
Er zijn in onze kennissenkring of in onze beroepsomgeving wel eens mensen 
die graag laten weten dat ze hard gewerkt hebben of grootse dingen hebben 
verwezenlijkt. Achteraf blijkt dan dat wat ze verteld hebben toch niet zo’n hoge 
toppen scoorde. En dan heb je langs de andere kant mensen die nooit een grote 
mond opzetten en nooit op hun borst kloppen, maar wel onopvallend in stilte 
verder doen en toch heel wat verwezenlijken. Tot de tweede groep behoort 
Willy Michielsen.

Hij is geen geboren en getogen Beverenaar. Hij werd ongeveer half van vorige 
eeuw op kerstdag geboren in Burcht en liep school in zijn geboortedorp en in 
ALLO op linkeroever en in de Londenstraat waar hij zijn diploma behaalde van 
plaatslager, smeder en lasser.

Biologische verantwoord

In het begin van zijn beroepsleven had hij niet veel geluk, want enkele van zijn 
werkgevers gingen failliet en hij kon meermaals op zoek naar een andere baan. 
Uiteindelijk kwam hij bij het Antwerpse brandweerkorps terecht waar hij instond 
voor het onderhoud en herstellen van de adembeschermingswagens. Die 
functie oefende hij 33 jaar uit tot aan zijn pensioen. Ondertussen was hij ook 
getrouwd en vanaf dan woont hij in Beveren.
Van thuis uit was Willy al geïnteresseerd in dieren. Ze hadden, zoals veel mensen 
in die tijd, een volière met vogels en kippen en neerhofdieren. Sinds hun trouw 
huurden Willy en zijn echtgenote een woning met een grote tuin waar ze 
groenten en fruit kweekten. Maar het gebruik van gevaarlijke chemische 
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Willy Michielsen
Natuurliefhebber, uilenkenner.
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Geschenken doen aan boeken denken. De uitvinding van de 
boekdrukkunst is een van de grootste gebeurtenissen uit de 
geschiedenis. De boekhandel kijkt verlekkerd uit naar het eindejaar. We 
hebben iets met boeken.  Onze boekenkast puilt uit, de verzameling 
stapelt  zich op, ze staan na het lezen vaak stof te vergaren en te vergelen 
in de kast. De boekenplank kreunt, er moet worden ingegrepen. Maar het 
weggooien van een boek is als heiligschennis. Daarvoor hebben ze 
teveel een emotionele waarde. Als je op latere leeftijd gaat verhuizen en 
kleiner gaat wonen, dan weet je pas welk gewicht ze letterlijk en 
figuurlijk betekenen. Nog later worden ze bij de kinderen geweigerd. 
Anderen stellen een bovengrens en een maximum aantal boeken dat ze 
in huis mogen hebben. Kopen of krijgen ze een nieuw boek, dan moet er 
onherroepelijk een ander verdwijnen. Het is dan eindeloos prakkiseren 
om het zwarte schaap eruit te pikken. 

Rond deze tijd is het uitkijken naar geschikte geschenken voor geliefden 
die eigenlijk al alles hebben. Voor de beoordeling van een geschenk is er 
een wetenschappelijke benadering in de vorm van de GPI, de 
geschenken populariteit index. Volgende parameters spelen mee. 
Hoeveel tijd heb je besteed aan het uitkiezen (op zeven punten), hoezeer 
interesseert de ontvanger zich voor het gegevene (zes punten), hoe 
nuttig is het geschenk (drie punten), hoeveel is het geschenk waard (twee 
punten), kan het omgeruild worden (twee punten). Maximum score 20 
punten, vanaf 15 punten wordt het een voltreffer.

Het is moeilijk om origineel te zijn. Een boek blijft nog altijd een ideale 
oplossing, zeker als je de leesvoorkeur kent. Een voorbeeld van een ideaal 
geschenk is het boek ‘Kunstmo(nu)menten’, uitgegeven door onze krant. 
Passen we de GPI toe op dit boek: over de uitgave van het boek is vijf jaar 
nagedacht (zeven punten), elke ontvanger zal zich aan het onderwerp 
mateloos interesseren (zes punten), het boek zal zijn nut uitgebreid 
bewijzen (drie punten), het is meer waard dan het kost (twee punten), het 
kan echter niet omgeruild worden (nul punten). Totaal 18 punten op 20, 
grootste onderscheiding. Je zou gek zijn als je het laat liggen. Voor 
33 euro heb je een prachtig kijk- en leesboek en ontdek je verborgen 
kunstwerken op verrassende plaatsen.

container, lees p. 12 't Klokzeel
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insecticiden (zoals toen het heel giftige E605) door buren en kennissen deed bij 
hem het besef groeien dat er een andere, meer biologische manier van leven 
was. Sinds die tijd zijn ze biologisch gaan eten en zijn ze bewuster met de  
consumptie van vlees en voedingsmiddelen beginnen omgaan.

Uilennestkasten

Een echte natuurliefhebber, en dat was hij, is altijd alert en kijkt goed rond en 
hoort en ziet veel, wanneer hij in de natuur rondfietst. Zo kwam hij ooit voorbij 
een vervallen hoeve in Vrasene en zag hij direct een ideale plaats om een steen-
uilennestkast in een boom in de weide ernaast op te hangen. Hij liet zijn tele-
foonnummer achter op een papiertje op een paal met de vraag om toelating om 
in één van die bomen een kast op te hangen. En zo gebeurde het dat hij in 2006 
daar zijn eerste steenuilennestkast hing. Het jaar nadien had hij al onmiddellijk 
succes, want hij kon daar al zijn eerste jongen laten ringen. Ondertussen had hij 
kennis kunnen maken met enkele mensen van  Uilenwerkgroep Waasland, waar 
hij ervaringen en kennis mee kon uitwisselen. In 2008 werd zijn tweede nest jon-
gen uit diezelfde nestkast geringd.
Indien je het juiste biotoop vindt is er een redelijke kans dat nestkasten voor 
uilen bezet geraken. Door het verlies van natuurlijke nestgelegenheden broedt 
meer dan 95 percent van steen- en kerkuilen in door de mens opgehangen nest-
kasten.
Zo is Willy, uit liefde voor de uil in het algemeen, op eigen initiatief begonnen 
met het plaatsen van nestkasten bij mensen en op plaatsen waar hij de toestem-
ming krijgt. In Groot-Beveren en Zwijndrecht heeft hij zo 40 nestkasten voor 
steenuilen en 39 kerkuilenkasten ophangen in mogelijke biotopen.

Dit jaar was het, onder andere dank zij het warme en droge voorjaar, een heel 
goed “muizenjaar” en zijn er dus uitzonderlijk veel uilen geboren. Bij de kerkuilen 
is het zelfs zo dat men dit jaar in bepaalde streken weet heeft van koppels  
die drie broedsels konden grootbrengen. Heel ongewoon! Er werden dit jaar in 
Beveren en omgeving in de kasten van de steenuilen 21 jongen geboren,  
waarvan men er 17 kon ringen, en bij de kerkuilen werden er 26 jongen geboren 
en 19 geringd. In één van de kasten vlogen zelfs op twee broedsels negen 

Vervolg van blz. 1

Controle van een steenuilennestkast.

Wegen en ringen.

 jongen uit. Een succes! Daarnaast was het ook een succesvol jaar voor de  
ransuil die niet in nestkasten broedt, maar bestaande nesten inpalmt of voor hen 
opgehangen ransuilenmandjes gebruikt.

Inventarisatie

Na het broedseizoen is het telkens een klus om heel wat van die gebruikte  
nestkasten te gaan reinigen, want zo’n nest uilen kan heel wat stinkende smurrie 
achterlaten.
Willy werkt voor onze gemeente ook mee aan een onderzoek dat over  
verschillende jaren loopt en de inventarisatie van de steenuil in Vlaanderen. 
Daartoe deelt men het grondgebied in in hokken van één vierkante kilometer en 
die dan nog eens in vier. Op het kruispunt van de diagonalen van die kleinere 
hokken speelt men dan, buiten het broedseizoen, de lokroep van de steenuil af. 
Aan de antwoorden weet men dan waar en hoeveel exemplaren er aanwezig 
zijn. De resultaten zullen volgend jaar bekend gemaakt worden, maar in Beveren 
werden er 26 steenuilen geteld  op 16 gemonitorde kilometerhokken.  
Dank zij de nestkasten merkt men dat hun aantal stijgend is.
Begin juni organiseert Willy ook jaarlijks een tocht langs de nestkasten die her en 
der in Beveren verspreid zijn, waarbij de jongen geringd worden en heel wat 
belangstellenden mee kunnen genieten van deze merkwaardige activiteit.
In naam van de natuur en in naam van allen die de natuur een warm hart toe 
dragen zeggen we: bedankt Willy, voor zoveel jaren van jouw belangeloze en 
gratis inzet. Iedereen vaart er wel bij!

