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Van Wim Tindemans naar 
microbrouWerij sTanium naar

brouWerij 4cr
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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

Tine de CAigny sCoorT, Lees p. 9

Aftakelen, achteruitgaan, sukkelen, verzwakken…  Ze worden in een adem 
genoemd met het verouderingsproces. Vele ouderen ervaren dat blijkbaar 
anders, ze nemen er de ouderdomskwaaltjes bij. Indien de gezondheid het 
toelaat, voelen ze zich best in hun rol. De vraag werd gesteld aan ouderen. 
Stel, je kunt terug gaan in de tijd. Welke leeftijd zou je dan kiezen? 
Zestien? Je hele leven ligt dan nog voor je. De meeste ouderen passen voor 
die onzekerheid en die onvoorspelbaarheid. Teveel verantwoordelijkheden 
komen op je af, terwijl je er eigenlijk nog niet klaar voor bent. 
Veertig? Je kunt je werk kwijtraken, een relatie kan stukgaan, kinderen kun-
nen problemen geven…  
Vijftig? Nog te jong, te veel stress van het werk en nog geen kleinkinderen. 
Kleinkinderen blijken een positieve stimulans te zijn.  Samengevat: eindelijk 
oud.  Niets moet, je wordt lid van een bijzondere groep. Je hoeft je niet meer 
bezig te houden met voortplanten en kinderlast. Eindelijk rust. Dat is het ver-
haal van de kwieke, gezonde senior. Hij is enkel oud in leeftijd. Hij zit aan de 
computer, hij facebookt. Hij is lid van een vereniging. Hij gaat op reis. 

Er zijn ook andere ervaringen: oud worden doet pijn, je lichaam protesteert, 
de ledematen worden stram, de partner is overleden, de dood komt dichter-
bij. Eenzaamheid is erger dan fysiek lijden. Je bent maar zo oud als je je voelt, 
zegt het spreekwoord. Gemakkelijk gezegd als het leven tegenzit. Ouder 
worden is een individueel proces.

Oudere echtparen hebben vaak de wens om samen te sterven, dat de stek-
ker alstublieft tegelijkertijd uit het stopcontact mag getrokken worden. 
Samen sterven is dan het ultieme slot en toppunt van liefde. Sommige men-
sen willen niet alleen achterblijven omdat ze een lange geschiedenis met 
elkaar hebben. Maar het leven speelt zich anders af. De oplossing is door te 
gaan in waardige herinnering aan de overledene en er nog iets van te maken.  

Geneeskunde voegt almaar jaren toe aan het leven. Zoveel eeuwen geleden 
waren de levensfazen vergelijkbaar met die van dieren. Bij de meeste dieren 
stopt het leven niet veel later dan de vruchtbaarheid. Mensen werden niet 
veel ouder dan veertig of vijftig jaar. Voor de zeventiende eeuw werd slechts 
1% van de bevolking ouder dan 65 jaar. De meesten overleden al op jeugdi-
ge leeftijd door gebrek aan hygiëne, door een slechte voeding, door gebrek 
aan medische zorgen bij bv. een banale infectieziekte. Op het einde van de 
achttiende eeuw werd 4% van de bevolking ouder dan 65. Tegenwoordig is 
iemand van zestig nog jong en heeft hij een tweede leven voor zich. Hij zakt 
niet onderuit in de zetel, hij onderhoudt sociale contacten, al was het maar 
via facebook. 

Hoe moeten we ouder worden. Psychologen hebben goede raad. Ze zijn 
jong en schrijven er boeken over. Jongeren weten niet wat oud zijn is, oude-
ren weten wel wat jong zijn is. 

In Beveren zit vast en zeker iets in het water want de lijst met lokale bieren wordt 
steeds langer, tot groot plezier van de Beverenaar. 
Zeven brouwerijen richtten begin 2018 ‘Bier Verenigt’ op: Brouwerij Bruun, Brouwerij 
De Bock, De Beverse Mout, Domein Reynaert, Huisbrouwerij Fientje, Ostdonk Bieren en 
Microbrouwerij Stanium van Wim Tindemans. Die laatste gaf deze zomer zijn job op 
om voltijds thuisbrouwer te worden en heeft grootste plannen. 

Wim volgde aan het GTI elek-
tronica en studeerde verder als 
industrieel ingenieur automa-
tisering. Hij werkte meer dan 
twintig jaar in de automatise-
ringssector. Bij Egemin (nu Agi-
dens) hielp hij brouwerij Hoe-
gaerden mee opstarten en 
ook bij Duvel en Westmalle 
had hij projecten, maar de 
kiem voor zijn latere brouwers-
carrière werd niet hier gelegd. 
Dat gebeurde toen hij van 
Marina, zijn latere vrouw, het 
‘Bierjaarboek’ van Peter Crom-
becq kreeg. Het koppel reisde 
heel België door om zoveel 
mogelijk van de vermelde bie-
ren te proeven en het smaakte 
ook figuurlijk naar meer. Wim 
volgde een bierbrouwerscur-
sus en half jaren negentig 
begon hij in zijn keuken te 
experimenteren. 
Een kantelmoment was de 
175ste verjaardag van de har-

monie van Bazel. Muzikant Wim vond in de voorzitter een collega hobbybrouwer en 
samen brouwden ze het jubileumbier. In 2014 werd in Beveren 400 jaar marktoctrooi 
gevierd en De Beverse Mout vroeg Wim om daarvoor een bier te ontwerpen: de 
Va’Snee. Wim had er plezier in en wou meer. Microbrouwerij Stanium was het resultaat. 
Zijn technische bagage nam hij mee in het project en door het brouwproces zoveel 
mogelijk te automatiseren, kan hij zeker zijn van een constante kwaliteit. Wim hecht 
ook belang aan ecologie en de warmte die de grote koelcel afgeeft, wordt gebruikt om 
de brouwerij en de zogenaamde warmtekamer (waar de gist de suikers in de wort 
omzet in alcohol) te verwarmen. Als er wordt gebrouwen, loopt de temperatuur in de 
brouwzaal fel op en een airco zorgt dan voor verfrissing. In de toekomst hoopt hij die 
afgevoerde warmte te gebruiken voor het verwarmen van het brouwwater.

KUnsTVeiLing, Lees p. 4

Wim bij zijn brouwinstallatie, goed voor max. 80 liter per 
brouwsel. (© G. Drieghe)
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Bier op mAAT

Van bij de start van Stanium wou Wim sterk inzetten 
op het ontwerpen van bier op vraag van klanten. 
Ondertussen is dat zowat de helft van al zijn brouw-
sels. De opdrachtgever kan een eigen recept aanbie-
den en anders ontwikkelt Wim er een dat voldoet aan 
de wensen van de klant. 
Het hele creatieproces staat synoniem voor bierbele-
ving en de klant wordt daar nauw bij betrokken: 
vooraf proeven om de juiste balans in het recept te 
vinden, mee helpen brouwen, bottelen en etikette-
ren en na het hergisten en rijpen een verplichte 
degustatie om het eindresultaat (hopelijk) goed te 
keuren. Wie het ooit meemaakte, kijkt nooit nog op 
dezelfde manier naar bier.

Bier VerenigT
Het collectief, dat in de 
inleiding al even werd 
genoemd, wil het Bever-
se bier en zijn brouwers 
niet alleen promoten, 
maar ook door allerlei 
activiteiten de Beveren-
aars bijeenbrengen. Mis-
schien nam je deze 
zomer wel deel aan de 
‘Biersneukeltocht’. 
Eind september mocht 
voorzitter Tim Verwilg-
hen een BEA in ont-
vangst nemen. ‘Beverse 
Economische Ambassa-
deurs’ is een gemeente-
lijk initiatief om plaatse-
lijke ondernemers 
omwille van hun gedre-
venheid en creativiteit in 
de bloemen te zetten.

