
Sinds halfweg de jaren zestig van de vorige eeuw wordt Beveren in België, en 
later ook in Europa, automatisch geassocieerd met voetbal. Het begon met de 
steile opgang van een ploegje uit vooral eigen jeugd dat vanuit derde klasse naar 
de top van het Belgisch voetbal klom een dikke vijftig jaar geleden. Er volgden 
twee landstitels, twee bekers, vijf Gouden Schoenen en menig Europees succes. 
Tegenwoordig wordt er op de Freethiel nog wel gevoetbald op eerste klasse 
niveau maar zowel de spelersgroep als de entourage kan nog moeilijk “Bevers” 
genoemd worden. Het is tegenwoordig een 22-jarige Beverse jonge dame uit 
de Duivendam die het voetbal in onze gemeente promoot : Tine De Caigny. 

2019 werd voor haar een boerenjaar : ze vierde haar 50ste A-interland met de 
Red Flames, scoorde vijf keer in één match tegen Litouwen, werd voor de derde 
keer op rij genomineerd voor de Gouden Schoen, pakte de landstitel met Ander-
lecht, staat in de jubileum-uitgave (de 50ste) van de Panini-voetbalboek en prijkt 
als eerste Belgische ooit, op de cover van een voetbaltijdschrift (Catenaccio). 
Amper 22 is ze maar toch kan Tine al terugblikken op een bewogen voetballeven. 
Toen haar twee jaar jongere broer Tim in 2004 ging voetballen bij KSK Beveren , 
wilde ze dat ook doen maar bij Beveren waren ze nog wat aan de ouderwetse 
kant en lieten geen meisjes toe ondanks het feit dat in België sinds 1985 meisjes 
zich kunnen aansluiten bij een voetbalclub (tot hun 16de kan er gemengd 
gespeeld worden). Noodgedwongen moest Tine uitwijken naar Vrasene waar die 
mogelijkheid wel bestond(in 2007 sloot ze zich aan bij Vrasene). Voor moeder 
ANN VAN LEUVENHAGE was die situatie onaanvaardbaar en ze besloot haar 
schouders te zetten onder een damesploeg in Beveren zelf in 2009. Ondertussen 
is ze daar nog mee bezig. Voor Tine ging het vlug. Vanaf 2013 werd ze geregeld 
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Tine De Caigny
Beverse voetbalambassadrice

Fotogra� e als collectief geheugen
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WINTERBAR UITGEREGEND! LEES BIJ DE CARTOON P.8.

In deze moderne digitale tijd, heeft de foto aan waardigheid ingeboet. Mensen 
maken duizenden foto’s om achteraf een groot gedeelte te deleten of ergens op 
te slaan op een USB-stick om ze nooit meer te bekijken. De romantiek van 
vroeger is weg. Foto’s werden in een album geplakt of los bewaard in een 
schoenendoos, waarin je kon scharrelen tot je iets tegenkwam dat je allang was 
vergeten. We gniffelen over die ouderwetse kledij en haartooi van toen. En dat 
we dat toen mooi vonden. Kijk opa met zijn moustache en tante met haar 
krullen en vader met zijn kostuum met brede revers en nonkel Jef met zijn 
ziekenfondsbrilletje en onze poes net voor ze werd doodgereden. We verzamelen 
die foto’s om momenten uit het verleden te onthouden. Foto’s maken de doden 
wakker, voor even toch. Foto’s zijn ons geheugen. Eindejaar en januari zijn 
periodes van familiebijeenkomsten. Herinneringen worden bovengehaald, 
foto’s zijn vaak een leidraad.

Nieuwsfoto’s nemen een speciale plaats in als ons visueel geheugen. Elk jaar 
wordt de beste nieuwsfoto verkozen (World Press Photo) en zonder uitzondering 
tonen ze de bittere realiteit van onze conflictrijke wereld. Oorlogen, 
hongersnood, natuurrampen…  
Ongetwijfeld zijn er foto’s die op ons netvlies zijn gebrand en emoties oproepen. 
De boeddhistische monnik die zichzelf in brand stak in Vietnam (1963), een 
Vietnamese politiechef die op straat in Saigon een gevangene door het 
hoofd schiet (1968). Naakte, rennende kinderen op straat na een napalm 
bombardement (1972). Het zijn beelden die protesten tegen deze onzinnige 
oorlog hebben aangewakkerd. Een Duitse soldaat sprong over een stuk prikkel-
draad, de vrijheid tegemoet, twee dagen na de start van de bouw van de 
Berlijnse muur (1961). Een man die na de slachting op het Tienanmen-plein in 
China een tank tegenhoudt (1989). Dramatische foto’s van de aanslag op de 
WTC-torens  (2001). Een Turkse politieman tilt het lichaam van een Syrisch kind 
op nadat een boot met migranten was gezonken (2015). Sommige foto’s zijn niet 
te verdragen.

Er zijn ook hoopgevende momenten. De Franse president François Mitterrand en 
de West-Duitse bondskanselier Helmut Kohl, hand in hand bij het monument 
van de herdenking van de Slag om Verdun in 1916 (1984). Willy Brandt knielend 
voor het monument in Warschau ter herdenking van Joodse slachtoffers van het 
nazigeweld (1970). De landing op de maan van de maanlander van de Apollo 11 
missie (1969).

Maar fotografie is ook een vorm van kunst. Een camera kan slechts één moment 
van een gebeurtenis vangen. Deze essentiële beperking van fotografie is ook één 
van haar grootste uitdagingen: het in dat ene moment vastleggen van de bij een 
bepaalde gebeurtenis horende dynamiek van beweging en emotie. ‘Het 
beslissende ogenblik’ is een fractie van een seconde waarin alle elementen 
harmonieus samenwerken. Een fotograaf heeft maar één seconde om te slagen. 
Andere kunstenaars hebben meer tijd ter beschikking.

Tine met haar mama Ann Van Leuvenhage (foto Paul Jongeneelen)
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opgeroepen voor de nationale jeugdselecties. Op haar 16de trok ze naar  
Club Brugge, met die club trad ze aan in de gloednieuwe BENE-liga (een  
competitie met de beste clubs uit Nederland en België). Maar na twee jaar  
trokken de Nederlanders de stekker uit de Bene-liga…naar het schijnt konden ze 
moeilijk verkroppen dat Standard Femina toen sterker was dan de Hollandse 

teams. Ook bij Brugge wilde grote baas 
Bart Verhaeghe af van zijn dames en zo 
moest Tine in 2015 op zoek naar een 
ander team, Lierse. Ondertussen was ze 
al gedebuteerd voor de Red Flames.  
Dat gebeurde op 28 februari 2014  
tegen Polen. Maar ook in Lier kwamen 
financiële problemen. Tine besloot, 
ondanks het feit dat ze nog maar pas  
19 was geworden om naar het  
buitenland te trekken. Ze ging testen  
bij het Duitse Jena maar belandde  
uiteindelijk in Noorwegen, bij Valerenga 
waar een Belg toen technisch directeur 
was, ex-Liersespeler David Brocken.  
Ze was daar in Oslo niet alleen want ook 
landgenote Tine Schrijvers speelde er. 
Brocken werd echter kort na de komst 
van Tine De  Caigny ontslagen en de 
communicatie met de nieuwe  
Engels-onkundige coach verliep stroef. 
In Noorwegen deelde Tine een  
appartement met een Amerikaanse 
ploegmate. De naaste familie van  

Tine trachtte in die periode zoveel mogelijk wedstrijden bij te wonen daar in 
Scandinavië maar het was toch een moeilijke periode. In onderling overleg  
werd in januari 2017, het contract verbroken en kon Tine aan de slag bij  
Anderlecht. Daarmee werd ze twee jaar op rij landskampioen.
Tine combineert het voetbal met een job in een sportwinkel in Dendermonde, 
een noodzaak want in het damesvoetbal in België is er absoluut nog geen  
profbestaan mogelijk met de huidige verloning. Ze moet wel vier keer per  
week ’s avonds gaan trainen in Neerpede. En met de nationale ploeg is ze  
ook dikwijls weg : zo waren er de afgelopen jaren tornooien in Portugal  
(de Algarvecup), Cyprus en Nederland, stages in Griekenland, Spanje (San Pedro 
del Pinatar waar ook Waasland-Beveren jaarlijks een winterstage houdt) en  
Amerika (met een match in Los Angeles), wedstrijden in Roemenië, Griekenland, 
Servië en Moldavië en zowat alle buurlanden. Met Anderlecht moest ze dit  
seizoen zelfs in Kazakstan gaan spelen voor de Champions League. Maar  
gelukkig heeft ze een flexibele werkgever. 
Naast een nieuwe titel met Anderlecht is vooral het EK 2021 in Engeland met  
de Red Flames een hoofddoel in de nabije toekomst. De twee matchen tegen 
Zwitserland (op 14 april en 22 september ) zijn daarvoor cruciaal. Er wordt met de 
Red Flames ook opnieuw meegedaan aan de Algarve-Cup in Portugal en één van 
de interlands valt op jaar 23ste verjaardag…daar kijkt ze ook al naar uit.   
Een nieuw buitenlands avontuur op clubniveau is in de toekomst zeker ook niet 
uit te sluiten want het huidige Belgische systeem, met maar zes teams  
(Anderlecht, Brugge, Standard, Gent, Genk en Leuven) is verre van ideaal. 

