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BERT JACOBS
DE MOTOR ACHTER HEEL WAT PROJECTEN
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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

de BijentUin VAn pArk CorteWALLe, Lees p.5

Volgens statistieken verdubbelt het aantal 100-jarigen om de tien jaar.  100 
worden stelt niet meer zoveel voor. Vroeger kwam je daarmee nog in de krant 
en kwamen burgemeester en pastoor met veel lawaai op bezoek. Dankzij de 
medische voortuitgang en gezondere levensstijl leven we almaar langer. In 
1996 waren er in België 735 eeuwelingen, in 2016 waren het er 1860, 9 op de 
tien zijn vrouwen. Sommige experten beweren zelfs dat tegen 2060 de helft van 
de bevolking 100 zal worden. Maar mensen zijn voornamelijk bezig met de ma-
nier waarop ze oud worden. De grote bekommernis is eerder: hoeveel gezonde 
jaren zonder beperking hebben we te goed. Een eeuw geleden was men al te-
vreden met 60 gezonde jaren, tegenwoordig is 70 tot 80 jaren normaal. Mensen 
willen met hun schoenen aan sterven.

We moeten de maatschappij wel anders organiseren. De tijd van twintig  jaar 
studeren, vijfendertig  jaar werken en daarna  met pensioen, is voorbij. Ouderen 
van nu  kijken anders aan tegen het laatste deel van hun leven. Ze willen de 
touwtjes zolang mogelijk in eigen handen houden, zolang als het kan thuisblij-
ven. Ze gaan gemiddeld rond hun 85 naar een woon-zorgcentrum. 
Medische behandelingen kunnen extra jaren aan het leven toevoegen. Ze zijn 
vaak erg duur en de vraag is of onze samenleving de vergrijzingskosten kan 
blijven dragen. De pensioenlast weegt zwaar op de Belgische begroting en be-
draagt ongeveer 11 procent van het bruto binnenlands product. Het belang 
van mantelzorg is meer dan ooit een reddende engel. Ongeveer 30 procent van 
de Vlamingen zorgt voor iemand uit zijn onmiddellijke omgeving. 
Het is niet allemaal kommer en kwel. De reclamewereld mag zich dan vooral 
richten op jongeren, de senioren zorgen voor meer consumptie en  economi-
sche activiteit. De ontwikkeling van de e-bike richtte zich tot een ouder publiek, 
maar men is er toch in geslaagd om jonge mensen te bereiken. De helft van alle 
e-bikers is jonger dan 55 jaar. De bedrijfsfiets verdringt de bedrijfswagen. Op die 
manier is dit product, dat oorspronkelijk bedoeld was voor ouderen, een ruimer 
succesverhaal geworden. De helft van de verkochte fietsen is tegenwoordig een 
e-bike. Het aantal ongevallen is helaas problematisch, fietspaden zijn niet altijd 
geschikt, de gebruiker onvoldoende voorgelicht over de gevaren. De e-bikers 
zoeven de sportieve fietser geluidloos voorbij.

Vroeger was er een gezonde bevolkingspiramide met een brede basis aan jon-
ge mensen en een smalle top met ouderen. Tegenwoordig is er een soort pilaar. 
Er stromen minder mensen de arbeidsmarkt in dan er met pensioen gaan. Het 
kan lijden tot een generatieconflict. 

Aanleiding tot het gesprek was de Nocturne, die al enkele jaren op de vooravond van 
1 november op het kerkhof wordt georganiseerd. Maar al snel kwam ik heel wat meer 
te weten over Bert, voorzitter van de cultuurraad van (deelgemeente) Beveren en stu-
wende kracht achter heel wat projecten.

Bert, geboren in Beveren, getogen in Nieuwkerken.  Maar blijkbaar zat er te veel Bevers 
bloed in zijn aderen,  hij kwam terug naar Beveren. Op de plaats waar zijn grootouders 
en zelfs overgrootouders gewoond hebben, bouwde hij een huis.  Hier stond vroeger 
een herberg ‘Café De Notelaar’.  Eén van de vele herbergen tussen de watertoren en 
Beveren Markt.  Er zijn helaas geen foto’s van bewaard (anders hadden die ongetwij-
feld in ons boek over de Beverse cafés gestaan).  Grootvader was dus cafébaas, kolen-
handelaar en smid tegelijk. 
Bert rolde in het verenigingsleven dank zij zijn schoonmoeder, Paula Braem.  Aanvan-
kelijk in de gezinsbond  (toen nog Bond van de kroostrijke gezinnen), later in de Cul-
tuurraad waar hij al snel secretaris werd.  Hij heeft de ganse rits van voorzitters nog 
gekend.  Lisette Bourdiaud’huy, Dirk Verelst, Paula Braem, Roland De Block, Cris Loot-
ens, Georges Brijs.  De voorzitters kwamen en gingen, de secretaris bleef op post tot hij 
zelf, een goede tien jaar geleden, voorzitter werd.  
Als voorzitter beheert Berd de lokalen van de cultuurraad. Alhoewel het er veel te wei-
nig zijn voor de meer dan 80 aangesloten culturele verenigingen.  Twee zaaltjes heeft 
de cultuurraad ter beschikking in het gebouw achter de bib van de nieuwe parochie.  
Zaaltjes die te klein zijn, niet goed ingericht en zeker niet voldoende in aantal.  Waar is 
de tijd dat de cultuurraad huisde in Huize Piers (gelukkig is daar niemand door de 
vloer gezakt), Huize Lombaerts (maar nu verkocht). 
Verder tracht hij de informatie over de initiatieven van de verschillende verenigingen 
te verspreiden onder alle aangesloten verenigingen. 

HAAsdonkse 
oktoBermAAnden. 
Lees ’t kLokzeeL 

p. 12

De spanning stijgt. Wij hebben geschreven, de drukker drukt, de boekbin-
der houdt zich klaar, de lezer heeft een idee voor een eindejaarsgeschenk. 
Het boek ‘Kunstmo(nu)menten’ ligt klaar en kan afgehaald worden op 
zaterdag 9 november van 14 tot 17 uur en op zondag 10 november van 
10 tot 12 uur  in de polyzaal 1 van CC Ter Vesten. Op die dagen kan het 
boek nog aangeschaft worden aan de voorintekenprijs van 30 euro.
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Ook zit hij in de straatnaamcommissie die advies 
geeft aan de gemeente bij de naamgeving van een 
nieuwe straat (en soms wordt het advies gevolgd, 
soms ook niet).  Bert probeert met de algemene ver-
gadering ook telkens de leden met een nieuw (of 
onbekend) project te laten kennismaken. Zo ging 
deze jaarlijkse vergadering al door in de nieuwe 
gebouwen van het OCMW, het revalidatiecentrum, 
De Beuken, het Vredegerecht.

Natuurlijk moet Bert ook op de centen passen.  Jaren 
geleden stonden de verenigingen 1/3° af van hun 
subsidies.  Daar werden allerlei zaken mee aange-
kocht die de verenigingen konden gebruiken.  Zo 
waren er gordijnen, geluidsinstallatie, copy-machine, 
beamer (die is er nog), en zelfs het materiaal voor de 
eerste leskeuken werd hiermee aangeschaft.  Later 
werd dit verlaagd naar 1/5° van de subsidies, en 
momenteel volledig afgeschaft.  Bert probeert ook 
wat extra middelen vrij te maken (of te verwerven) 
voor extra initiatieven.  Zo kregen de artiesten die 
optraden op de nocturne een vergoeding en kreeg 
onze eigen krant een subsidie voor het uitbrengen 
van het boek ‘kunstmonumenten’.

De cultuurraad helpt ook bij de organisatie van de 
bloemenmarkt.  Zo was de opening van de bloemen-
tuin samen met de bijentuin vorig jaar op Cortewalle 
zeker een hoogvlieger met een massa bezoekers.  De 
samenwerking met de Groendienst dient zeker ver-
meld.

Als laatste opdracht die Bert zichzelf geeft is zoveel 
mogelijk de activiteiten van de verenigingen (toneel, 
concert, tentoonstelling,…) bij te wonen.  Tenslotte 
moet de voorzitter op de hoogte blijven van de acti-
viteit van zijn leden.