4Cr (FoUr Crops 
roTATion)

In 2020 wordt in het 
Doornpark een nieuwe 
brouwerij geopend. Ze 
draagt (net als de ven-
nootschap erachter) de 
naam 4CR, een naam die 
verwijst naar het vier-
slagstelsel. Eeuwen terug 
leidde het creatief 
omspringen met land-
bouwgrond tot grotere 
welvaart. Wim en Tim wil-
len zich daardoor laten 
inspireren en met een 
andere aanpak dan de 
gangbare betere resulta-
ten boeken. 
Tim regelt de commerci-
ele kant. Wim zal hetzelf-

de doen als nu, maar dan wel op grote schaal. De 
brouwerij zal Beveren ook toeristisch op de kaart zet-
ten. In eerste instantie met rondleidingen, later komt 
er een bezoekerscentrum. Het wordt een brouwerij in 
Beveren, van Beveren, door en voor Beveren.
Voor de brouwactiviteit wil Wim zoveel mogelijk 
gebruik maken van de ‘korte keten’. Hij heeft onder-
tussen iemand die in Kieldrecht hop teelt en zal in de 
toekomst ook lokale gerst kunnen gebruiken. De draf 
(afval na het filteren) kan door de boeren gebruikt 
worden als veevoeder. Het zorgt niet voor vrolijke 
koeien want de alcohol komt pas later in het proces. 
Draf zit wel vol vezels en vitamines en is ook geschikt 
om koekjes van te maken of kan gebruikt worden 
voor ontbijtgranen. Het afvalwater zal worden opge-
slagen en tijdens droge zomers zullen de lokale boe-
ren het kunnen ophalen om hun land te besproeien. 

Bier oF WorTsAp?
Alcoholvrij bier is aan een opmars bezig. Terwijl klas-
sieke brouwerijen de alcohol uit hun ‘normaal’ bier 
halen en daarmee onvermijdelijk ook smaakstoffen 
verdwijnen, pakt Wim het anders aan. Een Deense 
universiteit ontwikkelde een gist die suikers niet 
omzet in alcohol. Het eindproduct bevat enkel 
natuurlijke suikers, veel vitaminen (15 % van de dage-
lijkse behoefte aan B6) en is lekker en dorstlessend. Is 
dit bier? Bierautoriteit en prof. Freddy Delvaux vindt 
alvast van niet en noemt het wortsap.
Aan u om te proeven.

www.bierverenigt.be

www.stanium.be

www.4cr.be
GD

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

De meeste brouwerijen dragen de naam van hun 
brouwer, maar brouwerijen Lindemans en Tim-
mermans zouden daar in dit geval niet gelukkig 
mee zijn. Wim Tindemans vond de oplossing in 
de tabel van Mendeljev. ‘Tin’ staat er vermeld als 
‘stannum’, door Wim aangepast tot ‘stanium’. De 
lotnummers van de brouwsels beginnen met Sn 
(het symbool van tin) en de lichtgrijze achter-
grond van de etiketten verwijst naar de kleur van 
dit metaal.
Ondertussen heeft Wim een tiental bieren achter 
zijn naam staan. Het logo van elk bier staat in een 
specifieke kleur, die ook gebruikt wordt voor de 
kroonkurk.

2020 is het Jan Van Eyckjaar en in Beveren 
wordt dat aangevuld met een Vijdjaar. De 
opdrachtgever van het Lam Gods was immers 
Joost Vijd (+1439), een bewoner van Cortewal-
le. Wim en Bier Verenigt werken samen met 
een ‘foodarcheoloog’ om een Vijdbier te 
maken. Dat zal gebeuren met de ingrediënten 
die in de 15de eeuw gebruikt werden.

De bottelinstallatie links en onder het raam het toestel om de kroonkurk op de fles te plaatsen. 
(© G. Drieghe)

Bij onze afspraak stond alles klaar om de vol-
gende dag het bier voor de Orde van het Pil-
orijn te brouwen. Het recept van ‘keukenbrou-
wer’ en ordebroeder Filip Nijs werd aangepast 
om een grotere hoeveelheid te kunnen brou-
wen. Pilorijntje kan geproefd worden op 20, 21 
en 22 december in een tijdelijk café in de Vrase-
nestraat (de vroegere Blauwe Regen).  Hoe 
meer hoe liever, want deze activiteit is opgeno-
men in de lijst van de Warmste Week en de 
opbrengst gaat naar ’t Klepelken, een opvang-
huis in de Kruibekesteenweg. 

De BEA voor ‘opmerkelijke 
starter’. (© G. Drieghe)

ons elske
Na het feestgezang voor Sint-Maarten (tussen de 

regenbuien door), wacht ik nu op de leuke drukte 
van het ijsschaatsen op de Grote Markt. Van 14 
december 2019 tot 5 januari 2020. Drie weken 
lang schaatsplezier en dat op de grootste ijs-
piste van het Waasland.

soCrATes
Je bent pas vergeetachtig als je vergeten bent 

wat je vergeten was.
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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.

Grenzer

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 96

In de aflevering over  Grenzer (14 september 2018) werd de overvloed aan verkeers-
borden aangeklaagd. 
Dit kunstwerk van Stefaan van Biesen kwam in 2010 in de Kouterstraat, op de grens 
met Nieuw Namen én met Nederland. Een grensstraat vraagt meer verkeersborden 
dan een doorsnee straat, maar toenmalig schepen van cultuur Johan Smet beloofde 
dat er een oplossing voor het bordenprobleem zou worden gezocht. 
Het beeld verplaatsen, lijkt de meest eenvoudige oplossing, maar is het niet. Het 
kunstwerk zit om te beginnen zwaar verankerd in de grond. Bovendien behoren de 
drie pluimessen, die voor en achter het beeld staan, ook tot het concept en moeten 
dan mee verhuizen.
Hoe het probleem werd opgelost, kan je zien door de foto’s bovenaan deze pagina 
te vergelijken. 

GD

Stefaan van Biesen in 2018 bij zijn Grenzer. (© G. Drieghe) De situatie in november 2019. (© G. Drieghe)

De ideale situatie. (© G. Drieghe)

muzarT
Deze winter brengen 55 MuzArtjongeren de 22ste familiemusical op de planken. Tijdens de jaarwisseling 

2019-2020 spelen, zingen, dansen, ... kortom: ademen zij “Bots”.  Bots gaat  over de clash tussen de mens 
en de robot, tussen emotie en het digitale en de zoektocht naar het juiste evenwicht tussen de twee.

Script & Muziek: Kris Ryckaert - Regie: Michiel Bral en Lieve De Ridder - Regie-assistente : Annelien Baert
Zangcoaching : Sofie Thijs en Joke Kempeneers - Choreografie : Sofie Vermeire en Shana De Mulder

Muziekproductie : Marc Verschelden

CC Ter Vesten
Donderdag 26 en maandag 30 december om 19.30 uur

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 december telkens om 15 en 19.30 uur

Is in de herfst het weer lang klaar,
vroeg is een strenge winter daar.
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kunsTVeilinG leona 80
Leona Van Wauwe is van vele kunstmarkten thuis. Ze is niet alleen werkend lid van 
de Melseelse kunstkring de Meiboom, maar ook trouw bestuurslid van KPSK. Ze 
viert haar 80ste verjaardag met een veiling ten voordele van drie goede doelen: 
B-asiel (steun aan mensen die als gevolg van tegenslag onder de armoedegrens 
terechtkomen), BOKS (Belgische Onderneming voor Kinderen en volwassenen met 
een Stofwisselingsziekte) en De Klaproos (zorg voor mensen met een beperking). 
Symbolisch gaat het om 80 van haar werken. 

Kasteel Cortewalle
Kijkdagen: 7 en 8 december van 13.30 u. tot 17.30u. en zaterdag 14/12 vanaf 10 uur 
tot de aanvang van de veiling om 14 uur. Ze  wordt geleid door notaris Verstraeten.

Leona centraal in een jubilerende Meiboom in 2017. (© K. Pieters)

kunsTmonumenTen
Aan alles komt een eind. Helaas vaak, behalve voor dit project van onze 
Beverse Klok. Het boek lag vers van de pers te blinken in de Verlatzaal van 
kasteel Cortewalle. Kunstenaars en kunstliefhebbers vulden de zaal op vrij-
dagavond 8 november. Ondergetekende mocht het geheel inleiden met een 
mijmering over boeken en geschenken. Nadat Gerda de inhoud en doelstel-
ling van het boek had toegelicht, kwam gastspreker en kunstenaar Stefaan 
van Biesen aan het woord. Hij kreeg de ruimte muisstil en zijn lezing werd 
zeer geapprecieerd. We gunnen de lezer enkele fragmenten. Stefaan zal het 
ons niet kwalijk nemen dat ze uit de context zijn gerukt. 