RB
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SocrateS

ALLEEN IS NIET GELIJK AAN EENZAAM. (SINGER-SONGWRITER JONAS WINTERLAND)

Tine, 12 jaar toen met een 
KSK Beveren-truitje aan 
(ze speelde echter nooit 

voor de club). 

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

Huize Callens

Je mag dan denken, niets ontsnapt aan mijn oog. En plots stuit je op een  
basreliëf aan de gevel van het huis waar ooit tandarts Calles zijn praktijk 
had. Ondertussen is de gemeente Beveren eigenaar van het pand, gele-
gen naast het (huidige) gemeentehuis, en dus hoort het bij het patrimo-
nium. Dus wij op zoek. Het kunstwerk stelt Apollonia voor. Apollonia van  

Alexandrië is de beschermheilige 
van de tandartsen met naamdag  
9 februari. Zij heeft als attributen een 
tang (soms met een tand erin), een 
palmtak en een kroon. 
De familie Callens bezit verschil-
lende werken van René De Lan-
noy, vandaar dachten we eerst 
dat hij de schepper was van het 
werk. René De Lannoy (1907  
Antwerpen -1984 Sint-Niklaas) is bij 
ons misschien een onbekende, maar 
hij liet een omvangrijk oeuvre na van 
tekeningen, gra�sch werk en schilde-
rijen die zich nagenoeg volledig in de 
familiecollectie bevinden. Over zijn  
activiteiten als beeldhouwer wordt 
nergens gesproken.

Het werk aan de gevel is dan ook niet van hem, maar van Karel Aubroeck 
(1894-1986) uit Temse. Deze expressionistische beeldhouwer en schil-
der is bekend en beroemd omwille van zijn monumentale beelden zoals  
liggende vrouw ‘De Schelde’ aan de brug van Temse, het ruiterstandbeeld 
van Koning Albert I in Nieuwpoort en de beeldengroep van de Gerbroeders 
Van Raemdonck aan de IJzertoren te Diksmuide. De familie bezit o.a. een 
replica ‘buigende vrouw’ uit tropisch hardhout dat zich in het park te  
Gent bevindt. 

Het werk van Karel Aubroeck is zeer waardevol, en er is de zorg dat na  
eventueel afbraak van het pand, het werk een prominente plaats krijgt in  
het gemeentelijk patrimonium. Vandaar deze oproep aan de verantwoor-
delijken van het gemeentebestuur om de nodige aandacht te besteden aan 
het behoud van dit werk.

WA (met dank aan Ludo De Block)

ONS ELSKE

De leute op de ijspiste was dit jaar weer super. Behalve die ene 
keer, toen had ik wel compassie met een paar meisjes die speci-
aal uit Elversele gekomen waren voor een namiddagje schaatsplezier, maar 
door een stroompanne was de ijspiste omgetoverd tot een waterbak. Van 
schaatsen was er geen sprake en ook van zwemmen kwam er niets in huis 
want  er waren …geen redders aanwezig.



Sinds de restauratie 
is Hof ter Welle een 
niet meer weg te 
denken parel in ons 

erfgoed. Dat het  ooit 
anders was, tonen de 

oude foto’s.
De geschiedenis van 

dit kasteel begint in de 13de 
eeuw als omwalde hoeve. De adellijke families  
Vilain, van Pottelsberghe en del Plano, die het de 
volgende eeuwen inbezit kregen, vormden het om 
tot een echt kasteel. 
In 1723 kwam het in handen van Anna Piers en 
Hof ter Welle werd een school en een tehuis voor 
weeskinderen. In dit ‘Geestelijk Hof’ bekommer-
den de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie 
zich om de kinderen. Toen op het einde van de 
19de eeuw de congregatie naar de Kloosterstraat 
verhuisde, sprak men van het Oud Geestelijk Hof.  
De laatste zusters verlieten het weeshuis in 1988 en 
Dienstencentrum Hof ter Welle nam de werking over.
Het kasteel kreeg na de restauratie in 2017 een  
nieuwe invulling als Erfgoedhuis. De erfgoed- 
bibliotheek, het erfgoedmuseum (dat vroeger in 
Cortewalle zat) en het depot voor de gemeentelijke 
kunstcollectie vonden er onderdak.
Op woensdag- en zondagnamiddag is het open voor 
het publiek.

GD

DE BEVERSE KLOK - 3 

Hof ter Welle - Beveren
Vr

oe
ger en Later

Aflevering 99

Hof ter Welle - B
eve

re
n

(© gemeentearchief ) 

(© Gerda Drieghe) (© gemeentearchief ) 

Was het een kaars? Een kerst-
boom? Een zeilboot? 
Een mislukt eerbetoon aan 
Panaramenko? 
De nieuwe kerstversiering was in 
elk geval groot en had veel plaats 
nodig. Nu het verdwenen is,  
hebben voetgangers opnieuw  
voldoende ruimte.

GD(© G. Drieghe)

Wist je...
dat sommige uitdrukkingen die we gebruiken niet altijd zo logisch zijn?

Waarom spreken we van een ‘sigaret opsteken’ en niet van ‘aansteken’?

Waarom vraag je ‘kan ik mijn handen even wassen’ als je naar het toilet wil? Pas nadat 

je gedaan hebt wat je wou doen, was je jouw handen.

Waarom hebben we het over ‘vijf man en een paardenkop’ als we willen aanduiden 

dat er niet veel volk is? Om correct te zijn zou het paardenhoofd moeten zijn. En 

waarom net vijf man en geen vier of zes? Waarom man en geen vrouw?

Waarom schrijven we ‘een kromme zin’? Zolang hij op hetzelfde lijntje staat, is die 

toch recht?



DE BEVERSE KLOK - 4 

Warmste Café 

Het initiatief van de Orde van het 
Pilorijn om tijdens de Warmste 
Week voor het goede doel een 
‘warmste’ café te openen, kende 
veel bijval.
Iedereen had zijn of haar reden 
om langs te komen: proeven van 
het voor de Orde gebrouwen Pil-
orijntje, met vrienden afspreken, 
mensen ontmoeten, schuilen voor 
de regen, nog eens genieten van 
het gezellige pand (de vroegere 
Blauwe Regen) dat door eigenaar 
Marjan Weyn gratis ter beschik-
king werd gesteld. Maar vooral 
kwam men langs om ’t Klepeltje te 
steunen, al dan niet omdat men 

daar zelf opgevangen werd.
De Warmste Week legde dit jaar de nadruk op vrijwilligers en ook op dat vlak 
scoorde de Orde. Broeders en zusters hadden het pand gebruiksklaar en in 
kerstsfeer gebracht en waren van vrijdagmiddag tot zondagavond in de 
weer om het alle aanwezigen naar de zin te maken.
Dankzij het Warmste Café kan de Orde 2700 euro schenken aan opvanghuis 
‘t Klepeltje in de Kruibekesteenweg.                           GD

(© L. De Munck)

(© L. De Munck)

Werken in Beveren

     N450
Het nieuwe jaar brengt heel veel verkeersellende, dat is 
een zekerheid.
Op 13 januari starten de werken aan de Dijkstraat  

en Melseledijk en die zullen pas in het najaar worden afgerond. U bent 
gewaarschuwd.
Fietsers krijgen in beide richtingen een speciale fietsstrook langs de  
werfzone, voor lokaal autoverkeer is een omleiding voorzien, doorgaand en 
vrachtverkeer wordt gevraagd andere op- en afritten te gebruiken.

Aanleg kruispunt Dijkstraat-Koolputstraat-Brielstraat
Van 13 januari tot 20 maart wordt het kruispunt VOLLEDIG afgesloten voor 
werken richting Kapelwegel en richting E34. (Bewoners en handelaars  
blijven bereikbaar.)
Voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleiding voorzien via Broekstraat 
- Waelenweg (richting Kallo) en Hofdam – Geestdam (richting Beveren). 
Vrachtwagens zijn niet toegelaten en fietsers om veiligheidsredenen  
evenmin.

Lokale bewoners en aangelanden, openbaar vervoer, nooddiensten en 
fietsers kunnen vanuit de Brielstraat via de Patrijzenstraat aansluiten.

