
DE BEVERSE KLOK - 1 

Mon Reyn
PoldeRblues

dag van de klant

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 27 september 2019 - 25e jaargang - nummer 10 - 1,50 euro

de beveRse klok

W i l f r i e d  A n d r i e s
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WegenWerken in BeVeren, Lees p. 5

Je hebt eigenlijk maar enkele zaken nodig in de supermarkt en je staat aan de 
kassa met een volgeladen kar. Je komt thuis met dingen die je niet nodig hebt 
en zonder de dingen die je wel nodig hebt. Ken jij ook dat fenomeen. De su-
permarkt stippelt een pad uit, om niet in de file te belanden, maar dan kom 
je voorbij alle rekken. Supermarkten hebben allerlei strategieën  om ons in de 
luren te leggen. Het valt onder de noemer marketing of activiteiten van een be-
drijf om de verkoop van hun producten of diensten te bevorderen. In dit geval 
handigheidjes om je aan te zetten tot kopen. De grote ketens hebben de kleine 
kruidenier verdrongen. In die tijd sneed de kruidenier zelf sneetjes kaas van een 
bol en dat smaakte echt wel beter dan die uit een plastic pakje. Het aanbod was 
geen onoverzichtelijk bos van aanbiedingen: twee soorten yoghurt (natuur en 
met fruit), drie soorten confituur van hetzelfde merk, enkel groenten van het 
seizoen, geen asperges uit Peru of exotisch fruit… 

Kinderen worden in de val gelokt. Snoep en koeken worden op kinderhoogte 
geplaatst. De duurste producten op ooghoogte van de ouder. Maar dat deed 
de kleine kruidenier ook al, al was het woord marketing hem onbekend. Het 
wijnrek is een andere valkuil. Vaak staat op het etiket een medaille, maar wat 
blijkt. Bijna alle wijnen die deelnemen aan een concours worden beloond met 
een medaille. De verpakking beweert ook vaak zaken die vanzelfsprekend zijn 
en geen meerwaarde garanderen. Echte boter, verse melk, vers verpakte been-
hesp (alsof je oude beenhesp zou verpakken), ambachtelijke aardappelen (zijn 
er andere?),.. Nog een tip, ga nooit winkelen met een lege maag.

Het is niet alleen in de voeding dat we bestookt worden met commerciële in-
formatie, Reclame op radio en televisie is vaak van een ergerlijk laag niveau. De 
potentiële klant wordt daarbij behandeld als een onbenul die je alles kunt wijs-
maken. Programma’s worden om de haverklap onderbroken door een portie 
reclame. Om zich te beschermen nemen mensen de programma’s op en kijken 
op een later moment, zodat ze die momenten kunnen doorspoelen. Dikwijls 
wil men het etiket een wetenschappelijk tintje geven. Een zachte crème voor 
de huid, krijgt op het etiket de wetenschappelijke boodschap: pH 5. Tandpasta 
is white. Er wordt gegoocheld met antioxidanten, vitamines, trage suikers, … 
Chips bevat geen NaCl of keukenzout, maar zeezout.

Adverteerders hebben het tegenwoordig moeilijk om hun boodschap tot bij 
de consument te brengen en te vermijden dat er wordt weggezapt of doorge-
spoeld. De mens laat zich zomaar niet in de zak zetten.

Je moet het maar doen, op je 87ste een kanjer van een boek publiceren. 
‘Rijk polderland en Doeldorp zal duren’ is het derde en laatste deel over het rijke pol-
derland van de linker Scheldeoever, dat plaats moest maken voor havenactiviteiten. 
Het is een gedetailleerd naslagwerk dat met de analytische blik van de ingenieur, die 
Mon Reyn is, werd geschreven. Een titanenwerk van iemand die opgroeide in Kallo, 
grootouders had in Doel, werkte in de haven en met pijn in het hart de hele evolutie 
van de Linkerscheldeoever van nabij volgde.

roots
De vader van Mon Reyn drukte krantjes en affiches voor de gemeente en de industrie 
maar kreeg vooral dorpsgenoten over de vloer voor geboortekaartjes, communie-
prentjes en doodsbrieven. Ook inwoners van  Verrebroek en Doel deden beroep op 
hem. Met die laatste gemeente had Mon een familiale band, want zijn grootvader 
langs moederskant was dijkgraaf Henri Weemaes.
De ouders vonden, met het oog op de toekomst van hun zonen, hogere studies 
belangrijk. Na het college in Sint-Niklaas trok Mon naar Gent en studeerde er af als 
industrieel ingenieur chemie-biochemie. Een richting met toekomst want in die tijd 
kwam de Antwerpse (petro)chemie op. Na zijn legerdienst van 18 maanden kon hij 
starten bij Petrochim in Antwerpen. Om ervaring op te doen liep hij als ingenieur-
ploegleider samen met de arbeiders shift.
In Gent zat Mon niet alleen met zijn neus in de boeken want hij leerde er Monique 
Van den Abeele kennen. Na hun huwelijk in 1960 gingen ze in Deurne wonen, later 
verhuisden ze met hun drie zonen naar Edegem. Een nieuwe job bracht het gezin 
naar Antwerpen Linkeroever. 

eUgeniUsz hAALde 
11 dUitsers 

Uit een keLder. 
Lees 

‘in BeVeren BeLAnd 
en er geBLeVen’, 

p. 10

MUziek
Het echtpaar deelt de liefde voor muziek. Het kan moeilijk anders want ze groeiden 
allebei op in een familie van organisten. Vader Reyn was koster-organist in Kallo, de 
grootvader van Monique was componist en tussen 1900 en 1946 koster-organist 
van de Sint-Niklaaskerk in Gent.
Zelf startten ze de orgelconcerten in de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op Linkeroever. 
Tegenwoordig is het koppel nog altijd actief bij de organisatie van allerlei concer-
ten en tentoonstellingen.
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LoopBAAn
De Canadese firma Polysar wou een fabriek voor syn-
thetische rubber bouwen op de Antwerpse rechter-
oever maar omdat de firma de grond wou kopen, 
moest ze uitwijken naar de linkeroever van de Schel-
de. Gemeentesecretaris Fons Vleeschouwer vroeg 
oud-Kallonaar Reyn of hij als tolk wou optreden bij 
het gesprek met de president van de firma. De vraag 
had belangrijke gevolgen voor de carrière van Mon 
want hij stapte over naar Polysar en was betrokken 
bij de opstart van de fabriek en bij de aanwerving en 
opleiding van ploegleiders en arbeiders. Twintig jaar 
lang was hij er productie-directeur en in die functie 
lag hij aan de basis van de productie van een nieuwe 
rubber voor de radiaalband. Toen Bayer het bedrijf 
overkocht, kwam er een einde aan zijn loopbaan bij 
Polysar.
Mon richtte een eigen zaak op van Outplacement en 
Interim Management maar liet zijn vroegere omge-
ving niet los. Twee ingenieursbureaus uit Rome en 
Milaan wilden gebruik maken van zijn kennis van 
butylrubber en zo raakte Mon Reyn betrokken bij de 
oprichting van drie rubberfabrieken in China en een 
in Rusland.

poLders en hAVen … en doeL
Als kleinzoon van de dijkgraaf van Doelpolder was 
Mon al snel geboeid door de polders en later kwam 
daar de impact van de haven bij. Hij verzamelde alles 
wat over dit onderwerp werd gepubliceerd. Dat 
plaatselijk historicus en auteur Rijkhard Van Gerven 
vaak bij zijn ouders over de vloer kwam, zal er ook wel 
voor iets tussen hebben gezeten.

Mon maakte de overstroming van 1953 bewust mee 
en de kracht van water is hem altijd bijgebleven. Dat 
in 2003 de organisator van een tentoonstelling in 
Kallo over die overstroming bij hem kwam aanklop-
pen, was te verwachten. Dat hij de vraag kreeg of hij 
geïnteresseerd was om ‘alles wat er gaande was in de 
polders’ op  papier te zetten en zo het werk van Rijk-
hard Van Gerven voort te zetten, vloeide daaruit 
voort. Het resultaat verscheen in 2007 als ‘Rijk Polder-
land verdwenen onder Baggerzand’. Het boek werd 
gedrukt door Kallonaar Christiaan Neyens (drukkerij 
Smits). Ondertussen zijn de 1500 exemplaren zo 
goed als uitverkocht.

