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de BeVeRse klOk

W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

Home de Bron: nieUWe oUtfit, Lees p. 10

We leven in een omgeving met overal voedselaanbod en verleiding om bewe-
ging te vermijden, zoals roltrappen en liften. Het is weer de tijd van het jaar, 
de dikmakende decembermaand is achter de rug, tijd om het wintervet te re-
duceren. Mensen in het Westen lijden meer en meer aan overgewicht. In de VS 
en in Canada werden de voorbije decennia de volwassenen elk jaar gemiddeld 
300 tot 500 gram zwaarder. Kookprogramma’s op televisie zijn overal, alsof de 
mens leeft om te eten. Dieetgoeroe ’s kramen vaak wetenschappelijke onzin uit. 
Illustratief is de hype rond glutenvrije voedingswaren voor mensen die er geen 
enkel medisch voordeel bij hebben.
Op een gezet lichaam staat een blij hoofd, zegt de volksmond. Dikke mensen 
eten niet alleen graag, ze lachen ook makkelijk. Tot daar het goede nieuws, een 
ernstig overgewicht brengt op lange termijn risico’s voor de gezondheid mee. 
De belangrijkste zijn hartziekte en ouderdomsdiabetes. Het is dus zaak om 
vanaf de jeugd gezonde eetgewoonten aan te leren zodat problemen op la-
tere leeftijd worden voorkomen. Men spreekt over zwaarlijvigheid of obesitas 
als de BMI (body mass index: gewicht gedeeld door het kwadraat van lengte in 
m, ideaal tussen 20 en 25) hoger is dan 30. Iemand met een  lengte van 1,72 m 
en een gewicht van 75 kg heeft een BMI van ongeveer 25. Iemand van dezelfde 
lengte wordt beschouwd als zwaarlijvig bij een gewicht dat hoger is dan 89 kg. 

De boosdoeners zijn teveel koolhydraten (suikers) en vetstoffen. Om gewicht te 
verliezen is het dus zaak om die voedingsstoffen sterk te verminderen. Het pro-
bleem is echter dat bij een karig aanbod van deze stoffen, het lichaam energie 
gaat halen uit proteïnen of eiwitten. Hij of zij verliest dan spiermassa. Diëten 
waarbij mensen snel afvallen, spreken tot de verbeelding en zeker als het gaat 
over bekende figuren zoals Bart De Wever. Zijn kuur is bekend als ‘pronokal’. 
(proteïnen, weinig calorieën). Het is een eiwitverrijkt dieet met weinig vet en 
weinig koolhydraten. De bedoeling is gewicht kwijt te raken zonder verlies aan 
spiermassa.. Een dergelijke heksentoer kan enkel met goede medische begelei-
ding. Het doet iets met de stofwisseling van de mens en wat de gevolgen zijn op 
lange termijn is nog niet gekend. Het stofwisselingstempo vertraagt en als men 
stopt met de kuur, leidt dit tot het gevreesde jo-jo effect. Conclusie: voorkomen 
is beter dan genezen. 

Het is normaal dat in de tweede helft van ons leven, ons lichaamsgewicht niet 
meer hetzelfde is als in onze jonge jaren. Een licht overgewicht is bij oudere 
mensen beter dan ondergewicht. Het is een paradox waarvan men nog niet 
echt weet hoe dat komt. De meeste diëten beginnen in een kledingzaak.  We 
mogen niet overdrijven. Een rijpere dame die niet meer in haar bikini past hoeft 
dus geen 3 kilogram te vermageren, het is wijzer om een nieuwe bikini aan te 
passen. Maken we ons niet te dik over te veel vet? Misschien moeten we er niet 
te zwaar aan tillen. Zoals de dame sprak: dieet, die eet… ik ook.  Ik ben al twee 
weken aan het diëten en het enige wat ik kwijt ben zijn twee volle weken. Ik heb 
slechts één keer in mijn leven een streng dieet gevolgd, het was de ellendigste 
namiddag van mijn leven. 
Goede raad is welkom. Maak geen diner voor vier, tenzij er drie anderen bij zijn. 
Kleine snackjes, ruimere pakjes. 

Hoewel een beperkt aantal mensen wereldwijd gigantisch rijk worden, is er een steeds 
groter wordende groep die elke maand de eindjes aan mekaar moet knopen.
Armoede is een maatschappelijk probleem waarvoor niemand de ogen kan sluiten.  
Ook in Beveren wonen er talrijke gezinnen die dagelijks met dit probleem worden 
geconfronteerd.  De vereniging ‘Tarara’ probeert een stukje van de nood te lenigen.  
Oorspronkelijk groeide het idee vanuit de parochie, na een geslaagd driekoningen-
feest voor kansarmen, om een blijvende structuur op te zetten.  Van verschillende kan-

ten kwamen vrijwilligers die 
stuk voor stuk op hun eigen 
domein met het probleem in 
aanraking kwamen. Ze kwa-
men uit de Keerkring, Kind en 
Gezin, OCMW, de sociale krui-
denier, de gezinsbond, het 
sociaal huis… en waarschijn-
lijk ben ik er een paar verge-
ten. Voorzitter werd Wilfried 
Smet die mij vandaag te 
woord staat.
De leden van de vereniging 
zetten zich gedurende al die 
jaren in om activiteiten te 
organiseren, waarbij de gevi-
seerde gezinnen, aan kunnen 
deelnemen.  En, zeer belang-
rijk, voor een symbolische 
prijs.
De voorzitter somt een aan-
tal van die activiteiten op.  
Allereerst is er een ‘swing-
brunch’( meestal in de zaal 
van de Katholieke Kring).  
Verder vermeldt hij ‘het kro-
kusfestival’ (pannenkoeken 
en kareoke) en het ‘verzete-

