
De Pollekes uit Kieldrecht heten voluit Koninklijke fanfare Leopold- en Albertisten . 
Dat daar twee namen van koningen in staan, is geen toeval. De fanfare werd 
in 1919 opgericht als een vereniging van oud-soldaten. De oudsten onder de 
leden  hadden gediend onder koning Leopold II, de jongsten onder zijn opvolger 
Albert I.
Het is letterlijk een eeuwigheid geleden maar de fanfare is nog altijd springlevend, 
als we de enthousiaste voorzitter Philip Van Cleemput mogen geloven.

De Pollekes bezitten een vlag van de Leopoldisten uit 1917 en die zou verband 
houden met De Zang, een groep mensen die al zingend door de straten van 
Kieldrecht trok. De vereniging die in 1919 ontstond, ging een stap verder. Leopold 
kreeg het gezelschap van Albert, alleen oud-soldaten mochten lid worden én ze 
moesten een instrument bespelen. In de beginjaren bleef dat beperkt tot 
klaroenen en trommels, pas in 1924 werd de bezetting uitgebreid met 
koperinstrumenten.
Men hield zich strikt aan de twee voorwaarden en dat betekende dat mensen uit 
hetzelfde gezin bij twee muziekgezelschappen moesten spelen: de gewezen 
soldaten bij de Leopold- en Albertisten, de andere leden bij Sint-Cecilia, de nog 
oudere harmonie van Kieldrecht.
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W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

LEES BIJ DE CARTOON P. 5

Geneeskunde , de naam zegt het al, wil mensen genezen die ziek zijn. Medische 
ingrepen en geneesmiddelen staan nog altijd centraal. De medische ontwikkelingen 
zijn indrukwekkend en toch zijn er meer dan 400 000 Belgen die langdurig ziek thuis 
zitten. Een op de drie Belgen krijgt te maken met psychische problemen, één op de 
tien gebruikt antidepressiva of slaapmiddelen.  We hebben het zo druk dat we ’s 
nachts nog niet zijn uitgeraasd zodat de kwaliteit van onze slaap inboet. 
Gezondheidszorg  heeft een miljardenbudget waarvan het merendeel gespendeerd 
wordt aan het bestrijden van ziektes. 

Tijd voor een nieuw concept, oordelen verschillende artsen. Voorkomen is de 
boodschap en het promoten van een gezonde levensstijl. Beter voorkomen dan 
genezen, zegt de volksmond. Specialisten spreken over het streven naar een positieve 
gezondheid die ze indelen in zes terreinen. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken op 
welke vlakken het goed gaat of het nog beter kan.
Er zijn de lichaamsfuncties: je gezond en fit voelen, goed slapen en eten, geen 
klachten of pijn hebben. Het is de fysieke kant van  gezondheid. Maar er is meer. Hoe 
zit het met ons dagelijks functioneren: zijn we tevreden op het werk, kennen we onze 
grenzen, gaan we goed om met tijd en geld… Er is de mentale kant van gezondheid: 
hebben we alles onder controle, voelen we ons vrolijk of eerder depressief, piekeren 
we niet teveel… Hoe ervaren we de kwaliteit van het leven: zitten we goed in ons vel, 
is er balans tussen werk en privé, genieten we voldoende, voelen we ons goed, zijn we 
gelukkig in onze relatie, zien we onze vrienden voldoende… Er is ook de sociale kant: 
doen we mee, horen we erbij, hoe zit het met onze sociale contacten, engageren we 
ons in de maatschappij, zijn we lid van een vereniging… En tenslotte is er de 
zingeving: is ons leven zinvol, hebben we de nodige levenslust, levenslang leren, 
idealen…

Het zal duidelijk zijn dat al deze aspecten elkaar overlappen en dat dit een 
theoretische benadering is van gezondheid.  Zoals vaak met dergelijke concepten 
gaapt er een kloof tussen theorie en praktijk. De maatschappij maakt het ons niet 
altijd gemakkelijk om de juiste keuzes te maken. Veel zaken heb je als individu niet in 
de hand. Heb je tijd om te sporten? Waarom is ongezonde voeding goedkoper dan 
gezonde voeding? De komst van de computer heeft gezorgd voor een meer zittend 
leven. De televisie heeft ons in een houdgreep. Op het werk wordt meer en meer 
geëist. Beide partners werken buitenshuis. De mens heeft de regie van zijn leven niet 
volledig in eigen handen.

Het mag ook niet ontaarden in situaties waarbij we elk begeleiding hebben van een 
psycholoog. Je weet hoe twee psychologen elkaar begroeten. De ene zegt: hallo, hoe 
gaat het met mij. De andere: Goed, en hoe gaat het met mij?

Een Bourgondiër sprak:  de enige manier om gezond te blijven, is eten wat je niet wilt, 
drinken wat je niet lust en doen waar je geen zin in hebt.

5000 Special Olympics eendjes gespot!

De leden van de fanfare Leopold- en Albertisten kort na de oprichting. 

De muzikanten in een fanfare of harmonie zijn blazers of slagwerkers. In de 
fanfare zijn er enkel koperblazers, bij de harmonie worden die aangevuld 
met houtblazers: klarinet, dwarsfl uit, hobo of fagot. De saxofoon is een 
twijfelgeval, want het koperen instrument heeft een houten rietje. Het is bij 
allebei terug te vinden.
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Pas in 1969 ruilden de muzikanten hun uniformpet voor een volledig uniform
Vrouwen deden in 1970 hun intrede als lid van het meisjestamboerkorps en 
enkele jaren later trokken ook majorettes mee door de straten. Gebrek aan 
belangstelling leidde in 1992 tot de stopzetting. Dit betekent niet dat de Pollekes 
mannelijk zijn, want ondertussen zijn vier op tien muzikale leden van het 
vrouwelijk geslacht. 

Een niet-muzikaal hoogtepunt was de toestemming van het hof om zich 
‘koninklijke’ fanfare te noemen. In 1993 overhandigde prins Filip de officiële 
documenten.

Het repetitielokaal van de 
fanfare is een chalet, die  
de leden eigenhandig 
opbouwden op de terreinen 
van KSK Kieldrecht. Daar 
wordt op woensdagavond 
of zaterdag gerepeteerd.
De leeftijd van de leden, 
een vijftigtal, ligt tussen 11 
jaar en 82 jaar. De jongeren 
volgen meestal les aan de 
gemeentelijke academie, 
maar dat is geen noodzaak. 

De vereniging leidt sinds 2006 zelf jonge muzikanten op, omdat zij aan de basis 
liggen van het toekomstig succes. De drumband Pollekes (Drumpo) is daar een 
rechtstreeks gevolg van, net als Jeugd Ensemble Pollekes of JEP. Ze staan resp. 
onder leiding van Marc Van Hoylandt en Frans Van Gorsel. 

Een fanfare blijft niet binnen. De Pollekes laten van zich horen bij kermissen en 
andere feestelijkheden in Kieldrecht. Jaarlijks geven ze rond Valentijn een concert 
in OC Ermenrike.  Uiteraard zijn ze ook aanwezig bij de bevrijdingsfeesten in mei 
en de herdenkingsplechtigheden aan de oorlogsmonumenten in onze gemeente. 
Je zag ze misschien al aan het werk tijdens de parkconcerten of als street band 
tijdens de Beverse feesten.
Ze gaan geregeld op reis en laten ook dan hun muzikale stempel achter. 

