
Aaron en Pieter zijn twee studenten van de Artevelde Hogeschool die hun afstu-
deerproject aan onze redactie  kwamen voorstellen. Aaron woont in Lokeren, 
Pieter is een rasechte Beverenaar.  Ze leerden elkaar kennen als eerstejaars in de 
bachelor opleiding ‘Event en Projectmanagement’, die voornamelijk focust op 
ondernemingszin en creativiteit. Die kwaliteiten willen ze tentoonspreiden in de 
organisatie die van start gaat vanaf 8.30 uur op maandag 11 november. 
De theoretische vaardigheden uit de opleiding worden dan in de praktijk 
gebracht. Alle aspecten komen hierbij aan bod van strategische planning tot  
communicatie en marketing. Zelfstandig kunnen werken is een belangrijke 
aspect van de opleiding, maar ook het kunnen functioneren in team. Het werken 
naar een deadline,  timemanagement en efficiënt vergaderen. Kortom het is een 
ultieme test om te ervaren of  de brug tussen theorie en praktijk stevig genoeg is.

Waasland Polder Tour

Ze mochten zelf een evenement voorstellen en kregen na goedkeuring een 
docent als coach toegewezen. Ze lieten zich inspireren door de Oldtimer Classic 
Tour die her en der wordt georganiseerd. De laatste tijd gonst het van 
verzuchtingen over ontbossing, verdwijnen van stiltegebieden, landbouw  en 
polders. Vandaar stelden ze zich tot doel een toeristische rondrit te organiseren 
doorheen de Vlaamse en Nederlandse polders en de deelnemers te verrassen 
met stukken prachtige natuur en schitterende panorama’s. 
Pieter hield zich voornamelijk bezig met het uitstippelen van de route, Aaron met 
lay-out en promotie. 
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Aaron Cole en Pieter Muylle

Waasland Polder Tour
Boeken
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W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

PROGRAMMA SINT-MAARTEN, LEES P. 5.

Auto’s en boeken, totaal verschillende dingen. Wat ze gemeen hebben is, dat ze snel 
hun waarde verliezen. Als een nieuwe auto de garage uitrijdt, is hij al snel in waarde 
gedegradeerd. Een boekenliefhebber heeft een gelijkaardig probleem. Zijn verzame-
ling boeken stapelt  zich op, ze staan stof te vergaren en te vergelen in de kast. Som-
mige exemplaren zijn museumstukken: Hendrik Conscience, Ernest Claes, Stijn Streu-
vels, Marnix Gijsen, Heinrich Böll,… Ze staan daar nutteloos te wezen, maar weg-
doen, hola. Het weggooien van een boek is als heiligschennis. Daarvoor hebben ze 
teveel een emotionele waarde. Een boek is een ideaal geschenk en de boekhandel 
kijkt verlekkerd uit naar het eindejaar. Onvermijdelijk puilt de boekenkast uit en moet 
er worden ingegrepen. Als je op latere leeftijd gaat verhuizen en kleiner gaat wonen, 
til je je er een breuk aan. Nog later worden ze bij de kinderen geweigerd. 

Ga dan naar de bib, zeggen je vrienden. Dat kost zo goed als niks en na het lezen 
breng je ze terug en verder heb je er geen omkijken naar. Sommigen stellen een 
bovengrens en een maximum aantal boeken dat ze in huis mogen hebben. Kopen of 
krijgen ze een nieuw boek, dat moet er onherroepelijk een verdwijnen. Het is dan 
eindeloos prakkiseren om het zwarte schaap eruit te pikken. Er zijn nog andere 
mogelijkheden, boeken weggeven, naar de kringloopwinkel brengen of de collectie 
naar de Slegte brengen. 

Het bovenstaande geldt voornamelijk voor romans. Die lees je meestal maar een 
keer. Anders is het met kunstboeken of reisgidsen of geschiedenisboeken. Die neem 
je regelmatig ter hand, ze zijn nooit uitgelezen. Je kunt tegenwoordig toch alles 
opzoeken, zeggen alweer je vrienden. Cultuurbarbaren zijn het, die geen gevoel heb-
ben voor het fysieke contact met een boek. Een voorbeeld van zo een uitgave is het 
boek ‘Kunstmo(nu)menten’ uitgegeven door onze redactie. De titel heeft een dub-
bele bodem: het boek biedt op elke bladzijde een moment voor een kunstmonument. 
Dat laatste moet ruim gezien worden, het gaat over beeldende kunsten in onze 
gemeente: schilderijen, standbeelden, herdenkingsmonumenten,  streetart… Het 
geheel wordt gekruid met illustraties, weetjes en biografieën van de scheppers van 
de kunstwerken. Kortom het is een prachtig werk, al zeggen we het zelf, een verrijking 
van de collectie boeken die in het verleden over onze gemeente is geschreven. Niet te 
missen. Je zult er dingen in ontdekken waarvan je het bestaan niet kende en die zich 
nochtans niet ver van je bed bevinden. Andere werken zijn aan het oog onttrokken 
en bevinden zich veilig in Hof ter Welle. Nochtans kunst is er om bekeken te worden, 
soms helaas enkel in een boek. 

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 
10.30 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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Praktisch
De tour bestaat uit twee delen van elk ongeveer 70 km  en is toegankelijk voor 
iedereen met auto en minstens twee inzittenden. Start aan café De Kring in de 
Pastoor Steenssensstraat vanaf 8.30 uur,  parking Aldi in de buurt, inschrijving 
basistarief 25 euro per auto (ontbijt facultatief ). Een roadboek volgens een  
bol-pijl systeem brengt de deelnemer van situatie naar situatie op zoek naar  
plekjes waar je anders niet zou komen. ’s  Morgens gaat de trip van Beveren naar 
Paal en ’s  namiddags omgekeerd, uiteraard langs een andere weg. De inwendige 
mens en de homo ludens (spelende mens) wordt vanzelfsprekend niet vergeten 
en het accent ligt op ontspanning en verwondering. 
De familie Cole blijkt uiterst muzikaal te zijn en vormt een coverband met naast 
Aaron zelf, vader, broer, zus, bassist, gitarist, zanger…  Ze zorgen achteraf voor 
een gezellig samenzijn met sfeermuziek.

Afstuderen
Het is een algemene klacht in een hogeschool opleiding dat het laatste jaar  
boordevol zit  met opdrachten allerlei, in de vorm van groepswerken en het 
schrijven van papers. In januari presenteren ze hun bevindingen en krijgen ze 
een evaluatie. Daarna sluiten ze de studie af met een stage van februari tot  
juni.  Op dit moment zijn ze op zoek naar een geschikte stageplaats die voldoet 
aan hun interesses. En dan is er de stap naar de grote professionele wereld met 
vele mogelijkheden, want de opleiding is breed en geeft toegang tot vele  
sectoren. Aaron en Pieter  hebben de mosterd gehaald bij vele docenten die met 
één voet in de praktijk staan. Het is aan hen om de juiste weg uit te stippelen,  
net als met dit project. Veel succes toegewenst. Met evenveel enthousiasme  
twijfelen we er niet aan.

WA

Vervolg van blz. 1

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

Verduidelijking
In ons interview met Bert Jacobs in de vorige Klok hebben wij vermeld dat de 
twee zaaltjes die ter beschikking staan van de plaatselijke cultuurraad van 
Beveren te klein waren en niet goed ingericht.  Bert heeft ons verduidelijkt dat 
ze wel degelijk goed ingericht waren met zelfs een voorziening voor een  
kleine keuken. Ook dat de extra budgetten voor speciale organisaties (bv de  
nocturne op het kerkhof) wel degelijk van de gemeentelijke cultuurraad 
komen.  Hiermede is dit dus rechtgezet.          J.B.