In 2012 verscheen ‘Waarom Doel en de polder (niet) 
weg moeten’. Vanuit een persoonlijk engagement en 
op basis van rationele argumenten stonden de 
auteurs al jaren op de barricaden en met dit boek wil-
den zij die argumenten aan iedereen laten horen. 

Als medeauteur was Mon in het gezelschap van Fer-
dinand De Bondt, Jan Creve, Matthias Storme, Johan 
De Vriendt, Denis Malcorps, Igor Rogiers en Paul Staes. 

Dat er ook op zijn eerste boek een vervolg zou komen, 
stond in de sterren geschreven want de expansie-
drang van de Antwerpse haven ging onverminderd 
verder. De bouw van het Deurganckdok was verbon-
den aan extra natuurcompensaties en er waren plan-
nen voor een Saeftinghedok, pal op Doeldorp. De 
Hedwigepolder zou opgegeven worden. De strijd om 
het behoud van Doel ging onverminderd verder.
‘Rijk Polderland vernederd tot Moerassenland’ ver-
scheen in 2013.

hoop 
En ook dan eindigde het niet. De vernielingen in Doel 
bleven doorgaan, maar af en toe was er een licht-
puntje en het behoud van het polderdorp was niet 
langer ondenkbaar. Jonge mensen kwamen er 
wonen, studenten van KU Leuven deden er onder-
zoek en stelden de resultaten voor in ‘Doelland’. De 
Vlaamse bouwmeester deed een oproep om een 
toekomstperspectief voor Doel en de nabije omge-
ving te ontwikkelen.  
In juni 2019 werd het laatste deel van de trilogie 
voorgesteld. Voor ‘Rijk Polderland en Doeldorp zal 
duren’ werd Mon bijgestaan door Denis Malcorps. Als 
bewoner kent die de problematiek van het polder-
dorp van binnenuit, als econoom en lid van Doel2020 
nam hij deel aan alle vergaderingen met de Vlaamse 

overheid.

Zoals bij de vorige twee 
delen, is ook nu veelvul-
dig gebruik gemaakt 
van (oude) kaarten, gra-
fieken, krantenfoto’s en 
-knipsels en foto’s uit het 
eigen archief, dat Mon 
jarenlang opbouwde. 

Die foto’s maken de teloorgang van de polder en van 
Doel heel zichtbaar. 
In dit derde deel komt ook het ontstaan en de strijd 

van Doel2020 aan bod. 

Wie had in 2007 
gedacht dat Mon zijn 
trilogie zou kunnen 
afronden met goed 
nieuws. Zoals het er nu 
voorstaat, vormt het 
Saeftinghedok als boe-
merangdok niet langer 
een bedreiging voor 
het dorp. Doel heeft 
eindelijk hoop op een 
toekomst. 
Mon kan nu genieten 
van een welverdiende 
rust.

GD

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Mon Reyn bleef een sterke band met Kallo houden. In 2014 was hij aanwezig in café In ’t Sas 
bij de voorstelling van ‘Van Staminee tot Café - deel 1’ van De Beverse Klok. (© G. Drieghe)

Mon bij zijn collega-auteurs.

Drukker Christiaan Neyens uit Kallo (drukkerij BEMA) 
overhandigt Mon ‘Rijk Polderland en Doeldorp zal duren’. 
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Madonna Hof teR Welle

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 92

In deze speciale aflevering hebben we het over Hof ter 
Welle en meer bepaald over het poortgebouw. Bij vergelij-
king van beide foto’s valt meteen op dat op de latere foto 
de nis boven de inkom leeg is. Sinds zondag 8 september 
kijkt opnieuw een Madonna over de Anna Piersdreef. Het 
beeld is een replica, de echte (gerestaureerde) Madonna 
kreeg een plaats in het Erfgoedhuis.

(© Gemeentearchief) (© G. Drieghe)

MAdonnA op de MAAnsikkeL
In het begin van de 17de eeuw maakte een 
onbekende kunstenaar het beeld van 120 cm in 
Avesnessteen. Dat is een witte, poreuze kalk-
steen met eerder kleine afmetingen zodat hij 
door beeldhouwers vaak werd aangevuld met 
hout. Hier is dat het geval voor rechterarm, scep-
ter en maansikkel.
Zure regen en water dat via barsten in de steen 
sijpelde waren nefast. Vingers en tenen brokkel-
den af, de hals brak, stukken van de mantel kwa-
men los. Het kroontje en het aureooltje verdwe-
nen. Toen het beeld rond de eeuwwisseling 
werd weggenomen, bleek in het restauratieate-
lier hoe slecht het er aan toe was. De complexe 
problematiek vroeg om een budget dat op dat 
moment niet voorhanden was en het beeld en 
alle restanten werden in een kist ondergebracht 
in het depot van het gemeentearchief.
Noortje Cools kennen we van de restauratie 
van De Engel (WZC De Notelaar) en De Visser 
(Fort Liefkenshoek) en in het voorjaar van 2019 
kreeg ze de opdracht om het authentieke beeld 
een zachte restauratie te geven. Bij een musea-
le opstelling is het niet ongebruikelijk om het 
originele maximaal te behouden en niet te ver-
vangen. 
Na het weghalen van de vele verflagen werden 
niet alleen de fijne details opnieuw zichtbaar. 

Men ontdekte dat de oorspronkelijke Madonna 
gepolychromeerd was maar later wit werd 
geschilderd.

De replica van de 
Madonna op de Maansikkel. 
Voor het boek ‘Kunstmo(nu)

menten’ kwam de onthul-
ling door schepen Inge 

Brocken te laat.
 (© G. Drieghe)

Het gerestaureerde origineel. (© G. Drieghe)

Vervolg op blz. 4
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repLicA
Los van de restauratie kwam ook de vraag om een replica. Daarvoor werd Lin-
da Temmink ingeschakeld. Ze maakte een mal in siliconen, want die heeft het 
grote voordeel dat die kan worden verwijderd zonder het beeld te beschadi-
gen. Voor het nieuwe beeld gebruikte ze ‘plasticrete’, gewapend met glasvezel. 
Daardoor is het uitermate geschikt voor buitengebruik.
In overleg is de replica (voorlopig?) niet gekleurd.  

 MAdonnA
Het beeld van Hof ter Welle toont een grote gelijkenis met het Madonnabeeld 
in de centrale nis van de voorgevel van het Antwerpse stadhuis, gemaakt door 
beeldhouwer Philip De Vos.
Misschien is dat niet zo toevallig want in 1599 werd de Antwerpse familie del 
Plano eigenaar van Hof ter Welle. Zoon Gregorio (II) maakte carrière in het 
stadsbestuur en werd burgemeester in 1648, het jaar dat aan de Tachtigjarige 
Oorlog een einde kwam. Misschien wilde de eigenaar van Hof ter Welle met dit 
beeld niet alleen zijn aanstelling als burgemeester, maar ook de vreugde om 
de vrede en zijn trouw aan de Spaanse kroon benadrukken? 

MAdonnA op de MAAnsikkeL
Maria wordt hier afgebeeld als ‘Koningin van de hemel’. Ze heeft in haar rech-
terhand een scepter. Het kindje Jezus op haar linkerarm houdt een boek (het 
evangelie) vast.
Oorspronkelijk stond op het hoofd van Maria een vergulde kroon, het kindje 
had een gouden aureool. 
De maansikkel is een verwijzing naar een passage uit de Openbaring van 
Johannes (12:1): ‘Een indrukwekkend teken verscheen aan de hemel: een 
vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten, op haar hoofd een 
kroon van twaalf sterren’.
De maan werd voorgesteld als sikkel. De achtergrond van de nis was vaak in 
het blauw geschilderd en stelde de hemel voor. Daarin werden twaalf sterren 
aangebracht. Of dat ook in de nis van het poortgebouw van Hof ter Welle het 
geval was, moet nog verder worden onderzocht.

