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Meedoen 
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W i l f r i e d  A n d r i e s
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KUnst in OC 't KLOOster, Lees p. 10

Ecologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen organismen 
en hun milieu. Plant, mens en dier leven in wisselwerking met lucht, water en 
bodem in de biosfeer. De kwaliteit ervan heeft een belangrijke impact op ons 
welzijn. Een stijgende wereldbevolking maakt schaalvergroting in industrie en 
landbouw noodzakelijk en we kunnen ons afvragen wanneer de maximale 
capaciteit van de aarde bereikt is. 
De grootste zorg van wetenschappers tegenwoordig is de opwarming van de 
aarde, omschreven als het broeikaseffect. Om de oorzaken en aanbevelingen te 
begrijpen is een wetenschappelijke basis van groot belang. Ongeveer de helft 
van de zonne-energie bereikt het aardoppervlak. De aarde weerkaatst deze stra-
ling in de vorm van straling met lagere frequentie nl. IR- straling (infrarood) of 
dus warmte. De atmosfeer houdt van nature een deel van die uitgestraalde 
warmte vast. Zonder dit effect zou de gemiddelde temperatuur op aarde niet 
15°C zijn, maar -20°C.

Tot daar het goede nieuws. Als gevolg van menselijke activiteiten komen er 
helaas steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer terecht, zodat het broeikas-
effect escaleert. Een van de belangrijkste broeikasgassen is koolstofdioxide (CO2), 
waarvan de beperking bij klimaatconferenties centraal staat. Het gas komt vrij 
bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool, diesel. De 
concentratie is vorige eeuw met ongeveer 25% gestegen. Een gas dat per mole-
cule tot 20 keer meer warmte kan absorberen is methaan (CH4), dat vrijkomt in 
moerassen (verbouwing van rijst) en bij het verteringsproces in de ingewanden 
van herkauwers (runderen hebben nu eenmaal geen manieren). 

Veel aandacht wordt tegenwoordig besteed aan onze voeding, een factor die 
onze gezondheid beïnvloedt maar ook het klimaat. Dat we beter minder vlees 
eten daarover bestaat geen twijfel. De liberalisering van de wereldhandel heeft 
tot gevolg dat voedsel vanuit de hele wereld wordt aangevoerd. De voedselkilo-
meters (afstand van grond tot mond of van riek tot vork) zijn daardoor gestegen 
en dit leidt tot bizarre situaties. Aten we vroeger voornamelijk seizoensgebon-
den producten, tegenwoordig is alles het hele jaar verkrijgbaar. We importeren 
5000 ton asperges, we voeren ook 2000 ton uit, 150 000 ton appels import tegen-
over 235 000 ton export. 

Het probleem lijkt simpel, maar is het niet. Exotisch fruit (bananen, citrusvruch-
ten, ananas) dat met de boot aangevoerd wordt, heeft minder impact. Absoluut 
te mijden is alles wat met het vliegtuig wordt vervoerd zoals asperges uit Peru of 
boontjes uit Kenia. Het motto moet dus zijn: eet lokaal of laat het met de boot 
komen. Nog meer dan afstand speelt de manier van produceren een rol. Glas-
tuinbouw verbruikt veel energie, ook al is die de jongste jaren veel zuiniger 
geworden. Spaanse tomaten hebben in de winter een kleinere CO2 impact dan 
Belgische ook al worden ze met de vrachtwagen naar hier gebracht. 
Wat voor warmte geldt, geldt ook voor koeling. Nieuw-Zeelandse appelen die 
met de boot naar hier komen hebben van juni tot augustus een lagere uitstoot 
dan de Belgische appelen die dan al tien maanden in de koeling liggen. 

Toen hij wist welk vlees hij in de kuip had, werd hij vegetariër. 

“Let me win. But if I cannot win, let me brave in the attemp”. (Ik hoop dat ik win. Maar als 
ik niet win, laat mij dan moedig een poging doen)... dat is de eed die iedere deelnemer 
aan de Special Olympics voor de wedstrijd aflegt.

In 1968 werden in Chicago voor het eerst Special Olympic Games georganiseerd : Spe-
len voor mensen met een verstandelijke beperking. De sterke vrouw achter dat project 
was EUNICE KENNEDY SHRIVER, één van de vele telgen uit de beroemde Kennedy-
familie. Sinds begin de jaren zestig was zij er mee bezig. Ze kon niet langer aanzien dat 
mensen met een verstandelijke beperking werden weggestopt en doodgezwegen. Ze 
sprak uit eigen ervaring want één van de Kennedy-kinderen (haar zus  Rosemary)werd 
geconfronteerd met het probleem en door vader Joseph Kennedy totaal genegeerd. 
Eunice bekommerde zich er wel om en ondervond dat sport niet alleen de fysieke 
maar de hele levenskwaliteit verbeterde. Door deel te nemen aan sportwedstrijden 
krijgen ze meer zelfvertrouwen, maken ze vrienden en gaat hun conditie er op vooruit. 
In 1968 richtte ze dan voor het eerst de Special Olympics in...het begin van een jaar-
lijkse traditie. Tot in 2003 steeds in de Verenigde Staten, toen voor het eerst in Europa, 
niet toevallig in Ierland(Dublin) waar ooit de roots van de Kennedy’s lagen.  
Eunice Kennedy is tot vandaag nog steeds de enige vrouw die terwijl ze nog in leven 
was haar beeltenis op een Amerikaanse munt zag verschijnen.

Naast de Wold Special Olympics kwamen er overal ter wereld ook nationale edities. Zo 
is men in België al aan de 37ste editie toe. De eerste had plaats in 1984 in Woluwe-
Saint-Pierre en tot en met 1991 was Woluwe-Saint-Pierre ieder jaar de organisator. De 
organisatie werd echter groter en groter  en uiteraard ook duurder. Daarom werd 
besloten om de drie gewesten in het land om beurt te laten organiseren. 

stArt 25ste jAArgAng, Lees p. 3

De Beverse deelnemers aan de Special Olympics.
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Praktisch werd het zo geregeld dat om de vijf jaar het 
Brussels Gewest organiseert en daartussen twee keer 
het Vlaamse en twee keer het Waalse Gewest. Het 
startte in 1992 met Ottignies, gevolgd in 1993 door 
Antwerpen. In het laatste decennium kwamen aan 
bod Brussel(2010), Hasselt(2011), Luik(2012), 
Gent(2013), Brussel(2015), La Louvière(2016), Lom-
mel(2017) en Doornik-Moeskroen(2018). In 2014 was 
er geen nationale editie omdat toen Antwerpen de 
Europese Special Olympics organiseerde. Sommige 
lezers zullen zich nog wel herinneren dat Beveren 
zich toen engageerde om de 55-koppige Finse dele-
gatie te herbergen.

Dit jaar zijn dus SINT-NIKLAAS en BEVEREN de trotse 
organisatoren van de 37ste editie. In het Hemelvaart-
weekeind(29 mei tot 1 juni) worden 3400 atleten ver-
wacht die 20 sportdisciplines zullen betwisten op 9 
lokaties. In  Beveren zijn dat de Sportzone (atletiek, 
voetbal, floorball, badminton en tafeltennis), het 
zwembad, de sporthal in Melsele(basket), 
Beckhand(tennis). Primeur is dar er voor het eerst zal 
gezeild worden (op De Ster). De openingsceremonie 
heeft plaats op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Die zal 
vooafgegaan worden door de TORCH RUN, de Olym-
pische Vlam zal vanuit Beveren tot op de Grote Markt 
in Sint-Niklaas worden gelopen. Op die openingsdag 
is er ook een benifietconcert van niemand minder 
dan ADAMO. De slotceremonie heeft plaats in Beve-
ren, op zondag.

De organisatie verwacht 10.000 toeschouwers, er 
werden 3500 vrijwilligers opgetrommeld , voor het 
eerst ook stewards nadat  de vorige editie werd 
geconfronteerd met een spijtig incident (een indrin-
ger kon foto’ s maken van de atleten in één van de 
kleedkamers).