ONS ELSKE

De Beverse polderdorpen worden geregeld geteisterd door die-
venbendes. Zou dat nog een gevolg zijn van vroeger toen men het 
dikwijls had over ‘die rijke polderboeren’?



Veel kan je 
niet vertel-
len over 
beide foto’s, 
alleen dat 

de huizen-
rij rechts niet 

zo veel veran-
derd is. De huizen 

bevinden zich in de Hoog-
Kallostraat en het tweede van rechts, met 
de vlaggenmast op de oude foto, was het
‘Katholiek Huis’. Tegenwoordig wordt er 
toneel gespeeld in ‘De Gekke Haan’. Wat 
verder weg van het centrum lag aan de 
overkant van de straat zijn ideologische tegenhanger: het ‘Volkshuis’, daarvoor nog ‘Het Syndicaalhuys’.
Het Katholiek Huis heette eerder nog ‘Het Heilig Huisken’. Theodoor De Vooght en Clementine Van De Perre hadden tien kinderen en omdat Theodoor als aannemer 
de forten uit de buurt onderhield, was het café enkel op zaterdag en zondag open. Die zaterdag was een belangrijke dag want dan kregen de werknemers er hun 
loon uitbetaald. 

GD
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Katholiek huis - Kallo
Vr

oe
ger en Later

Aflevering 95

Katholiek huis - Kal
lo

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 !

Wist je dat de zanger van de heavy metalband Iron Maiden ook piloot is?
Bruce Dickinson vloog geregeld voor het Britse luchtcharterbedrijf Astraeus 
en was er ook marketingmanager, tot het bedrijf in 2011 werd opgeheven. 
Hij heeft ook een eigen onderhoudsbedrijf voor vliegtuigen.
Bruce heeft een brevet om grote vliegtuigen te besturen en vloog de metal-
band in een Boeing 747 bij meerdere tours naar hun optredens. Hun vlieg-
tuig ‘Ed Force One’ is genoemd naar Eddie, de mascotte van de band.

Muziek verzacht de zeden
A� evering 42

Iron Maiden in the air
De Wetenschapper

Waarom niezen we als we in de zon kijken?

Een vraag van een aandach-
tige lezer, vraagt een ern-
stig antwoord. Laat ons eerst 
beginnen met wat gewoon 
niezen is. Het is een gevolg 
van een irritatie van het neus-
slijmvlies. Er worden dan een  
dozijn spieren in gang gezet in 

aangezicht, borst, middenrif en buik. Het resultaat is een volautomatische 
haaa…tsjoem. Het is een reflex die nauwelijks te onderdrukken is. 

Sterk licht is ook een vorm van irritatie, je ogen gaan ervan tranen, maar 
het niescircuit wordt ook geactiveerd. Bij sommigen leidt dat tot een nies. 
Hoe gevoeliger de prikkels, hoe vaker je niest. Er is nog een misverstand 
dat we uit de wereld moeten helpen: iedereen  zonder onderscheid van 
rang of stand, doet tijdens het niezen de ogen toe. Het niezen gaat nl. 
gepaard met een grote drukverplaatsing Ook de spieren van je achterwerk 
trekken samen om je darminhoud binnen te houden en om vervelende 
complicaties te vermijden.

WA
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WAT BLIJFT

HOE VREDIG IS HET STERVE IN DE NATUUR

Hoe vredig is het sterve in de natuur.
Het blad valt af, roest op de stille aarde,

vergaat en krijgt in 't vergaan nieuwe waarde:
elk wezen weet zijn tijd en beidt zijn uur.

En altoos is, tussen de tijd van sterven
en het opkomen van een nieuw geslacht,

een verbeiding, iets als een stille wacht
op de anders zo drukke en volle werven.

Dit geeft een rustige bezonkenheid
aan 't leven der natuur in deze streken:

stilte omhangt wat is bezweke' en
een nieuw geslacht wordt stil verbeid.

Maar in de mensenwereld krielen
dooreen, dat wat opkomt en dat wat vergaat.

Vreeslijk is dit: stank van ontbinding staat
zwaar rondom jonge, argeloze zielen.

In een kerkhof van uitgeleefde vormen,
tussen de zerken van misdaad en schuld,

in 't hels geraas, dat alle poriën vult,
moet jeugd opbouwen hare nieuwe normen.

Henriëtte Roland-Holst (1869 – 1952)

PRH- cursus: 
JE INNERLIJKE DRIVE ONTDEKKEN

In deze cursus ga je op zoek naar je die-
pe innerlijke ‘drive’ om te leven. In voe-

ling komen met deze kracht zet je op een andere manier in het le-
ven. Hoe meer je je met die drive verbindt, hoe meer je je leven kunt 
sturen in de richting van worden wie je wezenlijk bent en wat je aan moge-
lijkheden in je draagt. Deze cursus leert je dit te doen. Er wordt o.a. gewerkt 
met inspirerende teksten.
3 woensdagavonden na elkaar telkens van 19u15 tot 22u30.
De cursus start op woensdag 4 december. 
Plaats: CC Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas
Het tarief in samenwerking met CC De Vrije Ateliers:  € 50 voor de 
3 avonden. 

Cursusbegeleider: Martine Andries 
Info: martine.andries@prh.be – Tel: 0473 17 88 37

Inschrijving: www.prh.be

Werken in Beveren

N70
Goed nieuws: de N70 is terug open in 
beide richtingen. De rijstrook naar 
Antwerpen blijft werfzone en 
daarom verloopt het verkeer richting 
Antwerpen tussen de rotonde en 
Melsele over de middenstrook. Het 
parkeerverbod aan beide zijden blijft. 
Ook wordt tot 15 november de 
bushalte aan het Pareinpark in de 
richting van Antwerpen niet bediend. 

N450
Na nieuwjaar start de heraanleg tussen de E34 en de Kapelwegel, een 
zijstraat van de Dijkstraat. De omleiding loopt via Geestdam, Hofdam, 
Waelenweg, Broekstraat (deel), Zaveldam, Patrijzenstraat, Brielstraat (deel). 
De aannemer startte onlangs met werken aan de omleidingswegen en die 
zullen duren tot het einde van het jaar.

Fietsers en voetgangers zijn vanaf nu niet toegelaten op de 
omleidingswegen. Zij krijgen een veilige doorgang langs de werken op 
de N450.

De bewoners van de omleidingsstraten kunnen steeds hun woning 
bereiken en landbouwers blijven toegang hebben tot hun gronden.
Er komt een bewonersvergadering op 16 december.

GD

Vrijwilligers gezocht

Heb je wat vrije tijd die je op een sociale manier wil invullen? 
Residentie Molenberg in de Oude Zandstraat kan helpende handen
gebruiken bij de animatie. Is dit niets voor jou en sta je liever in de bar om 
de residenten en hun bezoekers van een drankje te voorzien? 
Ook dan ben je welkom.
Geef je gegevens door aan de balie of via 03/750 11 11 en Krisje Van 
Doninck neemt zo snel mogelijk contact met je op om verder af te spreken.

