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Hilde Hennissen, 
een sociaal bewogen dame met een droom.
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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

LeUtig pLeintje, Lees p. 5

Winter is een periode van passiviteit. Te weinig licht, te lang donker. Het zorgt 
voor winterblues. Maar dan komt de lente en net als bij de planten stromen 
de lichaamssappen en krijgt de mens een ongekende energie. Typerend is de 
lenteschoonmaak. Tijdens de donkere dagen kon stof en rommel nog enigszins 
genegeerd worden, maar in de klaarte van de voorjaarszon valt er niet naast te 
kijken. Emmer, vod en spons worden ter hand genomen. De parketvloer krijgt 
een boenbeurt, de kasten worden opgeruimd, de gordijnen gewassen… Kort-
om het huis wordt van hoek tot kier schoongemaakt. Overbodige zaken wor-
den geliquideerd, al is weggooien niet zo eenvoudig; we bewaren het nog een 
jaartje, dan zullen we wel zien, je weet maar nooit en zo blijven de kasten nog 
een jaartje uitpuilen.  De kleerkast zit boordevol en toch hebben we niets om 
aan te doen.  Daarom is de lenteschoonmaak een hoogstpersoonlijk gevecht 
met jezelf, je kleine kantjes, je leven, je verleden. Je kunt het niet uitbesteden, een 
poetshulp kan die keuzes niet in je plaats maken. 

Vanwaar die poetsdrift? Culturele en godsdienstige tradities liggen aan de ba-
sis. Nieuwjaar zou eigenlijk moeten vallen op 21 maart, want lente associëren 
we met een nieuwe start. De grote schoonmaak  zorgt ook voor minder ballast 
in je hoofd, het is een soort therapie. Het is ook een confrontatie met het eigen 
koopgedrag. Er is de verbazing om wat je het voorbije jaar weer hebt aange-
kocht. Heb ik deze spullen wel echt nodig?  Het maakt ook duidelijk dat de mens 
een hang heeft naar het verleden. Waarom houden we anders zaken bij van de 
lagere school of uit de tienertijd van plastic rennertjes tot het eerste schrift of 
een wandelstok met daarop schildjes vastgespijkerd van plaatsen die men ooit 
heeft bezocht. Vele dingen in huis hebben een emotionele waarde, we kunnen 
ze niet zomaar weggooien. 

De mens is een controlebeest. Hij wil alles op orde en goed georganiseerd. An-
derzijds moet er in een huis geleefd worden. Een beetje rommel komt sympa-
thiek over. Als je ergens komt en je ziet dat het salontafeltje vol boeken ligt, op 
de kast een aantal cd’s, kinderspeelgoed op de vensterbank, dan weet je dat er 
in dit huis leven in de brouwerij is. Wedden dat in de koelkast een flesje witte 
wijn of champagne op jou ligt te wachten?  Het zijn mensen van deze wereld 
die niet al te nauw steken en zich in deze lichte chaos thuisvoelen. Anders is het 
als je terechtkomt in een woonst waar deurbelpaniek heerst en waar de bewo-
ners zich schamen bij het minste element dat niet op zijn plaats staat. Onaan-
gekondigd bezoek is bij hen uit den boze. Let maar niet op de rommel, is dan de 
openingszin. Terwijl er geen stofje te bespeuren valt en alles op zijn plaats staat 
alsof er geen bewoners zijn. Geen krant, geen boeken… Alles veilig opgeborgen 
in een kast met de Ikea slogan: opgeruimd staat netjes (in een Ikea-kast van-
zelfsprekend). Een lieveheersbeestje of een hooiwagen wordt onmiddellijk met 
de stofzuiger te lijf gegaan. 

En dan de kinderen of kleinkinderen. Zij leren ons relativeren. Zolang die in huis 
zijn, is poetsen zoals dweilen met de kraan open of als sneeuwruimen vooral-
eer het opgehouden is met sneeuwen. Een sloddervos verliest misschien wel tijd 
om iets te zoeken, maar hij wint een zee van tijd door niet op te ruimen. 

Hilde Hennissen is een telg uit de gekende familie Hennissen, afkomstig uit Melsele 
polder. Door de grote overstroming in 1953 moesten haar grootouders op de vlucht 
voor het water en kwamen ze op de Smoutpot terecht waar ze nog een tijd het door 
velen gekende cafeetje hebben open gehouden. Het sociaal bewogene zit blijkbaar in 
de familiegenen want ook haar tante Cecile is reeds heel haar leven zeer actief in aller-
lei organisaties die zich bekommeren om de minder begoede en minder fortuinlijke 
medemens.
Hilde woont reeds heel haar leven in Melsele. Ze deed er haar middelbare studies aan 
het Onze-Lieve-Vrouw van Gaverlandinstituut en studeerde daarna voor ergothera-
peut aan de Stedelijke Gentse Hogeschool. Toen ze afgestudeerd was is ze korte tijd 
nadien begonnen als begeleider in het toenmalige dagcentrum De Bron. Na verloop 
van tijd werd ze er hoofdopvoeder en ondertussen is ze reeds dertig jaar werkzaam in 
De Stroom/De Bron, waarvan vijf jaar als directrice.
Ondertussen woont Hilde met haar man en haar twee volwassen dochters -gelukkig- 
in Melsele.

de stroom/de Bron
 
De Stroom is een dagverblijf voor personen met een niet aangeboren hersenletsel. 
Bijvoorbeeld mensen die door een beroerte of door een ongeval hersenschade heb-
ben opgelopen, kunnen hier terecht. In principe is elke gezonde mens die in het leven 
ongeluk heeft kandidaat om hier te verblijven.

BeVeren nAAr de top 
WAt Betreft sLechte 

LUchtkWALiteit. 
Lees ’t kLokzeeL p. 12
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De Bron daarentegen is een verblijf voor mensen met 
een aangeboren of vlug na de geboorte opgelopen 
verstandelijke beperking.
De mensen die in het dagcentrum verblijven worden 
mede-werkers genoemd, zij die in het home verblij-
ven zijn bewoners.
De Bron bestaat uit een home met vier leefgroepen, 
een dagcentrum en een extern appartement op de 
markt in Beveren waar vier mensen beschermd kun-
nen wonen. In het home zijn 40 kamers waar de 
bewoners kunnen verblijven. Achtendertig om per-
manent te verblijven en twee voor kortopvang, om 
familieleden van mensen met een beperking tijdelijk 
eens een weekendje of korte tijd te ontlasten van de 
zorg voor hun hulpbehoevend familielid. Bovendien 
zijn er in het WZC Kallo nog drie kamers voor bewo-
ners die daarvoor in aanmerking kunnen komen.

