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de beverse kLok

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

Vervolg op blz. 2

BorstkAnkerpreVentie, Lees p. 4

Ouders houden de familie bijeen, ook als de kinderen uithuizig zijn. Kinderen 
kunnen bij hen terecht voor goede raad bij belangrijke beslissingen, zoals bij 
het aankopen van een huis. Kinderen en kleinkinderen zijn steeds welkom. Re-
gelmatig wordt er met de ganse familie getafeld. Er komt een dag dat de kan-
sen keren. Pa of ma wordt ziek en heeft hulp nodig. Een van de kinderen woont 
in de buurt, de andere woont niet vlakbij en heeft een drukke baan. Het is maar 
een voorbeeld, maar nogal wat situaties in ons leven kunnen aanleiding zijn 
voor een conflict. Zaak is om er verstandig mee om te gaan en door te praten 
te zoeken naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Op die 
manier vermijdt men dat een conflict ontaardt in een ruzie. Een conflict heb 
je, ruzie maak je. De vergelijking wordt vaak gemaakt met twee auto’s die in 
het verkeer tegelijk een rond punt oprijden. Het is een conflictsituatie die met 
geduld en gebaren kan worden opgelost. Ruzie is er als je je middenvinger op-
steekt en uitstapt. 

Ruzie gaat altijd over de relatie tussen twee mensen. Als iemand een storende 
opmerking maakt, dan voel je je gekwetst of miskend. Miskenning is de bron 
van vele conflicten. Er borrelen dan verschillende emoties op. Je kunt de situ-
atie opkroppen of reageren. In het eerste geval kook je inwendig en beslis je 
de andere te negeren. In het andere geval ga je de confrontatie aan en kan het 
conflict ontsporen. De ene probeert dan de andere verbaal te overtroeven en 
terug te kwetsen met argumenten die de gevoelige snaar trachten te raken. De 
ruzie ontaardt in een verbale waterval aan beschuldigingen en verwijten. 
Er zijn nu eenmaal mensen met een kort lontje waarbij het kruitvat bij de min-
ste vonk ontploft. Het zijn mensen die de eigen gevoelens moeilijk onder con-
trole krijgen. Emotionele intelligentie is aan hen niet besteed. 

In een echtelijke relatie of met vrienden of geburen is omgaan met conflicten 
essentieel. Je moet het leren. Als we het op een goede manier doen, wordt een 
relatie er beter van. Je maakt maar ruzie met iemand die je de moeite waard 
vindt. Assertief zijn betekent opkomen voor jezelf, maar ook rekening houden 
met de ander. Respect is een sleutelwoord. Als een ruzie achteraf niet wordt uit-
geklaard, dan komt later alles terug naar boven bij een nieuw conflict. Het kan 
leiden tot een breuk. Waarom is er vaak ambras binnen een familie. Mensen die 
dicht bij je staan, weten exact je gevoelige snaar te vinden, en kunnen je ontzet-
tend kwetsen. Soms mislukken alle pogingen om een probleem aan te kaarten. 
Dan is er enkel de nooduitgang. 

Over emotionele intelligentie gesproken. Een kapelaan (protestants) en een 
pastoor (katholiek) hebben een beetje de pest aan elkaar. Ze komen elkaar te-
gen op een smal voetpad en staan neus tegen neus. De kapelaan zegt: ik ga niet 
opzij voor een farizeeër. De pastoor antwoordt: Oh ja, ik wel. Conflict opgelost.

Zelden hebben we na een gesprek met mensen ons meer afgevraagd hoe en wanneer 
ze de tijd vinden om alles te doen waar ze zo intensief mee bezig zijn. Andrea en Jeff 
zijn inderdaad niet voor één gat te vangen. Ze houden een aantal bijenkasten, ze 
onderhouden, beplanten en verplanten bomen en tuinplanten in een parkarboretum 
van anderhalve hectare, ze timmeren tuinhuisjes in elkaar en hebben nog honden 
waar ze wereldkampioenschappen mee betwisten. Een dag telt toch maar vierentwin-
tig uren?
Zoals in veel Beverse families eertijds gebruikelijk was, waren Jeffs voorouders vogel-
vangers en daardoor ook veel in de natuur. Dat vogelvangen is natuurlijk al lang voor-
bij, maar dat natuurgevoel is altijd blijven hangen. Andrea’s vader was landbouwer en 
wanneer hij met zijn landbouwactiviteiten ophield kwam er achteraan hun huis een 
groot stuk koeienweide vrij. Hij stimuleerde haar dan ook om op dat stuk grond te 
beginnen met tuinieren.

ArBoretUm
 
Naast het aanleggen van een groentetuintje begonnen ze het perceel grond aan te 
planten met bomen met de bedoeling om een soort bos aan te planten en om zo 
natuur aan te trekken. In het begin kenden ze helemaal niets van bomen. En om toch 
maar aan voldoende bomen te geraken voor een groenscherm, ging Jeff na nieuwjaar, 
als de kerstbomen buiten lagen om te worden opgehaald, Nordmannsparren verza-
melen om achteraan aan te planten.

confLict of rUzie, Lees editoriAAL

Knotwilgenlaan.
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Ook lieten ze een tiental oude knotwilgen van het 
ouderlijke erf door een kraan uitgraven en op hun 
perceel terugplanten. De meeste daarvan doen het 
nu nog uitstekend. En de jonge boompjes en struik-
jes mochten natuurlijk niet uitdrogen. Ettelijke avon-
den moesten ze rondrijden met grote vaten water 
om in droge zomers de jonge aanplant te redden van 
uitdroging. Uiteindelijk kwam er heel wat spierkracht 
en kraanwerk aan te pas om te worden wat het nu is, 
een fantastisch parkarboretum en een verborgen 
maar schitterende parel aan de (Groot)Beverse groe-
ne kroon. En het is verwonderlijk maar kras hoe klei-
ne zaailingen op nog geen twintig jaar kunnen uit-
groeien tot een volwaardig park en arboretum. 
Samen beslissen ze welke bomen er moeten verdwij-
nen, indien ze het niet goed doen, en welke bomen er 
in de toekomst nog aangeplant worden. Daarbij den-
ken ze niet meer aan “gewone” soorten (ze zijn onder-
tussen echte kenners geworden), maar zoeken ze 
vooral dat exemplaar dat nét dat tikkeltje specialer of 
zeldzamer is.

zeLdzAme exempLAren
Ze hebben onder andere een heel mooie collectie 
speciale eiken afkomstig uit de kwekerij van het 
toenmalige arboretum Waasland van Michel Decalut. 
Of wat dacht je bijvoorbeeld van een Chitalpa, een 
intergeslachtelijke kruising tussen  Catalpa en Chilop-
sis. Of van de Chinese mahonie (Toona sinensis “Fla-
mingo”) die in de lente uitloopt met roosrode blade-
ren die dan nadien verkleuren naar groen en die 
bovendien eetbare jonge scheuten heeft. Of van de 
zilverboom (Maackia), de schijncamellia (Stewartia) 
en Perzische slaapboom (Albizia). Allemaal redelijk 
speciaal en mooi materiaal voor bomenmensen! 
En binnenkort breekt er met de herfstverkleuring 
een heel mooie periode aan, wanneer onder andere 
de verschillende soorten eiken, tupeloboom (Nyssa), 
venkelhout (Sassafras), amberboom (Liquidambar) 
en ijzerhout (Parrotia) beginnen te verkleuren. Dat zal 
wondermooi zijn!

BijenkAsten

Het onderhoud van de borders 
en de bomen is voor 95 percent 
het werk van Andrea. Zij is de 
échte natuur- en tuinliefhebber 
en gepassioneerde planten-
vrouw. Jeff zorgt onder andere 
voor het scheren van de hagen, 
de aanplant van nieuwe bomen 
en de bijen.