tentje’.  Voor een symbolisch bedrag kunnen de deelnemers een gezonde maaltijd 
gebruiken waarmee ze zich ‘verzetten’ tegen armoede.  De toppers van de organisatie 
zijn onbetwistbaar de uitstappen naar pretparken of de Zoo.  Zo denkt hij met genoe-
gen terug aan het bezoek aan Plopsaland.  Ze waren toen met 7 volle bussen en 350 
personen gingen mee. Voor het luttele bedrag van 8 euro was de dag betaald. Bus, 
inkom, lunchpakket… all-in.  Ook het jaarlijkse Sinterklaasfeest, waarbij de cadeautjes 
aan de kinderen zeker het hoogtepunt zijn, is elk jaar een voltreffer.
Op mijn vraag of er voldoende vrijwilligers zijn om dit allemaal te realiseren, blijkt het 
antwoord positief te zijn.  

Lees ’t KLoKzeeL p.12

Voorzitter Wilfried Smet
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Dat is wel een beetje eigenaardig in een tijd waarin 
alle verenigingen snakken naar medewerkers.  En 
ook sponsors zijn er blijkbaar heel wat.  Sponsors in 
natura (bakkers, beenhouwers voor de lunchpaket-
ten en maaltijden, de haven van Antwerpen voor de 
bussen, heel wat giften…)  Zo was ook de ‘warmste 
week’ een welkom moment om de kas te spijzen.  

Want geld is nodig, heel hard, om al die activiteiten te 
kunnen bekostigen.  Zo denkt Wilfried nog met ple-
zier terug aan een ‘madammeke van 80 jaar uit Ver-
rebroek’ die een groot verjaardagfeest organiseerde 
en de opbrengst integraal aan Tarara schonk. Soms 
organiseert de vzw zelf activiteiten om geld in het 
bakje te krijgen.  Zo was de laatste actie ‘soep op de 

stoep’, verkoop van 
soep tegen een vrije 
bijdrage van de 
voorbijigangers.
De vereniging heeft 
geen ledenlijsten.  
De mensen komen 
via allerlei wegen 
bij hen.  Het sociaal 
huis, de keerkring… 
zij maken de activi-
teiten van Tarara 
bekend.  En volgens 
de voorzitter zijn de 
mensen die aan de 
activiteiten deelne-
men niet verlegen 
om er voor uit te 
komen.  

Op bepaalde momenten worden kansarmen en 
anderen gemengd aan tafel.  Zo onder andere bij de 
swingbrunch die zij voor 2 euro kunnen meemaken.  
Alleen de naam, tarara, bleef me intrigeren.  Het is een 
typisch Bevers woord.  Als je iemand om zijn mede-
werking vraagt en die zegt ‘tarara’, dan weet je al dat 
je het zelf moet doen.  Gelukkig niet met de activitei-
ten van deze vereniging. 

J.B.

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Uitstap naar zee met Tarara

Wie vzw Tarara financieel 
wil steunen, 

kan dat via BE22 7512 0052 8847.  
Heel wat mensen zullen 

U dankbaar zijn.

de RAnk
Bezinnende fAKKeLtocHt  

zondAg 2 feBrUAri 
Winter. Korte dagen, donkere sferen. 
Een periode waarbij we het bezinnen kunnen beminnen, terwijl de natuur 
geniet van een winterslaap. 
Kou, donkerte en kilte schuiven we even opzij. Doorheen het schemeren van 
deze avond laten we lichtjes fonkelen. We branden het vuur en brengen ons 
licht al wandelend naar buiten. 
Onderweg houden we her en der halt. Tijdens die momenten van stilstand 
laten we ons omringen door mooie woorden over passie, vreugde, vuur, verlan-
gen,… Een gezellig samenzijn, de warmte van de fakkels laten overslaan en 
elkaar in vuur en vlam zetten. Niet toevallig op Lichtmis.

We verzamelen om 17.30 uur aan De Rank, vanwaar we vertrekken om de 
Beverse omgeving te verlichten. We arriveren rond 19.15 uur terug aan De Rank. 
Wie zin heeft, kan daar na afloop verder opwarmen aan een tas soep en een 
vuurkorf. 
Voor deze activiteit wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd.

Katrien en het Rankteam 
(GD)

WeRken in BeVeRen

n450
Zoals in het vorige nummer aangekondigd, start-
ten onlangs de werken aan de N450 tussen Kapel-
wegel en E34. Ze zullen hinder veroorzaken tot het 
najaar van 2020.

Voor lokaal autoverkeer is een omleiding voorzien via Waelenweg en Hofdam in 
de polder. Fietsers krijgen tijdens de werken een doorgang via de werfzone.
Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder. Lijn 83 stopt slechts op beperkte 
tijdstippen in Kallo. Er wordt tussen het station van Beveren en Kallo een aparte, 
gratis pendelbus ingelegd. Op de website van de gemeente kan u de dienstrege-
ling bekijken.
(meer informatie: www.beveren.be/werken )

GD

spReuk VAn ’T  jAARGeTij
Nevels in januari opgestaan, brengen een natte lente aan.