Op BezOeK Bij “de BrOn”

Naast de voetbalploeg van GFC Waasland-Beveren 
komen negen sportievelingen uit “De Bron” in de Les-
seliersdreef. We gingen er op bezoek en konden met 
acht van hen een praatje maken over hun verwach-
tingen. Het ijs was al direct gebroken toen één van de 
atletes begon met “ik ben van de Puithoek” maar haar 
Puithoek was blijkbaar niet dezelfde als de mijne…
het is immers zo dat in “De Bron” de bewoners in vier 
leefgroepen samen 
wonen en die hebben 
allemaal een speciale 
Beverse naam, nl. Pui-
thoek, Pillekensdreef, 
Kreek en Zoet Water. 

Niet iedereen kan 
deelnemen aan de 
Special Olympics. Er is 
om te beginnen het 
feit dat er slechts 
3400 personen kun-
nen deelnemen en 
het aanbod veel gro-
ter is. 
Daarom zijn er selec-
tiecriteria. In Beveren 
is Renate Van Der 
Linden (uit Wintam) de sportieve coördinator die het 
hele jaar door trainingen geeft. Zo zijn er wekelijks 
zwemtrainingen op maandag en loopsessies op 
woensdag. Renate bepaalt ook wie aan welke wed-
strijden kan meedoen. Voor het zwemmen komen dit 
jaar LEO VAN LAERE, YVE RENIERS, KAROLIEN WYD-
HOOGHE en ELS VAN LIERDE in actie. Voor de loop-
nummers werden SOREN STAES, DANY SMET, WIM 
VAN DEN BERGHE, STEVIE HEYVAERT en GLENN VER-
CAUTEREN geselecteerd. Yve, Leo en Karolien behaal-
den al medailles in het zwemmen op de vorige edi-
ties . De Spelen zijn voor elke deelnemer de bekro-
ning van een jaar lang trainen. Voor Soren Staes zelfs 
twee jaar trainen want vorig jaar in Moeskroen moest 
hij in laatste instantie afhaken en kon niet deelne-
men. Dit jaar is hij er terug bij en hoopt hij net als in 
2017 met een gouden medaille naar huis te komen. 
De gewonnen trofeeën en medailles krijgen uiter-
aard een ereplaats in hun kamer maar deelnemen 
blijft belangrijker dan winnen. In de vorige edities 
(Moeskroen, Lommel) verbleef de groep een drietal 
dagen ter plaatse en werd er van alles georganiseerd 
om er een onvergetelijk avontuur van te maken. 
Iedereen is nu nog onder de indruk van het bezoek 
toen van PRINS LAURENT in Moeskroen en iedereen 
kijkt al uit welke bekende personen naar het Waas-
land zullen afzakken. Alleszins al SEAN D’HONDT die 
de openingsceremonie zal leiden. 

Special is dat de muziekband “ Ups-and-downs” van 
Beveren , met een aantal deelnemers aan de Special 
Olympics, de openingsceremonie mee mag opluiste-
ren. In 2014 werd Ups-and-downs , een muziekgroep 
met mensen met een beperking, opgericht door ELI 
DE PRIJCKER (ooit deelnemer aan The Voice en te 
werkgesteld in “De Bron”). Verschillende leden van de 
band nemen dit jaar ook deel aan de Spelen. 

We zeiden het al in het begin, niet iedereen kan deel-
nemen. Maar wie niet kan deelnemen zal zeker sup-
porteren. Zo is er in het centrum MARIO TRAPPERS, 
een enthoesiast fietser die dit jaar al duizenden kilo-
meters op de teller heeft staan maar fietsen staat niet 
op het programma… geen nood echter Mario is ook 
lid van de Ups-and-downs-band en kan zo ook zijn 
bijdrage leveren aan het evenement. Wie er ook zeker 
zal bijzijn is vrijwilligster RITA BOEL die al jaren er een 
gewoonte van maakt om te komen supporteren. 

RB

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Ups-and-downs-band

jaCQUes geeFt raad
Elke zondag- en woensdagnamiddag in het Erfgoedhuis Hof Ter Welle, tentoon-
stelling over ‘de puitenslagers’, onder de titel ‘de puitenslagers, van spotnaam tot 
volksfeest’.  Men komt hier alles te weten over de herkomst van het ‘puitenslaan’, 
het ontstaan van de parochie en de reuzenbouwer Georges Staes.

Van 3 tot 5 mei strijken opnieuw foodtrucks neer op de Grote Markt.  Die wordt 
omgevormd tot een groot openluchtrestaurant.  Info  03 750 16 76

Op zondag 5 mei wordt een rommelmarkt georganiseerd in de Azalealaan.  Info 
en reservatie op 0472 96 39 71

Van 1 tot 13 mei kunnen we opnieuw terecht op het plezantste en grootste wijk-
feest van Beveren : ‘De Puitenslagersfeesten’.  Meteen vieren ze een aantal jubilea : 
40 jaar puitenslagersfeesten en 85 jaar ‘nieuwe parochie’.   Details kan men vinden 
op www.puitenslagers.be.  Maar we vermelden al kort : 1 mei met een jeugdmee-
ting,  3 mei streekbierenavond, 4 mei schieting en halve liter fuif, 5 mei sneukel-
tocht en jaarmarkt, 7 en 8 mei een wielerwedstrijd,  10 mei karaoke en rockabilly 
en in open lucht froggy beats, 11 mei dans maar, verlichte feestmarkt en ’t congo-
ken by night. In café De Bijl zien we Delacover aan het werk, Zondag 12 mei onge-
twijfeld het hoogtepunt met een internationale folklorestoet.  Meer dan 50 groe-
pen trekken door de straten.  Maandag 13 mei sluiten de feesten met een mis voor 
de overleden bestuursleden en een seniorennamiddag.

ons elske
Het wordt zielig in Beveren. Eerst was er de toenemende 
leegstand in de winkelstraten. Als straks Waasland – Beveren 
gestraft wordt met degradatie dan spelen ze volgend 
seizoen voor een halflege Freethiel.

spreUK VAn ’t  jAArgetij
Als het dondert in mei

valt er dikwijls hagel bij
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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.

kerkstraat

Uitvaartzorg  Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !
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Aflevering 83

bij de Cartoon

De aandachtige lezer heeft het opgemerkt. Hij heeft de 
eerste editie in handen van de 25ste jaargang. Het jubile-
umjaar zal opgesmukt worden met de uitgave van een 
lijvig boek met de titel Kunstmo(nu)menten, een bun-
deling van de gelijknamige rubriek die al enkele jaren 
loopt. De publicatie is voorzien begin november. Er zal 
ook mogelijkheid zijn om voorintetekenen. Daarover 
verneem je later meer.
Een jubileum geeft aanleiding tot terugblik en een ode 
aan alle redacteurs, medewerkers en adverteerders die 
het mogelijk hebben gemaakt een kwart eeuw vol te 
houden. Waarvoor dank.

WA

(© G. Drieghe)

(© gemeentelijk archief, G. Smet) (© gemeentelijk archief, G. Smet)

De jongens die op de oude foto’s met veel plezier de boeken helpen verhuizen 
van De (Katholieke) Kring naar de nieuwe bibliotheek in het gemeentehuis zijn 
tegenwoordig een jaar of vijfendertig ouder. 
Ook het uitzicht in de straat veranderde. Het witte huisje met blokmakersstal naast 
de beek is afgebroken en café Amigo is tegenwoordig een eethuis. 

Een trots moeke Julia De Rijcke met haar eerste viergeslacht. Haar achterkleinkind 
Nina Vereecken is het dochtertje van Saartje Staut en kleindochter van Kristien 
Van Moer. Proficiat.

GD

Viergeslacht
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In aflevering 31 hadden we het over de trage weg aan Zoetenberm in de buurt van 
het Brits Monument. De trage weg van deze aflevering kan je daarop laten aansluiten.
Wij vertrokken aan de Westlangeweg en het lange wandelpad wordt zowat halver-
wege in twee gesneden door de Oostlangeweg.

De volledige trage weg loopt 
langs een dijk in het gras (of mod-
der), dus aangepast schoeisel is 
geen overbodige luxe. Leuk om 
weten is beide delen boven op de 
dijk een uitzichtpunt over een 
kreek hebben. Met een verrekijker 
ben je wel een tijdje zoet. 
In de Oostlangeweg staat het 
infobord ‘Doelpolder Noord en 
Brakke Kreek’ met wat meer uitleg 
over dit gebied. 