GD

socrates

DE DOOD IS EEN ZAAK VAN DE OVERLEVENDE, MEER DAN VAN DE DODE. (MARC REUGEBRINK)
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VRIJDAG 8 NOVEMBER SINT-MAARTENTOCHT
Hof ter Saksen
Vrij vertrek tussen 18.30 uur en 20 uur
Wandeling van ongeveer 1,5 uur

ZONDAG 10 NOVEMBER
Lezing Richard Willems 
De figuur van Martinus van Tours
Kasteel Cortewalle
10.30 uur

MAANDAG 11 NOVEMBER 68STE SINT-MAARTENSVIERING 
Randactiviteiten Grote Markt

10 uur tot zonsondergang Scouts Sint-Hiëronymus bakken pannen- 
koeken op houtvuren. Traditiegetrouw gaat een deel van de opbrengst naar 
11.11.11. 

Rondrit : 13.30 tot 19 uur Sint-Maartentripel, soep en frisdranken verkrijg-
baar in de tent van het Koninklijk Sint-Maartencomité Beveren.

Rondrit  : 12.30 uur Europalaan, samenkomst en vertrek van Sint-Maarten 
te paard met zijn gevolg. Tientallen kinderen, al dan niet per fiets, volgen 
Sint-Maarten van wijk tot wijk. 

12.50 uur : Gaverlanddam 

13.05 uur : Sint-Martinusschool (Leon Labytstraat), grielen op de speel-
plaats in leeftijdsgroepen. 

13.20 uur : Lindenlaanschool, grielen op de speelplaats.

13.35 uur : Pastoor Steenssensstraat (Congoke) 

13.50 uur : Bosbeek

14.05 uur : Kruibekesteenweg, grielen ter hoogte van huisnummers 47/49 

14.20 uur : Centrumschool (Bosdamlaan), grielen op de speelplaats 

14.40 uur : Hof ter Welle, Sint-Maarten grielt hier alleen voor de allerklein-
sten (kleuters)! Zij worden opgesplitst per leeftijdsgroep. 

16 uur : Verzameling op de parking aan het kruispunt D. Van Beverenlaan 
met Sint-Martenslaan. 

16.15 uur : Vertrek van de Sint-Maartenstoet, voorafgegaan door de vende-
liers en het trommelkorps van KLJ. Ouders en kinderen sluiten achteraan 
aan. Via de Oude Zandstraat gaat de stoet naar de Grote Markt. 

16.30 uur : Massagriel van op de pui van het gemeentehuis en de podi-
umwagen met voorbehouden plaatsen voor de kinderen die in de stoet 
meestappen. Aansluitend griel van handelaars gevestigd op de Grote 
Markt. 

17.15 uur : Massagriel van de bewoners van de Grote Markt (eerst de 
zuidkant (N70), dan de oostkant en aansluitend de noordkant ( tot het 
kruispunt met Kasteeldreef ). Mogen we vragen van verpakte losse snoep te 
gooien, geen andere voorwerpen? 

Herfst

Na de regen van de voorbije weken kregen we een aantal  
mooie dagen met veel zon. Heerlijke najaarsdagen en schitterend  
om mooie herfstwandelingen te maken. In de Luxemburgse  
beuken- en eikenbossen was de verkleuring van de blade-
ren van bomen en struiken heel mooi. Goudgeel, oranje en bruin  
waren de hoofdtinten. Prachtig! En dan die paddenstoelen! Wat een diversiteit 
en hoeveelheid. Vliegen-, koraal- en geweizwam, judasoor, tonderzwam en  
zwavelkopje. Tientallen soorten en allemaal om te mooier.

Die mooie dagen betekenden ook koude nachten en de nachttemperaturen flirt-
ten met het vriespunt. Hoog tijd dus om vorstgevoelige planten binnen te halen. Nu  
alle druiven en tomaten geoogst zijn is de serre weer leeg en na een schoon-
maakbeurt verhuizen de tere zuiderlingen naar binnen. Op de eerste plaats komt  
de kleine collectie waar ik een dikke boon voor heb, de citrusboompjes.  
Sinaasappel, citroen, limoen, kumquat, calamondin... Een speciaaltje in deze 
reeks is de soort “Boeddha’s hand”. Een soort sukadeboompje waarbij de  
partjes van het vruchtvlees elk apart omgeven zijn door de schil en zo op een hand  
lijken. Niet om op te eten maar heel geurende, aromatische vruchten en een  
blikvanger en heel decoratief om in de vruchtenschaal te leggen.

Dan komen de agapanthussen aan de 
beurt. Prachtige langbloeiers die deze 
zomer het beste van zichzelf hebben 
gegeven en weken aan een stuk hebben 
gebloemd. De bladverliezende soorten 
zouden mits wat afdekken ook winter-
hard kunnen zijn, maar ik neem er toch 
geen risico mee en overwinter hen toch 
maar binnen.
Nadien volgen de granaatappel, de  
engelentrompet en de Abessijnse  
banaan. Deze sierbanaan is met zijn 
bronskleurig, roodomrand en rood- 
generfd blad een schitterende  
aandachtstrekker in de zomertuin 
en kan na wat jaren uitgroeien tot  
gigantische afmetingen. Het over- 
winteren van deze plant is niet 

moeilijk. Haal haar uit de pot 
of de grond en verwijder zoveel mogelijk aarde van tussen de wor-
tels. Zet haar na het afknippen van de bladeren een week op haar kop  
zodat alle water van tussen de bladstompen kan weg lopen. Zet haar daarna  
terug recht in een pot zonder grond en laat haar zo de hele winter zonder water 
staan, eventueel zelfs in het donker. Succes gegarandeerd!
En zo zullen al deze groene parels hun leven voor de komende zes maanden 
doorbrengen. Bij een minimum van vijf graden Celsius.
Na de eerste vorst aan de grond zullen daarna de dahlia’s nog uit de grond  
gehaald worden om ook vorstvrij en droog  de winter te kunnen overleven.
We weten nog wat te doen en gaan ons nog niet vervelen.

François

Geweizwam

Boeddha's hand

Judasoor

Nog een tip: op 28 november om 20.00 uur is er in het hoevegebouw  
van Hof ter Saksen een interessante lezing door Dirk De Roose over 
plantenfamilies en hun eetbare kinderen. Je kan kennis maken met de 
voornaamste plantenfamilies die onze voedselgewassen voortbrengen 
en verrassende verwantschappen ontdekken tussen een aantal gekende 
gewassen die we regelmatig op ons bord terugvinden.
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   KRUISWOORDPUZZEL  222
Horizontaal:
(1) kort moraliserend 
verhalen met dieren of 
zaken als handelende 
personen (5) verbin-
ding vd neusgaten en 
de mondholte naar de 
slokdarm en de lucht-
pijp (8) voorloper vd 
euro (9) staat (Fr) (11) 
ijverig (13) 3.14 (14) 
Deutsche Bank (15) 
kalmte, bedaardheid 
(16) open onbebouwde 
ruimte bij of tussen 
bouwwerken (19) ple-
zier (20) tochtje (21) 
Frans voegwoord (22) 
weggetje (24) Union 
Européenne (25) plaat-
selijke zwelling tgv een 
bloeduitstorting (26) 
zoon (27) stoomschip 
(28) editoriaal (31) ~

Verticaal:
1) hoofddeksel (2) airconditioning 
(3) boekje met verhalen, liederen of 
gedichten (4) jeansmerk (5) 
mannelijke kat (6) beroemd ruimte-
wezentje (7) beweegbare afsluiting 
ve opening (10) Turn- und Sportge-
meinschaft (1899 Hoffenheim e.V.) 
(12) ~-Wan Kenobi (13) zieke die 
onder behandeling is (16) het 
gewone volk (17) bloemen vd 
waterleliefamilie (18) politieke partij 
(20) conflict (22) vlak (23) voorwerp 
waarop men schiet (29) de dato (30) 
voorzetsel