Ik heb de laatste nummers van 1956 voor mij liggen.  Georges Ver-
helst geeft in zijn winkel in de Vrasenestraat een ‘tentoonstelling’ van 
radio’s en tv’s.  Hij kondigt ze aan als een tentoonstelling van ‘wereld-
beroemde apparaten’.  In Doel zoeken ze een ‘gemeenteweger’. Ik 
heb geen idee wat deze man moet doen.  Maar hij moet wel kunnen 
optellen en aftrekken, en daarover een examen afleggen.  In de café 
De Katholieke Kring speelt een film ‘de onderwereld van de groot-
stad’.  De inkomkaarten zijn tevens een lotje voor een reis naar Lour-
des.  Volgens mij moeilijk te rijmen met de onderwereld. Sinterklaas 
komt terug in Bazar Ijzerhand. Mits betaling van 5 frank, mogen de 
kinderen een geschenk kiezen.  Ik noem dat niet ‘geschenk geven’ 
maar ‘verkopen’.  De  eerste autoloze zondagen komen eraan.  Auto-
bussen mogen nog wel rijden.  Ik herinner me zo dat een bekende 
busuitbater (P.R. om hem niet voluit te noemen) uit Beveren dan 
maar met de autobus zijn familie aan de zee ging bezoeken.   De heer 
Alfons Andries, kleermaker (waarschijnlijk geen familie van onze 
hoofdredacteur) deelt mee dat hij gaat verhuizen naar de Kerkstraat, 
en wel in een ‘nieuw huis’.  Er moet nogal wat winst gemaakt worden 
op broeken en vesten.  Toneelgroep Tassijns van Haasdonk, viert zijn 
vijftigjarig bestaan.  Inderdaad, hij werd opgericht in 1906.  Veel 
archieven over de eerste jaren zijn er niet, behalve dat de groep 
bestuurd werd door een onderpastoor.  Die mannen hebben altijd 
van theater gehouden en zo konden ze de ‘zedelijkheid’ van de leden 
beter bewaren.  

J.B.  
(wordt vervolgd)
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foto’s KUnnen gemAiLd Worden nAAr  gerdA.driegHe@teLenet.Be of Bezorgd in scHoofLAnd 38, BeVeren. teLefoniscH contAct: 03 775 26 75. 
de foto’s Worden zo sneL mogeLijK ingescAnd en terUgBezorgd.

‘de BOOmkes’

         Beveren

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 100

Bij de heraanleg van de Grote Markt was er geen plaats meer voor de kiosk en 
verdween dit vertrouwd stukje Beveren. Op de foto wordt meteen duidelijk waar-
om het pleintje ‘De Boomkes’ werd genoemd. 
Ook de achtergrond is ondertussen historisch te noemen. Links is op de gevel ‘De 
Rop Due’ te ontcijferen, daarnaast (achter de camionette) het kantoor van Bacob. 

Tegenwoordig kan je er boeken kopen. Daarnaast twee panden die plaats moes-
ten maken voor het project van de Warande. Het rechtse is de oude dekenij. De 
deken, tegenwoordig pastoor, verhuisde naar het pand ernaast. 

GD

 (© gemeentearchief) (© G. Drieghe)

Aflevering 47

sex pisTOls 

In 1977 zat koningin Elizabeth 25 jaar op de troon en ter 
gelegenheid daarvan bracht de Britse punkband Sex Pis-
tols het nummer ‘God Save the Queen’ uit. Op 7 juni speel-
den ze het vanaf een boot op de Theems. De titel haalden 
ze bij het Engelse volkslied. 
Het nummer stond op het album ‘Never Mind the Bol-
locks, Here’s the Sex Pistols’en de single behaalde de 
tweede plaats in de UK Singles Chart. Eigenlijk was het de 
bestverkochte single maar omdat het aanstootgevend 
was en kritiek gaf op het Engelse bewind werd die van de 
eerste plaats geweerd.
In 2002 werd het nummer ter gelegenheid van het gou-
den regeringsjubileum van Elizabeth II opnieuw uitge-
bracht. 
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AfLeVering 4
piLLeKesHof (meLseLe) 

In de Gaverlandstraat komt, via een nieuwe insteekweg tussen nr.22 en nr. 26, een 
verkaveling van achttien woningen. 

Omdat de plaats bij de echte Melselenaren bekend stond als de ‘Pillekesput’ stel-
de de cultuurraad de naam Pillekeshof  voor. In november 2017 besliste het colle-
ge van burgemeester en schepenen om dit voorstel van de cultuurraad te volgen. 
Een andere mogelijkheid die naar voor werd gebracht, was Hoop en Fortuinlaan. 
Daarmee zocht de cultuurraad aansluiting bij de wijk Vesten met Keizer Karel-
straat, Marnixstraat en Guldenvlieslaan. Zeven kavels uit de nieuwe verkaveling 
worden langs die laatste straat ontsloten. Tegelijk sloot die naam ook aan bij de 
Alexander Farnèselaan en de nieuwe verkaveling daar (zie latere aflevering) want 
Hoop en Fortuin waren de namen van de twee schepen die de Antwerpenaren in 
1585 met buskruit vulden. Ze moesten de schipbrug die Farnese had laten bou-
wen om de Schelde af te sluiten, vernielen.