Verleden jaar tijdens zijn open tuinda-
gen complimenteerde een bezoeker 
hen met hun tuin, maar hij maakte de 
opmerking dat er bijen ontbraken. 
Daar had Jeff wel oren naar. Toen 
bovendien diezelfde bezoeker hen de 
weg wees naar een imker die met zijn 
hobby wilde verminderen én die hem 
wilde opleiden in de imkerij was voor 
Jeff het plaatje compleet.
Tijdens de winter timmerde hij een 
prachtige bijenhal in mekaar met 
hoofdzakelijk oude materialen en 
recuperatieplanken. Daar staan nu vier 
bijenkasten in met in elke kast een bij-
envolk van ongeveer dertigduizend 
bijen en oogsten ze lekkere honing.

Heel de tuin wordt biologisch beheerd zonder enige 
schadelijke verdelgingsmiddelen. En sinds er uilen in 
de uilenkasten nestelen hebben ze geen last meer 
van mollen of woelmuizen. 
Als dat niet mooi is!

opentUindAgen 2020
 
En alsof dat nog niet genoeg is. Toen Jeff het duiven-
melken niet meer kon combineren met zijn beroeps-
activiteiten besloten ze een Mechelse herder te 
nemen. Na zijn opleiding besloten ze met hun reu 
Kaidén mee te doen aan de Internationale Gebruiks-
honden Proef. Al spoedig bleek hij een echte kampi-
oen te zijn en daardoor als dekreu zeer gegeerd, in 
zoverre zelfs dat hij nu al nakomelingen over heel de 
wereld heeft rondlopen. Maar over dit onderwerp 
gaan we een andere keer meer vertellen.

We vermelden nog 
graag dat de tuin van 
Andrea en Jeff zal te 
bezoeken zijn tijdens de 
opentuindagen van Velt 
op 6 en 7 juni 2020 (Briel-
straat 61, Melsele). 
Voor bomen- en plan-
tenliefhebbers is het een 
snoep- en genietwinkel 
om in rond te lopen en 
een absolute aanrader 
voor elke natuur- en 
tuinliefhebber.
Proficiat!

François

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Parkarboretum.

Bijenhal met kasten.

Steenuilenkast.

bevers vermAAk
Dat de waarheid uit een kindermond komt is een oud (en meestal juist) gezegde.  
Het volgende is opgetekend uit een kindermond in het vijfde leerjaar van een 
Beverse school.  De autoloze zondag was juist voorbij en de juffrouw deed haar 
uiterste best om haar leerlingen het belang hiervan te laten inzien, met name de 
winst voor het milieu en de CO2 uitstoot. Marieke was niet akkoord.  Mijn vader, 
zei ze, gaat op zondag altijd om pistolets.  De bakker woont 2 km van bij ons thuis.  
Nu moest mijn vader rondrijden en heel wat straten mocht hij niet inrijden.  Uit-
eindelijk geraakte hij bij de bakker en de terugrit was eveneens een hele toer.  Ja, 
zei Marieke triomfantelijk, de CO2 uitstoot van mijn vader was ongeveer 5 keer 
meer dan anders.  Vroeger 4 km (heen en terug), nu 20 km rondrijden. Wat is  het 
milieuvoordeel  van die autoloze zondag ? Toch eventjes over nadenken.

J.B.
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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.

kouter

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 !

        Kieldrecht

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 93

Aan het douanebord en de douanier zie je dat de foto werd genomen in de buurt van de grens met 
Nederland. De grenscontrole en de kasseien verdwenen, net als de meeste gevels. Dat het om dezelfde 
locatie gaat, blijkt uit het huis dat gedeeltelijk schuilgaat achter de paal aan de douane. De gebogen 
erker, het vierkante raampje op de bovenverdieping boven de voordeur, de gevelversiering op het 
gelijkvloers: het is overduidelijk hetzelfde gebouw maar in een hedendaags kleedje gestoken.
Ook aan de linkerkant van de straat, maar iets minder duidelijk te zien, is er achter de lantaarnpaal naast 
de winkel, zo’n gebogen erker.

GD

In Beveren is een opmerkelijk initiatief voorgesteld onder 
de naam StandAUT. Kinderen onder de 12 jaar die één of 
andere vorm van ontwikkelingsstoornis vertonen, komen 
in de gewone hobyclubs of jeugdverenigingen soms moei-
lijk aan hun trekken  De nieuwe vzw wil workshops organi-
seren voor deze kinderen die dan op hun ritme en moge-
lijkheden hun hobby kunnen beoefenen.  
Die kunnen gaan van dans-, teken- of schildersessies.  Maar 
ook andere workshops zijn niet uitgesloten.  
Belangstellenden kunnen terecht voor info en inschrijvin-
gen op www.standout.be of  info@standaut.be. 
We kunnen dit initiatief alleen maar heel hard aanbevelen 
en hopen op succes.

nIeuwe wAse vzw heLPt kInderen met 
ontwIkkeLInGsstoornIssen uItbLInken In hun hobbY

oPenboekdAGen 
stAndAArd boekhAndeL

ActiViteiten op zAterdAg 26 oktoBer

Van: 14:00 - Tot: 17:00
Boekvoorstelling ‘Kunstmo(nu)menten’ van Wilfried 
Andries en Gerda Drieghe
Het boek ‘Kunstmo(nu)menten’ neemt je mee op een 
kunstroute langs Beverse straten, pleinen en openbare 
gebouwen, met 770 foto’s en illustraties. Een uitgave 
van de Beverse Klok geschreven door Wilfried Andries 
en Gerda Drieghe.

Van: 14:30 - Tot: 16:00
Laat je schminken!
Droom jij er ook van om een prinses, fee, draak of ... te 
worden? Eve-Lien tovert je graag om met schmink en 
glittertattoos.

ActiViteiten op zondAg 27 oktoBer

Van: 14:30 - Tot: 15:30
Signeersessie ‘Jij bent, dus ik ben’ met Alain Mahjoub 
Alain Mahjoub signeert zijn boek ‘Jij bent, dus ik ben'. 
'Het goede leven begint bij verbondenheid’.
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fIetsPAd meersen InGereden
Trage  Wegen zijn paden enkel bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het 
nieuwe fietspad Meersen is een nieuw project voor veilig fietsen en wandelen.  Het 
verbindt de Gaverlandstraat en A. Farnèselaan met het Viergemeet in Beveren, met 
vertakkingen naar de nieuwe verkaveling en Pareinlaan.  Het pad is drie meter 
breed, uitgevoerd in beton en voorzien van signalisatie en verlichting. Het biedt 
een veilig alternatief voor de N70 voor heel wat scholieren. Bovendien loopt het 
doorheen een mooi stukje natuur. 

Wa

Het fietspad werd officieel ingehuldigd op vrijdag 20 september en ingereden door de klassen 
6 verzorging en kantoor van de Sint-Maartencampus.

kunstmo(nu)menten
In WZC De Notelaar hangen diverse werken van Ciamberlani, de schilder die 
opgroeide in Huize Piers. Voor een groot werk van hem moet je naar de kapel van 
OC ’t Klooster in Vrasene. Daar hangt zijn Kruisafneming van de goede moordenaar  
(286 x 302 cm). Voor het nog veel grotere Honorons la Terre (347 x 514 cm) is in 
onze openbare gebouwen geen enkele muur groot genoeg.

De fotovraag van 
vorige keer was 
moeilijk op te los-
sen omdat de 
detailfoto in de 
krant niet zo dui-
delijk was. De 
oplossing vinden 
we in Kieldrecht. 
Daar zijn de perso-
nages uit het ver-
haal van Reynaert 
De Vos (rond 1250 
geschreven) nooit 
ver weg. 

