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Leo Laureys
een gedreven en gepassioneerd tuinier

op zijn paasbest

V.
U.

 :W
. A

nd
ri

es
, L

in
de

nL
AA

n 5
6 -

 91
20

 B
eV

er
en

krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 19 april 2019 - 24e jaargang - nummer 24 - 1,50 euro

de beverse KLoK

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

Vervolg op blz. 2

BeVeren door de BriL VAn MAriA doLores, Lees 't KLoKzeeL p. 12

Waar is de tijd. Met Pasen liet men zijn overjas (gabardine) thuis en ging men 
in een nieuw kostuum op zijn paasbest naar de mis. Het is de tijd van de com-
munie- en lentefeesten. De genodigden doffen zich op en willen er op hun best 
uitzien. Vroeger toch, tegenwoordig verschijnt men in trui en jeans op een feest. 
Hoe komt dat? De modewereld is altijd al experimenteel geweest. De model-
len op de catwalk worden steeds dunner, maar zijn dikker gekleed met broeken 
en jassen die een paar maten te groot zijn. Zij revolteren tegen de vrouwelijke 
elegantie van weleer. 

Die evolutie is al een hele tijd aan de gang. Jongeren gaan in tegen de tradi-
tie en dragen gescheurde jeans en lompe crocs. Ze lopen er ongeschoren bij 
met een haarsnit die verwijst naar vroeger toen de kapper de onderste helft 
van het kapsel zo goed als kaal schoor. Een tattoo wordt niet meer verstopt in 
navolging van voetballers die met de gekste kapsels en een huid vol stripver-
halen rond lopen. Ze maken op elk moment een kruisteken, ook al kennen ze 
god noch gebod. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat jongeren zich afzetten 
tegen het establishment en de grand chic. Ze hebben een eigen jongerencul-
tuur. Design merken ruiken geld en springen op de kar. De gescheurde jeans die 
vroeger in de lappenmand verdween, wordt duurder. Banale kledij wordt cool. 
Jongeren willen zich afzetten tegen de commercialisering van de grand chic en 
de consumptiemaatschappij. 
Ook de rijkere zakenman doet mee aan de ‘nonchalante chic’ en probeert door 
zijn trendy kledij respect af te dwingen bij zijn jonger personeel. De moderne 
ceo of de leerkracht is niet langer in pak gekleed, hij draagt een jeans en een 
grijs T-shirt. De grens tussen werk- en sportkledij vervaagt. Er blijven nog enkele 
sectoren over, zoals banken, waar mannen en vrouwen aandacht besteden 
aan deftige kledij. 

Snobisme is nooit ver weg. De ‘arme-mensenchic’ is peperduur. Een jeansbroek 
met (fake)modder laat zien dat je niet bang bent voor werk en vuil, maar werd 
verkocht voor 425 dollar. Versleten sneakers zijn in. Roze trainingspakken, witte 
sportsokken, basketspetten, T-shirts met schreeuwerige logo’s, oversized kledij…
In heel wat kleerkasten is er geen onderscheid meer tussen dagelijkse kledij en 
‘zondagse’ kleren. Logisch, vijftig jaar geleden gingen we met zijn allen op zon-
dag naar de kerk. Het was de uitgelezen plek om na te gaan of iemand naar de 
kapper was geweest  of een nieuw haarkleurtje had laten aanbrengen of  zich 
een nieuwe jurk had aangeschaft of nog altijd zijn zelfde trouwkostuum aan had 
of wel erg overdressed was met haar nieuwe outfit… Nu die traditie is weggeval-
len is er geen reden om op zondag meer moeite te doen dan in de week. Men 
kiest dus voor comfortabele kledij. Het spaart moeite. Maar we houden toch ook 
van een mooi gestreken hemd, een perfect pak, een zomerse jurk, make-up, hoge 
hakken… Als je een feestje geeft, heb je  graag dat mensen hun beste beentje 
voorzetten om goed voor de dag te komen. Het geeft toch nog steeds het gevoel 
van respect voor de uitnodiging. Een geschenk is dan overbodig.

Zolang iedereen zich kleedt en er zich goed bij voelt, is alles voor mij oké. Maar 
ik vraag ze geen tweede keer. Grapje, beste lezer. Niets is belachelijker dan een 
oudere man die zich als een puber kleedt. Kleren maken de man, maar niet de 
mens. Mode kan je kopen, stijl moet je hebben.

Het tuinieren moet bij Leo in de genen zitten, want zijn moeder vertelde hem dikwijls 
dat hij als tweejarige al bloemetjes aan de buurman ging vragen. Van thuis uit waren 
het ook bloemen- en plantenliefhebbers met een mooi tuintje. De appel valt dikwijls 
niet ver van de boom. En hij heeft geluk, want ook zijn Suzanne heeft groene vingers 
en werkt heel graag in de tuin.
Het verhaal van zijn tuin is begonnen in 1964 toen ze een stuk grond konden kopen en 
er een huis op lieten bouwen. De achterliggende tuin was toen nog helemaal niet zo 
groot als hij nu is, maar toch liet hij naar een eigen ontwerp een tuin aanleggen en 
maakte hij er iets moois van. Zijn professionele bezigheden lieten hem echter niet al te 
veel tijd om heel veel in de tuin bezig te zijn. Hij werkte namelijk als landmeter bij het 
grootste studiebureau van België waarvoor hij plannen moest opmaken om hoog-
spanningslijnen aan te leggen. Een “buitenmens” als hij is, had hij bewust gekozen om 
niet constant aan een bureau binnen te moeten zitten en veel in de buitenlucht te 
kunnen werken. In het begin vooral in Wallonië, maar nadien in Libië, Algerije, Koeweit, 
het toenmalige Zaïre en Irak. In Irak heeft hij met zijn echtgenote zelfs tien maanden 
gewoond. Nadien kreeg hij een leidinggevende functie en is hij toch, een beetje met 
spijt in het hart, naar binnen moeten verhuizen.

BioLogische tUinieren
 
Toen zijn vrouw Suzanne na de geboorte van de kinderen bepaalde voedselallergieën 
kreeg, raadde de dokter haar aan om biologische groenten te beginnen eten. Daarop 
ruimde Leo bijna alle bloemen op en begon hij heel intensief een grote variëteit aan 
biologische groenten te kweken. Dat wil zeggen, geen schadelijke sproeistoffen, geen 

BeVeren hAd eVen de grootste internAtionALe MArKt VAn VLAAnderen. 
Lees ons eLsKe p. 3
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kunstmest en veel eigen compost maken. Hij ging 
zelfs kruiden zoals jonge brandnetelstengels op 
onverdachte plaatsen oogsten. Gelukkig is Suzanne 
van haar allergieën verlost geraakt en kon hij terug 
beginnen denken aan wat meer bloemen en een 
siertuin.
Na een bezoek aan de tuinen van Mien Ruys in het 
Nederlandse Dedemsvaart, waar hij heel wat ideeën 
kon opsteken, besloten ze een tuinontwerp te laten 
opmaken door haar studiebureau. Daarvoor trokken 
ze een drietal keer naar Amsterdam om het plan te 
gaan bekijken en bespreken. Het was een geslaagd 
ontwerp maar uiteindelijk hebben ze het niet 
gevolgd. Leo heeft zo zijn eigen ideeën en díe volgt 
hij graag. Wat hij wél deed, was bij haar én bij Piet 
Oudolf planten aankopen die toen hier nog niet te 
krijgen waren. Zo plantte hij een aantal dwarshagen 
in taxus aan, waartussen hij tuinkamers op kleur aan-
legde. Een ideetje van Mien. 
Een grote tuindame waar hij ook veel van opstak en 
waarvan hij ook heel wat planten kocht is mevr. Kay-
ser van het Kaysershof in Stekene. Zij is het die het 
Nederlandse tijdschrift Groei&Bloei in België geïntro-
duceerd heeft. Daar waren hij en Suzanne bijna 
wekelijks te gast om de tuin te bekijken en om over 
planten te praten.