GD

(© Buizelendam)

Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren 
(Gerda Drieghe) verscheen in 2004. Het boek is nog verkrijgbaar bij de 
auteur, de toeristische dienst of bij Standaard Boekhandel.

Kunstmo(nu)mentje 
AfLeVering 1

In februari 1987 gaf François Smet, toenmalig schepen van cultuur, de opdracht tot 
een inventarisatie van het gemeentelijk kunstbezit. Ludo De Block bezorgde ons 
onlangs deze inventaris, opgemaakt door Anne-Mieke Lietaer. In tegenstelling tot 
wat het woord ‘inventarisatie’ oproept, is het geen gewone opsomming maar kan 
u het een voorloper van onze Kunstmo(nu)menten noemen. Naast de werken (spij-
tig genoeg zonder foto’s) worden ook de kunstenaars besproken en de plaats waar 
de werken zich in 1987 bevonden. Zo staat het ‘nieuwe’ gemeentehuis van Haas-
donk regelmatig vermeld. Mevr. Genot-Droessaert schonk Haasdonk in 1974 een 
belangrijke legaat en de werken werden ondergebracht in het gemeentehuis. Of 
die kunstwerken na de fusie in 1977 of pas later werden weggehaald, weet ik niet, 
maar toen ik bij de voorbereiding van het boek de huidige permanentie bezocht, 
was van dat legaat weinig te merken. 
De inventaris die mevr. Lietaer opstelde, bevat ook meubelen en siervoorwerpen. 
Dat zijn twee categorieën die wij achterwege lieten. Anderzijds beperkt 
Kunstmo(nu)menten zich niet tot kunst in gemeentelijk bezit en toont het onder 
meer ook kunst van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting of kunst die te 
zien is bij zorginstellingen. Wat niet aan bod komt bij ons (en strikt genomen ook 
niet thuishoort in de inventaris van de gemeentelijke kunstwerken) is Vrouwe Jus-
titia dat Georges Staes maakte in opdracht van het Vredegerecht.
Volgende keer verneem je er meer over.

GD

de WeTenscHAppeR
KoUWeLijK

diKKetrUiendAg
Vrouwen hebben het gemiddeld sneller koud dan mannen. 
Is dat zo? Zo ja, hoe komt dat dan?
Wat is de aangenaamste temperatuur in een woon- of werk-
ruimte? Het is vaak een discussie over de hoogte van de 

thermostaat. Wetenschappers bevestigen: vrouwen zijn over het 
algemeen meer koukleumen dan mannen. De stofwisseling van mannen ligt aan-
zienlijk hoger dan bij die van vrouwen. Veel hangt ook af van je lichaamsbouw. Ben 
je slank, dan heb je relatief veel oppervlak ten opzichte van inhoud. Je geeft dan 
makkelijker warmte af aan de omgeving. Vrouwen hebben minder spiermassa en 
produceren minder warmte. Ze hebben een kleinere kachel. Rillen van de kou en 
kippenvel hebben als doel onderkoeling te voorkomen.  Een dikkere onderhuidse 
vetlaag isoleert. 
Naast de fysiologie zijn er nog andere aspecten. Mannen zijn doorgaans warmer 
gekleed. Gewenning speelt mee. Experimenten tonen aan dat de stofwisseling zich 
aanpast als men de thermostaat een graadje lager instelt. 

Je hebt het niet in de hand.  Kippenvel, het is 
een reflex. Het vaakst gebeurt het als je kou 
hebt. Je poriën sluiten zich om zo weinig 
mogelijk warmte te verliezen, de haartjes rich-
ten zich op om meer lucht toe te laten en een 
betere isolatielaag te vormen. 
De lichaamstemperatuur bij de mens wordt 
geregeld door onze thermostaat, de hypotha-
lamus die zich in de hersenen bevindt. Het is ook het centrum van onze emoties. 
Vandaar dat je bij allerlei gevoelens met kippenvel kunt reageren. Dan kan primi-
tief zijn, bv. in een bedreigende situatie. Dieren zetten dan hun haar recht om gro-
ter en gevaarlijker te lijken, bij ons is dat een bescheiden reactie die eerder lach-
wekkend is dan bedreigend. Dat kan ook onschuldig zijn als je het zachte vel van 
een perzik aanraakt of een kras met krijt op een schoolbord hoort.
Minder onschuldig: sommigen krijgen kippenvel als de spelers van Waasland Beve-
ren het veld betreden. 

WA

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com
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In de TuIn

Ons elske
Hoe zielig toch, die lege kribbe in de kerststal aan de 

Heirbaan in Haasdonk. De buren doen daar zo hun 
best om nu al 26 jaar  hun prachtige stal te versie-
ren. En nu, voor de eerste keer werd het kerste-
kindje gestolen. Een domper voor die mensen.
En wat hebben de schelmen eraan die de dief-
stal pleegden? Een simpele plastieken pop.