Maar Bert is niet alleen voorzitter van de cultuurraad. 
Hij is ook erg actief in de gezinsbond en met Polen 
heeft hij een bijzondere band.  Toen in 1989 de volks-
dansgroep Lange Stien een groot dansfeest organi-
seerde in de Garage Houttequiet (tgv de Beverse 
feesten) hadden zij heel wat groepen uit binnen- en 
buitenland uitgenodigd.  Een groep uit Polen was 
daar ook bij.  Omdat die moeilijk slaapplaatsen toe-
gewezen kregen, kwam er een aantal terecht bij Bert 
en Kathy.  
Amper een jaar later trok Bert samen met Jan Van 
Osselaer en een camionette kleren richting Polen en 
bezochten er alle leden van de dansgroep die in 
Beveren geweest waren.  Een actie in Beveren bracht 
op enkele weken zoveel geld op dat ze terug naar 
Polen konden (met de camion van Ivo Boven) met 
een ganse lading medisch materiaal.  Jaren lang 
bedienden de groep zo een viertal ziekenhuizen, één 
psychiatrische instelling en twee kindertehuizen.  
Alhoewel Bert nog jaarlijks naar Polen trekt, is er nu 
heel wat minder nood.  Maar toch volgt hij nog enke-
le gezinnen om de meeste nood te lenigen.  Het is 
zelfs zover gekomen dat hij Pools is gaan studeren 
om communicatie mogelijk te maken. De mensen 
ginder spreken alleen Pools en Russisch.  

Maar nu over naar de nocturne,  daar was ik uiteinde-
lijk voor gekomen.  Bert vertelde me dat het dit jaar 
de vijfde keer is dat de nocturne op het Bevers kerk-
hof op de vooravond van 1 november wordt georga-
niseerd.  Hij beklemtoont dat dit alleen mogelijk is 
dank zij de goede samenwerking tussen de gemeen-
telijke groendienst, het personeel van de begraaf-
plaats en de cultuurraad.

De eerste maal trad op het kerkhof het koor Resolut 
op.  Er waren 650 personen aanwezig.  De daaropvol-
gende jaren werd de organisatie wat beter uit-
gebouwd.  Zo traden op Acantus (tweede jaar) en 
een kinderkoor (derde jaar).  Vorig jaar waren er de 
Passanten en kon men reeds 1200 personen berei-
ken die deze ingetogen organisatie bijwoonden.  Er is 
mogelijkheid om iets te drinken (Femma zorgt voor 
verkoop van niet alcoholische dranken) en de gezins-

bond verzorgt de verkoop van 
kleine kaarsen (nu noemen ze dat 
een candle bag) die op de graven 
gezet worden en het geheel voor 
een bezinningsvol moment zor-
gen. Dat er ook extra verlichting 
aan het Kruis aangebracht is, 
zorgt voor een versterking van 
deze intieme avond.  Dit jaar zul-
len drie muzikanten van de Aca-
demie (waaronder ook directeur 
Hans De Volder) optreden samen 
met het kinderkoor van de Aca-
demie olv. Annelies De Kimpe.  De 
Passanten zorgen voor de poëti-
sche omkadering.  De voorstellin-
gen hebben plaats tussen 19.45 
en 20.15 uur en tussen 20.30 en 
21 uur.

Volgend jaar bestaat de plaatse-
lijke cultuurraad van Beveren 50 
jaar.  Bert en zijn bestuur zijn er al 
heel hard mee bezig.  Maar dat 
wordt ongetwijfeld stof voor een 
later artikel.

J.B.

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Zondag 17/11/2019- CC Ter Vesten - 10.30u
Kip met kop / Walvis zonder schoenen- familie (+4)

Toen de walvissen vernamen dat de mensen hen wilden vangen, namen ze hun 
hoed af, deden ze hun jas en schoenen uit en stapten in zee. Daarna hebben de 
walvissen de zee nooit meer verlaten. Een kaasboerke trok zijn zwemvliezen aan, 
nam zijn snorkel en ging de walvissen opzoeken. Hij leerde dat walvissen heel 
lieve dieren zijn. Groot met een piepklein hartje. Hij leerde ook dat walvissen pri-
ma verhalenvertellers zijn. Kom maar eens luisteren…Wim Van de Velde vertelt 
naast, in, onder en zelfs tegen een reuzenwalvis. Een sprankelend verhaalmet 
kleurrijke klanken. http://www.kipmetkop.be
7 euro/5 euro (-14) knipkaarten 28 -20 (-14)
Pop & Top zondagmatinee i.s.m. Figurentheater Vlinders & C°
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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.

gROTE MARKT – PEPERSTRAAT

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

         Beveren

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 94

Je kan je bijna niet voorstellen dat deze foto werd genomen vanaf de Grote Markt.
Het Vlaams Huis, ook nog Sint-Martinus was vooral een studentencafé en onder het dak had studenten-
club Kamer Edelweiss zijn clublokaal. Het gebouw werd eind jaren zestig afgebroken voor de verbre-
ding van de N70 aan de Oude Zandstraat. Op de achtergrond zijn de bomen van het Bosdamkasteel 
nog te zien.
Het hoekpand met de trapgevel overleefde de brand van Beveren in 1702. Jarenlang was hier café De 
Spiegel en toen dat stopte, werd het gebouw afgebroken en kwam er een filiaal van de ASLK. Op dit 
moment huist op de hoek een uitzendbureau.
Buur A Peu Près zit in een pand waar nog een stukje oude trapgevel is overgebleven. Je moet er maar 
eens op letten.

GD

RECHTzETTiNg

Bij het interview van vorige editie hoorde vanzelfspre-
kend een foto van het echtpaar. Door het wijzigen van 
een e-mailadres heeft die helaas onze redactie te laat 
bereikt. Vandaar het hiaat. Wij publiceren alsnog de 
foto met onze excuses. Wil jij deze mensen en hun 
tuin in het echt zien? 
Dat kan tijdens de opentuindagen van 6 en 7 juni 
2020 in de Brielstraat 61.

BOOMPLANTACTiE NATuuRPuNT WAASLAND.
zoALs eLk jAAr orgAniseert nAtUUrpUnt een Boom- en pLAntenVerkoop.

Er wordt een rijke variatie aan struiken, haag-, loof- en fruitbomen 
aangeboden tegen voordelige prijzen.

Bovendien worden de planten gratis thuis geleverd!
Bestellen kan tot 29 oktober 2019.

Meer info?
-Ofwel in het Natuurpunthuis, Grote Baan 197, Melsele.

-Ofwel telefonisch op 03/ 722 15 37 tijdens de kantooruren.
-Ofwel via http://www.natuurpuntwaasland.be.

-Ofwel bij Jérôme De Bock op 03/ 755 97 47, bij voorkeur ‘s avonds.
WA

ONS ELSKE
Basisschool De Toren in Melsele 
wordt volgend jaar grondig 

verbouwd en vergroot en bij 
die werken zal de typische 
toren boven de inkom 
moeten sneuvelen. 
Kan een school nog De 
Toren heten als er geen 

toren meer is?
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OC De Verre
en in de Verte

Dinsdag 8 oktober 
mocht schepen Inge 
Brocken het bas-reliëf 
in de zijgevel van het 
ontmoetingscentrum 
onthullen. Een plaquet-
te naast dit kunstwerk 
leert dat het de titel En 
in de verte kreeg en dat 
het gemaakt is in zand-
steen. Het bas-reliëf is 
210 cm breed, 105 cm 
hoog, 20 cm diep en 
weegt 1000 kg.

Heel wat mensen wilden dit mooie moment meemaken want Verrebroek had – al 
laatste deelgemeente - lang op zijn kunstwerk moeten wachten. Kunstenaar Jozef 
Geerts maakte het op vraag van Luc Van den Broeck, voorzitter van de plaatselijke 
culturele raad. Het toont de evolutie van Verrebroek van moerasland over turfland 

naar polderland 
dat al verschil-
lende decennia 
moet samengaan 
met industrie. 
(met dank aan Jef 

Geerts)
GD

Kunstenaar Jozef Geerts, voorzitter Luc Van den Broeck 
en schepen Inge Brocken onthullen het bas-reliëf.