tUinontWerp
 
Toen zij achteraan hun tuin een stuk grond konden 
bijkopen hebben ze geen seconde getwijfeld en 
werd hun tuin plotseling in plaats van 50 meter 150 
meter diep. Leo is toen eigenhandig, zonder machi-
nes en enkel met een spade en een schop aan de ont-
ginning van deze “wildernis” begonnen. Sinds verle-
den jaar is zijn tuin nu volledig “ontgonnen” en na 22 
jaar is hij min of meer tevreden over zijn eigen tuin. 
Want dat is voor Leo niet zo simpel, hij “steekt nogal 
nauw”. Wat betreft zijn tuin is Leo nogal eigenzinnig. 
Elk jaar krijgt hij wel een ander idee of moeten er 
planten sneuvelen die niet voldoen aan zijn eigen cri-
teria. Zo is zijn tuin elk jaar anders en is er in al die 
jaren maar één plant, een buxusstruik, die nooit ver-
plant werd. Telkens probeert hij nieuwe dingen uit en 
begint hij weer opnieuw met iets anders als het hem 
niet bevalt. Zijn tuin kan je met geen enkele andere 
vergelijken. De voortuin is strak aangelegd en achter 
het huis heb je twee lange graspaden van 90 meter 
lang met aan weerszijden struiken- en plantenbor-
ders met onder andere een aantal bolvormig 
gesnoeide haagbeuken. Helemaal achteraan is er 
dan weer een schitterende schaduwtuin met een 
massa interessante schaduwminnende planten.

open tUin
 
Natuurlijk blijft zo’n schitterende tuin niet onopge-
merkt. Leo neemt al twintig jaar deel aan open tuin-
dagen, zoals de open tuinen van het Waasland, open 
tuinen van de Landelijke Gilden, en open tuinen van 
België. Ook kranten en tijdschriften hebben al meer-
der keren de weg naar zijn tuin gevonden en publi-
ceerden meermaals artikels en foto’s van al dat 
moois. Gedurende al die jaren kreeg hij het bezoek 
van vele duizenden tuinliefhebbers uit binnen- én 
buitenland. 
Maar voor Leo begint “tram acht” in zicht te komen 
en is hij al enkele jaren aan het “senioriseren” van zijn 
tuin begonnen. Hij laat onder andere het knippen 
van de hagen over aan een bevriend tuinman die hij 
nu, meer dan vroeger, aan het werk zet. Ook zijn vas-
te planten in de borders is hij nu meer en meer aan 
het vervangen door bloeiende struiken met daaron-
der bodembedekkers. Maar dat maakt de tuin er niet 
minder mooi om. Op langere termijn denkt hij eraan 
om meer stukken border te vervangen door gras-
perken, die dan uiteindelijk toch minder onderhoud 
vragen.

Al bij al vinden Leo en zijn Suzanne tuinieren na al die 
jaren nog altijd een fantastische bezigheid. Daarin 
kunnen we hen geen ongelijk geven.
Van onze kant wensen we hen nog vele gelukkige 
jaren, samen in hun prachtige tuin.De Wiedenhof, 
Grote Kouterstraat, 161, Vrasene. 

François

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Wie hun tuin wil bezoeken kan er onder 
andere terecht tijdens de open tuinen van 
België op 2 juni, de open tuindagen van het 
Waasland op 9 en 10 juni, en tijdens de 
open tuindagen van de Landelijke Gilden 
op 29 en 30 juni. Voor alle tuinliefhebbers 
een aanrader. Zeker eens doen!

prijs piet staut 2019
Dit jaar tiende editie: klein sculptuur 2019.  Vandaar deze oproep aan beel-
dende kunstenaars om deel te nemen. De proclamatie vind plaats op zaterdag 
28 september om 16 uur. De bijhorende tentoonstelling met de laureaten is te 
bezoeken op 28-29 september en 5-6 oktober in kasteel Cortewalle. 

Inschrijving voor 6 september. Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen 
worden op het secretariaat van de KPSK Lindenlaan 102, 9120 Beveren 
(03/755.38.83) of info@KPSK.be of op de website http://www.kpsk.be

paasWens
We wensen al onze lezers 

een zalig en vrolijk Paasfeest ! 
En een mand(je) vol paaseieren.
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Foto’s KUnnen geMAiLd Worden nAAr  gerdA.drieghe@teLenet.Be 
oF Bezorgd in schooFLAnd 38, BeVeren. 

teLeFonisch contAct: 03 775 26 75. 
de Foto’s Worden zo sneL MogeLijK ingescAnd en terUgBezorgd.

In 1980 verving een voetgangerstunnel de bareel aan de spoorweg tussen de Sta-
tionsstraat en de Kruibekesteenweg en hoefden de bewoners van Beveren-Zuid 
er geen tijd meer te verliezen. Dat de tunnel niet altijd even veilig aanvoelt en dat 
het voor minder mobiele mensen of met een zwaar beladen fiets of kinderwagen 
ook niet altijd even gemakkelijk gaat, moeten ze er bijnemen.
De omgeving van het station veranderde mee. Op de oude foto zijn twee cafés te 
zien. Links Tijl Uilenspiegel en rechts Olympia  ‘van den Aps’. Dat laatste is ondertus-
sen vervangen door een feestzaal met dezelfde naam. In Tijl Uilenspiegel stond 
eind jaren zeventig wielrenner Theo Verschueren achter de toog. 

Hij werd opgevolgd door Flor en Adrienne Nieulandt.
(bron: Van Café tot Staminee, deel II)

GD

voetgangerstunneL

Uitvaartzorg  Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

        Beveren
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Aflevering 82

bevers vermaaK
BeVeren heeFt een 

nieUWe jeUgdBeWeging
Wanneer je voorbij het Gilden-
huis in de Ciamberlanidreef rijdt, 
merk je onmiddellijk op dat Beve-
ren een nieuwe jeugdbeweging 
telt.  Vermoedelijk is het een 
afscheuring van onze aloude Chi-
ro-beweging.  Voor zover wij 
weten heeft de nieuwe jeugdbe-
weging nog geen subsidies aan-
gevraagd.