Over het boek. Kunstmonu-
menten kan je beschouwen als 
een wandeling door onze 
gemeente. Een wandeling die 
zich focust op kunstwerken die 
deel uitmaken van ons patrimo-
nium. Het boek is een stand van 
zaken en tegelijkertijd een 
inventaris van kunstwerken die 
wezenlijk deel uitmaken van 
onze dagdagelijkse omgeving. 
En het is wellicht, omdat ze ons 
zo vertrouwd zijn, dat we er vaak 
niet meer bij stil staan wat deze 
werken ons willen vertellen. Het 
getuigt van een immens respect 
en liefde voor de kunst als maat-
schappelijk, cultureel gegeven.

Een kunstenaar is een gevoelige ziel en hij reflecteerde naar zijn jeugd. 
Wij, toen de jonge garde (17 à 18 jaar), toonden ons werk op een balkonnetje, tij-
dens een van de eerste edities van de jaarlijkse tentoonstelling van de Meiboom, 
over de hele lengte van de bovenzaal in het Parochiehuis te Melsele, met de stof-
ferige, brokkelende betonvloer en beneden, in de zaal waar het parket getekend 
was dor de ontelbare thé-dansants die er hadden plaatsgevonden. Ik weet niet 
meer precies met hoeveel we toen waren, maar één ding hadden we gemeen: we 
gingen allen naar de academie in Beveren, een soort kweekvijver voor aanko-
mend talent. Wisten wij veel of we kunst maakten of dat de naam ‘kunstenaar’ 
ons toekwam. We tekenden, schilderden graag en veel, het was een durend 
feest…

Burgemeester Van De Vijver kreeg 
het eerste exemplaar en het laatste 
woord. Hij beklemtoonde dat een 
dergelijk boek een meerwaarde is 
voor de gemeente. Daarna was het 
boek in de Vlaamse Zaal beschikbaar. 
Zonder al  teveel zelfgenoegzaam te 
zijn, het boek werd algemeen bewon-
derd. 

WA

Gastspreker Stefaan van Biesen.

Tussen de auteurs: Stefaan van Biesen, burgemeester Marc Van de vijver, 
schepen Ingeborg De Meulemeester. (© Evy Gorts)

Het boek is verkrijgbaar 
bij de auteurs, 

bij dienst toerisme en bij 
Standaard Boekhandel. 

Kostprijs 33 euro. 

Er is allicht nog een 
plaatsje onder 
de kerstboom.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com
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In de TuIn
londen

 
We weten allemaal dat natuur, groen 
en bomen een positieve bijdrage 
leveren aan het welzijn en het zich 
goed voelen van de mens. Dat onder-
vind je zelf als je terug komt na een 
wandeling in de natuur of in een park. 
In Japan erkent men al tientallen jaren de 
weldaden van het “bosbaden” en aanziet men deze vorm van natuurbeleving als 
een therapie en als een middel om stress en negatieve gedachten tegen te gaan. 
Bij ons is die trend ook overgewaaid en subsidieert zelfs de Vlaamse overheid 
wandelingen met een natuurcoach van het Agentschap Natuur en Bos. Dat kan 
niet anders dan helpen, om mensen die problemen hebben op het werk of met de 
carrière, eens alles op een rijtje te helpen zetten en een beter inzicht te doen krij-
gen in hun werksituatie.
Ook in steden en gemeenten ondervindt men dat groen en bomen een aange-
naam leefklimaat helpen creëren en de stress en agressiviteit doen dalen.
 
Eén van de “groenste” wereldsteden in Europa is ongetwijfeld Londen. Mensen die 
deze enorme metropool en hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk reeds bezoch-
ten, zullen dat met mij beamen. Het valt me op, telkens ik deze stad bezoek, hoe-
veel parken en groen er, zelfs in het centrum, te vinden zijn.
En dan denk ik onmiddellijk aan parken zoals Green en Saint James’s park en 
natuurlijk ook Hyde park, Regent’s park en Kensington Gardens. Allemaal stuk voor 
stuk mooie parken waar de wan-
delaar tot rust komt en waarin je 
prachtige eeuwenoude bomen 
kan bewonderen. Maar wie kuie-
rend door Londen loopt is niet in 
het minst verrast door het hoge 
aantal kleinere parkjes en plant-
soenen die zich in de stad bevin-
den en die bijna stuk voor stuk 
uitnodigen om eventjes op een 
bank plaats te nemen en het 
groen te bekijken.

 
Er is zelfs een natuurreservaat midden in de stad. Achter het Eurostar-station Saint-
Pancras en King’s Cross, aan de oevers van het Regent’s Canal en in de buurt van 
de gerenoveerde Coal Drops Yard-wijk ligt Camley Street Natural Park. Deze oude 
buurt waar vroeger steenkool werd aangevoerd en opgeslagen in grote ruimten 
om dan met kleine platbodemboten via Regent’s Canal vervoerd te worden, werd 
volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een nieuwe hippe buurt met winkeltjes, 
kunstgalerijen en restaurantjes. Een deel van het vroegere bos- en struikgebied 
van de oevers werd ook omge-
vormd tot een natuurpark van 
een klein hectare groot met 
moeras-, vijver- en weilandhabi-
tat. Hier groeien onder andere 
heel wat mooie en interessante 
planten zoals de behaarde 
boterbloem, de parasitaire 
bremraap en zelfs bosorchis. 
Men ziet en hoort hier ook heel 
wat vogels van de waterkant, 
zoals de rietzanger, kleine kare-
kiet en blauwe reiger. En dat 
middenin de drukte van de 
grootstad!

Het is niet voor niets dat in juli 
van dit jaar, Londen als eerste 
stad (9 miljoen inwoners) ter 
wereld werd uitgeroepen tot 
Natural Park City. Hiermee viert, 
eert en erkent men de biodiver-
siteit van de grootstad en wil 
men de bewoners ertoe aanzet-
ten om de groene ruimten in de 
stad te waarderen, beschermen 
en uit te breiden.
Wanneer volgt de eerste Belgi-
sche stad?

FrAnçois

Herinnert u zich deze nog...
In De Beverse Klok van 30 maart 2012 (jg. 17 nr. 23) stond in de rubriek Koppen van 
de week (aflevering 163) een foto die ons bezorgd was door Luc Schelfhout. 

De man op de foto was volgens onze informant August Moenssens. Die werkte op 
het domein Hof ter Saksen en werd later schaapherder. De foto zou genomen zijn 
rond 1900.
Twee kranten later (27 april – jg. 18 nr. 1) publiceerden we een reactie van Christian 
Vermeulen. Hij had op de foto het uithangbord van café ’t Wit Huiske herkend. Het 
café lag in de Armstraat naast het huis van schilder Piet Staut, naar wie de straat 
later werd vernoemd.
In ons boek Van Staminee tot Café – deel II schreef collega Roger op p. 229: ‘t Wit 
Huiske werd uitgebaat door de familie Vercauteren. Later werd het De Zoete Inval, 
uitgebaat door A. Van Hoeylandt-Smet. Het huis is afgebroken in 2014. De laatste 
bewoner was Jozef Schelfhout.

Je vraagt je misschien af waarom we het over deze vroegere rubrieken hebben? 
Omdat we van Christine Bral een mail over ’t Wit Huiske ontvingen. 

(Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen via 0484 29 63 17 of cbral@
skynet.be)

GD

Regent’s Canal

The New Coal Drops Yard.