KuNSTMO(Nu)MENTEN
De herdenkingsmonumenten van hoofdstuk 7, schandpalen en waterpompen 
van hoofdstuk 8 en religieuze kunst van hoofdstuk 9 tonen vooral ‘oude kunst’. 
In Kallo staat naast de kerk een herdenkingsmonument dat oogt als een oorlogs-
zuil maar dateert van 1904. Het herdenkt dan ook niet de slachtoffers van de 
wereldoorlogen maar wel de elf mensen die omkwamen bij een ontploffing in 
Fort Sint-Marie.

De schandpaal van Vrasene staat naast de kerk en je zou niet zeggen dat hij – 
toen de Fransen hier baas waren op het einde van de 18de eeuw – nog dienst 
deed als gaslantaarn. 
Die op de Grote Markt in Beveren draagt het jaartal 1777 en stond eerder tussen 
Elzestraat en Permanstraat. Dat gebied behoorde tot de heerlijkheid Zillebeke en 
niet tot het Land van Beveren. Beveren zelf kreeg in 1770 een stenen schandpaal 
die de oude houten moest vervangen. Die stenen schandpaal verdween in 1791.

Wat religieuze kunst betreft moeten we 
zeker twee deelgemeenten vernoemen. 
Voor Kieldrecht kunnen we niet anders 
dan ook de binnenkant van de kerk erbij 
betrekken want priester-kunstenaar Lou-
is Van Overloop maakte van zijn kerk een 
permanente tentoonstellingsruimte. 
Melsele heeft de kapel van Gaverland en 
drie beewegen. De oplossing van de 
fotovraag is hier te zoeken want we toon-
den een stukje van het bas-reliëf boven 
de ingang van de kapel. 
Gelovigen bezoeken nog altijd de bee-
weg tegenover de kapel en de oude bee-
wegstaties staan verspreid over het hele grondgebied van Melsele. 
Dat er nog een beeweg is, weten niet zoveel mensen. De vijftien staties zitten in 
prachtige kapelletjes helemaal rond de gevel van Onze-Lieve-Vrouwkerk. 

Het allerlaatste hoofdstuk van ons boek 
toont de meest recente kunstvorm: 
graffiti die evolueerden naar street art. 
Zoals Groot-Brittannië zijn Banksy 
heeft, zo hebben wij de Gentse, interna-
tionaal gerenommeerde kunstenaar 
Roa. En wij mag je letterlijk nemen. In 
onze meest noordelijk gelegen deelge-
meente kan je er niet naast kijken: gro-
te, zwarte vogels (en andere dieren) in 
zijn typische stijl.
Street art kom je ook nog in andere 
deelgemeenten tegen. Het antwoord 
op de fotovraag vind je dus niet in Doel. 

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

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 wil, kan ook langsgaan bij Wilfried Andries, Lindenlaan 56 of bij Gerda 
Drieghe, Schoofland 38, allebei in Beveren. 

Wie vooraf intekent, kan het boek zaterdag 9 november van 14 tot 17 uur 
en zondag10 november van 10.30 tot 12 uur afhalen in polyzaal 1 van CC 
Ter Vesten. Dat weekend kan het daar nog gekocht worden aan 30 euro. 
De auteurs zijn aanwezig om het te signeren voor wie dat wenst.

De knielende man is Alexander Farnese. 
Die kwam in 1578 als landvoogd naar de 

Nederlanden en had zijn hoofdkwartier in 
kasteel Singelberg. (© G.Drieghe)

Waar staan deze benen?
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In de TuIn
CORTEWALLE

 
In onze gemeente mogen we over de 
aanwezigheid van gemeentelijke par-

ken niet klagen. Vooreerst hebben 
we het domein Hof ter Saksen, de 
parel aan de Beverse parkenkroon. 

Deze groene long is met zijn 30 ha 
een juweel wat betreft planten- en 

bomendiversiteit. Je hebt in de eerste plaats het schitterende arboretum van 
ongeveer 14 ha en bij benadering 4600 plantensoorten, maar daarnaast heb je 
ook de mooie hoogstamboomgaard met 234 fruitbomen, de natuurtuin en de 
Beverse beekvallei. En dan hebben we het nog niet gehad over het kasteel, de 
orangerie en het hoevegebouw. Drie beschermde monumenten, en allemaal de 
moeite om op regelmatige basis samen met het park, en als het even kan, met een 
onderlegde natuurgids te bezoeken.
 
Maar je hebt in het centrum ook het park Cortewalle met het kasteel. Laat ons 
even de mooie bomen in het park bekijken, want daar is het de planten- en natuur-
liefhebbers toch om te doen. Wat onmiddellijk opvalt bij het betreden van het 
park langs het hek aan de Zwarte Dreef zijn de prachtige beuken en wat verder de 
schitterende solitair staande beuk met daarnaast de treurbeuk. Achter de muur 
van de vroegere ommuurde tuin bevindt zich een mooie kleine wijngaard met 
daarnaast een laantje met Japanse kerselaars. Het was een schitterend schouw-
spel hoe die de laatste weken met een vuurrode gloed hun herfstkleuren stonden 
te showen.

Wat verder staat 
een volwassen 
mammoetboom 
of reuzensequoia, 
een boom die in 
zijn gebied van 
oorsprong Cali-
fornië reusachti-
ge afmetingen 
kan aannemen en 
duizenden jaren 
oud kan worden. 
Aan het brugje 
over de vijver 
naast het hon-
denhok, vinden 
we een andere 
iconische boom, de Ginkgo biloba of Japanse notenboom. Een levend fossiel dat 
miljoenen jaren geleden reeds in zijn huidige vorm bestond. Naast de slotwal, aan 
de zijkant van het koetshuis staat nog een mooie moerascipres (Taxodium dis-
tichum). In de staat Louisiana, in het zuiden van de Verenigde Staten waar ze van-
daan komen, zag ik ze staan in het donkerste water van de donkerste swamps. Met 
hun wortels in het water ontwikkelen ze luchtwortels om hun broodnodige zuur-
stof binnen te halen die ze in die zuurstofarme omgeving niet vinden. Heel mooi 
en benieuwd of hij die hier op termijn ook gaat aanmaken.
 
Een leuke aanwinst 
voor het park is de 
mooie bijentuin die 
dit jaar werd aange-
legd. Jammer dat de 
wedstrijd niet werd 
gewonnen, maar de 
tuin zal er hopelijk 
lang blijven bestaan 
en zijn steentje bij-
dragen aan de mili-
eueducatie van 
velen en een inspira-
tie zijn voor toekom-
stige bijentuinliefhebbers.
De moeite waard om te vermelden zijn zeker nog de boomhazelaar, de treures, de 
prachtige Judasboom, de pas aangeplante aardbeiboom en de vele mooie eiken 
en esdoorns. Schitterend en eigenlijk te veel om allemaal op te noemen!
Jawel, als het goed en mooi is moet het ook gezegd worden. En nu maar hopen 
dat de beleidsmensen zich blijven realiseren dat een groene omgeving door 
bomen, park en bos een weldaad zijn voor de mentale en fysieke gezondheid van 
de inwoners.

FrAnçois 

REüNiE

Op zondag13 oktober kwam in Melsele de “groep van 1954” samen voor een gezellige bijeenkomst met 
brunch. Er was in totaal een 50-tal 65-jarigen.

Foto Piet Bloemen

‘DAg VAN DE MARKT’ 

Mevrouw Ria Pieters ontving een gloednieuwe elek-
trische fiets uit handen van marktleider Dries Wee-
kers en enkele marktkramers. Zij werd gehuldigd als 
winnaar van de marktactie  ‘Dag van de Markt’ van 
dinsdag 8 oktober.

Japanse kerselaars.

De moerascipres.

