van
de Tachtigjarige Oorlog met als resultaat de scheiding der Nederlanden. In
2018 werd dit wel in Zottegem herdacht. In Nederland werd door NPO2
daar wel aandacht aan besteed o.a. door een reeks van acht uitzendingen,
prima gedocumenteerd en zeer boeiend. Er werd daarin uitgebreid aandacht besteed aan Egmont en Horn, de Pacificatie van Gent, de Spaanse
Furie…
In de laatste uitzending getiteld ‘Vrede’ werd o.a. gewezen op het belang
van de Slag bij Kallo, waar de Staatse troepen werden verslagen. Deze veldslag betekende het einde van de poging om de Zuidelijke Nederlanden te
veroveren.
Er werden in de uitzending opnames getoond van de Koningsdijk in Kieldrecht en van het fort Liefkenshoek in Beveren.
Deze uitzendingen kunnen nog bekeken worden op https://www.ntr.nl/80jaar-oorlog/288.
Een absolute aanrader
Jan Weyers

Het einde (of andere begin, zo je wil) aan Zwaantje.

Zwaantje-Braakstaat 361 m

BIJ DE CARTOON
Naar zesjaarlijkse gewoonte zijn ze er in Kruibeke toch
weer eens in geslaagd met veel wringen, achterbakse akkoordjes en een hoop verwensingen en gekrakeel, een gemeenteraad
en schepencollege samen te stellen. En
ze hebben zelfs al een burgemeester!
Hoewel in de nieuwe coalitie misschien nog niet alle neuzen in de zelfde richting staan, kijken sommigen
zelfs al verder dan hun neus lang is en
blijkt er weer sprake te zijn van een
fusie met een van de drie aangrenzende gemeenten. Wellicht is Beveren op
dat vlak weer hun favoriet.
Mogen we ons eigen gemeentebestuur
toch waarschuwen om op fusievlak voorzichtig te zijn. Want wie een
troepje ruziemakers binnenhaalt, zal de gevolgen moeten uitzweten. Als
Beveren toch zou toehappen, dan zou ik ze aanraden om tijdig, hun bokstrainingen te beginnen. En ze kunnen zich met Beverenaar Jean-Pierre
Coopman geen betere coach of leidsman dromen.
RP
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IN MEMORIAM
We hebben op 8 januari met verdriet afscheid
genomen van Lucienne Covents. Zij werd geboren op 27 januari 1934 en was gehuwd met
Richard Van Stappen.
Na enkele jaren werd het huwelijk bezegeld met
2 dochters, Ingrid en Annemie. Dan kwamen
haar oogappels, haar kleindochters Sarah en Evy.
Axl, haar achterkleinzoon was de kers op de
taart.
Altijd stond ze voor iedereen klaar, niets was
haar teveel.
We zullen haar steeds herinneren als de kranige,
lieve vrouw die ze was.
Rudy Van Driessche

Op Oudejaarsavond 2018 overleed in zijn
woning in de Cretenborchlaan geheel
onverwacht Serge De Billoez, de echtgenoot van Sonia Van Kerckhove. Het echtpaar
heeft 4 kinderen: Pascale, Yves, Christophe
en Dominique. Er zijn 6 kleinkinderen.
Serge was geboren te Ellezelles, even ten
zuiden van de taalgrens, op 9 maart 1943.
Hij was opgevoed in de Franse taal en leerde Nederlands op school in het nabije Ronse zodat hij perfect tweetalig was.
Hij had steeds een brede interesse, was welbespraakt en van alle markten
thuis. Hij werd zeeman ter lange omvaart. Nadat hij tijdens een verlof tussen
twee reizen in, Sonia had leren kennen, besloot hij van beroepsrichting te veranderen. Na enige betrekkingen in de handel werd hij manager van een
gekend restaurant in Gent, de Graaf van Egmont. Toeval of niet, maar de historische figuur met die naam was net als Serge in Ellezelles geboren. Van 1986
tot ’96 was hij in Beveren lid van de plaatselijke Raad van Bestuur van Cera.
Eenmaal met pensioen kon hij zijn grote hobby naar hartenlust beoefenen:
reizen samen met zijn echtgenote.
De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de overledene
haar oprechte deelneming aan.

RP

Bevers vermaak

I n de Tuin

Winter

Wie denkt dat er in deze periode van het jaar
in de natuur en in de tuin maar weinig te
beleven valt, heeft niet goed gekeken. In de
lente en de zomer is er natuurlijk meer te zien,
maar voor goede waarnemers is dit seizoen
toch ook niet te versmaden.
Om te beginnen zijn er de vogels die aan en af vliegen naar de voedertafeltjes.
Kool-, pimpel- en staartmees, vink, groenling, roodborst, winterkoning, heggenmus, bonte specht, om maar de meest voorkomende te noemen. Verleden week
had ik zelfs meerdere dagen een grote zilverreiger te gast in de tuin. Een pracht
van een dier en naarstig op zoek om een visje uit de vijver te stelen. Ook de woerden van de wilde eenden staan al prachtig in bruiloftskleed en houden niet op de
vrouwtjes het hof te maken.
Daarnaast heb je natuurlijk
de planten die nog steeds
(of moeten we zeggen al)
bloeien. Kijk eens tijdens
een wandeling in de natuur
naar de wilde planten in
bloei. Madeliefjes bloeien
het hele jaar door, zolang
het niet vriest. Ook witte en
paarse dovenetel, paardenbloem,
bezemen
jakobskruiskruid, duizendblad, herderstasje en boterbloem, om er maar enkele
te noemen, proberen nu al
voor nakomelingen te zorgen.
In de tuin beginnen de winterbloeiers nu ook volop. De
kampioen vroegbloeier is het sneeuwklokje. Een lieflijk bloempje en een vroege
voorbode van de komende lente. Ook de toverhazelaars beginnen hun geuren en
kleuren ten toon te spreiden. En de eerste rhododendrons zijn ook reeds van de
partij.
Een heerlijk geurend en winterbloeiend plantje is de vleesbes
(Sarcococca hookeriana). Een
altijd groen struikje dat heel wat
schaduw kan verdragen en in
deze periode van het jaar geur
en kleur in de tuin brengt. Het
zou een waardige vervanger
van het door ziekten en insecten geplaagde palmboompje
kunnen zijn.
Vleesbes.