Green Park

Ik heb bij mijn moeder een foto gevonden uit De Beverse Klok van 30 maart 2012. 
Het Wit Huiske is hierop te zien, met op de voorgrond een boer die zijn land aan 
’t ploegen is. Dat zou wel eens Eduard Van de Perre kunnen zijn, mijn overgrootva-
der. Zijn moeder, Maria Van Geertsom, was een zus van de moeder van Piet Staut.  
Eduard was weduwnaar van Rosalia Van de Ven en hertrouwde op 18 mei 1904 
met Pharaildis Maes (mijn overgrootmoeder). Pharaildis was de herbergierster 
van Het Wit Huiske en haar man bewerkte hun land.
Op 17 september 1910 sloeg het noodlot toe. Eduard viel onder de ossenwagen en 
stierf in het hospitaal. Pharaildis bleef alleen achter met een zoon en een dochter 
(mijn grootmoeder Maria).
Op 26 oktober 1912 hertrouwde ze met Victor Emmanuel Vercauteren, een 
weduwnaar met 5 zonen. Na zijn overlijden bleef Pharaildis er samen met haar 
stiefzoon Camiel wonen, tot enkele jaren voor haar dood.
Het Wit Huiske bevond zich in de Armstraat (nu Piet Stautstraat) te Beveren.
Ik had graag geweten of er nog meer  foto’s bestaan. Het stond naast het huis van 
Piet Staut. Meer info over vorige eigenaars  is ook altijd welkom.

jacQues GeeFT raad
Van 6 tot 22 december kan men in de bib van Beveren terecht voor verkoop van 
audiovisuele materialen.  Uw persoonlijke muziek- en filmcollectie kan voor 
een zacht prijsje aangevuld worden.  Naar het schijnt – maar ik heb het maar 
van horen zeggen – zijn de erotische films al uitverkocht.

In Kallo kan je in de Gekke Haan terecht voor een volkse komedie over een 
familie die haar problemen niet de baas kan.  Dit onder de titel : Bel mij.  Voor-
stellingen nog op 30 november en ook op 6, 8, 20, 21 en 22 december.  Info en 
tickets op 0474 280 743

Als het jaareinde in zicht is, kunnen we weer genieten van de theatervoorstel-
lingen van Muzart.  Dit jaar gaat deze familiemusical (met veel Beverse jonge-
ren op de planken) over Robots.  Voorstellingen op 26, 27, 28, 29 en 30 decem-
ber in Ter Vesten.  Reservatie www.muzart.be

En ook is er schaatsplezier in aantocht.  Van 14 december tot 5 januari kan op 
de Beverse markt terecht voor de grootste ijspiste van het Waasland.  In de 
volgende Klok meer hierover.  Maar nu geven we al mee dat U voor een kinder-
feestje tijdens die periode terecht kan in chalet Den Uitschuiver.  Info en reser-
vatie 0474 56 00 06.
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horizonTAAL: 
(1) balsport (5) plakband (9) 
loshangend bovenkleding-
stuk dat over een ander 
gedragen wordt (10) softdrug 
(12) in enkele gevallen (14) 
berg in de Alpen (16) contant 
geld (18) drankje (19) soort 
hert (20) bezittelijk voor-
naamwoord (23) IJslandse 
Kroon (24) titel van de Oud-
Egyptische koningen (27) 
procentuele periodieke ver-
goeding voor het lenen v geld 
(28) bakje troost (31) gecas-
treerde stier (32) tapkast (33) 
bovenste gedeelte

VerTiCAAL: 
(2) tussenwerpsel (3) monde-
linge communicatie (4) buitengewoon secundair onderwijs (5) muziekfestival (6) Arti-
ficial Intelligence (7) massamedia en journalisten (8) Frans voegwoord (11) industriële 
onderneming waarin op grote schaal stoffen of goederen worden geproduceerd (13) 
ringetje met aan de binnenkant schroefdraad (15) vrouwennaam (17) esdoorn (21) 
North Atlantic Treaty Organisation (22) luchtig, hol gebakje bedoeld om gevuld te 
worden (24) marterachtige (25) Astronomische Eenheid (26) Frans persbureau (29) 
Oud Testament (30) muzieknoot

opLossing KrUisWoordpUzzeL 222

kruisWoordpuzzel 223

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 26 oktober overleed te Beveren Walter 
Waem, de echtgenoot van Andrea Van 
Remortel uit de Begoniastraat. Hij was te 
Beveren geboren op 9 februari 1939. Er zijn 
drie kinderen: Geert, Krista en Lieve en drie 
kleinkinderen.
Als kleermakerszoon was Walter voorbe-
stemd om in de voetsporen van zijn vader te 
treden. Na de vakschool werkte hij in een Ant-
werps atelier en ’s avonds hielp hij vader kos-

tuums maken. Ondertussen stond hij in de leiding van de scouts. Vooral 
door avontuurlijke tochten werden daar vrienden voor het leven 
gemaakt.
Door de evolutie van de tijd ging hij aan de slag in de confectie als afde-
lingsverantwoordelijke in de snijzaal bij Spaenhoven. Na zijn huwelijk en 
de komst van drie kinderen nam hij als bijverdienste de verzekerings-
portefeuille van zijn schoonvader over. Toen dat te druk werd verliet hij 
de confectie om zich volledig op de verzekeringen toe te leggen.
Als ontspanning deed hij aan tekenen, etsen en schilderen wat tot een 
mooie collectie leidde. Samen met andere kunstliefhebbers richtte hij de 
Sint-Jans Kunstvrienden op die later aan de basis lagen van het evene-
ment Montmartre op Hof ter Saksen. In het Rijksarchief werkte hij ook 
nog zijn familiestamboom uit tot het jaar 1500.
Ook in de gemeenschap van de Gaverlandwijk stond hij steeds paraat 
en hij  bouwde letterlijk en figuurlijk mee aan kerkgebouw en parochie.
Walter is naar zijn wens thuis overleden in het bijzijn van zijn dierbaren.                                      
 

Op 9 november overleed te Beveren in RVT De Note-
laar Christianna Van Mieghem, de weduwe van Alfons 
De Bock, voorheen wonend in de Soldatendreef. Zij 
was te Vrasene geboren op 21 april 1930. Christianna 
kreeg de kans te studeren en verpleegster te worden. 
Ze was 60 jaar gehuwd met Alfons en ze deden alles 
samen, ze waren een niet stuk te krijgen eenheid. 
Haar werk als verpleegster bij het NWK, nu Kind en 
Gezin, deed ze met hart en ziel en het was ook een 

beetje een compensatie voor het kinderloos blijven van het gezin. Haar 
laatste beroepsjaren waren moeilijk door fysisch ongemak.  Door Alfons 
werd ze in de watten gelegd en met oneindig geduld bijgestaan en ver-
zorgd als een prinses. Toen alleen wonen niet meer haalbaar was, von-
den ze een nieuwe thuis in De Linde.  Het sterven van Alfons in januari 
vorig jaar was een zware klap. Na de verhuis van De Linde naar De Note-
laar genoot ze van de bezoekjes die zon in haar leven brachten. Met veel 
ijver breide ze nog sjaals voor de behoeftigen.
De laatste weken waren moeilijk en zwaar door pijn en onrust.  
(Met dank voor de info aan haar schoonzus Irène)

rP

CrypTo 47: zoeK heT Woord zeLFde nUmmers zijn zeLFde LeTTers

Oplossing Crypto 46:  
URK   LOER   WALVIS   HEBZUCHT   DUIVENBOND    UITLAATGAS   VERSREGEL   SPUIT-
POEP   BIORITME   ONBEZET   TOPSPIN   TOTEN en dus…   REVUEARTIEST
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KUNSTMO(NU)MENTEN

Aimé VAn AVermAeT  (1926-2002)
Aimé Van Avermaet was jarenlang de huiscartoonist 
van De Beverse Klok en woonde in de Adolf Van Bour-
gondiëlaan te Beveren. Hij werd geboren in 1926 als 
Lokerenaar, maar woonde vanaf 1956 in Beveren 
omdat de verplaatsing naar zijn werkplek – tekenbu-
reau Fotogravure De Schutter in Antwerpen - korter 
was. Hij volgde aan Sint-Lucas in  Gent gedurende zes 
jaar de opleiding ‘Ontwerper en Illustrator’. Hij werkte 
daarna als illustrator van jeugdboeken voor de 
Nederlandse Boekhandel en voor Altiora Averbode. 
Bij De Schutter kreeg hij dezelfde functie in vast 
dienstverband.
Hij beschikte over een uitzonderlijke tekenvaardig-
heid waarmee hij zijn onderwerp vliegensvlug op 
papier schetste. Hij tekende graag kinderen omdat ze 
zo natuurlijk en spontaan zijn, ze nemen geen pose 
aan zoals volwassenen. Zijn schetsboek had hij altijd 
bij zich. ‘Goed kijken is het halve werk’, placht hij altijd 
te zeggen. Op vakantie met zijn Agnes gaf hij zijn 
ogen de kost en maakte hij aquarellen van zonover-
goten taferelen.

