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Verzuring
Wilfried Andries
Het verlies van deze wedstrijd is nogal zuur, zegt de trainer achteraf (het is helaas
vaak de trainer van Waasland Beveren). Hij illustreert dat met een dito gezichtsuitdrukking alsof hij azijn heeft gedronken. Het stemt hem verdrietig. Als we het over
verzuring hebben, denken we bij atleten eerder aan verzuring van de spieren. Bij
tekort aan zuurstof gaan spieren energie produceren via vergisting en ontstaat
melkzuur. Zuur is een van de vier smaakgewaarwordingen naast zoet, bitter en zout.
We kennen het begrip ook in een ecologische context, want ons milieu verzuurt als
gevolg van uitstoot van voornamelijk verbrandingsgassen.
Een geheel andere verzuring is die van de samenleving. Psychologen vinden dat
de mens minder rekening houdt met de andere. We kunnen van elkaar minder
verdragen, ook van de overheid. We kankeren wat af. Windmolens ontsieren ons
landschap. Festivals maken teveel lawaai. Zwerfvuil overal. De fiscus is zo goed als
kind aan huis. Fijn stof maakt ons ziek. Het zomeruur brengt ons uit ons biologisch
ritme. Migranten bedreigen onze cultuur. Camera’s bespieden ons overal. De
buurman maait op zondag zijn gazon. De bestuurder van de auto voor ons is een
onbenul. Aan de kassa van het grootwarenhuis sta je gegarandeerd in de verkeerde
rij. De poetshulp voldoet niet. De trein had vanmorgen weer vertraging. Tijdens een
concert deelt men oordopjes uit. In de politiek is veel vuilbekkerij en gebrek aan
respect. Help, mijn buur is een klusser…

Stefaan Cleiren
Familiegeschiedenis in boekvorm
In onze editie van 11 januari berichtten we al over de publicatie met deze
omschrijving. Stefaan Cleiren is een telg uit de familie Cleiren en is onlosmakelijk
verbonden met De Noord, een gebied in Het Verdronken Land van Saeftinghe
van meer dan 3000 ha slikken en schorren. Meer dan een eeuw runde de familie
een schapenbedrijf tot in 1993 de pacht werd beëindigd door Het Zeeuwse
Landschap. Stefaan kijkt terug naar een tijd van hard labeur in een gebied dat
tweemaal daags onder water loopt. Hij wil ook zijn ei kwijt en heeft zo zijn ideeën
over het ontpolderen van de Hertogin Hedwige Polder die aan het deltagebied
van de Schelde teruggegeven wordt. Stefaan kwam ons opzoeken en we hadden
een interessant gesprek. Hij kent het Land van Saeftinghe als zijn broekzak en
nam in 1980 het bedrijf over met zijn broer Emmanuel in combinatie met zijn
taak als leerkracht lichamelijke opvoeding in het College van Sint-Niklaas.
Voordien was hij vrijwilliger in het onderwijs in Kongo van 1963 tot 1972. Het
natuurbeheer in Saeftinghe is zijn stokpaardje, ook al krijgen zijn ideeën vaak
tegenkanting.

Een van de grootste pijnpunten is geluidsoverlast. We kennen het ook in onze
gemeente. Wie vroeger zijn huisje heeft gebouwd in een rustige buurt waar je een
blad kon horen vallen, ziet zijn voormalig kasseibaantje verworden tot een sluipweg
met druk spitsverkeer. Een kar die ratelt is vervangen door een auto die raast. Een
externe geluidsbron in een stiltegebied maakt een wereld van verschil. Daarom
worden windmolens vaak gecontesteerd want ze worden meestal neergepoot in
landelijk gebied. Het geluid blijft ook ’s nachts aanwezig. Je gehoor kun je niet
afzetten. Geluid ervaar je veel minder storend als je er controle over hebt of ervoor
gekozen hebt. Niets maakt je zo verdraagzaam tegenover het luidruchtige feestje
van je buurman als je er zelf op uitgenodigd bent.
Gezonde kritiek mag maar het mag niet leiden tot verbittering. De WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft omgevingsgeluid erkend als grootste bedreiging van
onze gezondheid na luchtvervuiling. Met onze technische vooruitgang hebben we
een wereld gecreëerd met meer comfort, maar voor velen minder leefbaar. We
moeten ook zelf schuldig durven pleiten en ons gedrag onder de loep nemen. We
willen geen windmolens in onze achtertuin, maar rijden zwierig met een elektrische
fiets. We rijden met de auto naar de bakker. We gebruiken de droogkast in plaats van
de droogparaplu. We bestellen via internet. We tweeten er maar op los, vaak zonder
kennis van zaken. We vegen voor andermans deur. We storen ons aan gsm-masten,
maar houden de gsm steeds bij de hand…

De gouden eeuw

Oma sprak tegen het kind: als je voortdurend zeurt en de klok van de kerktoren luidt
op dat moment, dan blijft je gezicht altijd zo staan. Het kind antwoordde: Maar oma
toch, je was dus gewaarschuwd.

De Nederlandse Domeinen bood in 1890 het gebied De Noord aan als pachtgrond in een plaatselijke herberg per opbod. Gezien de moeilijke bereikbaarheid
van het gebied, enkel per boot, was de interesse om schapen te weiden niet
bijzonder groot. Overgrootvader Benedictus Cleiren, afkomstig uit Berendrecht
Vervolg op blz. 2

DE BEVERSE KLOK - 1

Vervolg van blz. 1

(rechteroever), huwde met Catherina Jacoba Gabriëls en vestigde zich aan de
Muggenhoek. Ze werden de eerste pachters. Het was de start van vier generaties
schaapherders.
De schaapskooi op het Noord ligt drie km van de zeedijk van de Hedwige Polder
en is enkel bereikbaar via een dam met enkel grote bruggen die ze zelf hebben
aangelegd. De arbeidsomstandigheden in dit ruige gebied waren alles behalve
eenvoudig. Niet alleen moest men opboksen tegen weer en snijdende wind,
maar ook logistiek moest men over voldoende expertise beschikken als speelbal
van getijden en stormen. Bij springtij werden de schapen beschermd tegen verdrinking en samengedreven op zelfgebouwde heuvels. Sommige raakten vast in
de modder.

Het is een strijd tegen natuurelementen met veel zweet en inspanning en tegenslagen. Het gebeurde dat werkzaamheden in één enkel tij ongedaan werden
gemaakt door water, storm en wind. Het buitenleven in weer en wind heeft een
romantische kant, maar de realiteit is het daar niet altijd mee eens in het drassige
gebied, ver verwijderd van de bewoonde wereld. Modder en slijk zijn de enige
constanten, bittere koude en gure wind in de winter, brandende hitte zonder
schaduw in de zomer.