Bovendien kunnen we hier in primeur al vermelden 
dat er in de toekomst in Haasdonk bij De Linde en het 
Hof van Nespen een nieuw WZC en nieuwe assisten-
tiewoningen bijkomen voor mensen met een niet 
aangeboren handicap. Die nieuwbouw waarvan de 
ruwbouw reeds af is, is in uitvoering.
Uiteraard wordt aan elke bewoner en mede-werker 
een zo zinvol mogelijke, en op maat aangepaste dag-
besteding voorzien. Deze activiteiten sluiten zo dicht 
mogelijk aan bij het dagelijks leven net zoals bij men-
sen zonder beperking. Er wordt gekookt, gewandeld, 
gesport en de creativiteit wordt gestimuleerd met 
knutselen en tekenen of schilderen.
Alles samen zijn er 81 cliënten, 38 die er permanent 
wonen en 43 die er overdag verblijven. Daar wordt 
door een 60-tal mensen dagelijks voor gezorgd en 
verzorgd.

sAmenWerking hortUs ter sAksen en 
de stroom/de Bron

Op Hilde haar bureau staat een boek met de titel 
“Alles begint met een potlood en een droom”. Toen ze 
directrice werd was haar droom eens een langlopen-
de activiteit voor de mede-werkers te bedenken 
waarbij ze zich nuttig konden maken en net zoals 
mensen zonder beperking een soort van zinvolle 
dagtaak op te nemen. Toen bestuursleden van Hor-
tus ter Saksen in de winter van 2017/2018 met het 
voorstel kwamen om eventueel samen te werken 
voor het openhouden van de Orangerie op woens-
dagnamiddag, ging voor Hilde een droom in vervul-
ling. Want tv-programma’s zoals ‘Down the Road’ kun-
nen wel leuk en grappig én schattig zijn, maar dage-
lijks met mensen met een beperking werken en ze 
zich nuttig laten voelen is nog andere koek. Dat aan-
bod hebben Hilde en begeleiders van de mede-wer-
kers met beide handen en in dank aangenomen. 
Sindsdien werken vanaf maart tot en met oktober op 
woensdag van 14 tot 18.00 uur de mensen van De 

Stroom én De Bron samen om het 
cafetaria van de Orangerie van Hof ter 
Saksen open te houden. Eerst werd 
door hen het interieur opgeknapt en 
van nieuwe verf voorzien. Tijdens de 
koude maanden maken ze thuis lek-
kere soep en voor bij de koffie bakken 
ze heerlijke koekjes die ze daar verko-
pen. De mede-werkers zorgen, ieder 
op hun tempo en in een beurtrol, dat 
de klanten op tijd en stond van een 
natje en een droogje voorzien wor-
den. Zo komen de bezoekers van het 
cafetaria en de mede-werkers op een 
spontane, niet geforceerde manier in 
contact met mekaar en hebben ze het 

gevoel zich nuttig te maken en elkaar te leren ken-
nen.
Natuurlijk vraagt dit van de begeleiders een extra 
inspanning en moeten ze op drukke dagen soms 
meer dan een tandje bijsteken. Maar tot ieders waar-
dering en tevredenheid is het eerste jaar samenwer-
king zeer vlot verlopen.
Wij van onze kant kunnen Hilde alleen maar veel suc-
ces en moed toewensen om nog meerdere dromen, 
professioneel en privé, na te jagen én waar te maken! 
Succes Hilde!

François

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Piano-recital
door laatstejaarsstudenten pianovan het 
Koninklijk Vlaams Muziekconcervatorium  

Antwerpen

op
ZONDAG 28 APRIL 2019

om15.00 uur

programma: nog te bepalen

locatie:
TOONZAAL van PIANO-ATELIER CHAERLE

Gaverlandstraat 171 - MELSELE

inschrijving: via mail lode.chaerle@telenet.be 
        via  0476 / 87 75 18

inkom: 12.00 euro, 
te vereffenen aan de deur (incl. drankje nadien)
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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.

Het Schuttershof was niet alleen het lokaal van de Sint-Jacobusgilde (staande wip), 
zo lezen we in Van Staminee tot Café II, maar ook van duivenmaatschappij Een-
dracht en van wielertoeristenclub De Kerels. 
In 2014 werd het afgebroken en op de foto uit 2016 oogt dit stuk Zandstraat totaal 
anders. Op de plaats van het vroegere café kwam een nieuwbouw waarvan de 
rooilijn een stuk naar achter ligt.
Wie goed kijkt, ziet achter het raam van het huis naast Het Schuttershof een pan-
carte met een logo dat ook op de recentere foto terug te vinden is.

GD

Zandstraat

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 !

        Haasdonk

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 80

Aan de inkom van de Warande kan men deze plaat 
bewonderen.  Er valt alleen te betreuren dat er bijlange 
geen 35 winkels meer zijn en men zou de logo’s van de 
winkels die er nog wel zijn eens mogen aanpassen.  Spij-
tig dat er dan wat lege plekken zullen zijn of dat men het 
plakaatje kleiner kan maken.  Ik denk hierbij terug aan 
de reklame voor het ‘grootste winkeldorp’ dat nu op de 
nieuwe banners staat als ‘winkeldorp’.  Als men volgende 
keer ook ‘winkel’ weglaat  is Beveren terug wat het 
geweest is : een dorp.

J.B 

beVers VermaaK

Fiesta euroPa
Voor het ultieme vakantiegevoel is er Fiesta Europa, de 
gezelligste en authentiekste Europese specialiteiten-
markt die rondtoert in Vlaanderen en omstreken. Op 5, 6 
en 7 april strijkt Fiesta Europa naar jaarlijkse traditie neer 
op de Grote Markt van Beveren. 

Waar: Grote Markt, 9120 Beveren-Waas
Wanneer: vr 5 april 2019 van 12:00 tot 22:00 za 6 april 2019 

van 10:00 tot 22:00 zo 7 april 2019 van 10:00 tot 19:00
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Vanaf het station van Melsele loopt een fietspad naast het spoor tot aan de buurt 
van de tramterminus aan de rotonde. Het fietspad kan nu gemakkelijk bereikt wor-
den via een trage weg vanuit de Pauwstraat.

GD

trage wegen - aFleVering 44
meLseLe - fietspAd spoor - pAUWstrAAt

beVeren in Vier seiZoenen
Met deze fotowedstrijd wil de dienst Toerisme aandacht vragen voor de 
vier seizoenen in de eigen gemeente. Amateurfotografen worden daar-
toe uitgenodigd. Ze krijgen nu de tijd tot eind mei om hun lentefoto’s in 
te zenden. 
Vorig jaar werden meer dan 250 foto’s ingezonden van zomer- en winte-
rimpressies. In de herfst van dit jaar volgt het laatste deel van de wed-
strijd.
Het reglement is te vinden op www.beveren.be. De dienst Toerisme staat 
ook klaar om te informeren. 
Uit de ingezonden foto’s worden er 20 genomineerd, vijf per seizoen. 
Daarna worden drie eindwinnaars gekozen, die elk een waardevolle prijs 
zullen ontvangen. Er volgt een tentoonstelling.
Bevoegde schepen: Inge Brocken

Wa

Het begin in de Pauwstraat. 