GD

trage wegen - aFleVering 47
dOeL - WestLAngeWeg

Het begin in de Westlangeweg.

Het eerste uitkijkpunt.Het infobord in de Oostlangeweg. 

Wie wil kan op het einde aansluiten 
met de trage weg uit aflevering 31 en 
eventueel naar de nieuwe radartoren 
wandelen. 
Een andere mogelijkheid is om met 
de Zoetenberm een grote lus te 
maken. Je komt dan voorbij de 
Infokeet met uitzicht op de kerk van 
Prosperpolder, de radartoren en con-
tainerschepen. Wil je de infokeet 
bezoeken dan controleer je best 
vooraf de openingsuren.

Wie dit te ver vindt, kan een kleinere lus 
maken door niet tot aan het Paarden-
schor/Zoetenberm te wandelen maar via 
de Oostlangeweg naar den Ouden Doel-
dijk te gaan en daar terug te keren naar 
de West-
langeweg. 

Het einde met zicht op de dijk, die naar het 
Brits Monument aan het Paardenschor leidt.

MarCel, PaUl en CliFF
Dat Marcel Rombaut een onvoorwaardelijke fan is van Cliff Richard, weten we 
uit het interview dat we met hem hadden in onze editie van 6 november 2015. 
Hij woont in de Kasteeldreef en heeft een indrukwekkende verzameling rond 
deze artiest De muur hangt vol met relikwieën die hij heeft verzameld. Het 
optreden van deze Engelse wonderboy in de Royal Alberthall zal hij niet snel 
vergeten. Cliff werd geboren in Lucknow in India als Harry Webb. In 1958 ver-
scheen hij voor het eerst op de planken en tot 1969 was ‘The Shadows’ zijn vaste 
begeleidingsgroep.

pAUL seVers
De reden dat we bij Marcel belandden, was dat hij met Paul Severs gemeen 
heeft een fan te zijn van Cliff. Marcel heeft een cd in bezit met vertalingen van de 
succesnummers van hun gemeenschappelijk idool. In 2015 vierde Paul zijn vijf-
tigjarige artiestenjubileum. Zijn oudere songs kwamen regelmatig in de belang-
stelling. ‘Geen wonder dat ik  ween’ werd gebruikt in de film ‘Firmin’. ‘Oh little 
darling’ was de begintune in de VTM-serie Clan. ‘Ik ben verliefd op jou’ is een 
andere hit die we allemaal kennen. Op 12 maart kreeg Severs bij een fietstocht 
een zware hartaanval en belandde hij in een coma. Hij overleed op 9 april. 
In 1995 gaf hij een cd uit met vertalingen van een selectie songs van Cliff Richard: 
Do you want to dance (Doe je ogen toe), Angel, Living Doll, Zo jong en mooi (the 
Young Ones, O mijn woord (All my love), Rode lippen moet je kussen (Lucky 
Lips), Kom laat ons feesten (Congratulationes), Ik weet nog heel goed (the Day I 
met Marie)…

WA

Paul Severs krijgt een plaats in de verzameling Cliff Richard.
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In de TuIn
sChadUwtUinen

 
De goede week heeft ons schitterend weer 
gebracht en het paasweekend was, wat het 
weer betreft, de kers op de taart. Ideaal weer 
dus om tijdens een wandeling in de natuur of 
het bos de koelte op te zoeken. Gelukkig kre-
gen we de week nadien toch redelijk wat regen 
en kon de uitgedroogde tuin en de 
natuur toch even op zijn plooi 
komen. Er is weinig dat kan tippen 
aan het uitzicht van een bloeiende 
voorjaarstuin na een malse regen-
bui. Je ziet bijna dat planten, bomen 
en struiken ervan genieten. En dan 
die lentebloeiers! De Japanse 
sneeuwbal (Viburnum plicatum 
“Mariesii”) is zoals elk jaar een echte 
blikvanger, met zijn horizontaal 
groeiende takken overladen met 
witte bloemen met daaronder een 
aantal mooie blauwe boshyacinten. Wat een plaatje!

Tel daarbij de blauwe regen die nu 
ook staat te “druipen” van de bloem-
trossen. Schitterend! De naam blau-
we regen is eigenlijk een beetje ver-
warrend. Er zijn natuurlijk soorten 
met bloemen in tinten van licht- tot 
donkerblauw, maar daarnaast heb 
je nog allerlei soorten met bloemen 
in tinten van wit, purper en roze. 
Heel gevarieerd en allemaal om te 
mooier. Ooit had ik het geluk om in 
de Zwalmstreek een tuin te bezoe-
ken met de grootste collectie van wisteria’s (blauwe regens) in West-Europa. Een 
unieke en schitterende ervaring om 75 soorten bij elkaar te zien bloeien.

In deze tijd van het voorjaar is de 
schaduwtuin ook meer dan een 
bezoekje waard. Ik hoor wel eens 
mensen met veel schaduw in de 
tuin soms klagen dat ze het jammer 
vinden dat ze niet meer zon in de 
tuin hebben. Jammer, want scha-
duwtuinen kunnen dikwijls parel-
tjes zijn, mits het kiezen van de 
juiste planten en het voorzien van 
voedzame, humusrijke grond. Dat 
zijn dan meestal bosplanten die 
vóór het loof op de bomen komt moeten gebloeid en zaad gevormd hebben en 
dan stilletjes verdwijnen, om het jaar daarop in het voorjaar weer en met meer te 
verschijnen. Denk maar aan planten zoals het speenkruid, boshyacint, bosane-
moon en daslook. En in de siertuin onder andere de hondstand, de trillium en het 
leverbloempje. Stuk voor stuk plantjes met de prachtigste bloemen die je maar 
kan bedenken. Als die aan het verwelken zijn en stilaan verdwijnen, komen de 
hosta’s te voorschijn en de andere schitterende bladplanten zoals de schout-bij-
nacht (alle Rodgersiasoorten) de salomonszegel en het gebroken hartje (Dicentra. 

En dan hebben we het nog niet over de vele soorten varens gehad die een aparte 
plaats in de schaduwtuin en in ons hart hebben. Een aanrader in de droge schaduw-
tuin is trouwens de herfstvaren (Dryopteris erythrosora), een Aziatische varen uit de 
grote familie van de niervarens. Indien je een plaats hebt onder grote bomen of 
struiken die veel schaduw werpen op de onderliggende grond en waar niets anders 
wil  groeien, dan kan zij daar een bondgenoot zijn in de strijd tegen de onbegroeide 
plekken. Ik heb er in mijn tuin succes mee. In het voorjaar loopt zij mooi uit met 
oranje- tot koperrode jonge bladeren die dan in de zomer naar donkergroen ver-
kleuren. Na een zachte winter als diegene die we achter de rug hebben blijft zij zelfs 
mooi groen met bladeren tot wel tachtig centimeter lang. Een toppertje!
Tot slot wil ik hier nog hulde brengen aan twee cameliaplanten die reeds meer 
dan twintig jaar zusterlijk naast elkaar staan in mijn tuin. Die zijn eind januari 
beginnen bloeien en op dit ogenblik staan ze nóg in bloei, zij het spaarzaam, met 
hun dikke, dubbele spierwitte bloemen. Er staan zelfs nog knoppen in die nog 
moeten ontluiken. Meer dan drie maanden bloei! Waarschijnlijk te wijten aan het 
mooie weer, maar wat een prestatie!