     OPLOSSING PUZZEL 221

Op 18 oktober overleed te Beveren in de palliatieve 
afdeling van het AZ Nikolaas Germaine Pelckmans, 
de echtgenote van Wim De Graef uit de Peter Benoit-
laan. Zij was te Deurne geboren op 30 november 1933. 
Het echtpaar heeft het geluk gehad 62 jaar samen te 
mogen zijn. Ze hebben 4 kinderen: Marijke, Jan, Els en 
Lieve. Er zijn 13 kleinkinderen en 17 achterkleinkinde-
ren. Germaine was een goede huismoeder en als er in 
haar druk gezin nog wat tijd vrij was dan besteedde ze 
die graag aan haar hobby’s: kant klossen, borduren en 

ander fi jn naaiwerk. De laatste jaren was zij minder mobiel geworden . En 
toen ze thuis moest verzorgd worden was ze heel tevreden over de inzet 
van het Witgele Kruis. De laatste 3 weken was ze opgenomen in de palli-
atieve afdeling en de familie was dankbaar voor de manier waarop zowel 
Germaine als haar familie door die dienst opgevangen werden.

Op 24 oktober overleed te Beveren in de afdeling De 
Linde (die tijdelijk in De Notelaar verblijft) Maria De 
Maeyer, de weduwe van Prosper Vercruyssen (+ 2007) 
uit Haasdonk. Zij verbleef sinds 2014 in De Linde. Zij 
was geboren te Kruibeke op 31 maart 1924. Haar le-
ven begon eigenlijk een dag later op1 april. Maar daar 
wou haar vader niet van weten, dus liet hij haar in-
schrijven op 31 maart, ze mocht immers geen aprilvis 
zijn. Toen ze 15 jaar was overleed haar moeder en nam 

zij de moederrol in hun gezin over en zo bracht ze  4 broers en 2 zussen 
groot. Zelf kreeg Maria 4 kinderen: Annemie, Paul, Lieven en Els. Er zijn 11 
kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen en de familie vergeet zeker haar 
“engelbewaarder Elfriede” niet, die haar gedurende 8 jaar 4 halve dagen 
in de week gezelschap hield en van welke uren Maria erg genoten heeft.  
Maria was zeer sociaal en had niets liever dan mensen om haar heen. Zij 
was zorgzaam en wou  er ook altijd goed voorkomen. Ze maakte tijd voor 
zieken- en burenbezoekjes, zette zich in voor de KAV, maakte graag een 
babbeltje, en genoot van de gezellige kaartnamiddagen met familie en 
met Haasdonkse vriendinnen. De laatste jaren viel het spreken haar hoe 
langer hoe moeilijker. Ten slotte is zij als een kaarsje uitgedoofd.

Op 19 september overleed thuis, omringd 
door zijn echtgenote en familie, Roger 
Laureys van de Van Broeckhovenstraat, 
voorheen Beukenhofl aan. Hij was te Beveren 
geboren op 12 mei 1926 en huwde met Lea 
Vermeiren. Ze waren 68 jaar gehuwd. Voor zijn 
beroep was hij Natiebaas bij de tabaknatie.
Samen hadden ze 4 kinderen Dirk, Annemiek, 

Katrien en Dominique, 11 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen.
Hij was ook vrijwilliger bij de brandweer van Beveren.
Hij hield van reizen en muziek beluisteren.
In alle stilte en de warmte van zijn familie sliep hij zachtjes in, vaarwel we 
zullen je missen.                 Katrien.

In deze tijden van terugblik, wenst de familie een 
liefdevolle herinnering aan Albert Rombaut, echtge-
noot van Maria Geleyn. Hij werd geboren in 1916 en 
overleed op 2 oktober 2012. Hij was oud strijder en 
krijgsgevangene 1940-45. Hij was ere-secretaris N.S.B. 
van 1963 tot 2000 en medestichter N.S.B. afdeling Be-
veren. Hij was tevens secretaris van het Verbond der 
Vaderlandse Verenigingen van Groot Beveren, Ridder 
in de Kroonorde en vereerd met meerdere Militaire en 
Burgerlijke Eretekens.

IN MEMORIAM CRYPTO 46: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 45:  
KAMER   GEGOKT   BAZELEN   LOLBROEK   
MEDEDADER   ONDERSTEEK   WATERKANON   HEETHOOFD   ZALMFOREL   
AFSTREIN   MEGATON   PASSEN  en dus … MOERASKOORTS

Burgerlijke Stand
Mededeling dienst Burgerzaken

Op 31/03/2019 is de burgerlijke stand overgeschakeld van papieren 
registers naar een nationale digitale databank van akten van de 
burgerlijke stand (DABS).
Omwille van deze omschakeling is het momenteel nog steeds technisch 
niet mogelijk om deze lijsten af te drukken. Van zodra deze lijsten opnieuw 
beschikbaar zijn, zal u hiervan bericht ontvangen.
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 79
Schenking vzw Kunst in het Land van Beveren

Emiel Van de Velde (°1953) 
Emiel werd ge-
boren in 1953 op 
de Puithoek te 
Beveren en volgde 
basisonderwijs in 
de Centrumschool. 
Later trok hij naar 
het atheneum 
te Sint-Niklaas, 
maar het keurslijf 
was hem te smal 
en na de lagere 
cyclus volgde hij 
sierkunde in de 

Londenstraat te 
Antwerpen. Daar 

ging voor hem de kunstenaarswereld open. Hij genoot van de vrijheid die men 
er bood en hij liep met grote ogen door de stad die hij nog moest leren kennen. 
De opleiding was een mengsel van alles en nog wat gaande van anatomie tot 
praktijk. In het laatste jaar volgde hij fotografie.
De laatste maand van zijn opleiding was er een vraag vanuit de drukkerij van 
Het Vrije Waasland voor een stagiair die de lay-out op zich kon nemen. Emiel 
bleef er tot het faillissement eind jaren tachtig. In die tijd was het maken van een 
krant geen sinecure. De reprograaf diende van elke foto een film te maken, die te 
ontwikkelen en dan te monteren tussen de teksten.
Met deze ervaring kon hij direct beginnen bij drukkerij De Kuyper te Zele die nog 
altijd traditioneel werkte, maar de start van het computertijdperk diende zich aan. 
Toen ook die drukkerij stopte, kwam hij bij FOTEK (foto en tekenen) terecht in 
Sint-Niklaas.

De kunstenaar
Emiel is als kunstenaar een laatbloeier. Begin 1980 volgde hij aan de academie van 
Beveren eerst zes jaar schilderkunst bij Erik De Haes, vier jaar modeltekenen en 
twee jaar grafiek. In zijn vroege werk maakte hij voornamelijk stillevens. In 2017 
was hij nog te bewonderen in Hof ter Saksen in een tentoonstelling van de groep 
Signaal uit Kruibeke.
Emiel schonk in 1995 twee werken aan de vzw en op 17 november van dat 
jaar was er een tentoonstelling in kasteel Cortewalle. De twee schenkingen 
behoren nu toe aan het kunstpatrimonium van onze gemeente. Het betreft 
Tegenlicht 1 en 2.