Maar dé geurenkampioen in
januari en februari is winterzoet
of het meloenboompje (Chimonanthus praecox). Een weinig
gekende struik uit China die in
de zomer niet opvalt, maar die
nu met een massa mooie gele,
met rode binnenkant bloeiende, bloempjes zijn troeven uitspeelt. Zijn zoete geur, vandaar
zijn naam, ruik je soms al van op
Winterzoet.
tien meter afstand. Men zegt van
deze struik dat, eens je de geur diep hebt opgesnoven, je de tweede keer de reuk
niet meer waarneemt. Dat moet toch eens gecontroleerd worden.
Deze en al de voornoemde planten zijn in hun volle glorie te bewonderen op Hof
ter Saksen. De moeite om nu eens een wandeling te maken en te genieten van al
die winterbloeiende plantenpracht!
Tenslotte nog een aanrader: het grote Vogelweekend van Natuurpunt in Hof ter
Saksen. Dit gaat door op zondag 27 januari van 10.00 tot 16.00 uur naast de
orangerie. Je kan daar onder begeleiding van natuurgidsen de vogels door verrekijkers en telescopen gadeslaan. Er zullen warme drankjes zoals koffie, thee en
glühwein en pannenkoeken te verkrijgen zijn. Vogelliefhebbers allen daarheen!

Moeten die bordjes echt daar staan?
(© G. Drieghe)
GD

François
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Wat Blijft
Vijftig
Mijn vrouw bestaat uit vrouwen,
een weldaad voor een man
zo dadeloos en weinig knap
als ik. Zij trekt ze voor
mij aan als wondernieuwe
kleren: kijk eens hoe ze staan.
Kalend, grijs, de mond vol
valse tanden, bij – en verziend,
koud van kalkend bloed
word ik wekelijks omringd
door oogstrelende creaties
van haar soort. Mij éénvrouw-harem ontwikkelt zich
tot opmerkelijk formaat.
Victor Vroomkoning (1938)

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
Florimond
Flecijn
+22/12
Marcel
Bal
+23/12
Karel
Verberckmoes
+23/12
Adrienna
Staut
+27/12
Gerda
Maes
+28/12
Florimond Claessens
+29/12
Marietta Van de Velde
+29/12
Christiana
Smet
+29/12
Serge
Debilloëz
+31/12
Ivon
Struyf
+31/12

°1926
°1929
°1924
°1924
°1962
°1931
°1927
°1953
°1943

Monique
Onghena
+1/01
Maria Van Raemdonck
+09/01
Renilda Van Oevelen
+04/01
Marie
Lauwers
+05/01
Garry Van Goethem
+05/01
Annie
De
Vuyst
+05/01
Geert
Pieters
+05/01
Yvonna
Suy
+09/01
Rita De Vleesschouwer
+10/01

°1950
°1944

Horizontaal:

°1936

(2) langs (6)mannennaam (9) µ (10) industriële onderneming (13)
megakelvin (14) achter
(15)
archeologisch
gebied in Turkije (17)
luchtstroming (18) soort
platvis (20) uitroep om
iemand te doen schrikken (21) NV (Fr) (22)
toneelstuk (25) op dit
moment (27) zie daar!
(29) enthousiast bewonderaar (31) kunst (Eng)
(33) product ve kip (34)
of (Eng) (35) sprookjesfiguur (36) Latijns-Amerikaanse dans

°1927
°1953
°1944
°1957
°1929
°1964

°1956

Huwelijken
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Verticaal:

Bart Cypers en Chihiro Yamamoto

(1)durf (2)niet dichtbij (3)vette vloeistof (4)onmetelijk (5)wat iemand wordt opgelegd
als last (7)wijze v doen of handelen (8)International Bank Account Number (11)Brief
van Paulus aan de Efeziërs (afk.) (12)zware ketting, als boei (16)op die manier (19)zich
voortbewegen (20)gevangenis (22)snelle gang (23)wettig bewijsstuk (24)muzieknoot
(26)vliegende schotels (28)automerk (30)papegaai (32)muzieknoot

Socrates
De avond valt niet, de duisternis stijgt op.
(Nescio)

Oplossing kruiswoordpuzzel 202

De Rycke
Gebroeders nv

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo
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KUNSTMO(nu)MENTEN
Hoofdstuk
cultuur en andere
centra

60

Hellehonden

CC Ter Vesten

Zowel op het grasplein voor CC Ter Vesten als in de
foyer van het cultuurcentrum staat het assemblagekunstwerk Hellehonden. Het originele werk kreeg
binnen een plaats, de bronzen replica bevindt zich
buiten.

Giels gaf wel aan dat hij het bronzen afgietsel van
Hellehonden wou verkopen maar de werkgroep Kunsten had meer interesse in het geassembleerde origineel. Op 5 mei 2008 besliste het college van burgemeester en schepenen om beide werken aan te
kopen voor CC Ter Vesten.
Op het grasperk tussen burelen en balie kwam de
bronzen versie en door het origineel in de foyer voor
het raam te plaatsen, kwam er interactie tussen beide
werken. Het bleek een goede zet want in dit geval is
één plus één duidelijk meer dan twee.
Normaal gezien worden van een werk maximum vijf
bronzen exemplaren gemaakt maar van de Hellehonden bleef dit uitzonderlijk beperkt tot een enkel
bronzen beeld.