FRAnçois

in MeMoriaM 
Op zondag 14 april overleed Prosper Van de Perre (° 
1925) op bijna 94-jarige leeftijd. Hij bracht zijn jeugd 
door samen met vier zussen in de stationsbuurt. Als 
tiener van 15 jaar werd hij geconfronteerd met de 
oorlog. Na de oorlog, in 1946, werd hij klaroenblazer in 
de Harmonie Kunst en Vreugd. In 1958 huwde hij met 
Maria Van Acker. In 1960 kreeg het koppel een zoon 
Karel en vier jaar later een dochter Anne. Ondertussen 
waren ze verhuisd naar de Klapperstraat in de buurt 
van het voetbalplein. Prosper werkte als arbeider in 
de Zoo van Antwerpen en later bij Imperial en Com-

bori waar hij bleef tot zijn pensionering.
Posper had een voorliefde voor tuinieren: tuinonderhoud, groenten kweken, 
het verzorgen van (stro)bloemen. Wie hem vroeg, kon beroep doen op zijn 
hulp en ervaring. In Beveren kende men hem als de Pros. Hij was graag onder 
de mensen en engageerde zich in de parochiale werking van Sint-Jan-Evan-
gelist, bij de Chiro Sint-Martinus, als ‘commissaris’ op  de Freethiel, ziekenbe-
zoek bij Ziekenzorg…
Hij bleef actief lid van de Harmonie als ‘knaap’, die zorgde voor de logistieke 
omkadering. Ook zijn functie als bestuurslid van N.K.B. afdeling Beveren bleef 
hem nauw aan het hart liggen. Zijn gezondheid ging langzaam achteruit. Op 
vrijdag 12 april werd hij overgebracht naar het Woonzorgcentrum Regatta op 
Linkeroever waar hij enkele dagen later overleed. Het is voor de familie een 
troost dat hij afscheid nam zoals hij heeft geleefd: rustig, vreedzaam in het 
besef van een zinvol leven.

(met dank aan Karel en Anne)

Jozef Van den Broeck overleed op 9 april. Hij werd 86 
en is de echtgenoot van Christianne Buytaert. Ze 
hebben twee kinderen Ann en Kristel en vijf klein-
kinderen. Hij was alom bekend als onderwijzer op de 
GBS Lindenlaan. Aanvankelijk nam hij het eerste 
leerjaar onder zijn hoede, later onderwees hij in het 
vijfde leerjaar tot aan zijn pensioenleeftijd. Hij was 
het type onderwijzer uit vorige eeuw, strak in het 
pak. ‘Hij was streng, maar we hebben veel bij hem 
geleerd’, vertellen getuigen. En dat zijn toch de basis-

competenties van een goede onderwijzer. Vele oud-leerlingen kwamen hem 
een laatste groet brengen.
Josef was iemand met handige handen. Knutselen, voornamelijk houtbewer-
king, was zijn ding. De kinderen hebben van zijn knutselwerk nog wel een en 
ander in huis staan. Hij was ook een verwoed lezer van kranten en weekbla-
den. Het kruiswoordraadsel van Knack was een wekelijkse uitdaging.

Op 25 maart overleed Godelieve Stoop. Ze werd gebo-
ren op 16 januari 1936 en was de derde dochter van 
een gezin van negen kinderen.
Ze was gehuwd met Paul Pepermans en hadden twee 
zonen, Geert(+) en Koen, vijf kleinkinderen en vier ach-
terkleinkinderen.
Eind jaren zeventig nam Godelieve de zaak ‘David & 
Lesley’ kinderkleding over gelegen in de Jezusstraat 
te Antwerpen. Na enkele succesvolle jaren kwam 
Geert en zijn echtgenote Karin mee in de zaak en 
werden kinderschoenen aan het assortiment toege-

voegd. Toen Geert in 2003 plots overleed werd ook ‘David & Lesley’ stopgezet. 
Het verlies van Geert heeft Godelieve ook fysiek getekend. Gelukkig kon zij 
voor alles rekenen op de goede zorgen van Paul en haar zoon Koen.

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

WA & Rs 

neC hoF ter saksen
Nog een tip: op zondag 5 mei eerstkomend organiseert NEC Hof ter 
Saksen, zoals trouwens elk jaar, een plantenruilbeurs. Plantenliefheb-
bers die graag hun te veel aan planten komen verkopen of ruilen zijn 
welkom op Hof ter Saksen van 10.00 tot 18.00 uur.
Voor meer info:  www.hortus-ter-saksen.be 

Viburnum plicatum Mariessii

Roze blauwe regen

Hondstand
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hOrizOntAAL: 
(1) protocol voor het syn-
chroniseren van e-mail (5) 
boodschapper (8) sierfles 
(9) knock-out (12) groot-
moeder (14) grijswit 
zweertje in de mond (15) 
vd pitten ontdaan (18) 
dialectische vorm van dat 
(19) een ander iets benij-
dend (22) term voor bio-
logische technieken die 
buiten het lichaam vh 
organisme worden toege-
past (letterlijk ‘in glas’) 
(23) papegaai (25) woon-
wijk (vnl in mijnstreek)
(27) mannetje vd kat (29) 
volledig (30) ~ vidi vici 
(31) zeer snel lopen 

VertiCAAL: 
(1) mezelf (2) misdaadorganisatie (3) slee (4) brij (6) operatiekwartier (7) feestelijke 
inwijding (10) niet droog (11) uitwerking v iets op het gemoed of de geest (13) voed-
ster (16) zak met persoonlijke spullen (17) onbepaald hoofdtelwoord mv (19) achter-
volging (20) inhoudsmaat voor vloeistoffen, gassen en droge waren (21) niet gul (23) 
eten vt (24) hok (26) spreektaalvorm van hij (28) gegroet (Lat) 

Wat Blijft
Daar is maar één land 
Begint dichtbij met emeralden gras, 
wordt akkerland en onvoorspelbaar weide, 
wordt waaiend zomerbos en blauwe heide 
en water in de sloten waterpas 
met zoveel onverwacht ultramarijn 
waarin het land ligt dat mijn land kan zijn.
De dreven onbeweeglijk onderweg 
met brand van brem tegen gekrulde bramen 
met karrensporen schots en scheef tezamen 
maar op een afstand broederlijk terecht 
tot bijna een getrokken rechte lijn 
die door het land loopt dat mijn land kan zijn.
Een buurtschap en een dorp. Intens een stad 
met torens die vroegmorgenlijk ontwaken 
boven de staande slaap van zoveel daken 
en groen uit binnentuintjes opgespat, 
een door de eeuwen opgetrokken schrijn 
waarrond het land ligt dat mijn land kan zijn.
Zolang de Heer mij adem wil verlenen 
zeg ik en zing dat Vlaanderen het éne 
énige land is dat mijn land kan zijn. 

Anton Van Wilderode (1918-1998)

OpLOssing KrUisWOOrdpUzzeL 209

krUiswoordPUzzel 210

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
De Dienst Burgerzaken deelde ons mee dat de burgerlijke stand 
vanaf 31 maart is overgeschakeld naar een digitale database (gege-
vensbank) zodat een flexibel gebruik en raadpleging mogelijk is. 
Voorlopig kan de dienst ons nog geen gegevens beschikbaar stel-
len. Vandaar deze lege rubriek. Het komt wel in orde.

CrYptO 35: zOeK het WOOrd zeLFde nUmmers zijn zeLFde Letters

Oplossing Crypto 34:  ISME   KOPER   NALOPEN   PALMOLIE   GASCHREET   LUCHTSCHIP   
NAVELSTAREN   BOOMGAARD   OMMEKEER   GENIEPT   PUNEIS   LOGEE   
en dus   …  SPOORSTAKING

65

Er zijn nog stabiele huwelijken. Rachelle Heyrman en Gerard Andries huwden 
in 1954 en vierden sindsdien regelmatig een jubileum: een koperen (12,5 jaar), 
een porseleinen of kristallen (20 jaar), een zilveren (25 jaar), een gouden (50 
jaar), diamanten (60 jaar). Op 22 april vierden ze hun briljanten jubileum. Daar-
toe waren de kinderen, klein- en achterkleinkinderen in volle feeststemming 
aanwezig en werden herinneringen en anekdotes opgehaald. 
We wensen hen nog vele jaren samen. Hop naar platina (70), albast (75) en eik 
(80), laat het ons voorlopig daarbij houden.
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KUNSTMO(NU)MENTEN