Bijentuin.
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HorizontAAL: 
(1) injectie (4) grootouder 
(6) vader (7) indianenvolk 
(10) uitgestrekte boomloze 
vlakte in Zuid-Amerika (13) 
rivier (Portugees) (15) jon-
gensnaam (16) strook aan de 
rand ve vlak (17) woonwijk ve 
sociaal niet-geïntegreerde 
groep (19) bachelor (20) of 
(Eng) (21) medebepalend ele-
ment (24) donatie (26) water-
kant (27) Bond Zonder Naam 
(29) element (30) een van de 
negen Muzen (31) zak (32) nu

VertiCAAL: 
(1) Socialistische Partij (2) dun vezelachtig beschrijfbaar materiaal (3) inlichting (4) 
opere citato (5) vaardig, gereed (8) voorzetsel (9) vetstof (11) één optreden in een reeks 
v nummers (12) vlindersoort waarvan de larven textiel aantasten (14) voorzetsel (15) 
Niet-Gouvernementele Organisatie (16) bank (18) gave aan God of een godheid  (22) 
Avions de Transport Regional (23) onzinnige praat (24) elk vd edelen vh Verbond 
(1566) en vijanden vd regering v koning Philips II in de Nederlanden (25) jongensnaam 
(26) ijsmerk (27) bla~ (28) Nederlandse Omroepstichting (29) Engelse lengtemaat (30) 
Zwitserland

Wat Blijft
De pop
Gelijk een spelend kind, in zoete waan,
Haar pop aan ‘t liefdevolle hartje drukt,
Van ‘t zielloos mondje menig kusje plukt
En meent haar kindjes hart te voelen slaan,
Het vlassen haar met bloem en lintje smukt,
De kleertjes aantrekt, die zo mooi haar staan,
De wassen wang, wier rooskleur haar verrukt,
Warm streelt - de verf hangt lipje en vinger aan -
 
Zo deed ik, dwaze, met mijn dichterdroom.
Mijn leven leende ik aan de lieve pop.
O glimlach niet: ik was zo jong, zo mild!
 
Mijn popje doste ik uit en sierde ik op
En kuste en minde ik, o zo teer, zo vroom,
Zo lang! - Wee mij! ik heb mijn ziel verspild.

Hélène Swarth (1859 – 1941)

opLossing krUisWoordpUzzeL 220

KRuiSWOORDPuzzEL 221

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

iN MEMORiAM
Op 14 oktober overleed Maurice De Gendt, 
geboren 1926 en weduwnaar van Julia De 
Gendt.  Maurice werd geboren op de boerderij 
in de Elzestraat. In 1953 trouwde hij met Julia en 
gingen op de boerderij wonen op het Zillebeek. 
Ze kregen vier dochters, negen kleinkinderen 
en veertien achterkleinkinderen. Hij was een 
landbouwer in hart en nieren. Na zijn pensioen 
verhuisde hij twee huizen verder. Hij kreeg tijd 
om door de polders te fietsen, een kaartje te 

leggen en uitstappen te maken. Op zaterdag ging hij met veel plezier 
supporteren voor voetbalclub Beveren. 
Begin dit jaar moest hij met spijt in het hart afscheid nemen van het 
Zillebeek. Hij bracht zijn laatste maanden door in het WZC te Kieldrecht.

Marijke

Op 11 oktober overleed Mevrouw Georgette 
Lambers, enkele dagen voor haar 94° verjaar-
dag.  Zij was de jongste uit het bekend Bevers 
gezin Lambers. Na haar middelbare studies in 
Berkenboom St.Niklaas (snit en naad) volgde zij 
de lessen aan de ‘verpleegschool Sint Vincenti-
us’ te Antwerpen.  Ze volgde eerst de richting 
verloskunde en studeerde af als sociaal ver-
pleegkundige. Zij werkte 36 jaar in dienst van 
het nationaal werk voor kinderwelzijn (eerst in 
Vrasene, later was de oprichting van de prena-

tale dienst in de St. Annakliniek hoofdzakelijk haar werk).  Zij zetelde in 
diverse besturen  : CMBV, de gezinsraad en de cultuurraad.  Uiteindelijk 
werd zij de oprichtster van Bambini, waar men terecht kon voor allerlei 
peuter- en kleuterkledij en toebehoren.  Enkele jaren geleden publiceer-
de zij nog een boek ‘ Van Wieg tot Warande’, een boek vol autobiografi-
sche herinneringen waarin zij soms ongezouten haar mening over heel 
wat gebeurtenissen aan de lezer meedeelde.  Zij was de weduwe van 
Oscar Wuyts en laat 5 kinderen na. 

DE WETENSCHAPPER
de missing Link

Aan de evolutietheorie wordt niet meer getwijfeld, toch niet door 
wetenschappers. Mensen en apen hebben gemeenschappelijke 
voorouders.  Paleontologen  zijn al jaren op zoek naar de ‘missing link’ 

die een schakel  is tussen mens en aap. In 1908 leek het zover. In het  
plaatsje Piltdown vond men in 1908 fossiele resten van een menselijke schedel en een 
bijbehorende aapachtige kaak. Toen de puzzelstukjes in elkaar pasten, dacht men  de 
belangrijkste vondst  te hebben die ooit was ontdekt.  Totdat nieuwe dateringsmetho-
den hun intrede deden en roet in het eten gooiden.  Het object bleek niet 500.000 jaar 
oud te zijn, maar slechts 5.000 jaar. De kaak slechts tientallen jaren. 

De Piltdown-schedel was 
nep, uit DNA-analyse bleek 
dat het ging over een ver-
valsing. De spreekwoorde-
lijke aap kwam uit de 
mouw, het bleek een 
bewerkte schedel te zijn 
van een  orang-oetan. Sir 
Arthur Conan Doyle (1859-
1930), schrijver van Sher-
lock Holmes, zou mee in 
het complot gezeten heb-
ben, maar er werd niets 
bewezen.

WA
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KUNSTMO(NU)MENTEN

steFAAn VAn Biesen (1953) 

Kunstenaar Stefaan van Biesen uit Melsele kan je 
kennen van Grenzer in Kieldrecht en van Mijn huis is 
niet van steen aan de kapel van Gaverland.
Zijn biografie verscheen in een vroegere aflevering.

Ook hij kreeg de vraag van de vzw Kunst in het Land 
van Beveren en reageerde er met gemengde gevoe-
lens op. Hij was verrast door de intentie en wou het 
project een kans geven, maar had weinig vertrouwen 
in de goede afloop. Zijn vrees bleek gegrond want 
anno 2019 is er nog steeds geen plaatselijk kunstmu-
seum.
Toen de vraag in 1992 kwam, was hij al een poos 
gestopt met het maken van schilderijen en overge-
stapt naar het bedenken van installaties in de publie-
ke ruimte. Hij schonk daarom twee zeefdrukken.

singeLBerg 
Dat hij de zeefdruk Singelberg zou meegeven, stond 
meteen vast. Hij was zoals zovelen van jongs af 
geboeid door het mysterie van die plek. Het werk, dat 
hij maakte in opdracht van de Koninklijke Wase 
Kunstkring, ontstond uit een vroege reeks rond 
archetypische symbolen die de kunstenaar vooral in 
Nederland tentoonstelde.
Stefaan van Biesen vertrok van een studie van de 
archeologische dienst over de opgravingen op Sin-
gelberg. ‘De vorm die ik gebruikte en die de aandacht 
naar zich toetrekt, kan de toeschouwer interpreteren 
als een havik, een pelgrimsstaf, een soort van bui-
del…of zelf invullen, maar hij ligt in het collectief 
geheugen en verwijst naar een oud Europees verle-
den. Het is een symbool van de vroege migratie, de 
stroom van volkeren die zich bewogen op het conti-
nent. Die stroom passeerde zeker ook Beveren en de 
motte van Singelberg. Een universeel gegeven dat 
nog altijd actueel is’, aldus van Biesen.
De zeefdruk bevat onderaan ook een tekst. De toe-
schouwer heeft de neiging die te lezen en dat kan 
ook want hij heeft zijn waarde, maar de kunstenaar 
zag hem eerder als een compositorisch en grafisch 
beeld dat het geheel versterkt in sfeer en intentie. 

rAsA 
De tweede zeefdruk die van Biesen aan de vzw 
schonk, staat gecatalogeerd onder de titel Rasa maar 
kreeg van de kunstenaar de titel Zomerzoemen.
Rasa was een kunst-educatief schoolproject dat 
Stefaan van Biesen samen met Gerd Dierckx oprichtte. 