Assemblagekunst
Bij een collage worden diverse papiersoorten en/
of foto’s, textiel (en bij uitbreiding ook andere
materialen) op een drager samengebracht en
vastgelijmd, maar ‘ce n’est pas la colle qui fait le
collage’. Deze uitspraak van de surrealist Max Ernst
kan worden doorgetrokken naar de assemblagekunst waarbij voorwerpen worden hergebruikt en
samengevoegd tot iets nieuws.

Waaierrokje met draaibaar hoofd, 30 cm. (Ludo
Giels, beeldhouwer en assemblagekunstenaar,
Lode van Muylder, 2006, blz. 107)

Het assemblagewerk van Ludo Giels heeft twee facetten. In het begin van zijn carrière bracht hij allerlei
onderdelen van machines samen, zoals bij Hellehonden of Oscar Metzdorff .

Het origineel (1982) en de bronzen versie. (© G. Drieghe)

Assemblagekunstenaar Ludo Giels kocht de onderdelen voor de lichamen van deze Hellehonden bij een
schroothandelaar aan de Gentseweg. De collecteurs
met koelribben kwamen van het legerdepot van de
Westakkers en zaten in een vorig leven in een tank
van het Belgisch leger.

Oscar Metzdorff met draaibaar hoofd en bewegende schouders, 37 cm. (Ludo Giels, beeldhouwer en assemblagekunstenaar, Lode van Muylder, 2006, blz. 22)

Een toevallige ontdekking van scheepsresten op de
Antwerpse Linkeroever gaf de aanzet tot een creatieve wending: minder glad en blinkend, minder lieflijk. Toch zitten er nog steeds speelse figuren tussen
en is een draaiend hoofd of een arm die beweegt,
nooit ver weg.

Call Girl en Opera Figuur, twee collages van Giels
uit de collectie van de Verbeke Foundation in
Kemzeke. (© Verbeke Foundation)
(© G. Drieghe)

�Ludo Giels kreeg in 2006 van het gemeentebestuur
de vraag om een ontwerp in te dienen voor ’t Congoke maar hij wenste omwille van zijn gevorderde
leeftijd niet aan de wedstrijd deel te nemen. Winnaar
was Jef Mouton met Net-Steen.

In tegenstelling tot de verf en het canvas van de
schilder, zijn de gebruikte voorwerpen in de
assemblagekunst niet ontworpen om er kunst
mee te maken. Als de kunstenaar ze monteert, verliezen ze hun oorspronkelijke functie maar in de
nieuwe creatie blijven de voorwerpen wel herkenbaar.

Vleermuis, schroot CRB, 55 cm.
Vervolg op blz. 8
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Vervolg van blz. 7

De toen 83-jarige kunstenaar aan het werk. Het schroot van
de CRB uit het slib halen, vraagt sleur- en trekwerk, en extra
mankracht. Links onderaan ligt al een voorraad.

Toen het binnenvaartuig CBR81 in 1953 zonk,
was het geladen met 300 ton cement. Omdat
het in de vaarroute lag, bleek opblazen de eenvoudigste oplossing. Grote stukken schroot konden daarna worden weggehaald zodat de vaargeul terug vrij kwam. Door de ontploffing verdwenen ook heel wat delen in het slib van de
Schelde en die worden meer dan een halve
eeuw later nog altijd bij laagtij bovengehaald, al
moet gezegd dat Ludo Giels en zijn team al heel
wat ‘opgeruimd’ hebben.
De uiteengereten stukken, die variëren van
enkele centimeters tot meer dan een meter,
hebben grillige vormen en maken dus grillige
kunstwerken.

De Verbeke Foundation heeft – naast ander werk
– een collectie van zo’n 4500 collages en assemblages uit de 20ste eeuw.
Naar aanleiding van dit artikel heeft Geert Verbeke beslist om de twee collages van Ludo Giels
in de tentoonstellingsruimte te hangen. Ze blijven daar tot begin april aanwezig tijdens de wintertentoonstelling.
www.verbekefoundation.com
Westakker (zonder nummer), 9190 Kemzeke
Open van donderdag tot zondag van 11 tot 18
uur.
Volwassenen betalen 12 euro, zie website voor
kortingen.