(met dank aan Bert Verwerft)

GD

Noortje Cools en Linda Temmink. 
Uiterst rechts de siliconen mal van de replica. (© G. Drieghe)
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Dit artikel is gebaseerd op de tentoonstellingsteksten van ‘De Madonna van Hof 
ter Welle’, opgemaakt door Carine Goossens en Bert Verwerft. 
De tentoonstelling in Erfgoedhuis Hof ter Welle loopt tot 24 november. 

kunstMo(nu)Menten
Misschien moeten we de Beverenaars eens vragen welk kunstwerk in de open-
bare ruimte voor hen niet meer weg te denken is. Het zou best kunnen dat Poort 
de top 10 haalt. Het siert niet voor niets de cover van ons boek. Bij de onthulling 
in 2003 was het voor velen ‘een roestig geval’ en niet iedereen liep er zomaar 
onderdoor. 
Een andere kanshebber is Paard verdedigt veulen tegen stier van Fons Van Meir-
venne in Cortewalle. Deze Haasdonkse kunstenaar had maar liefst drie ton klei 
nodig om het te boetseren.
Over Haasdonk gesproken. Opvallend hoe weinig inwoners van deze deelge-
meente het kunstwerk Féminité kennen. In de zomermaanden kan dit beeld-
houwwerk wat verscho-
len zitten achter hoge 
beplanting maar voor 
de rest van het jaar staat 
de vrouwenfiguur open 
en bloot (figuurlijk!) op 
het dorpsplein. Dat 
brengt ons meteen bij 
de oplossing van de 
fotovraag van vorige 
keer.

Je zou het niet meteen verwachten maar ook de Waaslandhaven leent zich uit-
stekend als decor voor kunst. ContainerKathedraal staat er op zijn plaats.
Een gemeente die zichzelf respecteert, heeft een museum dat plaatselijke kunste-
naars en hun werk in de kijker zet, zo dacht de vzw Kunst in het Land van Beveren 
in 1991. Bij de overdracht van hun collectie aan de gemeente (in 2005 en een 
tweede deel in 2016) bleek dat die collectie meer dan 160 schilderijen en ander 
grafisch werk van 18 artiesten bevatte. Meer dan de helft kwam van pastellist 
Ward De Dobbelaer.
Kasteel Cortewalle is één groot kunstwerk. 
De deur staat er niet altijd wagenwijd open 
maar het kasteel wordt intensief gebruikt: 
burgerlijke huwelijken vinden plaats in de 
Vlaamse Kamer of de Verlatzaal, jubileums 
en lezingen of academische zittingen gaan 
door in de Verlatzaal. De bisschop Triest- en 
de Bergeyckzaal doen dienst als tentoonstel-
lingsruimte. Tijdens de zomermaanden wor-
den bezoekers de eerste en derde zondag 
gratis rondgeleid. De Kunstkamer Jos Hen-
drickx is dan toegankelijk en je kan die dagen 
op de zolder zelfs over het Aubussontapijt 
lopen dat daar in de juiste omstandigheden 
wordt bewaard.

GD

Kunstmo(nu)menten 
bestellen kan door vóór 
9 november 30 euro over 
te schrijven op rek. BE66 
7376 0331 0943 van De 
Beverse Klok met ver-
melding van naam en 
adres.
Wie liever gebruik maakt 
van onderstaand strook-
je kan dit afgeven bij 
Wilfried Andries, Linden-
laan 56 of bij Gerda 
Drieghe, Schoofland 38, 

allebei in Beveren. Bij hen kan je ook gewoon langsgaan en voorintekenen zon-
der dit strookje.

NAAM ………………………………………………………………………………

STRAAT………………………………………………… NR………… BUS………

DEELGEMEENTE ………………………………TEL.NR of GSM ….………….…….

AANTAL BOEKEN …………………………  x 30 euro = …………………… euro

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Féminité op het Pastoor Verwilghenplein in Haasdonk.

Wat is de naam en/of waar staat het? 
De oplossing krijg je in de volgende krant.

zoektocht kUnstMo(nU)Menten
De gemeentelijke wandelzoektocht voor kinderen vanaf 6 jaar liep tot 15 sep-
tember. Het was een samenwerking van de dienst Toerisme met De Beverse 
Klok. Volgende maand worden de winnaars bekendgemaakt.
Wie er niet toe kwam, kan op www.beverseklok.be de originele vragen afprin-
ten. Een mooie herfst- of winterdag is ideaal om dit stukje Beveren te verkennen.
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In de TuIn
HeRfst!

De zomer is naadloos overgegaan in 
de herfst. Hoge temperaturen en het 
blijft maar nazomeren. De natuur en 
de tuin kreunen voor de zoveelste 
maand onder de aanhoudende droogte. 
Maar dank zij de paar buien die we enke-
le weken geleden kregen staat de tuin er 
nog redelijk mooi bij. Alhoewel sommige bomen en struiken op de drogere plaat-
sen al heel wat bladeren beginnen afstoten.
 

De rozen hebben weinig 
last van de aanhoudende 
droogte. Dat hebben we 
trouwens verleden 
zomer al mogen onder-
vinden. Er zijn er heel wat 
die aan een prachtige 
herbloei bezig zijn. Onder 
andere de gekende New 
Dawn is daar een mooi 
voorbeeld van. Reeds 
vanaf juni bloeit ze nu, 
met tussenpozen, rijke-
lijk. Heel subtiel licht roze 
van kleur en een heerlijke 
geur verspreidend. 

Ik zou ze niet meer willen missen.
Een heel mooie combinatie in mijn tuin is ook de roos Red Ballerina met de vaste 
plant Salvia guaranitica “Blue Enigma”. Het roosje is een moschatahybride en bloeit 
aanhoudend met enorme bloemtrossen van karmijnrode enkelvoudige roosjes 
met een wit hart.  Daarnaast staat de Salvia met diepblauwe grote bloemen op 
bijna zwarte stelen en met donkergroen blad. Een prachtig paar!
 
Ondertussen zijn ook de appelen en peren geoogst. Het was, althans in mijn tuin, 
een overvloedig en bijna een recordjaar. Na het magere oogstjaar in 2018 kregen 
we dit jaar een zeer rijke oogst. Bij de appelen droegen onder andere renetten, 
Jacques Lebel, Bellefleur, James Grieve, Lombarts Calville, President Van Dievoet 
massaal. En bij de peren hingen de Conférence, Clapp’s Favourite en Bonne Louise 
d’ Avranches zeer goed geladen. Zoals elk jaar kwam de mobiele fruitpers op Hof 
ter Saksen alle fruit persen en pasteuriseren en hebben we weer een mooie voor-
raad lekker en biologisch fruitsap. Heerlijk!
 
Een topper in deze tijd van het jaar is 
de paddelelie of armeluisorchidee 
(Trycirtis formosana). Een vaste plant 
van ongeveer een meter hoog met 
heel veel lelieachtige bloempjes die 
vanaf eind augustus en een heel stuk 
van de herfst in bloei staat. Wanneer 
je ze in de halfschaduw, op een wat 
vochtige, humeuze ondergrond 
plant, zal ze jou en de insecten die 
rond deze tijd van het jaar nog vlie-
gen, heel veel plezier verschaffen. 
Een leuke aanrader voor achteraan 
in de herfstborder.
 

Ook een topper voor liefhebbers 
van de bosrank in augustus en sep-
tember is Clematis “Mrs. Robert Bry-
don”.  Reeds meer dan een maand 
staat hij al te bloeien met een massa 
kleine lichtblauwe, klokvormige 
bloempjes. Je kan hem zowel onder 
een struik laten rondkruipen of wel 
tegen een draadwerk omhoog laten 
klimmen. In het laatste geval zal je 
de ranken dan wel moeten aanbin-
den want hij is niet zelfhechtend. 
Maar je zal versteld staan van de 

wolken prachtige minibloepjes. Heel mooi en zeer de moeite om te proberen, 
indien je hem op de kop kan tikken!
Geniet nog van de mooie nazomer- en zonnige herfstdagen!