Het schapenras behoorde tot de vermaarde présalés
waarvan het vlees geroemd werd om zijn puurheid en smaak.
Toprestaurants serveerden deze culinaire hoogstandjes. Stefaan
vermeldt topchef Etienne Cockuyt die in een gespecialiseerd
tijdschrift regelmatig de loftrompet afstak. Een hoogtepunt
kwam er in 1990 naar aanleiding van de 100-jarige verjaardag
van het schapenbedrijf. Niemand minder dan Prins Bernard van
Nederland kwam op bezoek en vader Cleiren droeg bij deze
gelegenheid al zijn eretekens. Hij was niet groot van gestalte,
maar die dag groeide hij figuurlijk boven alle genodigden uit.

Teloorgang
Begrazing door schapen
behoudt het landschap.
Vijfentwintig jaar geleden
werden de activiteiten
stopgezet als gevolg van
een beslissing van de zelfvoldane Stichting Het
Zeeuwse Landschap. Die
bleek van het hele gebeuren geen (schapen)kaas te
hebben gegeten en - om in
het jargon te blijven – zeker
niet door de wol te zijn
geverfd. Ze beslisten om de
begrazing met schapen te
vervangen door koeienbegrazing waardoor het
landschap wordt overgeleverd aan eentonige wildgroei van overheersende
rietvelden.
Het
doet
Stefaan pijn, maar hij wil
niet rancuneus zijn.
De derde generatie schaapherders: vader Joseph Cleiren, moeder Georgina Van
den Keybus, hun twee dochters Lutgardis en Myriam en hun zes zonen: Jan,
Stefaan, Kristiaan, Luc, Ivo en Emmanuel anno 1992.
En dan is er nog een doorn in het oog van Stefaan. Het feit dat ingenieurs van
achter het bureau de toekomst bepalen. Zij beslissen over de ontpoldering van
de Hertogin Hedwige Polder. Stefaan heeft daar een eigenzinnige en alternatieve
mening over. Die ontpoldering wordt aangekondigd als beveiliging tegen overstromingsgevaar voor de stad Antwerpen. Geleerde woorden (veel geblaat,
weinig wol) versus gezond boerenverstand. Stefaan doet zijn visie uit de doeken.
Om nog grotere mastodonten van schepen aan te trekken, moet de vaargeul
uitgebaggerd worden tot 13 meter diepte. Door die diepten zullen de wanden in
de vaargeul blijven afkalven en is het dweilen met de kraan open. Bij storm en
ontij zal meer water naar Antwerpen gestuwd worden zodat de dijken verhoogd
dienen te worden. Als gevolg van baggerwerken ontstaat een verzanding zowel
in Saeftinghe als in de ontpolderde gebieden. Bovendien is er de dreiging van de
klimaatopwarming. De baggerspecie zou kunnen gebruikt worden om de dijken
te verhogen of op te spuiten op plaatsen waar het strand door de golfslag werd
weggeslagen. Stefaan en ontpoldering zijn niet de beste vrienden, dat blijkt uit
ons gesprek. Ieder zijn mening, maar we hebben respect voor iemand die zijn nek
uitsteekt.
WA

Het buitendijks schapenbedrijf De Noord in het
Verdronken land van Saeftinghe
116 pagina’s
Rijk geïllustreerd met 200 kleurenfoto’s
Auteur: Stefaan Cleiren
Kostprijs 25 euro
Verkrijgbaar:
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Stefaan Cleiren (03/7744995)
Toeristische dienst Beveren (Grote Markt)
André Cleiren (Oud Arenberg 10 Kieldrecht)
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Lange Dreef

-B

Lange Dreef - Beveren
De Lange Dreef is de verbindingsweg tussen domein Cortewalle en Gravendreef.
Vroeger werden Zwarte Dreef, Lange Dreef en de huidige Gravendreef in een adem ‘Gravesdreef’ genoemd. De Zwarte Dreef (tussen
N70 en ingang park) werd door bedienden en buren van het kasteel zo genoemd omdat deze toegangsdreef voor koetsen en later
auto’s verhard was met sintels. De graaf kocht die bij de gasfabriek van Beveren, net over het spoor. In de wintermaanden vulde de
hovenier de putten in deze dreef met de as van de kasteelkachels.
(bron: Buizelendam) GD

(© gemeentelijk archief, G. Smet)

(© G. Drieghe)
(© gemeentelijk archief, G. Smet)
Veel uitleg vragen deze foto’s niet. De beelden zeggen genoeg.

GTI krijgt nieuw E-lab

(© G. Drieghe)

WAT BLIJFT
Soms

Onze gemeente wil blijven investeren in
de modernisering van de technische
opleidingen in het GTI. In het nieuwe E-lab
(Engineering lab) staan vijf nieuwe laserprinters en binnenkort komen er drie lasersnijders. Dit kadert in het STEM-concept
(science, technology, engineering en mathematics).

Soms, helemaal leeg, letterlijk,
ga ik door je straat. Het huis
ken ik niet meer zo goed, trouwens
naar binnen kijken durf ik toch niet.
Mogelijk ook ben je al lang vertrokken.
In de zomer, het is een landelijke straat,
ruikt het er naar warme bloemen.
Vandaag lag er veel sneeuw. Ik gleed uit,
er waren niet eens kinders om te joelen.
Ik wil eigenlijk liever niet zeggen
hoe vaak ik deze dwaze tocht begin.
Hans Warren (1921-2001)

© O. Bosman

Tijdens de infoavond van 26 februari kregen
de ouders van leeerlingen uit de basisschool
een inkijk. Tijdens de openschooldag van 12
mei kan men het E-lab in werking zien. WA

Spreuk van 't jaargetij
Danst het lammetje in maart,
april vat het bij de staart.

socrates
UITSTEL DOET PRECIES WAT HET WOORD ZEGT:
HET STELT ALLEEN MAAR UIT.
(JOURNALISTE GUINEVERE CLAEYS)

ONS ELSKE
Als ’t waar is wat ze beweren over de
interimkantoren dat de helft dreigt zijn
vergunning te verliezen omdat ze het
vertikten het motief voor de tijdelijke jobs
mee te delen, dan staan we er met de
leegstand van winkelpanden in het
centrum van Beveren maar triestig voor.