GD

Aflevering 25

Aflevering 20 stond in het teken van nietszeggende teksten in de popmuziek.
Deze keer zoeken we inspiratie in jazz, blues en wereldmuziek.
‘Boom Boom’ van de Amerikaanse blueszanger en gitarist John Lee Hooker is in
1961 uitgebracht als ‘de grootste popsong die Hooker ooit schreef’. Of die uitspraak over de tekst ging, valt te betwijfelen: Boom, boom, boom, boom/I’m gonna
shoot you right down/Right off your feet/Take you home with me/Put you in my
house/Boom, boom, boom, boom. Er zitten verder woordloze regels in als ‘howhow-how-how’ en ‘hmm-hmm-hmm-hmm’.
De Engelse rockband The Animals, bekend van ‘The House of the rising Sun’, was
grote fan en nam ‘Boom Boom’ op voor zijn debuutalbum in 1964.
Carole King & Gerry Goffin schreven ‘Hi-De-Ho’. In 1969 was het de B-kant van een
plaatje van Dusty Springfield en een jaar later nam Blood, Sweat & Tears het
op. Het minste wat je kan zeggen, is dat het een populair nummer was.
‘Wang Dang Doodle’ is een blues-song geschreven door Willie Dixon en door critici omschreven als een fuifplaat met een opwindende beat. Howlin’ Wolf nam het
als eerste op in 1960 maar er volgden nog velen want het nummer is erkend als
een ‘blues standard’.
In het genre wereldmuziek moeten we het hebben over ‘Ye Ye Ye’ van Geoffrey
Oryema (1953). Zijn vader was minister in de regering van Idi Amin maar viel later
in ongenade en werd vermoord in 1977. De toen 24-jarige Oryema is over de
Oegandese grens gesmokkeld in de koffer van een auto. Hij zingt in het Swahili en
Acholi, de talen van zijn jeugd maar evengoed in het Engels en Frans.
Tot slot een prachtig voorbeeld uit de jazzwereld. ‘Mumbles’ staat op het gelijknamige album van trompettist
Clark Terry. Dit album werd in 1966 heruitgegeven als
‘Angyumaluma Bongliddleany Nannyany Awhan Yi’.
Het nummer kreeg zijn grootste bekendheid in 1964
door de versie van Oscar Peterson Trio + One. Het is een
aanrader om dit nummer op te zoeken en te beluisteren.
Wie ons de volledige tekst hiervan kan bezorgen mag
een fles whisky komen afhalen…

ONS ELSKE
‘Rosse centjes’ werden in december in de Centrumschool ingezameld en bovendien verkochten de kleuter- en lagere school
gedurende 2 weken onder de middag verse soep. Zo haalden
ze 1 000 euro op ten voordele van het tehuis Hof Ter Welle,
waar een aantal leerlingen van de Centrumschool verblijven
en ondersteund worden.
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In memoriam
Monique Onghena is overleden op haar verjaardag ten gevolge van kanker.
Zij werd op 1 januari 69 jaar.
Zij was gehuwd met Hilair Stoop en moeder
van Jelke en Joachim.
Veel inwoners van onze gemeente hebben
haar als kind (en ook als ouder) gekend als de
jeugdbibliothecaresse van de gemeentelijke
bibliotheek. Zij was de bezieler en stuwende
kracht van de jeugdafdeling van de bibliotheek van 1973 tot 2009.
In 1973 kwam zij Andre Verberckmoes en Georg Lijssens vervoegen om in te
staan voor de jeugdige lezertjes. Zij heeft de jeugdbibliotheek uitgebouwd
tot wat zij momenteel is. In die tijd verrichtte zij in feite pionierswerk met
opdrachten van de jeugdbibliotheek die nu alledaags zijn : prentenboeken
aankopen, belang van voorlezen benadrukken, leesniveaus introduceren voor
de jeugd, starten met de reizende jeugdbibliotheek in alle basisscholen, veel
activiteiten organiseren (o.a. auteurs naar de jeugdbibliotheek halen) tijdens
de jaarlijkse jeugdboekenweek, babyboekjes uitlenen enz...
Hoofdbibliothecaris Mireille Geerinck zei terecht bij de begrafenisplechtigheid
dat Monique zeer geliefd was bij de jonge lezertjes en hun ouders, bij de collega’s, bij de schooldirecties en de leerkrachten, maar ook dat de bibliotheek
tot op de dag van vandaag nog steeds de vruchten plukt van haar inzet.
Monique heeft steeds het belang van voorlezen benadrukt en toen zij met pensioen was sloot zij zich onmiddellijk aan bij de start van het project “voorlezen
voor senioren in de woonzorgcentra” zodat zij in WZC De Notelaar voorlas voor
de bewoners...en met succes want zij zouden zo graag gehad hebben dat ze
terugkwam. Helaas is haar voorleesplaatsje daar leeg gebleven sinds begin 2018.
Dat zij zeer geliefd was bij de jeugdige lezertjes en hun ouders getuigen de 100
facebookberichten op de site van de bibliotheek met o.a. Volgende teksten:

“Zij was zo lief en warm je kwam graag terug als zij er was.”
“Inderdaad een superlieve vrouw!
Ik ging als kind graag bij haar naar de jeugdbib...”
“Mijn favoriete bibliothecaresse als kind!”
“ooo, altijd zo’n lieve dame.
Ik ken haar van toen ik als kind boekjes kwam uitlenen”

