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De BeVeRSe klok

W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

spijBeLen Voor het kLimAAt, Lees p. 4

Soort zoekt soort, zegt het spreekwoord. En dan heeft men het meestal over een 
relatie. Het is een wijdverspreide gedachte dat partners bij voorkeur even hoog 
opgeleid moeten zijn en uit hetzelfde  milieu komen. De leeftijd speelt mee. Vrou-
wen zoeken een man van hun leeftijd of iets ouder. Mannen  laten zich eerder 
leiden door biologische factoren en hebben een voorkeur voor een vrouw die 
wat jonger is dan zijzelf. Er spelen vaak economische motieven mee, schoonheid 
in ruil voor welstand bijvoorbeeld. Als je een oudere man samenziet met een veel 
jongere schone, dan denk je zonder het te willen: ‘die zal ook wel een gespekte 
bankrekening hebben’ of ‘die zijn allebei getrouwd… maar niet met elkaar’. 
Hoogopgeleide succesrijke mannen en lager opgeleide vrouwen. De man als 
kostwinner, de vrouw runt het huishouden. Je kent het wel op recepties: hij is de 
vlotte prater en heeft het grote woord over management en de beurs, zij staat 
erbij als een opgedofte barbie, kijkt met bewonderende blik naar hem en vindt 
dat de poetsvrouwen niet meer zijn wat ze waren.  Het zijn huwelijkspatronen 
die stilaan in de vergeethoek raken. De vrouw eist meer en meer haar rechten op. 
Gelukkig maar.

Volgens onderzoekers is er kentering op de huwelijksmarkt. In  50 procent van de 
relaties hebben beide partners een gelijkaardig opleidingsniveau. Dat is niet 
nieuw want partners willen op dezelfde golflengte zitten wat betreft interesses. 
In 30% van de relaties vandaag hebben vrouwen een hoger diploma dan hun 
partner. Zij investeert in haar carrière, hij werkt part-time, heeft tijd voor het huis-
houden en is een uitstekende vader. Het komt meer en meer voor. Al is de maat-
schappij er niet altijd klaar voor. Als de directrice van een groot bedrijf met haar 
metaalarbeider op een receptie verschijnt, worden er wenkbrauwen gefronst. 
Die man moet stevig in zijn schoenen staan om zich te handhaven in dat gezel-
schap. Mensen die als breeddenkend beschouwd worden, kijken plots vreemd op 
en dan blijkt hoe ouderwets de omgeving aankijkt tegenover een relatie die niet 
klassiek is. Indien hij bovendien nog een zwarte huidskleur zou hebben, dan was 
het hek volledig van de dam. Doemdenkers voorspelden dat een groter aantal 
hoogopgeleide vrouwen single zou blijven, maar dat blijkt niet het geval. Man-
nen hebben het ook niet moeilijker met een vrouw met meer status.

En dan is er het nest. We denken dat we gerebelleerd hebben, maar achteraf 
bestendigen we wat we van thuis hebben meegekregen. De ouders van de ene 
partner zijn arts en apotheker, die van de andere marktkramers. Ze delen mis-
schien wel dezelfde waarden, maar verschillen toch in aanpak en stijl of in het 
omgaan met geld. De ene denkt dat een geldstuk plat is om te stapelen, de andere 
dat het rond is om het te laten rollen. En zo zijn er nog wel verschillen waarmee 
men moet leren leven. Hij gaat naar het voetbal, zij naar het museum. Hij gaat 
liever joggen, zij wil shoppen. Hij gaat graag naar de film, zij leest liever een boek…

En zo moeten verschillende karakters en levensgewoonten met elkaar verzoend 
worden. Het is de kunst van het liefhebben.

Levende organismen staan in wisselwerking met hun omgeving. Ecologie is de weten-
schap die zich bezighoudt met de relatie tussen organismen en hun milieu. Plant, 
mens en dier leven in wisselwerking met lucht, water en bodem in de biosfeer. Het is 
duidelijk dat de kwaliteit van onze leefomgeving een belangrijke impact heeft op ons 
welzijn. Zure neerslag, aantasting stratosferische ozonlaag, broeikaseffect, waterkwali-
teit, gebruik pesticiden, fijn stof, afvalproblematiek, plastics in de oceanen, verkeersin-
farcten, geluidsoverlast, ontpoldering, kernenergie, containerverkeer… Genoeg om 
ons zorgen te maken. Ook al stoppen de problemen niet bij de grenzen van een 
gemeente, we moeten voor eigen deur durven vegen. Dat beseft Inge Stoop, voorzit-
ter van de Milieuraad van onze gemeente.

Inge is geboren in Beveren, heeft er een grote familie en studeerde TEW (Toegepaste 
Economische Wetenschappen) aan de Handelshogeschool te Antwerpen (tegenwoor-
dig Lessius). Haar liefde voor natuur heeft ze te danken aan haar jeugd, waarin ze uren 
doorbracht in de aardbeienkwekerij van haar grootouders in de Pauwstaat. Haar tuin is 
een walhalla voor Emma de geit, hond, kat, ganzen, egels en vogels. Het naburige bos 
van enkele ha is een biotoop voor vele dieren. De eekhoorns lopen over het gazon, het 
is een weelde die in de tegenwoordige verkavelingsdrang niet meer te zien (betalen) is.
Zij kan een indrukwekkend CV voorleggen met allemaal commerciële functies en een 
prille start bij KBC, daarna Bacob, kantoordirecteur van Belfius in Kieldrecht, coördina-
tor voor internationale kredieten in 42 landen bij ING, met als strategie: follow the 
goods = follow the money.  

hoe onze 
BUrgemeester 

de nieUWe BeWoners 
hArteLijk 

VerWeLkomt.
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Tegenwoordig is ze werkzaam bij vzw GUBERNA, een 
kenniscentrum dat goed bestuur wil promoten in 
alle mogelijke sectoren, zowel profit als non-profit. Ze 
biedt opleidingen op maat voor ondernemingen, 
geeft advies aan KMO’s, bestuurders en aandeelhou-
ders rond de organisatie van een deugdelijk bestuur 
en bezoekt innovatieve bedrijven in de kennisindus-
trie vanuit het Europese Programma EASME Horizon 
2020 en EIT Innoenergy. Ook hier is het thema milieu 
niet meer weg te denken. Immers aan een zitje in de 
raad van bestuur kleeft een verregaande verant-
woordelijkheid zoals recent bleek. Want al had de top 
bestuurder Philip Vlerick nooit de operationele lei-
ding van de KMO Uco Sportswear destijds en al was 
hij daar ’maar’ een van de bestuurders, toch is hij mee 
schuldig bevonden in 2012 aan de milieumisdrijven 
die er zijn gepleegd. Vlerick werd veroordeeld omdat 
de raad van bestuur systematisch tekortschoot in het 
vrijmaken van geld om milieu-investeringen te doen 
in de KMO. Al wie in een raad van bestuur zit, is sinds 
2012 gewaarschuwd. 

onze gemeente
Beveren telde op 1 januari vorig jaar 48.192 inwoners. 
In oppervlakte is ze de grootste gemeente van Vlaan-
deren. Ongetwijfeld is er een verstedelijking met een 
wildgroei aan hoogbouw. Telde onze gemeente in 
2015 nog 314 landbouwbedrijven, dat aantal is in 
2017 volgens het VILT (Vlaams Infocentrum Land- en 
Tuinbouw) geslonken tot 299. Er zijn vier kernreacto-
ren op ons grondgebied, 11 bedrijfsterreinen, de 
grootste containerhaven van ons land. In de omge-
ving bevinden zich 103 Seveso-bedrijven. Stijgend 
aantal bewoners met dezelfde wegeninfrastructuur 
veroorzaakt een mobiliteitsprobleem. De gemeente 
heeft genoeg om handen om een ambitieus milieu-
beleid te organiseren, te optimaliseren, erop in te zet-
ten en de verwezenlijkingen te valoriseren voor de 
volgende generaties. 

miLieUrAAd
De Milieuraad is een inspraakorgaan van onze 
gemeente. 1992  was notaris Frank Buyssens de voor-
zitter.  In 2012 pakte Ir Gunther Van Broeck, Coördina-
tor-expert Leefomgevingskwaliteit op het kabinet 
van gewezen minister Schauvliege het voorzitter-
schap op, nadat hij al vele jaren betrokken was bij de 
milieuraad in de gemeente Eén van de succesvolle 
realisaties, naast het havendebat in 2015, was het 
aanpakken van zwerfvuil. 56 vrijwilligers gaan weke-
lijks op pad om zwerfvuil op te halen en gedurende 
één week worden  de scholen ingeschakeld. In 2015 
stierf de raad een stille dood. 
Vanuit de Gezinsbond, waarin Inge actief bestuurslid 
is van de afdeling Beveren, ontstond het idee om de 
handschoen terug op te nemen. 