Minder vrijblijvend is de 
deelname aan de Oost-
Vlaamse kampioenschappen. 
Sinds 2013 spelen ze in de 
eerste afdeling. Die 
wedstrijden leiden ook tot 
individuele kampioenen. 
Jitse Paelinck, de jongste van 
de fanfare, mag zich Oost-
Vlaams kampioen slagwerk 
noemen. De twintigjarige 
Ken Van Hoylandt werd voor 
het tweede jaar op rij Belgisch 

kampioen. Sinds kort is hij de nieuwe dirigent.

Het jubileumjaar 2019 begon met een officiële ontvangst in kasteel Cortewalle. 
Op 16 februari speelden De Pollekes in CC Ter Vesten het concert dat de 
herdenking van WO I afsloot. Voor Filip Paelinck een emotioneel moment, want 
na 24 jaar hanteerde hij voor de laatste keer het dirigeerstokje.   

Eind mei heeft Koninklijke fanfare Leopold- en Albertisten de eer om onder de 
Menenpoort in Ieper te spelen. Half augustus organiseert de muziekvereniging 
een festival in OC Ermenrike en eind september treedt Barbara Dex daar op 
tijdens het jaarlijkse concert (dat dit jaar later dan gewoonlijk valt). Begin 
december opent Ermenrike de deuren voor ‘Songs of Sanctuary’, een concert in 
samenwerking met de Beverse academie.
2019 wordt een druk jaar, maar een honderdste verjaardag kan je niet zomaar 
voorbij laten gaan en hoe kan een fanfare dat beter doen dan door zich te laten 
horen? Gelukkig kan voorzitter Philip Van Cleemput rekenen op secretaris Philip 
Dilles, penningmeester Manu Dillis en bestuursleden Marc Van Hoylandt en Frie 
Van Roeyen. En vaandrig Ward Staut mag zeker niet vergeten worden. 

(De foto’s komen uit het archief van de vereniging)
GD

Vervolg van blz. 1



De foto’s van deze aflevering 
passeerden op Facebook. 
Ze werden genomen vanuit 
de kerktoren en zijn een 
mooi voorbeeld van de 

verstedelijking van Beveren. 
Op de oude foto is duidelijk 

te zien dat de Kasteeldreef 
een zandweg was. Het was ook 

een private weg tussen kerk en kasteel 
Singelberg, die onder meer in het bezit was van de hertogen 
van Arenberg. Toen de gemeente in de jaren twintig de rechten 
opkocht, was de Kasteeldreef eigendom van de familie de 
Brouchoven de Bergeyck. Vanaf 1927 was er vrije woonst en 
doorgang voor elke burger.
Pas in 1952 kwam er macadam en dat was voldoende reden om er op 23 maart van dat jaar een groots volksfeest met stoet van te maken.

(bron: Buizelendam)  GD
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Hondenloopzone in Kallo

Deze hondenlosloopzone is aangelegd op een grasland met fruitbomen 
vlakbij de Melkader in Kallo. Het terrein is voor wandelaars te bereiken 
via een trage weg parallel met de Melkader, net voorbij de brug in de 
Fabriekstraat. Ook via de Jan Frans Faveletstraat en de Perelstraat kan je vlot 
de hondenlosloopzone bereiken.
De hondenlosloopzone heeft een oppervlakte van een halve hectare en is 
afgerasterd met een 1,5 m hoge afsluiting in kastanjehout. De zone heeft 2 
bezoekersingangen, elk voorzien van een sas met een extra klappoort om 
het ontsnappen van aanwezige honden te vermijden bij het binnenkomen.  
Voor het spelplezier van de honden liggen er boomstammetjes en een 
rioolbuis in de weide. De boomgaard werd  verder aangeplant met 
hoogstamfruitbomen. Net buiten de zone gaan we een  bloemenweide 
aanleggen. Een 2-tal zitbanken werden bijkomend geplaatst.
Er zijn enkele spelregels opgesteld.
1. Je hond is gezond en gevaccineerd, dit beperkt het infectierisico.
2.  Ga met de hond wandelen alvorens je de weide betreedt. Hiermee 

kanaliseer je energie.
3.  Een hondenspeelweide is geen hondentoilet. Ruim alles op en gooi het in 

de vuilnisbak. Laat geen afval achter.
4.  Laat je hond geen kuilen graven of schade toebrengen aan de infrastructuur.
5.  Heb aandacht voor je hond, houd hem in de gaten. Wees betrokken en 

actief.
6.  Respecteer de signalen van jouw hond en andere honden (stress, angst, 

grommen,…). Kom later terug als de stressfactor verdwenen is (teveel 
drukte, honden die elkaar niet liggen,…).

7.  Als de toon verandert bij spelende honden, stop het spel. Verlaat de weide.
8.  Vermijd spelen met voorwerpen, dit kan bezitsagressie 

uitlokken.
9.  Let op als je teefj e loops is, dit kan onverwachtse 

gevechten uitlokken.
10.  Geniet van het samenzijn met je hond en andere 

honden.

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 !

Het schoolteam van het KA, het Koninklijk 
Atheneum Beveren, heeft zich weer eens 
geplaatst voor het wereldkampioenschap 
voetbal voor schoolteams volgende maand in 
Belgrado. De reis brengt heel wat kosten mee en 
ze hopen met een opvallend initiatief aan 
centen te raken: de onlineverkoop van een 
houten bal, gesigneerd door de Rode Duivels. 
Veel geluk, mannen! 
En de koper van de die bal? Als hij hem wil 
wegkoppen zal hij geen Duivels maar sterretjes 
zien.  

RP

SPORT ANDERS

Cortewalle

 Cortewalle, kasteel genaamd van over eeuwen,
een gesierde gevel, torenhoog gezien van beneden. 
Spiegelend, rondom, van uit de wal 
door wind, rimpelend, gebroken ’t helder kristal. 
Een oud rijkelijk verleden, met een graaf en gravin 
aanziet men met rijkdom, in een herinnering 
omkranst met een park, zon verlichte bomenpracht. 
Als kunstwerk, meermaals geverfd, op doek gebracht. 
Bij het naderzien, een wondermooi, groots kleurenpalet, 
denkend, in gedachte, een kasteel door mensenhanden 
opgewerkt.

Willy  (aquarel van Aimé Van Avermaet)
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TRAGE WEGEN  -  AFLEVERING 45
BEVEREN

PAREINLAAN - VIERGEMEET

Op het stratenplan is links onderaan een 
wirwar van trage wegen (stippellijnen) te 
zien in de wijk Viergemeet. Dat is ook zo aan 
de rechterkant voor de wijk Vesten, tussen 
Alexander Farnèselaan en Schoolstraat. 
Misschien is het zonder kleur niet zo goed 
zichtbaar op het plan, maar vanaf Viergemeet 
loopt een waterweg bijna loodrecht naar het 
noorden en na een bocht van 90° komt die 
voorbij de Alexander Farnèselaan uit in de 
Gaverlandstraat. Langs een groot deel van 
deze waterloop wordt op dit moment een 
trage weg aangelegd. Op het stratenplan 
is die niet te zien, op het infoplannetje wel. 
Ik durf nu al voorspellen dat het een topper 
zal worden. Het wordt een veilige manier om 
een flink stuk van de Grote Baan te vermijden 
en de aanwezige vijvers en watervogels 
versterken het vakantiegevoel. Wie aan de 
nieuwe wijk Viergemeet (aan de rotonde) het 
fietspad neemt, zal dan via deze trage wegen 
naar de Gaverlandstraat, naar de wijk Vesten 
(en dus de Schoolstraat) en naar de nieuwe 

Alexander Farnèsewijk kunnen. Melsele komt zo een pak dichterbij. 
Ook vanuit de Lt. Van Eepoelstraat is er een aansluiting. 