Begin- of eindpunt van de trage weg aan het spoor. Een eindje achter de 
fotograaf begint het spoorfietspad aan het station en de Spoorweglaan. 

nieuws uit Kallo
André die ons op de hoogte hield van de stand van zaken bij de 
opbouw van de jongste windturbines in de omgeving van Kallo, stuurt 
ons een nieuw bericht. De molens zijn al enkele weken volledig opge-
bouwd. Nu kan ik u met plezier melden dat de eerste molen vanaf van-
daag 7 maart 2019 ook draait, de andere twee staan nog stil. Maar ‘t zal 
niet lang duren of die draaien ook. Weeral wat windenergie erbij, alle 
beetjes helpen voor een veiligere en propere wereld.
Ik wou je dit heuglijke nieuws niet onthouden.

Groeten uit Kallo
anDré Heyrman

De 65-jarigen kwamen opnieuw bijeen, Guido en Firmin zij al bezig met de 
voorbereiding voor hun bijeenkomst als 70-jarigen

65-jarigen
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In de TuIn
Prille lente

 
In februari hadden we recordtemperaturen 
en zijn veel planten in de tuin en de natuur 
met een schok uit hun winterrust ontwaakt. 
Maar we wisten allemaal dat dat niet kon blij-
ven duren en de voorbije weken zijn we terug 
met onze twee voeten op de grond geplaatst. 
Zelfs een heuse storm hebben we te verduren gekregen met koude nachten en 
zeer frisse temperaturen én daarbij heel wat schade aan bomen en huizen. En voor 
de rest kille natte dagen, niet plezant om in te werken.
 
In de tuin hebben we niettemin al heel wat voorjaarsbloeiers kunnen opmerken. 
Natuurlijk zijn er de crocussen, narcissen en de hyacinten. Die zijn al een tijdje 
bezig. Ook de helleborussen in kleuren van spierwit tot diep donker paars zijn al 
weken van de partij. En de eerste blauwe druifjes en de lieflijke sterhyacintjes 
beginnen nu ook te bloeien. Het longkruid staat zoals ieder jaar weer trouw op 
post. Deze mooie en betrouwbare borderplant die in allerlei kleuren -van wit over 
roze tot diep blauw- te verkrijgen is, kan heel mooi als bodembedekker gebruikt 
worden. Een grote troef van deze plant is dat ze, in tegenstelling tot hosta’s, nooit 
last heeft van slakkenvraat. Ze kan in de zomer door de droogte wel eens wat 
meeldauw hebben, maar dan snij je gewoon de bladeren af.  Enkele weken na de 
knipbeurt heeft de plant nieuw blad en zie je nog nauwelijks iets van de ingreep. 
Haar naam is een rechtstreekse vertaling van haar wetenschappelijke naam Pul-
monaria. Men vond dat de -gevlekte- bladeren op zieke longen geleken en vol-
gens de signatuurleer dacht men dus daarmee longziekten te kunnen genezen.

Voor de echte fijnproevers bloeien nu de winterakoniet, de bosanemonen en 
(mijn favorieten) de leverbloempjes. Zelfs een vroege hondstand is al van de partij. 
Om eens een andere bodembedekker in de tuin te hebben dan het op zich waar-
devolle schaduwkruid (Pachysandra terminalis) heb ik in mijn tuin Pachyphragma 
macrophylla geplant. Deze (nog) niet zo bekende bodembedekker heeft wat 
schaduw en wat vocht nodig op zijn groeiplaats, maar staat nu al met fris groen 
blad én spierwitte, op pinksterbloemen gelijkende, bloempjes te schitteren. Later 
op het jaar zullen er grote groene bladeren uit groeien die een dichte bedekking 
vormen en zo het onkruid geen kans geven. De moeite om ook eens te proberen.
 

Onder de bloeiende strui-
ken is er de camellia die 
reeds weken met dubbe-
le spierwitte bloemen 
staat te pronken. En hij zal 
zo nog weken doorgaan. 
De Chinese kerselaar is er 
nu ook volop aan begon-
nen. Heel mooi maar -spij-
tig- redelijk kort. En in de 
vijver beginnen nu ook 
de échte voorjaarsbodes, 
de dotterbloemen. 
Ondanks het mindere 
weer van de laatste 

weken is de lente toch op gang geschoten. En dat lentegevoel zal de komende 
weken alleen maar toenemen. De dagen worden alsmaar langer, de temperaturen 
alsmaar beter. Er staat ons een mooie periode te wachten. 
Geniet ervan!

François

in memoriam 
Op 28 februari overleed te Sint-Niklaas Lisette Van 
Mieghem uit het RVT De Notelaar, voorheen van de 
Glazenleeuw. Zij was te Beveren geboren op  
24/10/1936. Tijdens haar beroepsleven  was zij 
schoonmaakster in de Sint-Annakliniek tot ieders 
tevredenheid. Op haar gedachtenisprentje lezen 
we over haar optimistische kijk op het leven. Lisette 
hield van de dagelijkse bezoekjes, de zondagse uit-
stapjes en alle activiteiten van de vele verenigin-
gen waarvan ze lid was. Door een val in haar woning 
drie jaar geleden werd ze afhankelijk van haar 

broer of andere familieleden om nog ergens te geraken.
Uit haar huis, zonder auto, in haar rolstoel smolt haar levensvreugde weg tot 
ze in De Notelaar kwam en het daar gewoon werd zodat ze haar levenslust 
hervond via de bezoekjes en de uitstapjes naar de cafetaria. Maar bij haar laat-
ste ziekenhuisopname in februari ging ze plots snel achteruit.

Op 7 maart overleed te Beveren Renaat Van Acker, de 
weduwnaar van Adrienne Lauwers. Hij was te Haasdonk 
geboren op 4 juli 1933. Hij woonde aan de Albert Panis-
straat tot hij twee jaar geleden naar het rusthuis verhuis-
de. Zijn echtgenote Adrienne overleed 13 maanden 
geleden. Het echtpaar had een zoon, Benny. Er zijn twee 
kleinkinderen.
Voor zijn beroep was Renaat technicus bij General 
Motors. Zijn hobby was op reis gaan. Hij verzorgde zijn 
echtgenote de laatste 10 jaar van haar leven. Renaat was 

een vriendelijke man en ondanks zijn verminderend gehoor kon hij de twee 
jaar in het RVT De Notelaar in het cafetaria de namiddagen gezellig doorbren-
gen met vrienden. 
De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de overledene haar 
oprechte deelneming aan.

rP

Nog een tip: op zaterdag 30 maart organiseert Hortus ter Saksen met Velt-
Waasland en de Nationale Boomgaardenstichting een entcursus. Je kan dan 
leren hoe je een nieuw boompje maakt door op een onderstam een andere 
soort te enten. Van 14 tot 17 uur in het hoevegebouw van Hof ter Saksen. 
Vooraf inschrijven verplicht. www.hortus-ter-saksen.be

Longkruid. Hondstand

Pachyphragma macrophylla.

aPeritieFconcert oP 
“t ‘leutig Pleintje” te beVeren
Zondag 7 april organiseert het 1 aprilcomité haar 8° aperitiefconcert op 
haar eigen pleintjevoor de kultuurcafé Ter Vesten. Ernest Smet en zijn 
doorluchtige broeders brachten weerom een aantal Beverse muzikale 
talenten samen voor een leuk voormiddagconcertje in openlucht

van 10.30 h. tot 12.30 h;

Raf Gaublomme, piper van de Pagus Wasia Pipes & Drumband, treedt aan 
bij het begin en het slot van het concert met onder andere een vertolking 
van het Vredeslied.