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 HAZOPWEG

AFLEVERING 43

Volgens het infoplan loopt deze
trage weg langs de waterloop
naast de expresweg richting
kust. Hij wordt aangeduid als
een voetweg, behalve het
stukje aan de Schoorhavenweg
bovenaan het plannetje.
Omdat het een mooie dag was,
fietsten we naar het beginpunt
(Kallo) met de bedoeling om
via de rotonde aan ’t Wit Huis
(Verrebroek) terug te keren. We
gingen er van uit dat we een
groot stuk met de fiets aan de
hand zouden moeten lopen.
Op het viaduct van Kallo
namen we de parallelweg naast
de expresweg en kwamen
voorbij de rotonde met de
ContainerKathedraal.
Een
eindje verder konden we net
voor een benzinestation linksaf
in de Koestraat waar de trage

weg begint.
Het natuurgebied Haasop, aangeduid op het plan en genoemd naar de
verdedigingsschans uit de Tachtigjarige Oorlog, wordt door de Koestraat
gesplitst. Het linkerdeel heeft twee ingangen waarvan die tegen de
expresweg de meest toegankelijke lijkt. Of dat ook werkelijk zo is, hebben
we niet uitgeprobeerd want de namiddag was al een eind opgeschoven.
De verharde Koestraat werd naar het einde toe modderiger en uiteindelijk
bleek er van een trage weg niet veel te zien. Geen infopaaltje en – volgens
onze mening – een trage weg die nog moet worden aangelegd.
We keerden een stukje terug omdat op het stratenplan (dat een iets andere
situatie geeft dan het infoplan) in het andere deel van het natuurgebied een
stippellijn stond die ons richting Verrebroek kon brengen. Eén probleem:
het laat geen fietsers toe, al staat die groene stippellijn voor een pad dat
breed genoeg is voor een tractor. Het pad loopt via het andere hek op het
einde verder richting gehucht Watermolen.
Wat hebben we geleerd?
Die twee stukjes natuurgebied zijn altijd leuk om te bezoeken, al was het
maar om de konikpaarden die er rondlopen. Er is parkeergelegenheid.
Als die voetweg er komt, kan je aansluiten op de stippellijn in het
natuurgebied en een lus maken en dat is altijd leuker dan langs dezelfde
weg terug te moeten keren.
Naar Verrebroek fietsen is geen goed idee. Op het infoplan lijkt het voetpad
over te gaan in een fietspad maar er ligt een spoorlijn tussen. Om het eindpunt aan de Schoorhavenweg te bereiken moet je via de verheven rotonde van de
Hazopweg.
Kom je van Verrebroek dan kan je via diezelfde rotonde naar de Natiestraat en daar aan de rotonde het pad van de stippellijn nemen.
GD

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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Voortuinbomen
Ook heel populaire bomen in de voortuin of in de tuin tout court zijn de
verschillende soorten ceders. Statige bomen met mooie silhouetten en zeer
geschikt om als solitair aangeplant te worden. Ten minste, dat waren ze enkele
tientallen jaren geleden. Nu is die rage wat voorbij. Smaken veranderen nu
eenmaal. Ook in het tuindesign.
Wanneer je door de straten van onze gemeente rijdt kom je ze heel vaak tegen.
Het zijn dan dikwijls mooie volwassen bomen van meerdere decennia oud.

Blijkbaar duurt het Engelse ‘soon’ langer
dan ‘binnenkort’, al wordt er sinds kort een
tipje van de sluier opgelicht.

GD

BIJ DE CARTOON
De Dodendraad herdacht
De Duitse bezetter plaatste in de Eerste
Wereldoorlog een elektrische grensversperring
op de Belgisch-Nederlandse grens. Doel was om

Libanonceder in Hidcote Manor.
Je hebt vooreerst de libanonceder (Cedrus libani, een pracht van een sierboom
met zijn altijdgroene etagevormige takken, veelvuldig aangeplant in tuinen en
parken en beroemd om zijn majestueus voorkomen. Reeds een paar duizend jaar
voor Christus werd er melding van gemaakt in het Gilgamesh epos. Ook in de
bijbel wordt er naar verwezen. Zijn gebied van oorsprong zijn de landen rond de
Middellandse Zee. In Libanon, waar hij op de nationale vlag prijkt, is hij in de
natuur beschermd omdat hij destijds rücksichtslos gekapt werd voor zijn
waardevol hout.
Ook zeer bekend en een neef van hem is de deodarceder (Cedrus deodora). Ik
plantte hem vele jaren geleden in mijn tuin en het was een prachtexemplaar met
zijn naar beneden hangende takken. Helaas heb ik hem na verloop van tijd
moeten omhakken omdat ik meer en meer het gevoel kreeg dat er maar één
boom meer in mijn tuin stond. Al de rest moest in zijn schaduw het loodje
leggen. Een fout van veel beginnende tuinliefhebbers die (nog) niet beseffen dat
kleine boompjes soms heel groot kunnen worden.
Maar de kampioen onder de voortuinceders is de atlasceder, en dan nog liefst
de “blauwe” vorm (Cedrus atlantica
“glauca”). Vele tientallen schitterende
exemplaren vind je ervan in de
voortuinen van Groot-Beveren. Meestal
solitair aangeplant en een echte blikvanger. Hij komt oorspronkelijk uit het
Atlasgebergte in Noord-Afrika. In
Zuid-Europa wordt hij zeer geprezen
voor zijn waardevol en duurzaam hout.
Men kan er zelfs cederolie uit destilleren.
Van deze boom is er een treurvorm.
Een grilletje van de natuur waarbij de
takken niet omhoog maar wel naar
beneden groeien. Die zie je ook meermaals in de voortuinen van onze gemeente. Let er maar eens op.

vluchtelingen, spionnen, deserteurs en smokkelaars tegen te houden naar
het neutrale Nederland. Er vielen vele slachtoffers en om die te herdenken
werd het fenomeen terug geplaatst maar dan vredelievend met krokussen.

In oktober vorig jaar plantten schoolkinderen en vrijwilligers een lint
van witte krokussen ter herinnering aan de dodendraad. Rond deze tijd
komen ze tevoorschijn als een vredelievende levensdraad van ongeveer
200.000 exemplaren. In Beveren werkten leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar samen om 6000 witte krokussen te planten langs de Muggenhoek in
Kieldrecht.
De deelnemende scholen worden opgeroepen om deel te nemen aan een
fotowedstrijd om het project in beeld te brengen. De winnende foto sleept
o.a. een lezing op school van jeugdauteur Rob Baetens in de wacht. Zijn
boek ‘Wisselstroom’ gaat over de 13-jarige jongen Fiele die tijdens de Eerste
Wereldoorlog aan de grens met Nederland woont en zo de dodendraad van
dichtbij ervaart.
Iedereen die de bloeiende krokussen spot, fotografeert of filmt wordt
gevraagd dit te delen op #dodendraadkrokus en zo mee te werken aan het
virale verhaal van ‘De Dodendraad Leeft’ en het krokuslint.
WA

François
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Jaques geeft raad
Op 16 en 17 maart gaat er opnieuw een shoppingweekend door
in het centrum van Beveren. Info 03 750 76 76.