Er werd een vraag gericht door de voorzitter van de 
gezinsbond aan het gemeentebestuur. Inge woonde 
sinds kort niet meer in Beveren en om haar als voor-
zitter aan te stellen dienden eerst de statuten her-
schreven te worden. Het proces had heel wat voeten 
in de aarde en uiteindelijk kwam er in februari 2018 
een goedkeuring en kon de eerste vergadering door-
gaan op 11 december 2018, compleet verrast door 
de hoge opkomst op de eerste vergadering. Met 
enkel een oproep op de facebook pagina Milieuraad 
Beveren die ‘slechts’ 15 leden telde, werden de stoe-
len aan de tafel bijgezet. Ook bedrijven en werkge-
versorganisaties nemen deel. Milieu leeft duidelijk bij 
de Beverse bevolking! Na AIRbezen en Curieuzeneu-
zen, 2 burgerplatformen rond luchtkwaliteit, waar 
heel wat mensen aan deelnamen uit onze gemeente, 
is milieubewust zijn een dagelijkse realiteit gewor-
den. Het klein bestuur bestaat uit zeven enthousiaste 
leden: Inge Stoop (Voorzitter), Wim Van Steenlandt 
(Ondervoorzitter), Stefan Beeldens (penningmees-
ter), Marc De Pauw (Expert), Denise Maenhout 
(Bestuurder), Paul De Ryck (Bestuurder) en Monique 
Mortiers (Secretaris).

doeLsteLLing
De Milieuraad wordt omschreven als ‘Gemeentelijke 
Adviesraad voor Leefmilieu en Natuur’. Inge wil eens-
gezind als team naar buiten komen met alle neuzen 
in dezelfde richting, maar daar stop het niet. De orga-
nisatie moet overkoepelend zijn om met de omlig-
gende milieuraden een sterke vuist te maken. Cen-
traal bij milieubeleid dient het kind te staan, als vol-
wassene moeten we leren kijken vanuit de ogen van 
het kind, dat de leefwereld op een eigen manier 
ervaart. Van daaruit moet een ambitieus en toekomst 
gericht & childproof beleid vertrekken. De taken van 
een milieuraad zijn tweeledig: advies verstrekken op 
vraag van het gemeentebestuur en de burgers infor-
meren. Mensen weten vaak niet wat de gemeente al 
doet voor het milieu. De dienst Milieubescherming 
en Ibogem zijn belangrijke partners. Om de dagelijk-
se luchtkwaliteit in Beveren te kennen, kun je de gra-
tis app ‘Bel Air’ downloaden op je smartphone. Het 
verwijderen van asbest wordt voor 90% gesubsidi-
eerd. Men kan  een infrarood foto aanvragen om via 
een score de energetische kwaliteit van je woning te 
kennen en bovendien met tips voor mogelijke reno-
vatie en isolatie van de woning. Daarom kan je bij het 
Energiehuis Interwaas terecht voor het aanvragen 
van de Vlaamse energielening aan 2%. Bovendien 
wordt voor alle woningen en appartementen in 
Beveren (op voorwaarde dat dit je enige eigendom 
is), de Vlaamse energielening renteloos (JKP 0% ) aan-
geboden voor energiebesparende werken. 
Weet de burger dat? 

de groene pLUim
Vele kleintjes maken 
een groot. Kleine, lokale 
initiatieven mogen niet 
aan de aandacht ont-
snappen. 

Ze zijn essentieel voor het bouwen aan een duurza-
me, leefbare samenleving. Elk jaar wil men de ‘groene 
pluim’ uitreiken, een wisselbeker voor organisaties 
die uit het oog springen. Het is een positieve stimu-
lans om ecologische zaken in de kijker te zetten.   

Elk jaar deelt men vijf Groene Pluimen uit: voor een 
individu, voor een bedrijf, een vereniging, een school, 
een zelfstandige. Het reglement is opgemaakt en de 
vijf wisselbekers worden vervaardigd door de men-
sen van vzw De Bron.

schoLen
Jongeren delen met hun spijbeldonderdagen de 
zorg voor het klimaat. Het is een bemoedigend en 
veerkrachtig signaal van een hele generatie jonge-
ren. De zoekrobots op google geven al veel info, ken-
nis is echter noodzakelijk omdat er veel facetten zijn 
aan het klimaat. Het klimaat is een vakoverschrijden-
de materie en kan via verschillende ooghoeken wor-
den besproken in vakken als economie, aardrijkskun-
de, chemie, ethiek, mens en maatschappij. Weten-
schappelijke kennis is essentieel als basis om zich in 
het debat verdienstelijk te maken. Het onderwijs 
heeft daarin een belangrijke taak. Vormingplus orga-
niseert regelmatig lezingen rond milieuthema’s in 
samenwerking met de milieuraden. Ook met de mili-
euraad van onze gemeente.
De milieuraad wil zijn pijlen richten op de secundaire 
afdelingen van de Beverse scholen en wil de scholie-
ren, leerkrachten en ouders erbij  betrekken. Zij kun-
nen een stem uitbrengen en het beleid bepalen. 
Sommigen zullen misschien later een politiek man-
daat bekleden of een strategische functie hebben in 
een van de vele bedrijven op het grondgebied. Jong 
volwassenen en tieners zijn welkom in de Milieuraad. 
De vergaderingen staan ook voor hen open. 
Tot slot: “There are no passengers on spaceship earth. 
We are all crew” (Marshall McLuhan). We zijn geen 
passagiers in het ruimteschip aarde, we maken deel 
uit van het personeel.

Volgende vergadering: 
woensdag 27 maart 2019 om 20 uur in 

OC Boerenpoort.  Iedereen welkom. Jij ook!
WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking
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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.

In het artikel over het Jeugdheem in de vorige aflevering werd kort verwezen naar 
de veranderde omgeving van de Molenberg. Wie de oude foto uit Onze Gemeente 
(1976) bekijkt, kan niet anders dan constateren dat de wijzigingen ingrijpend 
waren.
Op het pleintje trekken ‘In ’t Moleken’ en ‘Yzerwaren’ de aandacht naar zich toe. 
Voor het Jeugdheem stond de frituur van de familie Smet die door de aanpassing 
verhuisde naar de buurt van de Anna Piersdreef tegenover De Notelaar en nog 
later naar de Grote Markt. Naast het jeugdheem lag De Post.

Na afbraak kwam op de vrijgekomen ruimte de OCMW-crèche Windekind die de 
eerste kleintjes ontving op 24 april 1978. Het kinderdagverblijf kon toen 59 kindjes 
opvangen, tegenwoordig zijn het er 72.

MolenBeRg

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 !