In Kallo staat aan de toegangsbrug van Fort Lief-
kenshoek De Visser . In 1991 werd het nochtans in 
Doel ingehuldigd door burgemeester Marcel Van 
der Aa. Dat gebeurde ter gelegenheid van zijn 
twintigjarig jubileum als voorzitter van de Gewes-
telijke Maatschappij voor Huisvesting. Bij de ver-
koop van de woningen aan de Maatschappij Ont-
wikkeling Linkerscheldeoever werd het bescha-
digde beeld weggenomen. In 2016 droeg de 
GMH het beeld over aan de gemeente met als uit-
drukkelijke voorwaarde dat het zou gerestau-
reerd worden. Daarna kreeg het – in samenspraak 
met de kunstenaar Georges Staes – een nieuwe 
plaats aan Fort Liefkenshoek.

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

Reynaert De Vos en Tijl Uilenspiegel bij WZC Heilige Familie. 
(© R. Heyrman)

Waar vind je het 
volledige bas-reliëf? 

Het antwoord krijg je in de 
volgende krant.

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 vermelding 
van naam en adres.
Wie liever gebruik maakt van onderstaand strookje kan dit afgeven bij 
Wilfried Andries, Lindenlaan 56 of bij Gerda Drieghe, Schoofland 38, allebei in 
Beveren. Bij hen kan je ook gewoon langsgaan en voorintekenen zonder dit 
strookje.

ACtIe borstkAnkerPreventIe
Ook dit jaar organiseren gemeente Beveren, het Sociaal huis en Logo Waas-
land een bevolkingsonderzoek voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Om de twee 
jaar ontvangen zij daarvoor een uitnodiging per post. In 2017 beantwoordden 
68,5% van de doelgroep aan de oproep. Dit jaar streeft men naar 75%. 

Wie zich verder wil informeren kan terecht op www.bevolkingsonderzoek.be. 
Of neem telefonisch contact op met een medewerker van het Centrum voor 
Kankeropsporing via het gratis nummer T 0800 60 160 (elke werkdag van 9  tot 
12 uur en van 13 tot 16 uur).

Wa

socrAtes
Lezen is pauze nemen van je eigen hoofd en uitrusten in dat van de schrijver. 

(Auteur Anna Krijger)
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In de TuIn
De gulle regenbuien van de laatste dagen en 
weken hebben de tuin doen heropleven. En dat 
was nodig na de uiterst droge zomer-
periode die we dit jaar weer gekend 
hebben. De grondwatervoorraden 
zijn daarmee bijlange nog niet aange-
vuld maar alle beetjes helpen.
De plantjes en bomen in de tuin genie-
ten van dit broodnodige hemelwater. Alle 
stof is nu van hun bladeren gespoeld en de natuur staat er weer fris gewassen bij.

Nu is het weer de tijd dat de klimop 
aan het bloeien is. En dat zullen veel 
insecten geweten hebben. Tijdens 
de opklaringen en de zonnige peri-
oden tussen de buien door, gonst 
de muur met klimop weer van de 
zweefvliegen, bijen en vlinders. Wat 
een drukte rond die duizenden 
bloemen. En een welgekomen 
maaltijd in deze tijd van het jaar nu 
de nectar en andere bloemen in de 
tuin en de natuur stelselmatig in 
aantal verminderen. Alhoewel.
De asters bloeien nog altijd uitbun-
dig met leuke kleurschakeringen 
van wit, paars, roze en rood en 
weten daarbij ook heel wat vlinders 
te verleiden. Is het jullie ook al opge-
vallen dat er dit jaar en zelfs nu nog 
heel wat Atalanta’s rondvliegen? 
Vooral afgevallen en rottend fruit 
weten ze in deze periode te waarde-
ren. Is dit misschien te wijten aan de 

mooie zomer en is er daardoor een extra generatie vlinders uitgekomen?

Om het dalende aantal bloei-
ende planten in deze periode 
van het jaar in mijn tuin wat op 
te krikken plantte ik vorige 
winter een zevenzonenboom 
(Heptacodium miconioides). 
Deze boom, oorspronkelijk 
afkomstig uit de bergen van 
Centraal en West-China, is een 
echte aanwinst. Niet alleen 
omdat hij in deze tijd van het 
jaar nog bloeit met grote tros-
sen witte bloemen en veel 

insecten aantrekt. Maar na de bloei, wanneer de bloemblaadjes gevallen zijn, kleu-
ren de kelkbladeren vurig rood en zijn ze een mooie blikvanger in de siertuin. 
Bovendien krijgt hij op rijpere leeftijd een mooie afpellende schors en is hij zeer 
winterhard. Een leuke aanwinst!
 
Ook een mooie herfstbloeier én een heel goede vlinder- en insectenplant is de 
hemelsleutel in al zijn vormen. Zeker de variëteit “Matrona” vind ik bijzonder 
mooi. Roze bloemen op paarse stengels en bronskleurig blad. Heel knap en een 
prachtplant in een zonnige border. Komt daarbij nog dat ze heel goed tegen de 
aanhoudende droogte bestand is. Die zal in de toekomst nog veel toepassing in 
tuinen vinden.
Nóg een aanrader en nog steeds bloeiend in mijn tuin én een goede insectenlok-
ker is de beek- of vederdistel (Cirsium rivulare “Atropurpureum”). Hij is familie van 
de gewone akkerdistel maar zaait zich niet uit. Hij heeft daarbij mooie donkerrode 
bloemen op stengels van meer dan een meter hoog en op zijn bloemen zitten 
steeds bijen, hommels of vlinders. Een plantje voor op voedzame, niet te droge 
grond en weer een blikvangertje in de border.

Asters met Atlanta.

Bloeiende Klimop.

Mag ik jullie tenslotte, beste tuin-, planten- en natuurliefhebbers, 
nog enkele tips meegeven?

Op zaterdag 19/10 organiseert Hortus ter Saksen een interactieve les over 
bomen, houtsoorten en hun toepassingen.
Op woensdag 23/10 is er een lezing over twee sterk gekruide plantenfamilies: 
de lip- en schermbloemigen.
Op vrijdag 25/10 is er de voordracht: voor elke tuin de geschikte kip.
Meer info op www.hortus-ter-saksen.be

Zevenzonenboom.

François

wAterbus nAAr doeL
petitie

Met de oververzadiging van de Kennedytunnel, een volle Liefkenshoektun-
nel en Oosterweelwerken zijn alle alternatieven om de Schelde over te ste-
ken welkom. Het aanbod van De Lijn met enkel tram 3 of de NMBS is niet 
optimaal. Dat het anders kan, bewijzen de veren Bazel-Hemiksem, Kruibeke-
Hoboken en van Antwerpen Linkeroever naar het Steen. In combinatie met 
de (elektrische) fiets worden hiermee echt auto’s uit het verkeer gehaald.
Door de Schelde als waterweg te gebruiken buigt De Waterbus het nadeel 
van de rivier om in een voordeel. Na het doortrekken van het traject tot Fort 
Liefkenshoek kunnen ook werknemers van de Waaslandhaven er gebruik 
van maken. In tegenstelling tot de fietsbus heeft De Waterbus geen last van 
stilstaande auto’s.
Velen vragen zich af waarom De Waterbus na Fort Liefkenshoek op weg naar 
Lillo niet in Doel stopt. De aanlegsteiger ligt er toch? Die halte zou een 
belangrijke rol kunnen spelen voor het noorden van de Waaslandhaven en 
voor de werknemers van de Kerncentrale. Voor al die mensen ligt Fort Lief-
kenshoek ver weg, want met de fiets is het al snel een kleine 15 km. Zo’n 
halte zou ook inwoners van Kieldrecht of Doel gemakkelijker naar Antwer-
pen brengen. En dan hebben we het nog niet over het toerisme. Fort Lief-
kenshoek is een grote toeristische troef maar Doel en Prosperpolder hebben 
op dat vlak ook hun belang.

Daarom begonnen bewoners en werknemers uit de regio een petitie om de 
nieuwe Vlaamse Regering duidelijk te maken dat een halte in Doel noodza-
kelijk is om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. 
Er circuleren papieren petities maar je kan ze ook online tekenen 
www.change.org/p/gemeente-beveren-breng-de-waterbus-ook-naar-doel. 