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

Het fi etspad aan het begin van de wijk Viergemeet. 
De N70 ligt achter de fotograaf

De trage weg Pareinlaan-Viergemeet begint in de 
woonwijk aan het bruggetje.

Rechts zie je de nieuwbouw aan de Alexander 
Farnèselaan en daarachter de kerktoren van 

Melsele. Tussen de bomen achteraan, staan de 
huizen van de Keizer Karelstraat. Rechts van en 

achter de fotograaf ligt het Pareinpark
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Voorjaarsbloeiers
Ze zijn er weer in onze tuinen en openbare plantsoenen. En je kan er niet naast 
kijken. Dikwijls heel opvallend, de schitterend bloeiende voorjaarsstruiken en 
planten. 
Wat enorm opvalt en soms pijn doet aan de ogen, is het Chinees klokje of 
Forsythia, met zijn hevig gele bloemen. Als je hem onmiddellijk na de bloei 
snoeit krijgen de nieuw gegroeide takken het jaar nadien massaal bloemen. Een 
zeer populaire struik enkele decennia geleden maar nu op de terugweg. Toch 
iets te fel geel naar mijn smaak, maar smaken kunnen verschillen en over kleuren 
en smaken is het moeilijk te redetwisten. 
Daarnaast heb je de Viburnum tinus of sneeuwbol, eigenlijk een altijd groene 
winterbloeier, maar die nu nog steeds onverminderd blijft doorbloeien. Met zijn 
witroze bloemschermen geeft hij als een van de eersten het startschot voor de 
bloei van heel wat geliefde en prachtig bloeiende viburnumsoorten. Zo staat in 
mijn tuin de onovertroffen Viburnum burkwoodii met zijn heerlijk geurende 
ronde bloemtrossen klaar om open te barsten. Daarna zal de Viburnum plicatum 
“Mariesii” en de “Grandiflorum” volgen. Schitterend!

Maar de kampioen van de voorjaarsbloeiers 
is voor mijn part nog altijd de magnolia. 
De dikke harige bloemknoppen hebben 
de hele winter tijd gekregen om te groeien 
en op te zwellen. En als de tijd dan rijp is, 
barsten ze open en tonen ze hun prachtige 
inhoud. De magnolia of beverboom werd 
genoemd naar de zeventiende eeuwse  
Franse botanicus Pierre Magnol en 
behoort tot een van de eerste en oudste 
bloemplantenfamilies. Ze is waarschijnlijk 

rond de honderd miljoen jaar geleden ontstaan, héél lang voor er sprake was van 
de eerste mens. Aan de bouw van de bloem kan je haar primitieve natuur 
vaststellen. Als je er goed naar kijkt zie je dat de bloemdekbladeren, de 
meeldraden en de vruchtbeginsels in een spiraal rond de kegelvormige bloemas 
gerangschikt staan. Dat wijst op hun primitieve natuur. Bij evolutionair “jongere” 
bloemplanten zijn de delen van de bloemen namelijk in afzonderlijke kransen 
gerangschikt. Ze komen van nature voor in grote delen van Azië en vanaf het 
Zuidoosten van de Verenigde Staten tot in Zuid-Amerika. Daar kunnen ze 
uitgroeien tot prachtige grote bomen van meer dan twintig meter hoog met 
reuzengrote bloemen, denk bijvoorbeeld maar aan de altijd groene Magnolia 
grandiflora. Daarvan worden soms in zijn land van oorsprong de onderste takken 
in de grond verankerd om wortel te schieten en zo meer resistent te zijn tegen de 
dikwijls verwoestende stormen. Wie ooit in de periode mei-juni in het Spaanse 
Valencia in het Ameda park was zal zeker de spectaculaire bloei van deze 
prachtbomen kunnen bewonderen hebben.

In onze tuinen zie je nu vooral cultivars 
van de stermagnolia (Magnolia stellata) 
met zijn prachtige witte, stervormige 
bloemen en de Magnolia x Soulangeana 
met zijn witroze tot dieppurperen 
bloemkleurschakeringen. Wat een 
bloemenpracht! En als je wat geluk hebt 
en het weer zit mee kan je er toch een 
drietal weken van genieten.

Ik had ooit het geluk van een Magnolia 
dianica te kunnen aanschaffen. Sindsdien 
bloeit hij ieder jaar in mei met heerlijk 
geurende, prachtige, spierwitte bloemen. 
Telkens ik in de tuin kom kan ik niet aan de 
verleiding weerstaan en moet ik er even 
langs lopen om zijn bedwelmende geur te 
kunnen opsnuiven!
Tel daarbij nog eens de bloeiende 
krentenboompjes, de sierperelaars, en de 

Japanse kerselaars en we zitten in één van 
de mooiste bloeiperioden van het voorjaar. Geniet ervan met volle teugen!

François 

Bij de cartoon

Het gemeentebestuur verkoopt 5000 
eendjes als steun voor de Special 
Olympics die hier en in St.Niklaas 
doorgaan van 29 mei tot 1 juni.  Meer 
dan  3400 atleten met verstandelijke 
beperking zullen hieraan meedoen.  
Vandaar de steun van de gemeente.  Men was alleen vergeten dat die 
5000 plastiek eendjes veel plaats innemen.  In afwachting van het nieuw 
gemeentehuis zitten alle gemeentelijke gebouwen bomvol.  Dan maar 
gezocht naar een plaats waar die dieren thuishoren.  En waar kan dat beter 
zijn dan in de ‘pillekesdreef’ en de vijver rond Hof Ter Welle. 

Stermagnolia

Magnolia x Soulangeana.

Wie al dat moois van dichtbij wil meemaken kan op Hof Ter Saksen terecht 
voor een prachtige collectie van schitterende voorjaarsbloeiers. En dit dicht 
bij de deur en gratis. Wij zijn verwend!
Wie iets verder wil rijden én betalend kan nu ook naar Arboretum Kalmthout 
(Japanse kerselaars) en Arboretum Wespelaar gaan zien. In Wespelaar is er 
trouwens een heel grote én zeer speciale collectie van magnolia’s te 
bewonderen.

Op 25 maart overleed te Sint-Niklaas in het AZ 
Nikolaas Julia Van Mieghem, de weduwe van 
René Van Osselaer uit de Moerstraat. Julia was 
geboren te Beveren op 14 november 1921 in een 
landbouwersgezin in de Achterhoek. Ook in de 
Moerstraat waar ze terechtkwam na haar huwelijk 
zette zij mee de landbouwactiviteiten voort. Vijftig 
jaar geleden kwamen haar broer Jozef en haar zus 
Maria bij hen inwonen.
Julia is gewezen bestuurslid van KVLV.

In 2001 overleed haar echtgenoot en in 2015 stierf haar broer.. Zij was steeds 
een zeer opgewekte vrouw die het leven van de zonnige kant bekeek. Neefj es 
kwamen er met veel plezier op vakantie en bezoekers waren er altijd welkom 
en het was niet vreemd dat de familie veel trouwe vrienden en kennissen 
heeft. Julia bleef tot haar 96e levensjaar auto rijden.