Recyclagekunst
In 2015 kreeg zijn kunstenaarsbestaan een ander uitdaging. Bij een wandeling 
in Hof ter Saksen en de tentoonstelling Beeldig Hof ter Saksen bemerkte hij een 
rode container van Nico Van Stichel, directeur van de academie te Sint-Niklaas. 
Hij ging een kijkje nemen te Sint-Niklaas, schreef zich in voor de cursus beeld-
houwkunst en hij volgt die nu drie namiddagen per week. Hij laat tegenwoordig 
zijn creativiteit de volle loop met allerlei prullaria. Hij schuimt de kringloopwinkel 
af en verzamelt banale materialen. Zijn echtgenote durft niets meer weg te doen. 

Verschillende materialen combineert hij en geeft ze een nieuwe dimensie. Hij is 
elke dag rond vier uur wakker, tussen vier en vijf uur is hij het meest creatief.
In 2016 was er in het centrum van Beveren een initiatief waarbij kunstenaars 
konden exposeren in containers en winkeletalages. Tijdens deze week van de 
amateurkunsten (WAK) stonden er drie havencontainers geparkeerd op de 
Grote Markt. Emiel was er als de kippen bij en ontwierp een installatie rond het 
vluchtelingenthema, aangezien vluchtelingen de reis naar het westen vaak 
maken in containers. Hij was net een beeld aan het boetseren in klei en gebruik-
te een natte doek om het te beschermen tegen uitdroging. Het bracht hem op 
een idee. Hij maakte meerdere foto’s van het werk op verschillende manieren 
gedrapeerd met het doek en bewerkte ze in verschillende kleuren. Hij bracht 
die aan met speciale lijm maar met de warmte en vochtigheid kwamen die 
gedeeltelijk los. Het zorgde voor speciale effecten. Het beeldhouwwerk 
Bange, blanke man  stond erachter. Ernaast stond een spiegel en als je erin keek 
werd je geconfronteerd met de bange, blanke man die we allemaal wel min of 
meer zijn.

Op de tentoonstelling van De Meiboom 2018 illustreerde Emiel Van de Velde zijn 
nieuwe elan. Hij had een barokke kader op de kop kunnen tikken, schilderde het 
doek volledig wit en bracht geschilderde keien aan die aan het zakken waren en 
op de vloer een aantal vlekken achterlieten. Toen wij een dag later de tentoonstel-
ling bezochten, waren de vlekken weg. De poetsvrouwen waren langs geweest. 
Op het schilderij links op de foto bracht hij schaduwen aan om de kijker op het 
verkeerde been te zettten.                     WA

Emiel tijdens de vernissage van de tentoonstelling in OC 
Boerenpoort in 2018.(© W. Andries)

Kunstenaar Emiel Van de Velde bij zijn werk in een van de containers op de 
Grote Markt in 2016. (© K. Pieters)

Tijdens de 51ste editie van de tentoonstelling van de Meiboom in 2018, tradi-
tioneel gekoppeld aan de Aardbeifeesten van Melsele, was Emiel Van de Velde 

aanwezig als gastexposant met een aantal werken. (© W. Andries)

Tegenlicht 1, gemeentehuis 
(gemeentelijk archief KLB 108)

Tegenlicht 2, Hof ter Welle 
(gemeentelijk archief KLB 109)
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Promotie KUNSTmo(NU)menten

Prijsuitreiking wandelzoektocht

Deze zomer stond de gemeentelijke wandelzoek-
tocht voor kinderen in het teken van ons boek  
Kunstmo(nu)menten. Van de 377 deelnemers brach-
ten er 222 hun formulier terug binnen. Tien kinderen  
die alles correct hadden én geluk hadden met de  
schiftingsvraag mochten op vrijdag 26 oktober in  
Cortewalle hun prijs afhalen. 

Fotovraag

We zijn jullie nog het antwoord op de fotovraag uit 
het vorige nummer verschuldigd. 

Boek Kunstmo(nu)menten

Het lang verwachte moment is aangebroken. 
Voorintekenaars kunnen dit weekend (zie flyer) 
Kunstmo(nu)menten afhalen in polyzaal 1 van 
CC Ter Vesten. 
Zaterdag kan dit van 14 tot 17 uur en zondag van 
10.30 tot 12 uur. Wie het wenst, kan het boek laten 
signeren door de auteurs.
Vanaf 11 november betaal je 33 euro en kan je het 
boek verkrijgen bij 
Wilfried Andries, Lindenlaan 56 of bij 
Gerda Drieghe, Schoofland 38, allebei in Beveren. 
Ook de toeristische dienst op de Grote Markt en  
Standaard Boekhandel hebben een voorraad  
opgeslagen.

GD

Voor een extra zoekopdracht in het kasteel waren een 
heks en haar helper op hun bezem naar Cortewalle 

gevlogen. (© G. Drieghe)

Brenda De Bock noemde haar werk Trainspotting en 
het station van Beveren is dus de juiste locatie. 

Wij kregen de naam Wachtende benen en zo staat het 
in ons boek. (© G. Drieghe)

Schepen van toerisme, Inge Brocken, met de 
 prijswinnaars. (© W. Andries)

Elke winnaar kreeg als extraatje de cartoon die onze 
huistekenaar Erik Pijl maakte om de zoektocht in 

onze krant aan te kondigen. (© G. Drieghe)

https://www.beveren.be/inwoners/vrije-tijd/toerisme/antwoorden-zoektochten-2019
Op de website van de gemeente staan alle antwoorden, maar we geven hier al het antwoord op de  
schiftingsvraag: in de bokaal zaten 381 knikkers. 
Wie de zoektocht gemist heeft, kan op www.beverseklok.be de originele vragen terugvinden en afprinten. 
De extra’s die de dienst Toerisme in de brochure toevoegde, moet je dan wel missen.

Wist je...

dat het spruitjesseizoen van oktober tot maart loopt? 
In het begin zijn ze nog wat bitter maar naar het einde 
van het seizoen worden ze zoeter. Door zijn specifieke 
smaak is het een groente die je moet leren eten. Weinig 
kinderen zullen hun eerste spruit lekker vinden.
Spruitjes kwamen vanuit het gebied van de  
Middellandse Zee naar onze streken, misschien al met 
de Romeinen, en worden hier vanaf de middeleeu-
wen geteeld. Omdat die teelt rond Brussel gebeurde,  
worden ze in het Frans ‘choux de Bruxelles’ genoemd. 
In het Nederlands blijft Brussel achterwege en dat 
is opmerkelijk want in het Engels spreekt men van  
‘Brussels sprouts’, in het Italiaans van ‘cavolini di  
Bruxelles’, in het Turks van ‘Brüksel lahanasi’. 
Ook de Poolse en Zweedse naam houdt verband met 
onze hoofdstad. 