François

Wie interesse heeft en meer wil weten over dit onderwerp kan op de web-
site www.uilenwerkgroepwaasland.be meer informatie vinden. Er kunnen 
voor scholen en verenigingen ook gratis leskisten ontleend worden. Hierin  
zitten boeken, determinatiekaarten, mini modellen van nestkasten en  
materiaal voor onderzoek van braakballen. Een aanrader.
Een uitzonderlijk voorval! In het natuurprogramma Beleef De Lente op de 
Nederlandse tv vertelde steenuilenkenner Ronald Van Harxen dat er dit jaar 
in één van zijn 190 nestkasten twee vrouwtjes en een mannetje huisden.  
Elf eieren werden bebroed waar elf jongen uit werden geboren. Door het 
grote aantal jongen in de nestkast geraakten ze zo besmeurd en vervuild dat 
de Ronald moest ingrijpen voor het te laat was. Hij heeft de jongen dan één 
voor één gewassen en gedroogd en naast de eerste nestkast een tweede 
gehangen en de jongen mooi verdeeld over de twee. Uiteindelijk hebben 
tien jongen hun verblijf overleefd en de kasten verlaten. Van een unicum 
gesproken!

ONS ELSKE
Twee vriendinnen die mekaar op Beverenmarkt ontmoetten, 
hoorde ik samen bezig over ‘een oud zeer’ waar Beveren al jaren 
mee zit: het ontbreken van een spoed in de Beverse tak van AZ 
Nikolaas. Waar de ene het had over de vele schoolkinderen die 
zich dagelijks per fiets in het drukke verkeer moeten wagen, had 
de andere het over het feit dat met de toename van de drugssmokkel in de 
Waaslandhaven, de dag dichter en dichter nabij komt  dat havenarbeiders 
eens bevangen zullen raken bij het lossen van zulke vieze spullen of van de 
ingrediënten om ze samen te stellen.

SocrateS
Ik word nIet ouder, Ik verslIjt alleen maar. (fotograaf davId BaIley)



De charme van weleer op de oude foto van Luc 
Schelfout of de moderne aankleding op de nieuwe 

foto? 
Aan u de keuze.

GD
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In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

IJSPISTE

Onder het motto ‘De plezantste kerstvakantie beleef je in Beveren’ verschijnt 
opnieuw een ijspiste op de markt van Beveren.  Van 14 december tot en met 
5 januari is ze open voor het publiek en dit in drie blokken per dag : van 10 
tot 13.30 uur, van 14 tot 17.30 uur en van 18 tot 21.30 uur. De toegangsprijs 
is nog altijd 5 euro (huur schaatsen inbegrepen) en er zijn verminderde ta-
rieven voor anders validen, 55 
plussers en personen met vrije-
tijdspas.  Dagelijks zijn er activi-
teiten : kids on ice (kinderen tot 
12 jaar gratis), happy hour, dance 
on ice, new year on ice…. Op  
zondag 5 januari organiseert de 
gemeente naar jaarlijkse gewoon-
te een nieuwjaarsdrink op  de 
markt tussen 16 en 18 uur. 
Naar jaarlijkse traditie kan men ook 
terecht in ‘den Uitschuiver’.  Na het 
succes van vorig jaar wordt ook 
dit jaar op vrijdag 20 december en 
vrijdag 3 januari een ‘Ravins Beaver’  
georganiseerd. Men kan er 
ook terecht voor een drink of 
een verjaardagsfeestje voor de 
 kinderen.

GEZOCHT
voor één van onze volgende IntervIeuws zoeken wIj een treInBestuurder dIe In  

Beveren of een deelgemeente woont.  Het lIjkt ons een BoeIend Beroep om nader  
kennIs mee te maken. graag naar  jacques.Bosman@Belgacom.net  

Ik blader verder in de ‘Gazet van Beveren-Waas’ jaargang 1956.  De nummers 
vanaf juni liggen open voor mij.  Café De Kroon heropent zijn deuren in de 
Kasteeldreef. Dat is waar nu de frituur is.  In het boek ‘Van café tot staminee’ 
kun je vinden dat ze niet lang opengebleven is.  Het OCMW van Beveren 
vraagt prijs voor levering van 110 ton kolen (waaronder 30 ton ‘half vet’ of ook 
wel ‘mussekoppen’ genaamd).  Naar het schijnt is de voorzitter van ‘kouwelijke 
aard’. In Melsele hebben ze maar 35 ton nodig.  Zijn ze daar zuiniger ?    Vanaf 
nu moeten de kinderen beneden de 12 jaar ook een identiteitsbewijs hebben.  
Het wordt door de gemeente geleverd in ‘een plastieken zakske’.  De Broeder-
school publiceert de resultaten van de exames van al zijn klassen.  In het eerste 
studiejaar was Andre Bolsens den eersten,  in het tweede studiejaar zie ik dat 
Renaat Stoop den tweede was, in het derde studiejaar was Marc Van Ussel den 
tweede en in het vierde jaar lees ik mijn eigen naam. Ik was er de vierde.  In het 
vijfde studiejaar was Andre van Hove den eerste en in het zesde studiejaar was 
dat Julien Waegeman.  In juli viert de bekende broeder Pius zijn gouden jubi-
leum als lid van de broeders Hiëronymieten.  Ik herinner me dat hij het eerste 
studiejaar deed en soms meer dan 50 kinderen in zijn klas had.  En ze hebben 
allemaal leren lezen en schrijven.  Probeer dat nu nog maar eens.  Voor de 
eerste maal organiseert de Auto-motoclub Sint Martinus een snelheidswed-
strijd voor moto’s.  Roger De Meurichy is koersdirecteur. De omloop is als volgt 
; Kasteeldreef – Halfdreef – Kallobaan – Kloosterstraat, zijnde 2800 meter lang.  
Ik herinner me nog dat aan de bochten  strobalen lagen en dat de reuk van 
verbrande benzine nog dagenlang in de straten hing. De gemiddelde snel-
heid was telkens rond de 100 km/uur.  Een beetje verder lees ik de uitslagen 
van de Sancta Mariaschool. En ook hier weer de rangschikking van de leerlin-
gen uit de verschillende klassen. Tot mijn verbazing lees ik dat mijn latere echt-
genote, Dany Waegeman in het derde leerjaar de eerste van de klas was.  Wie 
de volledig uitslag wenst te vernemen kan ik een copy bezorgen uit de Gazet 
van Beveren van 29 juli.               J.B.

(wordt vervolgd)
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Na bijna 20 jaar “Lange Stien” nu reeds 20 jaar “DANSATELIER” 

De geschiedenis van Volkskunstgroep Lange Stien (1979-1998), beschreven 
in het boek “Nooit Thuis,  Beverse Verenigingen in Woord en Beeld” kende een  
gelukkig vervolg. 
Ter gelegenheid van het dorpsfeest in Kemzeke werd in 1999 contact  
opgenomen met de goede vrienden van het eerste uur van Volkskunstgroep 
Reintje Vos.  Aangezien de ouderen van die groep op dat ogenblik blijkbaar  
hetzelfde probleem kenden als Lange Stien, was de conclusie vlug getrokken: 
de “veteranen” van beide groepen wilden maar al te graag fusioneren tot een in 
aantal voldoende grote groep, die momenteel nog altijd actief is onder de naam 
“Dansatelier”. Telkens is het met deze inmiddels hechte vriendengroep weer 
puur genieten en op een aangename manier ook de lichamelijke en geestelijke 
conditie op peil houden en dit onder de leiding van de steeds dynamische, nooit 
aflatende dansleider Gert Laekeman, die iedere dansavond de leiding deelt met 
Erwin Steeman, de indertijd in het begin van de 80-er jaren door hem opgeleide 
dansleider van Lange Stien. 