François

Roos New Dawn.

Paddelelie.

Clematis Mrs Robert Brydon.

JaCQues geeft Raad
In de foyer van Ter Vesten zien we regelmatig een andere (mini)tentoon-
stelling aan de muren hangen.  Dit maal, een fototentoonstelling gemaakt 
in de kleinste kamertjes van Ter Vesten.  Geniet er op uw GEMAK van.

Op zondag 6 oktober in de voormiddag in ons voetbalstadion, beurs voor ver-
zamelaars.  Een organisatie van de Beverse Verzamelaars.  Info 0476 76 31 53. 

Op 7 oktober komt het Echt Antwaarps Teater terug in Ter Vesten.  Dit met een 
pakkend  stuk met een originele titel ‘De Jos is gejost’.  Tickets 03 750 10 00.

Op 5, 6, 12 en 13 oktober, telkens in de namiddag, nodigt de fotoclub ons 
uit in Hof Ter Saksen voor een fototentoonstelling ‘Hof Ter Saksen in beeld’. 
Toegang is gratis.

En vergeet niet op 19 en 20 oktober : Levensloop.  Info 03 750 18.80.

WeRken in beveRen
centrUMWerken BeVeren - ciAMBerLAnidreef en de 

BroWnestrAAt
Tot in januari wordt gewerkt in de Ciamberlanidreef en is doorgaand verkeer 
onmogelijk. De parking aan het Gildenhuis zal zo lang mogelijk worden openge-
houden en een van beide opritten van het Rameyenhof blijft steeds toegankelijk.
De Brownestraat is enkel toegankelijk via de Kasteeldreef en wordt dubbele richting.

n70
Vanaf 16 september kan de N70 tussen Schoolstraat en Zwijndrecht opnieuw 
gebruikt worden in beide rijrichtingen en is er dus niet langer een omleiding 
via Kalishoekstraat en Burggravenstraat.

Ondertussen zijn de nutsvoorzieningswerken tussen Schoolstraat en Carrefour 
begonnen. Het einde wordt verwacht op 27 oktober.
Dit betekent dat op dat stuk van de N70 enkel in de richting van Beveren ver-
keer mogelijk is.
Wie vanuit Beveren naar Zwijndrecht of Antwerpen wil, volgt de omleiding via 
Kasteeldreef-Halfdreef-Leurshoek-Koolputstraat-N450 (via Melseledijk naar de 
E34 of via Dijkstraat en Schoolstraat naar N70). 
Het Pareinpark, Beton De Rycke en de Carrefour blijven tijdens deze werken 
bereikbaar vanuit Beveren. 

GD

Voor fietsers zijn er volwaardige en veilige alternatieven. Voor Melsele-zuid is 
het fietspad via Cortewalle en Essendreef naar de Gentstraat en verder naar 
de Spoorweglaan voldoende bekend.
Dat is minder het geval voor het nieuwe geasfalteerde en verlichte fietspad 
‘Meersen’ achter het Pareinpark. Via de recente wijk Viergemeet (rotonde 
Cortewalle), het Pareinpark 
of de Lt. Van Eepoelstraat 
kan je met dit fietspad naar 
de Gaverlandstraat, de wijk 
Vesten aan de Schoolstraat 
en naar de A. Farnèselaan in 
Melsele.
Het is niet alleen een veilige 
manier maar door het 
groen en de vijver krijg je er 
meteen een vakantiegevoel 
bij.



DE BEVERSE KLOK - 6 

horizontAAL: 
(1) rivier in Italië (3) 
gewenst ideaalbeeld (8) 
moeder (9) zijrivier van de 
Donau (10) aansporing 
(13) zich moeilijk bewe-
gend (14) uitbouw (17) 
larve ve vlinder (18) om 
een ontkennende vraag 
of bewering tegen te 
spreken (20) bijnaam 
voor een Amerikaans 
militair (21) postscriptum 
(22) informatie (25) hoed 
(Eng) (27) ware gebeurte-
nis (28) minnaar (30) jaar-
getijde (31) handteke-
ning die alleen bestaat uit 
initialen (32) directeur 

VerticAAL: 
(2) met het doel (4) Romeins imperium (5) 0,1 kg (6) eerbiedige vrees (7) sterkedrank 
uit suikerriet (10) kostbaar gesteente v bleekgroene kleur (11) stof die de levensfunc-
ties ernstig verstoort (12) belachelijk gemaakt (15) restant van een vervallen gebouw 
(16) kilopond (19) teken om woorden te schrijven (23) trots en zelfbewust (24) smeer-
sel als uitwendig geneesmiddel (25) lichaamsdeel (26) tegen (29) mij

Wat Blijft

De Waterlelie
Ik heb de witte water-lelie lief, 
daar die zo blak is en zo stil haar kroon 
uitplooit in ’t licht. 
Rijzend uit donker-koele vijvergrond, 
heeft zij het licht gevonden en ontsloot 
toen blij het gouden hart. 
Nu rust zij peinzend op het watervlak 
en wenst niet meer…

Frederik Van Eeden (1860-1932)

opLossing krUisWoordpUzzeL 218

kRuisWooRdPuzzel 219

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

Gegevens kunnen ons door de dienst Burgerzaken 
nog niet worden verstrekt.

crYpto 44: zoek het Woord zeLfde nUMMers zijn zeLfde Letters

Oplossing Crypto 43:  ZEDEN   MOOSEN   WELDAAD   VRIJGEZEL   GODENMAAL   
BEDEVAART   STEENWEG   DOODSTEEK   HERKOMST   RENDIER   COUCHE   SPIER   
en dus … DODEMANSKNOP

in MeMoRiaM
Op 31 augustus overleed te Beveren Maria Beck, de 
echtgenote van René Van Lierop uit de Lesseliers-
dreef. Zij was geboren te Vrasene op 23 juni 1938.
Maria was een door en door goede echtgenote en 
moeder. Tijdens de druk bijgewoonde uitvaart-
dienst in de Sint-Martinuskerk bracht een klein-
dochter een getuigenis waarin ze vertelde hoe 
bezorgd haar oma steeds voor haar geweest was. En 
met dezelfde zorg ontving Maria ook andere bezoe-

kers en zij vroeg meerdere keren of ze graag nog iets wilden drinken.
De fatale ziekte heeft bij haar toegeslagen en maakte de laatste maan-
den haar het eten zo goed als onmogelijk.
Op het overlijdensprentje lezen we:

Je wilde nog zoveel
maar had niet meer de kracht.
Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet
Behoren nu tot het verleden.                                 
De Beverse Klok betuigt haar oprechte deelneming.

 rP

soCRates
Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.

(Jules Deelder)
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KUNSTMO(NU)MENTEN

denijs de BAcker (1931-2016)

Hij werd geboren te Verrebroek en in deze polderge-
meente ontdekte hij de natuur als inspiratiebron. Hij 
vervolmaakte zich in de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten en aan het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten te Antwerpen van 1948 tot 1953. Hij 
behaalde in 1954 voor de Centrale Examencommis-
sie het diploma van tekenleraar en kon zijn geestdrift 
overbrengen aan jongeren in de Rijksmiddelbare 
School te Beveren en een jaar later te Temse. In 1986 
stopte hij met lesgeven om zich volledig aan zijn 
kunst te wijden. Hij stelde regelmatig tentoon en in 
september 1976 was hij te gast in kasteel Cortewalle.
               

Denijs was een fijnzinnige schilder met een gevoelig 
penseel en zacht coloriet en wist de wisseling van de 
seizoenen in beeld te brengen. In zijn werk demon-
streerde hij de liefde voor de natuur in al zijn aspec-
ten. Zijn technische vaardigheid leefde hij uit in pas-
tels, aquarellen, olieverfschilderijen en tekeningen.  
Hij was ook een uitstekend graficus die hoge toppen 
scheerde met zijn linosneden dankzij zijn techniek 
met vaste en krachtige lijnvoering.