Om de organisatie financieel te steunen, maakte 
voorzitter van Biesen zeefdrukken, waaronder deze 
Zomerzoemen. Het was de start van ‘Fly Ways’, een 
reeks rond registraties van de vlucht van insecten.

GD

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 78

Schenking 
Vzw Kunst in het 
Land van Beveren

(© S. van Biesen)

Singelberg hing in 2018 in het gemeentehuis op het zogenaamde ‘Schoon Verdiep’ van burgemeester en schepenen. 
(© gemeentearchief, KLB 107)

Rasa of  Zomerzoemen met in het midden een boomgaard, omringd door dansende bijen. 
Het werk is opgeslagen in het depot van Hof ter Welle. (© gemeentearchief, KLB 106)
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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

Voor mij liggen de laatste nummers van het jaar 1955.  De redacteur van dienst 
maakt zich kwaad over ‘fietstaksen’.  De staat heeft die afgeschaft, maar ineens 
werd die taks dan toch maar geïnd door de provincie, ‘om de fietspaden te onder-
houden’. Maar één van die provincies ontvangt 14 miljoen aan taksen, en geeft 
maar anderhalf miljoen uit aan onderhoud van de fietspaden.  Blijkbaar zijn ze nu 
nog bezig om met de intrest uit het batig saldo, onze fietspaden aan te pakken. 
Of zou dat geld ergens anders voor gediend hebben ? In Beveren mogen 119 
vrijwilligers aangenomen worden voor ‘het korps der burgerlijke veiligheid’ 
(tegenwoordig de civiele bescherming). Kandidaten moeten les volgen en krij-
gen daar 20 frank per uur voor.  Ook vrouwelijke kandidaten zijn toegelaten tot 
sommige diensten, vooral telefonisten en administratie.  Het staat er niet bij, maar 
ik denk dat kuisvrouwen ook in aanmerking komen. Advocaat Deckers geeft voor 
de middenstand een ‘boeiende’ spreekbeurt.  Het gaat over de wegcode.  Het 
blijkt immers dat de meeste winkeliers het verkeersreglement niet kennen. Ze 
weten ook niet hoe de rechtbanken werken in dit verband.  Hopelijk was het een 
leerrijke avond.  Ook de Boerenbond heeft zijn jaarlijkse vergadering.  Hier ging 
het over het bewaren van plantaardappelen.  Toch een klein verschilleke, zo te 
zien.  De wet op de pensioenen wordt aangevuld.  Vanaf nu kunnen de weduwen 
van minstens 45 jaar (of jonger als ze kinderen hebben) een weduwepensioen 
aanvragen. De kristelijke ziekenkas maakt nog maar eens reclame voor het feit 
dat men in het Gildenhuis terecht kan voor bestralingen, massage, aderspatkou-
sen en brillen.   Dat laatste zal Stoelen zeker niet graag gehad hebben.    In Beve-
ren is een belangrijke diefstal door de rijkswacht opgehelderd.  De man was ne 
zekere Van Goethem, maar door iedereen gekend als ‘de saus’. Op Sint Anneke, ter 
hoogte van de kleine tunnel, botsen twee autobussen met 15 gewonden als 
resultaat.  Het waren bussen van concurrerende  maatschappijen. Wilden ze allet-
wee om ‘ter eerst’ aan de halte zijn om klanten op te pikken ?  Dat staat er niet bij. 

J.B.
(wordt vervolgd) 

iN MEMORiAM
Minder dan drie maanden na de viering 
van het gouden huwelijksjubileum van het 
echtpaar Gilbert Heyrman-Denise De Roo 
uit de Bremstraat, overleed Gilbert geheel 
onverwacht op 12 oktober in het Middel-
heimziekenhuis in Antwerpen. Op 1 okto-
ber stond hij thuis te koken en zonder aan-
leiding viel hij plots bewusteloos en hij is 
niet meer bij kennis gekomen. Hij was te 
Beveren geboren op 28 september 1946. 
Het echtpaar heeft drie kinderen: Karine, 
Marc en Wim. Er zijn 5 kleinkinderen en 1 
achterkleinkind.

Gilbert was vele jaren een uitmuntende leraar aan het GTI, geprezen om 
zijn vakkennis die hij op de jongeren wist over te dragen. De directie van 
het GTI zegt dat Gilbert geliefd was bij iedereen door zijn lach, zijn kwink-
slag, zijn enthousiasme, zijn torenhoog engagement, zijn hulpvaardigheid.
Ik haal de woorden van één zijner collega’s aan, geschreven bij Gilberts 
pensioen.
‘Zoveel jaren al een meester, telkens voor de groep paraat,
zoveel schitterende jaren, zoveel veerkracht, superleerkracht!’

Zelfs na zijn pensioen heeft hij ‘zijn school’ nog verschillende keren uit de 
nood geholpen door in te springen voor een zieke leerkracht.
Daarnaast was hij ook tot zijn 60 jaar lid van het Beverse brandweerkorps 
als vrijwilliger, waarbij hij opklom tot de graad van onderluitenant. Maar 
nooit stond de ‘pompier’ de leraar in de weg. Zelfs na uren bluswerk bij 
een nachtelijke oproep, stond hij om kwart over acht de volgende mor-
gen gereed om zijn leerlingen op te vangen.

De Beverse Klok betuigt aan zijn echtgenote, familie en vrienden haar oprechte 
deelneming bij dit groot verlies. 

rP

WERKEN BEVEREN
CiAmBerLAnidreeF

Vanaf eind oktober zal de parking van het 
Gildenhuis zes weken lang niet toegankelijk 
zijn. Als alles volgens plan verloopt zal ze vanaf 
het eerste weekend van de kerstvakantie terug 
open zijn. Op dat moment zijn ook de voetpa-
den in de Ciamberlanidreef opnieuw in 

gebruik en heeft de rijbaan een steenslagverharding.

n70
Tot 15 november wordt verder gewerkt aan de nutsleidingen aan de zuid-
kant van de N70. De noordkant volgt aansluitend. 
In deze fase van de werken wordt de N70 opnieuw in beide richtingen open-
gesteld. Eén rijbaan richting Antwerpen wordt  ingericht als fietscorridor.
De omleiding via Halfdreef en Leurshoek voor doorgaand verkeer richting 
Antwerpen wordt dan opgeheven.

GD 

JACquES gEEfT RAAD
Op 25, 26 en 29 oktober, en ook op 2 en 3 november kan men in ‘De Gekke 
Haan’ te Kallo terecht voor een amusante theatershow ‘De Lachkampioe-
nen’.  Hierin treedt Jurgen De Kerf op, samen met dochter Sanne.  Het 
bloed kruipt… Tickets via 0474 280 743.

De gezinsbond van Beveren en Haasdonk organiseert zijn jaarlijkse 
tweedehandsbeurs Speelgoed op zaterdag 16 november van 9 tot 12 uur 
in de lokalen van het GTI, Europalaan 1 te Beveren.  Wie zijn speelgoed 
wenst te verkopen kan zich inschrijven op zondagen 27 oktober en 3 
november tussen 10 en 12 uur en ook op  woensdag 13 november tussen 
18 en 20 uur in de bibliotheek, Gravenplein, Beveren.  Met Sinterklaas en 
Nieuwjaar in het vooruitzicht zijn hier zeker koopjes te doen. 

Drie Beverse kunstenaars : Marc Verbeeck, Emiel Van de Velde en Rudy 
Fauvarque, houden een kunstverkoop ten voordele van de Warmste 
Week.  Er zijn schilderijen, grafiek, collages, beeldend werk, foto’s en 
mozaïeken te koop.  De verkoop gaat door op 2 en 3 november, telkens 
tussen 10 en 17 uur in de lokalen van de Boerenpoort in Melsele.