Voor de eerste act tekent Nicole Willaert met haar familieband “ Gemeen 
Goed”. Zij zelf en haar drie kinderen Soetkin (zang) Bram (gitaar) en Merel 
(piano), samen met de kleinkinderen Sterre (zang) Stef en Lotte (drums) en 
Wolfje (rythm) brengen een mixte van kleinkunst uit de jaren 60 tot Elvis, 
Sinatra en zo verder tot Adele en Ed Sheeram.

Van variatie gesproken. Er mag ook al eens meegezongen worden.

Tweede groep is “Hummingbird” met Joke Ivens en Karen Vandenbranden. 
Zij leerden elkaar kennen in het zangkoor Resolut uit Melsele en brengen 
eigen nummers en covers, zowel ingetogen als up-tempo nummers. Pure 
magie op het podium. Ze begeleiden elkaar afwisselend met klarinet en 
gitaar.

Derde groepje wordt samengesteld door Ann Cools met enkele muzikan-
ten van de Harmonie “Kunst & Vreugd”. Ann heeft een mooie stem en kan 
zowel jazznummers als kleinkunst aan. Engelse en Nederlandstalige songs 
van vroeger en nu.

Er zit dus letterlijk en figuurlijk veel muziek in dit aperitiefconcert. 
Het wordt u gratis aangeboden in samenwerking met de gemeente Beveren.

WilFrieD VanDeVelDe
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horizontAAL: 
(2) werktuig (7) dikke, vette 
rook (10) door ploegen ont-
stane groef (12) 1/100 ve 
Zweedse kroon (13) door 
anderen aanvaarde macht 
(14) hagedis met opvallend 
grote ogen die voorkomt in 
warmere streken (16) 1e 
deel vd Franse ontkenning 
(17) vrouwennaam (18) nota 
bene (21) toets om de 
invoegpositie in een tekst-
bestand op de computer te 
wijzigen (23) het ene in het 
andere (26) voldoende (27) 
staat, natie (29) overbodige 
versiering (33) tweemaal de 
vijfde letter vh alfabet (34) 
van geen ~ zijn (niet belang-
rijk) (35) alcoholhoudende drank uit hop en mout door gisting bereid

VerticAAL: 
(1) overblijfsel bij verbranding (2) waar twee lijnen elkaar ontmoeten (3) slee (4) door 
twee deelbaar (5) kleur (6) dus (Lat) (8) grote inspanning (9) hevige storm (11) onder 
andere (14) automobielconcern (15) aan (Eng) (19) jong vh varken (20) polyetheen (22) 
zaadje uit peulvrucht (24) tijdperk (25) dichterbij (26) donatie (28) ontkenning (30) 
muzieknoot (31) reeds (32)  jij

Wat Blijft
Gezelligheid
Kom doe als Weemoedt: dans in het rond
de kamer door met kat en hond.
Vraag ook de hamster eens een keer,
spring met de goudvis op en neer.
Strooi eens wat licht in kier en scheuren
en laat de bladluis niet vertreuren.
Maak toch plezier en zing een lied:
het leven is zo eenzaam niet
als je eens denkt aan hen die varen
of bung’len aan een straatlantaren.

Levi Weemoedt (1948)

opLossing krUisWoordpUzzeL 206

KruiswoordPuZZel 207

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

Odile Rosier °1928 
+23/02
Andrea Fransen °1940 
+25/02
François Mestdagh °1946 
+26/02
Yvonna Laureys °1928 
+26/02
Jeaninna Adriaenssens °1933 
+04/03
Gilbert Cleys °1933 
+04/03
Victor Kegels °1930 
+05/03

Omer D’Hooge °1925 
+05/03
Maia Meersman °1934 
+06/03
Marie De Ridder °1920 
+06/03
Gerarda Stoel °1921 
+06/03
Magdalena Knaepkens °1950 
+06/03
Renaat Van Acker °1933 
+07/03

oVerLijdens

Bert Verwerft en Katrien Van Eetveld

Bart De Craene en Els Meul

hUWeLijken

crYpto 32: zoek het Woord zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

Oplossing Crypto 31:  BIST   BIJLES   ALDAAR   BILNAAD   ILLEGAAL   WERKGEVER    
VOLUMINEUS   SPREEKKOOR   NAAIKRANS   REISDUIF   PEPPIL   MEID   
en dus … SLANGENKRUID

ons elsKe
Omdat bij de sorteerstraat met ondergrondse afval-
containers in de Melkaderlaan in Kallo nogal wat afval 

gewoon naast de containers werd gedumpt, hadden 
buurtbewoners maatregelen gevraagd. De gemeen-
te plaatste mobiele camera’s en dat had onmiddel-
lijk effect. Binnen de 48 uur waren er al twee sluik-
storters betrapt. In de toekomst volgt op zulke 

overtreding een serieuze GASboete. 
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KUNSTMO(NU)MENTEN

gLAsrAmen
Het interieur van de bibliotheek is sober, de domi-
nante kleur is wit. Licht en lucht staan centraal in deze 
grote ruimte. Gerda Dendooven is gefascineerd door 
licht, vormen en beweging. Zij opteerde voor een 
glasraam als kunstwerk met als thema’s  boeken, ver-
beelding en speling van het licht. Bij het binnenko-
men valt het onmiddellijk op.  Het raam achteraan 
dialogeert met de omgeving, op de achtergrond kun 
je een glimp opvangen van de bomen van de Lange 
Dreef. De zon zorgt voor speciale effecten, de kleur-
rijke schaduwen wandelen door de ruimte van de 
parketvloer naar de boekenrekken. 

Achter de balie bevinden zich twee kleinere glasra-
men, soberder van kleur omdat ze geen licht doorla-
ten. Er staan figuren op die schijnbaar een boek vast-
houden. Centraal is een klein kijkgat in de vorm van 
een boek met twee boeken er omheen. 
Het andere heeft als thema ‘uit een boek vallen’, een 
knipoog naar het gezegde ‘uit de lucht vallen’. Meer 
moeten we er volgens de kunstenares niet achter 
zoeken.

De realisatie van deze grote glasramen is een presta-
tie op zich, zeker omdat Gerda Dendooven geen glas 
in lood wou. Zij schilderde eerst de prenten en ver-
grootte ze nadien uit. Ze werden op het glas gezeef-
drukt of geairbrusht. 