GD

JACQues Geeft rAAd
deze Week gAArne UW AAndAcht Voor tWee toneeLopVoeringen.

K.E.T. voert op 8 en 9 november (om 20 uur) en op 10 november (om 15 
uur) het stuk ‘Het Huis van Bernarda Alba’ op in Ter Vesten. Het toneel-
werk van de bekende Spaanse auteur Frederico Garcia Lorca  is een 
broeierig familiedrama vol gruwelijke geheimen en kille jaloezie.  Na de 
dood van haar man verplicht Bernarda Alba haar vijf ongehuwde doch-
ters tot een rouwperiode van acht jaar.  De regie is van Paul Janssens en 
kaarten zijn verkrijgbaar via jacques.bosman@belgacom.net 

In Kieldrecht voert Kunst Veredelt een komedie op onder de titel :’ 3 x 2 = 
6 te veel’.  Het stuk vertelt ons meer over de amoureuze perikelen van een 
aantal vrienden waar iedereen toevallig op dezelfde dag een ondeugende 
afspraak heeft.  De voorstellingen gaan door op 8, 9, 15, 16, 23 en 25 
november (om 20 uur) en 17 en 24 november (om 15 uur) in de zaal Ermen-
rike te Kieldrecht.  Kaarten kunnen besteld worden via 03 773 42 79.

Verder nog uw aandacht voor een garageverkoop in de wijk ‘Meersen’ te 
Beveren.  Die gaat door op zondag 20 oktober van 9 tot 16 uur.  Naast een 
gezonde wandeling kan men ook koopjes op de kop tikken.

ons eLske
Aan het station van Beveren komt een bijkomende parkeerruimte voor 
154 auto’s. Nu zijn er kwatongen die beweren dat dat nodig is omdat 
in het leegstaande gebouw van de Belastingen aan datzelfde station 
120 opvangplaatsen voor asielzoekers komen.
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horizontAAL:
(1) spits uitsteeksel aan de 
kop v dieren (4) nummer (6) 
wij (Eng) (7) niet
warm (9) onderpand (12) irre-
ele, ziekelijke angst voor iets 
(13) eerbetoon
(15) gemiddeld (16) boekje 
met verhalen, liederen of 
gedichten (19) leven
(Fr) (20) helemaal gevuld (21) 
Socialistische Partij (22) topo-
niem dat “bosachtig moeras-
sig terrein” (23) world trade 
organization (24) internatio-
nal unit (26) bruin vlekje op 
de huid (28) injectie (30) 
oppervlaktemaat (31) techni-
sche school (32) International 
Plant Names Index

VerticAAL:
(1) muziekinstrument (2) achtergedeelte vd romp (3) Nederlandse Spoorwegen (4) 
met heel goede eigenschappen of bedoelingen (5) inwendige bergruimte ve schip (7) 
rond of cilindervormig projectiel met spitse punt dat uit een vuurwapen wordt 
geschoten (8) lidwoord (10) Germaanse god (11) opstandeling (14) wankel (17) groep 
woningen, kleiner dan een stad (18) reclamefilmpje (19) dichtgeknepen hand (21) 
delfstof die niet smeed- of brandbaar is en in water niet oplost (23) gooiende bewe-
ging (25) koerierdienst (27) Italiaanse televisiezender (29) voorzetsel

Wat Blijft
SONNET
Ik ben in eenzaamheid niet meer alleen,
Want waar mijn ogen langs de wanden dwalen
Schemert uw lach daarheen. Ontelbre malen
Hoor ik in ‘t klokgetik uw voeten treên.
 
En langzaam nadert gij, zo ver, zo kleen...
‘k Zie dat een brede neevlenkring met vale
Lichtloze sluier u omhult; dan dalen
Zachtjes uw lichte schreden naar mij heen.
 
Uw adem vaart mij aan! gij zijt verschenen,
Ik zie uw ogen in mijn ogen gaan;
‘k Hoor in de wind, die langs mijn ruiten henen
 
En door de schouwe klaagt, uw woorden aan,
Zó vreeslijk droef en teer, dat ‘k u zie staan,
Met bukkend hoofd, om in mijn arm te wenen.

Lodewijk van Deyssel (1864-1952)

opLossing krUisWoordpUzzeL 219

kruIswoordPuzzeL 220

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 45: zoek het Woord zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

Oplossing Crypto 44:  OMES   DRIES   IJSBEER   FLOEREN   AVESEREN    POOLNACHT   
SPINAZIE   KADERLID   FLUTSEN   BOKTAND   FRESCO  TROEP  en dus … MIERENNEUKER

In memorIAm
Op 15 september overleed in het ZNA Middel-
heim te AntwerpenGodelieve Weemaes uit de 
Van Gervenstraat. Zij was te Meerdonk geboren 
op 1 oktober 1934. Zij was de weduwe van Mar-
cel Merckx, die 50 jaar geleden omkwam in een 
verkeersongeval waarbij ook hun dochtertje 
Anneke het leven liet. Godelieve was ook de 
moeder van Veerle en Goedele Merckx. Na het 
tragisch ongeval werd ze kleuteronderwijzeres 
in Sancta Mariaschool in Beveren.       (Met dank 
aan Eric Van Oevelen)

Op 24 september overleed René Van Raemdonck 
uit de Dijkstraat in Melsele. Hij was te Haasdonk 
geboren op 4 mei 1939 en huwde met Els Tem-
merman. Het echtpaar heeft twee zonen Pascal 
en Filip. Er zijn drie kleinkinderen. René was 
onderwijzer in de basisschool De Toren in Mel-
sele. Hij was zeer sportief en voetbalde in de 
eerste ploeg van Svelta Melsele. Tot zijn 55 jaar 
deed hij dat ook in de veteranenploeg van Svelta. 
Hij volgde zijn kleinkinderen in hun hobby’s en 
ging geregeld kijken als Marthe optrad bij het 

turnen en dansen en Brent en Bart bij het voetballen. Ik heb hem de 
laatste jaren veel zien fietsen en hij legde geregeld meer dan 30 km af op 
een voormiddag.
 Zijn tuin piekfijn verzorgen was zijn grootste hobby.
 
De Beverse Klok betuigt haar oprechte deelneming. 

 rP



DE BEVERSE KLOK - 7 

KUNSTMO(NU)MENTEN

romAin de coninck (1935-2019) 
Deze kunstenaar uit Melsele schonk voor het toe-
komstige museum twee stillevens die hij net had 
afgewerkt.

Zoals je weet, stierf het mogelijke museum een stille 
dood en droeg de vzw Kunst in het Land van Beveren 
de volledige collectie over aan de gemeente. OC Boe-
renpoort in Melsele was een mooie locatie om het 
werk van kunstenaars uit deze deelgemeente toch te 
tonen. Bij de opening van het ontmoetingscentrum 
op 2 juni 2006 hingen de twee werken van Romain in 
het eerste vergaderzaaltje aan de hoofdingang. In 
augustus 2017 werden alle kunstwerken uit OC Boe-
renpoort weggehaald en naar het depot van Hof ter 
Welle overgebracht. 

Romain De Coninck was de derde zoon van Prosper 
De Coninck. Als hobby kapte die beelden uit hout en 
in OC Boerenpoort staat zijn ‘Jozef als timmerman’.
Prosper gaf dat creatieve talent door aan zijn zonen. 
Romain begon als beeldhouwer maar besefte al snel 
dat talent hebben niet voldoende was en trok in 
1957 naar de Koninklijke Academie voor Schone 

Kunsten in Antwerpen. Na twee jaar gaf hij het nood-
gedwongen op. Hij kreeg goede punten voor zijn 
beeldhouwwerken maar slechte voor aanwezigheid. 
De combinatie met zijn werk bij de Post bleek niet 
haalbaar.
Een tentoonstelling van kunstschilder Omer Van Vos-
selen was bepalend voor zijn artistieke carrière. Vanaf 
nu zou hij zich toeleggen op schilderen maar omdat 
de academie nog altijd geen optie was, vroeg hij om 
privéles. Van Vosselen ging er graag op in en Romain 
kreeg tussen 1968 en 1972 wekelijks les van deze 
kunstenaar. Vanaf nu maakte hij olieverfschilderijen 
op doek, zowel portretten als stillevens.