 Men danst gemiddeld om de twee weken enthousiast samen in het “Vossenhol” 
zonder de stress van optredens van weleer, viert het nieuwe jaar met een feestje, 
de midzomer-zonnewende met een barbecue en trekt er om de twee jaar voor 
een weekend op uit.  
De veertigers en vijftigers van toen, nu zestigers, zeventigers en zelfs reeds 
een tachtigjarige, vierden het 20-jarig bestaan van het “Dansatelier” voorbije  
zaterdag 9 november in zaal Olympia. Na een lekker feestmaal werd er uiter-
aard gedanst en gezongen, maar het hoogtepunt van de avond was toch de  
huldiging van de twee dansleiders. Met creativiteit en technisch vernuft wer-
den zij verrast met een tekst en een lied (zelfs op CD), waarop wonderwel een  
“jig” kon gedanst worden. De tekst, waarvan we hier het refreintje weergeven, 
liegt er niet om en geeft duidelijk de vriendschappelijke en harmonieuse sfeer 
weer waarin de avonden telkens doorgang vinden:
“Want we zijn een supertoffe bende, in het Vossenhol is ‘t altijd lol !”
En de groepsfoto spreekt verder boekdelen. Iedereen hoopt dat het “Dansatelier” 
nog heel lang in dezelfde goede sfeer doorgang mag vinden in het Stekense 
“Vossenhol”. 
Ook volksdans verbindt immers, over gemeente- en groepsgrenzen heen!

Voor meer informatie over het Dansatelier verwijzen we naar www.reintjevos.be 
onder de rubriek “groepen”. Iets voor jou, beste “jagger”?

 ES

Zoektocht

Dienst Natuurontwikkeling pakte in oktober uit met de natuurexpo  
‘Onder Dak’ over waar dieren in onze omgeving zich schuilhouden.
De expo kreeg een 1000-tal bezoekers over de vloer. Ook de workshops 
 ‘Timmer je eigen vleermuiskast’  en knutselateliers werden gesmaakt door  
het jonge publiek. 76 personen namen deel aan de zoektocht over de  
tentoonstelling. 63 deelnemers beantwoordden alle vragen juist. Onder hen 
werden 5 winnaars geloot.

1ste plaats: Jana Meul uit Melsele
2de plaats: Firre Dekkers uit Beveren
3de plaats: Lore Vreys uit Beveren
4de plaats: Jorell Beyens uit Sint-Niklaas
5de plaats: Janne Philips uit Beveren
Zij ontvangen binnenkort een mooie prijs.

Werken in Beveren

 N70
Maandag 25 november startten de nutswerken aan de 

noordzijde van de N70 tussen Cortewalle en supermarkt Carrefour. Daarom 
geldt aan de noordkant een parkeerverbod. Het verkeer blijft in twee  
richtingen mogelijk. 
Pareinpark
Dit wordt voor alle verkeer afgesloten in de nacht van 11 op 12 december 
en van 12 op 13 december, telkens van 20 uur tot 5 uur.
Viergemeet
Het kruispunt van Viergemeet met de N70 wordt tijdens de nutswerken 
afgesloten. Bewoners kunnen de wijk uitrijden via de Luitenant Van  
Eepoelstraat. Fietsers kunnen wel passeren.
Op 20 december wordt alles tijdelijk gedicht omdat de werken tijdens de 
eindejaarsperiode stilliggen.

 GD

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
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WAT BLIJFT

Wijding aan mijn vader

O Gij, die kommrend sterven moest, en Vàder waart,
en mij liet leven, en me téder léerde leven

met uw zacht spreken, en met uw strelend hande-beven,
en, toen ge stierft, wat late zon op uwen baard ;
- ik, die thans ben als een die in den avond vaart,
en moe de riemen rusten laat, alleen gedreven

door zoele zomer-winden in de lage reven,
en die soms avond-zoete water-bloemen gaêrt,

en zingt soms, onverschillig, en zijn zangen glijden
wijd-suizend over 't matte water, en de weiden

zijn luistrend, als naar eigen adem, naar zijn lied...
Zó vaart mijn leve' in vrede en waan van dóod begeren,

tot, wijlend in de spiegel-rust van dieper meren,
neigend, mijn aangezicht uw aangezichte ziet.

Karel van de  Woestijne (1878-1929)

Londen 2

Van de Europese hoofdsteden die ik bezocht heb, vind ik Londen een buiten-
beentje op gebied van het aantal parken, parkjes en groenvoorziening. Parijs 
heeft ook een reeks mooie parken. Denk bijvoorbeeld maar aan het Parc de la 
Vilette, het Parc André Citroën op de terreinen van de vroegere autofabriek, het 
Parc de Bagatelle met de serres van Auteuil en de zeer mooie tuinen van het 
Musée Albert Kahn. Allemaal de moeite. Maar Londen steekt daar toch bovenuit.

Zo heeft men op de site van de 
Olympische spelen van 2012 in 
Oost-Londen een van de grootste nieu-
we Europese stadsparken aangelegd en 
kan men wandelen tussen de ver-
schillende sporthallen zoals de 
basket- en volleyarena, het zwembad en 
de velodroom in het schitteren-
de park dat na zeven jaar stilaan 
volwassen vormen begint aan te 
nemen. Het werd ontworpen en aangelegd 

met de nadruk op ecologie en duurzaamheid. De rivier de Lea, een zijrivier van de 
Theems, die doorheen het park loopt en die vroeger een vervui de stroom was, 
werd grondig gesaneerd en er worden nu heel wat vissoorten en zelfs rivierotters 
in aangetroff en. Bovendien heeft men er van op het grootste kunstwerk van het 
Verenigd Koninkrijk de Arcelor Mittal Orbit een prachtig uitzicht over Londen.
Andere plaatsen in Londen waar men een mooi overzicht op de stad heeft zijn 
onder andere Hampstead Heath, die andere grote groene long van Londen 
en Primrose Hill in Regent’s Park. De moeite om eens te bezoeken als bij de 
volgende trip naar deze wereldstad de drukte wat te veel wordt.
In het zuidwesten van de stad, maar nog altijd bereikbaar met de metro ligt 
Richmond Park, het grootste ommuurde park van Europa (bijna 10 km2). Om 
de herten binnen te houden lieten de vroegere koningen rond hun domein 
een muur bouwen. Dat was gemakkelijker om te jagen. Vandaag leven er nog 
altijd zo’n zeshonderd herten binnen de muren van het park. Heel leuk om daar 
fi etsen te huren en in een 22 km lange fi etstocht rond het park te rijden en de 
herten en de natuur te bewonderen.

In de buurt ervan en op wandelaf-
stand liggen de Royal Botanical Kew 
Gardens. Een wereldtopper op 
gebied van botanische planten-
collecties en opgenomen op de lijst 
van werelderfgoed. Hier kan je als 
planten- en bomenliefhebber gemak-
kelijk meerdere dagen spenderen in 
het 132ha grote park en de serres om 
het grote aantal plantencollecties 
en de beschermde gebouwen te 
bewonderen. Het is trouwens een we-
tenschappelijke instelling van wereld-

niveau op gebied van plantenstudie, -onderwijs en -onderzoek. In één van de 
serres bevindt zich ook de oudste potplant ter wereld. Het is een palmsoort die 
in 1773 door een zogenaamde “planthunter” in Zuid-Afrika werd verzameld en 
die na een lange boottocht in Kew in 1775 aankwam. Bij de oprichting van de 
grote plantenserre in 1848 werd hij daar als een van de eerste planten binnenge-
bracht. Verleden jaar werd er trouwens op de BBC een interessante documentaire 
uitgezonden over het vervangen van de oude “pot” met de potgrond door een 
nieuwe. Een reuzenklus waar kranen aan te pas kwamen en die heel wat moeite, 
vakmanschap en geld heeft gekost. Sindsdien fl oreert de plant weer als nooit 
tevoren.
De Engelsen weten hun erfgoed te waarderen. Ook hun planten- en 
tuinenerfgoed. Op dat punt kunnen wij er nog veel van leren!

François

Queen Elisabeth II park.

Het Palmhouse in Kew.

Nog een tip: op donderdag 12 december om 20 uur geef ik in het hoeve-
gebouw van Hof ter Saksen aan de hand van een diashow een verslag van 
een studiereis die ik maakte naar de natuur en de natuurparken van Costa 
Rica. Geïnteresseerden kunnen gratis terecht voor een avondje tropische 
bloemen, planten, amfi bieën, vogels en zoogdieren uit de oerwouden en 
zeeën van Centraal-Amerika. Meer info op www.Hortus-Ter-Saksen.be

Beveren ontvangt schilderij van Leona Van Wauwe

Naar aanleiding van haar 80ste verjaardag schonk Leona Van Wauwe uit 
Melsele aan onze gemeente het kunstwerk Een magische wereld. Haar 
inspiratiebron voor dit werk uit 2002 was boomschors. “Het lijkt abstract 
maar door er langer naar te kijken ontdekte ik er zelfs fi guren in die niet echt 

waren. Dat vind ik er ‘magisch’ aan”, 
aldus de kunstenaar. Het meet 
3 m x 3 m en dus mag onze 
burgemeester op zoek naar een 
grote muur. Wie niet 
wil wachten tot het een vaste 
plaats krijgt, kan het bewon-
deren tijdens twee veilingkijk-
dagen in Cortewalle op 7 en 8 
december (13.30 tot 17.30 uur). De 
kunstenares koppelde aan haar 
verjaardag een veiling met 80 
van haar werken. Die heeft plaats 
op zaterdag 14 december van 10 
tot 13.30 uur. De opbrengst gaat 
integraal naar drie plaat-
selijke ‘goede doelen’: BOKS vzw 
(personen met een stofwisse-
lingsziekte), De Klaproos vzw 
(personen met een beperking) en 
B-asiel vzw (mensen in nood).