Muziek was ook een van zijn passies. Als zevenjarige 
knaap zong hij in het knapenkoor van het Lokerse 
college. Later zong hij in het Sint-Martinuskoor van 
onze gemeente. Hij verzorgde de lay-out en de illus-
traties van het clubblad San-Martinootje.
Hij overleed op 3 juni 2002.

Aimé schonk de vzw twee werken: De Laatste Akt en 
Epiloog.

WA

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 80

Schenking 
Vzw Kunst in het 
Land van Beveren

Aimé Van Avermaet in gesprek met ereburgemeester en mevrouw Van der Aa tijdens de tentoon-
stelling in kasteel Cortewalle in april 2000. (© archief Beverse Klok)

18 september 1998 kasteel Cortewalle, v.l.n.r.: Jan Buytaert, 
Marina Van Berlo, Romain De Coninck, Hilaire Bals, Caroline 

Steel en Aimé Van Avermaet. 
(© archief vzw Kunst in het Land van Beveren)

Epiloog (gemeentelijk archief KLB 0104)

De Laatste Akt (gemeentelijk archief KLB 0105)

WisT je…
dAT heT ViersLAgsTeLseL in de LAndBoUW ToT groTere ALgemene WeLVAArT Leidde?
Lang geleden ontdekten boeren dat de grond niet uitgeput raakte als ze het perceel in 
twee deelden. Het ene jaar zaaiden ze graan op de ene helft en bleef de andere helft 
braak liggen. Het volgende jaar werden de rollen omgekeerd. Later werd algemeen 
gebruik gemaakt van het drieslagstelsel waarbij de grond over drie jaren roteerde. 
In Vlaanderen ging men vanaf de 16de eeuw nog een stap verder. Met de invoering van 
het vierslagstelsel werd het braakliggend stuk het vierde jaar ingezaaid met bv. klaver. 
Die zette de stikstof uit de lucht om in nitraat en zorgde voor verbetering van de bodem. 
Tegelijk leverde die klaver extra voer voor de dieren, die tijdens de wintermaanden op 
stal stonden. Daardoor produceerden ze meer mest voor de akkers en zorgden ze ook 
voor meer vlees en dus voor meer eten voor de mensen. 
De Britse Viscount Charles Townshend (17de eeuw) leerde het systeem hier kennen en 
introduceerde het in het Verenigd Koninkrijk onder de naam ‘Four Crops Rotation’. 

Werken n70
In tegenstelling tot wat in onze vorige krant stond, duren de nuts-
werken aan de zuidkant van de N70 tot 24 november.
Aan de noordkant wordt gestart op maandag 25 november 
(vanaf Cortewalle richting Pareinpark). 
Tijdens de werken geldt hier een parkeerverbod. Aan de zuidkant 

is parkeren dan opnieuw mogelijk.
De rijrichting in de beide richtingen 
blijft behouden.

GD
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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

al Gezien?
In een aflevering van de vroegere rubriek ‘Trage 
Wegen’ hadden we het over het natuurgebied 
aan Drijdijk in Verrebroek.
Via de Sint-Michielsstraat bereik je een kreek 
met veel watervogels. Er is een wandelpad, maar 
door de vele ingangen van konijnenholen is het 
niet zo geschikt voor buggy’s. Het eindigt in de 
buurt van de Bralstaat en daarna kan je via Drij-
dijk een mooie lus maken. 
Tussen de dijk en de haven lagen vroeger akkers 
en weilanden, maar tegenwoordig is het voor 

broedvogels een waardevol plas-drasgebied en grazen er wilde paarden. Het is 
niet toegankelijk maar vanop Drijdijk kan je het goed overschouwen.
In het verlengde van de Sint-Michielsstraat ligt tegenwoordig een trap die naar 
een plateau met banken leidt, zodat de wandelaar een mooi zicht heeft op het 
hele gebied. Het valt hier ook op hoe dichtbij de haven is. Vanop Drijdijk zag je 
schepen liggen, maar hier is de Tabaksnatie in vogelvlucht heel nabij.  
De constructie van trap en rustpunt lijkt heel nieuw en is mooi afgewerkt. Daar-
om is het zo jammer dat mensen met slechte bedoelingen er zich ‘geamuseerd’ 
hebben.

GD

beVers Vermaak
Soms is het nodig om tijdelijk een verbodsteken te camoufleren. Zoals er nu werken 
bezig zijn in het centrum van onze gemeente kan het dikwijls niet anders.  Gewoon-
lijk trekt de gemeente dan een grijze vuilzak over het plakkaat, en klaar is kees.  Bij 
de inkom van de Brownestraat diende men eveneens een verkeersplakkaat met 
inrijverbod eventjes te verbergen.  Vermoedelijk waren bij de arbeider van dienst 
de grijze zakken op en heeft hij er maar een doorzichtige witte plastieken zak over 
getrokken.  Met als resultaat dat dagelijks een aantal auto’s niet weten of ze al dan 
niet de straat mogen inrijden. 
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

TiTels Voor beVerse judoka’s
Onlangs vonden in Kruishoutem de provinciale kampioenschappen judo voor Seni-
ors plaats. De Beverse Judoclub vaardigde 9 judoka’s af.  Voor een aantal judoka’s 
was dit kampioenschap een leerschool. 

Quinten Van Den Bossche kwam als 17 jarige in de zware -73 kg reeks uit. Dit was op 
zijn  leeftijd nog iets te hoog gegrepen, maar hij keerde toch met een positieve erva-
ring huiswaarts. Ook Willem Provoost en Anton Janssens die de eerste stappen in 
competitie zetten in de reeks tot 81 kg konden zich niet plaatsen. 
Jeugdtrainer Tom De Vadder, moest na een mooi parcours kampen voor het brons, 
jammer genoeg kon hij deze kamp niet winnen.

Vaste waarde Antonino Petricone geeft reeds jaren zijn visitekaartje af op alle kam-
pioenschappen. Het was dit keer niet anders. Na drie  hard bevochten kampen 
kroonde hij zich voor de zoveelste keer tot Provinciaal kampioen.
Femke De Bruyn, die als eerste jaar Junior deelnam aan dit kampioenschap behaalde 
de titel. Na drie  autoritaire overwinningen mocht zij ook op het hoogste schavotje 
klimmen. Knappe prestatie van de 18 jarige voormalige Belgische jeugdkampioene.
Ook Tess Hanssen werd Provinciaal kampioen, zij had werkelijk geen tegenstand.
Tenslotte trad Frederik Bellens aan in de categorie +100 kg. Na een aantal mooie 
kampen moest hij voor het brons strijden. Een wedstrijd die hij winnend kon afslui-
ten, maar hij hield er jammer genoeg ook een kwetsuur aan de schouder aan over. 

Met drie Provinciale Kampioe-
nen en een 3e plaats was Judo-
club Beveren erg succesvol.
Het Vlaams kampioenschap 
vond later plaats in het West 
Vlaamse Tielt. Door zijn blessure 
op het Provinciaal kampioen-
schap kon Frederik Bellens zijn 
selectie echter niet verdedigen.
Femke De Bruyn kampte zich 
naar de halve finale, deze kon ze 
jammer genoeg niet winnend 
afsluiten. Daardoor moest ze 
kampen om het brons. Na een 
zware wedstrijd moest ze het 
onderspit delven. Niettegen-

staande haar jeugdige leeftijd was ze toch niet tevreden omdat de selectie voor het 
Belgisch Kampioenschap aan haar voorbij ging.
Tess Hanssen won haar 1e wedstrijd maar verloor nadien. Toch kon ze via de herkansin-
gen kampen voor het brons, het wedstrijd die ze knap won. Schitterende prestatie.
Uiteindelijk kwam het Bevers vlaggenschip in actie. Antonino Petricone walste in de 
reeks -100 kg over al zijn tegenstrevers heen en kon zich op het hoogste podium 
Vlaams Kampioen  noemen.

Antonino en Tess plaatsten 
zich voor de Belgische kam-
pioenschappen een week 
later in Antwerpen.
Daar bepalen 8 judoka’s per 
gewichtsklasse (4 Vlaamse 
en 4 Waalse) wie Belgisch 
kampioen wordt. Het was 
uitkijken naar beide kam-
pers. 