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

RP

IN MEMORIAM 
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   KRUISWOORDPUZZEL  208
Horizontaal:

(1) aanspreking (6) 
rivier in Noord-Italië (7) 
bedorven (8) zwart 
snoepgoed (10) oude 
lengte-eenheid (11) 
vrouwennaam (12) 
iemand die deel 
uitmaakt ve bep. kring 
(15) plaatselijke mist 
(16) tijd v 12 maanden 
(17) landcode v Tunesië 
(19) bolle verheffing op 
de waterspiegel (21) 
muzieknoot (22) 
deciliter (24) diefstal 
(25) groentjes en vlees 
in filodeeg (28) eerste 
vrouw (29) slotwoord v 
gebeden (32) van de 
(33) afgebrokkelde kust

Verticaal:
(1) instrument om te malen (2) 
buitenaards wezentje (3) v adel (4) 
tijdperk (5) kunsttaal, in 1904-1908 
door Amerikaanse dominee Edward 
Powell Foster ontworpen (7) 
vergoeding voor het gebruik v 
geleend geld (9) vlak (11) verheffing 
vh aardoppervlak (13) geluid ve ezel 
(14) vrucht vd wijnstok (18) reeds 
(20) goed, mooi (21) tijdelijk, 
voorbijgaand gebruik in kleding, 
manieren, uiterlijk (22) doen (Eng) 
(23) stof v dierenhuiden (25) 
lichtgevende diode (26) meervoud 
(27) kostuum (30) tractormerk (31) 
op dit moment

     OPLOSSING PUZZEL 207

Zoë Danys werd geboren in 1930 en overleed op 
23 maart op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Met 
haar echtgenoot Gilbert Smet stond ze aan de wieg 
van de zaak bvba  G. Smet. Aanvankelijk was die 
gevestigd in de Vrasenestraat (waar nu  Zeeman is), 
een klein winkeltje met verkoop van radio’s, tv’s en 
klein elektrisch materiaal. Dat is alweer bijna 60 jaar 
geleden. Zoë was daar zeer trots op, zeker na de 
uitbreiding en de verhuis naar de huidige vestiging. 
Ze zag dat de kinderen in de zaak participeerden. Het 

is de wens van elke ondernemer. Zo plukte ze de vruchten van een goede 
opvoeding zodat haar kinderen een mooie toekomst konden opbouwen. Met 
haar kleinkinderen Phillipe  en Michiel is de derde generatie aan zet en is de 
toekomst verzekerd.
De laatste drie jaar verbleef ze in WZC De Notelaar  op de afdeling lavendel. 
Haar kinderen (Anne-Marie, Peter, Christ’l en Jurgen), de negen kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen moesten  afscheid nemen.  

WA (met dank aan Christ’l en Peter Smet)

IN MEMORIAM 

OVERLIJDENS
Jeanne Van Hul  °1918 +06/03
Willy De Lange  °1959 +07/03
Liliana Peersman  °1933 +07/03
Robert Eeckhout  °1947 +08/03
Cindy De Vylder  °1973 +08/03
Marcel De Block  °1931 +09/03
Robert Pieters  °1941 +12/03
Christianne Van Puymbroeck 
 °1936 +12/03
Dirk Van Vlierberge  °1961 +12/03

Willy De Maeyer  °1936 +13/03
Josef D’Hooghe  °1927 +14/03
André Eycken  °1945 +14/03
Bernd Scheer  °1961 +14/03
Remy De Smet  °1945 +14/03
Maurice Baeke  °1926 +15/03
Nikolaj De Moor  °1987 +16/03
Lea Lequenne  °1938 +16/03
Erny De Moor  °1949 +18/03
Diane Laureys  °1946 +19/03
Rafael Maes  °1943 +21/03

HUWELIJKEN

Kevin Van Aeken en Daisy Van den Broeck

CRYPTO 33: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 32:  
KLOEK   GROENDAK   DECIMEREN  TUINAFVAL  KONIJNENPIJP    SNELSCHAAK   ROSKAMMEN   
GESCHIFT   BOTTINE   SKIPAS   FOEFKE   en dus…   EENMANSACTIE

WAT BLIJFT
IN MEMORIAM

Ik ben niet eenzaam sinds gij zijt gegaan. 
Zoals het licht gans om de wereld is 

zijt gij met mij. Alle herinnering is 
vager en verder van mij heengegaan, 
overgegaan, als bloemen in hun zaad 

onder de aarde. En dit is zo vreemd 
dat nu àl inniger de stilte neemt 

aard van uw wezen, sinds van u begon 
vergetelheid van woord en daad. Van dit gemis 

drenkt zich de lucht om mij van u 
en ik verlies u, en ben gans in u. - 

Lang sinds geleden heb ik droefenis 
zeer liefgehad, om de gelijkenis 

dat zij mij smart en vrede gaf van u. 
Maar zij is heen als gij, en nu 

moest ik toch eenzaam zijn, nu niets gebleven is. 
Maar eenzaam ben ik niet. Ik wist het niet 
ik heb mij gans op dit geheim bezonnen: 

Ik weet alleen dat in de stilte bronnen 
van licht mij drenken met wat mij verliet.

J.W.F Weremeus Buning (1891-1958)
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KUNSTmo(NU)menten

Hoofdstuk cultuur en andere centra
Aflevering 65

OC Ermenrike (Kieldrecht)

Smid en Ambacht

Toen Karel Snoeck (Kieldrecht 10 juni 
1905-13 februari 2006) in Sint-Niklaas 
de vakschool volgde, leerde hij er 
smid Petrus Van De Velde kennen. 
Deze kachel- en kunstsmid kon 
‘Charel’ overhalen om bij hem de stiel 
te komen leren. Na de pensionering 
van Van De Velde, vond Charel werk 
bij een boerensmid. Tijdens WO II 
werd hij verplicht tewerkgesteld 
bij een smid in Duitsland en na zijn 
krijgsgevangenschap startte hij een 
wielen- en kachelsmederij. Na de 
oorlog legde hij zich meer toe op de 
bouwnijverheid en maakte hij trappen, 
trapleuningen en ijzeren deuren. Voor 
kunstsmederij bleef er geen tijd meer 
over. Pas na de overname van de zaak 
door zoon Jos, kon Charel zijn hart 
volgen. 
Charel werkte nooit met 
voorontwerpen, ook al kon hij goed 
tekenen. Het beeld ontstond in zijn 
hoofd en daar liet hij het rijpen tot het 
vorm kreeg. Daarna begon hij tot in de 
kleinste details aan de uitwerking. Zijn 
oeuvre bestond vooral uit vogels.

In het begin van de jaren negentig, 
hij was dan al een eind in de tachtig, 
begon hij aan zijn opus magnum. 
Het moest een ode worden aan zijn 
beroep en het publiek kon er kennis 
mee maken tijdens het ambachtelijk 
weekend van 1994.

Smid en Ambacht toont een smid 
aan het werk achter het aambeeld. 
Opvallend is de rozentak op dat 
aambeeld.

De kunstenaar schonk Smid en 
Ambacht aan Kieldrecht. 

(© G. Drieghe)

(© Jos en Gerda Snoeck-D’Hoey)

(© G. Drieghe)

Detail van Smid en Ambacht.
 (© Jos en Gerda Snoeck-D’Hoey)

OC Ermenrike. Marc Dutoit, voorzitter 
van de cultuurraad, overhandigt op 
24 april 1996 de kunstenaar bloemen. 
Schepen van cultuur Heirwegh kijkt 
toe. (© Jos en Gerda Snoeck-D’Hoey)

Vervolg op blz. 8

OC Boerenpoort (Melsele)
 Zonder naam
Het tweeledig beeldhouwwerk aan de 
trappen van de hal in OC Boerenpoort 
is officieel geen kunstwerk, maar een 
maquette. 