TOVeRHAzelAARs
 

Wie de laatste weken in tuin, park of 
de natuur zijn ogen de kost gege-
ven heeft,  heeft zeker al gezien dat 

de hazelaars aan het bloeien zijn. 
Het zijn de eerste inheemse struiken 
die in het jaar beginnen bloeien. Je 

kan de mannelijke katjes al van ver zien 
hangen. De minuscule rode stijlen van de vrouwelijke bloempjes zijn heel wat 
moeilijker te bespeuren. Hazelaars worden door de wind bestoven en zijn naakt-
bloeiers, ze bloeien vooraleer de bladeren verschijnen. Het zijn snelle groeiers en 
kunnen heel wat schaduw verdragen. Vroeger had bijna elke tuinier of landbou-
wer wel ergens in de tuin op een vergeten plekje een hazelaarstruik staan. Die 
diende dan om elke drie of vier jaar de takken te kappen en te gebruiken als stelen 
of bonenstaken. Tegenwoordig worden ze nog veel gebruikt om tuinschermen te 
vlechten. Mooi, duurzaam en ecologisch! De struik leverde daarnaast een vracht 
aan lekkere hazelnoten.

Een andere winterbloeier en met veel mooiere bloemen maar geen familie van de 
vorige, is de toverhazelaar (Hamamelis). Je ziet ze nu ook in volle pracht in tuinen 
en parken bloemen dat het een lieve lust is. Toverhazelaars zijn traaggroeiende 
struiken die van nature voorkomen in Noord-Amerika, China en Japan. Door het 
onderling kruisen van de Chinese (Hamamelis mollis) en de Japanse (Hamamelis 
japonica) bekwam men soorten met een grotere sierwaarde en dikwijls heel sterk 
geurend. Die hybriden noemde men dan Hamamelis x intermedia en veel daarvan 
verkleuren in de herfst dan nog prachtig ook. Hun kale takken zijn overladen met 
spinachtige bloemen die variëren in kleur van lichtgeel (Arnold Promise) over 
oranje (Jelena) naar bloedrood tot paars (Ruby Glow).

Om te beginnen bloeien hebben toverhazelaars een soort van thermische schok 
nodig, een daling van de temperatuur en dan weer een stijging. Eens dat mecha-
nisme op gang gekomen is, is er geen houden meer aan. Als het dan weer begint 
te vriezen of erg koud wordt rollen ze hun bloemblaadjes op om de koude te 
weerstaan. Dat kan zo meerdere keren gebeuren. Daardoor kunnen ze soms wel 
zes weken bloeien. Zelfs sneeuw deert de bloempjes niet. 
In de tuin zet je de struik best zodanig dat je hem van uit het huis goed ziet staan 
of naast een pad waar je veel passeert. Dan heb je natuurlijk het meeste plezier 
van de kleur en geur. Er zijn talloze cultivars die verschillen in geur, kleur, vorm 
(klein, compact, open, rond, vaas- of boomvormig) en herfstverkleuring. Er zijn 
zelfs treurvormen die je kan leiden tegen een traliewerk of muur. 

In arboretum Kalmthout kan men nu heel wat bloeiende soorten in al hun glorie 
bewonderen. Zij waren reeds in de negentiende eeuw (plantenkwekerij Charles 
Van Geert en Antoine Kort) bezig met het veredelen van deze wondermooie plan-
ten. Hun opvolgers Robert en Jelena De Belder hebben hun werk voortgezet en 
hebben voor hun veredelingswerk met toverhazelaars internationale roem ver-
worven.
Het is zelfs zo dat, wanneer iemand een nieuwe toverhazelaarcultivar benoemt 
eender waar ter wereld, arboretum Kalmthout voor de opname in de namenregis-
ter zorgt. 
Ga zeker in deze periode daar eens op bezoek om, tijdens een wandeling door het 
park, al dat moois te bewonderen. Dichter bij huis, en bovendien gratis, is er Hof ter 
Saksen waar ook meerdere mooie exemplaren te zien zijn. Doe het, je zal er blij van 
worden!

FrAnçois

Hamamelis Robert.

Nog een tip: het nieuwe voorjaarsprogramma van de natuureducatieve vereniging Hortus ter Saksen is uit. Ga naar de website en schrijf je in op 
de nieuwsbrieven indien jullie op de hoogte van al die interessante activiteiten willen blijven! Zoals op 5 maart bijvoorbeeld een voordracht over 
tuinieren in pot, of op 14 maart een snoeicursus in de hoogstamboomgaard.

Hamamelis Robert.

WisT je  …
dat je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?

dat je niet aan je elleboog kan likken?

dat je niet over je rechterschouder kan kijken als je je rechteroog sluit? 
Hetzelfde geldt ook voor de andere kant.

dat je door je hand voor je oor te houden, je de zee kan horen? Belangrijk 
is dat je hand wat bol staat en dat je niet te hard drukt. Zo creëer je het-
zelfde effect als met een schelp. Ook dan hoor je niet de zee, maar wel 
omgevingsruis.
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HorizontAAL: 
(1) toilet (2) buurt in Man-
hattan (7) beide waterkan-
ten ve rivier, stroom (8) de 
helft (9) Ave Maria (10) vloer-
bedekking (11) roem (Eng) 
(14) gebeurtenis die 
opschudding wekt (15) 
werktuig (18) afkorting voor 
druk (19) Seasonal affective 
disorder (winterdepressie) 
(20) merk v ijs (23) familie 
met eenzelfde achternaam 
(25) Universele Transversale 
Mercatorprojectie (27) 
voegwoord (28) vaal v tint 
(29) bergplaats voor geld en 
waardepapier