J.B

(© gemeentelijk archief) (© G. Drieghe)

ons eLsKe
Met Fiesta Europa op 5, 6 en 7 april 
was Beverenmarkt bezet met een 

internationale verzameling van 
tenten en kramen. De standhou-

ders riepen je toe in diverse 
talen. Eventjes hadden wij  de 
grootste internationale markt 

van Vlaanderen.
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Bosbeek is een wijk ter hoogte van Hof ter Saksen tussen N70 en de spoorweg. De 
voet- en fietsweg aan de Gentseweg betekent een aanzienlijke tijdswinst voor trage 
weggebruikers die vanuit Sint-Niklaas komen. Ze kunnen daardoor een omweg via 
de verkeerslichten aan Vijfstraten vermijden.
De trage weg begint ongeveer ter hoogte van het benzinestation en splits na een 
tiental meters zodat hij twee delen van de wijk kan bereiken.
Op het stratenplan en het infokaartje is tussen N70 en Bosbeek langs de waterloop 
nog een trage weg aangeduid, maar die heeft geen infopaal. Dat wil niet zeggen dat 
je er geen gebruik van kan maken. Hij ligt een beetje verder weg van het centrum 
van Beveren en komt uit aan een veilige oversteekplaats. Aan de overkant van de 
N70 vertrekt een andere trage weg naar de Middenheide. 

GD

trage Wegen - afLevering 46
BeVeren - BosBeeK - gentseWeg

Het begin aan het benzine-
station. (© G. Drieghe)

Het begin van het ‘onoffi-
ciële’ wandelpad in de wijk 

Bosbeek. (© G. Drieghe)

De veilige oversteekplaats op 
de N70. (© G. Drieghe)

miLan janssens 
Wint schrijfWedstrijd

Milan Janssens (11 jaar), leerling uit het 6de leerjaar van de Centrumschool, won 
de schrijfwedstrijd ‘Vrienden voor altijd’ in Bib Beveren. Met zijn verhaal ‘Online 
vriendschap’ overtuigde hij de jury en schreef hij een pakkend verhaal over 
vriendschap, het thema van de Jeugdboekenmaand. Hij wint voor heel zijn klas 
een auteurslezing van schrijfster Sofie De Moor. 

Milans verhaal werd geselecteerd uit 16 deelnames van verschillende Beverse 
scholen. Zijn verhaal gaat over twee jongeren die online bevriend raken en op 
zoek gaan naar echte vriendschap. Samen met de winnaar werden nog twee 
ere-schrijvers in de ‘snoepjes’ gezet. Anna & Esmee uit het 5de leerjaar van de 
Sancta Mariaschool waren laureaten met hun verhaal ‘Help’, over een sterke 
vriendschap tussen een broer en zus. Szymon Ruminski uit het 6de leerjaar van 
de Centrumschool, was ook laureaat met zijn verhaal ‘Krokodillenjacht’, over een 
ongewone vriendschap tussen mens en dier. 
Met een optreden van Kinderkoor Toelielee sloot de Bib van Beveren de Jeugd-
boekenmaand feestelijk af.

jeugdraad beveren (jrb)

“We zien ulder geiren”. De voorbije weken zagen de inwoners van Beveren 
deze positieve boodschap overal in de straten opduiken. Deze slogan zal 
deel uitmaken van de vernieuwing bij Jeugdraad Beveren en wil duidelijk 
maken dat ze gericht is naar alle jongeren. Vandaag, vrijdag 19 april,  
is er een groot evenement gepland in de kelder van jeugdhuis Togenblik.  
Jongeren worden uitgenodigd om vragen en opmerkingen te laten horen 
zodat JRB haar werkjaar kan toespitsen op deze verzuchtingen. Er is ook een 
‘silent disco’, muziek wordt via een koptelefoon naar de jongere gebracht.
De aanwezigen ontvangen ook nog een condoom met een boodschap 
want veilig vrijen is ook een belangrijk thema voor JRB.
Meer informatie: www.jeugdraadbeveren.com - www.instagram/wezienul-
dergeiren - www.facebook.com/wezienuldergeiren 
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In de TuIn
voLLe Lente

 
Het is weer die heerlijke tijd van het jaar in de 
tuin en de natuur. De periode waarin je niet 
weet waar eerst te kijken wanneer je door 
tuin, park en de natuur loopt. Al die schitteren-
de bloesems die uit de takken barsten en het 
nieuwe leven dat uit de grond komt gekropen.

 
Nu bloeien in de tuin, 
tegelijkertijd en naast 
elkaar, de spierstruik 
(Spirea x arguta), de 
Viburnum burkwoodii, 
de parelstruik (Exochor-
da x macrantha “The 
Bride) en Fothergilla 
major. Samen vormen 
ze een schitterend 
plaatje en een symfonie 
van witte kleuren. De 
mooiste voorjaarsbloei-
ende struik is voor mijn 
part nog altijd de parel-

struik. Wat een bloemenpracht van spierwitte bloemen die als een waterval naar 
beneden hangen. Eigenlijk mag hij in geen enkele tuin ontbreken. En hoewel ik 
reeds meer dan dertig jaar de Fothergilla in mijn tuin heb staan, sta ik toch nog 
elke lente met verwondering en ook bewondering naar dat struikje te kijken. Na al 
die jaren is het slechts een goede anderhalve meter groot geworden en in de len-
te bloeit het met een overdaad aan crèmekleurige bloempluimen met opvallend 
witte meeldraden. Bovendien verkleuren de bladeren in de herfst prachtig in alle 
tinten van geel, rood en purper. Het is een ideaal struikje voor in de kleine tuin en 
een vergeten parel, want te weinig aangeplant. 

Nu zijn ook de appel- en perelaars beginnen 
bloeien. Fruitkwekers noemen de periode 
waarin de appelbloesem volledig geopend is 
de volle lente. Prachtig maar ook risicovol, zo 
vroeg op het jaar en met nog kans op late 
nachtvorst.
Ook een klein maar zeer leuk plantje én een 
lentebode is het Labradorviooltje (Viola labra-
dorica). Het is een laagblijvend bodembedek-
kertje uit Noord-Amerika dat nu hevig bloeit. 
Het heeft zeer donkergroen, purperachtig 
blad en blauwachtig, donkerviolette bloem-
pjes. Een prachtig plantje om wat te laten ver-
wilderen onder struiken. Het zaait zich wel 
redelijk veel uit maar het wordt nooit een pest. 
Als er te veel komen zijn ze gemakkelijk te ver-
wijderen.

 
In de schaduwtuin komt nu onder meer de 
mysterieuze eenbes (Paris quadrifolia) in 
bloei. Deze inheemse plant, die in de natuur 
zeldzaam aan het worden is, zou haar weten-
schappelijke naam te danken hebben aan de 
Trojaanse prins Paris die door het geven van 
de twistappel aan de godin Aphrodite allerlei 
onheil over zijn stad en familie afriep. De bes, 
hoog op een steeltje, zou dan de twistappel 
voorstellen. Minder romantische zielen zeg-
gen dan weer dat de naam gewoon slaat op 
het Latijnse woord par dat gewoon paar wil 
zeggen naar het aantal bladeren. En zo ver-
telt elke plant een verhaal.