GD

De kunstenares voor Een magische 
wereld, samen met burgemeester en 
schepenen en Cecile Hennissen en 

Rita Holvoet van B-asiel, 
Miranda Vermeulen van De Klaproos 

en Lut De Baere van Boks. 
(© B. De Buck)

Onlangs konden we in de krant lezen dat het Brussels bestuur overweegt 
om een gasboete uit te schrijven, telkens iemand een sigarettenpeukje zo-
maar op de grond gooit.  Die boete kan oplopen tot 200 euro per peukje 
(of de prijs van meer dan 20 pakjes sigaretten).  Dat Brussel properder zal 
worden is zeker, maar dat de stadskas er wel bij zal varen is eveneens een 
feit.  Daarom, een belangrijke tip voor onze burgemeester. We stellen voor 
dat hij eens een kijkje gaat nemen in het buskotje op de markt.  200 peukjes 
op de grond is niet overdreven.  Maal een boete van 200 euro en het nieuw 
gemeentehuis is ineens afbetaald.  

J.B.
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   KRUISWOORDPUZZEL  224
Horizontaal:
1) reeks (4) hoofddeksel 
om het hoofd tegen 
vallen of stoten te 
beschermen (8) rockru-
briek in het blad Humo 
(9) een ~ schieten (10) 
dichtgeknepen hand 
(13) bij voortduring (14) 
de een of andere per-
soon (16) operatiekwar-
tier (19) specerij (20) 
Spaanse uitroep (22) 
Frans lidwoord (23) 
vormgeving vdrukwerk 
(26) wasgoed (27) infor-
matietechnologie (28) 
beweeglijk orgaan in 
de mond (31) majoor 
(33) vordering (34) 
mening

Verticaal:
(1) Regionale televisie voor de Kem-
pen en Mechelen (2) koker, foedraal, 
omhulsel (3) in het geheim kwaad 
doend (4) beweegbaar handvat 
waarmeeeen machine wordt 
bediend (5) emotioneel (6) bouw-
speelgoed (7) milliliter (11) steen-
mastiekasfalt (12) soort slip (15) eer-
ste deel vd Franse ontkenning (17) 
probleem (18) verticale afmeting 
(21) langspeelplaat (22) meer (Fr) 
(24)wier (25) verblijfplaats in de open 
lucht in tenten, barakken e.d. (26) 
alcoholhoudende drank uit gegist 
druivensap (29) onzes inziens (30) 
Nederlandse Spoorwegen (32) uit-
roep v pijn

     OPLOSSING PUZZEL 223     OPLOSSING PUZZEL 223

Op 23 november overleed Jozef De Clerck 
uit de Burggravenstraat in Melsele in het 
AZ Nikolaas te  Beveren. Hij was geboren op 
28 januari 1936 en was de weduwnaar van 
Simonne Van Osselaer die overleed in 2014. 
Het echtpaar had twee kinderen: Christ en 
Bert. Er zijn 3 kleinkinderen.
Jozef was onderwijzer en later directeur van 

GBS De Toren in Melsele tot aan zijn pensioen in 1991.
In zijn jeugdjaren was hij een gekend voetballer. Hij en zijn medeleer-
lingen in de Normaalschool in Antwerpen haalden schitterende resulta-
ten in de Kardinaalsbeker, een competitie tussen verschillende scholen. 
Hij was de eerste turnleider en oogstte heel veel succes bij Jong 
Waasland. Jozef was een talentvolle voetballer bij Svelta Melsele. Hij werd 
daarna voetbaltrainer bij SK Kallo en won het kampioenschap. En later 
werd hij trainer bij Svelta waarmee hij ook kampioen werd.
Zijn hobby’s waren het kaart- en het duivenspel. De laatste maanden 
verbleef hij in RVT Briels  en werd hij ook opgenomen in de afdeling 
Geriatrie van AZ Nikolaas.                                                                 RP

IN MEMORIAM 

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

Oplossing Crypto 47:  
ZWANS    BEIEREN   KOLENKIT   MAANLICHT    
PASTELTINT   PATERSBIER   FOTOMODEL    KLEIDUIF   WELLUST    PRIMUS
FOEMAN     FURIE   en dus … WIELERMILIEU

Callant-Cup voor judo 

Met veel zin en gedrevenheid vertrokken de judoka’s van Beveren naar de 
Topsporthal in Gent met als doel het binnenhalen van de titel in tweede afde-
ling.
De eerste wedstrijd tegen Kemzeke was een belangrijke match waar ze direct 
het beste van zichzelf moesten geven. Daan Truyman en Dieter De Schepper 
verloren hun wedstrijd, maar Antonino Petricone kon zijn wedstrijd met een 
klem afwerken tegen de Brabander, ook een topper in het judo. Bart Geelen 
kreeg op zijn beurt twee wazari’s tegen en verloor de wedstrijd na een span-
nende strijd.
De jongste telg van de ploeg Kiandro Van Den Bosch moest het nu maar doen, 
en scoorde op een indrukwekkende manier 2 prachtige wazari’s . Tom De Vad-
der moest als laatste aan de bak maar verloor zijn wedstrijd met een verwur-

ging. Beveren 2 – 4 Kemzeke.
In de tweede wedstrijd tegen 
Brasschaat verloor Daan in de Gol-
den score met drie strafpunten 
tegen, en ook Dieter kon de wed-
strijd niet naar zijn hand zetten.
Antonino en Bart  konden hun 
wedstrijd afwerken met ippon en 
een verwurging. Pieter Schelfhout 
verloor zijn eerste wedstrijd van 
de dag na een zeer spannende 
strijd waar de wazari welke hij 

maakte terug werd ingetrokken en nadien de duimen moest leggen. Tom ver-
loor zijn wedstrijd met ippon door een overname.   Brasschaat 4 – 2 Beveren
 De judoka’s zaten nu even in zak en as, maar coach Patrick Schelfhout en de 
vele meegereisde supporters tilden de ploeg naar een hoger niveau. De derde 
wedstrijd had Samurai Eindhout als tegenstander. Pieter nam een mooie start 
en scoorde met een overname, Tom verloor de wedstrijd door een overname. 
Anton Janssens, ook één van de jongere judoka’s  begon sterk aan de wed-
strijd, maar liet zich verrassen. Antonino was weer zeer sterk met zijn grond-
werk en kon de wedstrijd winnen met een  klem. Ook Bart scoorde met een 
wazari en een ippon. Kiandro was al sterk gestart en liet zien dat hij dit jaar 
veel progressie gemaakt had en kon terug zijn wedstrijd bekampen met een 
mooie ippon.
JC Samurai Eindhout 2 – 4 Beveren
De laatste wedstrijd van de dag was een derby tegen Lokeren, Tom overtuig-
de met een veeg en won de wedstrijd, Daan verloor zijn match door in een 
houdgreep te belanden waar hij niet meer uitgeraakte. Dieter liet ook zien 
dat hij nog wel iets uit zijn mouw kon schudden met 2 wazari’s. Antonino was 
weer op dreef en kon met een overname zijn wedstrijd afsluiten, Antonino 
behaalde dit jaar ook al de Belgische tittel in de -100 kg , hij kon alle wed-
strijden op een schitterende manier afsluiten. ook Bart kon zijn wedstrijd met 
ippon winnen, maar Kiandro liet zich na een schitterende wedstrijddag veras-
sen door een off erworp.
Een mooie derde plaats en met een bronzen medaille vertrokken de judoka’s 
terug richting Beveren om daar te genieten van hun jaarlijks spaghetti feestje.

Bruno Bertels
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 81
Schenking vzw Kunst in het Land van Beveren

Luc Cappaert (1957)  

Deze kunstenaar uit Melsele maakte 
een mozaïek voor De Klaproos in Kallo. 
In aflevering 20 kon je er meer over 
lezen.

De vzw Kunst in het Land van 
Beveren ging bij hem langs en ont-
ving Sterrevogel.
Sterrevogel is een technische dia-
loog tussen schilderkunst en gra-
fiek. Wie het werk vluchtig bekijkt, 
ziet niet veel meer dan de aandacht 
opeisende zwarte vogel. Voor de 
kunstenaar zijn vleugels als bood-
schappers, die zich bewegen tussen 
hemel en aarde.  
De achtergrond toont met okerkleu-
rige vegen een gekruisigde Christus. 
Het werk is opgeslagen in het depot 
van Hof ter Welle.