          Beveren

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 78

De WetenSchappeR
FrUitVLiegjes

Je laat een banaan of een appel in de fruitschaal liggen en gegarandeerd wemelt 
het binnen de kortste keren van fruitvliegjes. Waar komen ze vandaan?
Ze komen van buitenshuis en ze hebben een neus voor rottend fruit dat ze vanop 
honderden meter kunnen ruiken. Ze overwinteren in huizen en winkels en in de 

lente trekken ze eropuit. Als fruit van de bomen valt, explodeert hun aantal. Ze voeden 
zich met gistcellen en andere micro-organismen die massaal aanwezig zijn op overrijp fruit. Bij het 
vergistingsproces ontstaat alcohol en je zou verwachten dat het fruitvliegje achteraf zigzaggend terug 
vliegt. Dee alcohol deert het niet want ze beschikken over een enzym om die af te breken. Een vrouwtje 
kan honderden eitjes leggen en op twaalf dagen ontstaat uit een eitje een volwassen exemplaar. 

Wat kun je er tegen doen? Fruit niet laten wegrotten. Maar als het kwaad geschied is, is er wel een won-
dermiddeltje. Meng een bodempje azijn met een druppel afwasmiddel in een glas. Laat dit brouwsel 
een tijdje staan, het zal er niet fris uitzien, maar hoe langer het staat hoe efficiënter het wordt. 
Tenslotte. Het fruitvliegje (Drosophila melanogaster)  beschikt over grote chromosomen die gemak-
kelijk te bestuderen zijn. De wetenschap heeft ze gebruikt voor genetisch onderzoek en we hebben 
aan het vliegje inzicht te danken in de werking van onze erfelijkheid.

WA

internAtionALe grote BeUrs Voor VerzAmeLAArs.
Jaarlijkse verzamelaarsbeurs voor: Postzegels, euro- en 
andere munten, prentjes, prentkaarten, Panini, 
doodsprentjes en brieven, strips, pins, sleutelhangers, 
enz.... Vanaf 2018 in Zaal “E” onder de Sta-tribune van het 
Freethiel-voetbalstadion. Gratis inkom voor alle bezoe-
kers. Standhouders moeten op voorhand reserveren .

Waar Zaal “E”. Freethiel Voetbal Stadion 
Stadionplein, 9120 Beveren-Waas

Prijs: Gratis
Reservatieswauters.eric@hotmail.com

Contactruilclub.beveren@telenet.be
Wanneer zondag 3 maart 2019 van 08:30 tot 16:00
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In aflevering 10 werd een trage weg besproken die drie vertakkingen had en kon 
begonnen worden in de buurt van Vliegenstal, Nerenhoek of Peperdam. 
Tegenwoordig kan je via een aftakking naar de Provinciale Baan. 
Wie vertrekt in de Peperdam slaat net voor het betonnen bruggetje over de beek 
(Waterloop van de hoge landen) links af. Op het graspad kan je langs deze sterk 
meanderende waterloop wandelen. Aan de splitsing met de Blokstraatbeek moet je 
naar links en kom je uit op de Provinciale Baan, tussen de beek en de fruitveiling. 
Toen wij de wandeling eind december 2018 deden, stond er geen aanduiding noch 
aan het bruggetje, noch aan de fruitveiling. 

tRage Wegen - afleVeRIng 42
VrAsene - kAVeLsdAm

Provinciale Baan - Kavelsdam 1242m

Voor de voetweg van deze aflevering sla je 
vanuit Peperdam net voor deze betonnen 

brug linksaf.

Het graspad met links in de verte 
de fruitveiling.

Het begin tussen beek en fruitveiling.

effIcIËnteR Dan SpIjBelen 
VooR het klIMaat: 

jezeLF Beperkingen opLeggen in je eigen comFortzone
 
Beste jonge mensen, beste donderdagse-spijbelaars, beste schooldirecties, 
Het is voorzeker een waardevol signaal dat jullie als spijbelende scholieren 
willen geven aan de politici om zo meer daadkracht te eisen voor klimaat-
beschermende maatregelen via regelgeving en wetten. Er hangt inderdaad 
teveel van af vooral voor de volgende generaties en ook met hen moeten 
we solidair zijn. Als jullie echter willen dat uw interventie wat langer blijft 
hangen dan gebruikelijk en aan de tand des tijds kan weerstaan moeten 
jullie bereid zijn om tegelijk ook kritisch naar jezelf te kijken. In jullie eigen 
leven moeten jullie klimaat-beschermende maatregelen bedenken waar 
de wereld en het klimaat echt beter van worden en die ieder voor zich ook 
consequent moet toepassen in zijn eigen leven. Van anderen eisen wat je 
zelf niet doet, is immers niet authentiek: kijk in eigen boezem en veeg eerst 
voor eigen deur. Dat lijkt toch de logica zelf, niet? 

Om geschiedenis te schrijven moet de gemakkelijke en leuke spijbelbewe-
ging op donderdag tijdig worden omgebogen in een bewuste en actieve 
klimaatvriendelijke regelgeving die je jezelf oplegt en die je toepast in de 
praktijk van elke dag. Dat vraagt een consequente inzet en voortdurende 
inspanning. Het is op het eerste zicht misschien minder leuk dan het spijbe-
lend donderdagje ver van de schoolbanken, maar het geeft op lange ter-
mijn misschien meer voldoening en werkt gerichter indien je er zelf ook 
iets concreets voor doet: uw eigen betrokkenheid voor klimaatvriendelijke 
interventies zelf invullen en toepassen is hier van het grootste belang ook 
voor je persoonlijkheidsvorming.

Om het noodzakelijk groepsgevoel te behouden is het mogelijk om in je 
eigen school, met toelating van de directie of desnoods zonder en met de 
medewerking van enthousiaste leerkrachten, een welbepaald lesuur op 
een overeengekomen dag in de gehele school een uurtje geen les te vol-
gen. Dan kunnen jullie zelf klimaatvriendelijke maatregelen bedenken en 
grondig met elkaar discussiëren in de klas. Je kunt dan ook nagaan of je 
deze voorstellen zelf kunt toepassen in je eigen leven, zelfs als dat  een 
beetje veel moeite kost. Dat is essentieel. Hierdoor actualiseert de school 
trouwens een ambitieus duurzaamheidsproject, dat in het schoolgebeuren 
zeker thuishoort en belichaamd wordt.
Laat zien dat je geen “doetje” bent, maar bereid bent om zelf je verantwoor-
delijkheid te nemen en kom op voor een betere toekomst voor de volgen-
de generaties en ook om voor de huidige generatie onze wereld meer leef-
baar te houden. Ook jij kunt daaraan meewerken: DOEN DUS! 

Schrijf daarom op een blad papier alle klimaatvriendelijke voorstellen die 
in jullie klas aan bod komen gedurende dat aangekondigde discussie uur-
tje (misschien wat minder het vliegtuig nemen, spring wat meer op je fiets 
dan vervuil je niets, enkel etenswaar kopen van bij ons en telkens je bord 
helemaal leegeten, meer consuminderen, geef rechten van rechtelozen 
omdat het mensen zijn, niet enkel voor jezelf leven, iedereen als evenwaar-
dig aanzien, behandelen en kansen geven, de negatieve gevolgen van het 
online shoppen onder ogen durven zien, sluit je ogen voor nieuwe zinloze 
digitale snufjes...). Onderteken alle voorstellen waar je achter kunt staan en 
overhandig die lijst met prioriteiten en voorkeurbehandeling aan de 
schooldirectie, die dan samen met jullie een aangepaste regelgeving kan 
uitwerken op basis van de bedenkingen van gans de school. Met zo’n ach-
tergrond kun je krachtdadiger, daadkrachtiger en met veel meer “lef” naar 
de overheid met uw eisenpakket: Dan weten zij ook dat je het echt meent 
en bereid bent er zelf wat voor te doen! 
Zo’n “spijbelgedrag” kan wellicht terecht door de school gerechtvaardigd 
worden als een belangrijke en verantwoorde zelfvorming die fundamen-
teel thuishoort in de sociale educatiedoelen van de school.
Ik wens jullie alvast veel succes met deze nieuwe uitdaging en dank je voor 
jullie luisterend oor.