Toen Romain de Post ruilde voor Imalso werden de 
portretten en stillevens aangevuld met Scheldezich-
ten, want na zijn werkuren bleef hij op Linkeroever 
om te schilderen.
Romain werd lid van het niet meer bestaande Vrij 
Kunstsalon in Nieuwkerken en van de Piet Stautkring. 
In mei 1968 ontstond in Melsele De Meiboom. Een 
van de initiatiefnemers van deze nieuwe kunstkring 
was Prosper De Coninck. Romain volgde zijn vader en 
werd lid.
De jaarlijkse tentoonstellingen van de kunstkring 
openen traditioneel op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart 
en in de beginjaren exposeerden de leden in het 
Parochiehuis, de laatste jaren in OC Boerenpoort. 
Sinds 21 juli 2018 mag de kunstkring zich koninklijk 
noemen.

Romain was bedreven in het schilderen van klassieke 
portretten.

Dat hij met meer dan één stijl overweg kon, bewijzen 
de portretten van de Aardbeiprinses. Vanaf 1972 was 
dat een jaarlijkse afspraak. De prinses van 2018 was 
de laatste die door hem werd geportretteerd.

Romain overleed op 1 mei 2019. Enkele weken later 
moest de Meiboomtentoonstelling het zonder hem 
doen, al had hij nog een schilderij uitgezocht voor 
deze 52ste tentoonstelling. 

GD

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 77

Schenking 
Vzw Kunst in het 
Land van Beveren

Oesters. (gemeentelijk archief KLB 097)

Stilleven met kreeft. (gemeentelijk archief KLB 098)

Twee haringen, olie op doek. ( © R. De Coninck)

Romain ‘erfde’ van zijn leermeester Omer Van 
Vosselen een model. Lisa deed niets liever dan 
poseren voor Romain en misschien had dat te 
maken met de lekkere ‘neuzekes’ die op die 
momenten in huis waren. Dat ze tijdens het pose-
ren vaak in slaap viel, valt niet (altijd) op.

Lisa.  (© G. Drieghe)

Op 30 november 2017 vierde Kunstkring De Meiboom zijn 
jubileum met een academische zitting op Cortewalle. 

Bij die gelegenheid ontving Romain De Coninck voor zijn 
vijftigjarig lidmaatschap een gouden medaille uit handen 

van schepen Johan Smet. Dirk Van Esbroeck kijkt toe. 
(© L. De Baere)

Een overgrootmoeder van Mariëtte. (© G. Drieghe)

Aardbeiprinses 2009 Goele Govaerts in levende lijve en 
vereeuwigd door Romain De Coninck. (© K. Pieters)



DE BEVERSE KLOK - 8 

groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

De krantjes van september en oktober 1955 liggen voor mij open.  Om in Beveren 
vogelen te mogen vangen moet men een aanvraag indienen (met een recente 
foto en 75 frank aan takszegels).    Er staat niet in het artikel om welke vogelen het 
gaat. In de zaal St. Cecilia op de markt, gaan regelmatig ‘autolessen’ door.  Eén van 
de opdrachten is dat de leerlingen zelf de onderdelen van auto’s en moto’s moeten 
losvijzen en terug samenstellen.  Dat eerste zou nog gaan, met dat tweede hebben 
ze zeker meer last.  Ik ontdek ook een belangrijke mededeling.  De nieuwe begraaf-
plaats op het Levergem zal worden ingewijd door Monseigneur Calewaert, bis-
schop van Gent.  Wat er met de niet-katholieken moet gebeuren die niet in gewij-
de grond begraven willen worden, zegt het artikel niet.  In september wordt Frans 
Van Stappen tot priester gewijd.  Hij zal later met twee andere Beverse paters (Vin-
cent van Vossel en Lucien Cop) in Irak een katholieke missie openhouden.  De half-
dreefstraat (zoals dat toen genoemd werd) krijgt een bestrating.  De inhuldiging 
ervan gebeurt met ‘kanongebulder’ en een koers met lepels voor de mannen.  De 
vrouwen hebben een koers met ‘ledige vaten’.  Misschien een idee voor ‘het strafste 
café’ tijdens de volgende Beverse feesten ?  Monseigneur de bisschop komt in sep-
tember nogmaals naar Beveren voor de inwijding van de nieuwe Sancta Maria-
school.  In vol ornaat, met mijter en staf, zegent hij de nieuwe gebouwen en vooral 
het Mariabeeld dat boven de schoolpoort verrijst.  In de zaal Scala heeft de vijf-
tiende trekking van de lotto van het jaar plaats.  Er is een gans showprogramma 
voorzien met muzikanten, dansers en ‘humoristen’.  Tegenwoordig is er op TV zelfs 
geen presentatrice meer voorzien.  Tijden kunnen veranderen.  Het ‘landbouwkan-
toor’, gekend restaurant dat later in de volksmond ‘de zes billekes’ zal heten, maakt 
reclame voor zijn diners en avondmalen.  Door de verplaatsing van het kerkhof zijn 
ze immers heel wat klanten kwijt, maar met ‘voordelige tarieven’ en ‘trouwe bedie-
ning’ hopen ze de kar te keren.  De CM maakt nog eens reclame voor haar ‘voorhu-
welijkssparen’ (opgelet met twee s-en, anders krijgt het woord een andere beteke-
nis die duidelijk niet van de CM zal komen). Wie minstens 120 frank per jaar spaart, 
krijgt bij zijn huwelijk een mooie rente.  En iedere maand moet er gespaard wor-
den, minstens één frank per maand.  Bij Frans Van Moer op het Gaverland is een 
zevende achtereenvolgende jongen geboren.  Zoals de traditie wil zal de koning 
zijn peter worden en krijgt de pasgeborene de naam van Boudewijn Leopold.  

J.B.   
(wordt vervolgd)

Grote Prijs Piet Staut
Deze wedstrijd georganiseerd door KPSK is sinds 2001 een tweejaarlijks weerke-
rend evenement en kent telkenjare meer deelnemers. Bekendmaking via internet 
zorgt ervoor dat deelnemers van ver buiten onze gemeente neerstrijken in onze 
gemeente. Dit jaar was het de beurt aan kleinsculptuur en de tentoonstellings-
ruimte was gevuld met kunstwerken met uiteenlopende materialen en ideeën.  
Op zaterdag 28 september werden de laureaten bekend gemaakt. Er werd keuze 
gemaakt uit 96 werken, rekening houdend met de kwaliteit van uitvoering, tech-
niciteit, materiaalbeheersing, texturen, kleurgebruik, inhoud en presentatie.

LAUreAten prijs piet stAUt 2019: 
Eerste prijs – Grote Prijs Piet Staut JEROEN VERCRUYSSE Kleine Kiefer
Tweede prijs – Prijs Arte Falco MAAIKE HUYS geen titel (bot) 
KPSK-prijs BETTY DE BRUYNE Inside out 
Eervolle vermeldingen: Heidi LEMAN When days grow long 
Greet BOGAERT Ontluisterend 
Nadia MATTHIJNSSENS Identity Oak 
Luc DEBUCQUOY Huisje, tuintje, boompje 
Charlie KATER Zaantje#2

Het verslag van de jury 
luidt als volgt. Het is een 
beeld waarbij sokkel en 
sculptuur niet van elkaar 
weg te denken zijn. Zij vor-
men een perfect geheel. 
De jury verwijst in deze 
naar Brancusi die ook dit 
een belangrijk aspect in 
zijn werk vond. We zien in 
dit beeld een perfecte 
symbiose tussen organi-
sche en geometrische 
vorm. De cilinder als basis-
vorm van een organisch 
gegeven. De essentie van 
het werk. We krijgen een 
samenspel tussen structu-
ren en gepolijstheid. Het 

zorgt voor een boeiend spanningsveld in de compositie. De zwaarheid van de 
texturen die als het ware wordt opgeheven door de pure cilindervormen. Ook al 
weten wij dat de beeldhouwer deze cilinders in zijn basisvorm heeft ingebracht 
geven zij de suggestie dat zij organisch uit het beeld groeien. Dit is beeldhouwen 
in zijn letterlijke betekenis, kappen in steen. 