Jan Miel (1607–1663/1664)

Jan Miel is een Vlaams schilder uit de barokperiode. Hij werd in Beveren geboren, 
volgens de meeste publicaties in 1599 maar Aurèle De Witte van de Heemkundige 
Kring ontdekte dat hij op 6 november 1607 in de Sint-Martinuskerk is gedoopt. 
Twee jaar na het doopsel verliet de familie Beveren. 
Daarna is het heel stil rond Miel, die misschien les volgde bij Anthony Van Dyck. 
Zoals wel meer van zijn tijdgenoten trok hij naar Rome. In 1630 stond hij daar 
vermeld als lid van een vereniging van Vlaamse en Hollandse schilders. In het 
begin schilderde hij vooral het dagelijkse leven van de doorsnee Italiaan, later 
vormde het carnaval het onderwerp van zijn doeken. Nog later schilderde hij 
fresco’s en religieuze taferelen. Hij stierf in 1663 (of een jaar later) in Turijn. Hij was 
daar sinds 1658 schilder aan het hof van de hertog van Savoye.
Ook al woonde Jan Miel niet zo lang in Beveren, toch mogen we er best trots 
op zijn want zijn schilderijen behoren tot de collecties van belangrijke musea, 
verspreid over de hele wereld. Hij wordt ook nog altijd actief verhandeld op 
veilingen. In 2018 betaalde een koper op een veiling bij Christie’s in Londen meer 
dan 60.000 euro voor een schilderij van Miel.

In de collectie van vzw Kunst 
in het Land van Beveren 
zat Halte de chasse van Jan 
Miel. Het is een gravure van 
16 x 21 cm. De naam van de 
graveur, Jean-Baptist
Guyard, is duidelijk leesbaar 
onder de tekening. De naam 
van de kunstenaar is dat 
spijtig genoeg niet. Was dat 
wel het geval dan zou je Jan 
Miel zien staan, want deze 
gravure is gemaakt naar zijn 
schilderij Halte de chasse.  

Henri Joseph Pauwels (1903-1983)

In heel veel Beverse huiskamers hing een schilderij van deze kunstenaar. Henri 
Joseph Pauwels schonk de vzw een  Boslandschap  dat in het depot van Hof ter 
Welle wordt bewaard.

Pauwels schilderde klassieke (bos)land-
schappen, havenzichten en interieurs. 
Hij was ‘een amateur met talent’ en in 
het begin van zijn carrière werd er tot 
100.000 fr. betaald voor zijn schilderijen. 
Hij woonde op het Leurshoek in Beveren 
en had er ook zijn atelier. Als hij krap bij 
kas zat, schilderde hij bijna letterlijk aan 
de lopende band. Hij zette alles naast 
elkaar en schilderde eerst de luchten, 
dan de voorgronden en tenslotte de 
details. In die details konden de werken 
minimaal verschillen maar echt uniek 
waren ze niet en daardoor ook minder 
waard. Daarna trok hij van deur tot deur 
om ze te verkopen. In die periode kon je 
voor 500 fr. een echte Pauwels krijgen. 
Vanaf de jaren zeventig schilderde 
Pauwels op bestelling voor Galerij 
De Kokkelbeek in Sint-Niklaas. 
Zaakvoerder Van Belleghem verkocht 
omlijstingen, maar ook schilderijen 
die pasten in de toen populaire woon-

inrichting. In het magazijn van de galerij stonden in de rekken honderden 
Pauwelsen van klein naar groot gerangschikt. 

GD

(© L. Cappaert)

Sterrevogel. 
(© gemeentelijk archief, KLB 094)

Houtgravure. (© gemeentelijk archief, KLB 102)

Boslandschap.
(gemeentelijk Archief, KLB 118)

BEVERSE BROUWERIJ DE BOCK 
WINT OPNIEUW BELANGRIJKE PRIJS.

Wij leerden Pieter De Bock een 
tijdje geleden kennen en brachten 
hem meteen via de Klok in contact 
met onze lezers.  We leerden hem 
kennen als een gedreven brouw-
ingenieur die full time werkt in de 
brouwerij Anders in Halen.  Maar 
hij begon enkele jaren geleden 
zelf een microbrouwerij in zijn 
woonplaats.  Daar experimenteert 
hij met graansoorten en gist.  Zijn 
eerste brouwsel ‘Remi’ (genoemd 
naar zijn grootvader) is fl ink op 
weg zijn weg te vinden in de ho-
reca.  Nu won hij met dat bier een 

bronzen medaille in de categorie ‘Bitter Blond Golden Ale’. En 
dit tussen 1650 bieren die zich inschreven voor de wedstrijd.  
Ook vorig jaar won Pieter een gouden medaille met zijn bier 
‘Den Engel’.  We gaan van hem zeker nog horen.

J.B.
(brouwerij De Bock kan men vinden in de Klapperstraat 81 
te Beveren)



De Koefering (Vrasene)

De gemeenteraad legde in zitting van 25 april 2017 de straatnaam De Koefering 
vast. Die hoort bij een sociaal woonproject op het oude voetbalveld van Vrasene, 
aan de Smisstraat.

Het toponiem ‘Koefering’ bestaat uit de combinatie van ‘koe’ en ‘vering’. Dat laatste 
is een synoniem voor weide en dus kan je zeggen dat ‘koefering’ een ander woord 
is voor een ‘koeweide’. 
In het oude Vrasene lagen links van de Puchelstraat gemeenschappelijke weiden 
waar koeien graasden. Ze werden aangeduid  als de Koefering. Toen de gemeente 
op zoek moest naar een naam voor een nieuwe straat in deze buurt was het topo-
niem een logische keuze.
Nog een weetje: de carnavalsvereniging van Vrasene heet Raad van Elf Koefering 
Vrasene.
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Buizelendam
Aflevering 1

Een straatnaam vertelt veel. Hij houdt verband met al dan niet belangrijke 
personen of periodes in de geschiedenis van de gemeente, of verwijst naar 
het al dan niet verdwenen landschap. 
In 2004 verscheen het boek Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten 
van Groot-Beveren. Omdat bij nieuwe verkavelingen ook nieuwe straten 
horen, kreeg het boek op onregelmatige basis een aanvulling in de krant. 
We pikken de draad vanaf nu weer op. 

Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren 
(Gerda Drieghe) is nog verkrijgbaar bij de auteur, de toeristische dienst of bij 
Standaard Boekhandel.

Het jaarboek kan u integraal en gratis bekijken op 
www.reynaertgenootschap.be onder Tiecelijn: publicaties.
De papieren versie kost 20 euro.

Jaarboek 12
Reynaertgenootschap 

Tiecelijn 32

In de nieuwste uitgave van Reynaertgenootschap Tiecelijn bespreekt 
Hilde Reyniers (cultuurbeleidscoördinator in Beveren) een hoorspel en een 
prentenboek. Met de feestdagen voor de deur is het een mooie cadeautip 
voor de (klein)kinderen. 
De schelmenstreken van Reinaert de Vos

Een boek dat in ‘De we-
reld draait door’ als beste 
boek van de maand wordt 
gekozen, is iets om wat nader te 
bekijken.
Het Reynaertverhaal is bewerkt 
door de Nederlander Koos Mein-
dert. Hij geeft een moderne twist 
aan het ons bekende middel-
eeuwse dierenverhaal. In achttien 
hoofdstukken van telkens 1 pagina 
beschrijft hij de streken van de 
sluwe vos. Elk hoofdstuk krijgt niet 
alleen een titel maar ook een on-
dertitel die een tipje van de sluiter 
oplicht en de voorlezer de kans 

biedt om het spannend te houden. De tekst wordt visueel versterkt door 
paginagrote prenten, gemaakt door 18 verschillende illustratoren. Onder 
hen één Vlaming, maar niet de minste: Carll Cneut.
Dit Reynaertverhaal is niet alleen leuk voor de kinderen maar ook voor de 
voorlezer, die door grappige woordspelingen meer dan eens kan glimlachen. 
Als de vos voorstelt om een spelletje ‘levend ganzenbord’ te spelen, dan zul-
len de kinderen dat een ietsje anders interpreteren dan de volwassenen.