Warme groetjes,
Stefaan Cleiren

Stafaan Cleiren schreef een boek over zijn ervaringen in het schapen-
bedrijf De Noord in het Verdronken Land van Saeftinghe. Het is een 
historisch document met prachtige foto’s. Kostprijs 25 euro. Bestellen 
via 03 7744995. In onze volgende editie publiceren we een interview 
met deze Kieldrechtenaar.
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In de TuIn
MaMMoetBoMen

 
Een tijdje geleden was er in Sint-Niklaas heel 
wat commotie om het al dan niet omhakken 
van een honderdjarige en dertig meter hoge 
sequoia. De mooie statige boom stond op de 
plaats van een nieuw aan te leggen oprit van 
een pas gebouwd woonzorgcentrum. Experts die 
de boom onderzochten verklaarden hem ziek en zegden dat hij op termijn toch 
het loodje zou leggen. Ondanks een petitie van honderden buurtbewoners tot 
behoud van de boom werd hij toch omgehakt. Jammer. Een boom die in de weg 
staat is vlug “ziek”. En een honderdjarige boom vervang je niet onmiddellijk door 
enkele jonge exemplaren aan te planten.

Nochtans verdienen deze groene longen meer respect! Kustsequoia’s groeien in 
het noordelijke deel van Californië in een smalle strook aan de Atlantische oceaan. 
Daar, in het gematigd regenwoud, krijgen ze jaarlijks meer dan drie maal zoveel 
regen dan bij ons. Als ze de tijd krijgen worden het daar de hoogste bomen ter 
wereld. In 2006 werd in het moeilijk doordringbaar woud een sequoia ontdekt van 
115m hoog en met een diameter van zeven meter. Men schat hem ongeveer 2500 
jaar oud, maar precies weet men het niet. De boomkruinen van zo’n kanjers vor-
men een uiterst complex leefgebied van organismen waarvan men van sommi-
gen de naam nog niet kent. Sommige zijtakken zijn bomen op zich van meer dan 
45 meter hoog en meer dan 500 jaar oud en vormen bogen in de lucht die soms 
terug in de stam groeien. Omdat die takken in de kruin zeer veel regen opvangen 
zijn ze begroeid met een enorme diversiteit aan mossen, korstmossen, varens en 
epifyten. In sommige bevinden zich kleine kreeftachtigen waarvan men nog niet 
weet of ze reeds beschreven zijn. Soms vindt men in deze boomkruinen zelfs bos-
jes van bosbessenstruiken die als zaad achteloos achtergelaten werden door 
vogels. Om een idee te geven van het majestueuze van zo’n woudreus: een man 
van gemiddelde lengte verhoudt zich tot de lengte van een reuzensequoia als het 
bovenste kootje van zijn duim tot zijn hele lichaam!
 
Helaas werd er met deze erfgoedbomen in het verleden niet zo zuinig omge-
sprongen. Slechts 4 percent van hen is nog in leven en dan nog enkel in bescherm-
de natuurgebieden. De overige 96 percent heeft de hebzucht van op geld en woe-
kerwinst beluste bedrijven niet overleefd. Stel u eens voor dat er iemand in Rome 
met het idee komt om het even oude Colosseum af te breken. Ondenkbaar! Maar 
voor bomen kan dat. Blijkbaar vindt men die niet zo belangrijk. Nochtans zijn zij 
ook ‘levend’ erfgoed!
Wat wel belangrijk is, is dat de confrontatie met deze eeuwenoude overlevers ons 
eens te meer doet inzien hoe vluchtig en broos het menselijk leven is. Daar wor-
den we tegenwoordig constant aan herinnerd.

FrAnçois

In MeMoRIaM 
Op 3 februari overleed thuis, omringd door zijn 
echtgenote en familie, Norbert De Wreede van 
de Gentseweg. Hij was te Beveren geboren op 
13 maart 1946 en huwde met Ingrid Van de Per-
re. Voor zijn beroep was Norbert Cargo Superin-
tendant bij de Herfurth Group in de Antwerpse 
haven. Hij was ook lid van het Parochiaal Zang-
koor te Vrasene, vandaar dat de uitvaart ook in 
de kerk van Vrasene plaats vond.
Werken met een groot besef van plicht was 
hoofzaak in Norberts leven. De tekst op het 

afscheidsprentje gaat verder met: Je was een man van weinig woorden, een 
oprechte vriend waarop je kon bouwen en op je woord kon je vertrouwen.
’Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven. Liefde en vriendschap is 
wat jij altijd hebt gegeven.’

Op 11 februari overleed in het RVT De Notelaar Rachelle 
De Bock, de weduwe van Henri Van Laere, voorheen van 
de Kruibekesteenweg. Rachelle die op 25 januari 1919 
werd geboren had het geluk de kaap van de 100 jaar te 
bereiken in goede gezondheid en niets liet vermoeden 
dat ze 17 dagen na die verjaardag zou overlijden 
Het echtpaar kreeg 3 kinderen: Paul, Hector en Rita. Er zijn 
9 kleinkinderen Henri had vooral zijn werk op het land en 
Rachelle had de zorg voor de kinderen en de dieren op 

de hof. Er werd in 1954 op een stuk grond van hun erf, een kapel toegewijd 
aan Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede gebouwd met de hulp van heel de buurt. 
Dit was meteen ook de start van wat later het wijkcomité van Beveren-Zuid 
ging heten Tijdens hun pensioenjaren genoten ze van hun reizen naar Zwit-
serland en van bezoekjes aan hun talrijke familieleden.
Rachelle had een sterk karakter en stond steeds positief in het leven.

Bavo De Maeyer, geboren te Kruibeke 1934 en echt-
genoot van Georgette De Bruyne, overleed op 30 
januari. Ze hebben een zoon Koen en twee kleinkin-
deren Sarah en Guy. Bavo begon zijn loopbaan als 
technisch tekenaar bij scheepswerf Cockerill te 
Hoboken. Helaas ging deze scheepswerf dicht, en 
dit nadat hij amper 3 maanden eerder was gehuwd 
met Georgette. Hij kon al snel aan de slag bij 
Scheepswerf Boel, maar na geruchten dat het daar 
ook niet meer zo lang zou duren begon hij avondles 
elektriciteit te volgen in Sint-Niklaas. Hij behaalde 

zijn diploma en bekwaamde zich verder in het vak via zijn schoonbroer die 
toen in de bouw werkte. Na enkele jaren deed hij mee aan een examen voor 
de intercommunale Imalso, die ondermeer de Waaslandtunnel beheerde. Hij 
werd aangenomen en bleef er tot zijn pensioen.
Bavo was een immer bezorgde en behulpzame echtgenoot, vader en groot-
vader, wiens kleinkinderen hij adoreerde. Hij kon zichzelf volledig wegcijferen 
en wou zelf nooit tot last zijn.

 (met dank aan Koen De Maeyer)

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

rP & WA

Kerststal en immaterieel erfgoed
Kerstmis is nog heel ver weg maar sommige mensen zijn er een heel jaar 
mee in de weer.
Al vijf jaar probeert de federatie van Vlaamse Kerstallenvrienden (tegen-
woordig VZW Stella Duce) om de Vlaamse kerstgebruiken te laten erken-
nen als immaterieel erfgoed. Tegenwoordig staat de aanvraag op de web-
site https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/kerststallencultuur-
in-vlaanderen en kan iedereen zijn steun verlenen. Wie ‘contact’ in de 
grote gele rechthoek aanklikt, vult zijn gegevens in, duidt ‘andere erfgoe-
dorganisatie’ aan en stelt daarna een vraag die iets te maken heeft met de 
gebruiken en tradities van Kerstmis.

Meer info bij Holvoet.jan@telenet.be secretaris van Vlaamse  Kerststallen-
vrienden VZW Stella Duce, Boomgaardstraat 2 in Melsele. 

GD

SocRateS
Het is gezond om je te blijven verwonderen over zaken die evident zijn. 