Denijs overleed in 2016. Wij hadden een gesprek met 
zijn echtgenote Greet Bogaerts in hun woning in de 
Beeldstraat te Sint-Niklaas. De woonst ademt kunst uit 
en wij mochten een kijkje nemen in zijn atelier dat uit 
respect nog oogt alsof de kunstenaar even weg is. De 
verscheidenheid aan technieken en disciplines is 
adembenemend. Je raakt niet uitgekeken en je vindt er 
olie op doek of papier, pastels, aquarellen, tekeningen 
en zijn specialiteit nl. linosneden. In zijn landschappen 
toonde hij zich als een romanticus die zich liet intrige-
ren door de vier seizoenen. Het strand vond hij een van 
de mooiste plaatsen om te aquarelleren, net als de 
eigen weelderige tuin waar de bladeren in de herfst 
niet mochten worden opgeruimd.
Denijs was een verteller en humor was nooit ver weg. 
Greet was ook in de leerstoel bij Georges Staes voor 
glas-in-lood en specialiseerde zich voornamelijk in 
batik. Zij was zijn model en muze voor vele kunstwer-
ken, maar door haar eigen ontplooiing kreeg ze te wei-
nig tijd om te poseren. Denijs reageerde met de opmer-
king: ‘dan maak ik maar zelfportretten’. Het atelier van 

Denijs bevond zich op het gelijkvloers en boven werk-
te Greet. Het was een interne en artistieke LAT relatie. 
Ze konden met elkaar spreken tijdens het werk.
De gemeente ontving twee lino’s van Denijs De Bac-
ker. Het zijn getuigenissen van de symboliek die vaak 
in de werken van hem aanwezig is.

Levensdraad maakte hij na de dood van zijn moeder 
in 1980. Het is een verhaal samengebald in één com-
positie. Links, helemaal in het zwart, het profiel van 
zijn moeder met een hele rij knotwilgen op de ach-
tergrond. Daaronder chrysanten die ze met Allerheili-
gen voor het eerst naar het kerkhof droegen. Bene-
den links de poes en de stoel waarop ze sliep. De 
grote vaas met judaspenningen die moeder graag 
pelde. Voor de trap een neerhangende tak, symbool 
voor het afsterven in de herfst. De sneeuwkristallen 
als symbool voor de gezelligheid van het oude jaar. In 
het midden de schildersezel met een tekening van 
moeder met de handen in de schoot. In het midden 
Greet in een chique kleed met daarachter het beeldje 
van Greet poserend als model. Daarnaast de kunste-
naar zelf tekenend met ervoor een kruik met maïskol-
ven. De levensdraad kronkelt door gans het werk en 
eindigt bij dochter Cora (Grieks voor meisje), die de 
draad kan verderzetten.

Een tweede lino kreeg als titel Atelier met model.
Anton van Wilderode eerde Denijs De Backer als 
volgt: ‘De aquarellist speelt met de kleur, die hij met 
zachte penselen aan het papier toevertrouwt. Het 
lijkt er vaak op alsof hij zo weinig mogelijk wil raken 
aan de smetteloze sneeuw van het papier, net zoals 
wij geneigd zijn onze stappen in te houden voor een 
ingetogen wintermorgen, die in de nacht hevig wit 
was geworden. Liever dan de kleuren zijn hem de tin-
ten, het coloriet van de schemering, die veel te raden 
overlaat’.

Wa

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 76

Schenking 
Vzw Kunst in het 
Land van Beveren

(©  G. Bogaerts)

Zelfportret. (© G. Bogaerts)
Portret van Denijs van 

Greet Bogaerts, polyester. 
( © W.Andries)

Denijs ontwierp het vignet ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de heemkundige kring het Land 

van Beveren. (©  archief het Land van Beveren)

(©  W. Andries)

Levensdraad, linosnede, 75 x 60 cm, 1980. 
(Hof ter Welle) 
(© W. Andries)

Atelier met model,Hof ter Welle. ( © W. Andries)
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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

van klokken en Mensen
Eertijds waren klokken het communicatiemiddel bij uitstek.  Kleppers als Clocke 
Roelandt riepen destijds de bevolking samen in nood of als er iets te beleven viel.
Onze Beverse Klok zorgt er ook voor dat mensen samen komen die mekaar al 
jaren uit het oog zijn verloren. Dankzij een artikel over “ een Vlaming in Peking “ 
(Renaat Morel) vonden de leerlingen van het 4de leerjaar uit het schooljaar 1958-
159 mekaar terug. Samen met broeder Christianus alias “ de geit “ stonden zij met 
44 te pronken op de klasfoto.
Na wat speurwerk ontdekten we dat reeds 9 oud-klasgenoten overleden waren; 
we bleven op zoek naar 3 onbekende namen, 3 ontbrekende adressen en de 
anderen kregen via mail of per brief een uitnodiging voor een bijeenkomst in de 
Jules Verne in de Warande.

Op maandag 09 september was het dan zo ver. Samen met Renaat Morel (komt 
geregeld  nog eens over uit China) keken we uit wie er allemaal gevolg zou geven 
aan onze oproep. Het werd een groot succes, getuige de foto.  Er werd lustig 
(opnieuw) kennis gemaakt, want zeg nu zelf, na 60 jaar verandert de ene al wat 
meer dan de andere. De ene had ook al wat meer wisselstukken dan de andere, 
maar ze blaakten nog allen van levenslust. Info over familie en carrière werd uitge-
wisseld en hier en daar ontwaarden we een signaal dat we dit later nog eens 
moesten overdoen.

We zijn uiteraard heel blij dat ons speurwerk op zoveel appreciatie kon rekenen en 
we beloven hierbij op ons eerste-communiezieltje dat we ons best doen om even-
tueel via een andere formule deze bijeenkomst nog eens over te doen. We hopen 
dan ondertussen in contact te komen met enkelen die we nog niet terug vonden 
of die niet reageerden.

 W. Van Daele

Op de foto van links naar rechts: Wilfried Van Daele – Raoul  Van Hove – Robert Vergauwen – 
Peter Lambers – Jean-Pierre Bosman – Siegried Verbraeken – Theo Waem – Roland Van Houts 

– Renaat Morel – Freddy de Cock – André de Gendt  -  Renaat Stoop – Antoine Boeckling – 
Jozef Eyer – Erik Meul – Piet Claes -  Raf de Bock.

Met belgeRinkel naaR de Winkel

Beveren wil een fietsgemeente worden. Van 1 tot 31 mei was er de 17de editie van 
deze actie, waarbij men mensen wil aansporen om de fiets te gebruiken voor kor-
te afstanden naar de buurtwinkel bv. De tien winnaars ontvingen een nieuwe fiets.
Mobiliteit is een bekend probleem. De auto moet zoveel mogelijk op stal blijven. 
22 september was er de autovrije zondag.

De website www.carpool.be zoekt voor elke automobilist een ideale carpoolpart-
ner. En zo volgen de initiatieven elkaar op in de strijd tegen koning auto.
Ook de Maatschappij Linkerscheldeoever doet een duit in het zakje. Zo is er de 
Pendelbus Haven van Antwerpen, die MLSO tezamen met het Havenbedrijf Ant-
werpen beheert. Onlangs werd de 500.000ste gebruiker in de bloemetjes gezet.
Meer informatie: Boudewijn Vlegels (voorzitter), b.vlegels@telenet.be; Peter Van 
de Putte (dircteur) pvdputte@maatschappijlso.be.