VerticAAL: 
(1) wij (2) zich (Lat; in ~, per ~) (3) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (4) 
schijnbare gewelf rond de aarde waarin zon, maan en sterren zich vertonen (5) of (Eng) 
(6) niet droog (7) gave aan God of een godheid (8) Islamitische Verzetsbeweging (12) 
reeds (13) vierde deel ve geheel (14) toespraak (16) gesmolten massa v silicaten en 
oxiden in het inwendige vd aarde, waaruit bij afkoeling de stollingsgesteenten ont-
staan (17) plat, langwerpig stuk hout (20) Spaanse uitroep (21) airconditioning (22) 
fout in een computerprogramma (24) oude benaming voor armen- en ziekenhuis (26) 
landencode Turkije

Wat Blijft

opLossing KrUisWoordpUzzeL 226

kRuisWOORdpuzzel 227

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo

De Rycke
Gebroeders nv

crYpto 51: zoeK Het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

ZWERVERSLIEFDE
Laten wij zacht zijn voor elkander, kind - 
want, o de maatloze verlatenheden, 
die over onze moegezworven leden 
onder de sterren waaie’ in de oude wind. 
 
O, laten wij maar zacht zijn, en maar niet 
het trotse hoge woord van liefde spreken, 
want hoeveel harten moesten daarom breken 
onder de wind in hulpeloos verdriet. 
 
Wij zijn maar als de blaren in de wind 
ritselend langs de zoom van oude wouden, 
en alles is onzeker, en hoe zouden 
wij weten wat alleen de wind weet, kind -  
 
En laten wij omdat wij eenzaam zijn 
nu onze hoofden bij elkander neigen, 
en wijl wij same’ in ‘t oude waaien zwijgen 
binnen een laatste droom gemeenzaam zijn. 
 
Veel liefde ging verloren in de wind, 
en wat de wind wil zullen wij nooit weten; 
en daarom - voor we elkander weer vergeten - 
laten wij zacht zijn voor elkander, kind.

A. Roland Holst (1888-1976)

BEVERS VERMAAK
Dialect heeft, net als de GSM-taal blijkbaar een grote invloed op schrif-
telijke boodschappen.  Zo erger ik me al jaren aan de goedbedoelde 
boodschappen van winkeliers die aan hun klanten meedelen dat ze 
eventjes op verlof gaan, de winkel moeten sluiten of, zoals onlangs bij 
mijn beenhouwer, andere openingsuren gaan hanteren.  Steevast ein-
digt die boodschap met ‘dank voor u begrip’.  Dat komt duidelijk van 
het dialect ‘merci veur ou begrip’.  Iedereen die een beetje nadenkt 
weet dat het ‘uw’ begrip is.  Misschien helpt dit artikeltje.



DE BEVERSE KLOK - 7 

Kunstmo(nu)menten

Door de omvangrijke schenking (in twee delen) van 
vzw Kunst in het Land van Beveren nam het kunstpa-
trimonium van de gemeente met 167 werken toe. 
Dat was uitzonderlijk want de meeste schenkingen 
blijven beperkt tot een of enkele werken. Ze worden 
meestal overgedragen na een overlijden.
De archiefdienst ontstond in 2004 en vanaf dit 
moment worden schenkingen geregistreerd. Op de 
lijst die we ontvingen, staan bekend in de oren klin-
kende namen.

Zo ontving de gemeente vier schilderijen, waaronder 
een Zelfportret van Omer Van Vosselen. Van hem 
hangt in Cortewalle het portret van burgemeester 
Gerard Lesseliers. In dezelfde Vlaamse Kamer hangen 
drie andere burgemeesters, geschilderd door Oscar 
Angenot. Op de schenkingslijst staat zijn Portret van 
pastoor Antonius Johannes Vijt.

Alice Van Meirvenne, tante van Alfons, heeft in de 
permanentie in Haasdonk een landschap hangen. De 
gemeente ontving volgens de schenkingslijst  Water-
loop.
Er staat ook een Bertha Van Meirvenne op die Krijgs-
gevangenen dragen lotgenoot ten grave schilderde.
Een iemand schonk een werk zonder titel van Henri 
Jozef Pauwels die we kennen van de schenking van 
de vzw Kunst in het Land van Beveren.
Annie Verhulst, weduwe van Hubert De Cauwer 
schonk tien werken.

Hubert de Cauwer (1939-2016)

Deze Beverenaar had graag een kunstopleiding 
gevolgd, maar volgens zijn ouders was dat geen rich-
ting met toekomst en dus werd hij boekhouder. 

Zijn moeder was een achternicht van Piet Staut, het 
artistieke zat dus in de familie.  Uiteindelijk  schreef 
Hubert De Cauwer zich in 1974 toch in aan de acade-
mie in Sint-Niklaas. Na drie jaar ontving hij de Prijs 
Talens. Er volgde nog een finaliteitscursus en een 
opleiding modetekenen. In 1984 stapte hij over naar 
schilderen en opnieuw viel hij in de prijzen. Pas in 
1992 stopte hij met de cursussen. Acht jaar later werd 
de ziekte van Parkinson vastgesteld,  maar dat hield 
hem niet tegen om in 2007 in Sint-Niklaas te starten 
in een atelier voor de derde leeftijd.
De Cauwer nam geregeld deel aan het Klassiek Salon 
van de Piet Stautkring, de laatste keer in 2009. Vier 
jaar later was hij een van de exposanten op een 
hobbybeurs-tentoonstelling van en door parkinson-
patiënten.

