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Klaarisoma.be
Wilfried Andries
Voornamelijk vrouwelijke ceo’s gaan er prat op dat ze naast hun tijdvretende job ook
nog eens het huishouden moeiteloos onder controle krijgen. Een maand na de
bevalling zitten ze monter en fris terug in hun bureau. Toppolitici lijken ook supermensen te zijn die elk uur slaap als verloren tijd zien. Tussendoor schrijven ze een
boek. Ze zijn regelmatig op televisie te zien of op de radio te horen. Ze nemen deel
aan de ten miles. En dat terwijl een gewone sterveling nauwelijks zijn dagelijkse
besognes voor elkaar krijgt. Kinderen naar en van school halen, boodschappen
doen, het menu voor ’s avonds opstellen en bereiden, poetsen, bankzaken regelen,
een Ikea-kast in elkaar flansen… We hebben tijd tekort.
Nochtans zijn er maar 24 uur in een dag, schijnbaar toch, want het geheim zit hem in
uitbesteding. De toppolitica of carrièrevrouw die na de bevalling van haar vierde
kind alles snel onder controle heeft, beschikt bij nader inzien over meer dan 24 uur.
Terwijl ze bij de kapper zit, gonst het thuis van bedrijvigheid. De chauffeur brengt hen
naar het werk, de kinderen worden verzorgd door een nanny, driemaal per week
komt er een poetsdienst, de ruitenwasser is er kind aan huis, de boekhouder regelt de
financiën en probeert de fiscus een hak te zetten, een strijkijzer kennen ze enkel van
horen zeggen, de klusjesman staat in voor kleine herstellingen, ze laten een boek
schrijven door een ghostwriter, een firma brengt hapklare recepten en ingrediënten
aan huis, een bedrijf levert wekelijks een bos bloemen met bijhorende vaas,
tuinonderhoud wordt uitbesteed… Inkopen gebeuren via internet. Koeriers zorgen
voor extra hemeltergende files.
Meer en meer wordt uitbesteden of outsourcing de regel en niet alleen bij de hogere
klasse. Je kunt het zo gek niet bedenken of het bestaat. Restaurants brengen je eten
tot aan de voordeur. Stilisten kiezen voor jou een doos vol kledingstukken. Er bestaan
‘doggywalkers’ die je kunt inhuren om op gezette tijden met je hond te gaan
wandelen.
Vroeger kwam de bakker, de ‘soepman’, de groenteboer, de brouwer en de melkboer
aan huis, maar toen reden heel wat vrouwen niet met de auto. Nu ze dat wel doen,
kiezen mensen ervoor om zoveel mogelijk boodschappen in één keer te doen en de
supermarkt beantwoordt aan die wens. Bovendien werken beide partners buitenshuis en brengen ze tijd door in de file of al pendelend. Verloren tijd die we niet meer
kunnen besteden aan het huishouden. Vandaar het succes van dienstencheques en
andere vormen van uitbesteding. Het betekent grote winst als je die taken
uitbesteedt waar je zelf niet goed in bent of waar je geen plezier uit haalt. Vorig jaar
gebruikte de Vlaming 83 miljoen dienstencheques, elk goed voor een uur betaalde
hulp in huis.
Er is nog een goedkopere oplossing, toch wanneer de ouders in de buurt wonen.
Oma en opa staan dan ook dikwijls aan de schoolpoort. Oma vangt woensdagnamiddag de kinderen op en toevallig staat er een wasmand met een berg strijk en
het aanrecht puilt uit van ongewassen vaat. Het gras staat lang, opa hoeft zich ook
niet te vervelen. Hij moet niet zoeken, het grasmachine staat al klaar op de gazon
(gisteravond klaar gezet, maar geen tijd meer gehad).
Opa en oma verontschuldigden zich voor een feestje: ze konden geen oppas vinden
voor hun kleinkinderen.

DE WEG VAN RACHELLE
NAAR DE 100
Op 25 januari 1919 werd Rachelle De Bock, geboren kort na WO I als eerste van 8
kinderen in een landbouwersgezin in de Broekstraat te Beveren.
Het is geweten dat de oudste in een gezin waarin vader en moeder zelf een
actieve rol spelen in het bedrijf, gauw een leidersrol krijgt toebedeeld. En dat die
belangrijker wordt naarmate er kinderen bijkomen.
En na haar kwamen er niet minder dan drie broers en vier zussen; dus viel er voor
haar altijd wel te werken en als oudste: steeds klaar te staan en te zorgen voor de
jongeren. Ze was tiener tijdens de naoorlogse jaren met hun economische crisis
en de woelige politieke jaren ’30. Maar wie broers en zussen heeft kan nooit
zeggen dat er geen speelkameraadjes voorhanden zijn om op het boerenerf te
spelen en kattenkwaad uit te halen. Daar was ook tijd voor.

Op de voorste rij de familie De Bock: v.l.n.r. Maria (87 j.), Paula (94 j.), Rachelle
(de eeuwelinge), Achiel (91 j.) en Leonza (97 j.). Rachelle is de eerste honderdjarige in de familie, maar zo te zien zijn er nog feesten in aantocht. Op de 2e rij de
kinderen van Rachelle met hun partner.
Op vakantie gaan was toen nog niet in de mode. Hoogstens eens naar Peteren
Kallo en dat ging dan te voet of met paard en kar. Naar school betekende voor
haar naar het pensionaat van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie op
de hoek van de Kloosterstraat en de Kallobaan.

TROUWEN IN OORLOGSTIJD

In de oorlogsjaren leerde ze de man van haar leven kennen, Henri Van Laere. Er
werd getrouwd op 24 november 1943, ondanks de Duitse bezetting. Vader De
Bock voerde na het trouwfeest zijn dochter en haar kersverse echtgenoot met
paard en kar door de nacht naar haar nieuwe thuis op de Kruibeksteenweg. Op
Beverenmarkt werden ze door de Duitsers tegengehouden en gecontroleerd,
maar ze mochten verder.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

Later kwam er een angstige periode met de ‘vliegende bommen’, waarvan er
verschillende kortbij hun erf vielen.
En er kwamen kinderen in het jonge huishouden: Paul is nog geboren in de
oorlog en Hector en Rita erna.
Ja, die oorlog meemaken was geen lachertje. De kinderen kregen de verhalen
erover te horen en ze vroegen dikwijls om ze nog eens te vertellen. Zo was er dat
verhaal van Duitsers die vanaf het station kwamen gereden en vier mannen,
waaronder Henri op de straat hadden zien staan praten, ondanks het heersende
samenscholingsverbod. De vier hadden zich ‘uit de voeten gemaakt’ en de
Duitsers kwamen op de hof gereden. Ze vroegen waar ‘die Leute’ waren aan
Rachelle die met haar zoon op de arm de vijand tegemoet trad en ze zei dat ze
van niets wist. Ondertussen hielden haar man en de buren zich schuil in de
kelder. Het waren aartsmoeilijke tijden.

Het lijkt daar wel ‘gezegende grond’ te zijn op een deel van de Beverse
‘Puithoek’. Rachelle woonde er op nr.148 en haar vroegere buurvrouw,
Germaine Smet, de weduwe van Jules Van Nauw, die jaren lang op nr.154
woonde, vierde in augustus 2008 ook haar 100e verjaardag.
Wie Rachelle vraagt wat haar geheim is om 100 jaar te mogen worden, zal
wellicht geen fabeltjes horen over een dagelijkse porto of een glas rode wijn. Het
zal zeker zijn: sober genieten van het leven, een sterk karakter, met je twee voeten op de grond en blijvend positief in het leven staan.
Gelukkige 100e verjaardag, Rachelle! Gniet van je kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. Een DIKKE PROFICIAT!