Reinaert de vos (hoorspel voor kinderen vanaf 6 jaar)

Het Geluidshuis bracht in 2018 in de reeks ‘Heerlijke hoorspelen’ zijn veer-
tiende hoorspel uit. In het pakket zit een cd waarin tekst en lied elkaar afwis-
selen en een speels geïllustreerd boek dat de personages voorstelt en de 
liedteksten bevat. 
De tekst van het hoorspel gaat losjes om met het Reynaertverhaal en speelt in 
op de actualiteit. Zoals bij de andere hoorspelen, is ook hier humor nooit ver 
weg en kunnen oudere kinderen of volwassenen zich verkneukelen aan wat 
er tussen de lijnen gesuggereerd wordt. De acteurs en zangers zijn niet van de 
minste en maken het tot een groot luisterfeest: Wouter Hendrickx, Filip Pe-
ters, Liesa Van der Aa, Koen de Graeve, Gène Bervoets, Herbert Flack … en 
verteller Warre Borgmans.
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Beverse Kegelclub - Beker van België

Zaterdag 16 en zondag 
17 november werd in 
sporthal ‘t Zillebeek in 
Beveren gekegeld voor 
de Beker van België.
Vier ploegen traden 
zaterdag aan (Eife-
ler Holzknacker, KV 
Zun, Schuttershof en 

SK Kelmis) waarvan er twee naar de fi nale mochten. Eifeler Holzknacker met 
2797 kegels en Zun met 2779 kegels waren de gelukkigen.
Zondag speelden er vijf ploegen: Dampicourt, Manderfeld, Eupen Raeren, 
Hauset en de Beverse Kegelclub. De twee fi nalisten waren Dampicourt met 
2939 kegels en de Beverse Kegelclub met 2763 kegels. Voor de Beverse 
club speelden Kevin De Buyser, Kiana De Buyser, Walter Lijssens en Matthias 
Beeldens.

De fi nale heeft plaats op 1 december in Dampicourt.
(met dank aan Leonard Van Overmeire)
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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 : Sofi e Thijs en Joke Kempeneers
Choreografi e : Sofi e 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



Vorige week werd in TEMSE herdacht dat de Boelwerf defi nitief sloot, 
25 jaar geleden. De scheepswerf , opgericht in 1829, was het boegbeeld van 
de industriele scheepsbouw in België. Op haar hoogtepunt telde het bedrijf 
3500 werknemers (bij de overname van Cockerill uit Hoboken). Vanaf 1986 
volgden er verschillende herstructureringen waarbij honderden jobs verlo-
ren gingen. Er volgde een faillissement in 1992, de Vlaamse overheid pomp-
te er miljoenen in om het bedrijf in leven te houden. Maanden lang werd er 
gestaakt. Om de stakers fi nancieel bij te staan werd het STEUNFONDS BOEL-
WERF opgericht. In het najaar van 1992 organiseerde die een benefi etmatch 
tussen toenmalig eerste provincialer KSV Temse en KSK Beveren. De match 
had plaats op het nieuwe terrein van Jong Vlaanderen Kruibeke en bracht 
60.000 BF in het laadje. 
Het was één van de weinige matchen dat de Nigeriaanse internationaal 
PETER RUFAI in doel stond. Verder speelden Chidi Nwanu, Carl Massagie, Julien 
Lodders, Hans Belligh, Marnik Bogaerts, Marc Van Britsom, Jacky Boonen, Gary 
Colling, Andy Janssens, Yves Essende, Dirk Volckerick en Stefan Van Rumst. 
Het werd 1-7 met een hattrick voor Marnik Bogaerts en ook nog goals voor 
Essende, Boonen, Colling en Van Britsom.  
GIORGY ZHUKOV , de Kazakse internationaal met een Bevers jeugdverleden 
verhuist vanaf januari naar de Poolse eerste klasser WISLA KRAKAU. Zhukov 
speelde ook nog voor Beerschot, Standard, Roda JC, het Russische Ural en 
Astana en Almaty in eigen land. Zhukov wordt in december 26 jaar.
YAYA TOURE, 36 ondertussen, werd in de Chinese tweede klasse kampioen met 
QINGDAO HUANGHAI. Zijn inbreng was van kapitaal belang maar in de slot-
match pakte hij een rode kaart na 20 seconden . Wat hij in de nabije toekomst 
gaat doen is nog niet bekend…zijn dagen zijn ondertussen wel goed gevuld. 
Zo was hij in een Britse TV-show te gast met Robby Williams en nadien trok 
hij op uitnodiging van een voetbalschool naar de Malediven om er de jeugd 
wat bij te brengen. Qingdao zelf is een stad van 6 miljoen inwoners gelegen 
aan de Gele Zee. Er is ook de langste brug ter wereld, de Qingdao Haiwanbrug 
(42,5 km lang). Qingdao is verzusterd met heel wat steden, onderandere 
Oostende en het Duitse Paderborn waar LAURENT JANS op dit moment speelt. 
Op 23 november ll. overleed op 83-jarige leeftijd JOZEF DE CLERCK. Verder in 
dit nummer vind U een in memoriam van één van de collega’s. In deze rubriek 
wil ik even terugblikken op zijn verdiensten bij KSK Beveren waar hij een tien 
jaar lang trainer en jeugdcoördinator was en daarna in het bestuur zetelde. In 
1983 begon hij als trainer van de preminiemen. Na twee jaar werd hij trainer 
van de reserven en provinciale juniores, in opvolging van Omer Janssens. Twee 
jaar bleef hij in die functie, vanaf 1987 was hij jeugdcoördinator. Begin de jaren 
90 werd hij bestuurslid van Beveren. 

RB

Een nieuwe tribune op “den berg”.

Sinds 2012 wordt de onoverdekte staantribune aan de kant van de Klap-
perstraat niet meer gebruikt en zakte de capaciteit van de Freethiel van 13000 
naar 8200 toeschouwers. Oudere supporters noemen die kant nog altijd “den 
berg”, verwijzend naar de overblijfselen van de oude wielerpiste die er vroe-
ger lag. Tussen 1923 en 1936 werd de wielerpiste “De Lindekens” intensief 
gebruikt…ze gold toen als één der beste van België. De cementen piste was 
300 meter lang en 6000 kijkers konden op de tribunes het spektakel volgen. 
Door de economische crisis half weg de jaren dertig ging het pistegebeuren in 
België er op achteruit. Minstens 20 wielerpistes moesten hun activiteiten stop-
zetten (ondermeer in De Klinge, Aarsele, Deurne, Ath, Anseremme, Avelgem, 
Beernem, Bree, Marcinelle, Enghien, Eine, Erembodegem, Desselgem, Dottig-
nies en Deux-Acren gingen de boeken net als in Beveren toe). Op 31 juli 1938 
werd de oude velodroom het nieuwe offi  ciële veld van SK Beveren , het werd 
ingehuldigd met een match tegen SK Ronse. Tot in 1967 bleef den berg over-
eind als staanplaats achter het doel. Bij de promotie naar eerste klasse moest 
er dringend gebouwd worden : de capaciteit werd van 8000 naar 16000 ge-
bracht. Er kwam een zittribune van 3000 plaatsen die de oude van 600 verving. 
De zittribune was 60 meter lang en kostte 2,5 miljoen BF. Aan de Klapperstraat 
kwam een onoverdekte staantribune van 7000 plaatsen (65 meter breed, 17 
meter diep en de hoogste trede was op 6 meter gepland). Kostprijs 900.000 
frank. Verder werd er nog voor 2,4 miljoen BF werken aan andere tribunes, 
kleedkamers, receptiezaal enz. uitgevoerd.  De gemeente betaalde 3 miljoen 
frank, de club hoestte zelf 2,8 miljoen op. De werken werden hoofdzakelijk 
uitgevoerd door lokale bedrijven ( Franssens uit Kallo, Verhulst uit Beveren en 
Van Buynder uit Waasmunster). 
Sinds enkele jaren zijn alle eigenaars tussen het voetbalveld en de Klap-

perstraat door de gemeente onteigend(wat de gemeente 2 miljoen euro 
kostte) . Er wordt nu naar een projectontwikkelaar gezocht die een nieuwe 
tribune (goed voor 1800 plaatsen) zal bouwen plus een wooncomplex, 
waarvan de opbrengsten kunnen gebruikt worden om de tribune te
 bekostigen.

RB

zo zag de bouwwerf er in 1967 uit

SASHA WEEMAES zet de piste even opzij.