Vorig seizoen gebruikte Waasland-Beveren 20 NIEUWE spelers in eerste klasse 
waardoor het niet minder dan 135 spelers opstelde in ZEVEN seizoenen eerste 
klasse-voetbal…dit jaar zal het allicht niet zo’n vaart lopen al zijn er ondertus-
sen wel al 13 nieuwkomers opgesteld (de doelmannen Pirard, Gabriel en Jac-
kers en de veldspelers Wiegel, Emmers, Koita, Verreth, Vukcevic, Ageyepong, 
Asomani, Durmishaj, Kobayashi en Tshibola). 
Gewezen KSK Beveren-middenvelder KRUNOSLAV JURCIC is tegenwoordig 
trainer in Dubai bij Al Nasr. Het voorbije seizoen was hij oefenmeester bij Bani-
yas in de Verenigde Arabische Emiraten.
Het is niet alleen JEAN-MARIE die wordt gevraagd om ergens de aftrap te gaan 
geven. Vorige maand werd JEAN-BAPTIST PFAFF uitgenodigd in Aalst om er 
de match Eendracht Aalst-Hoogstraten VV op gang te trappen. In het seizoen 
1964-1965 speelde hij samen met zijn broer Louis bij toenmalig tweede klas-
ser Eendracht Aalst aan de zijde van ondermeer  André De Nul en Maurice 
Martens.  Aalst, begin de jaren zestig nog een eerste klasser maar door de zaak 
Blavier (match Aalst-Standard eind 1961 , 4 rode kaarten voor Aalst en na bles-
sures schoten er maar 5 spelers over en moest de match worden gestaakt, de 
uitgesloten spelers kregen 4 tot 6 schorsingsdagen, fysicaltrainer Michel Ver-
schueren, die jaren later beroemd werd bij Anderlecht kreeg een jaar schorsing 
en Aalst moest een match met gesloten deuren spelen) gezakt naar tweede  
zou dat seizoen 64-65 ondanks een goede start degraderen . En door opnieuw 
een schandaal, een omkoperij in de match tegen Charleroi, belandde Aalst 
door de degradatie niet in derde maar wel in vierde klasse. Op het einde van 
dat seizoen , op 20 april 1965 speelde toenmalig derde klasser Beveren vriend-
schappelijk bij tweede klasser KV Mechelen (toen nog Malinois). Malinois liep 
uit tot 4-0 maar de twee testspelers bij Beveren JEAN-BAPTIST en LOUIS PFAFF 
zorgden op hun tweetjes voor een spectaculaire ommekeer, het werd nog 4-5. 
Louis was te duur voor Beveren, bleef bij Eendracht Aalst waarmee hij direct 
terug promoveerde van vierde naar derde klasse. Jean-Baptist kwam wel naar 
de Freethiel…één van de allerbelangrijkste transfers uit de geschiedenis want 
in zijn kielzog kwamen de kleine mannen mee… JEAN-MARIE, TOON die toen 
al meetrainden bij de jeugd van Aalst. 

RB

Rudy Camacho pakt een prijs in Canada.

Op 3 maart 2018 speelde Rudy Camacho zijn laatste wedstrijd voor Waasland-
Beveren, thuis tegen Rc Genk. De week nadien op de laatste speeldag van de 
reguliere competitie was Camacho er niet meer bij op KV Mechelen. En zo 
verzeilde hij, gewild of niet, in de matchfi xingzaak. Werd hij niet meer 
opgesteld om het KV Mechelen wat gemakkelijker te maken of had zijn 
afwezigheid te maken met zijn transfer naar het Canadese Montreal Impact. 
Een antwoord op die vraag zullen we allicht nooit krijgen. Op 1 april stond hij 
voor het eerst op het scheidsrechtersblad van zijn nieuwe club in Seattle. Bij 
WB speelde hij 67 competitiematchen.
Eind vorige maand kroonde hij zich met zijn club Montreal Impact tot 
kampioen van Canada na het winnen van de zogenaamde “Voyagers Cup” 
tegen Toronto. Door die zege tegen Toronto mag Montreal in februari 2020 
deelnemen aan de Amerikaanse versie van de Champions League (georgani-
seerd door CONCACAF, de vereniging van voetbalclubs van Noord-Amerika, 
Centraal Amerika en de Caraiben, in Europa vergelijkbaar met de UEFA).  In 

Canada is sinds begin dit jaar een profcompetitie opgestart, voorlopig nog 
maar met zeven teams. Bij één van die zeven teams speelt ex-WB-doel-
man MATHIAS JANSSENS, bij fc Valour uit Winnipeg. De beste teams uit 
Canada spelen echter in de USA in de MSL (Major Soccer League) of de NASL 
(North America Soccer League, de tweede afdeling). In een knock-outsysteem 
spelen al die profteams uit die drie verschillende competities voor de Voyagers 
Cup om uit te maken wie er kampioen van Canada mag worden genoemd. Dit 
jaar waren de fi nalisten Totonto (met ex-Rc Genkspeler Pozzuelo) en Montre-
al Impact. Het werd twee keer 1-0 en de strafschoppen moesten beslissen. 
Daarin haalde Montreal het en de beslissende strafschop werd omgezet door 
Rudy Camacho. 

Asterix AVO op zoek naar 14de landstitel.

Het nieuwe volleybalseizoen is ondertussen ook al een tijdje bezig. Een 
speciaal jaar voor Asterix dat het voor het eerst in 25 jaar zonder trainer Gert 
Vande Broeck moet stellen. Zijn opvolger Kris Vansnick(afkomstig van Gooik) 
begon al vast goed door de Supercup te winnen tegen Oostende (de 12de 
keer in de clubgeschiedenis dat Asterix de Supercup won).

Naast trainer Vande Broeck vertrokken deze zomer heel wat speelsters : 
Janne Devos (Michelbeke), Stephanie Van Bree(Oudegem), Margo Voets 
en Yana De Leeuw(Lendelede). Hun leemte werd opgevuld door drie jonge 
Belgische internationalen : Manon Stragier(Gent), 21 jaar en vorig 
seizoen verkozen tot beste Belgische belofte( Stragier speelde 3 en 4 jaar 
geleden ook al bij Asterix)  , Annie Valkenborg(Tongeren), 21 jaar en JUT-
TA VAN DE VIJVER(Lendelede), 23 jaar ex-Oostende, Oudegem, Gent, 
Lendelede. Jutta is de zuster van Ilka Van De Vijver. Ilka speelde in de periode 
2009-2012 voor Asterix en is nu aan haar 8ste seizoen in het buitenland toe : 
Cannes(12-15), Casciano,Italie(15-16), Kamnik Ljubljana,Slovenie(16-17), 
Vilsiburg, Duitsland(17-19), Targoviste, Roemenie(19-20). De zussen Van 
De Vijver zijn afkomstig van Kruibeke en stammen uit een volleybalfamilie. 
Hun moeder is gewezen Belgisch internationale KATO SNAUWAERT en hun 
vader JULIEN VAN DE VIJVER, al decennia lang volleybaltrainer. De afgelopen 
vier jaar was Julien trainer van Jong Orange, het Nederlands beloftenteam. Dit 
seizoen keert hij terug naar België en wordt trainer van de fusieclub LIMBURG 
VOLLEY LADIES (een fusie van As en Tongeren)…ze hebben de ambitie om op 
termijn Asterix van de troon te stoten. 

De hoogste afdeling bij de dames bestaat naast Kieldrecht en Tongeren verder 
uit Gent, Charleroi, Oostende, Antwerpen, Michelbeke, Lendelede, Oudegem 
en nieuwkomer Tchalou. Tchalou is een club uit Chapelle-Lez-Herlaimont (in 
Henegouwen, gelegen tussen Charleroi en La Louviere). 

RB
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Bij het lezen van de ploegopstelling 
van Standard voor hun wedstrijd 
tegenWaasland-Beveren van 30 
oktober viel het mij op dat spelers 
Emond en Boljevic ontbraken. Bij 
verder zoeken vond ik de oorzaak 
ervan. Emond zou gewond zijn aan 
een scheenbeen en Boljevic zou 
pijnlijke hamstrings hebben. Redelijk 

flauwe verontschuldigingen, als je ’t mij vraagt. Zou de Standardtrainer 
soms vrezen dat de twee genoemden, die gewezen Waasland-Beveren-
spelers zijn, niet het volle pond zouden geven tegen hun vroegere 
werkgever?