DE MARIAKAPEL

Na de oorlog was er de wederopbouw en in de jaren ’50 werd , alles stilaan
anders. Henri met z'n boerenpaarden Bella en Norma had zijn bezigheid op het
land en Rachelle had met de zorg voor haar kinderen en ook voor de koeien meer
dan haar handen vol.
Christelijk geïnspireerd als ze waren, bouwden ze met de hulp van heel wat
buren in 1954 (het Mariajaar) op een stukje grond van hun erf, een kapel
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede. Dit was meteen ook de start van
wat later het wijkcomité van Beveren-Zuid ging heten.
In de jaren ‘60 kwam de economie tot bloei. En er begon ook een soort revolutie
in de mode en de muziek. Je weet wel wat vanuit Engeland naar ons overwaaide:
de Beatles met hun lange haren en de vrouwenkleding met de korte mini-rok .
Ondertussen zijn de kinderen van Rachelle en Henri al getrouwd en die zorgen
voor negen kleinkinderen. Tegenwoordig is Rachelle de oudste in de rij van een
viergeslacht. Pit en Peteren verhuizen, maar blijven op de hof wonen. Hector
neemt het landbouwbedrijf over.
De kleinkinderen beleefden de tijd van hun leven op de hof: Indiaantje spelen,
kampen bouwen en pijltjes schieten met de ballenbuis. Peteren zag dat het goed
was en kon zo genieten van de vreugde op de hof, hij zelf was er als de kippen bij
om ook al eens een grapje uit te halen. Pit was iets strenger, maar zorgde goed
voor al haar nakomelingen.

DE RUST VAN HET PENSIOEN

Tijdens hun pensioenjaren genoten ze van hun reizen naar Zwitserland. En aan
hun nieuwjaarsbezoeken bij hun zussen en broers zijn heel wat leuke verhalen
en anekdotes verbonden.
Rachelle liet de computer en de mobiele telefoon aan haar voorbijgaan; maar bij
de invoering van de euro in 2002 kon ze zeker direct mee met haar tijd. Ze is nu
een krasse eeuwelinge in het woon- en zorgcentrum De Notelaar waar ze nu

GEGROET,
MARIUS & STELLA
TENTOONSTELLING
Drie eeuwen Romeinse geschiedenis
verteld door twee Gallo-Romeinse families
Erfgoedhuis Hof ter Welle
3 februari 2019 tot en met 31 maart 2019
Iedere woensdag en zondag van 14u tot 17u
Inkom gratis
www.erfpunt.be

Aperitiefgesprek

Michael Van Droogenbroeck - Wat met uw geld?

Nooit eerder stond de rente op spaarboekjes zo laag. Wat
wil de Europese Centrale Bank daarmee bereiken? En
toch staat er meer geld dan ooit op onze spaarboekjes.
Michael Van Droogenbroeck (1978) studeerde politieke en
sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit
Brussel (KUB). Sinds 2005 werkt hij als journalist en verslaggever bij de televisienieuwsdienst van de openbare omroep.
Zijn eerste opdracht was buitenlandse nieuwsberichten
van persagentschappen herwerken. Daarna werkte hij enkele jaren voor de
redactie van Terzake. In 2007 stapte hij over naar de redactie van het Het
Journaal, waar hij zich bezighield met politieke verslaggeving. Sedert 2010
is hij gespecialiseerd in financieel en economisch nieuws.
Zondag 17 februari om 10.30 uur
Kasteel Cortewalle
Tickets: website Ter Vesten of aan de balie.
Inkom 10 euro (9 euro voor jongeren en senioren)

dikke drie jaar woont. Ze kan terugblikken op een mooi leven op de Kruibekesteenweg, (in de volksmond ‘de Puithoek’) waar ze naast werken ook intens kon
genieten.

Socrates
Humor is tragedie op zijn kop. (Ernest Claes)

DE
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking
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Zondag 17 maart
Kurt Van Eeghem
Moet er nog kunst zijn?

Zondag 7 april
Dirk Draulans
Beestenboel
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Jeugdheem Sint-Martinus - Beveren
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Deze foto van het vroegere Jeugdheem
kregen we van Hyacinth De Cauwer en
zal bij heel veel mensen herinneringen
oproepen.
Het Jeugdheem ontstond in 1940 met de
bedoeling die uit de naam blijkt, een thuis
ug
n
rti
dh
a
voor
de jeugd. De kajotters hadden er hun
eem Sint-M
thuisbasis en de turnkring hield er zijn trainingen. Dat bleef zo na een grondige verbouwing die
in gang werd gezet door e.h. Van Peteghem. Een van
de vernieuwingen was de instuifruimte die in 1968 de eerste jongeren
ontving. Voor de naam van de jeugdclub moest Magda De Roeck niet
ver zoeken. Het werd een Engelstalige verwijzing naar de
locatie in de Molenbergwijk: Mill Mountainclub. Er waren heel
diverse activiteiten als knutsel- en hobbyclub, muziek was nooit ver weg
en debatavonden en de maandelijkse filmavonden waren erg in trek. De
turnzaal werd een keer per maand omgetoverd tot danszaal. De band
tussen de leden werd verstevigd door reizen naar Londen of Parijs. Sportieve clubs verrijkten het aanbod en volksdansgroep Lange Stien ontstond uit de volksdansavonden van de Mill Mountainclub.
In 1973 nam Van Peteghem afscheid om pastoor te worden van Sint-Jan en Raf Buysse, de nieuwe proost, was al even bezield als zijn voorganger.
Uiteindelijk stopte de werking in 1993, vier jaar later opende Togenblik de deuren en had de jeugd opnieuw een eigen ontmoetingscentrum.
(bron Nooit Thuis) GD
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IN MEMORIAM
Op 25 januari overleed Hubert De
Schepper op 79 jarige leeftijd. Hij
was gelukkig gehuwd met Renilde Van
Biesen, met wie hij 54 jaar genoot
van het leven. Samen brachten ze 3
kinderen groot, Koen, Anne en Ilse.
Kleinzoon Tycho was voor hem een
groot geluk. Hubert is steeds sportief actief geweest, in het voetbal en het tennis. Hij
werkte sinds 1963 in het Instituut voor Tropische
Geneeskunde tot hij in 2000 met pensioen ging. Reizen,
pétanque spelen en mee organiseren als lid van Okra,
maar ook de eenvoudige dingen als een koffietje gaan
drinken, daar kon hij van genieten. De laatste jaren liet de
gezondheid het afweten en de afgelopen 3
maanden was een herstel niet meer mogelijk. De
familie heeft samen afscheid genomen en houdt heel
mooie herinneringen aan hem over.

CRYPTO 29:

ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 28:
Oplossing Crypto 28: ZEEKOE WUITEN PLAKIJZER KAKKENEST BINNENBAND STROBLOND POLLEPEL TRAANGAS
DAGDIEF MISSEN PELUW BARD … en dus EIKENBLADSLA

DIGITAAL INSCHRIJVEN SECUNDAIR ONDERWIJS
VANAF 11 MAART
Vanaf 11 maart 2019 kunt u zich digitaal aanmelden
om uw kind in te schrijven in het secundair onderwijs.
Kamperen aan de schoolpoort is echt niet meer nodig.
Het digitaal aanmeldingssysteem geldt enkel voor 1A
en 1B.
De scholen GTI, KA, Sint-Maarten Middenschool en
Middenschool Stapsteen (Kruibeke) stappen mee in
het systeem.
Lees er alles over op de webpagina op
www.beveren.be.