De tweedelige miniatuur was te 
waardevol om niet te tonen en de 
kunstenaar ging akkoord met de 
locatie in de hal van OC Boerenpoort 
en gaf advies voor de houten basis en 
de bevestiging van de twee werken. 
Omdat het officieel een maquette 
was en geen echt kunstwerk, heeft ze 
geen naam en kreeg ze geen officiële 
inhuldiging bij de plaatsing in 2007. 

Paul Perneel

In 2011 trad Paul Perneel op als curator 
van Beeldig Hof ter Saksen 11. Het was 
een iets andere editie omdat er diverse 
werken van slechts drie kunstenaars 
werden getoond. Paul Perneel had 
met Piet Van Loocke en Dirk Demeyere 
twee collega’s uitgenodigd, die net 
als hij beeldhouwers zijn in de strikte 
zin van het woord: ze vertrekken van 
een stuk hout of steen en nemen het 
overtollige er af zodat de essentie 
overblijft.

Perneel werkt graag monumentaal 
met rotsblokken die in de steengroeve 
van Soignies gewonnen worden. Voor 
de bouwsector moeten die stukken 
blauwe hardsteen voldoen aan 
strenge normen en zowel technisch 
als visueel gaaf zijn. Voor kunstenaar 
Perneel geldt het omgekeerde en zijn 
aanduidingen van zagen of boren net 
interessant. Hij zet het nadeel om in een 
voordeel en gebruikt de aangetaste 
buitenkant als contrast tegenover de 
fijne binnenzijde, die door hem wordt 
bewerkt. 

Spreuk van 't jaargetij

Maartse wind en aprilse regen 
beloven voor mei grote zegen.

Bij de herinrichting van ’t Congoke 
was er ruimte voor een kunstwerk 
en de gemeente schreef een 
wedstrijd uit. Twee inzendingen 
werden weerhouden en de 
kunstenaars kregen de vraag 
om een maquette te maken. 
Ze ontvingen daarvoor een 
vergoeding van 500 euro waardoor 
de maquettes eigendom werden 
van de gemeente.
Net -Steen van Jef Mouton 
won en Paul Perneel eindigde 
als tweede. De maquette die 
Perneel instuurde, was een 
volwaardige miniatuur, helemaal 
uitgewerkt in blauwe hardsteen. 
Als ze was gerealiseerd dan zou 
het kunstwerk, ook in blauwe 
hardsteen, 360 x 160 x 90 cm 
gemeten hebben.

(© G. Drieghe)

(© P. Perneel)

Huis Thuis was uitgevoerd in blauwe 
hardsteen en mat 300 x 350 x 200 cm. 
Met zijn vierentwintig ton was deze 
blikvanger het zwaarste werk dat ooit 
op Hof ter Saksen te zien was. 
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Vervolg van blz. 7

Dat contrast vind je ook terug tussen 
de harde buitenwereld en een zachte 
thuis en heel vaak dragen zijn werken 
titels die verwijzen naar huis en thuis.

Paul Perneel studeerde aan 
het Sint-Lucasinstituut te Gent, 
afdeling beeldhouwen. Tot aan zijn 
pensionering in 2014 was hij leraar 
beeldhouwen aan de Stedelijke 
Academie van Tielt.

Jozef als timmerman

In de zogenaamde muziekkamer staat 
een beeld van Prosper De Coninck 
(1905-1975) uit Melsele. Hij was 
als meubelmaker bekend om zijn 
stijlmeubelen, maar na zijn uren 
gebruikte hij zijn creativiteit om 
beeldhouwwerken uit hout te kappen 
en te beitelen.
Het beeld Jozef en zoon stond 
oorspronkelijk in de trouwzaal van het 
gemeentehuis in Melsele en verhuisde 
in 2008 naar de Boerenpoort.

Prosper was als kleine jongen vaak aan 
het tekenen en het boetseren, maar 
volgde nooit academie. Zijn houten 
beelden waren oorspronkelijk klein 
maar werden steeds monumentaler. 
Zijn beeldhouwkunst was religieus 
geïnspireerd en in de kerk van 
Melsele zijn niet alleen beelden van 

hem te zien, hij heeft er ook uren als 
restaurateur gewerkt.

Prosper De Coninck maakte een kopie 
van het Mariabeeldje van de kapel 
van Gaverland. Het echte beeldje is 
te kostbaar en wordt bewaard in een 
kluis. Tijdens de meimaand wordt het 
aan de gelovigen getoond.

GD

Wist je...
dat er niet alleen vliegenmeppers maar ook vliegenverjagers bestaan? In sommige 
culturen - denk aan India of Japan, maar ook in Afrikaanse landen - is het doden van 
vliegen of muggen niet toegestaan. Die beestjes kunnen ook daar heel vervelend 
doen en dan is verjagen het enige mogelijke. Je kan natuurlijk met je handen 
flapperen, maar nog handiger is een echte vliegenverjager. Het idee ontstond 
misschien wel toen iemand zag hoe een koe er in slaagt om met haar staart de 
vliegen van zich af te slaan. Een paardenstaart is even effectief, maar wel mooier 
en dus werden/worden die staarten vastgemaakt aan een steel uit bijvoorbeeld 
bamboe of hout. Hoe belangrijker de eigenaar, hoe exclusiever de steel. Die wordt 
versierd of er komt houtsnijwerk aan te pas. Vroeger was voor hooggeplaatsten een 
steel met ivoorinleg niet uitzonderlijk en voor de allerhoogste had de verjager een 
gouden handvat met edelstenen. 

Onderaan is de vorm van de notelaar 
nog duidelijk zichtbaar. (© G. Drieghe)

De piëta die Prosper maakte staat in 
de rouwkapel van de kerk.

 (© R. De Coninck)

Prosper bij zijn Mariabeeldje.

Romain De Coninck bij het beeld dat 
zijn vader maakte. (© G. Drieghe)

Aerosmith ontstond in 1970 en deze hardrockers worden ook wel de ‘Bad 
Boys from Boston’ genoemd.
Voor de naam ‘Aerosmith’ doen meerdere verklaringen de ronde, de ene al 
onzinniger dan de andere.
Drummer Joey Kramer haalde de aanzet voor de bandnaam bij het album 
‘Aerial Ballet’ van Harry Nilsson. Hij hoorde het voor het eerst toen hij nog op 
school zat. Na wat gestoei met woorden kwam hij op Aerosmith. De andere 
leden vonden het als bandnaam maar niks omdat het hen deed denken aan 
het boek ‘Arrowsmith’ (1925) van Sinclair Lewis. Het was in hun studententijd 
verplichte lectuur. 
Joey maakte hen duidelijk dat hij iets anders bedoelde en zijn ‘No, no, 
A-E-R-O’ kon uiteindelijk wel op begrip rekenen.  

Muziek verzacht de zeden
A� evering 31

� at ’s in a name: Aerosmith

Waarom gemakkelijk als het ook moeilijk 
kan?

GD

socrates

WAT ONS GELUKKIG MAAKT IS HET 
GENIETEN, 

NIET HET BEZITTEN. 

(MICHEL DE MONTAIGNE)

ONS ELSKE
Joepie! de in het zuiden 
van Melsele gevreesde 
glastuinbouwzone kan 
naar de vergeethoek! We hebben 
het volk van de Poenjaard en 
omstreken horen juichen tot op 
Beverenmarkt, toen bleek dat in 
het nieuwe beleidsplan van de 
Provincie de 60 hectare glazen 
serres eindelijk geschrapt was.