François 

in memoriam 
Op 3 april overleed dhr. Rudy Baert. Hij werd 76 
jaar.  Samen met tweelingbroer Toni, bekend van 
zijn karikaturen en tekeningen, was hij de oudste 
van 5 kinderen. Na zijn studies werd hij leraar elek-
triciteit in BSO Borgerhout. In 1997 stapte hij over 
naar het GTI, eveneens als leraar elektriciteit. Na 
zijn pensioen bleef hij nog enkele jaren zelfstan-
dig werken als elektricien.  Gans zijn leven draaide 
echter rond muziek.  Eerst richtte hij de drumband 
van de turnkring in Beveren op, later werd hij ook 
de dirigent van het kerkkoor St.Jan.  Ook richtte hij 

een blokfluit-koor op dat zelfs aanvankelijk bij hem thuis repeteerde.  Samen 
met vader Francois en zijn 3 broers werd hij vanaf begin jaren ’60 spelend lid 
van de Harmonie Kunst en Vreugd.  En binnen de Harmonie richtte Rudy een 
deelorkest op dat de iets lichtere muziek voor zijn rekening zal nemen onder 
de naam ‘Blaaskapel’.  Vanaf 2013 heeft hij de muziek steeds meer aan de kant 
moeten zetten, eerst omwille van de achteruitgang van zijn zicht, later ook 
wegens ademhalingsproblemen.  Diezelfde ademhalingsproblemen waaraan 
hij uiteindelijk bezweken is.  Rudy was ook een gewezen lid van de Orde Van 
Het Pilorijn. Hij laat zijn echtgenote en vier kinderen na.  Hij had ook elf klein-
kinderen.  

Op 1 april overleed te Beveren Ludwig Bal uit de 
Van Gervenstraat. Hij was de geliefde van Marie Bar-
chon. Hij was te Beveren geboren op 14 april 1971. 
Hij heeft twee kinderen, Lois en Jack.
Ludwig is de zoon van Julien en Lutgart Bal – Wee-
maes. In zijn jeugd was hij een gewaardeerde kee-
per bij SK Beveren. Doordat hij moest optornen 
tegen het grote  talent van leeftijdsgenoot Geert 
De Vlieger, besloot hij als veldspeler verder te doen. 

Maar door zijn inzet voor zijn hogere studies werd de sport naar de tweede 
rang verwezen.
Nadat hij zijn marketingdiploma had behaald werd hij gerant in de “Olympus” 
op de Antwerpse Meir waar hij door hoge verkoopscijfers opviel. Hij werd 
gevraagd bij Timberland Benelux waar zijn talent gewaardeerd werd en dat 
bleef niet zonder resultaat. Hij kreeg daar een functie als commercieel direc-
teur aangeboden.
Tot enige jaren geleden de fatale ziekte hem begon te ondermijnen waar hij 
met leeuwenmoed tegen gevochten heeft, maar tevergeefs.

Op 3 april overleed in WZC De Notelaar Suzette Cor-
nelis, vroeger woonachtig in de Heiveldstraat en 
later in de Ciamberlanidreef. Zij was geboren te 
Beveren op 6 mei 1939. Suzette was de weduwe 
van Omer Van Lokeren, zij waren de ouders van 
Marleen en Peter (+).
Suzette was een vriendelijke en zorgzame vrouw. 
Haar man overleed in 1997. Zij vond gezelschap en 
verstrooiing in de Bezigheidsclub van de CM. In 

2000 was haar gezondheid achteruit gegaan zodat een opname in het WZC 
De Notelaar zich opdrong. Zij ervaarde er veel vriendschap van de medebe-
woners, het personeel en de helpers-vrijwilligers maar vooral van haar doch-
ter Marleen die haar zo goed als dagelijks kwam bezoeken en helpen.
De laatste maanden doofde ze uit als een kaarsje.

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

JB & rP

Spierstruik

Nog een tip: op zaterdag 27 april heeft er een opendeurdag plaats in het 
Natuurpunthuis, Grote Baan 197 in Melsele. Van 10.00 uur tot 16.30 is iedereen 
van harte welkom en staan er heel wat activiteiten op het programma. Er zijn 
gegidste  wandelingen in het Molenbeekpark om 10.30 en om 14.30 uur, voor 
de kinderen  is er het knutselen van een insectenhotel en eendjes vissen en er 
wordt een natuurzoektocht georganiseerd. Meer weten: www.natuurpunt-
waasland.be

Labradorviooltje

Eenbes
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horizontAAL:
(1) uitroep als uiting van 
begroeting, blijdschap, 
voldoening enz. (3) cul-
tuurwebsite van de VRT 
(7) werkelijk (10) gelijk-
heid v klank in niet te ver v 
elkaar verwijderde letter-
grepen (12) onder andere 
(13) rund (14) cash (16) 
opgewekt (17) vrouwen-
naam (18) op een bij lij-
kend insect (22) Neder-
lands Theater Gent (24) 
uitspansel (25) jus (26) 
product ve kip (27) plaats-
bepaling (28) park & ride 
(29) korte periode v neer-
slag (31) begin ve activi-
teit (32) wettig bewijsstuk

VerticAAL: 
(1) ~ en der (2) airconditioning (4) natuurlijk opwellend water (5) gras dat in ondiep, 
kalm water groeit (6) Al-Jihad (8) bespotting (9) zus of schoonzus v iemands vader of 
moeder (11) elektronische  post (13) werkje (14) toestand waarbij twee voorwerpen 
elkaar raken (15) bijwoord dat een overmaat aanduidt (16) tot veel in staat (19) elektro-
mechanica (20) zich (Fr) (21) pleidooi (23) Grote Prijs (24) tweehoevig zoogdier (28) 
public relations (29) burgerlijke aansprakelijkheid (30) United Kingdom

Wat Blijft

Sonnet
Ze wil me overwegend niet geloven
als ik oprecht zeg dat ik haar bemin
Ze schenkt me, spottend lachend, nog ‘ns in
of schampert:’Zit je niet zo uit te sloven!’

De mooie pathetiek van ons begin
borrelt bij mij nog af en toe naar boven
maar wordt door haar met liefde weggewoven
Het hoeft niet meer, we zijn nu een gezin

Het hoeft niet meer, want tussen haar en mij
werd het gewone, bijna ondermaatse
Het dagelijkse tot een soort symbool

Wat hield ik van haar toen ze onlangs zei:
‘Ik moet een nieuw spiraaltje laten plaatsen
Haal jij vandaag de kinderen uit school?’

Ivo De Wijs (1949)

opLossing KrUisWoordpUzzeL 208

KruisWoordpuzzeL 209

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

Jean-Paul Vansevenant °1957 
+21/03
Zoë Danys °1930 
+23/03
Godelieve D’hondt °1933 
+23/03
Petra Van Staeyen °1971 
+24/03
Adriaan van Etten °1931 

+24/03
Godelieve Stoop °1936 
+25/03
Marie Verberckmoes °1930 
+25/03
Stephanus Van den Abbeele °1927 
+28/03
Omer Moortgat °1930 
+28/03

oVerLijdens

Loris Legaye en Eveline Van hunskerken

Tom Van Puymbroeck en Tina Van Vaerenewyjck

Olivier Van Broeck en Nathalie Van Bogget

David Moerloos en Leyla Pieters

hUWeLijKen

crYpto 34: zoeK het Woord zeLFde nUMMers zijn zeLFde Letters

Oplossing Crypto 33:  Gigi   weir   zalig   nobody   pinkoog    zoenoffer    naaktslak  
nagelbijten   andermaal    minister    meerkat     lifken   …  en dus  geloofsbrief

socrates
Er is een waarheid in een zaak en in haar tegendeel. 