ONS ELSKE
Hoe lang duurt dat nu al die leegstand van de
frituur vlakbij mij op de Markt? Wedden dat ze
er een interimkantoor van zullen maken. Dat is
tegenwoordig het enige wat goed draait en als ge gaat
tellen, er zijn er al zoveel als vroeger cafés in Beveren.

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 -

Aflevering 41
Beverse dijk-Fabriekstraat - Kallo

Vandaag tonen we twee trage wegen voor de prijs van een.
Allebei liggen ze tussen de Beverse Dijk en de Fabriekstraat
maar ze zijn heel verschillend. Wie wil, kan een lus maken van
ongeveer drie kilometer. Beide delen zijn wandelwegen maar
niet geschikt voor buggy’s. Rubberlaarzen zijn in een natte
periode geen overbodige luxe.
Parkeren kan je op de Beverse Dijk in de buurt van De
Klaproos. Je kan daar de korte versie langs het water nemen.
Het infopaaltje staat aan de rechterkant maar het afgemaakte
wandelpad ligt links van de waterloop. In plaats van het korte
pad kan je ook verder gaan naar de kasseiweg met de drukke
R2 in de verte. Aan de Vitsweg sla je dan rechtsaf en wandel je
in de richting van Milcobel. Daarna kan je via de Fabriekstraat
naar de Melkader(*) wandelen en aan het bushokje aan
de brug rechts afslaan en via het pad met het infopaaltje
terugkeren naar de Beverse Dijk.
(* In aflevering 17 kwamen de trage wegen langs de Melkader
aan de overkant van de Fabriekstraat aan bod.)
GD
De lange versie van 1308 m
(op het infokaartje staat foutief 442 m).

De korte trage weg van 442 m

Korte trage weg (links).

En dat zonder laarzen?

Halverwege komt de Melkader erbij.

Afstand tussen de twee infopalen

Het ziet er niet goed uit.

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
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Net voorbij Milcobel passeer je
‘Melk en Suiker’ en een kapelletje.

Via de korte trage weg terug naar de
Beverse Dijk. (© G. Drieghe)

Korte trage weg 442 m
Lange trage weg 1308 m

Wisdom en Akeakamai
Het grote vogeltelweekend is achter de rug. De vinken waren in Vlaanderen het
talrijkst in de tuinen aanwezig. In Nederland waren het de mussen die wonnen.
Op zondag 27 januari kwamen een 60-tal vogelliefhebbers, dikwijls gezinnen
met kinderen, een kijkje nemen door de vogelkijkwand op Hof ter Saksen. Daar
kregen ze door ervaren natuurgidsen uitleg over hoe je vogels herkent en hoe je
ze naar de tuin lokt. Nadien werd alles nog eens besproken bij een lekkere
pannenkoek, chocolademelk of een gageleer.
Maar ook in de eigen tuin was het deze week prijs. De sierappelboom werd
tegelijkertijd “overvallen” door een aantal merels, kramsvogels en koperwieken.
Een mooie waarneming die je niet zo veel kan doen!
En nu we het toch over vogels hebben:
hoe oud worden vogels eigenlijk? Heel
veel tuinvogels overleven hun eerste
levensjaar niet. Ze vallen ten prooi aan
katten, roofvogels, komen om door
auto’s, vliegen zich te pletter tegen
ruiten enzovoort.
Maar wie zijn de ouderdomskampioenen?
Koperwiek
Door het aflezen van ringen door
ornithologen in 2016 heeft men weet
van een scholekster in Nederland die
toen 46 jaar oud was. Dat is een prachtprestatie!
Maar het wijfje Wisdom, een Laysanalbatros op het atol Midway in de stille
oceaan slaat alle records. Elk jaar komt
ze naar dezelfde plek om te nestelen. In
1956 werd ze daar op het nest geringd.
Wisdom met kuiken
Wetende dat deze soort albatros niet
op het nest
broedt voor zijn vijfde jaar is ze nu dus
minstens 68 jaar oud. Daarmee is ze waarschijnlijk de oudste vogel op aarde. En
ze is nog heel vitaal. Want ze heeft het gevierd met het leggen van haar zoveelste
ei! Albatrossen paren voor het leven, maar Wisdom heeft al een aantal partners
overleefd. Sinds 2006 is ze samen met Akeakamai. Er wordt dus aangenomen dat
Wisdom sinds meer dan 60 jaar een ei heeft gelegd op dezelfde plaats. Dat ene ei
wordt door beide partners afwisselend gedurende 65 dagen bebroed en het
jong verlaat het nest na 160 dagen. De ouders gaan vooral op zoek naar pijlinktvissen om hun jong te voeden.
Wanneer Wisdom weer “thuis” komt om te nestelen moet deze stammoeder daar
omringd zijn door heel wat generaties van haar nakomelingen. Wat een familiereünie!
Maar het is niet al rozengeur en maneschijn voor de vogels op het atol. Jongen
van de albatrossen die te dicht bij de oude gebouwen op het eiland nestelen
eten de door loodverf gecontamineerde losgekomen verfschilfers. Zo sterven ze
een vreselijke dood aan loodvergiftiging. Het atol ligt ook midden in de
zogenaamde plasticsoep, een gigantische hoeveelheid plastiekafval die
ronddrijft in de stille oceaan. De oudervogels verwarren die blinkende stukken
plastiek met inktvissen en andere prooien en zo komt het in de jongen terecht.
Omdat deze tot hun vierde maand geen braakreflex ontwikkelen sterft een
derde van de nestelingen hieraan. Zo goed als alle dode vogels, zeeschildpadden
en zeehonden die men op het atol onderzoekt hebben grote hoeveelheden
plastiekafval in hun spijsverteringsorganen.
Wisdom heeft in haar lange leven al veel geluk gehad. Maar hoeveel van haar
nakomelingen leven er nog?
François

Muziek verzacht de zeden
Aflevering 26

De gemiste kans van Billy J. Kramer
In het begin van hun carrière kregen
The Beatles te maken met platenbazen,
concertpromotoren en clubeigenaars
die de potentie van dit groepje fout
inschatten.
Achteraf zullen ze zich dat erg beklaagd
hebben. Wie alle reden had om zich de
haren uit het hoofd te trekken was zanger Billy J. Kramer die, net als The Beatles,
Brian Epstein als manager had. Kramer
kende een bescheiden succes met enkele
nummers geschreven door John Lennon en Paul McCartney die hij kende
van vroeger. Voor een nieuwe single zocht hij contact met die laatste en
McCartney speelde hem op zijn gitaar een simpele ballade voor. Kramer
wees het nummer af omdat het niets spectaculairs was en een beetje te
droefgeestig leek om een hit te worden. Later namen The Beatles het zelf
op en ‘Yesterday’ werd meer dan een hit. In het volgende decennium volgde een massa internationale artiesten, van Ray Charles tot Frank Sinatra,
Willie Nelson tot Diana Ross. Zelfs Elvis gebruikte het tijdens zijn live
optredens in Las Vegas.
Uiteindelijk werd ‘Yesterday’ het meest succesvolle nummer op naam van
het duo McCartney-Lennon, al was het eigenlijk Paul McCartney die het
schreef.

Is deze mooie grote zilverreiger een wintertoerist of een blijver? Hij is deze winter opvallend
aanwezig (zie ook In de tuin in de vorige krant).
Zeker is dat hij verzot is op vijvervissen en die
niet als een dief in de nacht komt vangen. Hij bezorgt vijverliefhebbers een dubbel gevoel want
hij is prachtig om bezig te zien. Alleen spijtig van
die vissen.