Wa

Twee voorzitters: 
Cecile D’Hollander van 
de KPSK en Ron Van de 
Vyver van de jury.

Winnaar JEROEN VERCRUYSSE bij zijn werk Kleine Kiefer.

Koninklijke 
Beverse Fotoclub

tentoonsteLLing 
Hof ter Saksen in Beeld

Jarenlang brachten de fotografen van 
de Koninklijke Beverse Fotoclub het 
hele domein van Hof ter Saksen in 
beeld en dat resultaat kan je nu gratis 
gaan bekijken op zaterdag 12 en zon-
dag 13 oktober van 14 tot 18 uur. 
De foto’s hangen in de Ridderzaal van 
de hoeve van Hof ter Saksen.

(met dank aan Roger Van Vossel)

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

Gele ditjes,   blauwe datjes.
Eerst iets corrigeren van de vorige editie. Via de tentoonstelling “Poolse liefde, 
Beverse huwelijken” weten we nu dat het KONRAD ZMIESZKOL moet zijn en 
niet Karol Zmieszkol die ooit één match voor SK Beveren speelde in derde 
klasse. Collega Roger ging in zijn rubriek Sport Anders voort op het boek “80 
jaar KSK Beveren” waarin die voornaam verkeerd was. De schrijver van het 
boek haalde zijn verkeerde informatie uit de toenmalige wedstrijdverslagen 
uit GvA en de Gazet van Beveren. Een tweede correctie, bij de ondertiteling 
van de ploegfoto moet staan, Konrad Zmieszkol, staande tweede van LINKS, 
en niet rechts.. in de tekst zelf staat het wel correct)  

Het bekeravontuur van Waasland-Beveren zit er weer vroegtijdig op. Na tien 
seizoenen WB heeft de club er 21 bekermatchen opzitten. Het kon maar 1 keer 
de kwartfinale halen en werd 4 keer in de eerste ronde uitgeschakeld (door 
een tweede klasser of amateurteam). Doelman MICHAEL CLEPKENS blijft met 
8 bekermatchen de speler met de meeste bekerwedstrijden voor WB op zijn 
actief. Allicht zal hij het komende decennium niet worden onttroond. Met 7 
wedstrijden volgen immers Kristof Lardenoit, Michael Van Hoey, Jean-Paul 
Kielo-Lezi, Laurent Jans, Erdin Demir en Vallteri Moren (wiens contract dit sei-
zoen afloopt). Met 6 staan Spencer Verbiest en Olivier Myny.
In dat bekerlijstje staat met één match onderandere GYAMFI KYEREMEH. Die 
mocht dit seizoen met zijn nieuwe club RONSE aantreden thuis tegen lands-
kampioen Rc Genk. Het werd 0-3. 

Voor ALEXANDAR BOLJEVIC werd het ook een feestweek. Nadat hij eerder 
twee knappe goals maakte in competitie tegen Eupen zorgde hij, weer met 
twee goals, voor de krappe 2-1 bekerzege van Standard tegen Lommel. Bolje-
vic stond ook in de basis in het Emirates Stadion voor de Europa Leaguamatch 
tegen Arsenal (4-0 verlies)

Voor gewezen kapitein MILAN MASSOP zijn het moeilijke tijden in Denemar-
ken. Nadat hij lange tijd uit was met een knieblessure verloor zijn hoogzwan-
gere vriendin haar baby. Silkeborg staat laatste ondanks de ZEVEN goals van 
RONNIE SCHWARTZ. 

rB

JAnssens en JAnssens.
We pikken even in op de “gele ditjes, blauwe datjes” van de vorige editie waarin de 
website “Transfermarkt” aankondigde dat JEAN en OMER JANSSENS broers waren. 
In Beveren weet iedereen dat dat niet het geval is…we gingen het eens uitzoeken. 
Ze zijn wel verre familie : de vaders van Omer en Jean waren neven.  In totaal speel-
den er in de 80-jarige geschiedenis van KSK Beveren vijf Janssens’en in het eerste 
elftal waarvan vier in eerste klasse. De allereerste was FRANCOIS JANSSENS, de 
oudere broer van Jean die in de periode 1954-1960 zes seizoenen actief was met 
de club die toen in derde klasse speelde. François speelde 86 competitiewedstrij-
den voor Beveren en scoorde daarin 19 keer. In 1960 degradeerde Beveren naar 
bevordering en stopte François Janssens. Ondertussen was het grote talent OMER 
JANNSSENS al zijn ploegmaat geworden. Hij werd 16 jaar op vrijdag en zondag 
stond hij al in de eerste ploeg (16 is immers de minimumleeftijd om te mogen 
aantreden in het fanionteam). Omer speelde meer dan 300 matchen voor Beveren 
(waarvan 238 in competitie, in de eerste competitiematch van het seizoen 1968-69 
tegen Club Luik werd hij gehuldigd voor 300 betwiste matchen) maar amper 26 
jaar was hij toen hij de Freethiel vaarwel zegde en na een uitleenbeurt aan Ber-
chem definitief stopte met voetballen op hoger niveau. JEAN JANSSENS , iets jon-
ger dan Omer hield het wel heel lang vol, hij kwam uiteindelijk aan 369 eerste 
klassematchen (in de periode 1967-1981), werd A-internationaal en kreeg de GOU-
DEN SCHOEN in 1979.  Vlak na het afscheid van de Jean (hij vertrok in 1981 naar 
KSV Bornem) dook LUDO JANSSENS op. De jonge aanvaller uit Sint-Gillis speelde in 
81-82 vijf eerste klassematchen voor Beveren en verhuisde het jaar daarop naar de 
Luxemburgse eerste klasse om er bij Wiltz te gaan spelen. Tien jaar later debu-
teerde ANDY JANSSENS in eerste klasse. Hij is de zoon van Jean en haalde uitein-
delijk 30 eerste klassematchen in de periode 1992-1996. Hij verhuisde later naar Rc 
Mechelen. 
In 2010 verdween KSK Beveren en kwam Waasland-Beveren op de Freethiel spe-
len. In hun , ondertussen ook al tien-jarig bestaan, hebben zij ook twee Janssens’en 
in hun A-kern gehad. Dit maal geen Waaslanders, wel allebei doelman. In het eerste 
WB-seizoen was MAURO JANSSENS de derde doelman in de kern (na Michael 
Clepkens en Sam Vermeylen). Hij kwam van de KSK Beveren-jeugd, is afkomstig 
van Weerde, speelde vier seizoenen bij PSV Eindhoven en ook een jaartje bij KV 
Mechelen. In 2011 verliet hij de Freethiel en ging bij GR Katelijne spelen. Nadien 
was hij ook nog enkele jaren actief bij Mariekerke in eerste provinciale.  In 2015 
kwam MATHIAS JANSSENS als derde keeper naar WB. Hij is Franstalig , afkomstig 
van Tubize maar speelde ook bij de jeugd van Bergen en Club Brugge waar Filip De 
Wilde hem in 2015 weghaalde en naar WB bracht. In 2018 verkaste hij naar La Lou-
viere in de Tweede Amateurreeks maar begin 2019 kreeg hij de kans om prof te 
worden in Canada bij Fc Valour uit Winipeg. Zijn tweelingbroer Christophe scha-
kelde onlangs met Westerlo WB uit voor de Belgische Beker. 
Wie zeker ook een plaatsje verdiend in de Beverse voetbalgeschiedenis is de 
Nederlander CAS JANSSENS. De Tilburger is in Nederland een ware cultfiguur. Hij 
was een supertalent bij NOAD Tilburg in de jaren zestig , stopte op zijn 18de omdat 
hij geen transfer kreeg en ging 3 jaar werken op een Cruiseschip van de Holland-
Amerikalijn. Na ook nog eens twee jaar legerdienst herbegon hij terug op zijn 
23ste, bezorgde als topschutter Wageningen de promotie naar eredivisie , verhuis-
de naar NEC Nijmegen waar hij topschutter werd in de eredivisie 1972-73, en dat 
in glorietijd van het Nederlandse voetbal. Maar ook die club blokkeerde zijn over-
gang naar PSV. Hij verliet Nijmegen en ging naar het Zuidfranse Nimes (waar hij 
trouwens nu nog woont). In 1975 liet toenmalig Beveren-trainer (en ook spelers-
makelaar) JEF JURION Cas Janssens overkomen voor een testmatch op de Freet-
hiel tegen Kortrijk. Beveren won met 2-1 en Cas Janssens scoorde… tot een over-
gang kwam het niet, hij speelde uiteindelijk nog een jaar bij Olympic Charleroi om 
daarna definitief naar Zuid-Frankrijk te trekken. 