(Heraclitus, Griekse filosoof, 5de eeuw vChr.)
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KUNSTMO(NU)MENTEN

BAs-reLiëF
Jarenlang was er sprake van om ook voor Verrebroek, 
als laatste deelgemeente in de rij, een kunstwerk te 
voorzien. Pas in 2017 kwam er schot in de zaak en op 
vraag van de PCR werd de opdracht gegeven aan 
plaatselijk kunstenaar Jozef Geerts.
 Die stelde een bas-reliëf voor, dat kort de geschiede-
nis van Verrebroek uitbeeldt en toonde in het ont-
moetingscentrum de maquette. Het werk geeft een 
kort overzicht van de evolutie van he polderdorp: 
oorspronkelijk moeras, later volgde de turfwinning 
en sinds enkele decennia proberen landbouw en 
haven zich met elkaar te verzoenen.

jozeF geerts (1948)
De kunstenaar begon in 1965 aan het SASK in Sint-
Niklaas. Hij ziet zichzelf als een hobbyist, die door zijn 
academielessen zichzelf verplicht om er tijd voor te 
maken. Hij behaalde diploma’s schilderen, etsen en 
figuurtekenen en nam deel aan groepstentoonstel-
lingen. In 1985 was hij laureaat prijs Toetenel voor 
schilderkunst.

Tien jaar geleden startte hij in de richting Steen-
Beeld. Jef ging zelfs met pensioen om te kunnen 
steenkappen. Voor het legaat Hulstaert kreeg hij in 
2016 een eervolle vermelding (optie Kunstambacht 
Steen-Beeld).
In 2014 nam Geerts deel aan ‘WAK in Verrebroek’ en 
drie jaar later toonde hij op de vervolgtentoonstel-
ling ‘Verrebroek & Kunst 2017’ xxx Wij xxx, een zuil in 
arduin. Dit werk, dat eigendom bleef van Geerts, 
kreeg een plaats op de binnenkoer van de academie 
in Sint-Niklaas en blijft daar staan zolang hij acade-
mie volgt.

hAnden en Voeten
In zijn oeuvre komen vaak handen en voeten voor: 
een hand die een voet omklemt of de arm en hand 
van zijn echtgenote en van hemzelf, die beide wijzen 
naar het symbool dat hun vier kinderen voorstelt. 

In een ander werk 
brengt hij zijn vrouw 
en de handen van de 
negen kleinkinderen 
samen.

BAs-reLiëF
Een nieuw werk vertrekt altijd van een schets. Daarna 
boetseert Geerts het ontwerp in klei en maakt hij een 
afgietsel. Dat model is de basis voor het echte werk.
Voor het bas-reliëf moest hij noodgedwongen uitwij-
ken naar de academie omdat zijn eigen atelier niet 
op zo’n groot werk voorzien is. Al die maanden bracht 
hij daar wekelijks zo’n uur of twintig door.

Het bas-reliëf voor OC De Verre is uitgevoerd in zand-
steen en meet 210 x 105 x 20 cm.
Het wordt een gewichtig kunstwerk want de steen 
waaruit het gekapt wordt, weegt maar liefst 1270 kg. 

teKening phiLip VerheYen

CULTUUR 
EN ANDERE CENTRA

AFLEVERING 66

OC De Verre 
(Verrebroek)

Vervolg op blz. 8

12 september 2018. Schepen van cultuur Johan Smet, voor-
zitter PRC Luc Van Broeck en Jozef Geerts bij de maquette in 

OC De Verre. (© G. Drieghe)

Een schilderij 
uit 2003 van 
Jozef Geerts. 

(© G. Drieghe)

WIJ, dieren zijn net als mensen niet altijd even vriendelijk. 
(© G. Drieghe)

 (© G. Drieghe)

Elk hand van de klein-
kinderen is gemaakt 

naar echt model. 
(© G. Drieghe)

Half november 2018 waren de diepere stukken klaar en kon 
Jozef beginnen aan het fijne werk. Het eindresultaat wijkt in 
de afwerking een beetje af van de oorspronkelijke maquette. 

(© G. Drieghe)

Het bas-reliëf krijgt in de loop van dit jaar een plaats aan de 
zijgevel van OC DeVerre. (© G. Drieghe)

Schepen Van Roeyen, Abdon Van Bogaert, burgemeester 
Marc Van de Vijver en Peter Deckers, voorzitter Stichting Philip 

Verheyen, bij de prent van Philip Verheyen. (© G. Moerman)
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Vervolg van blz. 7

Op 19 januari 2011 werd een houtskooltekening 
van Philip Verheyen onthuld. Dit gebeurde naar 
aanleiding van de oprichting van de Stichting Philip 
Verheyen, die voortvloeide uit de werkgroep die de 
feestelijkheden rond het Verheyenjaar 2010 organi-
seerde. Die werkgroep had er voor gezorgd dat de 
driehonderdste verjaardag van het overlijden van 
Philip Verheyen een jaar lang in de belangstelling 
stond.

Na de viering hing de prent in de lange gang van de 
drie klaslokalen van de gemeenteschool waar Geor-
ges schoolhoofd was. Bij de omvorming van de 
school tot ontmoetingscentrum, verhuisde de teke-
ning naar Abdon, de zoon van Georges. Die zag de 
feestelijkheden van 2010 als een uitzonderlijke gele-
genheid om de tekening terug aan de gemeenschap 
van Verrebroek te bezorgen.

GD

Georges Van Bogaert 
maakte de tekening in 
1948, driehonderd jaar 
na de geboorte van de 
beroemdste inwoner 
van Verrebroek. In de 
historische stoet die 
het leven van de 
geleerde uitbeeldde, 
reed een praalwagen 
met daarop een grote 
tekening van Verheyen. 
Ook deze vergroting 
van de originele houts-
kooltekening staat op 
naam van Georges Van 
Bogaert.

De praalwagen met de uitvergrote tekening. (© Verrebroek, broek aan de Verre, blz. 99)

meesterschap van ooit, 
meesterLijK Kunnen van nu

Davidsfonds Beveren-Zuid komt met een 
ambitieus project om het 90-jarig 
bestaan van de afdeling in de verf te zet-
ten. Letterlijk en figuurlijk want er zijn 
nogal wat schilders uitgenodigd om  
mee te werken. Centraal staan de grote 

drie Rubens, Van Eyck en Bruegel. Het is de rode draad van een tentoonstel-
ling. Kunstenaars van onze gemeente werden aangezocht, zij lieten hun 
oog schijnen op het artistieke verleden en gingen in confrontatie. Zij kozen 
een werk en  wilden een eigen meesterschap plaatsen op hun manier. Het 
resultaat is eind mei te zien met veertien deelnemende kunstenaars en een 
zestigtal kinderen en jongeren van de Kunstacademie van Beveren.
Deelnemende kustenaars: Alfons Van Meirvenne, Stefaan Van Biesen, Luc 
Cappaert, Edith Ronse, Marc Verbeeck, Herman Thierens, Lisette Van de Vel-
de, Emiel Van de Velde, Bert Van Mieghem, Audrey Howlett, Lut De Baere, 
Lucia Buytaert, Marc Jegers, Annemieke Pinxé.