GD

BIJ DE CARTOON

'Beveren herdenkt WO I op zijn manier'
Met het weer van de laatste
weken is het geen lachertje om op de sukkelparking
aan Ter Vesten en Togenblik
treffelijk te parkeren. En als
’t donker is en je wil daarna
ook nog ‘droogvoets’ op je bestemming raken, dan heb je
een goeie zaklamp nodig om
tussen de plassen je weg te zoeken.
’t Is haast zo erg als op ’t slagveld ‘aan den IJzer’.
RP
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IN MEMORIAM
Op 15 januari overleed Tilly Van Goethem (19 april 1941)
totaal onverwacht bij haar thuis. Ze was sinds april 2017
de weduwe van Bob De Cauwer. Samen hadden ze drie
kinderen Carl, Annelies en Stijn en een kleinkind.
Vrasene kent haar als kleuterjuf want haar hele loopbaan stond ze in de kleuterschool met soms wel tot vijftig kinderen in de klas.
Tot het einde reed ze alle dagen met de fiets naar haar
broer om hem wat zorg te geven.
(met dank aan Hyacinth De Cauwer)
GD
Agnes Meervis, echtgenote van Richard Van
Leugenhaghe, werd geboren in 1938 en
overleed op 26 december. Ze werd geboren in
Brasschaat maar het grootste deel van haar jeugd heeft
ze in Doel gewoond. Op een van de kermissen in de
buurt heeft ze har echtgenoot Richard leren kennen.
Samen zijn ze in 1960 van de boerenbuiten naar de
stad verhuisd om daar met een kruidenierswinkel te beginnen. Om gezondheidsredenen zijn ze daarmee moeten stoppen. In 1966 zijn ze verhuisd naar
het Rijksarchief in Beveren, waar ze samen tot hun pensioen gewerkt hebben. Ondertussen was hun gezin uitgebreid met een dochter en een zoon.
De kinderen kunnen zich verheugen op een zorgeloze jeugd en ze zijn er
hun moeder zeer dankbaar voor. Zij zorgde niet alleen voor haar gezin maar
hielp ook waar het nodig was in het huishouden van haar ouders en
schoonvader. Haar gedachten waren vaak bij de kleinkinderen en die waren
steeds welkom. Ze liet kaarsjes voor hen branden: voor een goed rapport, een
eerste diploma, een goed liefje, een geslaagde verbouwing, een achterkleinkindje, …
De laatste jaren ging haar gezondheid stilletjes achteruit. De kinderen namen
afscheid met volgende woorden.

Overlijdens
Constant Schepers
Marcel Van Duyse
Marie Ysewyn
Maria Scheers
André Van Hoey
Ivonne De Ryck
Tilly Van Goethem
Frans Smet
Xavier Van Dyck
Yves Truyman

°1933 +10/01
°1933 +10/01
°1931 +11/01
°1940 +13/01
°1922 +14/01
°1943 +15/01
°1941 +15/01
°1940 +16/01
°1959 +15/01
°1975 +17/01

Frans Dalemans
Marie Van der Stock
Frankie Temmerman
Irena Lievens
Henri Offergeld
Annita De Canne
Maria De Ryck
Andreas Covents
Prosper Van Stappen
Rafaël De Munck
Prosper Bosman

°1935 +17/01
°1931 +18/01
°1961 +18/01
°1930 +18/01
°1922 +19/01
°1945 +20/01
°1927 +20/01
°1933 +20/01
°1930 +22/01
°1939 +22/01
°1932 +23/01

Spreuk van 't jaargetij
Groeit in februari het gras,
draag je met Pasen een dikke jas.

Kruiswoordpuzzel 204

Ondanks je verlies
van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk geluk en
ontzettende veel liefde gegeven.
In de stilte
zul jij bloeien aan ons hart
als schitterende herinnering,
levend, tegen alle weerwil in.
Neen, vergeten zullen wij jou niet.
Wees gerust,
rust maar zacht
rust in vrede...
WA (met dank aan Anneke Van Leugenhaghe)
De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de overledene
haar oprechte deelneming aan.

WAT BLIJFT
Je mond vind ik het mooiste deel
Je mond vind ik het mooiste deel
van je fysiek en als je lacht
blinken je tanden geheimzinnig diep.
Rusteloze aantrekkingskracht.
Ivoren hart in het gewelfde zachte
van je lippen.
O zeg het, zeg iets liefs, laat er
een woord, speciaal voor mij bedacht,
die mond verlaten, dat vergoedt
het missen van de kus die spreken
overbodig maakt- waarzonder ik het
stellen moet.
Elly De Waard (1940)
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Horizontaal:
(1) uitgestald voedsel waarvan de gasten zich bedienen (5) coöperatieve vereniging (Fr) (7) uitroep van pijn (8) lithium (9) tentoonstelling (10) zetel (11) Koninklijke majesteit (Lat) (12) loofboom (13) Verenigde Staten (14) uitje (15) wij (16)
Nederlands (17) voor de middag (19)
speld met naamkaart (22) in het doel
Oplossing puzzel 203
(24) tijdperk (25) Amerikaans persbureau (26) Arabisch vorst (29)
gedaante (31) reeds (32) politieke
organisatie tijdens het Hitlerregime
Verticaal:
(1) lang hol voorwerp (2) weinig
smaak hebbend (3) vrouw uit
Finland (4) beproeving (5) springen
1e pers enk (6) ingewikkeld (7) lucht
die levende wezens in zich opnemen
en weer uitblazen (17) zoogdier (18)
moeder (19) beschermende kleurstof voor hout, leer, metaal (20) stad
in Noord-Frankrijk (21) deca (22)
advies (23) ruimte achter in de mond
(27) mult

KUNSTmo(NU)menten
Hoofdstuk cultuur en andere centra
Aflevering 61
CC Ter Vesten

Hellehonden (deel 2)
Zodra hij de assemblagekunst omarmde, was Giels
niet langer op zoek naar een bepaalde stijl maar naar
materiaal als hout, steen of metaal waarmee hij zich
artistiek kon uitleven.
Vooral metaal bleef op hem een grote aantrekkingskracht uitoefenen en in zijn atelier stapelden onderdelen van motoren, fietsen, huishoudtoestellen en
typemachines zich op.
Ludo Giels. (© G. Drieghe)
Giels is Limburger van geboorte maar ging als
veertienjarige inwonen bij zijn zus in Antwerpen
en maakte daar aan het atheneum zijn middelbaar
af. Terwijl zijn medeleerlingen tijdens het weekend
voetbalden, bezocht hij galerijen. Toch ging
hij niet meteen in die richting verder. Hij werd
handelsreiziger bij koekjesfabrikant Parein en kwam
daarna toevallig bij de politie terecht. Hij was een
a-typische agent die geen tijd had om de mensen te
verbaliseren omdat hij altijd in een boekje aan het
schetsen was.
Pas in 1960 schreef Giels zich in aan de academie in Berchem omdat hij ‘tussen de soep en de
patatten schilderde’ en zijn schildertechniek wou
verbeteren. In de beeldhouwklas leerde hij
boetseren
en
steenkappen maar metaal sprak
hem het meest aan. Hij
vond in de buurt van het
Nederlandse Paal een
atelier, een scheepswerf die
hem materialen leverde en
een smid die hem kennis
bijbracht. De schilder werd
beeldhouwer.
Half jaren zeventig verhuisde Ludo Giels naar
Enkele lijnen zijn
Beveren, vanaf 1986 was
voldoende.
hij fulltime kunstenaar.
Op dat moment was hij al bijna twintig jaar
assemblagekunstenaar. Hij kwam toevallig met deze
kunststijl in contact toen hij enkele weken op het
huis en de paarden van beeldhouwster Raphael
Saintenoy mocht passen.