GD

Flor, DE SPEAKER

Ik wil ook eens terugblikken op mijn “carrière” 
van speaker op de wielerwedstrijd, gedurende 
meer dan veertig jaar.
Het beleven van een koers wordt grotendeels 
ook bepaald door de speaker, de man met de 
micro- het was altijd een ras waar er niet veel 
van waren. Erg weinig zelfs. Van de speaker 

wordt verwacht dat hij alles weet wat met de organisatie te maken  heeft. 
Bovendien moet hij ook de actualiteit volgen. Hij moet kunnen vertellen 
over de wielergebeurtenissen. Hij moet kunnen antwoorden op vragen  
van toeschouwers want die komen tussendoor tot bij hem. Doch het 
belangrijkste is dat hij de koers die men volgt, begeleidt. Ik kijk terug naar 
wat ik in het verleden deed. 
Ik moest precies weten hoeveel ronden er gereden moesten worden. De 
premies werden door mij ten gepaste tijd aangeboden. De renners werden 
geïnformeerd langs de luidsprekers. Van mij hoorden ze ook vaak wanneer 
de bevoorrading mocht beginnen. De wedstrijdafgevaardigden werkten 
met mij altijd goed samen. Wanneer er renners losten en zo ver achterop 
reden dat ze voor het verkeer een hinder werden, dan liet de wedstrijd- 
leiding omroepen dat ze voor hun plaats in de uitslag moesten spurten. 
Ofwel dat ze gewoon de koers moesten verlaten.
Wanneer de te verkopen deelnemerslijsten onvolledig waren omdat  
renners nog in laatste instantie hadden ingeschreven, dan zorgde ik dat  ik 
de ontbrekende namen te weten kwam, om ze via de luidspiekers mee te 
delen. Soms waren de namen wel eens verkeerd gedrukt. Opnieuw moest ik 
zo rijk aan kennis zijn dat ik de wijzigingen kan melden. Natuurlijk kende ik 
ze niet allemaal. Vaak kwamen vaders of moeders het wel aan mijn  
microreportagewagen zeggen dat hij bv. niet Bart maar Bert heette.
Er stond een wagen verkeerd geparkeerd. Bij wie kwam de politie terecht? 
Juist, bij  de speaker. "De wagen met nummerplaat  … dient zich op  
politiebevel dringend te verplaatsen.”
Op een koers moet in de aankomstzone animatie zijn. De man met de micro 
moest daarvoor zorgen. Er was natuurlijk verschil in wedstrijd. Een criterium 
gaf zelf de animatie want in een mum van tijd waren de renners er terug. 
Voor mij was het werken geblazen want ik mocht mij niet vergissen in het 
aantal ronden en moest oog hebben voor eventueel ook de klassement-
spurten. 
Bovendien moest ik de ‘gedubbelden’ zuiver in beeld houden. Zij durfden 
wel eens met de kopgroep meerijden. “Gedubbelden uit de wedstrijd", 
klonk het bevel van de wedstrijdleider en ik liet het dan  door de 
luidsprekers galmen. Om te zien of het aantal ronden nog wel klopte,  
raadpleegde ik af en toe de wedstrijdleiding om te controleren.

Flor Van De Velde
Wordt vervolgd
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WAT BLIJFT

Koortsdeun

 ‘t Is triestig dat het regent in den herfst,
dat het moe regent in den herfst, daar-buiten,

- En wat de bloemen wegen in de herfst;
- en de oude regen lekend langs de ruiten...
Zwaai-stil staan grauwe boomen in het grijs,

de goede sider-boomen, ritsel-weenend;
- en ‘t is de wind, en ‘t is een lamme wijs

van kreun-gezang in snakke tonen stenend...
- Nu moet me komen de oude drentel-tred,

nu moet me ‘t oude vreê-beeldje gaan komen,
mijn grijs goed troost-moedertje om ‘t diepe bed

waar zich de warme koorts een licht dierf droomen,
en ‘t wegend wee in leede tranen berst...

...'t Is triestig dat mijn droefheid thans moest komen,
en loomen in ‘t atone van de boomen;

- ‘t Is triestig dat het regent in den herfst...

Karel van de  Woestijne (1878-1929)

Knotbomen

Er zijn in Vlaanderen en Nederland weinig bomen die zo kenmerkend zijn voor 
het landschap op het platteland dan populieren en knotwilgen. Maar niet alleen 
bij ons, maar in heel Europa is het knotten van bomen in het verleden (maar he-
laas tegenwoordig minder) een heel courant gebruik geweest. En niet enkel po-
pulieren en wilgen, maar ook eiken, beuken, tamme kastanje, haagbeuk, els, es, 
linde, esdoorn, iep, berk en zelfs moerbei (in Frankrijk en Italië) werden geknot. 
In principe kunnen de meeste snel groeiende bomen, indien het met verstand 
gebeurt, geknot worden. Snoeien doet immers groeien.
Het knotten van bomen is in feite het afzagen op een zekere hoogte van de stam 
waarna een aantal jonge groeischeuten ontstaan in de buurt van het snijvlak die 
nadien weer worden afgedaan. Uit de slapende ogen worden dan nieuwe scheu-
ten gevormd en door vorming van wondweefsel ontstaat een knot. 
Indien de stam afgezaagd wordt op een hoogte van anderhalve tot ongeveer 
tweeënhalve meter spreekt men van knotten, de in de buurt grazende dieren 
kunnen dan niet bij de jonge sappige bladeren en scheuten. Indien daar geen 

risico voor was knotte men op onge-
veer een halve meter. Dat werd dan 
stoelen genoemd. Dan is het natuur-
lijk veel gemakkelijker om het hout te 
oogsten. In Afrikaanse landen, waar 
de nood aan brandhout en houtskool 
nog groot is, kan men dit nog heel 
veel zien. Bij nog lager bij de grond 
kappen spreekt men van hakhout. 

De reactie van de boom op periodiek 
snoeien is een natuurlijke regenera-
tie. De boom blijft zichzelf verjon-
gen. Daarom leven knotbomen en 
hakhoutstoven veel langer dan dat 
de boom zou doen zonder knotten. 
Door dit snoeiwerk leverde de boom 
ook meer op dan dat hij ongesnoeid 
zou doen. Niet allen de stam werd op 
termijn gebruikt, voor onder meer 
klompen, maar natuurlijk de tak-
ken voor palen en constuctiehout, 
brandhout, geriefhout voor stelen, de 

twijgen voor vlechtwerk voor hekken en beschoeiingen van dijken en zelfs de 
bladeren als voeder voor vee. Zelfs het zaagsel gebruikte men om vlees en vis te 
roken.

De ecologische waarde van zo’n 
knotboom kan niet overschat wor-
den. Iedere geknotte boom is ei-
genlijk een klein biotoop op zich. In 
en rond de boom ontstaat een klein 
natuurgebied waarin meer dan hon-
derd soorten een habitat vinden. In 
de houtmolm van de knot en op de 
stam gedijen zaadplanten, mossen, 
korstmossen, varens en heel wat pad-
denstoelen. Ook insecten, bijen en 

hommels, slakken, vlinders en kevers tieren er welig en die brengen dan weer 
vogels mee. Denk maar aan wilde eenden, spechten en zeker de steenuil die er 
hun nesten in maken.
Ook de landschappelijke waarde is groot. Is er nu iets mooier of schilderachtiger 
dan een weide of akker omzoomd door een rij mooie oude knotwilgen op het 
platteland? Die behoren toch tot die landschapselementen die meer en meer 
verdwijnen en die toch dikwijls de identiteit van de streek vormen.

François

oude knotwilg

Knotbeuken in Burnham Beeches.

Nóg een tip: op zondag 26 januari heeft op Hof ter Saksen aan de orange-
rie weer het Grote Vogelweekend plaats. Tussen 10 en 16 uur kan jong en 
oud van achter een kijkwand een aantal hier overwinterende vogels komen 
observeren. Verrekijker en telescoop zijn aanwezig. Deskundige uitleg krijg 
je van natuurgidsen. Voor de dorstigen is er warme chocomelk of gageleer.

De Wetenschapper

Geen metaal in de microgolfoven

Zoals de naam al doet vermoeden, werkt een microgolfoven met elek-
tromagnetische golven.  Een elektromagnetische straling wordt geken-
merkt door frequentie (aantal  golven per seconde uitgedrukt in Hertz) en 
golflengte (in m). Ze zijn omgekeerd evenredig met elkaar. Hoe groter 
de golflengte, hoe kleiner de frequentie. De energie van straling is recht 
evenredig met de frequentie. Het spectrum van lage naar hoge frequentie 
(van hoge naar lage golflengte) ziet er als volgt uit:
Radiogolven – radar – microgolven – infra rood  (warmte) – zichtbaar licht 
(rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet zie regenboog) – ultra violet 
-  röntgenstraling (X-straling) – kosmische straling.