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

De wintermercato
Winterstop in het voetbal betekent ook tussentijdse transfers. Volgens sommigen competitievervalsing.... bestuurslui kunnen de niet-tevreden fans sussen met wat nieuwe spelers maar het zijn vooral de managers die er beter van
worden. Een overzicht sinds het ontstaan van Waasland-Beveren bewijst dat
de nieuwkomers zelden een verrijking waren en dat nog meer nieuwe spelers
alleen maar onrust zaaien bij de blijvers. Vertrekkers daarentegen brachten de
afgelopen jaren heel wat miljoenen euro’s op , goed voor de aandeelhouders
maar de supporters zijn daar niets mee.
In het eerste seizoen van WB in tweede klasse kwamen in januari 2011 KRISTOF
GOESSENS (SK Sint-Niklaas), de Fransman JULIEN TOURNUT (Lierse) en de
Nederlander FRANK DANQUAH (Ferencvaros) over. Het trio kwam samengeteld aan 10 matchen en vertrokken allen op het einde van het seizoen.
In het seizoen 2011-2012 kwamen de 33-jarige JURGEN CAVENS en de 38-jarige TOMAS RADZINSKI WB versterken tijdens de winterstop. Het werd een
geslaagde operatie, promotie via de eindronde maar toekomstgericht waren
die overgangen niet. Radzinski stopte, Cavens ging nog mee naar eerste klasse
maar met 1 goal in 20 wedstrijden was zijn beste tijd ook voorbij.
In het eerste seizoen in IA werden in de nieuwjaarsperiode niet minder dan 5
spelers gehuurd : JONAS IVENS van Groningen, JORDAN REMACLE en STIJN DE
SMET van AA Gent, MOHAMMED AOULAD en RENE STERCKX van Anderlecht.
De eerste drie kregen een basisplaats maar werden niet weerhouden voor het
seizoen nadien. Uiteindelijk mocht alleen de jonge René Sterckx blijven maar
ook hij kon later de verwachtingen niet inlossen. Op de voorlaatste speeldag
bezorgen Remacle en De Smet, met ieder een doelpunt, WB wel een nodige
zege tegen Beerschot (3-2) om het behoud te verzekeren… Beerschot wordt
veroordeeld tot het toen nog bestaande Play-Off 3 en zal degraderen.
Maar één transfer in januari 2014, de Nigeriaan REUBEN GABRIEL. Die komt
over van het Schotse Kilmarnock. Met vijf wedstrijden voor WB geen succes
maar hij wordt wel de eerste speler van Waasland-Beveren op een WK (in Brazilië). De serieuze premie die de clubs krijgen om hun spelers af te staan voor
het WK belandde niet bij WB wel in de zakken van de makelaar van Gabriel
(dat was contractueel zo vastgelegd).
6 wintertransfers in het seizoen 2014-2015 : JERRY VANDAM(KV Mechelen),
DYLAN DE BELDER(Bergen), JONATHAN WILMET(KV Oostende), FLORIANO
VANZO(Club Brugge), KEVIN OSEI (Marseille) en RACHID BOURABIA(Lierse).
Alleen Wilmet en Bourabia staan geregeld in de basis. Kevin Osei haalt zelfs
nooit de selectie. Floriano Vanzo lijkt een wissel op de toekomst en de jonge
Dylan De Belder krijgt onterecht te weinig kansen. Hij is nochtans jong en Belgisch en zou dus moeten passen in het WB-beleid. Hij vertrekt gratis naar Lierse waar hij wel kansen krijgt. Cercle Brugge betaalt uiteindelijk 750.000 euro
aan Lierse voor De Belder.
In januari 2016 wel een geslaagde huurling, SIEBE SCHRIJVERS van Rc Genk.
Toen kwam ook nog OUSSEYNOU CISSE, een Malinees internationaal met een
Frans paspoort. Cisse komt over van het Spaanse Vallecano. Hij zal 12 wedstrijden spelen maar het einde van de competitie niet halen na een disciplinaire
sanctie. In zijn korte periode op de Freethiel wordt hij wel vier keer geselecteerd voor de nationale ploeg van Mali.
In het seizoen 2016-2017 komen STEEVEN LANGIL(Legia Warschau), IBRAHIMA CONTE(KV Oostende) en LEANDRO RODRIGUEZ(Everton) naar de Freethiel. Langil en Conte (maar 5 wedstrijden maar wel een paar keer beslissend)
zijn als huurlingen een schot in de roos. De Uruguayaan Rodriguez, nochtans
binnengehaald op aanraden van bondscoach Martinez, speelt nooit.
Vorig seizoen ten slotte huurde WB jonge spelers met het oog op de toekomst
DAAM FOULON(Anderlecht), LOUIS VERSTRAETE (AA Gent), NIELS
VERBURGH(Club Brugge) en RACHID AIT-ATMANE(Sporting Gijon). De eerste
twee bleven op de Freethiel. Verburgh speelt nu bij het Nederlandse Roda JC
en Ait-Atmane bij het Roemeense Dinamo Boekarest.

RB

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
In januari mag het vriezen
stenen uit de grond.
De boer zal niet kniezen,
maar vindt dat gezond

In memoriam
Op 8 januari 2019 overleed op 72-jarige leeftijd
de heer Jean Van Den Branden. Jean is één van
de monumenten uit de roemrijke geschiedenis
van de Beverse jeugdwerking. Hij was amper 18
jaar toen hij zijn eerste stappen zette binnen het
jeugdbestuur van SK Beveren, nadat hij door een
blessure genoodzaakt werd te stoppen als doelman. Hij begon als ploegafgevaardigde en leerde gaandeweg het trainersvak van de vier pioniers Ward Goossens, Peet Covens, Dan Van Gasse en Walter De Winter.
Jean maakte als jeugdtrainer furore bij de jongste categorieën. Hij werd meerdere malen landskampioen bij de (pre)miniemen. Hij was ook één van de bezielers van het befaamde Marcel De
Keersmaecker jeugdtornooi dat jaarlijks plaatsvond tot in de jaren 1990.
Naast het trainerschap ging hij toen ook al wekelijks op pad in het Antwerpse en Oost-Vlaanderen op zoek naar jeugdige talenten. Namen als Stephan
Van der Heyden, Marc Van Britsom, Tony Herreman, Geert De Vlieger klinken
iedere supporter nog vertrouwd in de oren.
In 1998 stopte Jean als jeugdtrainer en werd hij hoofd van de jeugdscouting
op de Freethiel en ontdekte onder meer Kristof Lardenoit, Mo Messoudi,
Kristof Imschoot, Tim De Meersman, Sam De Munter, Yannick Aerts, Sidy
Ceesay en Davino Verhulst. In 2008 vertrok Jean op de Freethiel en werd hij
prospector bij de KBVB Oost-Vlaanderen. Hij bleef steeds een graag en vaak
geziene gast op de Wase voetbalvelden.
Wij bieden langs deze weg onze innige deelneming aan de familie en nabestaanden van Jean Van Den Branden.