MeesterschAp VAn ooit, MeesterLijK KUnnen nU
Vlaamse meesters oog in oog met hedendaagse kunstenaars

Sint-Jacobus de Meerdere Kerk Haasdonk
17-18-19-20 mei van 11 tot 18 uur, zaterdag van 13 tot 18 uur

Toegangsprijzen 7 euro (leden en 65+, 5 euro)

Een organisatie van Davidsfonds Beveren-Zuid in samenwerking met 
Gemeente Beveren, Kunstacademie Beveren, Koninklijke Beverse Fotoclub, 
de Bib Beveren.

Wa

Coördinator Joske Du Jardin geflankeerd door 
deelnemende kunstenaars tijdens de persvoorstelling.

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

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

Verlies nooit hoop, de vlinder van vandaag, 
was gisteren nog een rups
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

Door de affaire “Propere handen” kan Waasland-Beveren voorlopig niks doen 
op de transfermarkt. Ondertussen zijn er wel al wat uitgaande bewegingen bij 
de beloften. Zo vertrekt de 20-jarige DANI VAN SPITTAEL naar Merelbeke (lei-
der in derde amateur). Van Spittael, een verdediger uit Tielrode, speelde tien 
seizoenen bij Lokeren en kwam in de zomer van 2018 naar de Freethiel waar 
hij een vaste waarde werd bij de doublures . Bij Merelbeke spelen dit seizoen 
twee ex-KSK Beverenspelers, Roy Bultheel en Dean Van De Winckel. 

Eerste provincialer KAV Dendermonde versterkte zich met de gewezen Beve-
ren-speler GERTJAN MARTENS. In de periode 2008-2010 speelde Martens 61 
competitiematchen voor Beveren. De middenvelder, afkomtig uit Asse speel-
de bij de jeugd van Dilbeek en RWDM. In 2000 haalde Anderlecht hem daar 
weg (hij kon toen ook naar Club Brugge, Nantes en Metz). In die Anderlechtpe-
riode speelde hij ook voor de nationale jeugdploegen en waren ondermeer 
Dembele, Poccognoli en Mirallas zijn ploegmaats bij Jong-Belgie. In 2005 
debuteerde hij als profspeler bij Brussels, nadien was hij actief bij tweede klas-
ser Union waar KSK Beveren hem weghaalde. Na het verdwijnen van KSK 
Beveren in 2010 speelde hij achtereenvolgens voor Bornem, Fc Nieuwkerken, 
Olsa Brakel, SK Londerzeel, VK Ninove en Fc Lebbeke.  KAV Dendermonde is 
ook de ploeg waar MAREK KUSTO in 1991 zijn voetballoopbaan afsloot na 
acht succesrijke jaren bij SK Beveren. 

STIJN DE WILDE verlaat na acht seizoenen VW Hamme. De nog altijd maar 
30-jarige spits speelde in 2009-2010 28 wedstrijden voor KSK Beveren in 
tweede klasse. Hij kon toen maar één keer scoren (KRISTOF SNELDERS werd 
dat jaar topscorer met 11 goals). Stijn De Wilde kwam toen over van Sc Loke-
ren waar hij 15 keer uitkwam in wedstrijden in de eerste klasse en onderan-
dere scoorde tegen Club Brugge en Germinal Beerschot. De Wilde trekt naar 
eerste provincialer SK Lochristi. SK Lochristi is een fusieclub die ontstond in 
1999 uit SK Beervelde en Begonia Lochristi. Voor Stijn De Wilde is het een 
terugkeer naar zijn roots want Lokeren haalde hem als miniem ooit weg bij 
het toenmalige Begonia Lochristi. 

Sinds oktober 2018 is de Ivoriaan ALEXANDRE TOKPA trainer van de U13 van 
Sint-Truiden. Tokpa woont al een tijdje in het naburige Waremme en zijn 
zoontje Winner Caleb, 10 jaar ondertussen, speelt ook bij de jeugd van STVV.  

rB

in memoriam
oMer MoortgAt.

Op 23 maart ll. overleed op 88-jarige leef-
tijd Omer Moortgat. In de periode 1948-
1962 speelde hij in het eerste elftal van SK 
Beveren. Hij debuteerde op zijn 20ste op 
17 april 1949 toen Beveren nog actief was 
in de hoogste provinciale reeks. Het was 
uitgerekend de match dat de ploeg de 
titel pakte op Herzele met een ruime 0-8 
zege (Omer maakte toen een hattrick).
Achteraf was hij nog actief in de nationale 

reeksen (vierde en derde klasse) op de Freethiel gedurende tien seizoenen en 
scoorde in totaal 25 keer in competitie. In 1957 versierde hij een verrassende 
transfer naar eerste klasser Berchem. En al bleef zijn optreden in de hoogste 
klasse met Berchem beperkt tot één match, hij mag zich de allereerste in 

Beveren opgeleide 
jeugdspeler noemen die 
ooit in ‘s lands hoogste 
klasse speelde. In 1959-
1960 speelde hij ook 
nog een jaar bij Sparta 
Zwijndrecht. Twee jaar 
later beëindigde hij zijn 
loopbaan op de Freet-
hiel.  

FrAnçois FrAnssens
Op 10 april over-
leed in Beveren 
François Frans-
sens (in Beveren 
beter bekend als 
“Pluken”). Pluken 
werd 84 en 
genoot in de 
gemeente heel 
wat bekendheid 
als keeperstrai-
ner van de aller-
jongsten. In 1980 
begon hij op de 

Freethiel als assistent van een ander monument, Vic Behiels. Vanaf 1990 werk-
te hij vooral samen met ex-Berchemkeeper Dirk Firlefijn die toen voor het 
eerst aan de slag ging bij de Beverse jeugd. In 1999 op zijn 65ste zette Pluken  
een punt achter zijn trainersloopbaan. (Op de foto uit begin de jaren negentig 
trainer François met zijn jonge keepertjes. We herkennen ondermeer David 
Van Steen, Johan Segers, Brinny Deck, Tim Renier , Dominique Lefevre en 
Yannick Chergui).

Brent Van Moer klopt wereldkampioen.
Nadat hij eerder in het seizoen al de tijdrit in Montena-
ken won, zegevierde Brent Van Moer ook in de tijdrit 
van de Triptyque Monts et Chateaux. Hij klopte daar 
niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen, de 
Deen Mikkel Berg. 
De rittenkoers “Triptyque Monts et Chateaux”, verreden 
in Henegouwen sinds 1996 geniet internationaal heel 
wat aanzien. De eindwinnaars uit het verleden liegen er 
niet om. Zo staan op het palmares onderandere Stijn 
De Volder, Thomas Dekker, Sebastien Rosseler(2X), Lars 

Boom, Thomas De Gendt(in 2008), Kris Boeckmans, Tom Dumoulin, Bob Jungels, 
Lilian Calméjane en de afgelopen twee edities Jasper Philipsen.