Wa

Residentie Molenberg
nieUWe UitBAting

In de Oude Zandstraat biedt residentie Molenberg assistentiewoningen aan. 
De laatste jaren gebeurde de uitbating door Armonea, maar deze groep trekt 
zich binnenkort terug. De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) heeft daarom 
besloten om de residentie in eigen beheer uit te baten. Een heel grote meerder-
heid van de eigenaars schaart zich achter het nieuwe project en diverse werk-
groepen worden opgericht om de overdracht vlot te laten verlopen. 
De VME gaat voor continuïteit en wil de sterke punten van Molenberg behou-
den en waar mogelijk nog versterken: luxueus ingerichte flats met een eigen 
park in het centrum van Beveren, vriendelijk en gemotiveerd personeel, een 
familiale en respectvolle sfeer, 24u/24u permanentie en een beveiligde toe-
gang. Bar, restaurant en ontspanningsruimten zijn aangenaam ingericht en de 
eigen keuken zorgt voor uitstekende, huisgemaakte gerechten, die in het res-
taurant of op de flat genuttigd kunnen worden

Zaterdag 14 september bood de VME de bewoners en hun familie een receptie 
aan. Na een woordje uitleg van Peter Dockx, vertegenwoordiger van de VME, 
kregen de aanwezigen de kans om vragen te stellen. 

Wie toch nog vragen heeft, kan contact opnemen via peter.dockx@skynet.be. 
(met dank aan Peter Dockx)

GD
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.
Vorige week overleed op 43-jarige leeftijd de Nederlandse ex-internationaal 
FERNANDO RICKSEN na een jarenlange strijd tegen ALS. Ricksen was 20 Jaar 
prof en speelde voor Fortuna Sittard, AZ, Glasgow Rangers en Zenith St-Peters-
burg. De flamboyante Ricksen speelde in de zomer van 1996 op de Freethiel 
tegen Beveren met Fortuna Sittard. Onderandere Robert Roest en Martin Van 
Ophuizen waren toen zijn ploegmaats bij Fortuna. De match eindigde op 1-1 
(goal van Gunther Sterckx) en Beveren speelde toen met Franky Frans, Peter 
Meeusen, Carl Massagie, David Van Hoyweghen, Dirk Volckerick, Dirk 
Thoelen(Wesley De Smet), Bert D’Hont, Gunther Sterckx, Martin Guzik (een tes-
ter), Yves Essende, Glenn Dillens(Jeffrey Saman). 

ROBERT DEMJAN, de Slovaakse spits die in het seizoen 2014-2015 27 eerste 
klassematchen speelde voor Waasland-Beveren zet zijn loopbaan verder bij de 
Tsjechische derde klasser ZNOJMO SC. Demjan wordt in oktober 37 jaar. Hij was, 
toen WB hem weghaalde,  topschutter in de Poolse eerste klasse maar kon op 
de Freethiel niet bevestigen : hij bleef steken op twee goals. 

Doelman KEVIN DEBATY, overbodig geworden op de Freethiel, zet zijn loop-
baan verder bij CLUB LUIK, spelend in de eerste amateurreeks. Dat is niet naar 
de zin van de harde kern van de Marijntjes. Jaren geleden speelde Debaty op 
Club Luik met zijn toenmalige club Sprimont en provoceerde hij de Luikse spi-
onkop door onder zijn trui een shirt van Standard Luik te dragen en die na de 
match te showen aan de aartsrivalen. Ook vorig jaar kwam Debaty een beetje 
in opspraak in Beveren door na een match tussen WB en Antwerp mee te vie-
ren met de Antwerp-fans. 

RYAN MMAEE, 20 matchen voor WB in 2017-2018, tekende een twee-jarig con-
tract voor het Cypriotische AEL LIMASSOL. Hij was deze zomer een tijdje op 
proef bij Moeskroen maar kreeg er geen contract. Drie jaar geleden speelde 
ex-WB-er Emmanuel SARKI ook al bij AEL Limassol. 

DJIHAD BIZIMANA was de afgelopen maand aan de slag met RUANDA in een 
dubbele confrontatie met de Seychellen. Op de Seychellen werd het 0-3, in 
Ruanda 7-0. Daar scoorde Bizimana de eerste goal. Bizimana is nog maar 22 jaar 
maar zit wel al aan 35 A-interlands. Hij debuteerde in de nationale ploeg in 
maart 2015, hij was toen 18 jaar.

ALESKSANDAR BOLJEVIC moet voorlopig tevreden zijn met een plaats op de 
bank bij Standard. In de nationale ploeg van Montenegro  is het andersom, in 
de eerste twee interlands dit seizoen speelde hij twee keer de volledige match, 
een 2-1 zege tegen Hongarije en een 0-3 verlies tegen Tsjechië. Boljevic verza-
melde al 13 A-caps (plus nog twee selecties waarin hij op de bank bleef ). 10 van 
die A-caps waren onder WB-dienst. Hij debuteerde ooit in de A-ploeg van Mon-
tegro op 17-larige leeftijd tegen het Luxemburg van LAURENT JANS. Jans zelf 
kwam nog niet in actie in de Bundesliga voor PADERBORN, hij moet ook tevre-
den zijn met een rol als bankzitter. Hij speelde wel 120 minuten in de beker-
match tegen Rodinghausen die moeizaam met de strafschoppen werd gewon-
nen na een 3-3 eindstand.

Nog dit…volgens de website TRANSFERMARKT.COM is Omer Janssens een 
broer van Jean Janssens.

 rB  

Poolse voetballeRs in beveRen
De bekendste Poolse voetballer in Beveren was uiteraard MAREK KUSTO. Hij ver-
bleef niet minder dan 8 seizoenen op de Freethiel (en bleef nog een extra jaar in 
België om bij KAV Dendermonde te gaan spelen). Verder waren er nog de broers 
Michal en Marcin Zewlakov, doelman Bozidar Pocialik, Jerzy Tannhauser, Damian 
Kot, Bartosz Tarachulski, Pavel Buskiewicz en Adam Nawalka (die maar één maand 
bleef en geblesseerd terugkeerde naar Polen). 
Maar de allereerste Poolse voetballer bij SK Beveren vonden we in onze vorige 
editie  van de Beverse Klok terug in het lijstje “Poolse liefde, Beverse huwelijken”. 
KONRAD ZMIESZKOL (geboren op 13 januari 1917 in Wielkie-Hadjuki, nu Chor-
zow) en door de oorlog sinds september 1940 in België, speelde in het seizoen 
1949-1950 één wedstrijd in de Beverse eerste ploeg. Dat was in Bevordering (vier-
de klasse toen) en voor SK Beveren was dat het grote debuut in Nationale Afde-
ling. Begin februari 1950 was er een spelersstaking (aanleiding was de spelersver-
goeding en de voordelen voor vrouwen en verloofden van de spelers). Slechts drie 
fanionspelers wilden aantreden en die moesten worden aangevuld met doublu-
res, waaronder dus ook Konrad Zmieszkol. We hebben geen Beverse voetbalfoto 
van Zmieszkol gevonden, wel eentje van EENDRACHT BAZEL waar Konrad in die 
periode ook heeft gespeeld. U ziet hem staande tweede van links.

In de zomer van 1990 arriveerden ZEVEN jonge Poolse voetballers in Beveren. 
Polen behaalde dat jaar brons op het EK -16 jaar en een Duitse makelaar slaagde 
er in om zeven spelers uit die ploeg naar de Freethiel te loodsen. De aanwezigheid 
van trainer JOHAN BOSKAMP in Beveren trok de jonge Polen over de streep. Die 
zeven waren Damian Kot(Odra Opole), Andrzj Sazonowiecz(Guardia Bialystok), 
Krzystof Przala(Dalin Myslenice), Pawel Kreszowiak, Gregor en Robert Podeschwa 
en Artur Ficon (allen Gornik Zabrze). De jongens verbleven in Kallo en Haasdonk in 
pleeggezinnen. Na twee maanden keerden Sazonowiecz en Przala terug naar 
Polen, ze hadden teveel heimwee… spijtig voor Beveren want ze werden alle twee 
vaste waarden in de Poolse eerste klasse. Kreszowiak hield het een half jaar vol en 
trok daarna naar het Westduitse Westfalia Herne. Hij speelde later nog voor Wup-
pertal. In 1996 keerde hij terug naar Polen. De broers Podeschwa en Ficon bleven 
een heel seizoen in Beveren en speelden geregeld mee in de door KSK Beveren en 
PSV georganiseerde Internationale Beloftencompetitie. De broers Podeschwa 
trokken in 1991 naar Duitsland en speelden vele jaren in de Duitse Regionnalliga. 
Zo bleef alleen Damian Kot over, hij zat drie seizoenen in de Beverse A-kern  , ver-
huisde nadien naar Red Star Haasdonk en sloot zijn voetballoopbaan af in Polen 
(bij clubs uit tweede, derde en vierde afdeling). Hij is ondertussen nog steeds trai-
ner in Polen. 

 rB

Konrad Zmieszkol, staande tweede van rechts 
( uit het boek 75 jaar Eendracht Bazel )

sPoRt andeRs
Als ze mij gevraagd hadden welke Poolse voetballer in de ploeg van SK Beve-
ren gespeeld heeft, was mijn antwoord Marek Kusto geweest. In mijn ogen 
was Marek echt de beste. Maar was hij ook de eerste Pool? Neen, dat was Karol 
Zmieszkol, gewezen Pools soldaat die nog meegewerkt had aan de bevrijding 
van Beveren in september 1944. En kort daarna speelde hij bij SK.
Hij was de allereerste buitenlander die ooit bij SK Beveren gevoetbald heeft. 