(Gilles De Coster)
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horizontAAL:
(1) Master of Business Admi-
nistration (4) betrekking heb-
bend op de middeleeuwse 
liefdescultus (7) aardopper-
vlak (8) Europees Parlement 
(9) Kansas (11) multiple scle-
rose (13) afvoerbuis voor 
vloeistof, damp of gas uit een 
motor (17) bezitter vd acade-
mische graad, gelijkwaardig 
aan master, ve technische 
universiteit en de (landbouw-
universiteit of hun voorlopers 
(19) opvolgende reeks (20) 
binnen (22) zonnegod (23) 
National Aeronautics and 
Spacve Administration (25) 
deegwaren (27) Engels voor-
zetsel (29) benadrukt per-
soonlijk voornaamwoord 2e pers (Fr) (30) snel (32) muzieknoot (33) hangend (Lat) 

VerticAAL: 
(1) Waalse liberale partij (2) explosief voorwerp (3) vrouwennaam (5) ijzer (6) reclame-
boodschap (7) het niet bezitten van iets (9) van minder dan gemiddelde afmeting 
(10) heteluchtbad (12) een schril geluid maken (13) Universal Electronics Inc. (14) 
traagheid (15) merk v wetenschappelijke  rekenmachines (16) slee (18) bot ve vis (21) 
Japanse strip (24) muziekgenre (26) mengsel v water en zeep (28) klaar (30) van de 
(afkorting) (31) koekjesfabrikant

Wat Blijft
Warmte, een woonplaats
Liefde en het besef van liefde 
daartussen bouwen mensen 
een warmende woonplaats 

en sprekende zeggen ze: 
liefste open je ogen nu langzaam en eet 
ik het licht voor je aangesneden 
of: open je ogen niet drink nu het donker 
ik heb de nacht voor je omgekocht 

want liefde en het besef van liefde 
daaraan ontsteken ogen en stemmen hun licht 
daarin ontbloeien de lippen 
daaruit ontstaat het gedicht

Ellen Warmond (1930-2011)

opLossing krUisWoordpUzzeL 204

kRuISWooRDpuzzel 205

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

De Rycke
Gebroeders nv

BuRgeRlIjke StanD

Raheleh Hoveida °1986 
+ 24/01
Marie De Paepe °1931 
+14/01
Margareta Eggermont °1924 
+26/01
Cecile Lambin °1936 
+26/01
Jean Goedleven °1951 
+26/01
René Van Ombergen °1931 
+28/01
Bavo De Maeyer °1934 
+30/01

Greta Cleiren °1952 
+31/01
Eduard Bosman °1938 
+02/02
Maria Van Landeghem °1928 
+02/02
Kamiel De Jaeck °1933 
+03/02
Norbert De Wreede °1946 
+03/02
Gerard Dirickx °1931 
+04/02

oVerLijdens

  
     Tymothy Vanderstuijf en Virginie Haegeman

Geoffrey Van Huffelen en Sabrina Carvers

hUWeLijken

crYpto 30: zoek het Woord zeLFde nUmmers zijn zeLFde Letters

Oplossing Crypto 29:  SNAK  - SLOKOP -  NOODREM  - HAARNETJE -  BLOEDBLAAR  -  
UITZUIPER  - LEVERBAAR  - OPGEPOEFT -  BLOKKADE  - KARTON -  KLAUW - IJSBAD   
….en dus NOORDZEEKRAB

onS elSke
Antwoord van onze burgemeester op de vraag of 

Beveren van plan is de belasting op drijfkracht onver-
anderd te behouden: ‘Als we die belasting morgen 
zouden opheffen, zou Electrabel een groot feest 
geven. Dat zou hén miljoenen besparen maar voor 
ons een gigantisch gat slaan in de begroting.’
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KUNSTMO(NU)MENTEN

mUUrtekeningen

Het cultuurcafé toont muurtekeningen van Moni-
que Reyniers. De afgebeelde figuren zijn personages, 
respectievelijk uit literatuur, muziek en theater. 
Reyniers bracht ze met zwartkrijt aan op hun achter-
grond van boeken, partituren en theaterteksten. De 
originelen werden ingescand en met zachtere kleu-
ren bewerkt. Om in de omgeving van het cultuurcafé 
te harmoniëren zijn deze werken uitvergroot en 
geprint in een uniek exemplaar.

moniqUe reYniers (BeVeren 1951)

Monique Reyniers volgde Edelsmeedkunst (van 1967 
tot 1971) en Juweelontwerpen (van 1970 tot 1974)  in 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 
Antwerpen.  In de Stedelijke Academie van Sint-
Niklaas volgde ze daarna Tekenen (1983 tot 1985) en 
Beeldhouwen (1985 tot 1988).
Ze leeft en werkt in Beveren en aan het Lago di Como 
(Italië). In de Kloosterstraat runt ze More gallery, waar 
haar werken ook te bezichtigen zijn naast die van 
andere kunstenaars.

Rik Van Daele omschreef haar als volgt:  xxx cursief: 
Monique Reyniers is een gefascineerd observator van de 
realiteit. Ze ervaart de werkelijkheid als een grotesk spel 
waarin haar delicaat geschilderde vrouwenfiguren de 
rol van hun leven spelen. 

Exposities volgden elkaar in snel tempo op: Schoten, 
Temse, Antwerpen, Sint-Niklaas, Brussel, Gent, Die-
penbeek, Bornem, Kortrijk, Ieper, Kuurne, Tilburg, 
Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Düsseldorf, Köln, 
Hamburg, Mainz, Paris, Valencia, Brownsville U.S.A.
De voornaamste werken van haar oeuvre zijn por-
tretten en figuren van vrouwen in alle mogelijke 
technieken. Bij het vroegere werk behoren ook in 
plaaster uitgevoerde figuren. 

WA

CULTUUR 
EN ANDERE CENTRA

AFLEVERING 62

CC TER VESTEN

Aan de ingang van het cultuurcafé. (© W. Andries)

In het cultuurcafé. (© W. Andries)

Muurtekeningen in het cultuurcafé, voorontwerp. 
(© M. Reyniers)

Zelfportret.  
(© M. Reyniers)

More gallery (© G. Drieghe) 

Mascara.  (© W. Caluwaerts)

Selfie met kanten kleed. (© W. Caluwaerts) 

Deze beeldjes waren te zien in de 
schouwburg van Sint-Niklaas. (© M. Reyniers)

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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Aflevering 27

What's in a name: Aphrodite's Child
Deze Griekse rockband 
werd in 1967 opgericht en 
leden waren toetsenist Van-
gelis Papathanassiou, basgi-
tarist en zanger Artemios 
Ventouris Roussous, drum-
mer Loukas Sideras en gita-
rist Silver Koulouris die er 
niet zo lang deel van uit-
maakte. De zanger is bij het 
grote publiek bekend als 
Demis Roussos en Vangelis 
kennen de meeste mensen 
als de componist van de 
soundtrack van ‘Chariots of 
Fire’.

De grootste hits van de band zijn ‘Spring, Summer, Winter en Fall’ en ‘Rain and 
Tears’, beide met het typische Demis Roussos geluid.

Voor de naam van de band bleven de muzikanten trouw aan hun roots en 
zochten ze inspiratie in de Griekse mythologie. Aphrodite is de Griekse godin 
van de liefde en schoonheid. (Bij de Romeinen heet ze Venus.) Ze is geboren uit 
zeeschuim nadat Cronus de afgesneden genitaliën van hemelbewaarder Ura-
nus in zee had geworpen. 

Aphrodite was een 
a a n t r e k k e l i j k 
vrouw die haar 
liefde schonk aan 
meerdere mannen 
en dat leidde tot 
een groot nage-
slacht. Of ze voor 
deze godin kozen 
omdat ze zichzelf 
er in herkenden, 
zullen we nooit 
weten.De geboorte van Venus van Botticelli. 

jacQueS geeft RaaD
Op woensdag 27 februari kan men in Ter Vesten terecht voor een 
infosessie rookstopcursus.  Infomoment over de tweewekelijkse 
rookstopcursus van 8  sessies die aanvangen op 13 maart.  
Info  03 750 46 07

In Kallo kan men van 1 tot 29 maart terecht voor de opvoering van 
‘Cabardouce’.  Het is een heerlijk toneelstuk over het leven zoals het 
is in de Rosse Buurt.    Tickets en info  0474 280 743.