CRYPTO 31:

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

De gezinsbond van Vrasene organiseert op zondag 17 maart in
de voormiddag een tweedehandsbeurs in het OC ’t Klooster. Info
0468 35 66 05.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het komisch stuk ‘Liefde
half om half’ dat door KET opgevoerd wordt in het nieuwe minitheater. Waarschijnlijk nog nooit eerder werd dit theater gebouwd
in de oude kuip van het zwembad, Klapperstraat 103 te Beveren.
In het stuk draait alles om overspel. Twee koppels gebruiken een
derde onwetend koppel als alibi voor hun escapades. Helaas komt
alles uit. Voorstellingen op 16, 17, 22, 23, 24, 29 en 31 maart.
Kaarten zijn te verkrijgen via jacques.bosman@belgacom.net

Oplossing Crypto 30:
COCO LACHEN BELEVEN DIEFSTAL ZANDTAART MESKESVELO
BOTERBRIEFJE
KERKFABRIEK KLEINGELD LEGERTOP GEBLAAT BAD’N en dus … CHESTERFIELD

KRUISWOORDPUZZEL 206
Horizontaal:
(1) volwassen wijfjesrund (4) huisdier (7)
zeer talrijk (8) olie (Eng)
(10)
aan
(Eng)
(11) woord waarmee
een persoon of zaak
wordt aangeduid
(13) schurk (16) New
York (17) nagebootste
menselijke figuur als
speelgoed (18) darm
gevuld met gehakt
vlees (21) slag met een
kort, helder geluid
(22) voortgezet onderwijs (23) stad in ZuidItalië (24) deel vd rug
(26) tafelgast
(28) grootmoeder
(30) zak met geld
(32) vreemd
(33) tangens
(34) muzieknoot

OVERLIJDENS
Leonard Schuddings
Robert Van de Vijver
Angèle Geldof
Anna Verellen
Peter Van ’t Hof
Ivonne De Vogel
Mariette Van Puyvelde
Rachelle De Bock

°1937 +07/02
°1937 +08/02
°1952 +09/02
°1934 +10/02
°1962 +10/02
°1931 +11/02
°1937 +11/02
°1919 +11/02

Roger Palet
Nestor Van Mieghem
Maria Lockefeir
Lucien De Schepper
Josephus Stevens
Julliette Ven
Rachel Hertsens
Mathilde Duuez

HUWELIJKEN
Michel Van Gompel en Christel Van Laeken
Bart De Schepper en Elien Bettens
Conor Laerenbergh en Kimberley Beeldens
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°1937 +12/02
°1932 +14/02
°1932 +16/02
°1929 +16/02
°1927 +16/02
°1924 +17/02
°1923 +17/02
°1925 +19/02

OPLOSSING PUZZEL 205

Verticaal:
(1) staaf waar garen op zit
(2) dommerik (3) landbouwwerktuig
(4) bejaardentehuis (5) kloosterzuster (6) fotografische afdruk op
doorzichtig materiaal voor projectie
(9) speer (12) overgeleverd verhaal
(13) landbouwer (14) mogelijkheid
(15) forward (17) het vloeibare,
kleurloze bestanddeel v bloed (19)
nog niet verbruikt (20) mannennaam
(21) Koninklijk Besluit (24) plezier
(25) levend organisme (27) tuberculose (28) goud (Fr) (29) anonieme
alcoholisten (31) Frans lidwoord

KUNSTmo(NU)menten
Hoofdstuk cultuur en andere centra
Aflevering 63
CC Ter Vesten en de Bib

Cultuurcafé

1ste van 3 variaties

De aanzet van dit project was een vraag om bij de verbouwing van het cultuurcafé een fotografische toets toe te voegen. In een gesprek met Margot Dieleman
verduidelijkte ze haar visie. Het concept steunt op een citaat van Jean-Paul Sartre:
Een boek lezen, betekent het herschrijven. Deze zin bracht haar op het idee om ook
de andere ruimten in CC Ter Vesten erbij te betrekken.
De beeldkeuze steunt op de werking van ons (beeld)geheugen. Het verspreiden
van foto’s in de ruimte kan er op deze manier toe aanzetten om terug een geheel
te gaan reconstrueren. Hierbij kunnen verschillende deelgebieden in dit gebouw
met elkaar in interactie treden en zo de eenheid binnen het cultuurcentrum versterken. Concreet werden in een eerste fase 12 beelden aangebracht in onder
meer het cultuurcafé, de foyer en de bib. In een tweede fase kon dit eventueel
uitgebreid worden naar de schouwburg en de meer perifere delen.

Bezoekers van de schouwburg lopen er vaak achteloos voorbij, maar aan de
wand die leidt naar de plaatsen met even nummers hangt een werk van Wim Van
Remortel uit 2003. Voor de biografie van deze Beverse kunstenaar verwijzen we
naar een volgende hoofdstuk ‘Schenkingen’.

Wim Van Remortel, 1ste van 3 variaties, Cad Computer Grafiek 1/1, 2003. (© G. Drieghe)

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

Topography of dance hing achter de toog van het cultuurcafé. Op de achtergrond is een
stukje muurtekening van Reyniers te zien. (© M. Dieleman)

In het cultuurcafé werd gekozen voor een beeld van de performance Topography
of dance door Mirko Reinecke en Ana Cognigni. Het is tegelijkertijd een link naar
podiumkunsten. Het toont een dynamisch netwerk van rode draden dat dient als
middel om de relatie tussen beweging en architectuur zichtbaar te maken.
Bij een aanpassing van de infrastructuur werd de foto weggehaald.
De overige beelden, voornamelijk gemaakt in Cultuurcentrum Ter Vesten, tonen
fragmenten van beweging afgewisseld met momenten van stilstand.

De geschiedenis van de bibliotheek in Beveren is er een van amateuristisch
vrijwilligerswerk tot professionele organisatie, van primitieve behuizing tot
modern concept. De gemeente nam in 1943 de Volksboekerij ‘Nut en Vermaak’
over. In 1960 verhuisde men van de Oude Zandstraat naar de Stationsstraat, de
boeken netjes geschikt in appelbakken van fruithandelaar Roelandt. De inbreng
van o.a.Justin Verhaert (eerste bibliothecaris), André Verberckmoes, Georg Leysen,
Gerard De Beer is legendarisch. Het verhaal doet nu nog de ronde, dat schoonmaaksters geen weet hadden van een sorteersysteem en de boeken telkenmale
herschikten van groot naar klein. Het kind groeide uit zijn kleren. In 1984 trok
de bibliotheek naar Huize Lombaert in de Kloosterstraat, waar voordien de
gemeenteschool, het vredegerecht en de academie hun stek hadden. Een nieuwe
achterbouw schiep de nodige ruimte. Ondertussen bouwde men ook de filialen
uit in de deelgemeenten.
Op 12 september 2000 besliste de gemeenteraad tot de bouw van de bib en
uitbreiding van CC Ter Vesten. Na aanstelling van de ontwerper en goedkeuring van het bouwprogramma, startten de werken op 1 juni 2005 en de officiële
opening gebeurde op 7 maart 2008.