In het ultra-violetgebied is er de scheiding tussen niet-ioniserende en 
ioniserende straling. Vanaf die frequentie wordt straling gevaarlijk en kan 
het schade  toebrengen aan ons lichaam.

En hoe zit het nu met onze metalen? Microgolven hebben nl. de 
gewoonte om in metalen voorwerpen een elektrische stroom op te 
wekken. Als het voorwerp scherpe punten heeft zoals een mes of een vork, 
dan gaan de ladingen zich daar ophopen en als die een kritische groot-
te bereiken, slaat de spanning door en krijgt men vonken en vuurwerk.  
We raden dus aan om je wetenschappelijke hang naar experiment in te 
tomen en vooral geen metalen bestek in de oven te plaatsen. Spectacu-
laire bliksemschichten zijn het gevolg, maar je kunt het experiment niet 
meer herhalen, toch niet met dezelfde oven.

WA
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   KRUISWOORDPUZZEL  226
Horizontaal:
(2) Grieks eiland (4) 
Medisch-Pedagogisch 
Instituut (7) uit de weg 
(10) apart gebouw dat als 
woning, winkel of kan-
toor gebruikt wordt (11) 
natuurlijk opwellend 
water (12) naar ~, naar 
evenredigheid (13) onder 
andere (14) denkbeeldige 
lijn die twee gebieden 
scheidt (16) slee (19) 
uiterste voor- of achter-
gedeelte ve schip (22) 
Europees land (24) anti-
blokkeersysteem (26) 
plotseling opkomende, 
sterk in intensiteit toene-
mende ster (27) Anonie-
me
Alcoholisten (29) omstan-
digheid of eigenschap 

waardoor iets tot een doel kan die-
nen of voordeel kan opleveren (31) 
schoonheid (32) gaan, imperatief
Verticaal:
(1) muziekinstrument (2) valse draai 
of slag in een kabel of touw (3) ~ 
Simpson (4) stille stand (5) figuurtje 
bij bordspelen (6) zijn, 3e pers enk (8) 
het praten, veel ~ hebben (9) op die 
manier (10) dik vloeibaar afschei-
dingsproduct, vooral v naaldbomen 
(12) Roland Garros (15) sinds (17) het 
trekken ve plaats naar een andere 
(18) schoon, zuiver (19) toestand v 
rust vd zintuigen en vh bewustzijn 
(20) netto (21) reptiel (23) audio/
video (25) klein café (28) airconditio-
ning (30) Universiteit Antwerpen

     OPLOSSING PUZZEL 225

Raf Wuyts, geboren 1932, echtgenoot van Magda 
Mertens, overleed op 27 december.  Hij is de pa van 
Lut,  Hilde, Jo, Lot, Bruno en Bart. Ze hebben 13 klein-
kinderen en drie achterkleinkinderen. Raf verloor op 
vierjarige leeftijd zijn ouders en  hij ervoer als geen 
ander het belang van een hechte familie. Als echte 
familieman kon hij met de ganse familie nog Kerst-
mis vieren.
Raf werkte als ingenieur aan de haven van Oostende, 

later aan de haven van Antwerpen. Daarna besloot hij mee te werken in 
de boekhandel met zijn echtgenote Magda. Het was zijn beste beslissing 
ooit, vond hijzelf. Het is van de zaak in de Oude Zandstraat dat de meeste  
mensen hem kennen. Hij zat bij de bron en was zeer belezen. 
Hij genoot van de eenvoudige dingen:  een goed boek, sigaartje, kopje 
ko�  e of glaasje wijn, reizen, goede � loso� sche gesprekken over  gods-
dienst, geschiedenis, het leven...
Wij kennen hem als een minzaam man, steeds bereid tot een gesprek en 
een kwinkslag.

WA (met dank aan Lut en Jan)

Op 11 december overleed te Melsele Roger 
De Paep, de echtgenoot van Christiane Ver-
straeten. Hij overleed thuis in zijn woning in de 
Brielstraat op de hoeve waar hij geboren was op 20 
november 1946.
Hij was havenarbeider in vast verband bij de 
Molenbergnatie maar in zijn vrije uren bleef hij 

landbouwer. Met dieren en planten werken was voor hem een hobby. Het 
echtpaar kreeg twee kinderen: Tom en Kathy. Tom is zwaar gehandicapt 
en door de zorgen die dat meebracht kwamen de ouders in contact met 
andere mensen met hetzelfde probleem en daaruit is het zorgcentrum De 
Klaproos ontstaan. 
Roger hield van eenvoudige dingen en een � etstochtje met familie in de 
natuur daar hield hij van. Hij kon zijn liefde voor paarden naar zijn dochter 
Kathy overbrengen en zij werd opgeleid en nam deel aan jumpings.
In de druk bijgewoonde uitvaartdienst in de kerk van Melsele werd de 
overledene naar voren gedragen  begeleid met de indrukwekkende 
klanken van de doedelzak van zijn goede vriend Raf Gaublomme.

Op 11 december overleed te Melsele 
Louise– Louiske – De Kerf op het hof waar ze op 
6 september 1927 geboren was in de 
Beekmolenstraat. Je moet het maar doen, 
het grootste deel van je leven in je ziekbed 
doorbrengen en toch een van de best gekende 
Melselenaars worden. Dat  bereikte Louiske, 

zoals ze door haar bekenden genoemd werd, door vele jaren in het
 zondagse ziekenprogramma van Radio Waasland, veel zieken met woor-
den van troost en opbeuring toe te spreken.
Toen haar jongere zus Lea, die samen met haar opgegroeid was, huwde 
met Alfons Maes en op het hof van vader De Kerf bleef wonen, voor een 
groot gezin met 8 kinderen zorgde, werd het niet zo gauw stil rond het 
ziekbed en de zetel van Louiske. Als de kinderen ’s avonds hun huiswerk 
maakten was dat onder het toezicht van tante Wies, ‘hun tweede moeder,’ 
zegt Lea met een glimlach. Want de ouders waren toen in de stallen bezig 
met de zorg voor het vee.
Alfons overleed 9 jaar geleden en sindsdien werd voor Lea de zorg 
voor haar zus een stuk zwaarder. En ze vertelt ook over het groot aantal 
mensen die Louiske kwamen bezoeken, soms hele groepen dames van 
verenigingen uit het Waasland, het gevolg van haar vriendelijkheid 
en haar bekendheid door de radio.(Met dank aan haar zus Lea voor de 
informatie)

De Beverse Klok betuigt aan familie en vrienden van de overledenen haar 
oprechte deelneming.          

RP

IN MEMORIAM CRYPTO 50: ZOEK HET WOORD (oplossing in DIT nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 49:  
AMETS   EUROPA   PASTOOR    KLAPROOS   STARTGELD   
DAGSCHOTEL   UURROOSTER   DROOMHUIS   LOMPERIK   MALLOOT   
GREMEL   EXPO   en dus …  SPORTCOMPLEX

OPGELET: Vanaf dit nummer wordt de juiste oplossing  in het zelfde  nummer van de opgave 
gezet maar uiteraard op een andere pagina.  zoeken dus, maar …..
niet vals spelen! Eerst de crypto oplossen…
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 86
Schenking vzw Kunst in het Land van Beveren

Dries Vanwijnsberghe (1933-2010)

Henri en Roza Vanwijnsberghe-
De Gendt woonden in de Pastoor 
Steenssensstraat en kregen twaalf 
kinderen, waarvan er vijf jong 
stierven. Zoon Dries tekende 
van kleins af en bleek een natuur-
talent. Toen hij op internaat zat bij 
de Salesianen in Sint-Denijs-Westrem 
bleef hij tekenen en illustreerde 
hij het studententijdschrift. De 
(religieuze) opvoeding die hij daar 
kreeg, droeg hij zijn hele leven mee.
Na studies Klassieke Filologie begon 
hij zijn loopbaan als classicus aan 
het H. Pius X-instituut in Antwerpen. 

Na vijf jaar stapte hij over naar KIHA, beter bekend als Don Bosco in 
Hoboken, waar hij tot aan zijn pensionering filosofie doceerde.