Zaterdag 16 en zondag 17 maart gaat in Beveren het veertigste 
shopping weekend door. Info bij de centrummanager.

KET voert het stuk ‘Liefde Half om Half’ op, een humoristisch stuk waar 
alles draait om overspel.  Er zijn voorstellingen op 16, 17, 22, 23, 24, 29 
en 31 maart en ook op maandag 1 april.  Het is de eerste voorstelling 
die doorgaat in het nieuwe minitheater in de gebouwen van het oude 
zwembad.  Info en kaarten via jacques.bosman@belgacom.net 

In Haasdonk brengt Tassijns het hilarisch toneelstuk ‘Pension De 
Hooizolder’.  Voorstellingen op 23, 24, 29, 30 en 31 maart in het Paro-
chiehuis.  Kaarten in de Gazetshop  03 775 15 04.

BeVeRS VeRMaak
dAt Verdient een BLoemetje.

GD

lenteSpReuk
Zaai maar niet te vroeg, de lente heeft tijd genoeg
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

Op de laatste dag van de wintermercato verhuisde gewezen WB-spits AARON 
D’HONDT nog van Knokke (1ste Amateur) naar Mandel United, de club die WB 
uitschakelde in de Belgische Beker.

Ook ARNE VAN DEN EYNDE verhuisde. Hij verliet KSV Temse en trekt naar het 
in degradatienood verkerende Eendracht Aalst. Arne scoorde al direct in een 
oefenpartij tegen de beloften van Anderlecht. BEAU PONNET verliet dan weer 
Aalst. Hij werd verhuurd aan Hamme waar Frank Magerman trainer is en David 
Van Hoyweghen de sportieve touwtjes in handen heeft. De zoon van David 
Van Hoyweghen speelt trouwens bij de jeugd van WB, ex-SK Beverenspeler 
Alain Westerlinck is zijn trainer.

In één van onze vorige edities ging de cartoon over een 65-jarige leraar die 
werd gevraagd om in te springen als interim-kracht in zijn vroegere school. 
Het ging over RUDI VAN GOETHEM. Beverse voetbalsupporters wisten allicht 
dat hem om de gewezen verdediger uit de glorieperiode van SK Beveren ging. 
Rudi speelde niet minder dan 177 wedstrijden in de eerste klasse voor Beve-
ren. Hij speelde voor Europacup I (de huidige Champions League) in Geneve 
met Beveren tegen Servette en mocht in de halve finales van Europa Cup II 
invallen in het legendarische Nou Camp in Barcelona voor 90.000 kijkers. Hij is 
ook de enige Oost-Vlaming die in eerste klasse voor de drie Oost-Vlaamse 
topclubs (SK Beveren, Sc Lokeren en AA Gent) speelde. 

DIMITRIOS MORALES, die in mei 35 jaar wordt, speelt volgend seizoen voor 
Yellow Bleu SK Beveren. Hij komt over van Verbroedering Zwijndrecht. In 
augustus 2002 debuteerde hij voor KSK Beveren in de eerste klasse op het 
veld van Lierse. Hij was daarmee de 250ste speler ooit die voor Beveren mocht 
uitkomen in de eerste afdeling. Hij verving in die wedstrijd de Ivoriaan Joss 
Pehe (Herman Helleputte was toen trainer). Morales Salvatierra, zo is zijn vol-
ledige naam, werd in Antwerpen geboren uit Chileense ouders en werd door 
KSK Beveren opgepikt bij Sint-Anneken Sport in 2000. In 2003 vertrok hij op 
de Freethiel en speelde nog voor Fc Denderleeuw, Ternesse Wommelgem, Lin-
keroever, Belgica Edegem, Witgoor Dessel, Sint-Gillis, Burcht en Zwijndrecht. 

REUBEN GABRIEL, de gewezen Nigeriaanse middenvelder van Waasland-
Beveren speelde de afgelopen twee seizoenen bij het Finse Kups uit Kuopio. 
Met 7 goals in 38 matchen was hij er een belangrijke figuur. Door een blessure 
was hij een aantal maanden out. In januari vertrok hij voor een nieuw avon-
tuur, dit maal naar Saoudie-Arabië waar hij aan de slag gaat bij SC Najran. Naj-
ran is een stad van 500.000 inwoners in het zuidwesten van Saoudie-Arabië, 
dicht bij de grens met Jemen. 

rB

BeVeRSe WIeleRkalenDeR 2019
17 maart     Beveren            WAOD
6 april         Beveren           Nieuwelingen
7 april         Beveren         WAOD
20 april      Kallo                WAOD
7 mei         Beveren            WAOD
8 mei        Beveren            Elite zc, beloften
23 juni       Prosperpolder   Dames
6 juli           Beveren            Juniores
7 juli          Beveren            Dames
8 juli          Beveren            SCHAAL SCHOETERS INTERCLUB
17 juli         Vrasene             Elite zc, beloften
19 juli           Vrasene            Dames
7 august       Beveren            Juniores
16 august      Haasdonk         Dames
17 august     Haasdonk         Juniores
18 august      Haasdonk         Nieuwelingen
24 august     Haasdonk         rit RONDE VAN OOST-VLAANDEREN
25 august    Melsele            Juniores
7 septem      Kallo                Dames
21 septem    Kieldrecht        Juniores
5 oktober      Kieldrecht        Elite zc, beloften

Het Beverse wielerseizoen wordt dus geopend door de WAOD, geen verras-
sing want al tientallen jaren organiseert WAOD in Beveren veel wedstrijden. 
LINDA DE RUDDER uit de Donkvijverstraat is al vele jaren ondervoorzitter 
van de overkoepelende WAOD (vereniging die in de jaren 70 ooit werd mee 
opgericht door haar vader). De wedstrijden in maart hebben plaats in Beve-
ren-Zuid (Café De Zwengelmolen). Er zijn vier wedstrijden voorzien (in 6 ver-
schillende leeftijdscategorieën). 

rB

SpoRt anDeRS
Het Koninklijk Atheneum in de Donkvijverstraat kondigt fier aan 
dat ze afscheid kunnen nemen van hun containerklassen en dat ze 
voortaan ook over een eigen volwaardige sporthal beschikken. En 
het feit dat ze die sporthal buiten de schooluren beschikbaar willen 
stellen voor andere sportverenigingen verdient ons applaus. 

rP

SAMSON AKINYOOLA naar Slovaakse topclub. 
De 18-jarige aanvaller uit Benin, Samson Aki-
nyoola tekende in augustus een twee-jarig prof-
contract voor Waasland-Beveren (samen met de 
19-jarige Ghanees Eric Asomani). Akinyoola was 
in eigen land in de belangstelling gekomen 
nadat hij voor de beloftenploeg van Benin twee 
keer scoorde tegen Gambia en zo zorgde voor 
de kwalificatie voor de derde ronde van het Afri-
kaans landenkampioenschap. 
In clubverband speelde Akinyoola bij 36 Lion Fc 
uitLagos(Nigerië).