GD

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLeVeRInG 84

Andere 
Schenkingen

Zelfportret Omer Van Vosselen. 
(© gemeentelijk archief, KVB 074)

Portret van pastoor Antonius Johannes Vijt.
 (© gemeentelijk archief, KVB 024)

(© Kristof Brys)

Hof ter Saksen, Hubert De Cauwer. (© gemeentelijk archief, KVB 086)

Zonder titel, Hubert De Cauwer. 
(© gemeentelijk archief, KVB 079)

Via stamboomonderzoek ontdekte 
Hubert De Cauwer dat hij niet alleen langs 
moederskant artistiek bloed had. Zijn 
vader telde meerdere kunstenaars onder 
zijn voorvaderen.
Joseph De Cauwer (Beveren 1779-Gent 
1854) was docent aan de academie van 
Gent van 1807 tot 1846. Naast portretten 
schilderde hij vooral historische en religi-
euze taferelen. Het altaarstuk in de kapel 
van Sint-Jan de Doper van de Sint-Baafska-
thedraal is daar een voorbeeld van.
Zijn broer Benoît De Cauwer (Beveren 
1785-Gent 1820) volgde hem naar Gent 
en doceerde er ook aan de academie. 
Benoît had een voorkeur voor landschap-
pen en rurale taferelen.
De derde broer Pierre Rombaut De Cau-
wer (Beveren 1783-Gent 1855) studeerde 
aan de academie van Gent en volgde 
Benoît op als docent. Pierre Rombaut 
schilderde stadsgezichten en landschap-
pen. De bibliotheek van Gent bezit een 
boek met 155 wetenschappelijke afbeel-
dingen van bloemen, door hem geschil-
derd.
Tenslotte was er nog Emile De Cauwer  
(Gent 1828-Berlijn 1873), zoon van Joseph. 
Hij had een voorliefde voor architecturale 
onderwerpen en schilderde ook stadsge-
zichten en (kerk)interieurs. In de eetplaats 
van de bisschop van Gent hangt zijn Stu-
die voor schilderij kooromgang. Op een vei-
ling in 2017 werd het uitgewerkte schilde-
rij Kooromgang van de Sint-Baafskathe-
draal in Gent te koop aangeboden en 
tegenwoordig hangt het in een bureau aan 
het bisschoppelijk onthaal. Vanaf 1861 nam 
Emile De Cauwer deel aan de tentoonstel-
lingen van de academie van Berlijn.
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groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

in memORiAm
Op 26 december, Tweede Kerstdag, overleed 
geheel onverwacht thuis Romain Maes van de 
Heirbaan, de echtgenoot van Marie-Jeanne Van 
de Vyver. Romain was op hetzelfde hof geboren 
op 1 februari 1942. Zo staat het in de gemeente-
registers. Het moet echter einde januari geweest 
zijn en het was een zodanige periode van sneeuw 
en ijzel dat zijn vader voor de aangifte slechts 
drie dagen na de geboorte tot aan het gemeen-

tehuis is kunnen fietsen.
Het echtpaar heeft twee dochters en zes kleinkinderen.
Romain was altijd een verstandige landbouwer met een sterk gestel die 
nooit een dag ziek geweest is. Hij is op zijn 60 jaar met pensioen gegaan en 
van dan af ging hij voor een aannemer herbruikbare bakstenen schoonma-
ken. Maar ‘hij had de schoonheid van de akkers lief, ’t land van vruchtbaar-
heid en ruimte’, staat er te lezen op zijn overlijdensbericht; de landbouw 
bleef hem aantrekken en hij kweekte nog altijd bloemen en de groenten 
voor zijn gezin en dat van de kinderen.
 

Gilbert Buys uit de Warande is op 6 januari onverwacht 
overleden. Hij was te Beveren geboren op 23 mei 1952 
en was de zoon van wijlen Eduard Buys en Christina 
Verbruggen. Hij heeft meer dan 60 jaar in de Prosper 
Van Raemdonckstraat gewoond, waar hij opgegroeid is. 
Eerst hebben zijn ouders voor hem gezorgd en later 
heeft hij voor hen gezorgd.
Hij is beginnen werken in de slachterij Van Halewyck 

aan de Lange Dreef (nabij Cortewalle). Hij was niet zo sterk maar wou niet 
opgeven. De laatste jaren was hem een invaliditeit toegekend.
Niet voor niets staan er twee duiven op het gedachtenisprentje want dui-
ven en andere vogels waren naast planten de grote interesse van Gilbert. Al 
mogen we ook de voetbalploegen van KSK en Waasland Beveren niet ver-
geten waar hij een hevig supporter van was.
Nog niet zo lang geleden was hij op een appartement gaan wonen en dat raak-
te stilaan vol met allerlei planten en vogeltjes en zeker met zijn papegaai Jacko.
 