RP

SPORT ANDERS

KVLV-Beveren

Manon Stragier Anna Valkenborg Jutta Van De Vijver
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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  -  www.cornelis-partners.be

Kerststallencultuur? Ook jouw erfgoed!

 Roept het woord 'kerststal' bij jou ook 
herinneringen op aan gezellig beeld-
jes uitpakken met een kop warme 
chocomelk erbij? Gaat Kindje Jezus in jouw 
familie pas op 24 december in de kribbe of zetten de 
Driekoningen elke dag een stapje dichter richting Bethlehem?
 Kerststallen opzetten is een wijd 
verspreid gebruik in veel families, 
maar de jongere generatie is niet altijd meer vertrouwd met 
de verhalen die aan kerststallen verbonden zijn. 
De tradities rond het opzetten van 
een kerststal vormen een stukje van ons collectief geheugen 
en het 
doorgeven van dit bijzonder erfgoed voor de komende 
generaties is de moeite waard!

Vele vrijwilligers zetten zich in voor de kerststallencultuur. 
Denk maar aan alle verenigingen en wijkcomités die elk jaar 

een buitenkerststal zetten of kerkbesturen die de parochie-
kerk voorzien van een kerststal. Of aan wie creatief aan de slag gaat om een school of rusthuis van een kerststal te voorzien. 
Ook veel gezinnen maken van het zetten van het kerststalletje een gezellig ritueel. 
De kerststal brengt mensen samen. Het is een plek van warmte, gezelligheid en verbondenheid. Een kerststal is dus ook een 
ontmoetingsplaats en staat in die zin symbool voor een hoopvolle samenleving.
De Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden zet zich al jaren in voor het kerststallenerfgoed en wil de kerststallencultuur laten 
erkennen als immaterieel erfgoed via de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Hiervoor kunnen ze rekenen 
op begeleiding van CRKC-PARCUM en Histories. Maar ook jouw steun is nodig! 
Vind jij ook dat de tradities die bij de kerststal horen een plekje verdienen op deze lijst? Zet dan een bericht op facebook of stuur 
een mailtje met ‘Ik vind dat de kerststallencultuur moet erkend worden als immaterieel erfgoed’ naar  het contact van 
www.kerststallenvrienden.be 
Namens het bestuur van de Federatie van Vlaamse kerststallenvrienden 

Maria De Bie – voorzitter
Jan Holvoet –  secretaris 

Van links naar rechts: Guido Troubleyn, Maria De Bie, Jan Holvoet.

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 
e-mail: info@demunck.be

Klantenparking
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Onlangs  kwamen een 50-tal vrouwen en mannen samen die geboren zijn 
te Melsele in 1954 of geboren in 1954 en nu in de gemeente zijn ingeweken. 
Naar 5 jaarlijkse gewoonte genoten deze 65 jarigen samen met hun partner 
van een heerlijke brunch in zaal Olympia.

°°°
Kreeg ik de vraag: van waar komt de naam van de Melseelse basketploeg 
Remant Basics. Remant is de hoofdsponsor en Basics is indertijd als naam 
gekozen omdat men erg intensief met jeugd was begonnen, en die leer je 
de fundamentals van het basket. Basics Melsele klinkt dan beter dan Funda-
mentals Melsele.   AVO Melsele betekent dan weer Als Vrienden Ondereen.   
En weet je van waar ‘Svelta’ Melsele komt? Lang geleden zocht de voetbal-
ploeg een naam en men koos voor het sigarenmerk van de voorzitter   En 
waar komt DJEM vandaan?  Echt waar: De Jeugd En Melsele!
Waarom wordt ook alles afgekort? Alfons Van Puymbroecklaan zegt het bordje 
(mooi volledig) maar de bordjes van de zijstraten geven  K.L.Ledegancklaan,  
H.Verriestlaan  en A. Rodenbachlaan aan.  Waarom het eerste volledig en de 
andere afgekort?   WZC Briels zegt het bord aan het rusthuis.  WZC is toch 
sinds jaren de Wase ZwemClub in Sint-Niklaas ?  Zwemmende oudjes?

 Kost dat dan zoveel meer om 
op het bord (in kleinere letters 
dan) Woon – en Zorgcentrum 
Briels te schrijven?  Er staat ook 
niet Jeugdhuis Djem op hun 
voorgevel maar JH Djem OC 
De BOERENPOORT staat op het 
bord aan bakker Van Hoorick 
maar wat is alweer  een OC?  
(orgelcomité? openbaar  
centrum? Of is het onze burge-
meester zijn sigarenmerk?)

Het grafschrift van de week

Hier ligt de voorzitter zijn sigaar
Svelta: hij kreeg het klaar

Den Est

Ik start mijn zoektocht in de 73° jaargang, het jaar 1956. Het gemeentebe-
stuur is verheugd aan zijn inwoners mee te delen dat de geplande (en nood-
zakelijke) fietspaden langsheen de Rijksweg eindelijk zullen uitgevoerd 
worden.  De plannen dateren al van 1950.  Vanaf dit jaar is de nieuwe 
begraafplaats op het Levergem in gebruik genomen. Men mag houten én 
ijzeren kisten gebruiken. Of ze een anti-roest behandeling moeten krijgen, 
staat er niet bij. In de Kallobaan wordt een huis verkocht.  Niets uitzonderlijk 
eigenlijk.  Maar er staat wel uitdrukkelijk in de advertentie ‘met een afzon-
derlijk poortje’.  Iets voor de laat-thuis-komers ?  De politie deelt mee dat er 
erkenningstekens van ‘bekwaamheid’ en ‘zedelijkheid’ zijn gevonden.  Had 
die persoon ze niet meer nodig ?  En op een baan naar Beveren heeft men ’s 
nachts een nieuwe matras gevonden.  Konden ze echt niet wachten tot ze 
thuis waren ?  Twee van de drie in de oorlog geroofde klokken hangen terug 
in de kerktoren van Beveren. Daarenboven worden ze nu elektrisch bediend.  
Er wordt een gans schema meegedeeld over het Kleppen in de week en op 
zondag, het Angelus, de Berechting, bij een overlijden en het weergeven 
van het uur.  Alleen op de grote klok is het nog wachten.  Vanaf nu zien we 
de misdienaars niet meer omhoog vliegen als ze  de klok aan het luiden zijn.  
De commissie van Openbare Onderstand vraagt een prijsopgave voor 125 
paar ‘manskousen’.  Bij de prijsopgave moet ook een staal afgegeven wor-
den.  In Kallo wordt het oud fort ‘De Perel’ openbaar verkocht. Bij Strijbol 
verkopen ze ter gelegenheid van de communie : kerkboeken, missaals, 
paternosters, beeldekens én nuttige geschenken.  Wil dat zeggen dat  
missaals, paternosters ed. geen nuttige geschenken zijn ?  Een reporter 
heeft het ook over de salami.  Meer speciaal over ‘het velleke’ dat rond deze 
vleesspecialiteit ligt.  En waar halen we die vellekes ? Ik citeer nu even let-
terlijk.  ‘Hoeveel naarstige vingeren hebben er aan dat velletje hun tijd 
besteed, eer het rond die lekkere salami kwam ? ‘  Inderdaad, bij Rik van 
Royen, die zijn bedrijf gemoderniseerd heeft en in Beveren ten eeuwigen 
dage ‘het vellenkot’ zal heten. Het gemeentebestuur deelt mee dat de  
rijksweg Antwerpen-Gent op haar grondgebied breder zal worden.  Tegelijk 
zal men de baan over de spoorweg brengen. Het pas opgerichte  
‘Restaurant Beveren’ zal dan vanop de baan niet meer zichtbaar zijn en velen 
vrezen dat de laatste uren van deze uitbating zijn geteld.  Ge moet er nu 
eens naar gaan kijken.  