De wereldwinkel organiseert een ontbijt met Fair Trade producten,  ten 
voordele van 11.11.11.  Men kan zijn pakket thuis laten afgeven ofwel kan 
men terecht in de lokalen van de Sint Maarten Bovenschool (Kallobaan 1, 
Beveren).  Inschrijven kan in de wereldwinkel (Yzerhand) of via mail beve-
ren@oww.be.  De prijs bedraagt 12 euro en voor kinderen jongers dan 10 
jaar is het slechts 6 euro.  Een pakket thuis laten bezorgen kost 10 euro.

De laatste tickets voor het toneelstuk ‘Het huis van Bernarda Alba’ (8, 9 en 
10 november) zijn nog te verkrijgen via jacques.bosman@belgacom.net 

ALLES GESNAPT?
We hebben eindelijk een Vlaamse regering. En de dames en heren parlementai-
ren zijn terug aan het werk.
Het is nooit verkeerd als je wat talen verstaat en begrijpt: het woord ‘Parlement’ 
komt uit het Frans. Het is een samenvoeging van ‘PARLER’ en ‘MENTIR’ = spreken 
en liegen.
Men spreekt én men liegt er dus!
Maar wanneer het over geldkwesties gaat, moeten ze zwijgen = SE TAIRE.
En dat wordt dan: ‘Parlementaire’… 

rP
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

Tijdens de interlandbreak begin oktober speelde Waasland-Beveren een 
oefenwedstrijd in Nederland tegen PSV. Het ging er verrassend winnen met 0-1 
na een goal van de Albanese Belg DIN SULA. Vier jaar geleden mocht WB ook al 
op bezoek bij PSV, het verloor toen met 3-1. Dat bij PSV het spelersverloop ook 
heel groot is mag blijken uit het feit dat van alle spelers die toen bij PSV werden 
opgesteld er nog maar één overblijft, de Uruguayaan GASTON PEREIRO. Pereiro 
(wiens waarde op 12 miljoen euro wordt geschat) speelde nu ook mee. Die 
PSV-ploeg van vier jaar geleden telde nog bijzondere spelers : Jurgen Locada(nu 
bij Hoffenheim, 10 miljoen), Davy Propper(nu bij Brighton, 15 miljoen), Adam 
Maher(Twente, 4 miljoen), Florian Jozefszoon(Derby County, 2.5 miljoen), Jordy 
De Wijs(Hull City, 1.75 miljoen), de Fransman Isimat-Mirin(Toulouse, 1.25 mil-
joen), Luciano Narsingh(Feyenoord, 2.5 miljoen). Een speler van toen( Stijn 
Schaars) was 35 en is al gestopt. Hij speelde jaren bij Sporting Lissabon (en had 
toen ook een transferwaarde van 5 miljoen euro). 
Bij WB zag de ploeg er als volgt uit : Henkinet, Atheba(Luyckx), Coulibaly, Van 
Dooren, Leemans(Irawan), Maric, Lumanza(Hebbelinck), Nabab, Vanzo, 
M’Sila(Nijs), Osvold.
Osvold(een Noor) en Atheba waren testers. JORDAN ATHEBA (een Belg met 
Ivoriaanse roots die zijn opleiding bij Standard kreeg en meervoudig Belgisch 
jeugdinternationaal was) bleef dat jaar op de Freethiel en kreeg een plaatsje in 
het beloftenteam. Op het eind van het seizoen verhuisde hij naar Eendracht 
Aalst. Later speelde hij nog bij het Spaanse Eldense, het Franse Martigues en 
het Amerikaanse Gran Rapids( Michigan) waar hij twee seizoenen actief was. 
Sedert het begin van de nieuwe voetbalcompetitie is hij aan de slag bij ROCHE-
FORT (derde amateur). 

ROMELU LUKAKU mocht in de interland tegen SAN MARINO zijn VIJFTIGSTE 
goal voor België optekenen…een waanzinnige prestatie als je bedenkt dat 
Romelu nog maar 26 jaar is. In 2004 scheelde het niet veel of Lukaku zat op de 
Freethiel. Hij speelde toen bij Wintam (11 jaar was hij) , zijn talent was toen al 
alom bekend. Lierse en KSK Beveren , dat was de keuze die hij moest maken, 
het werd uiteindelijk Lierse (naar het schijnt omdat die een hogere verplaat-
singsvergoeding aan vader Roger wilden betalen). Twee jaar later verhuisde hij 
naar Anderlecht. Op 2 juli 2010 startte het project WB met een openingswed-
strijd tegen Anderlecht. Het werd 0-3 en de 17-jarige Romelu Lukaku scoorde 
twee keer tegen doelman Michael Clepkens…. Beverse kapitein was toen 
ANOUAR BOU-SFIA, momenteel aan de slag bij YB SK Beveren.  De derde Ander-
lecht-goal was van Olivier Deschacht. Referee van dienst was de Beverse 
scheidsrechter Karim Sadouni. Verder bij Anderlecht in doel Schollen, op het 
veld ondermeer Gillet, Marejeck, Chatelle, Kouyate, Losada, Biglia, Boussoufa, 
Siani en Kabasele. En voor wie het al mocht vergeten zijn , WB-trainer was DIRK 
GEERAERD, hij bracht op amper twee jaar -waar Antwerp 13 jaar voor nodig 
had – WB naar eerste klasse. 
Een paar dagen later had de interland KAZAKSTAN-BELGIE plaats. Het werd 0-2 
en op het scheidsrechtersblad stonden twee gewezen jeugdspelers van KSK 
BEVEREN. Bij de thuisploeg speelde de 24-jarige GYORGHI ZHUKOV de volle-
dige wedstrijd. In het seizoen 2005-2006 speelde hij bij KSK Beveren (hij vertrok 
later naar Anderlecht). Bij België zat YARI VERSCHAEREN op de bank, hij speelde 
voor KSK Beveren in de periode 2008-2010 vooraleer naar Anderlecht te gaan. 

KSK Beveren heeft in haar jeugdrangen wel meerdere spelertjes gehad die 
later furore zouden maken (denken we maar aan Jelle Van Damme en Gilles 
Swerts).Eentje kwam onlangs in de belangstelling, CHRIS DE WITTE.  In 1989 
haalde de jeugdscouting de toen 11-jarige aanvaller weg bij Hoboken. Dat sei-
zoen werd voor het eerst de LADBROKE jeugdcompetitie opgestart. Dat kwam 
er op neer dat voor het eerst in de geschiedenis de knapen (nu heet dat U14) 
en de miniemen (U12) nationaal speelden, en niet meer provinciaal zoals voor-
heen. Beveren pakte dat jaar uit met een sterk miniemenelftal met naast De 
Witte ook nog Kristof Van Rumst, Frank Magerman, Kristof Mannaert, Jimmy 
Smet, Ronald De Somville , Geoffrey Saman, Bart Van Oevelen, Gregory Swerts. 
Dat ploegje werd uiteindelijk tweede na Anderlecht. Datzelfde Anderlecht 
haalde na een jaar Chris De Witte, wiens vader ook een tijdje bij JV Kruibeke 
speelde, weg bij Beveren. Op zijn 17de debuteerde hij voor Anderlecht in de 
eerste ploeg onder Johan Boskamp. In 1998 verhuisde hij naar Twente (5 sei-
zoenen met een bekerzege tegen het PSV van trainer Erik Gerets, 4 matchen 
Europees voetbal). Later speelde hij ook nog voor Groningen. Uiteindelijk 
speelde De Witte 154 matchen in de eredivisie (24 goals). Hij speelde later nog 
voor Schoten, Fc Nieuwkerken en derde provincialer Gooreind, waar hij naar 
toe werd gehaald door Jurgen Cavens. Sinds vorig seizoen is hij jeugdtrainer bij 
Antwerp en zijn naam circuleerde onlangs omdat hij bij de U16 van Antwerp 
waar hij hoofdtrainer van is, wel een heel bekende hulptrainer kreeg, EMILE 
MPENZA.  