Door het missen van de Olympische Spe-
len 2020 in Tokio na een desastreus EK in 
Apeldoorn enkele weken terug (in de ploe-
genachtervolging pas 7de met zijn maats 
Kenny De Ketele, Robbe Ghijs en Rune 
Herregodts) wil Sasha Weemaes in 2020 al-
les op de weg zetten. Ze zullen er bij “Sport 
Vlaanderen-Baloise” blij mee zijn want win-
nen gebeurt er zelden bij het vooral uit jon-
ge renners bestaande team. In 2019 zorgde 
Weemaes voor één van de twee zeges van 
zijn ploeg . Naast Piet Allegaert die de Eu-
rometropole Tour won, kon Sasha de Rud-
dervoorde Koerse op zijn naam schrijven. 
Verder droeg hij zowaar drie dagen de bolle-
kenstrui in de Ronde van Denemarken. Een 
5de plaats was er in de Bredene Koksijde 

Classic, een koers van HC-niveau en een 4de plaats in de Kustpijl in Heist. Door 
een valpartij in de massaspurt in de laatste rit van de Ronde van België zag hij 
een mogelijke ritzege ook aan hem voorbij gaan. 
In het piste-gebeuren werd Sasha in het verleden niet minder dan negen keer 
Belgisch kampioen in de jongerencategorieën. Bij de profs haalde de nog 
maar 21-jarige renner twee keer zilver in Gent op het BK achtervolging en 
puntenkoers

RB  
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Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  

Op 30 november mocht Atletiekclub Volharding haar leden verwelkomen 
in haar nieuwe sporttempel. Proficiat aan voorzitter Van Houts. In de 
indoor trainingshal zijn verschillende disciplines mogelijk zoals sprint, ver-
springen, hoogspringen, kogelstoten en discuswerpen en zelfs polsstok-
springen.
De trainingshal is 1.264 vierkante meter groot en wordt heel lichtjes ver-
warmd. Door te kiezen voor zonnepanelen, ledverlichting en balansventi-
latie zal de energiekost zeer laag blijven.

RP

SPORT ANDERS

RECHTZETTING

Je had ook opgemerkt dat de foto bij sPORT ANDERs in de Klok van 
8 november op pagina 9 daar helemaal niet thuis hoorde? Dat zag toch het 
kleinste kind!
Onze excuses aan de dames van de KVLV om hen te verwarren met twee 
gewezen voetballers van Waasland-Beveren! Gelukkig nog dat de foto maar 
een postzegel groot was. Kleiner kon wellicht niet!                                                                         
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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

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

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

Klantenparking

Doel
 Fototentoonstelling UNSETTLED

In de foyer van CC Ter Vesten  
loopt tot 16 februari een  
tentoonstelling met foto’s van 
Isabelle Pateer. Het is een selectie 
uit UNSETTLED, een langlopend 
project (2007 tot 2017) dat de  
gevolgen van industriële  
expansie voor een bepaalde  
regio in beeld brengt.
Het is een wereldwijd fenomeen 
maar misschien dacht u bij het 
lezen van de vorige zin aan Doel. 
Dit polderdorp wordt al decen-

nialang bedreigd door de havenuitbreiding en kreeg daar bovenop te maken 
met verplichte natuurcompensaties. Het is dus niet zo toevallig dat de foto-
grafe voor haar project Doel en het omliggende polderlandschap uitkoos. Zij 
toont portretten van jonge inwoners en wisselt die af met landschappen en 
interieurfoto’s. 
www.unsettled.eu

 Film DOEL
De tentoonstelling sluit aan bij de debuutfilm die de Deen  
Frederik Solberg over het polderdorp maakte. 
Doel wordt op donderdag 16 januari 2020 om 20 uur in 
CC Ter Vesten vertoond.

Tickets kosten 5 euro - www.tervesten.be of 03 750 10 00

Digitaal door de geschiedenis van Doel
Sinds kort kan je digitaal door de geschiedenis van Doel reizen. Het rijke  
archief in gemeentelijk bezit werd aangevuld met gegevens uit binnen- 
en buitenlandse archieven. Door dit allemaal te digitaliseren is het voor de  
gebruiker mogelijk om in te zoomen op kleine details. Voor (oude) kaarten 
is dit een pluspunt. Bovendien worden de archiefstukken tot leven gebracht 
door drie verhalen: Het ontstaan van het dorp, Het bekendste huis, Onder vuur. 
Die geven onder meer antwoord op de vraag waarom koning Leopold I op  
9 mei 1833 Doel bezocht. Samen met nieuwe archiefstukken, zullen in de  
toekomst ook nieuwe, historisch correcte verhalen verteld worden. 

Printscreen uit ‘Het ontstaan van het dorp’. (© G.Drieghe)

Voor dit project werkten de archiefdienst van Carine Goossens en  
erfgoeddeskundige Bert Verwerft samen met Hans De Bock (coördinator  
Linkeroever) én met Google. Google Arts & Culture biedt een platform aan 
waar kunst en cultuur gratis ter beschikking van iedereen staan. Google  
actualiseerde ook de Google Street Viewbeelden. Plaatsen die niet met de 
auto bereikbaar waren, werden te voet bezocht en een 360° camera maakte 
de opnames. Een mooi voorbeeld hiervan in het digitale bezoek aan de kerk 
van Doel, waar je zelfs buiten op de toren een mooi uitzicht meekrijgt over 
het dorp, de Schelde en haven, en de polder.

Wie foto’s, kaarten of ander materiaal over Doel heeft, kan contact opnemen 
met de archiefdienst 03 750 17 50 of archiefdienst@beveren.be

De digitale geschiedenis vind je op 
https://artsandculture.google.com/partner/beveren

GD

(© G. Drieghe)
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°°°
De Melseelse kunstenares Leona Van Wauwe viert in december van dit jaar 
haar tachtigste verjaardag. Naar aanleiding hiervan veilt zij op 14 december 
op het kasteel Cortewalle 80 door haar geselecteerde werken. De opbrengst 
van de veiling wordt integraal geschonken aan drie Beverse organisaties 
(Boks, De Klaproos en B-asiel). Omwille van de samenwerking zal mevrouw 
Van Wauwe één van haar werken schenken aan gemeente Beveren. Dit werk 
komt in het gemeentelijk kunstpatrimonium.   -Kijkdagen op zaterdag 7 de-
cember en zondag 8 december van 14u tot 17u en op zaterdag 14 december 
van 10u tot 13u30.  

°°°

Het grafschrift van de week

Den Est

DE WARMSTE WEEK

De warmste week is één van de grootste liefdadigheidsorganisaties van ons 
land.  Dit jaar zijn er meer dan 2.000 ‘goede doelen’ die hopen op een finan-
ciële ondersteuning voor hun werk.  Een overzicht ervan kun je vinden op 
hun website.  Toch proberen wij hier een overzicht te geven van deze goede 
doelen die hun belangrijkste ankerpunt in Beveren hebben.  Wij beperken 
ons tot een simpele opsomming.  Een meer uitgebreide beschrijving ervan 
zou zeker een halve Beverse Klok vullen.
BOKS. Belgische organisatie voor kinderen en volwassenen met stofwisse-
lingsziekten.  Boks wil deze mensen steunen en informeren.  In de Oude 
Zandstraat 28 verkoopt men wenskaarten.
JONGEREN INFO LIFE VZW.  Deze vzw biedt hulp aan meisjes en vrouwen die 
ongewenst zwanger zijn.  Uw financiële bijdrage ondersteunt de workshops 
die zij organiseren in scholen.
VRIENDEN VAN PAPOEA. Deze organisatie steunt twee inwoners van Beve-
ren die al jaren in Papoea de plaatselijke bevolking helpt. Er worden bouw-
projecten opgestart, medische hulp gegeven, opvangcentra voor vrouwen 
en subsidie schoolgeld.
TARARA VZW.  Deze organisatie richt zich tot gezinnen in kwetsbare situa-
ties en organiseert activiteiten (ontspanning, ontmoeting en gezondheid).  
De vzw heeft een 30-tal vrijwilligers en leeft van giften en sponsoring.
FLYING FOR LILY.  Het gaat hier om een patiëntenvereniging voor en door 
personen die geboren worden met reuzemoedervlekken die grote delen 
van het lichaam bedekken.  Op 21 december is er een huiskamerconcert. 
Info via flyingforlily@gmail.com  
AUTI-VOETBALCLUB U-NITED.  Een voetbalploeg met kinderen die autisme, 
ADHD of andere aan autisme gelinkte hersenproblemen.  Op 13 december 
is er voor hen een goede doelen markt in de Donkvijverstraat 30.
’T KLEPELTJE.  Een opvangtehuis voor mensen in nood.  Het huis heeft zeven 
kleine studio’s en twee crisiskamers.  Vooral jonge moeders en jonge daklo-
zen verblijven hier.  De organisatie wordt gesteund door de Orde van het 
Pilorijn die op 20, 21 en 22 december in de oude lokalen van De Blauwe 
Regen (Vrasenestraat) een pop-up café organiseren.
HOF TER WELLE.  Deze organisatie helpt bij gezinsproblemen en vangt kin-
deren en jongeren op in hun dagcentra.
ANTALYA’S STRAATSUKKELTJES;  Zij verzorgen de straatdieren in Turkije, zor-
gen voor een sterelisatieproject en een voedingsproject en bieden ook hulp 
aan de Belgische daklozen met een hond.  Op het terrein van Waasland-
Beveren wordt de maandelijkse rommelmarkt voor hen georganiseerd.
HONDENHERPLAATSING.  Deze vzw zoekt een goede thuis voor honden die 
niet bij hun baasje kunnen blijven.
KLAPROOS.  Een dagcentrum kort verblijf voorpersonen met een beper-
king. In de Leliestraat 2 is er op 15 december een bingo avond en in de 
Bazelstraat 188 te Kruibeke verkoopt men vers geperst appelsap.
OPVANGCENTRUM VOOR VOGELS EN WILDE DIEREN KIELDRECHT. In de Kal-
lobaan 52 zijn er massages en gelaatsverzorging ten voordele van deze vzw.
4VOETERS IN NOOD. Deze mensen zetten zich dagelijks in om verwaarloos-
de, mishandelde of honden met zware gedragsproblemen op te vangen en 
terug in evenwicht te brengen.  Daarnaast helpen ze minderbedeelden en 
daklozen om hun hond financieel en materieel  te steunen.  Voor hen is er 
een pop up wijnbar in de Pillendijk te Kieldrecht.
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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