rB

Een bijzonder moment voor een kleine club : pas gepromoveerd naar de 
hoogste afdeling selecteert bondscoach Constant Vanden Stock Robert 

Rogiers, Jean en Omer Janssens voor de trainingen van de nationale ploeg 
die toen in Vorst werden gehouden. 

Later in het seizoen zal ook Freddy Buyl die eer te beurt vallen. 

sAm deroo 
nAAr dYnAmo moskou

Sam Deroo, kapitein en boegbeeld van de nationale volleybalploeg , verhuist een 
beetje onverwacht naar het Russische 
Dynamo Moskou. Na vier schitterende 
jaren in Polen bij Kedzierzyn-Kozle (3 
titels en 2 bekers) was de 27-jarige 
Beverenaar aan een nieuwe uitdaging 
toe. In 2010 belandde hij bij de Belgi-
sche topper Knack Roeselare. In 2012 
trok hij naar Italië (twee jaar Modena 
en een seizoen Verona) om in 2015 
naar Polen te gaan. Zijn nieuwe team 
Dynamo Moskou staat zesde in de 
Europese clubranking maar wacht al 
12 jaar op een nieuwe Russische titel. 
Samen met een Canadees internatio-
naal en Russische topspelers moet 
Sam proberen dat te verwezenlijken.

rB
Sam Deroo

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
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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                                        

sPort 
Anders

Dat onze gewezen Beverse wielren-
ner Thomas De Gendt niet alleen 
een fantastische coureur is maar ook 
een eerlijke sportman, hoorden we 
onlangs toen hij besloot niet in te 
gaan op zijn selectie voor het 
wereldkampioenschap. Zijn condi-
tiepeil was niet meer naar zijn zin en 
zo gaf hij de kans aan een jongere 
renner. Knap zo, Thomas. En je zal 
zeker geen spijt van je beslissing 
gehad hebben toen je zag in welk 
‘berenweer’ die wedstrijd gereden is.

rP

In 2002 werd aan de beeweg tegenover de kapel van 
Gaverland Mijn huis is niet van steen van Stefaan van Biesen 
geplaatst. Een jaar of tien later moest het plaats maken 
voor het huidige Mariabeeld en verhuisde het naar een 

hoekje aan de toiletten. Vrijdag 27 september kreeg het 
een nieuwe plek op het grasveld naast de kapel. Dat 
gebeurde in het bijzijn van een gelukkige kunstenaar.

mIJn huIs Is nIet vAn steen

Het kunstwerk kwam er op vraag van ACW Melsele 
en plaatselijke verenigingen brachten 20.000 BEF 
samen. De kunstenaar nodigde de lokale bevol-
king uit om een echte steen te brengen, die in de 
cirkelvormige betonnen basis kon worden inge-
metseld. Op drie inoxen paaltjes rust een ring met 
een diameter van anderhalve meter. Het silhouet 
achteraan houdt een ‘open’ huisje vast en biedt dit 
aan aan de voorbijganger. Wie wil, mag er een 
steentje in leggen.
Bij de opening vertelden mensen verhalen die bij 
hun steen hoorden, vaak een emotioneel moment.

GD

wAterbus nAAr doeL
Net als heel wat inwoners van Beveren ontving ik een vraag om een petitie te tekenen om de waterbus ook naar Doel te 
laten varen.  Momenteel is de eindbestemming Liefkenshoek maar zowel het toerisme als de mobiliteit van honderden 
werknemers uit de Waaslandhaven zou er mee gebaat zijn. De petitie kan je op papier of online tekenen.  Toen ik verder 
klikte om mijn stem toe te voegen aan de ongetwijfeld velen, kreeg ik ineens een Engelse tekst die me zou verder leiden.  
De aandachtige lezer zal begrijpen dat ik niet getekend heb.  Als ze in Doel de waterbus willen, dat ze het dan in het Neder-
lands vragen.  What do you think about it ?

J.B.

mevrouw 
de mInIster… 

Nathalie Muylle uit Roeselare volgt 
Wouter Beke op, die minister van Wel-
zijn is geworden in de Vlaamse rege-
ring. Beke had in de federale regering 
in lopende zaken de portefeuilles over-
genomen van zijn partijgenoot Kris 
Peeters.
Op die manier heeft het Haasdonkse 
echtpaar Fernand Stuer – De Permen-
tier nu een heuse minister als schoon-
dochter. Nathalie is immers gehuwd 
met Maarten Stuer. 

rP
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
De A-ploeg van Svelta Melsele doet het prima in de derde amateurklasse (het 
vroegere vierde klasse)

°°°
De gemeente Beveren zet al jaren in op de ontwikkeling van de zogenaamde 
‘Trage Wegen’. Dat zijn wegen en paden bestemd voor niet-gemotoriseerd 
verkeer. Het nieuwe fietspad Meersen past perfect in dat plaatje. Bovendien 
is het fietspad ruimte gelaten voor mooie stukjes natuur.  Fietspad Meersen is 
meer  dan een verbinding van punt A naar B maar een nieuw mooi stukje 
toegankelijke natuur.

Fietspad Meersen is een vrijliggend fietspad dat de Gaverlandstraat/A. Farnè-
selaan verbindt met het Viergemeet in Beveren, met verschillende vertak-
kingen naar nieuwe verkaveling en Pareinlaan. Het pad is 3m breed, uitge-
voerd in beton en voorzien van signalisatie en verlichting. 
Deze lokale fietsverbinding is een echte versterking van het fietsnetwerk in 
de kernen van Beveren en Melsele. De gemeente wil het pad ook in het bij-
zonder promoten bij de schoolgaande jeugd.
Dienst Mobiliteit verspreidde een digitale flyer bij de scholen om beide 
bovenstaande fietspaden te promoten bij de jeugd. Er is ook een promofilm-
pje in de maak om het nieuwe fietspad bij de bevolking kenbaar te maken. 
Aan de kruising met de Pareinlaan werd een markering en extra signalisatie 
aangebracht om een veilige oversteek voor fietsers mogelijk te maken. 

°°°
Niet vergeten en nu al noteren : kerstmarkt Melsele op zondag 15 december.

°°°
De bakkerij op de Grote Baan is terug open! Gelukkig want bakkers zijn er 

hier zeker niet te veel!       
°°°

In november gaan de aannemers nu toch starten met de weg richting Kallo. 
In eerste instantie wordt het gedeelte aangepakt tussen de kapelweg en de 
aansluiting met de E34.

°°°

het grAfschrift VAn de Week:
Hier ligt de ingenieur die de plannen voor de Melseledijk maakte

Hij ligt hier al 10 jaar; 
nu pas is het moment dat zijn plan er door raakte.