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



DE BEVERSE KLOK - 10 

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                                        

In onze vorige Klok kwam Tony Synowiec aan het 
woord over zijn afkomst, zijn jeugd en zijn Melseelse 
jaren als facteur.
Speciaal voor de herdenking van 75 jaar bevrijding 
van onze gewesten legde Tony zijn vele foto’s en 
geschriften op tafel en vertelde met veel respect over 
de rol van zijn vader Eugeniusz als Poolse soldaat in 
WO II. In 1937 moest hij zijn Poolse militaire dienst 
beginnen. Hij is door de daaropvolgende oorlogsom-
standigheden tot 1946 ononderbroken ‘soldaat’ 
geweest.

In 1940 was de  Poolse divisie waartoe Synowiec 
behoorde, belast met de grensbewaking van Schot-
land. Dat was nodig omdat Duitsland toen Noorwe-
gen bezet had en men vreesde dat de Duitsers via 
Schotland het Verenigd Koninkrijk zouden aanvallen.
Omdat heel wat Schotse jonge mannen aan het front 
vochten was er nood aan arbeidskrachten in de land-
bouw. En de Poolse soldaten betekenden een grote 
hulp voor de Schotten.

 

BeVrijding VAn West-eUropA
In 1944 hielpen de Polen Normandië bevrijden.
Eén van de aangrijpendste oorlogsfeiten die Tony 
over zijn vader wist te vertellen was de verdediging 
van de Mont-Ormel nabij Caen in Frankrijk. Daar 
heeft hij 6 dagen aan een stuk plat op de buik in het 
veld gelegen. Het was kiezen of delen: blijven liggen 
of door de Duitse scherpschutters geveld worden. Hij 
heeft in heel die week alles opgegeten wat daar op 
de grond te vinden was en dat waren veelal afgeval-
len onrijpe appeltjes. Met de onvermijdelijke buik-
krampen tot gevolg.
Via Noord-Frankrijk kwamen de Polen België bevrij-
den. Het ging van Poperinge over Ieper, Roeselare, 
Tielt, Aalter, Lokeren, Sint-Niklaas  en op 14 septem-
ber bereikten ze Beveren.

nicht schiessen, kAMerAd!
Dat op hun weg niet alles van een leien dakje liep 
ondervonden de Poolse bevrijders in Roeselare. Toen 
ze daar pas arriveerden was er ophef doordat een 
granaat in een bank ontplofte. De mensen uit de 
buurt vochten voor het geld dat daar in het rond 
gestrooid lag. Eugeniusz was er van de eersten bij en 
stond met een zak bankbriefjes in de hand, toen een 

verantwoordelijke kwam zeggen dat het geld alle-
maal waardeloos was, waarop velen de opgeraapte  
biljetten lieten vallen.
De volgende dag werd de soldij van de Poolse bevrij-
ders uitbetaald uit die zak die Tony’s vader na de ont-
ploffing opgeraapt had.
Nog in Roeselare moesten ze na de inname de hui-
zen zuiveren van de nog achtergebleven Duitse sol-
daten. Samen met een collega haalde Eugeniusz nog 
elf soldaten uit een kelder. Hij vertelde hierover: “Wij 
hadden angst, maar die Duitse soldaten nog meer.” 
Zij riepen voortdurend: “Nicht schießen Kamerad!”  
De Duitse soldaten werden krijgsgevangen geno-
men en afgevoerd.’
Bij ons heet het: in de nood kent men zijn vrienden. 
Zou dat in het Duits soms ‘In de nood kent men zijn 
kameraden zijn?’ 
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in beveRen beland en eR gebleven

Tony’s vader  Eugeniusz in 1940 met zijn boezemvriend Zig-
munt (links op de foto). Op de laatste dag van de oorlog was 
Zigmunt als chauffeur op missie met een dokter en verpleeg-

sters. Onderweg zijn ze allen door SS-ers doodgeschoten.

In deze tenten sliepen de Poolse grensbewakers in Schotland 
in 1940.

Vier van de grensbewakers. Geheel rechts Eugeniusz en 
naast hem Josef Stolek ( de letter l is in het Pools geschreven 

met een schuin streepje erdoor, ze klinkt als onze w ) die 
later de schoonvader werd van coiffeur Rudy op de hoek van 

Kasteeldreef -Kloosterstraat in Beveren.

ons elske
Ook gehoord of gezien de laatste 14 
dagen op TV Eén voor en na het 
nieuws van 1 en van 7 uur: ‘de zon 
schijnt altijd in het land van Joyvalle’? 

Het jongetje drinkt met lachend gezicht 
van ‘de lekkere melk’.
Heb je die melk zelf al eens bekeken? Ik vraag me 
af wat ze dat ventje beloofd hebben om met 
zoveel overtuiging van het fletse spoelwater van 
de melkflessen te drinken. Smakelijk!

Eugeniusz bezig met het werk aan het hooi.
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Uit estLAnd MAAr Wonende in MeLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgeMeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
Vanaf maandag 16 september startte het proefproject  Sint-Elisabethstraat = 
SCHOOLSTRAAT in Melsele.   Dit betekent dat de straat aan het begin en ein-
de van de schooldag wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.   
Op ma, di, do, vr: van 8 tot 8.30 uur en van 15.20  tot 15.50 uur.
Op wo: 8 tot 8.30 uur en van 12 tot  12.30 uur.
Inwoners en ouders met kinderen in ‘t Ballonneke kunnen wel door.

°°°
Op vrijdag 1 november: 50 jaar Djem fuif van 21 it 5u, uiteraard in Jeugdhuis 
Djem, Dambrugstraat 5 in Melsele

°°°
De damesploeg van Svelta Melsele speelt dit seizoen in tweede nationale. 
Vorig seizoen verliep dramatisch met het overlijden van Jelle Lauwers, het 
vertrek van trainer Karim Didi en met hem verschillende basisspeelsters.  De 
herstart met de nieuwe trainer Simeon Debeule verloopt goed met een aan-
tal gewonnen wedstrijden. 

°°°

Het podium van Meilsen koers +50 met    1 Gino Demunck   2 Joeri Verbrug-
gen  3 Marc Janssens  

het grAfschrift VAn de Week:
Van Meilsen was hij kampioen

bij de + 50 je moet het maar doen

Den  est

beveRse kegelClub
Zaterdag 7 september werd de eerste Regionale Interclub wedstrijd van het nieu-
we seizoen gespeeld. In sporthal ‘t Zillebeek te Beveren namen Beverse 2 en Zun 4 
uit Mortsel het tegen elkaar op. De Beverse deelnemers staan vooraan in het lijstje.
Thibo - Ruben = 567 - 612
Jona - Christel = 599 - 368
Rick - Marcella = 515 - 631
Leonard - Luc = 618 - 571
Totaal kegels: Beverse – Zun = 2299 - 2182
De uiteindelijke uitslag wordt als volgt berekend: elke winnende speler krijgt 1 
punt. Wie als groep het hoogste aantal kegels omver gooit, krijgt 4 punten extra. 
Dat geeft een einduitslag van Beverse – Zun van 6-2.