Als muren konden spreken. Gebouwen die in een 
gemeenschap centraal stonden, verloren stelselma-
tig hun functie en zochten naar een nieuwe bestem-
ming. Het is het lot van vele christelijk geïnspireerde 
instellingen. Het klooster van Vrasene heeft een der-
gelijke geschiedenis. De zusters Franciscanessen van 
Crombeen organiseerden er onderwijs voor meisjes 
in uniform, een lagere school met acht leerjaren en 
een pensionaat. In de jaren zeventig van vorige eeuw 
werd het pensionaat geleidelijk afgeschaft en de 
gebouwen kwamen leeg te staan. In 1986 waren er 
nog amper drie zusters.
In 1978 kocht de gemeente Beveren de voorbouw 
van het klooster langs de Nieuwe Baan en in 1989 het 
klooster en de kapel. Het voormalige schoolgedeelte 
werd door de Maatschappij voor Huisvesting omge-
vormd tot een woonwijk met 31 sociale woningen. 
Voor de rest van het complex had de gemeente een 
dubbele functie voor ogen: enerzijds een culturele 
bestemming (vergaderlokalen, leskeuken, polyvalen-
te zaal), anderzijds een schoolse met ruimte voor de 
tekenacademie, buitenschoolse opvang en eventu-
eel bijkomende lokalen voor de gemeentelijke basis-
school. Daarna werd de kapelrenovatie aangepakt. 
En dan de naam. De discussie daaromtrent duurt 
vaak even lang als de renovatie. Niet zo in Vrasene, 
men was het nogal snel eens over de benaming ’t 
Klooster, zoals de Vrasenaars deze plek kenden.

stiLte

De oorspronkelijke cour d’honneur van het klooster 
is nog steeds een binnentuin die het ontmoetings-
centrum verbindt met de historische gebouwen. 
Centraal op de binnenplaats staat Stilte, een werk 
van Maen Florin. Het beeld in polyester maakte in de 
zomermaanden van 2009 deel uit van de biënnale 
‘Beeldig Hof ter Saksen 10 Gedaante’. Stilte is een 
plastiek, een beeld in klei geboetseerd en daarna 
afgegoten in een ander materiaal. De gemeente 
Beveren kocht een bronzen afgietsel van dit werk 
met nummer 3/5 (het is het derde exemplaar van 
maximaal vijf afgietsels) en gaf het zijn definitieve 
plaats. 

Het werk maakt deel uit van een reeks die Maen Flo-
rin van adolescenten, meer specifiek gekwetste kin-
deren, maakte. Ook al vertoont de figuur geen uiter-
lijk lichamelijk letsel, de houding verraadt ontoegan-
kelijkheid, in zichzelf gekeerd en afgesloten van de 
buitenwereld. Het beeld is niet gemaakt voor deze 
locatie maar het staat er wel op zijn plaats: Men kan 
het zien als een verwijzing naar de eenzaamheid in 
het voormalig meisjespensionaat. Het beeld is sober 
en strak uitgevoerd en daardoor roept het sterke 
emoties op. 

Maen Florin werd geboren in 1954, Kleine Brogel. Ze 
is meester in de Beeldende Kunst en doceert aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten te Gent. Ze stu-
deerde aan de academie in Antwerpen en aan het 
Hoger Instituut voor Beeldende Kunst Sint-Lucas in 
Gent. Ze toonde haar werk voor het eerst in 1985 en 
sindsdien exposeert ze regelmatig nieuw werk op 
zowel individuele als groepstentoonstellingen in bin-
nen- en buitenland. De voorbije jaren won ze ver-
schillende prijzen en realiseerde ze verscheidene 
beelden voor publieke ruimtes in diverse steden en 
gemeenten. 

Bij het gieten experimenteert ze graag met verschil-
lende nieuwe materialen zoals aluminium en rubber, 
maar klei blijft de materie waarin Maen Florin liefst 
schept. De klei geeft de kunstenaar de kans om het 
beeld te kneden  en elementen toe te voegen of weg 
te nemen.

WA

CULTUUR 
EN ANDERE CENTRA

AFLEVERING 67

OC ’t Klooster 
(Vrasene)

Officiële inhuldiging 21 mei 2010. 
Burgemeester Van de Vijver en schepenen Ernest Smet en 

Heidi Beck bij het beeld Stilte. (© W. Andries) 

Bloemenvrouw , een ander werk van Maen Florin tijdens 
Beeldig Hof ter Saksen editie 2009. (© G. Drieghe)

(© G. Smet)

November 2016: Maen Florin te gast in kasteel Cortewalle 
waar ze deelnam aan de tentoonstelling ‘Buiten de Context’. 
Acht kunstenaars werkten mee aan het project rond ‘Identi-

teit en Autisme’. (© G.Drieghe)
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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

in MeMoriaM
Op 9 april overleed te Beveren in de geriatrische afdeling 
van AZ Nikolaas Gaston De Ridder uit de Lesseliersdreef. 
Hij was te Beveren geboren op 6 april 1938. Hij was de 
echtgenoot van Rosa Tierenteyn; het echtpaar heeft twee 
kinderen: Anne en Marc. Er zijn drie kleinkinderen.
Gaston woonde in zijn jeugd in de Donkvijverstraat met 
zijn ouders en zijn twee zussen. Voor zijn lagere school 
moest hij niet ver lopen, de Centrumschool waar hij 8 jaar 

les volgde, was toen in de Oude Zandstraat, recht tegenover de toenmalige 
Sint-Annakliniek. Daarna deed hij technische studies in de Vakschool van de 
Antwerpse Londenstraat en hij werd  technisch tekenaar in de firma Gevaert. 
Hij werd verliefd op  Rosa uit Brugge. Gaston heeft in die jaren de afstand tus-
sen hun beider woonplaats dikwijls per fiets afgelegd.
Zijn hobby’s waren munten en postzegels verzamelen. Vanaf zijn 30 jaar werd 
hij  vrijwilliger bij de Beverse brandweer en hij was daar ook ambulancier en 
vlaggendrager.
Zijn kleinkinderen waren erg gehecht aan hun opa die nu erg gemist wordt.

Op 21 april, Paasdag 2019,  overleed in Rust- en Verzor-
gingstehuis Boeyé – Van Landeghem  te Kallo Leonia 
Andries, de weduwe van Julien Van der Venne. Zij woon-
den in Beveren in de Luitenant Van Eepoelstraat en later 
in de Polderstraat waar Leonia zelf geboren was op 23 
maart 1932.
Het echtpaar kreeg vier kinderen: Maria, Eduard, Hendrik en 
Grietje. Er zijn 9 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.

Leona, zoals ze in de omgang steeds genoemd werd, was iemand met het hart 
op de tong. Ze hield van bloemen en verzorgde die ook in haar tuin. Ook aan 
breien heeft ze heel wat uren besteed. In de 4 jaren die ze in het rusthuis in 
Kallo verbleef ging er geen dag voorbij zonder bezoek van iemand van de fami-
lie. Na nieuwjaar 2019 kende ze verschillende periodes van ziekte. Van de vie-
ring van haar 87e verjaardag op 23 maart heeft ze toch nog kunnen genieten.

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

RP

koor resolUt terUg Uit italië.

Resolut is een Melseels solidariteitskoor met een naam die verwijst naar de 
muzieknoten re-sol-ut, maar vooral naar de vastberadenheid in hun visie. Ze bren-
gen wereldliederen met een boodschap van hoop. Het koor is pas terug van een 
reis naar Italië. Na Piëmonte en Veneto  bezochten ze nu Lucca met een delegatie 
van 51 leden. Ze traden er op en gingen ook op zoek naar de prachtige wijde 
omgeving: de Torre del Lago Puccini met de Villa Puccini, het domein van de Villa 
Reale, de steden Pistoia, Viareggio, Pietrasanta. Op muzikaal gebied was er de ver-
broedering met het koor van de Santa Maria Corteorlandini te Lucca. In  Borgo a 
Mozzano was er een optreden in het klooster van Misericordio di San Francesco. 

WA 

(foto G. Smet)

beVers VerMaak
VOgeLKAstjes 

Bij lezer Georges De Cock, Breestraat 11, zie je sinds kort een twintigtal nestkastjes 
op de zijgevel van de schuur hangen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld als deco-
ratie, maar dat er vogeltjes ook echt gebruik van maken, is mooi meegenomen. Zo 
zag het gezin al keiësmussen de hokjes inspecteren. Maar wat is dat ook alweer in 
het AN? Het dialectwoordenboek van Herman Cools geeft het antwoord: Kaars-
mus [keiësmus]: meesje.  Of het dubbele of enkele kaarsmussen (resp. koolmezen 
of pimpelmezen) zijn, maakt niet uit. Alles is welkom.