De 19-jarige LARS BLEIJENBERG, vorig seizoen nog doelman bij WB, kreeg geen 
contract door de komst van Brent Gabriël. De jonge Zeeuw, die in januari nog 
meemocht naar het oefenkamp in het Spaanse San Pedro del Pinatar, zet zijn 
loopbaan verder bij het beloftenteam van Antwerp. 

rB

PATRICK GOOTS 
blikvanger in derde Catenaccio-magazine.

De vzw Eskabee 1935 
pakt deze maand uit 
met haar derde maga-
zine “Catenaccio, ter ver-
dediging van de voet-
balsport”. Het hoofdarti-
kel is gewijd aan ex-KSK 
Beverenspits Patrick 
Goots en meer specifiek 
zijn eigen fanclub “De 
Kempenzonen” die 
Patrick al decennia lang 
volgen, ook nu nog hij 
trainer is bij tweede pro-
vincialer Balen. Patje is 
verrassend positief over 
zijn Beveren-periode. 
Zeker de Europese ver-
plaatsingen naar Brno 
en Tarnovo blijven voor 
zijn fans onvergetelijke 
momenten. In het verre 
Bulgaarse Tarnovo 
waren zijn persoonlijke 
fans zowat de enige 

geelblauwe supporters die de verplaatsing meemaakten. Ze hadden één 
eregast in hun midden GEERT DE VREEZE uit De Pinte, trouwe lezer van dit 
blad,  en ooit door Gazet van Antwerpen verkozen tot beste supporter van 
de club. Geert zijn ze daar in Balen nog niet vergeten.
De redactie van Catenaccio trok ook een week naar Malta om daar de voet-
balsfeer op te snuiven : het zag de nationale ploeg voor het eerst in dertien 
jaar winnen, ging poolshoogte nemen bij het legendarische Sliema Wande-
rers en versierde een interview bij de grote ster van het Maltese voetbal 
CARMEL BUSUTTIL die jaren lang bij Rc Genk speelde. Verder in het nummer 
sfeerreportages over de Gentse clubs Fc Destelbergen, Evergem Center en 
Sint-Kruis-Winkel. Komen ook nog aan bod de Marokkaanse derby in Casa-
blanca tussen Raja en Wydad, het avontuur van de Westvlaamse keeper Tho-
mas Salenbien in de USA en  95 jaar Beringen  FC (ook voor KSK Beveren 
blijft Beringen mythisch want op hun terrein werd in 1979 de eerste landsti-
tel behaald). 
Meer info over Catenaccio vindt U op www.catenaccio-magazine.com

SPORT ANDERS
Is het je opgevallen dat er tot half oktober onder de huidige coach van Waas-
land-Beveren, Mercier, een pak minder tegengoals worden geslikt? Drie in vier 
matchen, of een gemiddelde van 0,75 per match. Onder Custovic, de vorige 
trainer,  waren dat er 2,83 per match. En wist je dat Vukotic en Wiegel de enige 
buitenlandse spelers waren die de laatste vier matchen hebben meege-
speeld? Niet toevallig twee stevige verdedigers. 

rP

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

Cornelis & Partners Beveren NV
Ciamberlanidreef 2, 9120 Beveren
BIV nr : 204490 / FSMA nr : 16283

 
Tel. 03/775.29.01 - Fax. 03/775.32.60 - Email: www.cornelis-partners.be
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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                                        

BEVERSE KEgELCLuB
rondgAng-Wegstrijd

Dinsdag 15 oktober nam in sporthal ’t Zillebeek Beverse 1 het op tegen de zwaar-
ste ploeg uit haar reeks bij de Vlaamse Kegel Federatie.
De beste drie clubspelers van de Beverse Kegelclub wonnen hun wedstrijd tegen 
Schuttershof uit Schelle met 9 tegen 7.

(met dank aan Leonard Van Overmeire)
GD

Beverse 1, rechts op de foto: Kevin De Buyser, Matthias Beeldens en Walter Lijssens. 

BEVERS VERMAAK
Enkele tijd geleden kwam in deze rubriek een jong meisje aan het woord die 
niet geheel akkoord was met de autoloze zondag.  Haar vader, die elke zon-
dag om pistolets ging, moest heel wat kilometers rondrijden.  De CO2 uit-
stoot, altijd nog volgens onze jonge informant, was dus eigenlijk te hoog.  Wij 
ontvingen een mailtje van de voorzitter van de Fietsersbond van Beveren, 
Pierre Bressinck, die meedeelde dat de bewuste papa ook met de fiets om 
pistolets had kunnen rijden.  In de veronderstelling dat papa een fiets had 
gehad (dat heeft niet iedereen) is dat inderdaad een betere oplossing.  Geen 
nood, in Beveren zijn er het laatste jaar drie fietsenwinkels bijgekomen.

J.B.

KRINGWINKELS STELLEN ZICH VOOR
Kring-magazine heet de brochure die ik als bijlage van mijn krant ont-
ving naar aanleiding van ‘de dag van de Kringwinkel’ op 19 oktober. Een 
mooi initiatief om hun activiteit eens in groep in het licht te stellen.
Alleen de opsomming van de adressen van de winkels in het 2e deel van 
de brochure loopt wel nog wat mank.

Wie bij de eerste opsomming van de winkels zoekt op p. 18 vindt Ibo-
gem bij provincie Oost-Vlaanderen zoals het hoort. Maar twee pagina’s 
verder wordt bij de opsomming onder de kaart onze Ibogem bij de pro-
vincie Antwerpen gerekend. Op de kaart zelf heeft Ibogem wel een 
Oostvlaams kleurtje gekregen.

En ik die dacht dat het alleen de ‘haaien’ van de Antwerpse haven waren 
die per sé ons grondgebied wilden inlijven.                                                                                                                                         

rP

TYPiSCH LAND VAN HuLST
Onder deze titel begint een reeks over onze buren uit Hulst en de dorpen 
eromheen op de Nederlandse televisie
NPO2. Er zijn 12 afleveringen en per week worden er daarvan 4 uitgezonden 
in de vooravond om 19.15 u. Een twintigtal bijzondere inwoners van Hulst, 
Paal, Emmadorp, Nieuw-Namen, Clinge…enz. worden in de kijker gezet.
Ook gewezen wielerkampioen Theo Middelkamp, Kieldrechtenaar met Neder-
landse nationaliteit komt aan bod.

rP
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DE DAg WAAROP DE MuziEK STiERf

Op 3 februari 1959 kwamen bij een vliegtuigongeluk in de VS drie Amerikaan-
se rock-’n-rollmuzikanten om. Don McLean schreef er een liedje over: ‘Ameri-
can Pie’. Het stukje tekst ‘The day the music died’ staat sindsdien synoniem 
voor het ongeluk.

Ritchie Valens, J.P. ‘The Big Bopper’ Richardson en de band van Buddy Holly 
gaven tijdens de ‘The Winter Dance Party’ tour in drie weken tijd in 24 steden 
in het midwesten van de VS een concert. Hun touringcar was niet voorzien op 
de slechte weersomstandigheden en de verwarming liet het afweten. De 
drummer van de band liep zelfs een ernstig geval van bevriezing op.
Na een extra concert op 2 februari in Clear Lake had Buddy Holly het gehad 
met die bus en charterde hij een vliegtuig voor het vervoer naar de volgende 
locatie. Het kon maar drie passagiers meenemen en dat waren in eerste 
instantie Holly en bandleden Waylon Jennings en Tommy Allsup. Omdat een 
zieke Richardson liever niet met de bus wou reizen, stond Jennings zijn plek in 
het vliegtuig af. Ritchie Valens had nog nooit in een klein vliegtuig gezeten en 
won de ‘kop of munt’ met Allsup.
Het vliegtuig steeg ’s nachts rond één uur op maar de eigenaar van de maat-
schappij zag bijna onmiddellijk daarna de lichten naar de grond schijnen. 
Omdat de piloot geen contact opnam met de toren en ook contact met het 
vliegtuig onmogelijk bleek, werd het rond half vier als vermist opgegeven. De 
volgende ochtend deed de eigenaar de vluchtroute over en zag hij het wrak 
in een maïsveld, 8 km ten noordwesten van het vliegveld. De lichamen waren 

eruit geslingerd. Vol-
gens onderzoekers 
waren het slechte 
weer en fouten van 
de piloot de oorzaak 
van het ongeval.