Tess begon sterk aan de 
wedstrijd en kon deze win-
nend afsluiten, daarna 
moest ze kampen tegen de 

latere Belgische Kampioen, waarvan ze haar wedstrijd verloor maar nadien een 
schitterend resultaat neerzette met een bronzen medaille als beloning.
Ook Antonino ging direct goed van start en kon op overtuigende wijze zijn twee 

kampen afsluiten en 
zich zo plaatsen voor de 
finale. Hij kwam welis-
waar tegen een zware 
tegenstander maar kon 
met een houdgreep het 
laken naar zich toetrek-
ken en zich tot Belgisch 
kampioen kronen. Ook 
onze vaste coachen 
Patrick en Gust  waren 
weer van de partij en 
konden mee genieten 
van een mooi kampi-
oenschap.

Bruno Bertels

Tine de caiGny 
schieT zich de Geschiedenisboeken in. 

Met VIJF goals in de partij België-
Litouwen (die eindigde op 6-0, 
de zesde goal was een own-
goal) in Leuven  schoot en kopte 
Tine De Caigny zich de geschie-
denisboeken in. Voor het eerst 
lukte het een Belgische omdat te 
verwezenlijken in een interland. 
In de meer dan honderdjarige 
voetbalgeschiedenis bij de man-
nen waren er drie die daar in 
slaagden. Voor de voetbalkwis-
sers onder onze lezers waren dat 
Robert De Veen (in 1911), Bert 

De Cleyn (in 1946) en Josip Weber (in 1994). 
De nog altijd maar 22-jarige middenveldster (die door omstandigheden in de 
match tegen Leuven in de spits werd geposteerd) zit al aan 51 A-caps (plus 5 
wedstrijden waarin ze ook in de selectie zat maar op de bank bleef ) en scoor-
de daarin 19 keer. 
De Red Flames kregen in die partij tegen Litouwen ook de primeur om de 
allernieuwste truitjes van de Rode Duivels te mogen showen (met brede 
schuine streep).

rB

din sula
Een beetje onverwacht maakte DIN SULA zijn opwachting in 
de basis bij Waasland-Beveren. De 21-jarige aanvaller is al aan 
zijn tweede seizoen bezig op de Freethiel . Vorig seizoen 
moest hij het stellen met twee korte optredens in de Jupiler 
Pro League : een invalbeurt op de derde speeldag op het veld 
van AA Gent en een nog korter optreden de laatste match 
van het seizoen op Moeskroen (2-4 zege en een assist voor 
Ampomah). Vriendschappelijk scoorde hij wel twee keer 

tegen Knokke. In de wintermercato van vorig seizoen waren datzelfde Knokke en 
Deinze geïnteresseerd om Sula een half jaartje te huren. 
Din Sula werd in Brussel geboren en heeft Kosovaarse roots. Hij heeft een dubbele 
nationaliteit Belg-Albanees…op voetbalgebied kon hij zelf kiezen voor drie natio-
nale ploegen : België, Kosovo en Albanië. Hij koos uiteindelijk voor Albanië nadat hij 
gedurende twee seizoenen België vertegenwoordigde in de categorieën U18 en 
U19. Zo maakte hij in het seizoen 2016-2017 deel uit van de selectie bij de U19 die 
de kwalifikatieronde voor het EK in Beveren en Hamme afwerkte (tegen Zweden, 
Ierland en Italië) . Ook ondermeer Louis Verstraete zat toen in die ploeg. Din Sula 
begon bij de jeugd van Woluwe-Zaventem , speelde nadien bij Diegem Sport waar 
OH Leuven hem in 2011 weghaalde. 
In 2015 was Din een week op proef bij het Engelse Aston Villa en circuleerde zijn naam 
ook bij Anderlecht, Club Brugge en Rc Genk. Op 17 mei 2015 debuteerde Sula als 
17-jarige  in de hoogste afdeling nadat hij 45 goals had gescoord voor de OHL-jeugd 
dat seizoen. Het was in de match OHL-Lierse dat trainer Jacky Mathijssen hem liet 
invallen voor ex-WB-er Cerrigioni. In 2015-2016 speelde hij in IA één wedstrijd(tegen 
Rc Genk). Het jaar daarop 11 in IB. In het seizoen 2017-2018 werd hij door OHL uitge-
leend aan Lommel dat toen uitkwam in Eerste Amateur. Sula scoorde 19 keer en was 
er ook bij toen Lommel tegen WB voor de beker speelde(1-2).
Din Sula werd vorige week opgeroepen voor het nationale beloftenteam van Albanië 
dat het moest opnemen tegen Engeland. Ook vorig seizoen werd hij twee keer gese-
lecteerd (tegen Turkije en tegen Andorra waar hij voor de gelijkmaker zorgde). 

rB

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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Gele ditjes,   blauwe datjes.

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                                        

RUDY CAMACHO krijgt voor het nieuwe seizoen bij MONTREAL IMPACT een 
nieuwe trainer met naam. THIERRY HENRY tekende er een tweejarig contract. 
De 42-jarige Fransman was eerder gedurende twee seizoenen assistent bij de 
Rode Duivels en nadien T1 bij Monaco waar hij na drie maand werd ontslagen. 
In de Major Soccer League begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen in 
januari. 
 ERNEST ASANTE, de Ghanese spits van KSK Beveren in hun laatste jaar (2009-
2010) speelt dit seizoen in de hoogste afdeling in Saoudie-Arabië. Asante, die 
vorig seizoen debuteerde in de nationale ploeg van Ghana, ging aan de slag 
bij AL HAZEM uit Rass. De 31-jarige spits heeft momenteel een marktwaarde 
van 1 miljoen euro (toen hij de Freethiel verliet in 2010 was dat nog maar 
150.000 euro). Na zijn SKS Beveren-periode speelde hij bij Maxbee’s uit 
Suhum(Zuid-Ghana), de Noorse teams Start en Stabaek, het Deense Norsjael-
land en Al Jazeera uit de Verenigde Arabische Emiraten. 
Wie ook van Ghanese origine is (maar een Frans paspoort heeft), is KEVIN OSEI. 
In de periode januari-juni 2015 lag hij onder contract bij Waasland-Beveren 
maar speelde nooit één officiële wedstrijd. Hij kwam over van het B-team van 
Marseille en speelde  één match met Marseille in de Europa League tegen het 
Cypriotische AEL Limassol (ook Rafidine Abdullah, vorig seizoen nog WB, 
speelde toen mee). Na zijn mislukt Beveren-avontuur speelde hij bij het Engel-
se Carlisle, de Bulgaarse tweede klassers Spartak Pleven en Lokomotiv Go en 
bij het Maleisische Perlis, ook al een tweede klasser. Sinds dit seizoen komt hij 
uit voor het Franse Aubagne (N3), niet ver van zijn geboorterdorp Saint-Maxi-
min. N3 is het vijfde niveau in Frankrijk, vroeger werd dat CFA 2 genoemd. Op 
dat niveau speelt tegenwoordig ook MICHAEL SEOUDI bij Maubeuge. Tot 
vorig seizoen was Seoudi actief bij Olympic Charleroi, eerst als speler, later als 
speler-trainer. Maar door de fusie met Farciennes en de aanstelling van ALEX 
CZERNIATINSKY daar moest Seoudi vertrekken. In de periode 2011-2013 
speelde Seoudi bij Waasland-Beveren. In tweede klasse het eerste jaar scoor-
de hij 14 keer in 29 matchen, het jaar daarop na de promotie kwam hij slechts 
12 keer in actie en scoorde 1 keer. 

rB

sporT anders
Het Beverse voetbalmeisje Tine De Caigny scoorde vijf keer in de match met 
de Red Flames, de Belgische nationale ploeg in de EK-kwalificatiematch 
tegen Litouwen. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het vrou-
wenvoetbal en dat is gepresteerd door een speelster die niet eens voltijds 
prof is.
Het schijnt dat een bestuurslid van Waasland-Beveren er vorige nacht van 
gedroomd heeft dat België het eerste land zou worden met een gemengde 
voetbalcompetitie en dat Tine het Beverse scoreprobleem zou willen hel-
pen oplossen. 

rP

FakkelTochT doel

Voor de zesde keer organiseerde ‘De Derde Generatie’ een jaarlijkse fakkeltocht 
langs (vooral) onbekende wegen en paden in Doel. Niet minder dan 800 wande-
laars, uit de ruime regio en ook oud-Doelenaars, namen deel aan deze stille 
optocht en staken zo de bewoners een hart onder de riem. 
Achteraf kon iedereen in gemeenschapshuis De Doolen, voor de gelegenheid ver-
sierd met vuurlantaarns en kandelaars, genieten van de muziek van het duo ‘Tegen 
Beter Weten In’. 
(met dank aan Denis Malcorps)

GD

de rank
Op donderdag 5 december om 20 uur komt Erik Galle langs in De Rank. Hij is 
priester-psychotherapeut en auteur van verschillende boeken over geestelij-
ke groei en levensgeluk.
Hij zal bij deze lezing vertrekken vanuit hedendaagse, concrete situaties waar-
bij het monastieke leven als inspiratiebron kan dienen.