Thomas De Gendt won naast het eindklassement in 2008 ook een rit, andere nog 
actieve ritwinnaars zijn Baptist Planckaert, Tosj Van der Sande en Julien Vermote. 
Deze zomer stapt Brent Van Moer over naar de profs.

rB

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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open brief (vervoLg)
Beste dorpsgenoten VAn WeLeer,
Als oud-Kieldrechtenaar, geboren in de ‘kleine Arenberg’, die rond 1950 als tiener 
een belangrijk deel van zijn jeugd  heeft doorgebracht in Prosperpolder en de Her-
togin Hedwige polder, ben ik later door de fusie der gemeenten in België automa-
tisch een echte oud-Beverenaar geworden. Eigenlijk vertoefde ik meer in Neder-

land waar mijn biotoop 
eerder in Het Verdron-
ken Land Van Saefting-
he gelegen was en 
meer bepaald op De 
Noord  waar onze fami-
lie meer dan 100 jaar als 
schapenhouder fun-
geerden in het midden 
van dit ruige en onher-
bergzame natuurge-
bied dat in de springtij-
week 2 X daags onder 

water loopt en waar alle noodzakelijke  accommodaties voor de kudde ( stallingen, 
dammen en bruggen, voorraden hooi en strooisel, alaam, werktuigen en een pri-
mitief herdersverblijf ) in het natuurgebied zelf gelegen waren op 3 km afstand 
van de zeedijk van Hedwigepolder: een wel bijzonder riskante en arbeidsinten-
sieve locatie uniek in Europa.
Om mijn verhaal als authentiek ervaringsdeskundige te pantseren tegen geleerde 
bollebozen, die in hun brein en vanachter hun bureau vaak de meest wilde fanta-
sieën hun vrije loop laten en dat willen rechtvaardigen met “wetenschappelijk “ 
onderzoek om hun vaak dure maar zotte ideeën verkocht te krijgen bij de beleids-
verantwoordelijken, kan ik daar als schaapherder enkel de doorleefde ervaring 
tegenover stellen van het gezond boerenverstand, een jarenlange praktische 
ondervinding in de meest moeilijke omstandigheden in het gebied zelf, gepaard 
gaand met het creatief zoeken naar betaalbare, efficiënte en natuurlijke oplossin-
gen op mensenmaat om te overleven. Wie zich baseert op het gezond boerenver-
stand heeft immers geen wetenschappelijke onderbouwing nodig omdat het zo 
vanzelfsprekend en alledaags is en sinds mensenheugenis als een evidentie werd 
overgedragen van vader op zoon. 

Als één der laatste ervaringsdeskundigen in overstromingsgebieden als het Ver-
dronken Land Van Saeftinghe voel ik mij aangesproken en moreel verplicht om de 
gevolgen van de ontpoldering van de Hedwigepolder en van de uitdiepingswer-
ken van de vaargeul in de Schelde van een natuurlijke diepte van 6 meter tot de 
kunstmatige diepgang van 13 à 15 m, onder de aandacht te brengen van alle 
inwoners van heel het Waasland.  Het overstromingsgevaar in het Scheldebekken 
is door de baggerwerken voor uitdieping van de Schelde helaas angstaanjagend 
gestegen en de ontpoldering van de Hedwigepolder , zoals nu gepland, heeft 
geen noemenswaardige positieve invloed op de verhoging van de waterber-
gingscapaciteit bij meer serieuze stormvloeden. Om deze zinloze en dure inter-
venties aan de kaak te stellen roep ik de redelijkheid in van het gezond verstand 
van een schaapsherder met jarenlange ondervinding, die verdomd goed weet 
waarover hij praat.
Ik weet dat lobbyisten van natuur-en havenbelangen hun uiterste best doen om 
het tegendeel te bewijzen en in de bedreigde polders en dorpen verkondigen dat 
de plannen van ontpoldering en de uitdiepingswerken van de vaargeul, de veilig-
heid van Antwerpen en de verder stroomopwaarts gelegen polders drastisch zou 
verhogen, daar waar de dreiging voor overstromingen juist onrustbarend geste-
gen is door deze totaal onverantwoorde en overbodige ingrepen. Om paniekreac-
ties te voorkomen benadrukken zij liever de meest gunstige vooruitzichten op 
korte termijn om op die manier voor het grote publiek de ware toedracht onder 
tafel te kunnen vegen. 

steFaan Cleiren

Het achterste deel van de schaapskooi ‘De Noord’ langs de Scheldezijde bij eb en vloed 
van uit dezelfde locatie.

beverse KegeLcLub
vLaams tandemKampioenschap

Zondag 31 maart werd de finale van het Vlaams Tandemkampioenschap gespeeld 
in sporthal ’t Zillebeek.
De Beverse Kegelcub nam deel met drie tandemploegen en mocht 6 medailles 
ontvangen.

Heren/B:  Goud: Walter Lijssens en Matthias Beeldens
  Brons: Jos De Groof en André De Roeck
Heren/C:  Brons: André De Roeck en Rick Gulstroff

(met dank aan Leonard Van Overmeire)
GD

Reeks Heren/B met op 1 Walter Lijssen met Matthias Beeldens 
en op 3 Jos De Groof met André De Roeck.

sport anders
In de rittenkoers Tryptique des Monts et Châteaux in de provincie Henegou-
wen van 5 tot 7 april, werd ‘onze’ 21-jarige Beverse renner Brent Van Moer 
winnaar van de tijdrit met 2 seconden voorsprong op de schijnbaar onklop-
bare wereldkampioen tijdrijden in zijn leeftijdscategorie, de Deen Mikkel 
Bjerg. Proficiat, Brent! 

rP

Aflevering 32

De auteur schreef een boek over honderd jaar schapenteelt in ‘De Noord’ in 
het Verdronken  Land van Saeftinghe. Kostprijs 25 euro.
Verkrijgbaar bij de dienst Toerisme, Grote Markt, Beveren.

Haydn en de Londense muziekwinkel
Een zekere Howell had in Londen een muziekwinkel. Op een dag stapt een nieuwe 
klant binnen en vraagt om enkele nieuwe stukken voor pianoforte. Hij heeft geluk, 
want Howell kan hem enkele, pas verschenen sonates van Joseph Haydn tonen. 
Tot zijn grote verbazing, is de klant niet even enthousiast als de verkoper. Meer 
nog, hij zegt er niet van te houden en vraagt om iets anders. Howell is verwonderd 
en zelfs na aandringen en benadrukken dat ze echt wel van Haydn zijn, wil de klant 
er nog altijd niet van weten. Ontdaan weigert Howell om bladmuziek te verkopen 

aan iemand met zo’n slechte smaak. Hij 
keert zich om en wil weggaan maar de 
klant roept hem terug. Hij verontschul-
digt zich en maakt zich bekend als 
Joseph Haydn. Howell staat aan de 
grond genageld, bekijkt de klant en 
omhelst hem dan innig. Haydn is hier-
door zo aangenaam verrast dat hij de 
rest van zijn leven bevriend bleef met 

deze Londen-
se winkelier.
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Uit Estland maar wonende in Melsele: 
de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente 
van Beveren - Na Beveren natuurlijk  

Dames BMV Beveren Melsele wint de titel in tweede provinciale.   De coach 
aan het woord: “Dit is nu het tweede jaar op een rij dat we de titel pakken, 
maar zoiets went niet. Deze keer is het nog meer dan vorig seizoen een titel 
van het collectieve. Hoofdaanvalster Tine Vettenburg, passeur Lore Van Loke-
ren, opposite Karolien Busschaert en de verrassend goed geëvolueerde Clara   
Vlaeminck liepen het meest in de kijker, maar ook de middenspeelsters Jolien 
Stuer en Dorine Van Bunderen hadden meer dan een vinger in de pap. Met 
deze groep denk ik dat we ook volgend seizoen, in eerste provinciale, een rol 
van betekenis kunnen spelen.”