Het maken van de glasramen nam ongeveer twee 
jaar in beslag, de uitvoering gebeurde door een fir-
ma in München. Het grote raam bestaat uit zes stuk-
ken die men ter plaatse inpaste in het raamframe. 
Een delicate onderneming, maar het resultaat is 
prachtig.

Gerda Dendooven (°1962 Kortrijk)  is in bibliotheek-
middens thuis. Zij volgde de opleiding Vrije Grafiek 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 
Gent. Ze begeleidde enkele jaren kunstateliers voor 
kinderen in verschillende musea. Sinds 1992 doceert 
ze Illustratie en Grafische Vormgeving in het Sint-
Lucas Instituut te  Gent. Ze geniet voornamelijk 
bekendheid als illustratrice van  kinder-,  jeugdboe-
ken en theaterstukken. Ze werd reeds driemaal 
bekroond met een Boekenpauw: voor haar eigen 
prentenboek ‘IJsjes’, voor de illustraties in Ed Francks 
‘Met de kont tegen de krib’ en in ‘Strikjes aan de strui-
ken’, een verzamelbundel met gedichten van kinde-
ren. Voor haar tekeningen in ‘De verliefde prins’ van 
Ron Langenus kreeg ze een Zilveren Penseel. 
In 1996 werd ze genomineerd voor de Hans Christian 
Andersenprijs. Ze publiceerde ook al een dichtbun-
del en teksten voor jeugdtheater. Ze werkt in 
opdracht voor verschillende uitgeverijen en tijd-
schriften. In 2007 werd ze benoemd tot Kinderconsul 
door de Stichting Lezen met als opdracht volwasse-
nen aan het denken te zetten over de heersende kin-
dercultuur. Zoals grote steden hun stadsdichters 
hebben, zo kreeg zij deze eretitel voor twee jaar. Ze 
engageerde zich om het steeds op te nemen voor 
kinderen, hun vrijheid, veiligheid en liefdevolle zorg.

Wa

CULTUUR 
EN ANDERE CENTRA

AFLEVERING 64

Gemeentelijke 
Openbare 

Bibliotheek 
(vervolg)

(© Peggy Van Bogaert)

(© Peggy Van Bogaert)

Een airbrush is een kleine, op basis van lucht 
werkende verfspuit die verschillende inkt- en 
verfsoorten kan aanbrengen. Daarna wordt 
het kleurenpalet gebakken bij ongeveer 700 
°C. 

Gerda Dendooven tijdens haar optreden in 
‘Alleen Elvis blijft Bestaan’, 7 november 2014. 

(© archief cobra.be)

(© Gerda Den Doven)
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Aflevering 32

mendelssoHn en scHotland

In 1829 bezocht Mendelssohn, de Duitse romantische componist, Fingal’s 
cave. Hij was zo onder de indruk van de echo’s in de grot dat het hem inspi-
reerde tot het schrijven van de ouverture ‘De Hebriden’. De Schotse toeristi-
sche dienst had zich geen beter promotiemiddel kunnen indenken, want de 
grot werd een populaire toeristische bestemming.
Mendelssohn schreef ook nog een ‘Schotse Symfonie’.

Mendelssohn was niet alleen componist maar ook dirigent. Bij een uitvoering 
van de passiemuziek van Bach lag op zijn lessenaar een foute partituur. Hij 
zweeg en dirigeerde het volledige werk uit het hoofd. Meer nog, om de muzi-
kanten niet ongerust te maken, draaide hij regelmatig een bladzijde om.

mini-tHeater Ket
Eindelijk was het een feit na lange discussie. De ruimte die vrijkwam na het sluiten 
van het oude zwembad werd omgetoverd tot een tatami voor gevechtsporten en 
trampoline. Er werd ook een ruimte gecreëerd voor theater. Het mini-theater werd 
ingespeeld op vrijdag 15 maart met het stuk ‘Liefde Half om Half’ van Alan Ayck-
bourn.  Alles verliep vlekkeloos, ook de receptie achteraf.

Voorzitter Jacques Bosman mocht de geschiedenis van de kring schetsen, van 
Gildenhuis naar Ter Vesten. Hij was dankbaar voor de medewerkers aan het 
geslaagde project en beloofde om de ruimte nuttig te gebruiken, voornamelijk 
om kansen te geven aan jonge toneelspelers. 

Het stuk is nog te beleven op vrijdag 22, zaterdag 23, vrijdag 29 en zondag 31 
maart om 20 uur. Op zondag 24 maart is er een matinee om 15 uur. Op maandag 
1 april is er de laatste voorstelling om 20 uur.

Wa

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

De ‘Giant’s Causeway’ is een bijzonder natuurfenomeen in Noord-Ierland. 
Volgens de legende legde de reus Fionn Mac Cumhaill dit pad aan om te 
vechten tegen zijn Schotse rivaal Benandonner. 
De zuilen ontstonden 50 tot 60 miljoen jaar geleden door het afkoelen 
van lava. Ook in IJsland komen deze basaltformaties veelvuldig voor.
Op het Schotse eiland Staffa (Binnen-Hebriden) is de grot Fingal’s Cave 
opgebouwd uit  deze zeshoekige basaltzuilen. 

(© Wikipedia)

de wetenscHaPPer
Urine

Giftige stoffen zijn meestal oplosbaar in vet en die kunnen 
we in ons lichaam stapelen.  Een stof zoals dioxine is er zo 
een. Het doet ons teruggaan naar de bekende crisis van 

destijds. Melk was toen geen goed idee, want de koe 
kon dioxine uitscheiden via vetstoffen in de melk. 
Afvalstoffen die oplosbaar zijn in water kunnen we 
uitscheiden via urine. Alcohol en suiker bv. zijn goed 
oplosbaar in water en geraken we dus via die weg 

kwijt. 
Sommige stoffen kun je niet ongemerkt in het toilet laten 

verdwijnen. Als je er teveel van hebt geconsumeerd of als je er een gene-
tische aanleg voor hebt. Berucht zijn asperges. Ze bevatten asparagusine-
zuur dat in onze darmen wordt afgebroken tot zwavelhoudende stoffen 
die we goed ruiken. Of je ze ruikt is erfelijk bepaald. Hoe minder  je 
gedronken hebt, hoe geconcentreerder de urine en dus hoe sterker de 
geur. 
Ruikt je urine naar vis dan heb je misschien last van het visgeursyndroom. 
Je breekt dan trimethylamine niet af. 
Een zoete urinegeur of acetongeur (kennen we van disolvent) wijst dan 
eerder op mogelijke diabetes of suikerziekte.
Een ander ingrediënt is look dat niet alleen een afwijkende adem veroor-
zaakt, maar bij voldoende consumptie krijgt de urine een zwavelluchtje.
In de meeste gevallen is een afwijkende geur van urine het gevolg van 
een te eentonig dieet of van ziekte.

Wa

socrates
Als je de wereld niet 

meer kunt zien 
door de ogen van 

een ander, 
raak je jezelf kwijt. 