Kom gerust uw oor te luisteren leggen en wees welkom!

Voor meer info:  http://www.stiltehuisderank.be 
Inschrijven kan via een mailtje of telefonisch.
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UiT esTLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAATsTe nieUWsjes UiT de grooTsTe deeLgemeenTe 
VAn BeVeren - nA BeVeren nATUUrLijK  

BegeLeide KersTWAndeLingen in meLseLe 
HALVE MAAN   Op zaterdag 21 december  - Vertrek om 14 uur en om 18.30 
uur. (+/- 4 km)
Samenkomst op de parking aan de kantine van vissersclub “Halve Maan” 
Trepelandstraat.
Onderweg enkele verrassingen.
Een samenwerking van de Toeristische Dienst Beveren, Visclub de Halve 
maan, KWB Melsele en de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden, 
afdeling Waasland.

BEZOEK WIJK DE VESTEN  Dorpswandeling - Op donderdag 26 december 
– Vertrek om 14.30 uur
Samenkomst aan de KWB kerststal op het Kerkplein. Einde van de tocht op 
het speelplein de Vesten.
Kerstdrink aangeboden door de wijk – snacks en drank verkrijgbaar aan 
democratische prijzen.
Een samenwerking van de Toeristische Dienst Beveren, Wijk de Vesten, KWB 
Melsele en de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden, afdeling Waasland.
 
NAAR DE POENJAARD Op vrijdag 27 december - vertrek om 18.30 uur.
(+/- 5,5 km)
Samenkomst aan de KWB kerststal op het Kerkplein - Zaklamp en fluo vestje 
aan te raden!
Warme welkom op de Poenjaard. Einde van de tocht in Café De Groene
Onderweg nog verrassingen…..
Een samenwerking van Toeristische Dienst Beveren, wijk Poenjaard , KWB 
Melsele en de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden, afdeling Waasland.

ONDER DE SCHUTS VAN O.L. VROUWE Op zaterdag 28 december – vertrek 
om 14.30 uur aan de kapel van Gaverland – Einde van de tocht in de andere 
kapel van Gaverland – Verrassingen onderweg.
Een samenwerking van Toeristische Dienst Beveren,KWB Melsele en de 
Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden, afdeling Waasland.

TWEEZAKKENTOCHT  zondag 29 december;  vertrek om 14.30 uur; richting 
Noord
Samenkomst aan de KWB kerststal op het Kerkplein.
Verrassingen onderweg!
Rond 17.30 uur in café De Meester – voor diegenen die het wensen – brood-
maaltijd aan democratische prijs (Wie enkel de avondwandeling wil doen – 
kan hier aansluiten)
Inschrijven  via Nelis:  nelis.hiel@live.be - Stijn: stijndevos40@gmail.com of 
Jan : holvoet.jan@telenet.be 
Vertrek om 18.30 uur aan de KWB kerststal op het Kerkplein, richting  Zuid. 
Einde tocht op de Pauwstraat.
Een samenwerking van de Toeristische Dienst Beveren, KWB Melsele en de 
Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden, afdeling Waasland.

°°°
Een overzicht van de Melseelse clubs. Svelta Melsele begon schitterend aan 
het seizoen maar is nu wat weg gezakt naar de kelder van de rangschikking.  
De damesploeg daarentegen heeft zich na het kwakkelseizoen 2018-2019 
schitterend herpakt (in 2e nationale) naar een voorlopige tweede plaats.
De basketters van Basics Melsele in 2e nationale doen het goed en de play 
offs wenken. De dames zijn op hun beurt op weg naar de terugkeer naar 
eerste provinciale.
Asterix Avo Beveren (met avo in de naam toch ook wat Melseels) is weer met 
een piepjonge ploeg begonnen die toch al wat steken liet vallen. Maar de 
remonte in de beker mocht er zijn (na 3-0 verlies tegen Antwerpen toch thuis 
nog recht gezet)
BMV Volley heren begon met een overwinning maar daar bleef het bij!
Waar we niet meer over moeten schrijven is de tafeltennisclub Melsele: die 
bestaat niet meer.

°°°
Op zaterdag 23 november is er weer een streekbierenavond van chiro Sint 
Gerolf.  Waar? In het lokaal naast de sporthal ’t wit zand.

°°° 

heT grAFsChriFT VAn de WeeK:
Hij is in dit graf gesukkeld

Te veel streekbier gesmukkeld

Den  est

Aflevering 43

Jean-Baptiste Lully
dirigeren KAn dodeLijK zijn... 

Lully was hofcomponist van de Franse koning Louis 
XIV en dirigeerde op 8 januari 1687 een Te Deum, 
dat werd uitgevoerd om de genezing van de koning 
te vieren. De dirigent gaf, zoals gebruikelijk, de maat 
aan door met een lange stok op de grond te stam-
pen. Per ongeluk raakte Lully hierbij een van zijn 
tenen zo hard dat hij zich ernstig verwondde. Hij 
stierf aan de gevolgen van de infectie op 22 maart, 

54 jaar oud. Op zijn sterfbed schreef hij nog het stuk ‘Bisogna morire, peccatore’ 
(Het is tijd om te sterven, jij zondaar.)
Homoseksualiteit was officieel verboden, maar werd aan het Franse hof oog-
luikend toegestaan. Het kon moeilijk anders want Philippe, broeder van Louis, 
was openlijk homoseksueel. Ook Lully hield van mannen, maar hij was 
getrouwd en vader van tien kinderen. Drie zonen Louis, Jean-Baptiste jr. en 
Jean-Louis waren net als hun vader musicus en componist.

Voor mij liggen een stapel kranten van de Gazet van 1956.  63 jaar oud dus. Ik 
begin in april.  De schrijver van dienst deelt mee dat er dit jaar heel veel ‘mul-
ders’ in de hagen zitten.  Onze jonge lezers kennen dit woord zeker niet.  In 
Beveren sprak men vroeger over een meikever als ‘ne mulder’.  Maar ook meike-
vers zijn er vandaag niet veel meer.  Ik heb ze nog niet op de lijst van bedreigde 
diersoorten gevonden, maar dat duurt zeker niet lang meer.  Wij bewaarden die 
vroeger in een stekkendoosje en bonden een garendraadje aan hun lijf zodat 
we ze van tijd tot tijd eens konden ‘uitlaten’  Chance dat Gaia toen nog niet 
bestond. Begrafenisondernemer Albert Van Houts deelt mee dat hij vanaf 
heden in het bezit is van een ‘ontgeurder voor dodenkamer’ en een ‘ontsmetter 
voor ziekenkamer’.  De ontgeurder laat toe de lijken een groot aantal dagen 
‘geurloos’ te bewaren.  Volgens mij was dat gewoon een fleske eau de cologne.  
In ons land heeft men een nieuwe belasting uitgevonden.  Elke bezitter van een 
tv-toestel moet vanaf nu 840 frank belasting betalen. In Beveren moeten alle 
handelaars die hun verkopen met gewichten doen, zich aanmelden mét hun 
gewichten om ze te laten ijken.  En nog een belangrijk bericht van het gemeen-
tebestuur : vanaf heden zijn de burelen op zondag en feestdagen niet meer 
open.  In mei gaat in de Albert Panisstraat Café Breughel open.  En zeggen dat 
die nog maar een paar jaar geleden zijn deuren sloot.  En nog in mei ging voor 
de derde maal de Aardbeifeesten door. Belangrijk onderdeel was de aardbeis-
toet.  Eindpunt was de kapel van Gaverland.  In de stoet werd aandacht gege-
ven aan het miraculeuze mariabeeldje,  de bouw van de kapel ed.  Verder ook 
(per kruiwagen) de vele aardbeien die de verschillende kwekers aan het publiek 
voorstelden.  In Melsele zelf kan men aardbeien eten (aan tien frank) en een 
tentoonstelling van de bezen zelf.  Jos Aps was toen al één van de organisato-
ren.   Verder staat in de Gazet een oproep naar de scholen.  Bij de schoolreizen 
werd nogal eens dikwijls onderweg afgestapt om een verfrissing te nemen.  De 
vraag is duidelijk. Wil zeker niet binnengaan bij socialistische of liberale caféuit-
baters.  De scholen moeten op voorhand contact opnemen met de pastoor van 
het dorp waar ze halt willen houden en daar de nodige informatie proberen in 
te winnen.  