CINOC

(© www.margotdieleman.be)

Kunstenares Ana Torfs zorgde voor een verrassende primeur. Bij het betreden van de bib vindt (vond) de bezoeker onder een glazen vloerbedekking een scherm waarin voortdurend letters voorbij hollen die zich
uiteindelijk verenigen tot een woord dat niet meer bestaat en uit de woordenboeken is geschrapt. De nieuwsgierigheid van de bezoeker wordt
hierdoor geprikkeld en in de bib bevindt
zich het ‘vergeetwoordenboek’, waarin
de geselecteerde woorden kunnen
worden opgezocht. Het boek maakt
deel uit van het kunstwerk en zo blijft de
kunstenares
trouw
aan
haar
centrale concept waarin ze de spanning
tussen tekst (taal) en beeld wil weergeven. Ondertussen bleek dat het
Een fragment van het kunstwerk CINOC, kunstwerk de tand des tijds niet heeft
twee smalle glazen platen in dragend
doorstaan en behoort het net als de
veiligheidsglas, waaronder een
inhoud tot het verleden.
led-display, 27 x 300 cm. (© Ana Torfs)
Vervolg op blz. 8
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Vervolg van blz. 7

Het kunstwerk kreeg de naam CINOC, een verwijzing naar een personage uit de
roman ‘La Vie mode d’emploi’ (Het Leven een gebruiksaanwijzing) van de Franse
schrijver Georges Perec (1978). Cinoc werkt voor de Larousse-encyclopedie als
‘woorden-verdelger’ (tueur des mots). Hij moet woorden schrappen om plaats te
maken voor nieuwe, maar hij droomt ervan om na zijn pensioen een woordenboek met verdwenen woorden samen te stellen. Net als Cinoc ging Ana Torfs op
zoek naar woorden die uit onze woordenschat verdwenen zijn. Ze raadpleegde
hiervoor het Nieuw woordenboek der Nederlandse taal van I.M. Calisch en N.S.
Calisch (1864), de voorloper van het groot woordenboek Van Dale. Daaruit
selecteerde ze een lijst van 999 in onbruik geraakte zelfstandige naamwoorden.
WA
Het vergeetwoordenboek in de bib. (© W. Andries)

Herdenking einde WOII
Hulde door kinderen
Vrijdag 22 februari herdachten niet
minder dan zestien klassen van de derde
graad van het basisonderwijs in heel
Beveren op hetzelfde moment het einde
van deze gruwelijke oorlog.
In Melsele moest VLS OLVG afhaken
wegens een dubbele boeking zodat
enkel de leerlingen van het vijfde
leerjaar van GBS De Toren onder
begeleiding van fanfare De Kunstliefde
uit Melsele naar het herdenkingsmonument aan de kerk stapten.
De hulde werd geopend met klokkengelui, gevolgd door een woordje van
Annemie Brijs die namens de gemeente
de herdenking leidde. Daarna nam Ann
Cools, voorzitter van AXIS, het woord.
De herdenking bood de leerkrachten de
kans om in de klas rond dit thema aan de
slag te gaan. Bij het monument hingen
tekeningen van de leerlingen en
meester Eggerik en juf Kristine lazen
gedichten van de kinderen voor.
Iedereen had ook een kleibol gemaakt
met binnenin een vredeswens. Die
kregen een plaats in de ‘poppy’ of
klaproos voor het monument en daarna
lieten de kinderen een voor een hun
persoonlijke vredeswens horen.
Na een minuut stilte speelde een lid van
de fanfare ‘The Last Post’.
Daarna ging het stoetsgewijs terug naar
school.
GD
Zoals in Melsele had een soortgelijke
herdenking plaats aan de Vredesboom in
Beveren en ook in het Erfgoedhuis
Kasteel Ter Welle. In Ter Welle hield
schepen Inge Brocken de openingstoespraak. De kinderen van de Bever
brachten enkele gesproken vredeswensen en die van de Lindenlaanschool
zongen in koor hun ‘Strijdlied W.O.1’ dat
ze ook uitbeeldden onder de leiding van
de juffen Katrien en Eva. Die laatste had
ook voor de tekst gezorgd.

Meisjes
Wij zullen wachten tot jullie terug zijn.
Als deze oorlog gedaan is, dan zijn we vrij!
Pas goed op, schrijf ons een brief. Wees voorzichtig alsjeblieft!
J. Na vele jaren nog steeds die oorlog.
Wij zijn moe, uitgeteld en willen naar huis.
Toch moeten wij blijven strijden voor de eer van ’t vaderland.
M. ’t Is lang geleden dat we hen hoorden.
We worden bang, ’t duurt zo lang. Hoe zou het daar zijn?
Laat iets weten, toe, alsjeblieft, ‘k word hier gek, mijn liefste lief!
J.+M. De Grote Oorlog, vier lange jaren
van veel verdriet en van angst voor een donk’re dood
Wie geluk had te overleven,
Welkom thuis, het ga je goed. (3x)
De leerlingen van de Centrumschool toonden oorlogstaferelen in hun knutselwerk dat op de binnenkoer van het kasteel uitgestald stond. Het ging van slagveldmomenten over de IJzertoren tot de Menenpoort en dichter bij Beveren was
er ook de Doodendraad.
De plechtigheid werd afgesloten aan het onlangs gerestaureerde kerkhofje waar
elk kind een kleibol met binnenin een vredeswens kwam neerleggen waarna een
minuut stilte volgde.
RP

De kleibollen met binnenin een vredeswens worden een blijvende herinnering

Strijdlied W.O.1 (Bella ciao)
Jongens
Wij gaan de strijd aan voor ’t vaderland.
Staan zij aan zij in een rij, zo vertrekken
wij.
Met z’n allen naar de vijand. ’t Wordt
ongetwijfeld echt plezant.
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De jongens en meisjes van de Lindenlaanschool brachten hun Strijdlied
met heel wat inzet.

De snelle benen van SASHA WEEMAES.

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
blauwe datjes.