Cortewalle
Als uitgeweken Beverenaar droomde Dries van een solotentoonstelling 
in Cortewalle en tussen 28 oktober en 6 november 2005 kon die worden 
gerealiseerd met de steun van E.H. Daniël De Smet. Deze studiegenoot van 
Vanwijnsberghe was voorzitter van de vzw Kunst in het Land van Beveren. 
Niet minder dan 76 werken waren er te zien en het publiek kon kennis maken 
met zijn diverse technieken: vaak zwart door het penseel met Oost-Indische 
inkt of de houtskool, soms kleurrijk. Vaak minimalistisch, soms gedetailleerd. 
De kunstenaar vertrok zelden van een foto. Hij tekende wat hij in zijn hoofd 
had of in de natuur vond. De roos, het symbool van (goddelijke) liefde, was 
een terugkerend element bij Vanwijnsberghe.

Eind december 2005 schonk de vzw 
Kunst in het Land van Beveren haar 
museumcollectie aan Beveren. In 
januari 2006 werd in Cortewalle 
van die kunstwerken een selectie 
getoond en was Vaas met Bloemen
als extra toegevoegd. Vanwijns-
berghe had het na zijn solotentoon-
stelling aan de vzw geschonken. 
Tegenwoordig bevindt het zich als 
Gedroogde rozen in tegenlicht  in 
het depot van Hof ter Welle. Zoals 
wel meer kunstenaars hechtte 
Vanwijnsberghe niet zoveel belang 
aan de titels van zijn werken.

Religieus
Vanwijnsberghe was een ‘snelle’ 
kunstenaar. In 1985 maakte hij 
voor de Sint-Rombouts-
kathedraal van Mechelen een 

werk dat de moord op bisschop Romero in San Salvador, vijf jaar eerder, 
herdacht. Voor het doek (350 x 300 cm) met het portret van Romero en

op de achtergrond taferelen van de 
Kruisweg van Luithagen van kunste-
naar Albert Servaes had hij maar een 
halve dag nodig. 
Voor de viering van twintig jaar 
Wereld-Missiehulp stelde hij in 
1996 op vraag van vriend Anton 
van Wilderode tekeningen ter 
beschikking. Van Wilderode zorg-
de voor een reeks onuitgegeven 
gedichten en zo ontstond het boek 
‘Buitengaats’.
Met Herwig Arts s.j. maakte hij 

in 2008 ‘Omdat ik u liefheb’, een uitgave die 150 jaar verschijningen in 
Lourdes vierde. Vanwijnsberghe maakte de illustraties in het bedevaartsoord 
en in het boek verschenen vijftig tekeningen waar Arts een gedicht of een 
tekst bij plaatste.
De aankondiging dat pater Damiaan op 11 oktober 2009 heilig verklaard zou 
worden, zette Dries aan tot het maken van een hele reeks tekeningen. Tussen 
september 2009 en mei 2010 volgden verschillende tentoonstellingen met 
als titel ‘Damiaan, de Barmhartige’. Na zijn overlijden op 3 juli 2010 zette zijn 

weduwe, Ria Robben, zijn opdracht 
verder.
‘Sedes Sapientiae’ (zie foto) toont 
normaal moeder Maria op een troon 
met Jezus op haar schoot. Vanwijns-
berghe heeft hen vervangen door 
Damiaan en een melaatse. Damiaan 
wordt als een heilige afgebeeld met 
een aureool.
Deze reeks werken is dagelijks te 
bezichtigen in WZC Damiaan in
Tremelo-Ninde, naast het geboortehuis 
van pater Damiaan. 

Fauquembergues
In Beveren roept deze plaats in Frank-
rijk geen aangename herinnerin-
gen op. 38 jongeren van de Nieuwe 
Parochie vertrokken met de fiets om 
zich aan te sluiten bij het Belgisch 

reserveleger. Op 21 mei 1940 
overleden in Fauquembergues na een 

aanval van stuka’s acht jonge mannen tussen 16 en 27 jaar. 
Op vraag van Herman Cools schreef Salesiaan Roger Vanwijnsberghe het 
verhaal neer. Hij maakte als zestienjarige de tocht mee, net als zijn één

 jaar oudere broer Hubert. Zij waren 
bij de gelukkigen die heelhuids terug 
thuis geraakten. Omdat Roger 
tijdens het schrijven zwaar ziek 
werd, sprong Guido (een andere 
broer) bij om de getuigenissen 
van de overlevenden te verwerken. 
Dries was de aangewezen persoon 
om te illustreren.

GD

Gedroogde rozen in tegenlicht.
(gemeentelijk archief KLB 133)

(© R. Vanwijnsberghe-Robben)

‘Sedes Sapientiae’. 
(© R. Vanwijnsberghe-Robben)

Omslag van ‘Eer de tijd ons inhaalt’, 
verschenen in 2005.

Pas tijdens de 1ste licentie in Leuven kreeg Vanwijnsberghe zijn eerste 
(en enige) tekenlessen. Na een toelatingsproef startte hij meteen in het 
derde jaar van het avondonderwijs aan de academie van Antwerpen. 
Hij kreeg er modeltekenen van Jos Hendrickx.
In de jaren tachtig kwam Vanwijnsberghe in contact met olieverf- en 
aquarelschilder Denis Dolphyn (1902-1992), ‘de Turner van Vlaanderen’. 
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Buizelendam
Aflevering 3 - Hedwige de Lignestraat (Doel)

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

In mei 2016 bevestigde de gemeenteraad deze straatnaam voor de nieuwe 
weg naast de sigmadijk rond het overstromingsgebied in Prosperpolder. 
De weg verbindt de Zoetenberm met de Hertog Prosperstraat.
Ongetwijfeld denk je bij ‘Hedwige’ meteen aan de Hedwigepolder, die ook 
naar deze hertogin werd vernoemd. Spijtig genoeg verdwijnt deze polder om 
overstromingsgebied te worden.
Hedwige de Ligne (1877–1938) was de echtgenote van hertog Engelbert 
Marie van Arenberg. De familie van Arenberg staat bij ons synoniem voor
inpoldering. In 1846 kreeg Prosper, de grootvader van Engelbert de toelating 
om het noordelijk deel van onze gemeente, waarvan hij de eigenaar was, in te
dijken. In deze nieuwe polder liet hij vier hoeves bouwen waarvan de 
Prosperhoeve zijn naam draagt. Hertog Engelbert zette de familietraditie 
verder en gaf de in 1904 drooggelegde polder de naam van zijn echtgenote.

GD

Jaarboek 12
Reynaertgenootschap 

Tiecelijn 32

Voor de laatste keer komen we 
terug op dit jaarboek en wel voor de 
bijdrage van Abdon Van Bogaert. Hij 
woont nog eventjes in Meerdonk en 
het toeval wil dat zijn dijkhuis op de 
Reynaert- en Hulsterlooroute ligt. 
Dit inspireerde hem tot een Reynaert-
tafereel dat op 6 augustus 2008 werd 
voorgesteld. 
Het paneel toont de vos die een kip 
de nek omwringt, maar Van Bogaert 
geeft er een eigenzinnige draai aan 
en geeft de dieren uit onze polder 
een symbolische functie.

Reynaert, de brutale crimineel die over lijken gaat: symbool van het mondi-
ale en individuele geweld. Op het paneel heeft hij de kip vast. Een veer van 
de kip heeft hij op een houtje in het water gegooid, zodat het lijkt alsof de 
kip verdronken is.
Coppe de kip symboliseert de onschuldige slachto� ers en de 
onmacht om aan het geweld iets te veranderen.
Tiecelijn de kraai brengt de veer in het water onder de aandacht en staat 
voor de journalist-paparazzo.
Cantecleer de haan is een vrouw of een dochter kwijt en denkt aan het 
� nanciële verlies.
Cuwaert de haas en Krulstaert het varken wenen schijnheilige tranen.
Kwaeker de kikker volgt alles vanop het water en kiest voor eigenbelang.
Botsaert de aap kroont zich zelfvoldaan tot koning (in plaats van Nobel, 
de leeuw).
De huismus op de schouder van de aap kijkt vol bewondering naar de 
groten der aarde, de kerkuil verwijst naar de Kerk en de invloed van de 
religies. De mol is de zwartkijker, de speelse libel symboliseert de kracht van 
het positief denken.
Huyse Verredonck is een samentrekking van Verrebroek en Meerdonk, de 
gemeenten waar Abdon en zijn echtgenote Gonda hun jeugd doorbrachten.