In maart is er, na de reguliere competitie, een zogenaamde interlandbreak. 
In die periode spelen vooral in Europa alle landen twee interlands. Naast 
Aleksandar Boljevic die voor Montenegro werd opgeroepen voor de matchen 
op Bulgarije en thuis tegen Engeland was er de verrassende selectie van 
VALTTERI MOREN voor de Finse nationale ploeg. In 2015 arriveerde de toen 
24-jarige verdediger op de Freethiel. Hij kwam over van HJK Helsinki en had 
op dat moment 7 selecties voor de nationale ploeg op zijn palmares (Mexico-
Finland 4-2, Estland-Finland 0-2, in die match scoorde Moren en Zweden-
Finland 0-1 waarin hij eff ectief speelde en matchen tegen Oman, Estland, 
Noord-Ierland en Hongarije waarin hij op de bank bleef ).
Omdat hij in Beveren in het begin moeilijk een vaste stek kon bemachtigen 
en later veel te kampen had met blessures en er bovendien nog diabetis werd 
vastgesteld, verdween hij uit de kern van de nationale ploeg. In zijn eerste 
Bevers seizoen werd hij nog vijf keer opgeroepen maar stond hij alleen in de 
uitmatch op Noorwegen in de basis. In de matchen op Griekenland, Polen, 
Italië en BELGIE bleef hij op de bank. De match tegen België had plaats in 
juni 2016 in Brussel, het werd er 1-1 met een Belgische goal van Lukaku. In 
het seizoen 2016-2017 werd hij nog twee keer opgeroepen maar bleef hij 
op de bank in Duitsland en Kosovo. In september 2017 kreeg hij een laatste 
oproepingsbrief in de bus voor de matchen tegen Ijsland en Albanië maar 
moest hij forfait geven wegens een blessure.
Ook RAFIDINE ABDULLAH speelde in maart nog voor de nationale ploeg van 
de Comoren (tegen Ivoorkust) ondanks het feit dat hij al drie maand zonder 
club zit.
ROBERT DEMJAN, spits bij Waasland-Beveren in 2013-2014 speelt sinds begin 
maart bij de Tsjechische tweede klasser FOTBAL TRINEC (Trinec ligt in het 
uiterste oosten van Tsjechië). Het afgelopen anderhalf jaar speelde Demjan, 
een SLOVAAK, bij de Poolse traditieclub Widzew Lodsk. Die club ging een paar 
jaar geleden failliet en maakte een doorstart in de vijfde afdeling in Polen. 
Het werd onmiddellijk kampioen met Demjan in de basis en ook dit seizoen 
staat het eerste en lijkt een nieuwe titel en promotie er aan te komen. Demjan, 
ondertussen 36 jaar had geen vaste stek meer (hij scoorde nog één keer in 
de heenronde) en verkoos de terugronde elders af te werken. Zijn grootste 
successen haalde Demjan met het Poolse PODBESKIDZIE BIELSKO-BIALA. In 
2012-2013 werd hij daarmee immers topschutter in de Poolse eerste klasse 
(14 goals, ook nog 7 assists). Bielsko-Biala is een dubbelstad sinds 1951 en vele 
inwoners zijn van Duitse origine (de stad heeft TIENEN als zusterstad).
FRANK MAGERMAN wordt de nieuwe trainer van Berchem Sport. Dit seizoen 
is Magerman trainer van VW Hamme maar die club kondigde bezuinigingen 
aan en Magerman koos eieren voor zijn geld. Sportief verantwoordelijk bij 
Hamme, ex-Beverenspeler DAVID VAN HOYWEGHEN moet dus op zoek naar 
een nieuwe oefenmeester.
IBRAHIMA CONTE uit Guinée, in januari 2017 door WB gehuurd van KV 
Oostende (5 wedstrijden gespeeld) zet zijn loopbaan verder in KAZAKSTAN bij 
AKTOBE. Tussen 2009 en 2018 speelde Conté in België bij achtereenvolgens 
AA Gent, Zulte-Waregem, Anderlecht en KV Oostende. De nog altijd maar 
27-jarige aanvaller kan een aardig palmarrs voorleggen. Zo speelde hij met 
zijn verschillende Belgische clubs niet minder dan 41 Europese matchen 
(tegen ondermeer Sporting Lissabon, Rijsel, Arsenal, Galatasaray, Dortmund 
en Tottenham).  Het afgelopen seizoen verkoos hij zijn zwaar “Coucke”-
contract uit te doen in de B-kern van Oostende. Half weg maart begon de 
nieuwe competitie in Kazakstan, voorlopig nog zonder Conté. Een andere 
ex-Beverenaar in Kazakstan is Georghy Zhukov die voor het derde jaar op rij 
bij Kairat Almaty aan de slag is gegaan. De gewezen Beverse jeugdspeler was 
ook nog actief bij Beerschot, Standard, Astana, Roda JC en het Russische Ural. 
Hij zit ook al enkele jaren in de A-kern van Kazakstan, ploeg die België moet 
bekampen in de voorrondes van het EK.              RB

Doelman MATHIAS JANSSENS prof in Canada.

Drie seizoenen lang (van 2015 
tot 2018) was Mathias Janssens 
derde doelman in de A-kern 
van Waasland-Beveren . De 
jeugdinternationaal uit Tubeke 
(deel van een drieling) speelde 
tot zijn 14de bij Tubeke, tussen 
2012 en 2014 was hij actief bij 

Bergen en nadien volgde een jaar AA Gent. Mathias was nog maar 17 toen 
hij op de Freethiel belandde. In die drie seizoenen speelde hij uiteindelijk 13 
vriendschappelijke matchen voor het eerste elftal.
In 2018 verhuisde hij en werd tweede keeper bij La Louvière in de tweede 
amateurliga. Begin 2019 kreeg hij de kans om een driejarig profcontract te 
tekenen in Canada. Daar start in april een gloednieuwe profcompetitie. 
Voorlopig nog maar met zeven teams maar tegen 2026 moet dat een 
volwaardige competitie worden met 16 teams. 
Mathias gaat aan de slag bij VALOUR FC , een ploeg in Winipeg, een stad van 
700.000 inwoners, op 100 km van de grens met de USA. De Canadien Premier 
League 2019 omvat verder Cavalry Fc uit Foothills County, Fc Edmonton, Forge 
Fc uit Hamilton, Wanderers Halifax, Pacifi c Langford en York 9 uit Toronto. Het 
zullen alleszins grote verplaatsingen worden daar in Canada. Zo is de afstand 
tussen de twee verst van elkaar gelegen teams (Halifax en Langford) niet 
minder dan 4.5OO kilometer.
Het team van Janssens in Winipeg heet Valour en die naam is een hommage 
aan 3 jonge helden uit de eerste wereldoorlog die allemaal uit dezelfde straat 
in Winipeg kwamen . Die straat werd na de eerste wereldoorlog omgedoopt 
in Valour Road. Die drie Canadezen kregen het “Victoria Cross”, de hoogste 
Britse onderscheiding (paarsbruin lintje, is dan ook de kleuren van de tenues). 
De trainer van de ploeg is Rob Gale, een in Zambia geboren Engelsman die 
nog bij Fulham speelde. Naast veel Canadezen heeft Mathias Janssens nog 
ploegmaats uit Columbia, Uruguay, Engeland, Ghana en Kroatië. 