Op 11 oktober mocht de jonge aanvaller debuteren in de oefenpartij op de Freet-
hiel tegen Fc Keulen. Hij verving Vanzo in de tweede helft en scoorde al direct 
maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In november mocht hij 
nog mee naar Utrecht voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen de ploeg van 
Dick Advocaat maar nadien verdween hij van de radar. In januari tekende hij dan 
een contract bij de nummer twee in Slowakije, DAC 1904 DUNAJSKA STREDA. Hij 
krijgt er de moeilijke taak om de Ivoriaan Bayo te vervangen die in de wintermer-
cato naar Celtic vertrok. De Slovaakse competitie herbegon deze week en Duna-
jska Streda moet het al direct opnemen tegen de ongenaakbare leider Slovan Bra-
tislava. Hoofddoel van Dac is een Europees ticket bemachtigen. 

rB

Akinyoola in Slowakije

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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Albert Panisstraat 172 - Beveren  
Tel. 03/755 33 54

e-mail: optiek.thys@skynet.be
GrATis PArkinG oP BijlsTrAAT

Optiek

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

SpoRteRS BeleVen MeeR
Sportdienst Beveren is bekroond met  de Sporters Beleven Meer Award 2018 uit-
gereikt door Sport Vlaanderen.
Ze kreeg een speciale vermelding en eindigde eerste in de categorie “Sport & 
Natuur”  Dit omdat ze tijdens haar activiteiten zoals Dwars Door Beveren, Wandel- 
en fiets activiteiten, havenlandrun, scholensurvivalrun, sporten in de  natuur pro-
moten.
De foto in bijlage is genomen samen met de fitness senioren in fitnesscentrum De 
Meirdam. Zij komen twee maal in de week fitnessen in het Kader van ons Beweeg 
& Beleef! programma.

 

(met dank aan Dirk De Backer)
WA

koM pRoeVen Van het gRenSpaRk 
gRoot-SaeftInghe!

Het film-, food- en fotofestival brandt het Grenspark Groot-Saeftinghe in geu-
ren en kleuren op het netvlies. De zalige Drievuldigheid van natuur, industrie 
en landbouw streelt alle zintuigen:

Beluister de tsjilpende serenades van de lentevogels in duet met de parings-
roep van de rugstreeppad tijdens één van de begeleide natuurwandelingen.
Bekijk de oogverblindende fototentoonstelling en dubbele filmscreening, 
100% gedraaid in het Grenspark. Met geestig commentaar van komiek Begijn 
Lebleu.
Proef de zilte smaken van de streek op de doorlopende streekproductenmarkt.
Voel de ruige polderbodem tijdens een bezoek aan het groene hart van het 
Grenspark. Gidsen van Natuurpunt, het Zeeuwse Landschap én Beveren rijgen 
de weetjes aan elkaar en de tocht eindigt met de tentoonstelling Potige Pol-
ders en een blik op de toekomst van de historische Prospersite.In de Infokeet 
reist het festival terug naar de tijd dat de verdronken dorpen en de vestingen 
in de streek nog stonden.
Hoor het loeien van de koeien, het tjilpen van één van de meer dan 400 vogel-
soorten en het ruisen van de Schelde, koningin van onze waterwegen.
Kortom: beleef de drie eenheid natuur, landbouw en haven van op de eerste rij!

DE KAARTEN ZIJN BEPERKT!
SLECHTS 300 GELUKKIGEN MAKEN DIT MEE!

Inschrijven: e-mail Johan Baetens 

Je inschrijving is volledig na overschrijving van 5 euro voor volwassenen en 2,5 
euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar op rek. BE08 0013 4249 1013 van Natuur-
punt Waasland met vermelding ‘Grenspark-festival’. Voor kinderen onder de 6 jaar 
moet geen inschrijvingsgeld betaald worden.

spreUk VAn ’t jAArgetij 
Regen in Sinte Walburgisnacht (25 februari), 

heeft de kelder steeds vol gebracht.

KPSK presenteert - Klassiek Salon 2019
Het Klassiek Salon toont elk jaar werk van de werkende leden van deze kring. 

Het is een verzameling van ongeveer 26 kunstenaar 
die willen laten zien wat ze in hun mars hebben.

Kasteel Cortewalle
16, 17, 23 en 24 maart

telkens van 14 tot 17 uur
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Uit Estland maar wonende in Melsele: 
de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente 
van Beveren - Na Beveren natuurlijk  

Op zaterdag 23 februari speelt Asterix Avo Beveren  tegen de Antwerp Ladies. 
De opbrengst van deze wedstrijd gaat naar BOKS vzw. Deze organisatie zet 
zich in voor mensen met een zeldzame stofwisselingsziekte.  Naast de Liga-
wedstrijd is er ook een wedstrijd voorzien van ons Sporta-team tegen een 
team van verschillende BV’s. Tussen de wedstrijden kan men deelnemen aan 
het eetfestijn ten voordele van BOKS vzw.  Meer info en inschrijven via de 
website van BOKS 

°°°

een Foto geVonden op FAceBook: AVo meLseLe Uit de oUde doos.  
Boven: Jempi Wilssens, Lut Staut, 11 Hilde Hermans, 14 Karine Van Bogaert, 
9 Britta Van Rossem, 8 Myriam De Smet, 4  Claudine Pieters, Walter Dhoey, 
Anne-Marie Heyrman en Pierre Coppens.  
Onder:  10 Anja Van Mol,   2 Annemieke Dhoey,   1 Hilde Staut ,  7 Christel 
Blommaert , 5 Martine Verstraeten.

°°°
Svelta Melsele heeft een uitstekende jeugdwerking maar stelt vast dat er 
meer en meer werk is maar minder en minder vrijwilligers om een handje toe 
te steken. Men doet een oproep naar ondernemende mensen want anders 
zullen er keuzes moeten gemaakt worden. (lees “minder ploegen”)

°°°
Eind juni stopt Patrick Bosman  met het uitbaten van de cafetaria van de 
sporthal van Melsele. Hij wordt opgevolgd door Jan Blommaert.

                              
                                                          

°°°
het grAFschriFt VAn de Week:

Hier ligt de Patrick over hem gaan we nog veel spreken
Want hij was de beste cafébaas van Melsele en omstreken

Den  est

Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

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                                        

 Jan       Patrick en Berlinde

Bij het doorsnuffelen van de oude kranten van de ‘Gazet van Beveren-Waas’ 
zijn we in september 1954 aangekomen.  We vinden in dit nummer een evalu-
atie van de ‘Beverse Gemeentefeesten’ (nu Beverse Feesten genoemd).  Die 
gingen voor het eerst officieel door met een stoet en ’s avonds optreden rond 
een historisch thema van de verschillende wijken.  Verder is er een grote 
advertentie waarin ‘deftige heren van Beveren en omliggende’ worden 
gevraagd.  Er wordt niet gezegd wat die deftige heren moeten doen.  De aan-
geboden filmvoorstellingen variëren nogal. Van ‘Onze Lieve Vrouw van Fatima’ 
in de Rex (Vrasene) tot ‘Mannen verkiezen blondjes’ in de Cambri (Beveren).  Ik 
weet niet waar het meeste volk naar toe is gegaan, maar ik kan het vermoe-
den.  Voor het eerst zorgt de gemeente voor ‘nabewaking’ voor   de  scholen.  
Voor de kleuters zorgen de zusters, de leerlingen uit de lagere school kunnen 
kiezen tussen Franse les of studie.  Tegenwoordig is dat gelukkig allemaal wat 
plezanter geworden.    We lezen ook dat Advocaat Roger Van Roeyen benoemd 
is tot gemeentesecretaris.   De leden van het Provinciaal verbond van varkens-
kweeksyndicaten laten weten dat de kostprijs voor het dekken van varkens 
vastgesteld is op 100 frank.  Ik ken varkens die het voor minder doen.  Het 
ministerie van Landbouw stelt een fruitpers ter beschikking van de landbou-
wers.  Zij wordt opgesteld op één hofstede in de Gentstraat en alle boeren 
kunnen daarheen om hun fruit te persen.  We lezen verder dat Duitsland, dat 
na de oorlog geen leger meer mocht hebben, opnieuw toelating krijgt om 
een leger op de been te brengen.  Maar het mag niet meer ‘Wehrmacht’ 
genoemd worden maar wel ‘Streitkräfte’.  What’s in a name ?  In Melsele wordt 
Stefke Van Leugenhaege uit de Stationstraat 100, honderd jaar.  Er worden 
kanonschoten afgevuurd (nu noemen ze dat schieten met carbuur), er wordt 
een mis gevierd, ontvangst op het gemeentehuis en een stoet waarin het 
leven van de eeuwelinge uitgebeeld wordt. 