Typemachinemeisjes

Giels verwierf internationale bekendheid met
zijn meisjes die ontstonden uit onderdelen van
afgedankte typemachines.

Glamour, Beauty Lady en Dancing Lady. (Ludo
Giels, beeldhouwer en assemblagekunstenaar,
Lode van Muylder, 2006, blz. 67, 68)

In de zomermaanden van 2014 kreeg het grote
publiek de kans om in Hof ter Saksen kennis te maken
met deze plaatselijke kunstenaar en zijn werk. Ook al
werkt hij al vanaf 1975 in de Bosstraat, toch kent Giels
in Beveren niet dezelfde naambekendheid als zijn
vrienden Georges Staes en Fons Van Meirvenne.

Zijn dag begint vroeg en meestal is hij in zijn atelier te
vinden, behalve als hij op stap gaat. Nog altijd houdt
hij ervan om galerijen en veilingen te bezoeken
en jaarlijks bekijkt hij meer dan 5000 kunstwerken.
Hij krijgt er nooit genoeg van en is een wandelende
encyclopedie.

Treescapes St. Martin en
Pending Light Object
In het kader van Tournée Générale werden in de
bibliotheek en in de foyer van CC Ter Vesten op 4
november 2017 raamprints aangebracht. Oorspronkelijk zouden ze een half jaar blijven hangen, maar
niemand vond het erg dat die termijn overschreden

Treescapes St.Martin, 251 x 256 cm, 2017
(© P. De Decker)

werd. In de bibliotheek verdwenen ze in het najaar
van 2018 maar in de foyer kunnen de bezoekers er
langer van genieten.
Als kunstenaar Pieter De Decker door de vrije
natuur wandelt, dan ziet hij een continue verandering van licht, kleur, schaduw, bomen, wolken … en
dat fascineert hem. Hij probeert zijn gevoel over te
brengen door te experimenteren met fotoprints, licht
en gebruik te maken van allerlei druktechnieken en
verschillende materialen.

Vernissage Hof ter Saksen 2014. Georges Staes (+ 2017)
en Fons Van Meirvenne, collega’s maar vooral ook
vrienden.

Dubbeltentoonstelling in Gent met assemblagewerk van
Rapahel Saintenoy en schilderijen van Ludo Giels (1969).
De schilderijen dateren uit zijn academische periode met
een ‘opgedrongen’ stijl. (© L. Giels)

Internationaal is die erkenning er wel en ook in België
is hij in diverse (grote) galerijen aanwezig.
Ondertussen zit de kunstenaar die in 2018 zijn 87ste
verjaardag vierde niet stil.

(© P. De Decker)

Het werk lijkt natuurgetrouw maar
wie het wat nader
bekijkt, ziet dat
dit niet helemaal
klopt. De Decker
schept een nieuw
landschap
door
menselijke aspecten uit de beelden
te zuiveren, die te
bewerken en verschillende beeldlagen te vermengen
volgens een eigen techniek. De
beelden worden,
afhankelijk van het
doel, in verschillende lagen op
transparante plexi
Vervolg op blz. 8
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Vervolg van blz. 7

of folie gedrukt. Volgens de lichtinval en de plaats waar de toeschouwer staat, is
er telkens een andere beeldervaring.
Dat de techniek ook werkt op objecten bewijst de verlichting in de foyer aan de
ingang van het cultuurcafé.

Werk van Ward De Dobbelaer in polyzaal 3 van CC Ter Vesten. San Damiano en
Carcassonne. (© G. Drieghe)

Pending Light Object. (© P. De Decker)

Links Albi (onafgewerkt), rechts Avignon. (© G. Drieghe)

Door de aandacht voor Ludo Giels in De Beverse Klok besliste de Verbeke
Foundation om het werk van deze kunstenaar tentoon te stellen in zijn
Collage-Museum. Het blijft daar aanwezig tot 7 april, de einddatum van de
wintertentoonstelling.
(© P. De Malsche)

Pieter De Decker (Zwijndrecht 1982) studeerde aan Sint-Lucas in Antwerpen af
als Meester in de Beeldende Kunsten

Pastels
Wie pastels zegt, denkt – zeker in Beveren – aan Ward De
Dobbelaer. Een uitgebreide
kennismaking met deze kunstenaar volgt in het hoofdstuk schenkingen. Via de
vzw Kunst in het Land van
Beveren kwam de gemeente
in het bezit van 87 werken van
deze kunstenaar. Vier pastels
hangen in polyzaal 3 van het
cultuurcentrum. Voor zover
we konden nagaan, zijn de
resterende werken opgeslagen
in het depot van Hof ter Welle.
De
Dobbelaer
was
een
veelzijdig kunstenaar maar
is vooral bekend om zijn
pastels van landschappen en
boerderijen uit het Waasland,
al zitten er ook stillevens in zijn
Ward De Dobbelaer. (© I. Vander Cruyssen)
oeuvre.
De vier werken in de polyzaal
maakte de kunstenaar tijdens buitenlandse reizen. Ze tonen aan dat zijn manier
van werken niet enkel Wase landschappen tot hun recht doet komen.

GD
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Het werk van Ludo Giels uit de collectie van de Verbeke Foundation.
(© Verbeke Foundation)

De kunstenaar bij zijn werk. (© G. Drieghe)

www.verbekefoundation.com
Westakker (zonder nummer), Kemzeke
Open van donderdag tot zondag van 11 tot 18 uur.
Volwassenen betalen 12 euro, voor andere tarieven zie website.
Een warme jas is er geen overbodige luxe.

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
Gele ditjes,

blauwe datjes.

CHERIF N’DIAYE tekende eind januari een contract voor drie en een half jaar
bij de Sloveense eerste klasser HNK GORICA. N’Diaye was er een paar weken
op proef en speelde oefenwedstrijden met Gorica tegen het Kroatische
Lokomotiv Zagreb, het Hongaarse Budafoki en de Sloveense clubs Krsko (waar
ex-WB spits Ante Vukusic speelt) en NK Aluminj. Cherif kon twee keer scoren
in die matchen en kreeg een langdurig contract bij de club waar ooit ook
FLORIANO VANZO een half seizoen actief was. In de tweede helft van 2013
speelde Vanzo er samen met ondermeer TOMAS DANILEVICIUS.
Cherif N’Diaye scoorde in de voorbereiding nog ACHT keer voor WaaslandBeveren en stond in de basis in de openingswedstrijd op Zulte-Waregem.
Ondanks de offensieve zwakte van WB werd toen zijn contract ontbonden.
Daar zullen allicht extra-sportieve redenen achter zitten want het kan ook
geen toeval zijn dat zijn jonge landgenoten MALICK SARR en LIBASSE DIOP,
die vorig seizeoen een profcontract hadden op de Freethiel , zomaar in het
niets zijn verdwenen.
Ook DAVID ADDY kan terug aan de slag. De Ghanese flankverdediger die in
het seizoen 2014-2015 27 eerste klassematchen speelde voor Waasland-Beveren tekende een contract bij het Finse ILVES TAMPERE. In Finland start de
nieuwe competitie begin april. Addy debuteerde ondertussen al voor Ilves in de
beker tegen zijn ex-club Rops Rovaniemi. Na zijn Bevers avontuur speelde
David bij het Indische New Delhi, het Finse Rops en het Letse FK Riga. Afgelopen
zomer leek hij naar het Portugese Portimonense te gaan maar een lange proefperiode mondde uiteindelijk niet uit in een contract.
LAMINE NDAO, die voor nieuwjaar 7 eerste klassematchen speelde voor
Waasland-Beveren tekende in de wintermercato een contract voor 2,5 jaar
bij de Franse tweede klasser GFC AJACCIO. Begin dit seizoen had Ajaccio nog
Dalibor Veselinovic onder contract maar die vertrok eind augustus naar het
Bosnische Mostar.