GD

(© Jaarboek 12, p.343)

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

Bij de cartoon
Winter in het Park

Op zondag 22 december had op 
initiatief van de PCR Beveren en 
in samenwerking met de groen-
dienst, het evenement Winter in 
het Park plaats in park Cortewalle. 
In het kasteel zat onder andere 
de kerstman die de kleintjes een attentie bezorgde. Poppentheater Lappie 
Lapstok en karikatuurtekenaar waren daar onder andere ook van de partij.
In het park brachten de Passanten poëzie en de harmonie Kunst en Vreugd 
speelde luchtige deuntjes terwijl de kleinsten een ritje konden maken in 
de kerstkoets achter minipaardjes. In de kletsnatte infostands van onder 
andere Hortus ter Saksen, de Beverse bierbrouwers, Femma en de 
gezinsbond konden bezoekers hun dorst en honger lessen.
Helaas viel het weer niet mee. Aanhoudende regen bedierf de pret en 
drukte het bezoekersaantal fors. Onder andere daardoor viel de 
veelbelovende vuurshow van Koen Bruyninckx (Belgium’s Got Talent) bij-
na letterlijk in het water. Jammer, want de bedoeling van dit initiatief was 
lovenswaardig. Aan de organisatoren om eens goed na te denken over de 
locatie en tijdstip (tijdens koopzondag vlak voor Kerstmis?) en misschien 
iets vroeger beginnen met de organisatie?

François

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

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

Klantenparking



Het verblijf van FIORIN DURMISHAJ op de Freethiel bleef beperkt tot 
4 maand. De Griekse aanvaller, die gehuurd was van Olympiakos speelde 
8 competitiematchen en 1 bekerpartij. In de verloren bekermatch 
tegen Westerlo scoorde hij twee keer. Durmishaj is eigenlijk een Albanees, 
geboren in Vlore (in 1912 de allereerste hoofdstad van het toen 
onafhankelijk geworden Albanië). Op zoek naar een beter leven verhuisde de 
familie Durmishaj naar Griekenland, meer bepaald naar Rhodos. Daar startte 
in 2005 de voetballoopbaan van Fiorin. In 2009, op zijn 12de belandde hij 
bij Panionios Athene ( in de periode 1985-1988 was URBAIN BRAEMS daar 
trainer ) waar hij in 2015 debuteerde in de eerste ploeg. Panionios leende 
Durmishaj uit aan Kallithea (anderhalf seizoen) en Pas Lamia (waarmee hij 
in 2017 kampioen werd in tweede klasse). De afgelopen twee seizoenen 
was hij een vaste waarde bij Panionios en vorig seizoen speelde hij nog drie 
wedstrijden in de Europa League met Panionios (tegen Gorica en Maccabi 
Tel Aviv). Op 30 mei 2019 debuteerde Durmishaj in de Griekse nationale 
ploeg in Turkije (2-1 verlies), hij zat in die periode ook nog op de bank tegen 
Italië en Armenië. Bij de beloften en de jeugd speelde Fiorin voor Albanië 
(ondermeer 9 interlands bij de beloften). Afgelopen zomer betaalde Olympi-
akos 400 000 euro aan Panionios voor de aanvaller en gaf hem een contract 
tot medio 2022. Of hij terug keert naar Olympiakos of in de wintermercato 
opnieuw wordt uitgeleend is nog niet bekend. Mogelijks volgt er nu een 
nieuwe uitleenbeurt aan Aris Thessaloniki, momenteel vijfde in de Griek-
se eerste klasse. Als dat doorgaat wordt hij ploegmaat van HUGO SOUSA, 
gewezen Waasland-Beveren-verdediger.

In ons vorig nummer had collega Jacques het over het feit dat er in augustus 
1956 een Vlaamse kermis plaats vond in het park van de gravin georgani-
seerd door SK Beveren. Wat we nu kennen als “Cortewalle” was toen nog het 
privé-domein van de familie de Brouchoven de Bergeyck. Het park was een 
stuk groter dan nu. In 1935 overleed  graaf Charles , zijn weduwe Josephina 
Cornet d’Elzius de Peissants had een goede band met de lokale bevolking. 
Zo mochten de scouts geregeld gebruik maken van het domein om er een 
Vlaamse kermis te houden. In 1956 mocht ook de plaatselijke voetbalclub  
gedurende 4 dagen evenementen organiseren om hun clubkas te spijzen. 
Beveren was toen een staartploeg in derde B (met verder ook Aalst, Ber-
gen, Boussu-Bois, US Doornik, Eeklo, Rc Gent, Hamme, Izegem, Scup Jette, 
La Louvière, Schaarbeek,  Ronse, Vorst, Waregem en Willebroek in de reeks). 
De gravin zelf, 79 jaar toen al, opende plechtig de festiviteiten : er was 
iedere avond een danspaleis(de Freethiel genoemd met het orkest van 
speler Louis Michelet), er was een zangcafé “Het witte paard”, een bodega, een 
restaurant, een frituur en een cremerie. Verder trad Hilaire De Wreede op, waren er 
geregeld judo-demonstraties, schietingen, een duivenprijskamp, een 
pikking en een kaarting. In 1960 overleed de gravin, pas in 1966 kocht de 
gemeente het kasteel en de domeinen en in 1971 kreeg het een beschermd 
statuut…ondertussen was er al veel verloren gegaan maar met de jaren 
kreeg Cortewalle terug zijn glans en uitstraling van weleer. Zo werden in 
1988, 1990 en 1991 de o�  ciële ploegfoto’s van KSK Beveren genomen in 
Cortewalle. 

De Vlaamse kermis van 1956 werd afgesloten met een oefenwedstrijd 
tegen SK St-Niklaas. Sint-Niklaas, dat toen een reeks hoger stond, won met 
1-4 (Louis Michelet scoorde de enige tre� er). Ook de tweede oefenmatch 
ging verloren, 2-4 tegen Waeslandia Burcht. Het was een voorbode van een 
slecht competitiestart (0 op 8), mede veroorzaakt door een armbreuk van 
André De Poorter( die zo heel wat wedstrijden moest missen) in de allereer-
ste match . 

In het artikel over Willy Van De Velde merkt U op de (wat wazige) foto dat 
alle spelers een rouwband dragen voor de vriendschappelijke wedstrijd 
tegen RWDM dat later kampioen zal spelen in eerste klasse(Beveren speel-
de toen in tweede). De wedstrijd had plaats op 30 december 1972 en 
rouwband was ter nagedachtenis van verzorger FONS VAN HOVE (tevens 
schoonvader van Wilfried Van Moer). Die overleed plots na een andere 
vriendenmatch (op 24 december op Berchem, 0-0) zes dagen eerder. In die 
match op Berchem debuteerde de 18-jarige Patrick Verhoosel in de spits. 
Patrick kwam dat seizoen over van RIA Westdorpe (RIA staat voor Rooms 
In Alles). Opmerkelijk was dat de vier inkomende transfers dat seizoen alle-
maal jonge spelers waren uit provinciale ploegjes (naast Verhoosel, ook nog 
Patrick Boeye (Hemiksem), Georges Gernaert (Biervliet) en Marc 

Lardenoit(Vrasene). Heel wat vertrekkers met naam en faam wel : Jean 
Cornelis(Crossing), Mon Goossens(Boom), William Maes(Eeklo), Andre Van 
Der Linden(Oudenaarde), Andre Van Esbroeck(Zele) en Maurice Renier die 
stopte en trainer werd van de Beverse B-kern. 

RB

Afscheid Willy Van De Velde
Op tweede kerstdag, enkele 
uren voor de aanvang van 
de wedstrijd Waasland-Beveren 
tegen Sint-Truiden, overleed de 
materiaalman van WB, Willy Van 
De Velde op 67-jarige leeftijd.  
Willy had naast zijn tientallen 
dienstjaren naast het veld, ook 
een lange voetballoopbaan. Die 
begon op zijn 8ste op de Freethiel bij 
SK Beveren. In 1971 werd hij 
met de Beverse Uefa’s lands-
kampioen met ondermeer Toon
Pfa�  en Dirk Roelandt als ploeg-
maats. In datzelfde seizoen 
(70-71) mocht hij drie keer 
aantreden in de Eerste 
klasse met Beveren. Het 

begon met een invalbeurt op Crossing Schaarbeek. Daarna volgden twee 
basisplaatsen tegen de toppers Club Brugge en Anderlecht. Dat seizoen 
werd hij ook opgeroepen voor de Heizeltrainingen van de de Belgische 
uefaploeg. De legerdienst trok echter een streep onder de voetballoop-
baan op hoog niveau van Willy. Na dat verloren jaar keerde hij terug naar 
Beveren, een pak kilo’s zwaarder, voor het seizoen 1972-1973. Hij kwam niet 
verder dan twee vriendschappelijke matchen (op Berchem, en thuis tegen 
regerend landskampioen RWDM waarin Jean Janssens de enige tre� er 
maakte). In 1973 verhuisde hij met zijn Beverse maats Theo Ruymbeke 
en William Verdonck naar derde klasser Vigor Hamme. Nog een jaar later 
zakte hij af naar de kapitaalkrachtige provincialer Herleving Sint-Pauwels 
waarmee hij twee keer kampioen speelde. Tussen 1982 en 1985 speelde 
hij voor Svelta Melsele (één titel). Daar bleef hij ook nog met de veteranen 
spelen. Vanaf 2000 was hij terug lid van KSK Beveren, eerst als talentscout, 
later als afgevaardigde van de beloften en materiaalman werd hij toen 
André Stevelinck ermee stopte. Ook bij de komst van RS Waasland naar 
de Freethiel bleef hij, tot eenieders voldoening, die job verder doen tot in 
september 2019 hij door ziekte moest afhaken.  