Eendjes voor Special Olympics
Koop er eentje

De Special Olympics  gaan door van 29 
mei tot 1 juni. Ongeveer 3400 atleten 
met een verstandelijke beperking geven 
dan het beste van zichzelf in Beveren 
en in sint-Niklaas. Om mensen te 
sensibiliseren verkoopt onze gemeente 
vijf verschillende sporteendjes voor vijf 
euro: een voetbal-, vechtsport-, tennis-, zwem- of volleybaleendje. Daarvan 
gaan 2 euro rechtstreeks naar Special Olympics Belgium voor hun werking. 
De eendjes zijn sinds 25 maart te koop via  Beverse kleuter- en lagere scholen, 
een aantal sportclubs en verenigingen, op het gemeentehuis, Ter Vesten, Bib 
Beveren, de Sportdienst en de Technische dienst (Europalaan 2) en een aantal 
winkeliers van Winkeldorp Beveren.
Bij het inpakken van de eendjes kreeg de Sportdienst hulp van de mensen van 
Home en Dagcentrum De Bron, Sociale Kruidenier De Brug, Hof Ter Welle en 
Dagcentrum Sint-Niklaas.

De gemeente gaat samen 
met de volgende editie 
van Onze Gemeente een 
speciale brochure over de 
Special Olympics in Beveren 
verspreiden. Inwoners 
kunnen het nummer vanaf 18 
april in de bus verwachten. 
Daarin vind je het volledige 
programma van het 
evenement. Sportdienst en 

Special Olympics Belgium gaan er een feest voor iedereen van maken 
met naast de sportwedstrijden ook gratis randanimatie voor klein en groot, 
optredens en DJ-sets in Sportpark Beveren (het volledige programma van 
Beveren en Sint-Niklaas wordt op 23 april aan de pers voorgesteld).

WA
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Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.

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

Wil je graag meewerken aan dit groots sportevenement? Mail dan naar 
sport@beveren.be of  bel  03 750 18 80. Of kom op 25 april om 19.30 uur 
naar het infomoment voor vrijwilligers op de Sportdienst, Klapperstraat 103 
in Beveren.
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Albert Panisstraat 172 - Beveren  
Tel. 03/755 33 54

e-mail: optiek.thys@skynet.be
GRATIS PARKING OP BIJLSTRAAT

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

Overstromingsgevaar
OPEN BRIEF AAN ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTEN VAN HET 
WAASLAND (INZONDERLIJK BEVEREN)

Met deze open brief heb Ik zeker niet de bedoeling me 
te ontpoppen als een onheilsprofeet, een negativist, een 
glazenbollenkijker, een doemdenker of een fake news brenger, 
die met  populistische of utopische bedoelingen een opgeklopt 
verhaal wil brengen over het dreigend overstromingsgevaar 
dat veroorzaakt wordt door het uitdiepen van de vaargeul 
in de Schelde tot 15 meter en door de ontpoldering van de 
Hedwigepolder. We beseffen absoluut onvoldoende dat, wat 
in stilte wordt bekokstoofd in de Hedwige- en Prosperpolder, 
een nefaste invloed heeft op onze veiligheid en die van de 
omliggende polders. Niemand licht ons daarover in en wij 
worden als analfabeten behandeld die geen uitleg hoeven. Ook 
de gemeente  Beveren heeft weinig gedaan om de inwoners 
van Doel en Prosperpolder ter wille te zijn, een hart onder de 
riem te steken en van voldoende en duidelijke informatie te 
voorzien. Des te minder zij weten des te beter, is blijkbaar de 
enige geldige spelregel. Zo heeft men ook Doel behandeld 
en iets vroeger ook Lillo, Berendrecht en Stabroek waar de 
inwoners als onbenul en tweederangburgers werden aanzien.
Om als waarheid herkend te worden moeten tegenwoordig 
de meest evidente vaststellingen gestaafd worden door 
wetenschappelijk onderzoek, liefst uitgevoerd door een team 
van geleerde unief professoren met ronkende namen om zo 
nog meer gewicht in de schaal te werpen. Lobbyisten en de 
meest onwaarschijnlijke belangengroepen spenderen vaak 
ontzaglijke sommen geld om zo de waarheid geweld aan 
te doen en de goedgelovige massa te misleiden en op het 
verkeerde been te zetten. Financiële belangen zijn immers vaak 
het enige doel, samen met het verwerven van veel subsidie. 
Zij gebruiken daarvoor alle middelen om hun gelijk binnen te 
rijven dat alleen maar tot financieel voordeel moet leiden zelfs 
als daarvoor leugens en fake news moet aangeboord worden. 
Dat is vandaag gebruikelijk en doodgewoon.

Daarom wil ik alle gemeenteraadsleden van de bedreigde 
dorpen per mail individueel inlichten en  actief betrekken bij wat 
er in het ‘zoete Land Van Waas’ in alle stilte en onder tafel aan het 
gebeuren is en waar eigenlijk niet over gepraat mag worden. 
Wij worden geleefd door bureaucraten en lobbyisten die ons 
de das omdoen zonder dat we het beseffen. Om alle burgers in 
kennis te stellen van deze actie aan alle gemeenteraadsleden 
aangaande deze problematiek, probeer ik deze info rond 
dezelfde periode ook geplaatst te krijgen in kranten en lokale 
bladen. Op hoop van zegen!

Wordt vervolgd (Stefaan Cleiren)

WAT DOEN BEVERENAARS IN PEKING (BEJING)?

Op 17 augustus ‘18 publiceerde collega Jacques in onze krant (24e jaargang 
nr. 7) een interview met Renaat Morel en de laatste zin over deze actieve 
zeventiger luidt: ‘Wij gaan er nog van horen!’ En het is al zo ver!
Renaat woont en werkt in Peking en onze lezer Wilfried Van Daele met zijn 
vrouw Nobby Van der Linden waren er op reis. Nu heeft toevallig Renaat 
een restaurant en  Wilfried en Nobby hadden toevallig honger als ze daar 
in maart passeerden en zo kwamen twee vroegere klasgenoten uit het 4e 
leerjaar 1958-’59 van de Beverse Broedersschool (Sint-Lodewijk) mekaar op 
vreemde bodem tegen.

Renaat komt geregeld zijn broer bezoeken in Beveren. Hij wil hier ook zijn 
ogen laten opereren van cataract. Chirurgische ingrepen laat hij toch nog 
liefst in zijn land van geboorte uitvoeren. Toch een pluim voor onze artsen!
De twee oud-leerlingen kenden nog de volgende klasmakkers uit de Beverse 
Broedersschool: 
1e rij 1. Raf De Bock; 2 en 3?; 4. Dirk Dupont; 5;, 6.Renaat Morel; 7.Theo Waem; 
8?; 9.Robert Bruynseels; 10 en 11?
2e rij: 1.André Schelfhout; 2.André Vermeulen; 3 tot6?; 7.Piet Claes; 8.Eric 
Meul; 9.Roland Van Houts; 10 tot12?
3e rij: 1.Wilfried Van Daele; 2.Renaat Stoop; 3 tot 7?; 8.J.P. Bosman; 9.Marc De 
Munck; 10 en 11?; 12.Etienne Van den Hende; 13?
4e rij: 1.Boeder Christianus; 2.Gabriël Adriaenssens; 3.Siegfried Verbraeken; 
4?; 5.Roger Staut; 6?; 7.Paul Lambers; 8.Peter Lambers; 9.Herbert Schmitt.