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 
Abonnement 1 jaar : 25 euro

Abonnement buitenland : 50 euro
los nr : 1,50 euro

rek. nr.  BE66 7376 0331 0943
(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, 

Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 
email: debeverseklok@advalvas.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck,  Jacques Bosman, 
Paul Staut,  Gerda Drieghe,  Maja Cools,

Roger  Puynen, François Seghers.
Secretariaat: Paul Staut

Foto’s en illustraties  :  Gerry Smet, Erik Pijl 
Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral
Dienst verzending en abonnees: 

GSM 0474 56 00 06
Reklameregie: 03 775 44 53

e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

DE WEERBORSTEL of ’t 
gedacht van Riekes De 
Ben
Zjeraar en Riekes zitten 

in de keuken van die laatste bij een 
borreltje en ze halen herinneringen 
aan vroeger op terwijl in de tuin 
Riekes’ kleindochter bezig is met 
het ophangen van het wasgoed 
aan de wasdraad.
-Vindt gij ook niet, zegt Zjeraar dat 
dat damesondergoed de dag van 
vandaag hoe langer hoe kleiner 
wordt?
-Dat zal wel zijn, zegt Riekes. Ik 
herinner mij dertig jaar geleden, 
toen ik mij een nieuwe fiets had 
gekocht om naar mijn werk te 
rijden. Ge weet dat ge dan in ’t 
begin die velo onderhoudt als was 
het uw kostbaarste bezit. Wel, in die 
periode kon ik met een afgedankte 
onderbroek van ons Marjet heel 
mijn fiets schoonmaken en 
tegenwoordig heb ik daar amper 
nog stof genoeg mee om mijn 
fietsbel op te blinken.

NEM NOU
Ik herinner mij de KLATTER, een man 
die jaarlijks aan ’t begin of aan ’t einde 
van de winter in de velden verscheen 
met een scheutensteker op een lange 
stok waarmee hij de overtollige zij-
scheuten op de stammen van canada’s 
en wilgen afsneed. Soms klauterde de 
man in de bomen om bij de scheuten te 
komen en dan droeg hij KLATSPOREN 
aan zijn voeten. Het ‘klatten’ was een 
werk met het oog op de ontwikkeling 
van een onberispelijke boomstam die 
later aan de klompenmaker kon ver-
kocht worden.
De beide genoemde boomsoorten 
vond je  aan de randen van de Wase ak-
kers. Het waren de landeigenaars die er 
die bomen hadden laten planten en de 
opbrengst van het hout was natuurlijk 
ook voor hen. Was de landbouwer zelf 
eigenaar van de akker dan werd die  
dikwijls niet met bomen omringd wat 
meer opbrengst garandeerde. Maar de 
functie van beide boomsoorten als ‘wa-
terzuigers’ in een nat voorjaar mocht 
ook niet onderschat worden.
                     

RP

HYBRIDE AUTO…
In de vroege ochtend van maandag 18 november om 3.30 
uur werden de bewoners van de Kouterstraat in Kield-
recht  gewekt door enige luide knallen. Wie naar buiten 
keek was getuige van een geparkeerde auto die in brand 
stond. Omdat enige huizen bedreigd werden door de 
hevig brandende auto werd de brandweer opgeroepen 
die snel ter plaatse kwam en kon verhinderen dat de 
vlammen oversloegen naar de woningen. Toen de brand 
onder controle was, kwam een ander probleem aan het 
licht: het bleek te gaan om een hybride auto, een voertuig 
dat zowel op benzine als op elektrische stroom kan rijden 
en de batterij van zulke auto’s kan nooit volledig geblust 
worden met water of schuim. Als men denkt: nu is het 
vuur gedoofd, dan kan even later de batterij terug ont-
vlammen. De enige mogelijkheid om veilig te werken is 
de wagen gedurende 24 uur onderdompelen in water. 
Men heeft de auto getransporteerd naar de brandweer-
kazerne in Melsele en daar werd op een terrein ernaast 
een open container geplaatst die men vulde met water en 
schuim en daarin werd de auto ondergedompeld.
…IN BRAND GESCHOTEN …
Nieuwsoortige voertuigen brengen nieuwsoortige pro-
blemen met zich mee. Het leek of de elektrische auto ging 
in razende vaart het voortouw nemen op de automarkt 
maar zo ’n veroveringstocht werd het niet. In elk geval 
was de winst voor het milieu aantrekkelijk.
Maar wat moet er op veiligheidsgebied eerst nog opge-
lost worden? Het aantal ongevallen op de weg zal gelijk 
blijven. Sommigen zeggen zelfs dat door het feit dat elek-
trische wagens minder geluid produceren, zij gevaarlijker 
zijn voor onoplettende fietsers en voetgangers. Er is bij 
ons, en naar ik verneem ook in Genève, onderzoek aan de 
gang om toevoeging van geluid bij elektrische wagens te 
verplichten, zeker in perioden waarin het voertuig aan 
lage snelheid rijdt en zo goed als onhoorbaar is.
En hoe zit het met de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers in de autoproductie? Auto's gebaseerd op 
elektrische of hybride systemen mogen dan al qua 
gebruik en vormgeving op een traditionele auto lijken, 
technisch zitten ze totaal anders in elkaar. De hoogspan-
ningssystemen in dit soort auto's gebruiken spanningen 

tussen de 200 en 800 volt en dat is een stuk hoger dan wat 
gebruikelijk is in traditionele auto's. Dat brengt nieuwe 
risico's met zich mee voor de werknemers bij de construc-
teurs maar ook en vooral tijdens het onderhoud. En wat 
met reddingswerkers die in contact kunnen komen met 
dergelijke auto's naar aanleiding van een ongeval? Ook 
de schrootverwerking, de oplaadstations enz. hebben elk 
hun eigen problemen.
… EN IN BAD GESTOPT.
Gaan wij straks allemaal elektrisch rijden? Vroeger werd er 
gezegd dat de autoproducenten die naar alternatieve 
energiebronnen zochten en die een zeker niveau bereikt 
hadden, zich lieten omkopen door de multinationals van 
de aardoliebaronnen. Die zouden hun winstgevende pro-
ductie bedreigd gevoeld hebben. En het dient gezegd dat 
journalisten bij bepaalde constructeurs hoopgevende 
resultaten hadden ontdekt en erover publiceerden. Maar 
er kwam nooit een vervolg op en wie met zulk krantenar-
tikel als bewijs zwaaide, moest toch toegeven dat alles 
blijkbaar in de doofpot gestopt was. 
Tegenwoordig, zo beweren kwatongen (of spreken ze 
waarheid?) zouden het vooral de dealers zijn die het suc-
ces van de elektrische auto tegenwerken. Je moet weten 
dat de verkoop van een nieuwe auto voor een garagist 
weinig winst oplevert. Maar de onderhoudskosten die 
erop volgen zijn voor hem de grootste bron van inkom-
sten. Nu hebben elektrische auto's veel minder bewegen-
de delen dan een benzine- of dieselauto en daarom is er 
minder slijtage en zo vragen die elektrische auto’s weinig 
onderhoud, dus voor de garage zullen zij niet genoeg 
opbrengen.                         RP

Spreuk van 't jaargetij

Brengt december kou en sneeuw in 't land,
dan groeit 't koren zelfs op 't zand.