Drie grote rondes voor Thomas De Gendt in 2019.
Het wielerseizoen is al een tijdje terug aan de gang.
Naar goede gewoonte (voor het vijfde jaar op rij) trok
Thomas De Gendt naar Australië om er de Tour down
Under te betwisten. Dat hij er twee ritten in de aanval
ging en de prijs van de strijdlust kreeg mag ook geen
verrassing zijn. Maar Thomas kan meer dan zomaar in
de aanval gaan. Vorig seizoen konden de Belgen, alles
bij één geteld, ACHT World Tour-wedstrijden winnen,
TWEE daarvan nam De Gendt voor zijn rekening (in de
Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië).
Voor het eerst in zijn loopbaan (de 32-jarige renner
is bezig aan zijn 11de profseizoen) zal hij de drie grote rondes betwisten (
voor de 7de keer de Tour, voor de 3de keer de Giro en voor de 6de keer de
Vuelta). Zijn “Grote ronde”-debuut was in 2011 toen hij voor het Nederlandse
Vacansoleil de Tour betwiste. Hij werd zesde op Alpe d'Huez en vierde in de
slottijdrit in Grenoble. Het jaar daarop combineerde hij Giro en Vuelta. Hij won
in Italië de legendarische rit op de Stelvio en werd derde in het eindklassement. Het was 17 jaar geleden dat er nog eens een Belg op het podium stond.
In de Vuelta dat jaar werd hij tweede in de zwaarste bergrit. In 2013 werd het
de combinatie Tour-Vuelta met ondermeer een schitterende derde plaats op
de Mont Saint-Michel. In 2014 reed hij voor Quick-Step en betwistte alleen de
Giro als meesterknecht van Uran. In 2015 was er opnieuw Tour en Vuelta als
Lotto-Soudalrenner. In de Tour had hij de meeste vluchtkilometers op de teller, in de Vuelta moest hij opgeven wegens uitputtingsverschijnselen. In 2016
droeg hij zowel in de Tour als in de Vuelta de bollekestrui. Hij won bovendien
de Tourrit op de Mont Ventoux. In 2017 stond de Tour op het programma, niet
minder dan 10 ritten ging hij in de aanval... niet goed genoeg voor de strijdlusttrofee (die was voor een Fransman uiteraard). Ook de Vuelta werd gereden
in 2017. Thomas won de rit in Gijon en werd daarmee naast Philippe Gilbert
de enige nog actieve Belg die in de drie grote rondes een rit kon winnen. Afgelopen seizoen reed hij een wat tegenvallende Ronde van Frankrijk en won
hij de bergprijs in de Ronde van Spanje….voor het eerst een Belg sinds Lucien
Van Impe.
Voor 2019 drie grote rondes dus met vooral een speciale TOUR die start in
Brussel omdat EDDY MERCKX 50 jaar geleden zijn eerste Tour won. Hij deed
dat in het roodwitte FAEMA-truitje dat opvallend veel lijkt op de nieuwe LottoSoudaluitrusting.

FRANKO ANDRIJASEVIC
Franko Andrijasevic van AA Gent
is de tweede wintertransfer van
Waasland-Beveren. De verwachtingen zijn hoog maar na de eerste
matchen lijkt hij meer een tweede
Lulic te worden dan een tweede
Morioka. De 27-jarige Kroaat uit
Split kan terugblikken op een
interessante
voetballoopbaan. Hij is nog maar de zesde
speler ooit die voor de drie
topclubs uit Kroatië speelde zijnde Hadjuk Split, Dinamo Zagreb en HNK
Rijeka. Zijn woelig parcours begon in Split. Tot zijn zesde woonde hij in
Spanje omdat zijn vader Stipe daar profvoetballer was. Stipe Andrijasevic,
A-internationaal, speelde bij Hadjuk Split, AS Monaco en de Spaanse clubs
Celta Vigo en Vallecano. Zoon Franko debuteerde op zijn 19 jaar bij Hadjuk
Split en speelde ondermeer voor de Europa League op Anderlecht in
december 2010 (een eeuwigheid geleden, Ariel Jacobs was nog trainer van
Anderlecht). In 2011-2012 werd hij uitgeleend aan NK Dugopolje. Hij keerde
terug naar Split en was erbij toen Hadjuk voor de Europa League ging winnen
op Inter Milaan met ondermeer Sneyder en Coutinho(0-2, ook ex-WB-aanvaller Ante Vukusic speelde toen bij Split). In 2013-14 miste hij de zwaar beladen
derby tegen Dinamo Zagreb omdat hij op die dag zijn trouwfeest had gepland.
Het werd hem niet in dank afgenomen door de supporters. En het beterde niet
toen hij het jaar daarop bij Dinamo Zagreb ging spelen. Het leverde Split wel
750.000 euro op. De overgang was niet direct een succes en er volgde een
uitleenbeurt aan stadsgenoot Lokomotiva Zagreb. Met die ploeg werd
Europees voetbal gehaald (winst tegen Airbus Broughton uit Wales, verlies
tegen PAOK Saloniki). In 2016 volgde dan een overgang naar Rijeka. Dat werd
een schot in de roos : titel, beker, 18 goals en verkozen tot beste speler in de
competitie. Hij speelde dat seizoen ook twee keer voor de nationale ploeg (op
Chili 1-1 waar hij scoorde en op China(1-1), eerder debuteerde hij voor Kroatië
in februari 2013 op Zuid-Korea(0-4)).
Gent betaalde 4,25 miljoen euro aan Andrijasevic en zijn maandloon is
navenant. WB huurt hem voor 200.000 euro terwijl AA Gent zijn loon blijft
betalen.
Nog meegeven dat Andriiasevic uiteraard ook veelvoudig jeugdinternationaal was (13X U17, 12X U18, 12X U19, 4XU20, 3X U21). In één van die wedstrijden met de Kroatische U19 klopte hij zijn leeftijdsgenoten van België met
2-1 en voor België speelden toen ondermeer JOACHIM VAN DAMME en RENE
STERCKX.
RB

Beverse kegelclub - Sportverdienstelijke 2019

Op 18 januari werd in Sportpark Beveren het Sportgala gehouden. Alle
regionale, Vlaamse, Belgische en Wereldkampioenen werden gevierd door
de gemeente en de sportraad.
De Beverse Kegelclub had zijn voorzitter naar voor gebracht als kandidaat
voor de titel Sportverdienstelijke 2019.
GD

Sportverdienstelijke 2019. Clement Bodson (ondervoorzitter van
Auti Voetbalclub U-Nited), schepen van sport Katrien Claus en
Jos De Groof (voorzitter Beverse Kegelclub).
(met dank aan Leonard Van Overmeire)

sPORT ANDERs
De voetbaltalenten van Morioka zijn in België bekend geraakt door
Waasland –Beveren. Dus: Anderlecht moest en zou hem hebben.
Nu lenen ze hem al uit aan Charleroi want ‘niet passend in de groep’. Of
de fijnzinnige Japanner wel gaat passen in het potige spel van Charleroi
is een ander paar mouwen.