Den  est

beA’s
Onder impuls van de Raad Lokale Economie wil de gemeente ambitieuze onder-
nemers in het zonnetje zetten. Vandaar het project BEA (Beverse Economische 
Ambassadeurs). Ze kregen een award uitgereikt. Voorzitter van de Raad Lokale 
Economie is Vincent Lesseliers. Met dit initiatief wil men accentueren dat onze 
regio economisch sterk staat met veel werkgelegenheid.

Voor de editie 2019 Werden VoLgende BeA’s AAngedUid:
Het collectief ‘Bier Verenigt’ als opmerkelijke starters.
Tim Verwilghen en partners ondersteunen de cultuur van het Beverse bier met tal 
van initiatieven.

Virtual reality-bedrijf  Yondr  als jonge innovators.
Het bedrijf groeide op 5 jaar tijd uit tot een wereldwijde referentie op het vlak van 
virtuele vormgeving. Oprichters Pieter Van Leugenhagen, Mathias Van Dosselaer 
en Dave Roox vielen recent nog in de prijzen op het ‘VR fest’ in Las Vegas.

Tim Van der Valk, zaakvoerder Van der Valk Hotel Beveren als horecabedrijf van 
het jaar
De infrastructuur van Hotel Beveren werd vernieuwd en uitbreidingen zijn volop 
bezig.

Thuisverplegingsteam Polet als ‘thuiszorgorganisatie van het jaar’, nominatie 
uitgereikt door ‘ZorgAnders’.
Het team van Carl Polet en Elke Vijt groeide enorm in de sterk evoluerende wereld 
van de thuisverpleging. Dit resulteerde o.a. in een eigen thuiszorgwinkel die ver-
schillende aspecten aanbiedt.

Mevr. Angelique Van Ombergen uit Vrasene als meest beloftevolle wetenschapper.
Angelique werd recent door het Amerikaanse magazine ‘Forbes’ opgenomen in 
de ’30 under 30 – lijst (30 markante figuren, jonger dan 30) in de categorie Weten-
schap en Gezondheid.

Wa
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‘t klokzeel
meer VrAchten…

In mijn Klokzeel van ons vorig nummer hield ik 
een pleidooi tegen de zwartgalligheid in de 
berichtgeving over verkeer en milieu. En je had de 
Beverse Klok van 27 september nog niet uit je 
brievenbus gehaald of  er drong reeds een ander 
optimistisch geluid tot me door dat mijn betoog 
bevestigde. Deze keer was het een bericht van 
Spoorvrachtoperator Lineas, dat vroeger B Cargo 
heette, de vrachtafdeling van de NMBS-groep. Niet 
dat ik een hoge pet op heb van de beloftes van die 
laatstgenoemde groep die voluit Nationale Maat-
schappij van Belgische Spoorwegen heet. Als het 
om stiptheid gaat komen ze daar meestal … een 
trein te laat.
Pas op, de mensen van die groep, of althans van 
een onderdeel ervan, hebben het ook niet gemak-
kelijk. Hoe zou je zelf zijn als je strijd levert tegen 
een bij het volk ingebakken slechte gewoonte van 
het spoorlopen en je daarbij maar een mager 
resultaat behaalt. Begrijpt jan-met-de-pet niet dat 
het voor zijn eigen goed en gezondheid is dat men 
strenger gaat optreden tegen die verfoeilijke 
gewoonte?

… oVer ’t  spoor…
Maar laten we terugkomen op Spoorvrachtopera-
tor Lineas. Als privébedrijf vervoeren zij vrachten 
binnen de haven, bijvoorbeeld tussen beide Schel-
deoevers. Het bedrijf Evonik uitte al zijn tevreden-
heid met de capaciteitsuitbreiding op het spoor. 
Zij maken al even gebruik van de Lineas-spoors-
huttle tussen beide oevers voor transport van de 
site op de rechteroever naar terminals op de 
linkeroever.

Lineas heeft ook regelmatige verbindingen naar 
een twintigtal Europese bestemmingen. Als ze nu, 
zoals ze beweren het aantal vrachttreinen in en 
uit Antwerpen verdubbelen, kan dat ervoor zor-
gen dat er heel veel vrachtwagens uit het verkeer 
verdwijnen,  en dat is voor onze streek zeer 
belangrijk, zeker voor de nakende verkeersover-
last door de Oosterweelwerken. In Antwerpen en 
omgeving staat ons in de komende jaren heel wat 
verkeersellende te wachten. Lineas wil zich daar-
op voorbereiden. Zo gaat het met ‘Oosterweeltrei-
nen’ de capaciteit verhogen op lijnen tussen Ant-
werpen en La Louvière, Genk en Zeebrugge. 
Tegelijk starten er nieuwe verbindingen naar 
Gent en Terneuzen. Dat leidt tot een netwerk van 
verbindingen vanaf deze steden naar zowel de 
Antwerpse containerterminals als andere Euro-
pese bestemmingen.

…dAAr dUimen Wij Voor.
Iedereen zoekt naar oplossingen om hun cargo uit 
de files te krijgen. Lineas biedt nu de optie om hun 
lading al eerder op het spoor te plaatsen. Bijvoor-
beeld: vroeger reed een vervoerder met een con-
tainer over de weg tot in Antwerpen. Maar nu kan 
hij die container al in Gent afzetten. Zo vermijdt hij 
uren te staan aanschuiven aan de Kennedytunnel. 
Een trein is misschien niet altijd sneller op kortere 
afstanden, maar het is wel een belangrijke troef 
dat treintransport veel meer voorspelbaar is, wat 
bedrijven toelaat beter te kunnen plannen.
Maar daar is wel de voorwaarde aan verbonden 
dat Lineas niet vervalt in de kwalijke gewoonte 
van de NMBS-passagierstrafiek: steeds maar die 
ellendige vertragingen! 
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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

Jaren geleden, toen ze precies drie 
jaar getrouwd waren, vierden Rie-
kes en Marjet dat met een etentje in 
een restaurant.
Riekes vond dat Marjet voortdu-
rend zat te kijken naar een dronken 
man die alleen aan een naburig 
tafeltje achter een stel lege glazen 
zat.

-Ken je hem misschien? vroeg Riekes.

-Dat zal wel zijn, zegde Marjet, ik 
ben een paar maanden zijn vrien-
dinnetje geweest. Ik heb gehoord 
dat hij is beginnen drinken nadat ik 
het heb uitgemaakt omdat ik u leer-
de kennen en dat hij sindsdien bij-
na geen dag nuchter geweest is.

-Ongelooflijk toch, zegde Riekes, 
wie zou kunnen denken dat iemand 
zo lang aan een stuk kan blijven 
feestvieren.

Als twee vrienden mekaar na lan-
ge tijd eens ontmoeten dan wordt 
er bijgepraat over wat elk van de 
twee de laatste jaren beleefd 
hebben. Als ze daarna afscheid 
van mekaar nemen dan hoor je 
nogal eens zeggen: ‘Ge moet eens 
AFKOMEN als ge tijd hebt.’ ‘Nee, 
zegt de ander, KOM gij eerst eens 
AF.’
Het is een typisch Vlaamse zegs-
wijze met de betekenis: eens 
langs komen, op  bezoek komen.
Maar in sommige gevallen wordt 
het iets speciaals. Bijvoorbeeld in 
de zin: ‘Met zulke ZEVER moet ge 
bij mij niet ‘afkomen.’ Dat bete-
kent: Met zulke onzin moet je bij 
mij niet komen aandraven of niet 
voor de pinnen komen, daar ga ik 
toch niet op in, dat neem ik niet 
ernstig.
En een nog straffere dialectische 
zegswijze is ‘Ge moogt eens ‘kom-
me’ gij.’ Dat is een regelrechte 
afwijzing. Het is het tegengestel-
de van wat het werkwoord komen 
normaal betekent.  
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nem nou