(Frans Timmermans)

sPreuK
Geluk hangt af van 

wat men kan geven, 
niet van wat men kan 

krijgen.
C. Saraswati
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

STEPHANE DEMETS, gewezen KSK Beveren-verdediger wordt volgend seizoen 
trainer bij HEIST, ploeg uit de eerste amateurklasse met ondermeer NICOLAS 
OREYE in de selectie. Demets speelde vijf seizoenen voor Beveren (91 mat-
chen in eerste klasse tussen 1999 en 2004). Nadien kwam hij nog uit voor KV 
Kortrijk en Bergen. Zijn trainersdebuut maakte hij bij de beloften van Wolver-
tem en Tubeke. Nadien werd hij T2 bij Bergen en WS Brussel. Hoofdtrainer 
werd hij voor het eerst bij Dender. Vorig seizoen nam hij met succes de taak 
over als hoofdtrainer bij Stade Waremme (hij kon de ploeg behoeden van 
degradatie). Dit seizoen nam hij daar zelf ontslag nadat hij maanden niet meer 
werd betaald en de afstand Brussel-Waremme (170 km heen en terug) te 
zwaar werd.

De 19-jarige verdediger ALEXIS GAMBOA debuteerde in de thuismatch tegen 
Zulte-Waregem in de eerste klasse. De Costaricaan is daarmee de 134ste spe-
ler die voor Waasland-Beveren uitkomt in eerste klasse. Opmerkelijk is dat WB 
de afgelopen drie seizoenen niet minder dan 48 nieuwe spelers gebruikte 
voor haar eerste klassematchen. Dit seizoen zitten ze al aan 19, vorig jaar 
waren er dat 12 en in het seizoen 2016-2017 mochten 17 spelers debuteren. 
Sommigen blijven op één match steken, voorlopig zijn dat Mohammed Aou-
lad (tegenwoordig bij Roeselare), Tom Vermeire ( nu bij Temse maar volgend 
seizoen bij Berchem), Thomas Michot ( SK Berlare), Gyamfi Kyeremeh (bij Rc 
Gent), Arthur Irawan (terug in Indonesië), Gilles Van Remoortere (bij Temse, 
volgend seizoen bij SK Sint-Niklaas en eerder speelde hij ook al voor VW Ham-
me) en Kjetil Borry(Roeselare). 

Tijdens de winterstop verhuisde de Senegalese aanvaller CHERIF NDIAYE (13 
eerste klassematchen voor Waasland-Beveren) naar HNK Gorica in Kroatië. De 
eerste vier matchen moest hij zich tevreden stellen met korte invalbeurten 
maar in de volgende twee competitiewedstrijden stond hij telkens in de basis 
en bedankte met VIER goals, twee in de thuismatch tegen Rudes(3-1) en twee 
op Istra Pula(0-3 zege). 

Ook IBOU SAWANEH heeft zijn start niet gemist bij zijn nieuwe club. Sinds 
februari speelt hij bij de Luxemburgse eerste klasser UNION TITUS PETANGE. 
Tot dan zat hij in de B-kern van Tubeke. In de eerste drie competitiematchen 
na de winterstop wist Ibou (een Gambiaan met Duits paspoort) telkens te sco-
ren : 0-3 op Hosterd, 3-0 tegen Benfica Hamm en 1-5 op Differdange. Union 
Titus Petange is een fusieclub van CS Petange en Titus Lamadelaine. De fusie 
dateert van 2015 en de fusieclub promoveerde al in haar eerste seizoen van 
tweede naar eerste klasse.   

rB

euroPacuP ju-jitsu
ziLVer Voor BjArne

In het weekend van 2 en 3 
maart vond de Europacup 
Fighting plaats in Maribor, 
Slovenië.
Het weekend voordien had 
Bjarne Lardon op het BK de 
strijd moeten staken in zijn 
derde kamp wegens een 
enkel- en knieblessure en 
behaalde hierdoor de vijf-
de plaats.
Slechts één week later nam 
hij deel aan dit eerste pun-
tentornooi van het jaar  
dankzij de uitstekende 
behandeling door de kine-
sisten van Rev.-training uit 
de klapperstraat.
In Slovenië won Bjarne zijn 
beide poulewedstrijden, 
achtereenvolgens tegen 
de Oostenrijker Wissmann 
met 13-10 en de Duitser 
Weigert met 24-22.

 
In de finale was de Duitser Kaeppel te sterk, maar Bjarne behaalde toch mooi 
de zilveren medaille en hiermee de eerste belangrijke punten voor de Euro-
pese ranglijst. 
Met dank aan bondscoach fighting Jimmy Wouters voor de fantastische 
begeleiding.

Franky larDon

sPort anders 
In de Melseelse sporthal  ’t Wit Zand gaat er op 24 maart om 19 u. een 
galamatch zaalvoetbal met gekende vedetten door, een benefiet voor 
Dominique Lefèvre. Deze jonge voetballer die bij KSK Kallo voetbalde en 
ook bij YB SK Beveren, waar hij nog de Gouden Schoen won, is naar Bar-
celona gaan wonen en heeft daar een zwaar ongeval gehad vorige 
zomer. Hij ligt in een coma en voor zijn herstel zou het goed zijn dat hij 
terug naar Beveren komt. Jeugdvrienden van Dominique hebben de 
match georganiseerd en de opbrengst zou de peperdure repatriëring 
moeten helpen betalen.  

rP

beVerse Kegelclub
sportkAmp kegeLen-Boogschieten

Zoals gebruikelijk, werd in de Krokusvakantie in sporthal ’t Zillebeek een initiatie 
kegelen en boogschieten op de liggende wip gegeven. Die gebeurde in samen-
werking met de Beverse sportdienst.
Elke voormiddag werd er van 9 tot 10.30 uur gekegeld, daarna was er anderhalf 
uur tijd om de boog te spannen.

Jos De Groof (kegelen), 
Gino De Maere (boog-
schieten), Leonard Van 
Overmeire (kegelen) en 
Gilbert Mees (boogschie-
ten) en blije kinderen. 
(© L. Van Overmeire)

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

ZeVentiende grote Prijs
22-24 feBrUAri.

Na dit tornooi van de Beverse Kegelclub, mocht voorzitter Jos De Groof de beker 
overhandigen aan de ploeg die met drie spelers de hoogste score behaalde. 
Met 1892 kegels was dat ‘Creatief-Sportief’ uit Beveren. Zun uit Mortsel werd met 
1796 kegels tweede. 