(op de ploegfoto zit Willy in het midden tussen Bob Van De Sompel en Jean 
Janssens, verder herkennen we Paul Vangenechten, Jean-Marie Pfa� , Freddy 
Buyl, Fred Van Gremberghe, Bob Rogiers, Rudi Van Goethem, Johan Coninx 
en Richard Verelst). 
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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

Kerststallenroutes/wandelingen 2019 – 2020 in Beveren

Langs deze weg willen we jullie bedanken voor ons te steunen 
door kerstkaarten te kopen – alzo konden wij de deelnemers 
lekker verrassen. Velen die meegegaan zijn bevestigen dit.
Een enorme dank aan de grote opkomst van de wandelaars op 
de begeleide kerststallenwandelingen.
Zaterdag 21 december halve maan wandeling: in de nm wa-
ren we met 11, ‘s avonds met 30.Donderdag 26 december naar 
de Vesten met 50 personen. Vrijdag naar de Poenjaard met 59. 
Zaterdag Gaverlandwandeling met 40.
En Zondag tweezakkentocht – de namiddagwandeling met 
44 en de avondwandeling met 32.
Volgens de toeristische dienst werden er een 530 brochures 
verspreid. Wij veronderstellen dat de helft daarvan is afgehaald 
en dat men minstens met twee de tochten hebben gedaan. 
Wij denken dus dat een 500 individuele wandelaars  hebben 

meegedaan:een welgemeende dank! Ook een dank aan de
individuele � etsers en autotoerders.
Wij danken vooral alle mensen die kerststallen zetten – binnen 
en buiten – in gans Groot Beveren.
 In Melsele alleen al stonden dit jaar 48 kerststalletjes opgesteld 
– al dan niet los of vast.
Hiervan hebben wij – Stijn,Nelis en Jan – er 4 zelf opgezet.
 Wij hebben dus een goede medewerking waarvoor enorme 
dank!
Ook een dank u naar de gemeente Beveren , speciaal de 
toeristische dienst, om het bewerken en uitgeven van de 
kersbrochure.
Jammer dat er enkele � auwe plezanten zijn geweest, om het 
kunstwerk op de � etsweg langs het spoor tussen Beveren en 
Melsele over ‘den draad te kieperen”. Dit kunstwerk is gelukkig 
nog heel, op vele andere plaatsen in Vlaanderen is het anders! 
Dit getuigt van weinig respect voor andermans gerief!
Mogen wij al deze kerststallenbouwers een gouden raad 
geven? En ook diegenen die van plan zijn dit jaar een kerststal 
te zetten of hun tuin extra te versieren? En de verenigingen die 
rond Kerst iets plannen?
Geef dit alles door voor 1 november op toerisme@beveren.be 
Voor de kerststallenbouwers is dit het adres waar de kerststal 
staat. Voor de verenigingen is dit de datum, plaats, uur, inkom-
gelden van de activiteit. Een a�  che mag je altijd meesturen.
Dit is wel vroeg, maar is nodig om organisatorische redenen. 
Nadat de toeristische dienst de gegevens hebben binnen 
gekregen, moeten zij beginnen met samenstellen van de bro-
chure… en dan moet alles nog naar de drukker…..
Het is dus altijd jammer voor de mensen die begin december 
beslissen om een stalletje te zetten , en er dan spijt van hebben 
dat ze niet in de brochure opgenomen zijn……beslissen voor 
1 november dus!

Aan ieder een Gelukkig Nieuwjaar
Nelis, Stijn en Jan

Soms ga ik naar een andere kamer om iets te halen en als ik er ben, denk ik 
alweer aan iets anders en weet ik niet meer waarvoor ik hier kwam.
Ik heb een sportieve huisdokter en die zegt dat dat geen echt geheugen-
probleem is. Het is een manier van de natuur om ouderen gelijk ik wat 
meer sport te laten doen.
Stappen is goed voor uw gezondheid zegt hij.                                      

RP

SPORT ANDERS
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Ik ben voor de feesten in Estland. Ik vertel daar dagenlang over mijn 
belevenissen tijdens het voorbije jaar in Melsele en deelgemeente 

Beveren. (In Estland kan ik hen van alles wijs maken.) Ik vertel over het 
paleis van Marc Van de Vijver dat bijna klaar is zodat de gemeente, het 

OCMW, de sportdienst, de groendienst, de politie en weet ik nog veel al-
lemaal in 1 gebouw kunnen. Een schoentrekker hoeft er niet direct aan te 
pas komen gezien de grootte van het gebouw. En alle gebouwen waar die 

diensten vandaan komen zullen allicht verkocht worden aan 
projectontwikkelaars zodat die appartementen kunnen zetten, gezien het 

grote woningtekort in Beveren en Melsele.
In Melsele zelf komen er uiteraard ook nog appartementen. 

Half Antwerpen is ondertussen verhuisd naar Melsele, dat hoor je aan de 
bestelling bij bakker Van Hoorick of aan de kassa van den Dama. 

(die de Melseelse eer hoog houden!)
Er komt ook net geen autostrade door Melsele maar na 52 jaar studiewerk 

wordt ‘de baan’ en ‘den dijk’ aangepakt.  Eerst zien en dan geloven 
zeg ik dan.

Spreek ik van den Dama die de Melseelse eer hoog houdt, 
hoor ik toch wel dat daar een Delhaize komt,zeker? Maar de naam DAMA 

blijft wel behouden. Hopelijk is ’t weer geen kwakkel zoals toen 
met de Mops. Mijn advokaat heeft toen de borg betaald en 

ik mocht alsnog kerstmis thuis vieren.
We hebben uiteraard onze nieuwe eigen burgemeester in Melsele maar na 

de Maes en Lien Claessens hebben we er nog niet zoveel over gehoord!
Ook goed nieuws voor de oudjes die nog niet aan ’t rusthuis toe zijn maar 

er toch dichtbij komen wonen in de nieuwe � ats die in de plaats komen van 
’t parochiehuis. Zij moeten wel de lift nemen naar de ‘sluis’ naar Briels en 

daar dan terug de lift naar beneden als ze eten willen.
Tot daar de bedenksels van den Est in Tallinn

°°° 
De 1955-ers gaan bijeen komen dit jaar want ze zijn of worden 65 jaar. 

Geef een seintje als je erbij wil zijn bij veerlecools@proximus.be of 
etiennedhollander@telenet.be 

°°°
Uit de krant in 1992: enkel in Melsele sneeuwde het! 

(bericht gevonden op facebook) 
°°°

De Lagere school Onze Lieve Vrouw van Gaverland heeft meer dan 
100 bezwaren ingediend tegen de ovonde die er gepland wordt 

op de N70 dicht bij de school. Men vindt de regeling te gevaarlijk want 
� etsers en voetgangers moeten 4 keer na mekaar oversteken, zonder 

verkeerslichten.  Het agentschap Wegen en Verkeer is echter niet zinnens 
de plannen nog te veranderen. (“de voorbereidende werken zijn al 

begonnen”)  Datzelfde agentschap heeft na 100 keer nee nu toch ja 
gezegd om de levensgevaarlijke afrit Haasdonk van de E17 aan te pakken 

en te luisteren naar verstandige mensen.  Er is dus nog hoop. 

Het grafschrift van de week
Hier ligt iemand van bruggen en wegen

’t was lastig maar hij kreeg toch nog de zegen.
Den Est

Oplossing Crypto 50:  
KICK   KAROS   MONNIK   FLUITER   TOONAARD   KAARTCLUB   
GEROKTAAT   EZELSOOR   MONOPOLY   VERTREK   OVAAL   PONY    
en dus …   CONTACTSPRAY

Dat Marvin Gaye ruim een jaar in Oostende (en in Moere) woonde is geen 
geheim. Soulliefhebber Freddie Cousaert, ex-kroeguitbater en ex-reisleider, 
had hem naar hier gehaald.
Gaye nam er in 1982 in het Casino-Kursaal de videoclip op van ‘Sexual 
Healing’, de hit op de LP Midnight Love. Dat jaar ontving Marvin Gaye een 
Grammy Award die zijn comeback leek in te luiden.
In maart 1984 keerde Gaye terug naar zijn familie in de Verenigde Staten. 
Zijn vader, een dominee, keurde zijn levenswijze sterk af. Op 1 april, de 
dag voor de vijfenveertigste verjaardag van de soulzanger, schoot Marvin 
senior zijn zoon tijdens een hoogoplopende ruzie dood. De aanleiding voor 
de ruzie zou de financiering van het verjaardagsfeest zijn geweest. Hij liet 
drie kinderen achter.
De pers schreef: 'Dit dramatische einde betekent dat ook de laatste van 
de drie grootste soul-zangers aller tijden een gewelddadige dood heeft 
gevonden. Sam Cooke werd doodgeschoten in een motel, Otis Redding 
verongelukte met een vliegtuig. Alle drie hadden zij een vader die dominee 
was. 