Het zou Wilfried en Renaat plezier doen alleman op de foto te herkennen. Er 
wordt een feestelijke bijeenkomst van zoveel mogelijk klasgenoten gepland 
(in Beveren, niet in Peking !!!) in de nabije toekomst. Wie nog namen kan 
aanvullen doet dat het liefst via wilfriedvandaele@hotmail.com  

RP

Bovenaan buitenzicht van het restaurant van Morel. Onderaan de 
restaurantgasten met de uitbaters: v.l.n.r. Wilfried,  mevrouw Morel, 

Nobby en Renaat. 
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Van 29 mei tot en met 2 juni zijn er weer aardbeifeesten.  Aardbeiprinses 
2018 Nimfa Bogaert - midden - (Melsele), Eerste Eredame Yana Van Bogaert -  
rechts op de foto (Sint-Gillis-Waas) en Tweede Eredame Tiana Delbaere 
(Zwijndrecht) zullen tot deze ambassadrices zijn van ons Aardbeidorp.

°°°
En om in de sfeer te blijven: net als in 2017 werd de Hertenlaan in 2018 de 
‘slimste straat van Melsele’ (hier geflankeerd door de eredames).

°°°
De provincie ziet af van de glastuinbouwzone Melsele-Zuid. Er was geen 
draagvlak voor bij de lokale bevolking en het gemeentebestuur van Beveren. 
Bovendien maakt de open VLD geen deel meer uit van het Oost-Vlaams be-
stuur en dat gaf een groot verschil.

°°°
Deze kandidaten dingen mee naar de titel van aardbeiprinses 2019:  uit 
Melsele Oona De Bock (18), Lauren Vanheuckelom (23) en Valerie Janssens 
(19). De andere finalisten zijn Shauny Cools (21) uit Beveren, Hanne Peirsman 
(17) uit Kruibeke, Iene Van Royen (21) uit Nieuwkerken, Caro Smet (19) uit 
Rupelmonde, Natalie Borst (19) uit Moerzeke, Julie Van Ingelgom (24) uit 
Hamme en Deborah De Vriendt (23) uit Overmere.

Het grafschrift van de week

Voor haar moesten we even diep naar adem happe
Ze was aardbeiprinses en dus voorwaar een knappe

Den Est

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

Jaques geeft raad

Op woensdag 3 april  kan met in het Sportpark Beveren nader 
kennismaken met de electrische fiets. Theorie en praktijk ivm 
veilig fietsen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk op beveren.
kwandoo.com
Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 strijkt de internationale 
markt ‘Fiesta Europa’ weer neer op de grote markt.
In Haasdonk gaat de carnavalstoet uit op zondag 7 april. In 
Kieldrecht is het op 14 april.  
Het Echt Antwaarps theater komt naar Ter Vesten met de 
voorstelling van ‘Café René’. Hoe moet cafébaas René verder na 
de dood van zijn vrouw ?  Tickets  via Ter Vesten  03 750 10 00.

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 
e-mail: info@demunck.be

Klantenparking
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een Huisartsen-
wachtpost, 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) 
Abonnement 1 jaar : 25 euro

Abonnement buitenland : 50 euro
los nr : 1,50 euro

rek. nr.  BE66 7376 0331 0943
(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, 

Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 
email: debeverseklok@advalvas.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
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Roger  Puynen, François Seghers.
Secretariaat: Paul Staut

Foto’s en illustraties  :  Gerry Smet, Erik Pijl 
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes en Marjet 
hebben deze middag hun 
kleinzoon Rikske onder hun hoede. 
Als het etenstijd is schuift Rikske 
gewillig aan tafel. Hij weet dat oma 
Marjet altijd lekker kookt. En deze 
keer is het ook weer naar zijn zin en 
hij neemt een grote slok en daarbij  
verslikt hij zich een beetje en hij 
moet hard hoesten.
-Maar Rikske toch, zegt Riekes, 
hebben uw papa of uw mama u  
nog niet geleerd dat wanneer ge 
moet hoesten, dat ge dan zo…en 
Riekes toont hoe het moet…uw 
hand voor uw mond moet houden?
-Ik moet dat nog niet doen hé opa, 
zegt de kleine, mijn gebit zit nog 
vast.

NEM NOU
De jongste van zijn zus zit in de 
kleuterklas en sinds de juf over 
de paasklokken heeft gesproken 
HEEFT ZE GEEN GEDUREN MEER; 
het zou al direct Pasen moeten 
zijn. ‘Geduren’ op zichzelf is een 
verouderd wederkerig werkwoord, 
dus ‘zich geduren.’ Het betekent 
stil blijven, op dezelfde plaats 
verblijven, rust hebben. 
Het wordt vooral van ongeduldige 
kinderen gezegd die dus rust noch 
duur hebben. Amaat Joos in zijn 
Waas Idioticon geeft een voorbeeld 
met de woordstam ‘duren’: ’t Was 
zo koud op de markt dat ik mij niet 
meer kon verduren = ik kon  niet 
meer stil blijven zitten.
Sinds Jantje weet dat hij straks 
met zijn  nonkel mee mag in 
de paardenkoets ‘kent hij geen 
geduren meer.’ 

         RP

 MISSCHIEN STRAKS …
Het  bouwen van appartementen (flats) gaat in Beveren 
(en elders) onverstoord verder. Vroeger was dat alleen in 
de steden en dan nog enkel in het centrum. Later breidde 
dat verschijnsel zich uit naar de rand van de stad en nu is 
het al zo ver gekomen dat ook in dorpen de zucht (of is 
het de vlucht?) naar het appartement niet tegen te 
houden is. De prijsevolutie van een woning in Vlaanderen 
heeft daarmee te maken. Ik las onlangs dat vorig jaar de 
gemiddelde verkoopprijs voor een woning  282.000 euro 
was en dat was een stijging van 5,8% procent ten opzichte 
van 2017. Kun je dat geloven, in één jaar tijd 15.000 euro 
opslag? Die 267.000 euro was toen nog de gemiddelde 
prijs. En een gemiddelde woningprijs gaat over huizen en 
appartementen en over ‘t algemeen is de prijs van een flat 
lager dan die van een vrijstaande woning. Flats nemen 
ook minder grondoppervlakte in en zo kan de 
‘bouwwoede’ zich over meer jaren blijven uitspreiden.  

… OOK APPARTEMENTEN …
Ik hoorde hoe iemand onlangs over de ‘appartementisering’ 
van Vlaanderen sprak en laten we eens even nagaan wat 
daar allemaal toe bijdraagt. Er is eerst en vooral de groei 
van het aantal éénoudergezinnen die zich in snel tempo 
doorzet. Wie er verder nog hun ‘steentje toe bijdragen’ zijn 
zeker de bouwpromotoren en links en rechts ook de 
gemeentelijke overheden. De eersten hebben er een 
handje van weg om de prijs op te jagen en ook om bij hun 
aanvraag van de bouwvergunning een plan in te leveren 
met bijvoorbeeld vier bovengrondse bouwlagen . En als 
er dan, zoals te verwachten was, bezwaren ingediend 
worden door de bewoners van huizen uit de omgeving, 
doet de promotor er met een royaal gebaar  één bouwlaag 
af en dat wordt dan als een genereuze toegeving geprezen 
door de overheden. 
…OP DE VLIEGENSTAL OF DE PUIPUT?
En als er daarna nog een omwonende de euvele moed 
heeft om te blijven reclameren, wordt hij er op gewezen 
dat de bouwgrond waarop het nieuwe 
appartementsgebouw zal opgericht worden, tot het 
centrum van de gemeente behoort, wat dus die 

hoogbouw verantwoordt. In Beveren zijn zo bewoners 
van de Kromstraat en de Piet Stautstraat ‘gezegend’ met 
‘inkijkers’ vanuit hoge flatgebouwen als buren. 
Als de ‘appartementisering’ in Beveren zo doorgaat, 
vragen we ons af wanneer we de eerste hoogbouw op de 
Vliegenstal of de Puiput mogen verwelkomen?

RP