(met dank aan Leonard Van Overmeire)
GD

beveRs veRMaak
Dat Tv-programma’s een grote invloed hebben op het reilen en zeilen van de 
mensen is bekend.  Het programma ‘Iedereen beroemd’ maakte zijn program-
ma enkele tijd geleden bekend.  Eén van de items zou een reportage zijn waar-
in ‘lelijke huizen’ getoond zouden worden.
Het overzicht was nog maar pas gegeven of in Beveren verdween een leeg-
staand café (op de hoek van de Bijlstraat en de Albert Panisstraat) dat al jaren 
onbewoond was en waar enkele tijd geleden men nog op zoek was naar een 
lijk.  In Melsele verdween dan het al tientallen jaren leegstaand huis (op de hoek 
van de Spoorweglaan en de Grote Baan) waarvan collega Paul nog schreef dat 
dit het lelijkste huis van Melsele is.  
Iedereen beroemd heeft ons duidelijk geholpen om twee ‘lelijke huizen’ af te 
breken.

J.B.

Luc Van Hoofstat (Zun), Marcella Hermans (Zun), Rick Guhlstorff (Beverse), Christel Moenssens 
(Zun), Leonard Van Overmeire (Beverse). Ruben Mennes (Zun), Jona Van Esbroeck (Beverse) en 

Thibo Buytaert (Beverse) ontbreken op de foto.

zondAg 20/10/2019– cc ter Vesten - 10.30U

poppentheAter de dUizendpoot- Wie WiL er Bij Mij kopen? – fAMiLie (3.5-10)
Een oude koopman verdient nog alle dagen de kost met zijn groentekraam.  
Het is wel een heel bijzondere groentekraam. Er gebeuren de vreemdste en 
leukste dingen. Of is het gewoon dat een wortel tegen je begint te praten? En 
twee ruziënde bloemkolen kom je ook niet elke dag tegen. 
En als een pompoen groente- en fruit dokter blijkt te zijn en een banaan van zijn 
rugpijn afhelpt, dan begrijp je wel dat de oude groenteman soms aardig in de war 
raakt.
https://poppentheaterdeduizendpoot.nl
7euro/5euro (-14) knipkaarten 28 -20 (-14)
Pop & Top zondagmatinee i.s.m. Figurentheater Vlinders & C°
In onze vorige editie stond een verkeerde voorstelling vermeld. Met excuses.
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‘t klokzeel
kLAAgLitAnieËn …

Je kan je geen langere litanie van klachten en 
zuchten voorstellen dan het dagelijks overzicht 
van de binnenlandse pers op de radio van de 
laatste weken. Het uitblijven van een nieuwe 
Vlaamse en federale regering na de verkiezin-
gen van 26 mei, het klimaat, het verkeer, ons 
gebrek aan solidariteit en de te verwachten 
gevolgen van de Brexit zijn zowat de grootste 
bronnen van ergernis.

…MAAr niet ALLes is zWArt…
Mag ik opwerpen dat ‘bij ons’ toch niet alles 
kommer en kwel is.
Begin september deelde de Beverse burgemees-
ter Marc Van de Vijver, de voorzitter van de poli-
tieraad van de zone Waasland-Noord, mee dat de 
dichtst bewoonde gebieden van de drie gemeen-
ten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene zo goed 
als volledig afgedekt zijn door 24 Buurtinforma-
tienetwerken (BINs). Gevolg daarvan is een 
daling van het aantal woninginbraken met 23% 
het laatste jaar.
Ook op sociaal vlak is zo ’n BIN een weldaad. Op 
15 augustus was een 86-jarige vrouw uit een 
woonzorgcentrum  verdwenen. Ze was verward. 
Na nazicht in klinieken en rusthuizen in de omge-
ving werden 13 omliggende BINs ingeschakeld en 
een half uur later hebben BIN-leden de dame 
gevonden.

… ook niet in Verkeer en MiLieU.

Zo is er ook De Waterbus die sinds begin deze 
zomer vanuit Hemiksem, langs Kruibeke, Antwer-
pen centrum, Zwijndrecht en Kallosluis vaart.  Het 
traject werd in juli nog uitgebreid tot aan Fort Lief-
kenshoek en Lillo. Op die twee plaatsen is de infra-
structuur aangepast om de vele toeristen maar 
ook havenarbeiders een vlotte doorgang te bie-
den. De uitgebreide route werd goed ontvangen 
en wordt veel  gebruikt als woon-werkverkeer 
maar ook als ontspanning.

Maar een uitbreiding naar Doel zat er nog niet in. 
Er is wel een petitie opgestart om die Waterbus tot 
in Doel te krijgen. Die werd op veertien dagen tijd 
al door 1.500 mensen ondertekend.

Ook op het gebied van het milieu en, daarmee 
gepaard gaand het klimaat, zijn er positieve evolu-
ties te zien. Nestlé, een topmerk in de voedingsin-
dustrie, is volgens Greenpeace een van de groot-
ste producenten van plasticafval ter wereld. En 
laat die plasticrommel nu een van de grootste 
ergernissen zijn in de ogen van de milieuactivis-
ten. Nu heeft dit wereldbedrijf een volledig nieu-
we divisie opgericht die moet zorgen voor de ont-
wikkeling van milieuvriendelijke verpakkingen. 
De groep heeft daarbij de ambitie om het gebruik 
van plastic fors terug te dringen. Zij neemt nu zelf 
het heft in eigen handen nadat bleek dat haar 
leveranciers de gevraagde verpakkingsvormen 
niet konden leveren. 

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

Riekes en Marjet hebben nieuwe 
buren, een redelijk  jong koppel, en 
het is Marjet al opgevallen dat die 
ontzettend lief doen tegen mekaar. 
Als de man van zijn werk thuiskomt 
is de begroeting met zijn vrouw 
heel uitgebreid. Er wordt omhelsd 
en gekust dat het een plezier is om 
zien. Zodanig dat Marjet zich opstelt 
achter haar gordijn om geen 
moment van die zoenpartij te mis-
sen.  Als Riekes dan een half uur 
later ook thuiskomt is de begroe-
ting heel wat soberder.
Als die scène zich zo ’n drie of vier 
dagen op dezelfde manier heeft 
afgespeeld, wordt Marjet wat 
jaloers en ze neemt zich voor om 
daar Riekes toch eens op te wijzen 
en die avond vertelt zeover de vele 
omhelzingen en hete kussen die de 
nieuwe buurvrouw telkens krijgt en 
ze vraagt aan Riekes waarom hij 
zoiets ook niet doet.
-Omdat ik die buurvrouw zelfs nog  
nooit gezien heb, zegt Riekes.

Tussen pot en pint waren twee 
vrienden hun beklag aan ’t doen 
over de slechte gang van zaken 
op hun werk. Hun baas had laten 
uitschijnen dat er afdankingen 
zouden kunnen volgen. De ene 
zei dat hij voor zijn job vreesde en 
toen de andere dat ook zegde 
klonk het uit de mond van de eer-
ste: ‘Ja, maar GIJ RISKEER NIET, 
GIJ!’ Hij bedoelde dat de tweede 
geen problemen ging hebben 
omdat diens vrouw werkte en 
een mooi inkomen had. Let op het 
twee keer gebruiken van ‘gij’, dat 
is om ‘gij’ te benadrukken.
En als ze in ons dialect zeggen ‘gij 
riskeer(t) niet’, dan bedoelt men 
niet dat men iets op het spel zet of 
een risico zou  nemen. ‘Riskeren’ 
komt eigenlijk van ‘risico’ of 
omgekeerd en dat kan dus ook 
betekenen een gok wagen, een 
onderneming aanvatten die 
zowel goed als slecht kan aflopen.
Wat ‘gij riskeer(t) niet’ echt bete-
kent is: gij kunt u dat permitteren, 
voor u is dat geen probleem. 
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neM nou