Gele ditjes,

Op 24 februari werd JEF JURION 82 jaar. Hij mocht op zijn verjaardag de
aftrap geven van de match Anderlecht-Club Brugge. Jef speelde immers
14 seizoenen voor Anderlecht, daarna nog 3 voor Gantoise en 3 voor Lokeren.
In 1974 werd Jef Jurion trainer van SK Beveren. Jef verving Rik Matthijs die
proftrainer kon worden bij het toenmalige SV Waregem. Bij Beveren
combineerde Rik de functie van trainer met een job als vertegenwoordiger bij
Brouwerij De Koninck. Het seizoen 1974-1975 was een speciaal seizoen met
de start van het profvoetbal in België. Niet minder dan 20 ploegen (tegen 16
het jaar daarvoor) kwamen uit in eerste klasse. Nieuwkomers waren Winterslag, Olympic, AS Oostende en Lokeren. Het werd voor Beveren een lang en
saai seizoen met weinig oogstrelend voetbal en weinig goals (zo werd Jean
Janssens topschutter met amper 8 goals in 38 matchen). De ploeg kwam
nooit in degradatiegevaar maar de samenwerking met Jurion was geen
succes. Naast trainer was Jurion ook manager. Zo bracht hij de Poolse keeper
Zbignieuw Pocialik (Guardia Warschau) mee. En na een mindere match op
Cercle Brugge verdween Jean-Marie Pfaff voor zes matchen naar de bank
ten voordele van Pocialik. Jurion zou er nog één jaartje als trainer bij doen
bij La Louvière en dan stoppen. Hij opende een immobiliënkantoor in
Knokke en een restaurant in Beerse... een overval door de Bende van Nijvel in zijn
restaurant leidde tot de affaire Bellemans in 1984 (te vergelijken met de
Propere Handen vandaag).
In januari 2015 kwamen twee jonge aanvallers de kern van WaaslandBeveren versterken, Dylan De Belder en KEVIN OSEI. De Belder speelde een
paar wedstrijden. De Franse Ghanees Osei kwam totaal niet aan spelen toe.
Nochtans was hij één van de speerpunten van de jeugdwerking van Marseille.
In 2013 speelde hij zelfs een match voor de Europa League op AEL Limassol (ook
Rafidine Abdallah speelde toen mee). Na zijn mislukt avontuur op de Freethiel speelde hij nog bij het Engelse Carlisle United. De seizoenen 2016-2017
en 2017-2018 werkte hij af bij clubs uit de Bulgaarse tweede klasse. Bij
Spartak Pleven en Lokomotiv Gorna speelde hij 20 en 21 competitiematchen.
Sinds begin februari is Osei aan de slag in Maleisië bij tweede klasser PERLIS
NOTHERN LIONS. Gewezen Iers internationaal Matt Holland(ex-Ipswich) is
er technisch directeur. Osei miste zijn debuut niet want in de eerste twee
matchen kon hij telkens scoren.
Ex-trainer RONNY VANGENEUGDEN was afgelopen maand terug in het
land. Hij is trainer van MALAWI en was drie weken op oefenkamp in België
met de beloften van Malawi. STEPHAN VAN DER HEYDEN verlengde zijn
contract als T2 van Jordanië met vier jaar. Hij is er assistent van Vital Borkelmans.
Jordanië verraste in de Asia-Cup door een sterke poule met Australië, Syrië en
Palestina te winnen. Het verloor nadien ongelukkig met de strafschoppen tegen
Viëtnam.
RB

LAURENT JANS op bezoek.
In de thuismatch van Waasland-Beveren tegen Kortrijk werd de aftrap
gegeven door ex-speler LAURENT JANS. De Luxemburger werd de afgelopen
twee seizoenen (2016-2017 en 2017-2018) door de fans verkozen tot meest
verdienstelijke speler van het jaar. Jans zag zijn ex-club zwaar verliezen (2-6)
en zag ook zijn vervanger de mist in gaan...vier van de zes tegengoals vielen
aan de kant van Jur Schrijvers.
Jans vertrok vorige zomer naar de Franse
tweede klasser Metz. Metz staat al heel het seizoen
los op kop maar voor Jans is er weinig plezier te
beleven. Hij speelde nog maar 7 van de 23
matchen. Enig hoogtepunt voor Laurent was
de bekerzege op AS Monaco. Voor de rest is het
vooral bank zitten. Tijdens de wintermercato
vroeg Laurent aan Metz om uitgeleend te worden maar de club waar ook Victorien Angban
speelt, wilde daar niet op in gaan. Gelukkig is er
nog de nationale ploeg. Op 25 maart zal Laurent
Jans zijn 50ste A-interland spelen voor Luxemburg, thuis tegen Oekraiene. Niet mis voor een
speler van amper 26 jaar.
RB

Vorige week hadden in het Poolse Pruszkow de wereldkampioenschappen
baanwielrennen plaats. België selecteerde ondermeer SASHA WEEMAES maar
de UCI weigerde zijn deelname omdat Sasha in de periode 2018-2019 aan
geen enkele wereldbekermanche had deelgenomen. Bij de BWB waren ze
blijkbaar niet op de hoogte van die voorwaarde.
Weemaes maakte van de daardoor vrijgekomen periode gebruik om in
BOTTELARE deel te nemen aan een zogenoemde oefenkoers. Het
weekeinde voor de oﬃciële start van het Belgisch wegseizoen (met de
Omloop Het Nieuwsblad, Brussel-Opwijk en Gent-Staden) worden er op
zaterdag in Emelgem(Izegem) en zondag in Bottelare oefenkoersen
gehouden. Naast heel wat elite zonder contract en beloften nemen er vooral
de Vlaamse continentale teams (Tarteletto en Cibel) aan deel. Sasha, die voor
een Pro-continentaal team (Sport Vlaanderen-Baloise) rijdt, was dan uiteraard
de meest gevizeerde renner in het peloton. Het kwam uiteindelijk tot een
massaspurt waarin Weemaes zijn snelle benen toonde. Hij liet er de twee
tenoren van Tarteletto achter zich, Julien Van den Brande en Jelle Mannaerts.
Julien Van den Brande was vorig seizoen nog ploegmaat van Weemaes en won
15 koersen in 2018 (ondermeer een kleine rittenwedstrijd in Frankrijk en de
profkoersen in Bellegem en Isières).
Hij is de halfbroer van Wanty-Gobertprof Jerome Baugnies en debuteert dit
seizoen dus in het continentale team
Tarteletto-Isorex. Wie ook nog in de
spurt werd geklopt in Bottelare was
Benjamin Verraes, in 2018 goed voor
20 zeges, in 2017 won hij 21 keer. Een
bewijs dus dat Sasha Weemaes nog
steeds snelle benen bezit. Eerder
het seizoen haalde hij zijn eerste vijf
UCI-punten door in deTrofeo Palma, een
1.1 koers 15de te worden.
RB

De Wetenschapper
Jeans
Spijkerbroeken (sommigen spreken over texasbroeken) zijn
niet meer uit de mode weg te bannen, ook al zijn ze van eenvoudige komaf. Eind negentiende eeuw was Amerika in de
ban van de goudkoorts. Een Letse immigrant-kleermaker kwam op het
idee om kleine, koperen klinknagels op de zakken van de broek aan te
brengen. Mijnwerkers en arbeiders konden op die manier beschikken
over sterke en slijtvaste kledij. De broeken werden gekleurd met een
goedkope kleurstof nl. indigo. Stofleverancier Levi Strauss zag meteen
kansen en vroeg een patent aan in 1873. In 1908 liep het patent af en
werd de markt overspoeld met namaak. In de jaren zestig gingen de
tieners de broeken ‘jeans’ noemen. De jeans had nog steeds een ruig
imago en werd in sommige scholen verboden. Levi’s reageerde met de
reclameslogan: Right for school.
Een ander soort katoen was Denim uit het Franse Nîmes, gebruikt door
arbeiders in het Italiaanse Genua.
WA

SPORT ANDERS
In het jongste nummer van Onze Gemeente leerde ik van Gerry
Truyman, al 20 jaar ploegbaas van het team dat Sportpark Beveren
onderhoudt, welke eigen onderhoudsregels voetbalvelden met
kunstgras hebben. Zo ’n veld moet regelmatig geborsteld en gestreken
worden en op intensief bespeelde plekken zoals het penaltypunt
worden de zwarte rubberen bolletjes die tussen het kunstgras liggen,
geregeld bijgevuld zodat elk deel van het veld dezelfde veerkracht heeft
als een natuurgrasveld.