J.B.
(wordt vervolgd)

WISt je…
dAt in 2014 een stUdie VAn kU LeUVen en UniVersitY coLLege 
London AAntoonde dAt de hersenen VAn creAtieVe geesten er 
Anders Uitzien dAn die VAn hUn niet-Artistieke medemensen?

Uit hersenscans bleek dat de hersenen meer grijze materie vertonen in 
de delen die gelinkt kunnen worden aan creatieve eigenschappen, zoals 
een sterk uitgebouwd visueel vermogen.

De deelnemers aan het onderzoek kregen ook een tekenopdracht en bij 
de beste tekenenaars kon hetzelfde worden vastgesteld in de delen die 
betrokken zijn bij de motoriek en het uitvoeren van routinetaken.
Men zou hieruit kunnen besluiten dat creatief talent aangeboren is, al 
spelen training en opvoeding ook een rol.

Eerder onderzoek bij muzikanten ging dezelfde richting uit.
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‘t klokzeel
VijF BeVerse heLden …

Rudolf Esser, Leon Labyt, Albert Panis, Hubert Van 
Eepoel en Gerard Van Gerven zijn vijf namen die in 
het Beverse geheugen gegrift staan dank zij het 
feit dat een Beverse straat naar elk van hen 
genoemd werd. Zij werden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog samen met nog zes lotgenoten uit de 
verzetsbeweging tegen de Duitse bezetter ervan 
beschuldigd militaire en andere inlichtingen 
betreffende de oorlogsvoering in de bezette gebie-
den te hebben overgemaakt aan de inlichtings-
dienst van de geallieerden.
Alexander Lagneau, een Antwerpenaar had zich 
geïnfiltreerd in de verzetsbeweging en had hen ver-
klikt. Ze werden op 24 maart 1943 aangehouden en 
na maanden onderzoek waarbij zij soms onmenselij-
ke martelingen ondergingen, werden zij ter dood 
veroordeeld, beschuldigd van spionage. 
Zij werden gefusilleerd op18 februari 1944. Voor de 
jongere garde onder onze lezers is het misschien nut-
tig om ter gelegenheid van deze 75e verjaardag van 
hun executie toelichting te geven over die personen 
en over de feiten welke tot hun dramatisch levens-
einde geleid hebben.

…Uit Wo ii…
Rudolf Esser, geboren op 22/02/1922, woonde bij 
zijn ouders te Melsele, Grote Baan 306, hij was 
mecanicien.
Leon Labyt, °23/6/1924 was bij zijn executie nog geen 
20 jaar oud en woonde bij zijn ouders in Beveren, 
Vrasenestraat 34.
Albert Panis, °22/6/1918 , zijn ouders hadden een 
meubelzaak op de Grote Markt, was gehuwd met 
Julia Mendonck en vader van 2 kinderen. Hij woonde 
Grote Baan 144. Dat deel van die weg werd later naar 

hem genoemd. Hij was elektricien en werkte op het 
vliegveld van Deurne van waar hij de inlichtingen 
doorspeelde.
Hubert Van Eepoel, °7/7/1910, gehuwd met M.-L. 
Duchesne en vader van drie zonen was militair inge-
nieur en beroepsofficier. Hij woonde in de Kapelweg 
2 die later naar hem genoemd werd.
Gerard Van Gerven was geboren te Kallo 13/3/1900 
en was gehuwd met onderwijzeres Maria Van de Vij-
ver. Zij hadden een dochter en woonden Doelstraat 
18, die later naar hem genoemd werd.

…75 jAAr geLeden geFUsiLLeerd.
Een genadeverzoek van elk van de veroordeelden 
werd afgewezen en daarna moesten zij nog bijna 11 
maanden op de uitvoering van het vonnis wachten. 
Op 18 februari 1944 werden die weerstanders door 
de Duitse bezetters gefusilleerd op de Nationale 
Schietbaan in Brussel. Hun lichamen werden begra-
ven in Sint-Gillis (Brussel).
Twee jaar later werden de stoffelijke overschotten 
opgegraven en naar Beveren overgebracht. Op zon-
dag 28 juli 1946 volgde een druk bijgewoonde plech-
tigheid op de Grote Markt en daarna in de Sint-Marti-
nuskerk. Dat zowel de overheid als de medeburgers 
erkentelijk waren voor de heldendaden van de 
geëxecuteerden bewezen de 154 kransen en bloem-
stukken die op die dag de vijf helden vergezelden 
naar het erepark op het oude kerkhof waar zij wer-
den bijgezet. Later werden ze overgebracht naar de 
nieuwe begraafplaats aan de Glazenleeuwstraat. 

rP

PS Wie meer informatie hierover wil, kan die vinden 
in het boek Beverenaars van de Twintigste Eeuw uit-
gegeven door De Beverse Klok (uitverkocht)

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een cen-
trale post in de Prinses Josephine Char-
lotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee 
satellieten, één in Beveren-Waas (cam-
pus St.-Anna van het AZ Nikolaas) en één 
in Sint-Gillis-Waas (campus St.-Helena 
van het AZ Nikolaas). 

Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.

De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens week-
ends en feestdagen.

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maan-
dagochtend 08u00.

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

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 

Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site 
www.wpwaasland.be

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

Apothekers
Apotheek met wachtdienst: zie medede-
ling in de etalage van elke apotheek.
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 
en 22u00 raadpleeg www.apotheek.be .

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03  750 14 
11 die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde nachtdienstapotheek
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de WeerBorsteL oF  
‘t gedAcht VAn riekes de Ben

Riekes komt de dieren-
winkel binnen waar-
van iemand hem 
gezegd heeft dat hij 
daar alle mogelijke 

dieren kan kopen. Hij vraagt aan de 
vriendelijke man achter de toon-
bank of hij tegen volgende maan-
dag een aantal dieren kan bestellen.
-Zeg maar op, zegt de winkelier, die 
pen en papier neemt.
-Ik zou 4 ratten moeten hebben, 
vertelt Riekes, van die bruine. Ook 
nog 10 gewone muizen, 21 spinnen 
en een halve kilo vliegen, zegt hij. Of 
nee, neem maar een hele kilo vlie-
gen.
-Dat is alles? vraagt de winkelier. En 
als Riekes ja knikt vraagt de man 
voorzichtig:
-Als ik mag vragen, meneer, is dat 
misschien voedsel voor een slang 
die gij thuis houdt?
-Nee, zegt Riekes, gewoon omdat 
wij gaan verhuizen en wij moeten 
volgens het huurcontract het huis 
achterlaten in dezelfde  staat als 
toen we er zijn ingetrokken.

Adelbert is een handige kerel, ge 
moogt hem vragen wat ge wilt, hij 
lost dat altijd op. Hoe hij vorige 
week die oude boormachine terug 
IN MAKAAR GEFRAANST heeft, daar 
kon ik echt niet aan uit. Eigenlijk is 
‘fraansen’ een vervorming van het 
beschaafde woord flansen en dat 
betekent op een onzorgvuldige 
manier iets maken. Een voorbeeld 
uit Van Dale: hij heeft dat boek weer 
haastig in mekaar geflanst. Of ook 
nog: we zullen dat daar eens gauw 
tussen flansen. 
In ons dialect zit er niet altijd de 
betekenis ‘haastig’ bij. Soms als we 
er de nadruk op willen leggen dat 
het ‘van raprap is’ dan klinkt het: ‘op 
hoeveel tijd dat hij dat weer in 
makaar gefraanst heeft! Hier zit iets 
afkeurends bij. Terwijl in die zin over 
die boormachine de bewondering 
voor de handigheid van de maker 
of hersteller de hoofdzaak is. Soms 
hoort men ‘fraansen’ ook gebruiken 
voor quasi onverstaanbaar spreken 
of fraselen. ‘Wat zij daar allemaal ‘uit-
fraanste’, daar kon ik niets van 
maken.’ 

rP
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