J.B.
(wordt vervolgd)



DE BEVERSE KLOK - 12 

‘t klokzeel
WeeT de nieUWe BAAs…

Het moet in september 2013 geweest zijn dat alle 
bewoners van Beveren een kleurrijke folder van 
B-post in de bus kregen met op de voorzijde een 
jong gezin dat zich amuseerde bij het wassen van de 
auto. De jongste staat met een waterpistool de zij-
ruiten nat te spuiten onder applaus van de mama. 
Het achtjarig dochtertje zit gehurkt een wieldop 
schoon te wrijven terwijl een enthousiaste papa het 
overvloedige schuim van het dak van de auto weg-
spuit met de tuinslang. Wat een harmonisch gezin-
netje. En niemand beklaagt zich over het geestdrif-
tig gespuit van de papa, dus moeten we wel beslui-
ten dat een verfrissing welkom is omdat het 
hoogzomer is. En boven dit idyllisch tafereeltje staat 
als reclameslogan voor  Bpost: ‘En ondertussen haalt 
de postbode uw boodschappen op.’
Daar moest ik aan denken toen Jean-Paul Van Aver-
maet op 6 november als de nieuwe CEO van B-post 
werd voorgesteld. Weet de nieuwe topman eigenlijk 
wel welke uitdagingen hem te wachten staan? Denk 
maar aan de dalende brievenpost, aan het Ameri-
kaanse zorgenkind Radial en aan de boze postbo-
des die geen verlof kunnen nemen en … de vakbon-
den.

… VAn B-posT WeL …
‘Ik ben blij deel te worden van een familie van 
34.000 werknemers’, zei Van Avermaet, die zich 
ineens thuis voelde in de idyllisch wereld van die 
folder waarover ik het zonet had.  Een wereld waarin 
alles leuk is: een lachende jonge postbode die een 
kist met prei en andere groenten en enige soorten 
fruit bij jou wil binnenbrengen. Ik kreeg in die fol-
der alle winkels opgesomd waar ik bestellingen kan 
doen die dan door ‘bpostopafspraak.be’ bij mij 

kunnen afgeleverd worden: bakkers, slagers, super-
markten, droogkuis en noem maar op. Ik kan het 
systeem een maand gratis uitproberen. Maar daar 
ging ik niet op in want ik wilde mijn biefstuk van 
Placied en mijn kabeljauw van Johan’s Viscenter en 
die stonden niet tussen de opgesomde winkeliers 
die praktisch allemaal in Sint-Niklaas woonden. En 
vermits het aanbod maar geldig was tot 25/11/2013 
ben ik straks zes jaar over tijd. Maar ik vraag me nu 
af wat ik ondertussen allemaal gemist heb.

…WAArAAn hij Begonnen is?

Of ik spijt moet hebben omdat ik niet reageerde? 
Nee, als ik onlangs weer eens in de krant las dat de 
Uitvaartsector de klachten over niet-bestelde of te 
laat toegekomen rouwbrieven niet kan bijhouden. 
En dat een woordvoerster van B-post daar nogal 
koel op reageerde en deed alsof er door de schuld 
van B-post nog nooit één ‘doodsbrief’ te laat besteld 
is. Als ze die zendingen, die vroeger steeds keurig 
op tijd waren, niet eens de baas kunnen…

Eigenlijk prijs ik mij gelukkig dat ik nooit ben inge-
gaan op die folder uit 2013. Hoe dikwijls zou ik dan 
tevergeefs naar de voordeur gelopen hebben om te 
zien waar de postbode bleef met mijn bestelde 
ingrediënten voor het middageten? Hoe dikwijls 
zouden heel wat kinderen met een lege brooddoos 
naar de school moeten vertrekken hebben?

Ja, mijnheer Van Avermaet, en toch blijf ik positief 
bij je aantreden bij Bpost en ik wens je het allerbes-
te. Maak je 34.000 postwerknemers gelukkig en al 
je mogelijke klanten, die 10 miljoen overige Belgen, 
ook!

rP

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een cen-
trale post in de Prinses Josephine Char-
lotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee 
satellieten, één in Beveren-Waas (cam-
pus St.-Anna van het AZ Nikolaas) en één 
in Sint-Gillis-Waas (campus St.-Helena 
van het AZ Nikolaas). 

Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.

De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens week-
ends en feestdagen.

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maan-
dagochtend 08u00.

- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s ande-
rendaags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 

Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site 
www.wpwaasland.be

TAndArTsen
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en feest-
dagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/033 99 69

ApoTheKers
Apotheek met wachtdienst: zie medede-
ling in de etalage van elke apotheek.
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 
en 22u00 raadpleeg www.apotheek.be .

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03  750 14 
11 die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde nachtdienstapotheek
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de WeerBorsTeL oF  
‘T gedAChT VAn rieKes de Ben

Zjeraar en Riekes zitten in de keu-
ken van laatstgenoemde van een 
babbeltje en tegelijk van een bor-
reltje te genieten en ze kijken naar 
Riekes’ dochter die in de tuin het 
wasgoed aan de draad hangt.
-Als ge dat vergelijkt met onze jon-
ge tijd, zegt Riekes, dan is er toch 
veel veranderd wat de kleren van 
het vrouwvolk betreft.
-Dat zal wel zijn, zegt Zjeraar, en 
zeker als ge het ondergoed bekijkt. 
Hoe klein is dat allemaal geworden 
tegenwoordig!
-Ik herinner mij nog die onderbroe-
ken van ons Marjet van 30 of 35 jaar 
geleden, zegt Riekes. En als die ver-
sleten waren en afgedankt werden, 
dan kon ik met zo’n damesbroek 
mijn hele fiets schoonmaken. Maar 
als ge dan
ziet wat mijn dochter daar op de 
wasdraad vastspeldt, dat is nog juist 
groot genoeg om uw fietsbel op te 
blinken.

Bij de verhuis stak hij alles in een 
grote kartonnen doos: messen, 
lepels en VERKETTEN (vorken) en 
andere kleine PETIEK (klein gedoe, 
kleine prullen). Ik heb het woord 
‘petiek’ vooral uit de mond van 
mijn grootmoeder gehoord en die 
was afkomstig van Zwijndrecht. Ik 
heb het in geen enkel woorden-
boek kunnen vinden maar ik denk 
dat het verwant is met het woord 
‘petieterig’ = klein, armoedig en 
volgens mij komen die woorden 
allebei van het Franse ‘petit’ = klein.
Met iemand getrouwd zijn die niet 
gauw iets weggooit omdat het nog 
wel eens van pas zal komen en 
zodoende veel kleine prutsen ver-
zamelt, is voor nogal wat vrouwen 
een echte beproeving. En ge hoort 
zo iemand zeggen: ik zal mijn man 
nog eens aan de deur zetten met al 
de kleine ‘petiek’ die hij bijhoudt; 
want ge kunt mij geloven of niet, 
maar meer dan de helft van al die 
spullen zal nooit of nooit nog 
gebruikt worden. Waarop een mon-
dige man dan reageert met: maar 
als ge van die zogenaamde prullen 
eens iets nodig hebt, zijt ge blij dat 
ik ze bewaard heb. 

 rP

nem nou