RP
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DE GRATIS CURSUS EERSTE HULP en HELPER

Muziek verzacht de zeden
Aflevering 28

De geboorte van The Twist

START OP 19 MAART OM 19.45 U IN HET RODE KRUISGEBOUW
Je leert reanimeren en een AED gebruiken, symptomen herkennen en
basisregels eerste hulp toepassen. Via levensechte simulaties kan je de
aangeleerde technieken ook in de praktijk oefenen.
De cursus is toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.
De eerste les start op dinsdag 19/03/2019 om 19.45 u (tot 22 u)
in het Rode Kruisgebouw, Gravendreef 1a, Beveren.
De cursus telt 24 lesuren. De lessen gaan door op dinsdag- en donderdagavond van 19.45 u tot 22.00 u. De praktische eindproef is op vrijdagavond
10 mei.
Deze eindproef mag je ook doen, zonder dat je alle lessen volgde!
Geslaagd! Dan mag je naar de Hulpdienst en meer gratis opleidingen
volgen.
Er is geen verplichting om, na de cursus, vrijwilliger te worden.

Meer info over deze opleidingen bij Fabian Van Hoyweghen (0499 71 72 10)
of via e-mail: vorming@beveren.rodekruis.be.
Inschrijvingen (verplicht) via website: http://act.rodekruis.be of via Fabian
Van Hoyweghen.
(met dank aan Noël Fyen)

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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Hank Ballard and the Midnighters brachten in 1959 het nummer
‘The Twist’ uit. Omdat Hank niet kwam opdagen voor een televisieoptreden werd Chubby Checker opgetrommeld en hij zong het nummer
meteen naar nummer 1 in de hitlijst. Zijn opvolger ‘Let’s Twist Again’ deed
het al even goed. De dansbewegingen van Chubby tijdens het zingen
van het nummer werden massaal overgenomen. De twist was geboren en
wereldwijd een succes.
Er wordt wel eens gezegd dat de twist een dans is voor mensen die niet
kunnen dansen. De twister is iemand die een sigaret op de grond uitdooft met één voet, tegelijkertijd met zijn heupen slingert en met zijn
armen opzij heen en weer zwaait alsof hij na de douche zijn rug met
een handdoek afdroogt.

Was je hip en wilde je twisten dan was The Peppermint Lounge in New York
the place to be. De kans was groot dat je er beroemdheden tegen het lijf liep.
De hit ‘Peppermint Twist’ van de huisband The Starliters met frontman Joey
Dee maakte de club nog bekender.
The Starliters bleken niet alleen
belangrijk voor de club want Joey Dee
had een neus voor muzikaal talent.
Gitarist Jimi Hendrix zat een tijdje bij de
band en The Ronettes (geboren uit het
achtergrondkoortje van Dee) hadden
in de club hun eerste optreden. Leden
van The Starliters vormden later de
Young Rascals.

Ook dit jaar weer workout in Melsele op het pleintje rechtover De Mops. Elke
woensdag van 20 tot 21u en het kost 1 euro.

°°°
De juffen van de meisjesschool in Melsele, circa 1968(?): Boven Cecile Hennissen, Ingrid Heyrman, Rita Somers, Rosa De Pesseroy, Jacqueline De Munck,
Godelieve Goossens, Marie-Simonne Thibaut , Elsie Similon, Christiane
Weekers en Julia Van de Vijver. Onder Rita Suy, M.Roggeman, Irma De Munck,
Mariette Beirens, Christianne De Meester, Josée Heyrman en Bea Van Moere.

Ik bekijk de laatste nummers van de jaargang 1954. In de Luitenant van
Eepoelstraat is één damesschoen gevonden. Hoe is die madam thuisgeraakt ? In Amerika is er voor het eerst een ‘neger’ in het congres gekozen.
Het zal nog lang duren voor we de eerste donkere president kennen. Tussen
meer dan 800 inzendingen voor novellen, heeft een Beverenaar de eerste
prijs gewonnen. Zijn naam de onbekende Julien Van Remoortere uit de
Kobengeertstraat. Bij Firma Franssens in Kallo verkoopt men 500 nieuwe
asbest golfplaten. Dat zijn die waar we nu zoveel last mee hebben. Het
Davidsfonds van Melsele geeft een info avond over ‘is er leven op Mars ?’. Ze
doen dat met ‘lichtbeelden’. Wisten ze toen al iets dat we nu niet meer weten
? Firma Vennes uit de Statiestraat verkoopt kolen ‘uit de beste mijnen’. Ik
wist niet dat er slechte en beste mijnen bestonden. Apotheker Claes
verkoopt dan weer zalf tegen ‘diklopen bij koeien en ook voor graskrampen’.
Ziekten die nu niet meer bestaan ? In het Gildenhuis draait men de film ‘De
Koningin-Maagd’. En dan was er van Fabiola nog geen sprake. Firma Van
Gassen uit de Glazenleeuwstraat geeft een gratis tombola. Bij aankoop van
20 frank krijgt men een lotje. Men kan ‘prachtige prijzen’ uit de winkel
winnen. Zo deden ze dat vroeger, nu heet dat een rommelmarkt. Het
Gemeentebestuur wijst er de bewoners op dat er Radiotaks moet betaald
worden. Prijs 144 frank. Wie twee toestellen heeft moet ook twee maal
betalen. Hetzelfde voor een radio in de auto. De bewoners van ‘over den
bareel’ hebben een kapelletje gebouwd voor ‘Onze Lieve Vrouw van de
Vrede’. Ze wordt plechtig ingewijd door deken Sturm. En geloof het of niet,
dat kapelleke staat er nog. En helemaal achteraan in het laatste nummer
van 1954 kom ik een advertentie tegen van mijn bloedeigen nonkel Lucien
Bosman. Hij verkoopt kolen en mazout en ‘bestelt ten huize’. Ondertussen
is hij een pak ouder en nog steeds een trouwe lezer van de ‘Beverse Klok’.
J.B.
(wordt vervolgd)

Wist je...
dat het populairste fietspad van Vlaanderen in Limburg ligt?
In deze provincie, waar in de mijnstreek het fietsknooppunt werd uitgevonden, is
het mooi fietsen en sinds april 2016 is daar ook een spectaculair stukje bijgekomen.
Je kan er ‘door het water’ van een vijver in Bokrijk fietsen en in de zomer van 2017
hadden een kwart miljoen mensen het al eens uitgeprobeerd.