RP
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ZWERFVUIL OPRUIMEN

IN MEMORIAM
Op 10 januari overleed te Beveren Rita De Vleesschouwer, de echtgenote van Albert Thuij uit Reepdorp. Zij was geboren te Zele op 16 oktober 1964. Het
echtpaar heeft twee kinderen: Tom en An.
Zolang haar gezondheid dit toeliet was zij zeer actief.
Zij hielp haar echtgenoot bij het uitvoeren van zijn
gevelwerken en vochtbestrijding. Daarnaast was zij
ook bestuurslid van Pasar, reisbegeleidster Govaka
Pasar, lid van KVLV en Catechesemedewerkster, vrijwilligster receptie zusters
O.LV.Presentatie, lid van kalligrafiegroep en knutselmama.
Dat haar persoonlijkheid en haar inzet haar zeer geliefd maakten, was te zien
aan de honderden mensen die haar uitvaart in de Sint-Jan Evangelistkerk
bijwoonden.
De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de overledene
haar oprechte deelneming aan.
RP

Op een kille zondagmorgen in januari zag een lezeres van
ons blad uit de Gentstraat drie jonge kinderen bezig met het
oprapen van zwerfvuil in de gracht- en beekkanten aan weerszijden van de straat. Toen de ijverige meisjes dichter bij haar
huis kwamen kon de dame zien dat het de drie kinderen waren van haar dichtste buren. Wat ze verzamelden waren vooral
sigarettenpeuken, drankblikjes en ander verpakkingsmateriaal
dat daar, zoals in vele van onze buitenwijken, achteloos was
weggeworpen.
Proficiat, aan die moedige kinderen die het hart voor het milieu
op de juiste plaats hebben. En die daar niet voor spijbelen of
die niet afwachten tot ze met hun opkuiswerk op de televisie
komen.
’t Zijn misschien zulke kleine lichtjes die onze toekomstverwachtingen wat minder somber kunnen maken.
RP

Nieuw Bestuur Gezinsraad Beveren
In onze vorige editie was er geen plaats meer voor een foto van de nieuwe ploeg
met als voorzitter Luc Goiris. Vandaar als nog de samenstelling van het bestuur.

Wist je...
… dat het wattenstaafje is uitgevonden in 1923? De Amerikaan Leo Gerstenzang
kreeg het idee toen hij zag dat zijn vrouw de oren van hun baby probeerde proper te maken door een watje rond een tandenstoker te draaien. Dat was niet zo
veilig want een tandenstoker heeft een scherpe punt en het plukje watten kan er
gemakkelijk afvallen. Hij maakte er meteen werk van en zo ontstonden de
houten wattenstokjes. Later werd het hout vervangen door plastic maar dat bleek
uiteindelijk voor het milieu niet zo’n goede zet. De foto van een zeepaardje met zijn
staart rond een mooi roos wattenstaafje ging de wereld rond. Daarom schakelen we
binnenkort opnieuw over naar houten stokjes.
Die stokjes zijn, los van het materiaal, trouwens niet aan te raden voor datgene
waarvoor ze uitgevonden werden. Het is niet ondenkbaar dat de gebruiker het
oorsmeer dieper in het oor duwt met een mogelijke ontsteking tot gevolg. In het
slechtste geval kan zelfs het trommelvlies beschadigd worden. Dat wil niet zeggen
dat je ze in de vuilbak moet kieperen want die kleine stokjes met dat watje kunnen
nuttig zijn bij allerlei kleine klusjes.

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

Albert Panisstraat 172 - Beveren
Tel. 03/755 33 54
e-mail: optiek.thys@skynet.be
GRATIS PARKING OP BIJLSTRAAT
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Ik blader verder in de ‘Gazet van Beveren-Waas’ en start in juni 1954.
De handelaars worden verzocht hun gewichten en inhoudsmaten, maar
ook bascules en lengtematen, te laten ijken. In Melsele wordt in de Van
Puymbroecklaan een nieuw jeugdheem geopend. De bewoners van ‘over
den Bareel’ (nu noemen wij dat Beveren-Zuid) gaan een wijkkapel bouwen
ter ere van O.L.Vrouw. Vandaag staat dat kapelleken er gelukkig nog.
De winkel van De Rop op de markt wordt vernieuwd en ondertussen
overgebracht naar de Vrasenestraat. Die ‘vernieuwing’ heeft het 60 jaar
volgehouden en nu is daar helaas niets meer van overgebleven. In het
Gildenhuis draait men twee films die weliswaar voor iedereen toegankelijk
zijn, maar toch nen eigenaardige titel hebben. Het gaat om ‘te jong om te
kussen’ en ‘in het hol van de galeiboef’. Zonder commentaar. Op 19 juli wint
Stan Ockers de eerste bergrit in de ronde van Frankrijk. En dan heeft hij nog
veel tijd verloren met zijne platte band te repareren. Belangrijk nieuws :
Op 1 september gaat een nieuwe Katholieke Middelbare School op,
bestuurd door de broeders Hiëronymieten. Als ik het goed heb was ik één
van de eerste leerlingen van deze nieuwe school. Verder valt mij een slogan
voor ogen. ‘Ouders, wat zullen uw grote meisjes later spijt hebben dat ze
niet flink kunnen naaien.’ Wat verder bleek dit reclame te zijn voor een
naaicursus voor volwassenen in de Meisjesschool in de Kloosterstraat.
Tijdens de ‘gemeentefeesten’ (eind augustus), worden twee reuzen
afgehaald in de Kasteeldreef en later in het guldenboek opgenomen. Er is
ook een stoet gepland en later optreden van verschillende groepen op de
markt. Ik geloof dat hier het begin van de ‘Beverse Feesten’ te situeren is
J.B.
(wordt vervolgd)

GEGEVENS DIFTAR GFT DOORGEVEN AAN IBOGEM

Deze maand valt er een beslissing in de rechtszaak van een boze gebuur tegen ‘het portaal’. We duimen voor een van de betere cafés van ver in het rond.
°°°
Bij de dames van Svelta is hopelijk het slechtste nu voorbij, hoewel dieper
zakken wel erg moeilijk is. Na een hoogbloei en verder stijgen tot in tweede
nationale zijn er na het vertrek van trainer Karim Didi nog heel wat speelsters
gestopt. Het gaat zelfs zo ver dat er in de beker van België niet genoeg speelsters werden gevonden met een forfait tot gevolg. Ook de B-ploeg geraakte
niet aan 11 speelsters, speelde toch maar verloor met 0-17. Maar laat ons echt
hopen dat het ergste nu voorbij is en dat trainer Patrick Waem er nog wat van
maakt. Gelukkig doen de heren A het na een aarzelend begin heel goed in de
derde amateurklasse (vroeger 4e nationale)
°°°
Bij basket Basics Melsele verliep de heenronde op rolletjes. In de heenronde
werden echter de eerste drie wedstrijden verloren zodat de plaatsing voor
de play offs toch ineens geen zekerheid meer is. Gelukkig werd er gewonnen
tegen Ekeren en werd de slechte reeks afgebroken. Bij de B-ploeg in eerste
provinciale is de kans om de play offs te halen verdwenen na de nederlaag
tegen Meetjesland. De damesploeg in eerste provinciale kan allicht de degradatie naar tweede provinciale niet meer ontlopen.
°°°

Afvalintercommunale Ibogem liet deze week op elk adres
uit haar werkingsgebied (gemeente Beveren, Kruibeke en
Zwijndrecht) een brief bezorgen over de omschakeling naar
diftar gft. Op 1 mei 2019 wijzigt immers het betalingssysteem
van de gft-ophaling (groente-, fruit-, en tuinafval). In plaats
van nog met labels te werken voor de lediging van de groene
container, schakelt Ibogem over op het diftarsysteem. Diftar
staat voor ‘gedifferentieerd tarief’ of simpelweg betalen voor
het afval dat je produceert. De eerlijkste manier om diftar toe
te passen, is om het aangeboden afval te wegen. De registratie
gebeurt via een intelligente chip. De betaling gebeurt via de
diftarrekening.
Om dit alles praktisch op te volgen, vraagt Ibogem een e-mailadres aan de inwoners. Door een interne communicatiefout
staat in de brief die de afvalintercommunale verstuurde niet
hoe de mensen die geen computer of internet hebben, hun
gegevens kunnen doorgeven. Ibogem erkent deze fout en verontschuldigt zich daarvoor. Inwoners die hun gegevens niet
via internet kunnen doorgeven, kunnen telefonisch contact
opnemen met Ibogem via 03 253 16 64 en door de medewerker
hun gegevens laten noteren. Ibogem wil nog wel benadrukken
dat het opgeven van een e-mailadres zowel voor de klant als
voor Ibogem toch voordelen heeft in functie van de praktische
opvolging (betalingsuitnodiging, statistieken).
Alle informatie over diftar gft vind je op www.ibogem.be.