De ploeg:   Lore Van Lokeren  Clara Vlaeminck  Tinne Vettenburg   Karolien 
Busschaert  Julie Colleman    Annina De Smet   Dorine Van Bunderen    Domi-
nique De Baenst     Nona Smet   Jolien Stuer    Femke Van Overmeiren    Trainer: 
Steven Mets

°°°
Donderdag 11 april werd in de Sint- Elisabethstraat en het stukje Dambrugs-
traat tussen de Van Puymbroecklaan en de Kalishoekstraat markeringen voor 
de fietsstraat geschilderd. 

Misschien dat de automobilisten zich nu eindelijk aan de verkeersregels hou-
den: 30 km/u en niet voorbijsteken ook als de fietsers naast mekaar rijden, 
wat toegelaten is. Net als in de Kapelstraat en de Meersenweg waar de auto’s 
de fietsers voorbijsteken op het voetpad! (soms met veel verbaal geweld) 
Wanneer gaat er eindelijk eens geverbaliseerd worden? 

°°°

het grAFschriFt VAn de WeeK:
Hier ligt niemand…

dank zij de fietsstraat!

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                                        

spreuK van ’t  jaargetij
Als april blaast op de hoorn

is het goed voor gras en koorn.
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‘t klokzeel
MAriA doLores VAn BroederLijK deLen …
Misschien zegt de naam Maria Dolores Marroquin u 
niets. Deze dame was van 11 tot 18 maart op bezoek 
in Beveren. ‘Ja, en dan?’ hoor ik u vragen. Wat kwam 
Maria hier doen? Was zij in Beveren op familiebe-
zoek? Of was ze eigenlijk meer op studiereis? Zo zou 
je het kunnen noemen; maar dan een studiereis met 
een dubbel doel, eigenlijk een uitwisseling. Enerzijds 
kwam ze om te leren hoe het er bij ons in het sociale 
leven aan toe gaat en anderzijds kwam ze ons vertel-
len hoe het in haar thuisland Guatemala (Midden-
Amerika) gesteld is en hoe zij probeert als getuige 
van Broederlijk Delen onze Vlaamse mensen warm te 
maken om mee te verhelpen aan de miserie van het 
grootste deel van haar landgenoten.

…VrAAgt steUn Voor gUAteMAMLA…
Sinds het einde van de burgeroorlog in 1996 nam de 
belangstelling van buitenlandse investeerders in 
Guatemala toe. De economie groeide, maar eenzijdig 
door de teelt van exportgewassen voornamelijk kof-
fie en bananen. Wie daar werkt, wordt onderbetaald. 
Gevolg: 60% van de Guatemalteken leeft in armoede 
en 23% in extreme armoede. De meest kwetsbare 
groepen zijn inheemse vrouwen en kinderen in het 
hooggebergte. Bijna de helft van alle kinderen onder 
de 5 jaar is ondervoed en bij Mayakinderen kan dit 
oplopen tot 80%. Dit maakt Guatemala tot het land 
met het hoogste aantal ondervoede kinderen in het 
hele westelijke halfrond. Dikwijls vergeefs proberen 
de mensen hun inkomen wat aan te vullen met eigen 
landbouwactiviteit, maar ze hebben te weinig vrucht-
bare grond. En dan hebben ze daar nog eens af te 
rekenen met de grillen van het klimaat: droogte, 
overstromingen, aardbevingen en vulkaanuitbar-
stingen.

…en BeWondert onze insteLLingen.
Maria Dolores werd in Beveren verrast door de inzet 
van zowel professionelen als vrijwilligers in de zorg 
en het respect voor de integriteit van de patiënten op 
de palliatieve afdeling van het AZ Nikolaas, de vroe-
gere Sint-Annakliniek. En ze uitte haar bewondering 
voor de zorg voor mensen met een beperking bij 
haar bezoek aan De Bron. Ze was niet uitgepraat over 
de hartelijke opvang in ’t Klepelken waar vrouwen 
tot rust kunnen komen. En toen ze een bezoek bracht 
aan De Brug verbaasde het haar dat zoveel mensen 
van hier ook in armoede gesukkeld waren.

Ze woonde enthousiaste vergaderingen bij van Fem-
ma en KVLV en een zangavond van het solidariteits-
koor Resolut. Maar ze zag ook de klimaatoptocht van 
twee Beverse middelbare scholen. In een gesprek in 
de klas van de laatstejaars van Sint-Maarten ten slot-
te deed het haar deugd dat zij kon ervaren dat de 
jeugd van hier en die uit haar land gelijklopende ide-
aalbeelden hebben over hun toekomst.

Ze heeft grote ogen opgezet bij haar bezoek aan 
Doel. Zij dacht dat de miserie die ze daar onder ogen 
kreeg in Vlaanderen onbestaande was. Ze kwam ook 
in contact met mensen die betrokken waren bij het 
verzet tegen de grootschalige glastuinbouwplannen 
op de Poenjaard  en ze uitte haar verwondering dat 
van die mensen niemand was opgepakt en in de 
gevangenis belandde. (Met dank aan Kerk en Leven, 
Beveren.)

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 is blijkbaar met het verkeer-
de been uit zijn bed gestapt van-
morgen. Marjet heeft zopas 
gevraagd of hij slecht geslapen 
heeft, maar er kwam geen ant-
woord. Een tweede keer durft ze 
het hem niet meer vragen. En aan 
de ontbijttafel ziet zij dat het eten 
hem niet smaakt.

Na het middageten is hij er een 
beetje bovenop en hij maakt een 
wandelingetje door zijn tuin. En 
Marjet ziet dat hij bij de buren gaat 
aanbellen.

-Stan, zegt Riekes, zou ik eens een 
dagje uw saxofoon mogen lenen?

-Oh, met plezier, antwoordt Stan, 
gaat ge eindelijk ook eens een 
muziekinstrument leren bespelen?

-Nee, nee, zegt Riekes, ik zou 
gewoon willen dat ik eens een 
nachtje kan doorslapen.

SIRREWORRIG loopt hij altijd 
KRAK EENDER gekleed als zijn 
broer. Het eerste woord is de 
Beverse uitspraak van ‘tegen-
woordig’. ‘Eender’ is ons woord 
voor gelijk, hetzelfde, op elkaar 
gelijkend. En ‘krak’ versterkt het 
woordje ‘eender’, het is volgens 
sommigen gewoon een bekrach-
tigend woord met als betekenis: 
net, precies, volledig, erg. .

Anderen zijn de mening toege-
daan dat ‘krak’ of ‘krek’ een 
samentrekking is van het Franse 
‘correct’ en dat het dus ‘juist’ of 
‘passend’ betekent.

Hij wilde dat slot openen maar hij 
ging ‘krak’ verkeerd te werk zodat 
hij in het tuinhuis niet binnen-
raakte.

Of ge nu te voet of per fiets na dat 
feestje naar huis komt, dat is voor 
mij ‘krak’ ‘eender’, als ’t maar niet 
per auto is… of er moet iemand 
Bob zijn. 

rP

nem nou