Aflevering 41HOERA VOOR DE SLOESTER
In het zomernummer van het Notelaarskrantje verscheen een gedicht van 8 
strofen dat de lof zingt van de zorg –die aan de dagverblijvers besteed wordt.
Hier volgen de eerste 4 strofen en daarin komen de hoofdzaken aan bod.
 
Al zeven jaar is De Sloester voor veel mensen
Een tweede thuis
Met bloempjes op de tafels
Het is daar echt wel pluis.
 
Van bij het ochtendgloren
Staat men voor je klaar
Met koffie en een koekje
Hoe krijgen ze dat toch voor elkaar?
 
In De Sloester mag je wezen
Wie je werkelijk bent
Met al je gebreken en behoeften
Je weet – ze zijn bekend.
 
Men slaat de handen samen
Vangen je op, staan voor je klaar
Je mag lachen, wenen, klagen
Het komt zeker voor elkaar.
 

De tekst werd in mei 2019 geschreven door Ida Bellekom. 
rP

SOCRATES
Tijd heelt niet alle wonden 

maar schenkt ons de middelen om ze te verdragen. 
(Grant Smith)
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‘t klokzeel
Herinneringen…

Ieder jaar komt de maand oktober terug gelijk alle 
andere maanden doen. Maar oktober is voor mij een 
maand met speciale dagen en speciale herinneringen. 
Het begint – weerom zoals elke maand trouwens – met 
de eerste. De 1e oktober is de feestdag van Sint-Bavo. 
Dat is de patroonheilige van onze provincie, zullen we 
maar zeggen. Hij is de heilige die zijn naam gaf aan de 
Sint-Baafskathedraal, de hoofdkerk van het bisdom 
Gent. En die kathedraal is dan weer beroemd bij gelovi-
gen en minder gelovigen omdat daar een meesterwerk 
van de schilderkunst hangt: het Lam Gods. En  Sint-Bavo 
wordt veel door de ouderen onder ons bewust of onbe-
wust genoemd als ze het over typisch herfstweer met 
regen en wind hebben: het is Ba(u)mesweer, vervor-
ming van Ba(aafs)misweer.

…AAn HAAsdonkse…
Oktober is voor mij ook speciaal omwille van de herden-
king in Haasdonk van de Boerenkrijg. Ik herinner mij de 
oktobermaanden tot enige jaren geleden dat er van aan 
de Beverse watertoren tot aan de oprit van de E17 in de 
Bergstraat heel wat witte Boerenkrijgvlaggen met het 
speciale rode kruis wapperden, om de gebeurtenissen 
van oktober 1798 te herdenken. Sinds 1948 voert men 
om de 25 jaar in oktober het massaspel van Jef Van de 
Velde ‘Voor Outer en Heerd’ op. En het was de bedoeling 
om de twee jaar op zaterdagavond halverwege de 
maand oktober duizenden kaarsjes aan de gevels van 
de huizen in het dorpscentrum te laten branden, wat 
het dorp een sfeervol maar ook beangstigend uitzicht 
gaf. Zeker wanneer de straatlichten gedoofd bleven. Die 
wandeling in het halfduister heb ik een paar keer 
gedaan en die is me het meest bijgebleven.
Sinds 1 oktober 1795 was ons land officieel ingelijfd bij 
de Franse Republiek wat groeiend ongenoegen bij onze 
mensen veroorzaakte want het was een militaire bezet-
ting met een streng regime. Er volgden heel wat confis-
caties (verbeurdverklaringen) en er werden extra belas-
tingen geheven.

Haasdonk was in die jaren de kantonnale hoofdplaats in 
het departement van de Schelde en speelde een belang-
rijke rol   in het Waasland. De Haasdonkse pastorij was 
het kantonnaal wetshuis waar de vertegenwoordigers 
van de Fransen waren ondergebracht. De bezetters 
bemoeiden zich ook met de godsdienst. De kerkklokken 
werden geroofd;  priesters moesten een eed van trouw 
aan de Franse wetten afleggen. Maar velen weigerden 
dat.  Zo ook pastoor Stepman. Die verliet zijn parochia-
nen niet en bleef in ‘t geheim zijn functie uitoefenen. Hij 
hield een dagboek bij en daardoor weet men in Haas-
donk nog zoveel over die dramatische periode. De haat 
tegen de Fransen, die spottend de sansculotten 
genoemd werden, groeide bij onze bevolking. En zeker 
toen de bezetter zich ook ging  bemoeien met het leven 
van onze jonge mannen: in 1798 moesten de jongelin-
gen van 20 tot 25 jaar onder de wapens en dienst doen 
in het Franse leger. Dat leidde tot oproer.

…oktoBermAAnden.
Jan Baptist Tassijns was voorzitter van het kanton Haas-
donk en stond als tegenstander van de tirannie van de 
Franse republiek aan de kant van het volk. Zijn grote vij-
and was de door de Fransen aangestelde commissaris 
Benedict De Kever die erin slaagde Tassijns uit de weg te 
laten ruimen in maart 1799. In de Tassijnslaan staat nog 
het arduinen kruis dat te zijner ere werd opgericht.  Op 
18 oktober 1798 vermoordden de Franse gendarmen 12 
personen tussen de Per- en de Bergstraat.
Diezelfde dag waren de Haasdonkenaren door de bel-
lenman aangemaand om rustig te blijven want er was 
een peloton Franse soldaten aangemeld die men onder-
dak moest verlenen en daarom moest men in het dorp 
zijn huis verlichten, wat toen met kaarsen gebeurde. 
Daar ligt de oorsprong van die herdenking met kaars-
licht. Om je een idee te geven hoeveel werk zo ’n her-
denking met zich meebrengt: op zaterdag 12 oktober 
2013 werden op het Pastoor Verwilghenplein niet min-
der dan 15.000 theelichtjes geplaatst en ontstoken.

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

COLOfON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943 

(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 

email: debeverseklok@advalvas.be
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Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

de WeerBorsteL oF  
‘t gedACHt VAn riekes de Ben

Riekes is door zijn Marjet naar zijn 
huisdokter gestuurd want de laat-
ste tijd ziet hij er niet zo goed uit. 
Het is met grote tegenzin dat hij er 
binnenstapt. De dokter onder-
vraagt en onderzoekt zijn patiënt 
terdege. Riekes is er helemaal niet 
gerust in.
-Dat ziet er niet al te goed uit, 
meneer De Ben, zegt de wijze dok-
ter, terwijl hij zich in de haren krabt. 
Ik raad u aan om vanaf nu elke keer 
een appelsien te nemen in de plaats 
van een borrel.
-Ge moet eerlijk zijn, dokter, zegt 
Riekes, daar is toch geen beginnen 
aan. Ik kan toch per dag geen twaalf 
appelsienen opeten. Dan moet ik 
de rest van de tijd op de wc gaan 
zitten!

-Hoe is ’t nu met uw oudste zoon 
Ernest, is hij nog ziek?
-Nee, nee, het was niet zo serieus 
als dat het er gisteravond uitzag. 
Het was maar gewoon een APPEL-
FLAATE die hij gekregen heeft en 
hij was nog MARES (met de 
nadruk op -res) buiten in de frisse 
lucht of hij was er al bovenop. Een 
‘appelflauwte’ is een lichte, voor-
bijgaande flauwte, meestal een 
benauwdheid door te veel volk in 
een kleine ruimte.
‘Mares of ares’ en ook ‘areskes of 
arezzekes’ is een bijwoord dat 
betekent juist, seffens, heel 
onlangs.
Zij was nog ‘(m)ares’ weggegaan 
of zij stond daar terug, ze was 
haar autosleutels vergeten.
Als ge nog ‘(m)ares’ uw rijbewijs 
behaald hebt, moet ge nog geen 
honderden kilometers op de 
snelweg gaan afleggen; ge moet 
eerst ondervinding opdoen op 
gewone wegen. 

rP

NEM NOu