J.B.
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een Huisartsen-
wachtpost, die heeft een centrale post in de 
Prinses Josephine Charlottelaan 21d te 
Sint-Niklaas en twee satellieten, één in 
Beveren-Waas (campus 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 
weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot
 ’s anderendaags 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 
feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 
18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/039 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling in de 

etalage van elke apotheek
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 en 22u00: te 
vinden op www.kavw.be of www.apotheek.be of het 
betalend nummer: 0903 / 99 000
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 en 9u00: Bel 
politie Beveren 03  750 14 11 die zal doorverwijzen 
naar de geselecteerde nachtdienstapotheek
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes is met zijn Marjet 
naar de Ardennen 
gegaan en hij heeft de 

nieuwe verrekijker meegenomen 
die hij van haar gekregen heeft 
voor zijn verjaardag.
Van op een hoogte hebben ze een 
overzicht over de bochten van de 
Semois en Riekes haalt de 
verrekijker uit zijn rugzak om naar 
een kasteel in de verte te kijken.
-Ik kan de mensen tellen die rond 
dat kasteel staan te kijken, zegt hij . 
En daar verder loopt een klein 
weggetje.
En hij blijft maar kijken en vertellen.
-Ik geloof dat ge content zijt met 
die verrekijker, zegt Marjet.  
-Dat zal wel, zegt Riekes, op de 
bijsluiter staat: ‘vergroot 20 maal’ 
en ik heb er al meer dan 25 keer 
door gekeken en hij doet het nog 
altijd.

NEM NOU
Op elke kermis stonden vroeger 
attracties die het publiek niet alleen tot 
kijken uitnodigden maar die de 
mensen dikwijls ook uitdaagden. 
Denk maar aan de LUUT MET DEN 
BEER. Welke sterke vent durfde 
tussen de touwen gaan staan en de 
strijd aangaan met een echte (maar 
redelijk tamme) bruine beer en zo een 
premie, goed voor een paar pinten en 
de eeuwige roem bij zijn dorpsgeno-
ten te behalen, als hij de beer onder de 
knie kreeg. Toen ik dat voor het eerst 
meemaakte (als kijker uiteraard) ver-
stond ik dat woord ‘luut’ niet en als er 
kort daarop stevig gelachen werd door 
de toeschouwers dacht ik dat men 
gewoon ‘leut met de beer’ bedoelde. 
Pas later besefte ik dat het echt om 
een uit het Frans afkomstige ‘lutte’ = 
worsteling, gevecht ging.
Wij hebben in ons dialect nog een 
andere ‘luut’ en dat is meestal iets 
negatiefs over een vrouw: een 
bierluut, een koffieluut.
En van iemand die geregeld uit zijn 
humeur is of een sterk wisselend 
humeur heeft, zeggen wij: hij heeft 
zijn LUTEN weer. En hij (zij) is een 
echte ‘lutenman / lutenvrouw’.                      

RP

VAL VAN DE BERLIJNS MUUR…

Het was op 27 april 2004 dat we bij ons thuis het 
Duitse echtpaar Achim en Marlis Vogel uit het vroeger 
Oost-Duitse Dessau voor de tweede keer op bezoek 
kregen. We hadden die mensen in ’t begin van de jaren 
’90 leren kennen op vakantie in Oostenrijk. Het waren 
leeftijdsgenoten en zij waren net als wij geïnteresseerd in 
de hobby tuinieren. Wij waren al eens een paar dagen bij 
hen in Dessau geweest en we hadden toen heel 
wat vernomen over hun niet zo prettig leven in de 
communistische DDR, de Duitse Democratische 
Republiek, en hoe gelukkig ze waren dat de Berlijnse 
Muur en tegelijk het 7.000 km lange IJzeren Gordijn op 9 
november 1989 gevallen was. Toen ze voor de eerste keer 
naar Beveren kwamen was het nog in hun Trabantje. Ik 
herinner mij vooral hoe zorgzaam Achim met hun 
autootje met tweetaktmotor omsprong en hoe hij ’s 
avonds handig zijn voertuig op onze oprit maneuvreerde, 
zodanig dat het ’s nachts ‘uit het zicht van de straat’ was.

…OP 9 NOVEMBER…

We hadden hen toen ons dorp en de omgeving leren 
kennen. Kasteel Cortewalle imponeerde hen en Achim, 
die erg geïnteresseerd is in aardrijkskunde, bekende wel 
al gehoord te hebben over polders maar hij had ze nog 
nooit gezien. Aan het Verdronken Land van Saeftinge was 
hij niet weg te slaan en over de eb en vloed van  de 
Schelde kon hij niet zwijgen. Zij wonen in een stad aan de 
Elbe maar voor getijden ligt Dessau te ver van de zee.
Toen Achim in 2004 terug naar Beveren op bezoek kwam, 
was hij fier als een pauw dat hij nu met een ‘echte auto’ 
reed, een Renault. We lieten Marlis kiezen welke stad we 
eerst gingen zien. Het werd Brussel! Vooral omwille van 
het koninklijk paleis. Het is opvallend dat je graag wat 
meer verneemt over wat je zelf niet hebt. En hier was dat: 
een koning en zijn paleis, de wachten, de omgeving… 
Alles was door ‘die koning’ danig belangrijk. ’s Anderen-
daags trokken we naar Antwerpen. Ze vonden de stad 

prachtig en zeker ook de unieke Nottebohmzaal van de 
Stadsbibliotheek, daar had Dirk Van Duyse voor gezorgd 
dat we die met onze gasten konden bezoeken.
Het beste voor hen moest echter nog komen. Je kan 
afspraken maken op voorhand en zaken regelen om het 
je bezoekers naar de zin te maken. Maar als je door puur 
toeval geholpen wordt, is dat dubbel leuk.

…30 JAAR GELEDEN.

We hadden pas een week tevoren gelezen dat in Ter 
Vesten op 29 april de film ‘Good Bye, Lenin’ zou vertoond 
worden, Duits gesproken. Het gaat over een Oost-
Berlijnse moeder die door een tijdelijk geheugenverlies 
de val van de Muur en dus ook de Wende (ommekeer, 
omwenteling) gemist heeft. Wanneer ze na zes maanden 
uit haar coma ontwaakt, werkt iedereen uit haar 
omgeving zich uit de naad om haar te doen geloven dat 
de DDR nog altijd bestaat, want moeder was een heldin 
van het communistische vaderland. Dit leidt tot komische 
situaties: maak maar eens communistische televisie 
terwijl dat systeem niet meer bestaat. Wij genoten erg van 
de film en we hoopten hetzelfde voor onze gasten. 
Maar toen Marlis verschillende keren haar zakdoek 
bovenhaalde om haar tranen te drogen wisten we dat de 
herinneringen aan hun moeilijke jaren bij haar te pijnlijk 
waren. Toen we daarna in de cafétaria nog iets gingen 
drinken, zat ze eerst nog een tijdje verlegen in ‘t rond te 
kijken. Daarna zegde ze toch dat ze tevreden was dat ze 
die film gezien had en Achim vulde aan met: ‘En dat we 
daarvoor naar Beveren moesten komen.’  

RP