sPORT ANDERs

Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft half
januari Stefan Milosevic, voorspeler van de Montenegrijnse
eersteklasser FK Iskra Danilovgrad ingelijfd zonder de voetballer ter plaatse te hebben
bezig gezien. Ze zouden op
een scoutingsprogramma de
speler gevonden hebben en
ze namen een beslissing,
ingegeven door de verhouding prijs-kwaliteit.
De aanvaller zou gemakkelijk
scoren, zowel met links, met
rechts als met het hoofd. Hij
is beweeglijk en staat stevig
op zijn benen en is een
moderne, balvaste targetspits. We hopen dat al die
kwaliteiten weldra blijken op
het veld.
RP

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 - Email: www.cornelis-partners.be
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Doel

Stefan Milosevic
De 22-jarige Montenegrijnse aanvaller STEFAN MILOSEVIC is de eerste
aanwinst van WB voor 2019. Hij komt
over van Iskra Danilovgrad waar hij
in de heenronde negen keer kon
scoren in de eerste klasse van Montenegro. Op 17-jarige leeftijd maakte
Milosevic zijn debuut in eerste klasse
voor Buducnost Podgorica, de topclub in Montenegro uit de hoofdstad
(Podgorica heette in het één
gemaakte Joegoslavië vroeger
Titograd (als ode aan president Josip
Tito die vlak na wereldoorlog II in het
toen zwaar verwoeste Podgorica zijn
eerste redevoering hield). Bij Buduc(foto Waasland-Beveren)
nost maakte Stefan ook het eerst
kennis met Europees voetbal : hij kreeg er invalbeurten als 18- en 19-jarige
invaller in de Europa League-matchen tegen SS Folgore uit San Marino,
Omonia Nicossia uit Cyprus en het Letse Spartaks Jurmala. In 2014 werd hij
uitgeleend aan tweede klasser Zabjelo Podgorica en in augustus 2015
kreeg hij een contract bij de toenmalige landskampioen Rudar Pljevlja. Een
vaste stek zat er nog niet in en de terugronde werkte hij af bij een andere
topclub uit Montenegro , Lovcen Cetinje. Om elke week te kunnen spelen
als 20-jarige nam hij in de zomer van 2016 de beslissing om in tweede klasse te gaan spelen bij Kom Podgorica. Hij scoorde er 20 competitietreffers en
Kom promoveerde. Vorig seizoen bleef hij daar spelen , nu in eerste klasse, 4
goals in 26 matchen.

Van spookdorp naar droomdorp
Na de bekendmaking van de nieuwe plannen van minister Weyts voor de uitbreiding van de haven, het zogenaamde Boemerangdok, is de kans groter dat het
dorp Doel gespaard kan blijven. Daardoor wordt het visieplan van KU Leuven, dat
gebaseerd is op jarenlang onderzoek, mogelijk uitvoerbaar.
Het plan toont een duurzame ontwikkeling van de hele regio en de onderzoekers
en architecten Daan De Volder, Joris Van Reusel en Pascal Francois zien Doel als
een schakel tussen de stad en de haven en als een poort naar het toekomstige
Grenspark Groot Saeftinghe. Doel zou een groen dorp worden, met veel open
ruimte. De sporen van de laatste decennia en het historisch erfgoed zijn daarin
ankerpunten. De opbouw zou traag verlopen in nauw overleg met de lokale
gemeenschap. Naast de huidige bewoners kunnen landbouwers, bedrijven,
havensector en toeristen dit dorp mee helpen ontwikkelen.
Op termijn zien de onderzoekers het aantal inwoners oplopen tot misschien wel
het aantal van de vroegere gloriedagen. Het leven naast de haven zal lawaai en
lichtvervuiling meebrengen maar dat hoopt men zoveel mogelijk op te lossen
met een dijk die kan uitgroeien tot waardevolle natuurzone.
Op 10 januari was er in de kerk van Doel de voorstelling van een ‘Witboek’, samengesteld door studenten architectuur van de Campus Sint-Lucas Gent. Ze toonden
zich van hun creatieve kant, zowel bij een veertigtal ‘out of the box’ voorstellen als
bij de concrete uitwerking ervan.
Op de website https://www.plandoelland.com kan je ze stuk voor stuk bekijken en
vind je nog veel meer (andere) informatie.

Dijkhuis / Mutual point
Als het van Ewout Ennaert
afhangt, komt aan de kade
een ‘Dijkhuis’. Het wordt
een (toeristisch) informatiepunt maar kan ook het
start- en eindpunt zijn van
de waterbus naar Antwerpen en van de veerdienst
naar Lillo. Hij rekent er duidelijk op dat de bevoegde
instanties meegaan in zijn
verhaal.

Naast de Europa Leaguematchen deed Milosevic internationale ervaring op
als jeugdinternationaal : 1X bij de U17, 9X bij de U19 van Montenegro (2
goals, tegen Far Oer en Macedonië). In het aan de gang zijnde seizoen speelde hij drie interlands met de beloften van Montenegro : een 5-1 zege tegen
Kazakstan (waarin hij scoorde), een 3-0 zege tegen Luxemburg en een 0-0
tegen Bulgarije. Op de Freethiel vindt Milosevic zijn landgenoot Aleksandar
Boljevic terug… beiden hebben trouwens dezelfde zaakwaarnemer.
Een paar jaar geleden speelde er nog een “Milosevic” op de Freethiel, nl. DENI
MILOSEVIC. Die had een andere nationaliteit, de Bosnische. Deni Milosevic
speelt nu bij het Turkse Konyaspor en is ondertussen A-internationaal
geworden bij Bosnië.