°°°
Op 10 februari brengt KWB uw ontbijt aan huis.
U kan kiezen: ontbijt voor kids 6 euro p.p./ontbijt
voor volwassenen 10 euro p.p. (met cava 14)
Contactpersoon marc.van.leuvenhage@telenet.be of bel naar 0473 70 51 12
°°°

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
Er zou niet meer moeten gekampeerd worden aan scholen, maar als je
op facebook de reacties volgt, zijn er heel wat ouders, ook uit Melsele, die
eigenlijk liever zouden terug keren naar deze kampeertoestanden. Het
Vlaams decreet dat dit moest regelen is immers geblokkeerd door de
Franstalige Brusselaars (om ons te pesten?) En de regeling die nu voorligt zou
de vrije keuze van scholen verminderen.

Het grafschrift van de week
Deze twee ouders van Melsele liggen eronder:
Zij kozen voor hun kinderen Latijn
de computer zei: hout en LO zal ’t zijn!
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‘t klokzeel
DE NIEUWSSTROOM…
Ik was opgetogen dat de regionale pers in de week van
21 januari uit een ander vaatje ging tappen in haar
berichtgeving over onze Waaslandhaven. We kregen tekst
en foto’s over het transport van Amerikaanse legertrucks
en ander oorlogsmaterieel dat in onze gewezen
polder van de zeeschepen gelost werd. Niet dat ik zo
militaristisch gezind ben dat mijn interesse uitgaat naar
welk type van wapens en voertuigen het Amerikaanse
leger tegenwoordig gebruikt. Als je als buitenstaander
toch die zaken zou willen leren kennen, weet dan dat je in
die zone van lossen en laden van militair tuig niet welkom
bent. Het Belgisch leger heeft samen met dat van de
Amerikanen het grootste deel van de voertuigterminal
van het bedrijf ICO in de Waaslandhaven omgevormd tot
militair gebied. Elke onbevoegde wordt daar geweerd.
Op zijn Bevers gezegd: pottenkijkers kunnen ze daar
missen als kiespijn.

…OVER DRUGSTRAFIEKEN…

…EVEN DOORBROKEN.
Of wat te zeggen van die lading cocaïne die op 16
augustus, gevonden werd in 42 bananendozen? Weeral in
de Waaslandhaven, natuurlijk. Die lijkt wel het mekka
voor de drugssmokkelaars. En daar kwam nog bij dat
advocaat Sven Mary daarover op 9 januari j.l. een hele
show opvoerde door een 20 kg zware doos bananen de
correctionele rechtbank van Dendermonde ‘binnen te
smokkelen’ om zijn cliënt vrij te proberen pleiten.
En valt het u ook op dat drugsbeschuldigden altijd van
die peperdure advocaten onder de arm kunnen nemen?
Eerlijk gezegd, wij hebben genoeg gehoord over
drugssmokkelaars, over het feit dat de verdachten altijd
op hun communiezieltje zweren met die transacties niets
te maken hebben of in het ergste geval dat ze er door een
(on)betrouwbare vriend ingeluisd zijn. Dank aan het
Amerikaans leger dat wij van die verhalen (even) verlost
zijn.
RP

De ontelbare voertuigen worden per binnenschip,
per trein of over de weg verder vervoerd richting OostEuropa. Aan de grenzen met Rusland moet een militaire
brigade uit Texas na negen maanden afgelost worden bij
de bewakings- en verdedigingsopdracht van die grens
met Rusland. Daar is men sinds de inname van de Krim in
Oekraïne niet meer zo gerust in Poetins bedoelingen en
Amerika wil zijn Europese Navo-bondgenoten helpen.
Van waar komt dan die vreugde waarmee ik deze
berichten verwelkomde? Ik verklaar mij nader: op die
manier hield het eindelijk eens op met het haast
wekelijkse nieuws over weer maar eens een recordvangst
van cocaïne of andere drugs in het Beverse gedeelte van
de haven. Een voorbeeld: op 20 december j.l. werd een
container met 7,4 ton canabis ontdekt. De verdovende
spullen zaten verborgen tussen allemaal bakstenen
die vanuit het Aziatische Laos naar de Antwerpse
haven waren verscheept. Ik wist niet dat er hier
liefhebbers waren die de muren van hun huis met
Zuid-Oostaziatische stenen lieten optrekken. Zou men in
zo ’n huis levenslang van een ‘highgevoel’ kunnen
genieten misschien?

Nem nou

Sinds hun straat behoort tot een
Buurt Informatie Netwerk (BIN) zijn
Riekes en Marjet zeer oplettend
als ze vreemdelingen voor hun
huis zien passeren. Gisteren was
er een zwartharige besnorde man
die een paar keren OVERENDWEER
(de middelste –en wordt meestal
dof uitgesproken) voorbij het huis
van hun overbuur liep en Marjet
maakte Riekes ervoor wakker uit
zijn middagslaapje.
In het A.N. is ‘overendweer’ niets
anders dan ‘heen en weer’. Toen we
kind waren en nog vol vuur zaten,
werden we dikwijls tot rust aangemaand met de zegswijze: is dat
nu haast gedaan met dat ‘overendweergeloop’!
Iemand die zenuwachtig op iets
wacht loopt nogal eens te ijsberen, zegt men. Wel, dat is ook ‘overendweer’ lopen. Voetbaltrainers
zie je ook soms zenuwachtig ‘overendweer’ lopen naast het veld,
vooral als hun team niet al te best
marsjeert.
RP
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DE WEERBORSTEL of
‘t gedacht van Riekes De Ben

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een Huisartsenwachtpost, 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 weekends 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 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 9u00: 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 en Zjeraar hebben het over
hun buren. Terwijl Zjeraar vertelt dat
hij met die mensen weinig contact
heeft, zegt Riekes dat hij ze niet
opzoekt maar dat hij de laatste tijd
wel reden tot klagen heeft.
-Waarom, vraagt Zjeraar, hebt ge ruzie
gemaakt misschien?
-Nee, dat niet, zegt Riekes, maar neem
nu mijn dichtste buurman. Gisteren
bonkte die midden in de nacht wel
een half uur aan een stuk op onze
tussenmuur.
-Amaai, zegt Zjeraar, zo iemand ’s
nachts wakker houden, dat doet een
normaal mens toch niet! Dat moet
voor u toch wel hoogst vervelend
geweest zijn.
-Dat viel al bij al nogal mee, zegt
Riekes. Ik was toch volop bezig op
mijn trompet te oefenen voor het
teerfeest van onze harmonie
volgende week.
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