GD

beneFiet Voor dominique leFeVre.
Vorig jaar in augustus kreeg ex-Beveren en Kallo-speler DOMINIQUE LEFEVRE een 
zwaar moto-ongeval in het Spaanse Barcelona. Sindsdien ligt de nu 36-jarige 
Beverenaar in coma. De familie wil hem repatriëren maar dat kost handen vol geld. 
Daarom besloten enkele van zijn vrienden uit de voetbalwereld om een handje 
toe te steken. Ondermeer ex-prof en goede vriend van Domi, ZINHO CHERGUI is 
één van de drijvende krachten achter de organisatie van een zaalvoetbalmatch op 
zondag 24 maart in Melsele tussen twee vedettenploegen (ondermeer Gilles 
Swerts (die nog met Domi samenspeelde in de Beverse jeugd) , Roel Van Hemert, 
Jonathan Rowell, Anouar Bousfia, Zinho Chergui en zaalvoetbal-internationaal 
Ahmed Sababti verlenen hun medewerking). Er zullen ook truitjes geveild worden, 
geschonken door ondermeer Radja Naingolan en Sebastien Dewaest.

Dominique Lefevre begon ooit bij SK Beveren. In 1992 werd hij landskampioen 
met de préminiemen, als keeper toen nog. Later werd hij aanvaller. Op zijn 16de 
verhuisde hij naar Fc Nieuwkerken, Svelta Melsele, Hardy Waasmunster. Tussen 
2006 en 2010 speelde hij voor Kallo, nadien voor Rapid Lebbeke, Zwijndrecht en 
Reet. In 2014 kwam hij naar YB SK Beveren waar hij uitgeroepen tot speler van het 
jaar. In 2017 trok hij naar Spanje. Hij ging aan de slag bij Hewlett Packard (in België 
had hij ervaring opgedaan bij Pioneer). Een jaar later sloeg het noodlot toe. 

rB

de ZePPelin (HaasdonK)
600 eUro Voor Bednet

Vrijdag 15 maart (niet toevallig pyjamadag) overhandigde De Zeppelin een che-
que van 600 euro aan Bednet. Door deze organisatie kunnen zieke kinderen (gra-
tis) van thuis uit live de les in hun klas volgen. Gelukkig heeft De Zeppelin deze 
hulp op dit moment niet nodig, maar toch wilde de school een duwtje in de rug 
geven.

Een maand eerder verkochten de kinderen 190 
ontbijtmanden en voor elke mand werd 2 euro 
opzij gelegd voor Bednet. Ouderraad Reynaert 
maakte het bedrag nog mooier en ronder door 
het aan te vullen met een eigen bijdrage.
Klas L3A van juf Marieke verkocht de meeste 
manden en de leerlingen kregen in pyjama een 
ontbijt op school. Voor alle andere kinderen van 
De Zeppelin was er een donut van Donattelo.

GD
(met dank aan Annelies Van Bogaert, ouderraad)

Overhandiging van de cheque, met links juf Marieke, twee dames van Bednet, 
schepen van onderwijs Katrien Claus en directrice Debbie Rooms. 

De kinderen van de winnende klas 
aan het ontbijt.
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Uit Estland maar wonende in Melsele: 
de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente 
van Beveren - Na Beveren natuurlijk  

Toen  De Post ermee op hield in Melsele werd er beloofd dat er in de buurt 
een postpunt zou komen. Eerst was dit het geval maar nu niet meer. De 
10.000 Melselenaren (er zijn in Vlaanderen heel wat fusiegemeenten die bij-
lange niet aan dit inwonersaantal komen) moeten nu naar het nieuwe post-
punt…in Beveren (Comme chez nous, Vesten 20), op een goede kilometer 
van bpost in Beveren.

°°°

‘De maskes’ in beeld, een fietsclub voor dames met als vertrekpunt ’t portaal’

°°°
Op zaterdag 6 april presenteert fanfare De Kunstliefde ‘Super Helden’ met als 
dirigent Jo Schelkens. Afspraak in de Boerenpoort om 20u   Kaarten in voor-
verkoop 10 euro, aan de kassa 12 euro. Kaarten verkrijgbaar bij muzikanten of 
bij AXA (kerkplein 13) of bij paul@melis.be.

°°°
het grAfschrift VAn de Week:
Hier ligt iemand van Melsele
We hebben voor een keertje

geen idee waarom hij hier ligt

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                                        

Bij het doorbladeren van de oude nummers van de ‘Gazet van Beveren- 
Waas’, doen we nu het pak open van het jaar 1955.  De gemeente Beveren 
deelt mee dat er een uitbreiding komt van de straatverlichting.  In het totaal 
gaat het om 269 lichtpalen met daarin kwikdamplampen.  Ze worden onder 
meer geplaatst op de Vesten, Albert Panisstraat en Grote Baan, de Molen-
bergwijk ed.   De Prosper van Raemdonckstraat is minder gezegend, zij krij-
gen maar 5 lampen.  Op een dinsdagmorgen om 5 uur heeft men in de 
Hendrik Consciencestraat een broek gevonden.  Wat is daar om half vijf 
gebeurd?  Vanaf dit jaar wordt een voetganger ook aanzien als een wegge-
bruiker.  Dus vanaf nu moet hij zich houden aan de bevelen van politieagen-
ten en moet hij wachten voor het rode licht.  Tot hiertoe was dat niet nodig.  
In de herberg bij Julien Segers (nu het Kolenhof) heeft een bal plaats om de 
jonge wielrenner Petrus Oelibrandt te steunen.  De gemeente neemt een 
aantal werklozen in dienst voor het kuisen van beken en grachten,  onder-
houdswerken aan de landbouwwegen en vooral voor het ophogen van de 
gronden die gebruikt zullen worden voor de nieuwe begraafplaats.  Eerst 
gaan ze er dus grond opkappen, om er daarna terug putten in te maken.  De 
gemeente deelt mee aan de inwoners die zelf huisnummers op hun huis aan-
brengen, dat dit voorbarig is.  De gemeente zal zorgen voor de huisnummers.  
Wanneer staat er niet bij. In het Gildenhuis – een katholieke cinema – draait 
men de film ‘Ho, wat een meid’.  De filmliga beschouwt deze film voor volwas-
senen met voorbehoud.  Er zal die dag dus veel volk een ijskreem bij Anna 
Bosman gekocht hebben.  De gezinnen die vorig jaar hun vierde of vijfde kind 
kregen, moeten zich aanmelden bij de Bond der Kroostrijke Gezinnen.  Toen 
kreeg men daar nog een premie voor.  Tegenwoordig geeft men onze jonge 
ouders voorlichting omdat dit zeker niet meer zou gebeuren.  

J.B.
(wordt vervolgd) 

wist je…
dAt er onder Wetsdokters een gezegde 

‘ALcohoL in de mAn, VerstAnd in de BAL’ BestAAt? 
We hoorden het op 28 februari een dokter uitspreken tijdens het canvas-
programma Misdaaddokters. Een andere ging daarop verder en vertelde 
dat de uitdrukking ‘zich een stuk in zijn kloten zuipen’ (onze excuses voor 
het taalgebruik) niet zomaar gebruikt wordt. Blijkbaar kunnen deze specia-
listen via de testikel achterhalen hoeveel iemand heeft gedronken en is het 
resultaat even betrouwbaar als een vaststelling via een bloedafname.  