RB

Het koor van de Centrumschool

Doel-Hallen /
Kunst- en kleinhandel
Andreas Van Kerckhoven ziet
in dit gebouw met de ‘buffelgraffiti’ een grote open ruimte.
Die kan worden ingevuld met
kleine handelszaken maar ook
met een artistiek luik, een atelier en al dan niet tijdelijke tentoonstellingen.
(met dank aan Daan De Volder)

GD

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

De fiere zangertjes van het koor van de Centrumschool
zongen in Antwerpen op de Kerstmarkt.
(Foto Ria Puynen)
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Albert Panisstraat 172 - Beveren
Tel. 03/755 33 54
e-mail: optiek.thys@skynet.be
Gratis parking op Bijlstraat

Nieuw Bestuur Gezinsraad Beveren

Uit Estland maar wonende in Melsele:
de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente
van Beveren - Na Beveren natuurlijk

De Gezinsraad van Beveren verkoos een nieuw bestuur voor de legislatuur 20192025. Luc Goiris wordt de nieuwe voorzitter van deze adviesraad, bijgestaan door
ondervoorzitter Bart Van Dosselaer en penningmeester Fabienne Van Remoortere.
Eerder raakte bekend dat Dirk Van Esbroeck (CD&V) de komende jaren de bevoegde schepen voor de Gezinsraad wordt. Hij erft een bruisende adviesraad. De
Gezinsraad heeft de afgelopen zes jaar een opmerkelijk parcours afgelegd: de
openbare vergaderingen werden druk bijgewoond, het aantal unieke bezoekers
aan de website verdubbelde, en het aantal aangesloten verenigingen verdrievoudigde zelfs.
Met diverse nieuwe activiteiten zoals de gespreksavond voor ouderverenigingen,
de politieke debatavond en de kindernamiddag werd de Gezinsraad de laatste
jaren op de kaart gezet. Ook de verschillende adviezen rond mobiliteit
werden met de regelmaat van de
op
op zondagmatinee i s m
klok behandeld op het hoogste
igurentheater linders
politieke niveau.
remcotheaterkunst.nl/
De Gezinsraad heeft het ere-voorremcotheaterkunst.nl/
zitterschap aangeboden aan oudvoorzitter Pieter Van Bastelaere.
Brom Beer
De nieuwe ploeg startte op 1 janu(4+) figurentheater
ari 2019 met 12 bestuurders waarvan 1/3 vrouwelijk. Het jongste
Brom Beer is een spannende en ontbestuurslid is 37 jaar, het oudste 66.
roerende voorstelling, gespeeld door
kindertheatermaker en acteur Remco
WA
Raessen. Met het spelen van de pop(met dank aan Pieter Van Bastelaere)
pentheatervoorstelling Brom Beer zet
dit talent een nieuwe stap in zijn carrière. Remco Raessen laat niet alleen
fabuleus poppenspel zien, maar is ook
de maker van
het decor en de prachtige poppen.
raining indfulness

P &T
F
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In 2014 kwamen de drie vrienden Pieter Van Leugenhagen(een echte Meilseneir), Mathias Van Dosselaer (een halve Meilseneir) en Dave Broox met het idee
om Yondr ( maakt onder andere Virtual Reality-producten) op te richten. Ze
maakten een film in 3D over de haven van Antwerpen die je bekijkt met een
VR-bril, waarbij je volledig rondom je kan kijken. En daar zijn ze verschrikkelijk
goed in. Dat zag ook de jury van het VR Fest in het Amerikaanse Las Vegas die
Yondr boven reuzen als Walt Disney, Warner Bros en 20th Century Fox koos Als
klein Bevers bedrijfje met slechts twaalf werkkrachten kan dat wel tellen.
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MBSR. Mindfulness based stress
reduction
Aandachtstraining, meditatief
ontspannen
Hoe omgaan met de moeilijkheden van het leven….
Stress, angst, verlangen, frustratie, fysiek lijden…..

Zondag 17/02, 10.30 uur
CC Ter Vesten
7 euro• 5 euro
RESERVATIE: CC Ter Vesten of popentop@vlinders.be 03 296 67 76pop &
top

Een 8-weken training die start
op dinsdagavond 12 maart
2019.
Andere data : 19-26 maart, 2-923-30 april en 7 mei 2019.

°°°

Groot discussiepunt in Melsele en omstreken: de vlam. 50 meter hoog was
die en te zien tot in Zelzate. Oorzaak: het “fakkelen” van allerlei gassen om te
beletten dat de boel zou ontploffen. De zwarte rookpluim die daarbij hoorde
liet niets aan de verbeelding over. Discussie: zeer veel mensen hebben werk
in de haven, maar …het is hier bij ons niet direct de gezondste buurt.

Het grafschrift van de week:
Zijn laatste woorden waren:
“ je moet er niet om hakkelen
het is hier in Melsele niet al te gezond met al dat fakkelen”
Den Est

Samenkomst éénmaal per week
van 19.30 tot 22.00 u.
’t Schuurke, Van Craenenbroeckstraat 96, 9120 Beveren.
Inlichtingen en inschrijvingen
bij CM, Waas en Dender, gezondheidsbevordering.
03/760 93 92 of bij Stan Verhaert.
Verhaert Stan
Kasteeldreef 133
9120 Beveren.
0474/297281
stan.verhaert@gmail.com
www.mindful-leven.be

Johan's Viscenter

“uw visspeciaalzaak”
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

Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30
Maandag : wekelijkse rustdag
Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN

Tel.: 03/775.33.16.