(met dank aan Machteld Staes)
GD

(© G.Drieghe)

de wetensChaPPer
KAArsen mAKen

Ooit waren kaarsen de belangrijkste vorm van kunstlicht. Tot aan de 
komst van de gloeilamp was kaarsenmaken een echt ambacht en 

kaarsenmakers verdiende een dikke boterham. Hoe ging dat in zijn werk?
De grondstof was dierlijk vet dat men liet smelten tot talg. Die vloeibare talg werd 
aangevoerd in vaten. De pitten waren vervaardigd uit katoen. De pit (lont) werd 
door een kleine opening in de gietvorm getrokken en de talg eromheen gegoten. 
De kaars haalde men dan uit de gietvorm, maakte ze schoon en liet men uitharden 
opgehangen aan een rek.
Later maakte men kaarsen van bijenwas of stearine (een mengsel van stearinezuur 
en palmitinezuur). Ze hebben betere brandeigenschappen dan het vet dat men 
voorheen gebruikte. De stearinekaars brandt met een heldere vlam zonder walm 
en druipt niet. Ze kon ook makkelijker op industriële schaal gemaakt worden.
Tegenwoordig gebruikt men paraffine dat verkregen worden door raffinage van 
aardolie. Paraffine is goedkoper en geeft meer licht. Als men de pit met een vlam 
verhit, smelt en verdampt het aanwezige kaarsvet, waarna het ontbrandt. Door de 
warmte smelt het kaarsvet onder de pit en wordt door de pit opgezogen (capillaire 
werking). Het verdampt en ontbrandt.

WA
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hUgo braeM oVerleden.
Op 19 april overleed op 69-jarige leeftijd Hugo 
Braem. Hugo was in het Beverse voetbalmilieu 
een bekend persoon. Opgegroeid in de buurt 
van de Freethiel tijdens de geweldige opgang 
van SK Beveren midden de jaren zestig, lag 
het voor de hand dat hij ging voetballen. Hij 
kwam in een goede lichting terecht die in 
1966 provinciaal scholierenkampioen werd 
(in de eindronde werd zelfs de finale gehaald 
tegen Anderlecht) met als medemaats onder-
andere Pol Van Remortel en Cyriel Braem. Hun 
trainer was Omer Van Boxelaer die in dat sei-
zoen ook de eerste ploeg van derde klasse 
naar tweede bracht. Omer verzilverde dat 
exploot met een overgang naar eerste klasser 
Beerschot. Maar geen nood, zijn opvolger was 

Guy Thijs. Die promoveerde zowaar naar eerste klasse en nam ter gelijkertijd 
ook de allereerste Uefa-ploeg van Beveren ooit, onder zijn hoede. Naast 
Hugo en bovenvernoemde spelers kwam er ook nog Theo Ruymbeke bij. De 
concurentie was groot die jaren. Hugo werd een paar keer uitgeleend, in 
1970 aan Sparta Zwijndrecht, in 71 aan Excelsior (samen met doelman Fred-
dy Van Beeck en Eddy Roelandt). Bij Excelsior bleef hij geruime tijd, moest 
afhaken wegens blessures maar werd er nog voor zijn dertigste trainer, het 
begin van een lange loopbaan als oefenmeester. Tot 84 bij Excelsior, tussen 
1984 en 1988 bij Herleving Vrasene (waar hij spelers als Patrick Verhoosel en 
Dirk Roelandt ter beschikking had).

In 1988 kwam Hugo terug naar de Freethiel. Drie jaar was hij trainer van de 
provinciale juniores. Het allereerste jaar werd hij al direct kampioen (in doel 
stond toen huidig WB-keeperstrainer Gerry Oste). In 1991 werd hij coach van 
Eendracht Bazel.  Daar bleef hij ook vier jaar. Nadien volgden nog passages 
bij Waeslandia Burcht en de jeugd van HRS Haasdonk.  Ook in het liefheb-
bersvoetbal maakte hij zich jaren verdienstelijk als trainer. 

Langs deze weg 
betuigen we onze 
innige deelneming 
aan de familie van 
Hugo.

RB

Hugo Braem, trainer op 
de Freethiel

Hugo, samen met Bob Noens op weg naar de Heizel 
voor de laatste bekerfinale van KSK Beveren in 2004.   

Bevers duo Belgisch Kampioen Kegelen
 

Vorige maand werd in Kelmis (Duitstalig België) het BK Schaarbaankegelen 
gehouden. Schaarbaankegelen is de voorloper van Bowlen (bij het kegelen 
heeft men negen kegels, bij het bowlen tien). De kegelsport is vooral populair 
in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen maar ook in de Oostkantons. 
Vandaar het Belgisch  Kampioenschap in Kelmis. Het Beverse duo KARIN DE 
BEL-YANA VERHULST(moeder en dochter) pakte er de titel. 

RB

aFsCheid Met een titel
Met amper één nederlaag op dertig wedstrijden mag Yellow Bue SK Beveren zich 
verdiend kampioen noemen in derde E, al was KSK Kallo in de terugronde zeker 
de evenknie. Uiteindelijk strandde Kallo op 9 punten, de derde Melsele B had 20 
punten achterstand… het is misschien wel een unicum in het provinciaal voetbal 
dat de top drie uit dezelfde gemeente komt. Voor een aantal spelers van YB SK 
Beveren betekent het een titel met een afscheid. JIMMY POTITHAI, 136 competi-
tiematchen en NICK LAUREYS, 125 competitiematchen op de teller vertrekken 
naar respectievelijk Sporting Burcht en SK De Klinge. 

RB
Nick Laureys en Jimmy Potithai

sPort anders
Die 100.000 euro die Waasland – Beveren aangeboden kreeg vanwege 
KV Mechelen, is dat niet de prijs van een rijwoning?
We keken verbaasd op toen we dat bedrag lazen. 
Gaat er toch zoveel geld om tussen de ‘kleine clubkes’ van onze competitie? 

RP

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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Hoe maakt u het? 
Kunst in OC 't Klooster

Donderdag 25 april was de kapel van OC ’t Klooster te klein voor de opening van 
de vierdaagse in het kader van WAK (Week van de AmateurKunsten).
Een eenvoudige vraag aan de verschillende verenigingen groeide uit tot een 
groots gebeuren, met meer dan twintig enthousiaste deelnemers. Marleen 
Wymeersch was op de vernissage dan ook een glunderende voorzitter. De muzi-
kale omlijsting met een uitstekende Mireille De Broe als zangeres maakte alles 
nog wat feestelijker.

GD

Marleen Wymeersch, voorzitter PCR Vrasene.

De deelnemende 
kunstenaars en 
de officieel geno-
digden.

Febe Schoeters, met haar elf jaar de jongste 
kunstenaar.

Ook de leerlingen van 
de plaatselijke acade-
mie lieten hun werk zien.

oPen brieF
Geachte gemeenteraadsleden van alle gemeenten uit het Waasland en de regio 
Hulst,

Wat er nu gebeurt bij de ontpoldering van de Hedwigepolder en de baggerwer-
ken voor de uitdieping van de Schelde is helemaal niet zo onschuldig als het lijkt: 
het verhoogt immers in zeer sterke mate het overstromingsgevaar in het Schelde-
bekken voor alle polderdorpen. Daarom is het meer dan tijd dat een onafhankelijk 
burger zonder persoonlijke belangen die jarenlang als schaapherder in Het Ver-
dronken Land Van Saeftinghe heeft gefunctioneerd, zijn doorleefde ervaringen en 
inzichten meedeelt om de bevolking van het Waasland en de regio Hulst in te 
lichten via kranten en lokale bladen over het dreigend overstromingsgevaar in het 
Waasland. Dat staat loodrecht op het Sigmaplan dat ons als zoethoudertje wordt 
aanbevolen. Het is echter correcter een belangeloze  opvatting aan bod te laten 
komen dan te geloven in een op geld beluste groep aannemers, aangestuurd 
door een team van ingenieurs, architecten en onbesuisde natuurliefhebbers, die 
er zelf niets dan (financiële) voordelen en ongebreidelde macht aan willen over-
houden.