SPREUK VAN ’T  JAARGETIJ 
Maart koel en nat, veel koren in het vat.

Kallobaan in Beveren 
wordt een schoolstraat

De Kallobaan, tussen de Beukenhoflaan en de Kloosterstraat is in de peri-
ode 11 maart - eind juni op schooldagen afgesloten. Na deze proefperio-
de zal de schoolstraat worden geëvalueerd.

Tijdsblokken wanneer de Kallobaan vrij is van gemotoriseerd verkeer:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
• tussen 8.00 > 8.30 uur
• tussen 15.15 > 16 uur

Op woensdag
• tussen 8.00 > 8.30 uur
• tussen 11.45 > 12.15 uur

Doorgangskaart
Bestuurders van motorvoertuigen die in de schoolstraat wonen of van 
wie de garage in die straat gelegen is kunnen een doorgangskaart voor 
de schoolstraat aanvragen bij de dienst Mobiliteit.
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‘t klokzeel
BeVeren in de kopgroep…

Beveren staat op plaats 10 in de lijst van de Belgische 
gemeenten met de slechtste luchtkwaliteit. Dat blijkt 
uit een rapport van AirVisual, een bedrijf dat metin-
gen van de luchtkwaliteit uitvoert. Dat bericht van 
begin deze maand was voor velen een schok. Maar 
wie er een beetje bij nadenkt, die zal moeten beken-
nen dat er de laatste jaren al verschillende waarschu-
wende tekens te vernemen waren. Hoe dikwijls hoor-
den we niet vertellen dat in bepaalde straten van 
onze gemeente een schrikbarend aantal bewoners 
door kanker getroffen werden.
In oktober 2005 schreven we in De Beverse Klok dat 
in alle bussen van Melsele de brochure ‘Meer gezond-
heid. Minder zware metalen’ werd bedeeld. Het was 
volgens de kleine lettertjes bovenaan een informa-
tiemapje. Maar uiterlijk leek het meer op een krui-
sing tussen een ‘mannekensblad’ en een reclamefol-
der. Met als gevolg dat het bij velen rechtstreeks in 
de doos van het oud papier terechtkwam. Het mapje 
bevatte nochtans interessante tips om toch gezond 
te kunnen leven in een omgeving waar cadmiumver-
vuiling een gevaar vormde. Er werd gewaarschuwd 
voor groenten van eigen kweek op vervuilde grond 
en er werd aangeraden niet te  veel stof op te rakelen 
in huis en zoveel mogelijk een vochtige doek te 
gebruiken. De mapjes werden bedeeld in de Ant-
werpse omgeving: in Aartselaar, Wilrijk, Hoboken, 
het Kiel, Zwijndrecht en Melsele.

…VAn de gemeenten…
Het ene onheilsbericht volgde op het andere. In janu-
ari 2006 noemde men in de pers Zwijndrecht de vuil-
ste Vlaamse gemeente: 44% van de Zwijndrechtse 
bodem bleek vervuild te zijn, meer dan dubbel zoveel 
als de grond in Antwerpen (20%). 

En in juni 2006 kreeg de bevolking van Kruibeke de 
mogelijkheid om het putwater te laten onderzoeken. 

Het recente onderzoek van AirVisual gebeurde  in 
opdracht van milieuorganisatie Greenpeace. In 2018 
werd er in Beveren gemiddeld 14,9 microgram fijn 
stof met een aerodynamische diameter kleiner dan 
2,5 micrometer per kubieke meter gemeten, een stij-
ging van één microgram ten opzichte van 2017. 
Wetenschappelijke taal waaruit we moeten besluiten 
dat de lucht niet erg zuiver is in onze gemeente. De 
oorzaak is vooral de aanwezigheid van de industrie, 
de haven en de mobiliteit in en rond onze gemeente. 
Zowel de E17 als de E34 lopen door Beveren en dat 
brengt erg veel schadelijke stoffen met zich mee. 

…met sLechte LUcht.

De cijfers van het AirVisual-rapport over het jaar 
2018 lopen niet gelijk met die van de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM), die zegden dat de concentratie 
fijn stof in Beveren in 2017 tussen 8 en 20 microgram 
per kubieke meter bedroeg. Het grootste deel van 
Beveren ligt in een gele zone (13-15 microgram per 
kubieke meter) met enkele uitschieters rond de  dok-
ken tussen de 16 en 20 microgram per kubieke meter.

Blijkbaar zitten we nog niet over de grens van het 
toelaatbare maar we balanceren op het randje.  Maat-
regelen om de cijfers te verlagen zijn dringend 
gewenst.  Beweerde men niet dat aardbeiplantjes fijn 
stof opslorpen? Maar dan moeten die zeker wel in de 
open lucht groeien om zo te vermijden dat we straks  
als in bepaalde Chinese of Japanse steden ons mond-
maskertje moeten aantrekken alvorens buiten te 
komen.

rP

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 en Zjeraar hebben zich laten 
verleiden om mee te doen aan de 
kroegentocht van een vrienden-
club. In het eerste café heeft Riekes 
grote dorst en hij drinkt vier pinten.
Als ze in het tweede café komen 
neemt hij zich voor om er eentje 
minder te drinken. En dat lukt hem. 
Al babbelend met Zjeraar lopen ze 
dan samen het derde café binnen 
aan het staartje van de groep. Rie-
kes zijn grootste dorst is voorbij en 
hij stelt zich tevreden met twee 
pintjes.
Het vierde café van de tocht is hun 
stamcafé en Riekes blijft aan de 
toog staan praten met de waard. Als 
die ziet dat Riekes zijn pint zo goed 
als leeg is, vraagt hij:
-Nog eentje, Riekes?
-Nee, Staf, zegt Riekes. Ik weet niet 
wat ik heb vandaag, maar hoe min-
der dat ik drink, hoe zatter dat ik 
word.

Vooraan in de jaren ’50 passeerde 
ik als student geregeld in de Ant-
werpse Hoogstraat voorbij een 
bakkerszaak waar ze de lekkerste 
PODDING van de hele wereld 
bakten die ze verkochten in spie-
en. De samenstellers van ‘Het Dia-
lect van Beveren’ omschrijven dat 
gebak als ‘gemaakt van de over-
schotten van de bakkerij , zoals 
koffiekoeken en gebakjes en met 
specerijen en rozijnen en afge-
werkt met een laagje suikergla-
zuur.’ Het woord zal wel afkom-
stig zijn van het Engelse pudding 
wat volgens Van Dale een beslag 
is van meel of fijngemaakt brood, 
melk, eieren, niervet enz. dat in 
een blikken vorm wordt gekookt 
of gebakken. De moderne pud-
ding wordt bij ons gemaakt met 
puddingpoeder en melk en als 
dessert opgediend. 
Telkens als ik in de Hoogstraat 
passeer op de plek waar die bak-
kerij was, denk ik aan die ‘pod-
ding’ en krijg ik nog steeds die 
smaak in de mond.
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nem nou