Muziek verzacht de zeden
A� evering 45

Marvin Gaye en Oo� ende

Marvin Gaye met Freddie Cousaert.

Winkelhieren
Woord van het jaar

Op het einde van elk jaar is het tijd voor lijstjes, zoals  de top 1000 klassiekers 
radio 2. Er wordt ook het woord van het jaar verkozen. Uit de voorstellen 
van het publiek selecteerde Van Dale er negentien, waaruit de Vlamingen 
konden kiezen. Er was een redelijke eensgezindheid want van de bijna 9000 
deelnemers koos een derde voor het woord winkelhieren.
De zelfstandigenorganisatie Unizo lanceerde het woord tijden een 
campagne om mensen aan te sporen om bij lokale handelaars te kopen en 
de webshops links te laten liggen. In het Beveren van onze jeugd werd melk, 
vis, bier, frisdrank, soep, kreukels aan huis geleverd. Binnen de straal van 
een kilometer was er een bakker, kruidenier en slager. Die tijd gaat voorbij. 
We zien het in alle steden, er is een leegloop van winkels. Er is de (te) 
hoge huurprijs voor een winkelruimte of gebrek aan een opvolger. Maar 
anderzijds is er het gedrag van de consument die verslaafd is aan bol.com en 
die geen tijd vindt in winkelen. Vandaar de noodkreet ‘winkelhieren’ of hier 
winkelen.
Over een lijstje gesproken, hier volgen de beste tien: klimaatspijbelaar 
(17 % van de stemmen), egelwegel (9%), babytheek, bezorgschaamte, 
boomer, dampdode, ecopopulisme, foertformatie, jagger. 
Aan u, beste lezer, om de betekenis te achterhalen.

WA



DE BEVERSE KLOK - 12 

‘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  367 21 00 die zal doorverwijzen 
naar de geselecteerde nachtdienstapotheek
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes maakt een 
wandeling en raakt aan 
de klap met een heer 
van stand. Het gesprek 

valt redelijk mee. 
De meneer vertelt dat hij op den 
buiten is komen wonen sinds zijn 
kinderen het huis uit zijn. Hij en zijn 
vrouw vinden de buitenlucht veel 
gezonder dan in die Antwerpse 
drukte.
-En wat doen uw kinderen voor de 
kost, vraagt Riekes.
-Onze dochter werkt op het 
stadhuis, vertelt de man met enige 
fierheid en onze oudste zoon is een 
boekhouder. Terwijl onze jongste 
professor is aan de universiteit.
Nu voelt Riekes zijn moment 
gekomen om ook wat in de pap te 
brokken en hij zegt:
-Dat wilt ook wel lukken, mijn zoon 
zit in Antwerpen op de universiteit.
-Zo, zegt de heer, en wat studeert 
hij daar?
-Nee, nee, zegt Riekes, hij studeert 
daar niet, hij is daar vorige week 
begonnen met het dak te repareren

NEM NOU
Toen ik hem door de regen zag lopen 
had ik COMPASSIE (medelijden) met 
hem en als hij binnen was zegde zijn 
moeder: zet ‘OU EGAA aan de stoof 
en ‘droogd’ OU kleren.’ ‘Egaa’ is typisch 
spreektaal, het is onze dialectvorm van 
gauw (snel, rap).
De tussenklank -e die dof wordt uit-
gesproken, gebruiken we vooral om 
vloeiende zinnen te zeggen. ’t Is veel te 
koud om buiten te staan, ‘komd’ egaa’ 
binnen.
Je hoort in ons dialect ook geen ver-
schil tussen het persoonlijk voornaam-
woord ‘u’ en het bezittelijk voornaam-
woord ‘uw’. Ze klinken alle twee als OU. 
Als ge OU ziet of ge ziet OU broer, dat is 
juist eender.
OU kozijn, ge weet wel die dat er zo 
goed op OU trekt, kwam ‘egaa’ nog ef-
kes binnen om afscheid te nemen van 
OU moeder en haar te vertellen da ’t  
lang geleden was dat hij OU en OU zus-
ter nog eens gezien had. En dat zij aan 
alleman de groeten moest doen.                                                          

RP

IS TWINTIGTWINTIG…
Ik hoor tegenwoordig weinig over het jaar tweedui-
zendtwintig spreken hoewel wij dat jaar zopas ingestapt 
zijn, maar 2020 wordt meer en meer twintigtwintig 
genoemd.
Komt het door de herhaling van die 20 dat die jaaraandui-
ding zo vlot in de mond genomen wordt? Ik ben eens 
benieuwd of het een ‘blijvertje’ is of eerder een gril. Om 
dat zelf te ervaren zou ik best een deel van het derde 
decennium van de 21e eeuw nog kunnen meemaken. Zal 
men dan van twintigdertig spreken? 
Ik vraag me af of men, achteruit kijkend in de 22e eeuw in 
de geschiedenisboeken ergens zal kunnen lezen dat de 
gemeente Beveren in de jaren twintigtwintig door de slui-
ting van de kerncentrale van Doel een groot deel van haar 
inkomsten verloren zag gaan en welke gevolgen dat had. 
Of gaat men het anders formuleren, bijvoorbeeld ‘sinds 
de twintiger jaren van vorige eeuw moest de Beverenaar 
de broeksriem een stuk feller aanspannen.’

…EEN MIJLPAALJAAR…
Is 2020 weer zo ’n mijlpaaljaar waar velen onder ons, zeker 
zij die voor de helft van de 20e eeuw geboren zijn, al eni-
ge tijd naar uitgekeken hebben met het idee: zal ik het 
jaar 2020 halen? En wie van mijn nabestaanden en mijn 
vrienden met mij? Het zegt veel over hoe je in het leven 
staat en over het ouder worden in het algemeen. Of beter 
nog, over het oud(er) zijn.
Hebben niet velen onder ons op het einde van de 20e 
eeuw, wachtend uitgekeken naar dat magische jaar 2000? 
Ging dat niet een jaar worden om nooit te vergeten? 
Tweeduizend, geheel anders toch dan negentienhonderd 
en zoveel…Velen hebben er hoopvol naar uitgekeken, 
soms helemaal niet wetend wat we ervan konden of 
mochten verwachten. Maar in de laatste maanden van 
1999 kwamen de onheilsprofeten bij velen deze hoop  
verstoren met allerlei scenario’s van het grote onheil dat 
in de nacht van 31-12-1999 op 01-01-2000 te gebeuren 
stond. Zouden de computers van de ziekenhuizen echt 

crashen en alles in het honderd sturen? En hoeveel vlieg-
tuigen zouden er die nacht echt uit de lucht vallen?
Wie niet al te vast in  zijn schoenen stond, bracht de laat-
ste dagen van 1999 bibberend door.  
Wij van De Beverse Klok waren niet van ons stuk te bren-
gen. Wij vonden 2000 eerder een aantrekkelijk dan een 
dreigend jaartal. Op onze laatste redactievergaderingen 
van 1999 bespraken we hoe we best de verdienstelijkste 
Beverenaars van de 20e eeuw in ’t zonneke konden zet-
ten. En van half februari 2000 tot 27 juli 2001 zorgden we 
in onze krant voor de rubriek ‘Beverenaars van de Twintig-
ste Eeuw’. En dat werd de aanleiding voor het eerste boek 
uitgegeven door onze krant en dat droeg dezelfde titel als 
die rubriek. We kregen er heel wat intersse voor. En zelfs 
nu is er af en toe nog vraag naar en telkens krijgt de 
belangstellende hetzelfde antwoord: het boek is al jaren 
uitverkocht maar wie het wil lezen kan terecht in de 
Beverse bibliotheken.

…OF NIET?
Mijlpaal of niet, wij vinden het jonge jaar belangrijk 
genoeg om al onze lezers een zalig, gezond en gelukkig 
jaar te wensen. En wij danken onze trouwe abonnees en 
onze adverteerders die het ons mogelijk hebben gemaakt 
om straks onze 25e verjaardag te vieren.

RP

Spreuk van 't jaargetij

Als de kat in januari in de zon ligt, 
ligt ze in februari achter de kachel.

                                                       