Om deze toestand te verhelpen en een reëel impact te krijgen om aan deze situ-
atie alsnog iets te verhelpen wil ik bovendien alle bewuste gemeenteraadsleden 
van de Wase gemeenten via mail over deze beangstigende situatie inlichten. Het 
gaat hem hier over alle gemeenteraadsleden van Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke, 
Temse, Hamme, Sint Gillis-Waas, Bornem en alle wethouders en raadsleden van 
Hulst. Met de uitleg die ik verstrek in de uitgebreide bijlage kunnen zij met kennis 
van zaken hun verantwoordelijkheid opnemen en beslissingen nemen in het 
belang van alle burgers die zij in hun respectievelijke gemeente vertegenwoordi-
gen. Zo heeft gans de regio weet van deze angstaanjagende dreiging en kan dit 
probleem uiteindelijk op tafel worden gelegd in de politieke wereld van het Waas-
land. Het volstaat zeker niet om beroep te blijven doen op het voorbijgestreefde 
Sigmaplan om onze angst te verdrijven en ons in slaap te sussen, met een veran-
derende klimaatwijziging voor ogen.

Ook de democratie heeft baat bij dit initiatief omdat alle gemeenteraadsleden 
over de partijgrenzen heen, zich een oordeel kunnen vormen, zonder de instruc-
ties van hun eigen partij te moeten afwachten. In mijn teksten primeert steeds het 
gezond boerenverstand, zodat mijn voorstel voor iedereen begrijpelijk én duide-
lijk is én vrij van politiek gehakketak om een consensus te bereiken. Alleen al 
omwille van de toepassing van dit democratisch proces om een juiste mening te 
kunnen vormen en die te kunnen verdedigen, verdienen deze inzichten het om 
gepubliceerd te worden: Het verbetert ontegensprekelijk het democratisch gehal-
te van ons politiek systeem.
Dat is de reden waarom ik mijn betoog in bijlage zeer grondig en uitvoerig heb 
uitgespit om het begrijpelijk te maken voor gewone en niet gespecialiseerde bur-
gers. Zo wordt een onmisbare dossierkennis aangeboden die toelaat een juist oor-
deel te vellen en dit met verve te verdedigen.

Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben geleverd om mee te bouwen aan een 
echte democratisering van onze instellingen en gelijktijdig ook aan het geluk, het 
welzijn, het welbevinden en DE VEILIGHEID van alle inwoners van het Waasland.

steFAAn

Wie graag meer wil weten over de huidige plannen, die ter uitvoering klaarlig-
gen, en over mijn concrete alternatieve voorstellen voor de te ontpolderen 
Hedwige polder kan deze terugvinden in het addendum bij mijn boek over 
“De Noord” in Het Verdronken Land van Saeftinghe, dat in zijn  nieuwste versie 
eerstdaags aan het boek zal worden toegevoegd. Het volledige boek (27 euro)
maar ook de bijlage afzonderlijk (2 euro, voor hen die zich het boek reeds 
vroeger hebben aangeschaft) is te verkrijgen bij:
   
André Cleiren, Oud Arenberg 10, 9130 Kieldrecht GSM 0495 30 94 49
    
De toeristische Dienst op de markt in Beveren
    
Wilfried Andries, Lindenlaan 56, Beveren, Tel 03/ 775 44 53
   
De auteur Stefaan Cleiren, Kapelstraat 269 bis 9140 Steendorp Tel 03/774 49 95

soCrates 
Ik verander van mening wanneer de feiten veranderen. 

(econoom John Maynard Keynes)

Is het weer in Mei te mooi, dan krijgt de schuur maar weinig hooi.



DE BEVERSE KLOK - 11 

Uit Estland maar wonende in Melsele: 
de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente 
van Beveren - Na Beveren natuurlijk  

Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei zijn weer hoogdagen in en rond de 
sporthal van Melsele. Herman Van Puymbroeck en zijn team organiseren dan 
weer de sportmarathon, al voor de 39e  keer. 14 ploegen nemen het weer 
tegen mekaar op in heel gevarieerde proeven: ’t karuur, scouts Beveren, KLJ 
Melsele, Trogh team, JH Djem, Sossissen, Stellaveur, zevenendaartig, de pjeis-
wepsen, de flanelle benen, chiro Melsele, de krabbers, Gene Zever en Eetjspie.  
De proeven:  

Herman Van Puymbroeck mag terecht fier zijn!

°°°
De gemeente Beveren kreeg een telefoon van iemand uit Melsele met de 
vraag of hij het oud gemeentehuis kon kopen met de bedoeling om er een 
handelsactiviteit te ontplooien Na goedkeuring door de gemeenteraad werd 
de koop (voor 285.000 euro) gesloten. Het gemeentehuis dateert van 1937, 
maar eigenlijk werd al in de 17e eeuw op die plek vergaderd door de ‘meier’ 
en zijn griffier. Het gemeentehuis van Melsele werd na de fusie van 1977 nog 
decennialang gebruikt als het gebouw van de wijkagenten en de dienst Bur-
gerzaken. De gevel is sinds 1982 geklasseerd als dorpszicht en daaraan zal 
dus niet geraakt worden

°°°
het grAFsChriFt VAn de WeeK:

De koper van het oud gemeentehuis ligt hier on top
Hij brak de gevel af en kreeg daarom meteen de strop.

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                                        

LEZERSBRIEF.  
speCiAL OLYmpiCs, een mOeiLijKe OrgAnisAtie.

Beste redactie.

Zoals ondertussen bij iedereen bekend, organiseren Beveren en St.Niklaas 
gezamenlijk de Special Olympics voor de andersbegaafde atleten.  Knap ini-
tiatief dat onze volle medewerking verdient.  En de organisatoren vragen die 
medewerking ook, in de vorm van een massa vrijwilligers die moeten instaan 
voor begeleiding atleten, catering, administratie, klaarmaken velden ed.  
Men zoekt er veel, echt veel.  Maar de aanmelding hiervoor is uiterst moeilijk 
en voor velen niet-doenbaar.  Men goochelt met log-ins, wachtwoorden, 
gebruikersnamen en dan nog meestal in een taal die de onze niet is.  Na heel 
wat vergeefse pogingen ontving ik eindelijk een mail van één van de ‘mana-
gers’, dat ze mijn inschrijving zelf in orde ging maken.  Een zekere vorm van 
compassie was tussen de regels van haar brief te lezen.  Eindelijk kwam de 
– opnieuw in het Engels gestelde – event voucher.  Nog wat later kregen we 
nieuws om ons definitief aan te melden, helaas stond er niet bij waar.  Ik heb 
verschillende personen enthousiast gemaakt om zich ook als vrijwilliger op 
te geven.  Maar als die geen computer hebben en geen Engels kunnen, geef 
ik ze de raad er niet aan te beginnen.  Er zijn grote organisaties (Levensloop 
bv.) die in duidelijke en in simpele taal instructies meedelen.  En toen ik gis-
teren ten einde raad mijn ‘manager’ telefonisch probeerde te bereiken op 
het door haarzelf opgegeven nummer, kreeg ik het antwoord van de tele-
foondienst dat dit nummer (nog ?) niet bestond.
Misschien moet men niet alleen de atleten begeleiden, maar ook de organi-
satoren.  We zien elkaar (hopelijk) op 29 mei.

(naam en adres bekend bij de redactie) 

nA nA nA (deeL 3)
In het laatste stukje over nonsens in muziekteksten komen de voorbeelden 
vooral uit rockabilly en een bijzonder uit de punkperiode.