www.johansviscenter.be
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‘t klokzeel
HAVENBAAS GEPREZEN EN BEKLAAGD…
In de zomer en het begin van het najaar 2018 was
Fernand Huts zowat de drukst besproken figuur in
Beveren. Hij werd aan de ene kant hemelhoog geprezen om zijn Reynaartexpeditie ‘Vossen’ waarmee we
per fiets in ons eigen prachtig Waasland in een orgie
van kunst, cultuur, erfgoed en natuur konden duiken,
wat ons aangenaam vertier verschafte.
Aan de andere kant werd hij beklaagd door heel wat
mensen die het erg vonden dat hij, als de grote man
van de Katoen Natie, er niet in geslaagd was de
opvoeringen van de spektakel-musical 40-45 van
Studio 100 naar Beveren te halen, ondanks het feit
dat hij daar al een reuzengroot gebouw voor had
laten oprichten. Strenge veiligheidsvoorschriften
omwille van de nabijheid van Sevesobedrijven waren
er de oorzaak van dat de musical thans in Puurs
opgevoerd wordt.
Heel wat streekgenoten waren er toen niet van op de
hoogte dat de grote baas van de Katoen Natie op dat
moment ook nog andere katten te geselen had, om
een beetje in de terminologie van het Reynaertverhaal voort te denken. Aan de einder was er immers
ook nog een proces aan de gang betreffende een
betwistbare grondaankoop. Als je daar al iets over
wilde weten moest je eerst wel op de hoogte zijn van
een paar structuren om te weten dat de genaamde
Fernand Huts daarbij betrokken was.

…EN BETROKKEN IN BETWISTE VERKOOP.
Wat was er gaande? In 2016 had het OCMW van de
stad Gent 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-

Nem nou

RP
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Vlaanderen verkocht aan de investeringsmaatschappij Bijloke. Die maatschappij behoort die tot de portefeuille van Huts. Men hoopt dat via de rechtbank die
verkoop nog ongedaan gemaakt kan worden.
Onze lezers weten dat de landbouwers in onze streken met een nijpend tekort aan landbouwgrond te
kampen hebben. Die waren dus geïnteresseerd in
die grondaankoop. Maar het Gentse OCMW vertikte
het de gronden in aparte percelen te verkopen.

Voortaan kan je terecht in een
Huisartsenwachtpost, die heeft een centrale post in de Prinses Josephine Charlottelaan 21 d 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 weekends en
feestdagen.

Alles werd te koop gesteld in één lot. Welke landbouwer kan zo maar eventjes 17,5 miljoen euro op tafel

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maandagochtend 08u00.

leggen?

- de avond voorafgaand aan een feestdag
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderendaags 08u00.

Door die 450 hectare aan één en dezelfde partij te
verkopen beweert men nu dat er sprake is van
onrechtmatige staatssteun Dat oppert tenminste de
advocaat die een van de benadeelde landbouwers
vertegenwoordigt. De verkoopprijs in die transactie
lag op slechts 39.000 euro per hectare daar waar de
huidige marktprijs voor die gronden schommelt
rond 100.000 euro /ha. Dat is meer dan het dubbele.
Omdat de 72 percelen in één lot werden verkocht,
werden individuele landbouwers uitgesloten van de
verkoop en die mensen hadden graag ook wel van
die gunstige prijs willen kunnen genieten.
Men verwacht op 22 januari 2019 uitspraak van de
rechter in deze zaak. Velen zijn benieuwd of er al een
beslissing zal zijn op die datum. Omdat ik mijn tekst
op 18 januari diende af te sluiten om hem nog in deze
Klok te krijgen, kan ik een eventuele afloop nog niet
meedelen...

DE WEERBORSTEL of
‘t gedacht van Riekes De Ben

Onlangs kwam ik bij vrienden waar
ze bezig waren met grote schoonmaak en in de living stond een trapladdertje. De kleine dreumes van ’t
gezin had er zijn plezier in op en af
dat laddertje te klimmen. De grootmoeder kwam er toevallig ook binnen en dat betekende voor de kleine het einde van ’t vermaak, want
het eerste wat oma tegen haar zoon
zegde was:-Ziede gij niet hoe ’n
gevaarlijke toeren uwe kleine uithaalt! Straks TOTTERT hij naar beneden en kunt ge ermee naar DE
SPOED. ‘Totteren’ zou je kunnen
omschrijven als op schokjes naar
beneden vallen. Alhoewel dat dat
‘op schokjes’ er niet bijhoort als we
een krachtige val bedoelen als in
bijvoorbeeld :ik zag Jantje op die
muur klauteren en hij mispakte zich
toen hij bijna boven was en hij ‘totterde’ naar beneden. En met de ‘de
spoed’ bedoelen we de spoeddienst
in een kliniek. Het blijft nog altijd
een groot gemis dat we in Beveren
‘gene spoed ‘ hebben in de kliniek.

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

RP

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 feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/039 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling
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
09u00: Bel politie Beveren 03 750 14 11 die
zal doorverwijzen naar de geselecteerde
nachtdienstapotheek

colofon
De Beverse Klok is verkrijgbaar:
bij de dagbladhandelaar,
veertiendaags op vrijdag
(1 nummer tijdens de maand juli)

Riekes doet zijn beklag over zijn
Marjet tegen zijn vriend Zjeraar.
-Dat mens, dat is onmogelijk, zucht
hij.
-Allee, zegt Zjeraar, zo erg zal het
toch niet zijn zeker.
–Och man, ge moet ermee
getrouwd zijn wilt ge ’t weten, gaat
Riekes verder. Allee, vorige zondag
zijn we een paar uren bezig geweest
met het plannen van onze grote
reis in de zomervakantie. Maar ruzie
dat we daarbij gemaakt hebben,
’t was verschrikkelijk.
-Waarover dan wel, vraagt Zjeraar.
-Wel, ik zou graag dit jaar een
wereldreis maken. Daar zit ik al jaren
mee in mijne kop.
-En?
Ja, en…? Madam wil toch wel per sé
ergens anders naar toe zeker!.
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