°°°
De twee lelijkste plaatsen van grootBeveren? Het vroegere frietkot op
de Markt in Beveren en het hoekhuis
Spoorweglaan-Grote Baan in Melsele.
Voor beiden geldt: lelijker kan niet.
Het huis in Melsele is zelfs gevaarlijk: wanneer stort het in? En wat dan
met eventuele (kraakpand)bewoners? (foto van 4 jaar geleden toen we
hierover ook al berichtten)

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

Het grafschrift van de week
Hier ligt degene die dat lelijke huis moest afbreken
Hij zag hiervan niet het nut
en ligt als straf nu in de put

Den Est
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‘t klokzeel
TREINPROBLEMEN…

Ik hoorde onlangs in de nieuwsberichten over de plannen
van de Finse regering om een spoorlijn aan te leggen in
het hoge noorden dat gewoonlijk met de naam Lapland
wordt aangeduid. Ze wil zo Rovaniemi in Finland verbinden met de 500 kilometer verder gelegen havenstad
Kirkenes in Noorwegen en zo een grote bijdrage te
leveren aan het internationale transport. Die verbinding
zou de Arctische Boog gaan heten maar ondanks de
beloofde steun uit het grootste deel van Europa, groeit in
de streek zelf waar de treinen zouden moeten gaan
rijden, serieuze weerstand. Er was namelijk geen rekening
gehouden met de plaatselijke bevolking, de Sami. Deze
bevolkingsgroep woont daar al eeuwen. Zij is door de
Verenigde Naties erkend en voelt zich door de manier van
werken van de Finse regering gewoon genegeerd.

…VAN NU…

De nieuwe spoorweg zou dwars door hun leefgebied
lopen en zij hebben het bestaan van die plannen gewoon
uit de kranten moeten vernemen. Ondertussen werd het
Samiparlement wel al om toestemming gevraagd maar zij
kunnen er onmogelijk mee instemmen omdat die
spoorweg, naar wat zij vrezen, hun volk zal doen
uitsterven want het is een bedreiging voor de rendierkuddes die de grootste bron van inkomsten zijn voor de
Sami. Geregeld immers slaan rendierkuddes op de vlucht
voor de zwermen muggen daar in het hoge noorden. De
dieren zullen onder de trein lopen. En een ander bezwaar
is, als die rendieren blijvend aan één kant van de spoorlijn
zouden moeten grazen, kunnen ze onmogelijk van het
gevarieerd voedingspatroon blijven genieten dat ze nu
hebben en dat is noodzakelijk voor hun gezondheid.

markt in Beveren werd verteld dat door de trillingen van
de trein de koeien geen gewone melk meer zouden
geven, alleen nog melk met boterklontjes en van de
magerste beesten zou je alleen nog karnemelk hebben.
Van een paar verkoopsters die met hun mand met eieren
‘tussen de boomkes’ stonden, kon je horen dat eenmaal
als de trein door Beveren zou passeren, het gedaan zou
zijn met normale eieren. De kippen zouden alleen nog
omeletten leggen en misschien af en toe een roerei. In de
cafés trokken de landbouwers triestige gezichten want ze
hoorden veel te lage prijzen uitspreken voor hun gronden
die gingen onteigend worden om de spoorlijn aan te
leggen. Maar ook koetsiers, postbeambten en schippers
wisten met zekerheid dat ze hun werk gingen verliezen.
Verder klonken er onheilspellende verhalen over ontploffende locomotieven en men beweerde dat de 'hoge
snelheid' van de treinen ademhalingsproblemen en
misselijkheid zou veroorzaken en bij zwangere vrouwen
zelfs een ‘misval’.
Maar de treinen kwamen er de stoomlocomotieven
kregen zelfs een eigen naam: De Pijl, De Olifant en door
Beveren tufte Pietje Waes. Die naam was gewoon een
verbastering van het Franstalige "Pays de Waes" (Land van
Waas).
RP

…EN VROEGER.

En die klachten doen me denken aan de komst van de
eerste treinen in ons eigen land. Op 1 mei 1834 werd de
wet tot de aanleg van 380 km spoor door het Belgisch
parlement goedgekeurd met 56 stemmen voor en 28
tegen. Van waar kwamen die 28 tegenstanders?
Wel, die lieten in het parlement de stem van de opgeschrikte landelijke bevolking horen. Op de dinsdagse

NEM NOU

De MISVAL van zijn echtgenote was
voor de koninklijke prins een zware tegenslag. In het AN horen we
meestal ‘miskraam’ als we het hebben over de vroeggeboorte van
een onvoldragen kind. ‘Misval’ in
de betekenis van ‘miskraam’ is geen
A.N. Misvallen is wel een algemeen
gebruikt woord voor zaken die niet
verlopen zoals men verwacht had.
Let op de klemtoon op de tweede
lettergreep dus geheel anders dan
bij ‘een misval’. We horen dikwijls
zeggen dat een bepaald gerecht
iemand misvallen is. En een man
die duidelijk boven zijn theewater
was, hoorde ik onlangs zeggen dat
het te wijten was aan die laatste
pint die hem misvallen was.
Wat het woord ‘miskraam’ betreft
is men niet zeker dat het deeltje
‘kraam’ hetzelfde betekent als bij
‘kramen op de markt’. Sommige
taalgeleerden menen van wel en
zien in het woord ‘kraambed’ de
ruimte die door een doek, zeil of
tent is afgeschermd en waarin een
bevalling kan plaatsgrijpen.
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 vertelde tegen Zjeraar dat hij
op zoek was naar een hobby. Hij wil
zijn vrije tijd zinvol doorbrengen.
Als ze een maand later mekaar weer
tegenkomen vraagt Zjeraar hoever hij
staat met zijn zoektocht.
-Ho, dat is meegevallen, zegt Riekes,
ik ben naar de cultuurdienst geweest
en nog dezelfde dag was ik lid van
een gemengd koor. Ge moet maar
eens komen luisteren, volgende
zondag treden we op in de kerk.
En Zjeraar zit in de kerk die zondag en
na de dienst wenst hij Riekes succes
met zijn keuze.
-Maar één ding snap ik niet goed zegt
Zjeraar, ge spreekt van een gemengd
koor en ik zie alleen maar mannen.
-Ja, zegt Riekes, maar toch is ’t
gemengd: de ene helft kan zingen en
de andere niet.
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