Voor de rockabilly hit Woo Hoo heeft George Donald McGraw het zich niet 
moeilijk gemaakt. Op de titelwoorden na is er verder helemaal geen tekst.
Het nummer Be-Bop-A-Lula, in 1956 opgenomen door Gene Vincent and His 
Blue Caps, heeft wel een normale tekst.
Hetzelfde geldt voor dat wat Little Richard in 1956 opnam als Hey-Hey-Hey-
Hey. Dat zo’n titel zonder echte woorden te weinigzeggend is, bewijst het feit 
dat het liedje ook bekend staat ‘Goin’ Back to Birmingham’, een stukje uit de 
tekst van Little Richard.
De Tra La La Song (One Banana, Two Banana) was de titelsong van ‘The Bana-
na Splits Adventure Hour’, een kindertelevisieprogramma. Oorspronkelijk was 
het een popsong uit 1968, die was uitgebracht door Decca Records als ‘We’re 
the Banana Splits’. De single kende een bescheiden succes in de VS. 
In 1979 maakte de Amerikaanse punkband The Dickies er een cover van en 
Banana Splits (Tra La La Song) werd een grote hit 
in het Verenigd Koninkrijk.

tra la la tra la la la (x4)
one banana two banana three banana four
all bananas make a split so do many more
over hill and highway the banana buggies go
come along to bring you the banana splits show.wist je…

dAt rABArBer Best tOt en met 
21 jUni WOrdt geOOgst? 

Hoe later in het seizoen, hoe zuurder de ‘zure barm’. Tijdens het seizoen geldt 
de regel: hoe groener de steel of hoe witter de voetjes, hoe zuurder. Dat de 
bladeren niet eetbaar zijn is algemeen geweten.  
Bij rabarber denken we nog te vaak aan confituur of taart, maar waarom zou 
je niet eens rabarberlimonade proberen? Breng daarvoor 1 kg rabarber in 
stukjes van 2,5 cm in 2 liter water aan de kook, daarna nog 15 min. zachtjes 
pruttelen met deksel. Het sap zeven en een halfuurtje laten staan waardoor 
onderaan een troebel bodempje ontstaat. De limonade zonder dat bodempje 
overgieten in een glazen fles, er al dan niet een takje citroenmelisse aan toe-
voegen, verder laten afkoelen en daarna in de ijskast zetten. 
Serveer ijskoud.  

Aflevering 32
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‘t klokzeel
tAFeLgespreK…

Hoe vind je een passend onderwerp voor een gesprek? 
Soms gaat het als volgt…Het was onlangs op een fami-
liefeest met heel wat kozijns en nichten in Feestzaal 
Olympia in Beveren. De aanleiding voor een babbel 
was heel simpel: we zaten met zijn tienen aan een ron-
de tafel en een vrouw uit het gezelschap haalde een 
papieren servet uit haar handtas en legde die in het 
midden van de tafel. Je kon er een advies op lezen in ’t 
Engels – hoe kan het ook anders tegenwoordig? – Save 
water, drink wine,( Bespaar water, drink wijn). Hoewel 
overduidelijk humoristisch bedoeld, werd er aan onze 
tafel op water bespaard want de flessen plat - en bruis-
water die er stonden werden amper aangeraakt.
Zo werd de zorg voor het milieu gespreksonderwerp 
nummer één. De donderdagse protestmarsen van de 
spijbelende schooljeugd  stonden aan heel wat kritiek 
bloot. Iemand vroeg zich af hoeveel klimaatspijbelaars 
er tijdens de paasvakantie  nog zouden opdagen. Onder-
tussen weten we dat de optocht van de klimaatbetogers 
van 18 april niet in Brussel maar in Oostende gehouden 
werd in combinatie met een picknick op het strand en 
een  zandkastelenwedstrijd.  Werd het misschien wat te 
eentonig anders of was het protestmoeheid?

…met hOOgtes…
Terug naar ons tafelgesprek. Eerst wou iemand eens 
testen wat zijn tafelgenoten dachten van de kritiek op 
al wie zijn huis met een houtkachel verwarmt. We 
gebruiken nu al eeuwen hout als brandstof en pas 
sinds het begin van de 21e eeuw wordt dat met alle 
zonden Israëls overladen, vond hij. Een andere tafelge-
noot had het duidelijk niet op vliegtuigreizen begre-
pen omdat die een enorme uitstoot van schadelijke 
gassen veroorzaken . Hij vond het schandalig dat onze 
koninklijke familie op dat gebied het slechte voorbeeld 
geeft door meerdere keren per jaar op die manier naar 
het buitenland te reizen en dan nog dikwijls met een 

militair vliegtuig, dus nog eens extra kosten voor de  
belastingbetaler.
-Dat ze maar meteen heel dat koningsgedoe afschaf-
fen, reageerde een buurvrouw.
Links en rechts zag ik daarop een paar kwaaie blikken.
En dan kwam de auto ter sprake.
-De verkoop van auto’s slabakt en dat is niet meer dan 
terecht; en het is nog een goeie zaak ook, wist een nicht.
-En mag mijn dochter die met haar man een garage uitbaat 
haar  brood niet meer verdienen, werd er fel gereageerd.
-Ik  bedoel dat ze al veel langer maatregelen hadden 
moeten nemen tegen die vervuilende diesels, ver-
zachtte de eerste nicht haar standpunt als ze die pikan-
te toon hoorde. 

…en LAAgtes.
-Ja, reageerde iemand anders. Maar als een groot 
cruiseschip Antwerpen aandoet dan is dat altijd wel-
kom en dat vervuilt nog veel meer.
-En heb jij al beslist door welk soort auto je  vervuilen-
de diesel gaat vervangen worden, vroeg iemand aan 
zijn tafelbuur.
-Nee, werd er geantwoord. Ik raak er niet uit. De elektri-
sche auto is verschrikkelijk duur. En wil je ermee op 
vakantie dan blijft er de onzekerheid van hoeveel kilo-
meters je per dag kunt afleggen en of je wel een laad-
punt zal vinden op je reisweg. En op de koop toe is het 
een fabeltje dat je met zo ’n auto meedoet aan het ver-
minderen van de uitstoot. Waar komt die elektriciteit 
vandaan die je nodig hebt om te rijden? Als het aantal 
elektrische wagens straks verdubbelt, dan zullen ze 
langs alle kanten staan schreeuwen om bijkomende 
centrales. En hoe gaan die hun energie produceren?
En toen werd er teken gedaan dat onze tafel zich naar 
het warm  buffet mocht begeven.
Ik zag hoe de dame die het Save-water-servet op de tafel 
gelegd had, het stiekem wegnam en in haar zak stopte.
-We zijn gekomen om te feesten, zegde ze tegen mij, en 
niet om ruzie te maken. 

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: 09/033 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

Die middag krijgt Riekes een heel 
rare telefoon. Hij heeft zojuist in de 
krant gelezen dat zijn vriend Zjeraar 
overleden is en nu belt diezelfde 
Zjeraar hem op.
-Hebt gij ook mijn overlijdensbe-
richt gelezen in de Gazet van Ant-
werpen, vraagt Zjeraar.
-Ja, zegt Riekes, ik ben er niet goed 
van en Zjeraar hoort aan de snik in 
de  stem van Riekes dat die gehuild 
heeft.
-Da ’s straf, hé, zegt Zjeraar. Ik zou 
wel eens willen weten welke flauwe 
plezante dat daar laten inzetten 
heeft.
-Ik snap die grappenmaker ook niet, 
zegt Riekes.
Maar hij is niet gerust in de zaak.
-Eén ding wil ik u nog vragen Zje-
raar, zegt Riekes, zeg mij eens eerlijk 
van waar belt gij mij nu op?

De volledige tekst van de Nem 
Nou in vorig nummer was eigen-
lijk: SIRREWORRIG loopt hij altijd 
KRAK EENDER gekleed als zijn 
broer. en omdat hij ER ZO GOED 
OP TREKT is het nu moeilijk om ZE 
UIT MAKAAR TE HOUDEN.
Dat laatste deeltje van de zin 
betekent: ze van mekaar onder-
scheiden. En ons ‘makaar’ is een 
samentrekking van het verouder-
de ‘malkander’ = mekaar, elkaar.
 ‘Op iemand trekken’ is op iemand 
(ge) lijken, veel weg hebben van. 
Eigenaardig is wel dat het werk-
woord dat we in ons dialect daar-
voor gebruiken ook nog gebruikt 
wordt in een zin als: we gaan eerst 
nog een foto ‘trekken’. Herinner je 
je nog de tijd dat een fotograaf 
(spottend) een ‘portrettentrek-
ker’ genoemd werd?

RP

neM noU