Op 8 januari overleed na een langdurige ziekte 
Gerd Buys uit de Alfons Van Puymbroecklaan in 
Melsele.
Hij was geboren op 9 november 1970 en was 
de echtgenoot van Annita Van Hoyweghen.
Gerd was een van de tofste leerlingen die ik 
gekend heb op het GTI in Beveren. Altijd posi-
tief ingesteld en elke opdracht voerde hij met 

de glimlach uit. Dat hoor je ook bij Ineos waar hij een gewaardeerd werkne-
mer was. En ook in de Hulpverleningszone Waasland, dat is de moderne 
naam van het brandweerkorps in onze regio, waar hij als vrijwilliger opklom 
tot sergeant van de brandweer- en ambulancepost Beveren. Daar vervulde 
hij bijna 24 jaar een perfecte dienst. Men is daar nu in diepe rouw bij het 
verlies van een van hun trouwste leden.
Naar ik verneem zou het Gerds wens geweest zijn dat de begroeting en de 
uitvaart in de brandweerkazerne zouden plaatsgrijpen. Zijn vrienden heb-
ben ervoor gezorgd dat dit uitzonderlijk daar kon gebeuren.

Jos Van Mieghem, geboren 1942 te Hoboken, 
echtgenoot van Maria Donckers, overleed onver-
wacht thuis op 8 januari. Hij is de vader van Gert 
en opa van Laura en Liese. Hij groeide op in de 
bakkerij van zijn ouders in Melsele en werkte er tot 
zijn dertigste. Daarna begon hij zelf een bakkerij in 
Beveren. Hij engageerde zich in organisaties van 
de middenstand. Hij was erevoorzitter van Unizo, 

van de brood- en banketbakkers van Sint-Niklaas en omliggende en van  de 
bakkersbond Oost-Vlaanderen. 
In 2002 stopte hij met werken en kreeg hij meer tijd om met de kleinkinde-
ren door te brengen. Zijn tuin was zijn favoriete plek, hij maakte er een klei-
ne boerderij van.

Zo plotseling ben je van ons heengegaan.
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan. 
Wat in onze herinnering blijft is je lach. 
Je genoot van het leven.
 Bedankt voor alles wat je hebt gegeven.
De Beverse Klok betuigt de familie en vrienden van de overledenen haar oprechte 
deelneming. 

rP & WA

47e VeRkiezinG 
pRins cARnAVAl 

Te HAAsdOnk

Op zaterdag 18 januari 2020 werd voor de 47e keer een prins carnaval 
verkozen te Haasdonk.
Deze festiviteit had plaats in de tassijnssporthal te Haasdonk.
Zoals elk jaar werd het weer een originele verkiezingsstrijd. De Kandidaten 
worden onderworpen aan een 3-tal proeven , waarvan zang of voordracht 
er een is.

Nadia De Gendt  Is reeds een 4 tal jaar bij de nachtvlinders. Het carnaval is 
voor haar niet nieuw, ze viert al van kleins af carnaval.  Ze was de enige 
kandidate, maar het was toch spannend want ze moest wel 70 % van de 
stemmen halen.

Zondag 29 maart is er de 42ste carnavalstoet te Haasdonk.

WA
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes. nieuWe spORTTenues

De gasten van Home De Bron hebben een succesvol 2019 achter de rug. Op de 
Special Olympics in Beveren en Sint-Niklaas behaalden ze zes medailles, waarvan 
vijf gouden plakken. De Vriendenkring van de Bron en Zorgpunt Waasland oor-
deelden dat het dan ook tijd was voor nieuwe sporttenues. Die werden voorge-
steld op vrijdag 17 januari. Zaal Olympia was voor de gelegenheid volgestouwd 
met mensen die al jaren geëngageerd zijn en zich inzetten om o.a. sport te pro-
moten als ontspanning voor de bewoners. 
De sporters verschijnen vanaf nu in een splinternieuwe outfit met  het logo ‘Home 
De bron’ als publiekstrekker. 

Tussen al die gasten 
hadden we toevallig 
een gesprek met 
Glenn Vercauteren, 
een voetballer  van 
G-play Waasland 
Beveren. Hij kon ons 
fier meedelen dat hij 
geselecteerd is voor 
de nationale ploeg 
van de Rode Duivels 
en dus als G-Special 
Devils mag aantre-
den. Wie kan dat zeg-
gen in het voetbal-
wereldje van onze 
gemeente. 

Het was in elk geval 
een verademing om 
zoveel mensen te 

zien die betrokken zijn bij een van de belangrijkste taken in onze maatschappij, de 
zorg voor diegenen die het nodig hebben.

WA

Op de Spaanse stage oefende WB tegen SPARTA ROTTERDAM. In september 
2016, tijdens een interlandbreak, speelden beide ploegen al eens tegen mekaar. 
Het bleef toen 0-0 op de Freethiel (Ibrahima Seck en Gilles Van Remoortere trof-
fen wel het doelhout). De match was  ook het debuut van doelman LASZLO 
KOTELES. 
WB speelde toen met Koteles, Deschutter, Buatu(Borry), Camacho, Caufriez(Van 
Dooren), Seck, Cools(Ito), Cerigioni(Nijs), Vanzo, D’Hondt, Schwartz(Van 
Remoortere).
Bij Sparta Rotterdam was Alex Pastoor toen trainer, hij is nu aan de slag in de 
Oostenrijkse eerste klasse bij Altach. In doel (de tweede helft) stond Michael 
Verrips, ex-KV Mechelen en nu Sheffield. In de spits speelde Loris Brogno, nu op 
de loonlijst van Beerschot.
Ook SK Beveren speelde ooit tegen Sparta Rotterdam. Op 22 augustus 1973 was 
Sparta te gast op de Freethiel om de LICHTINSTALLATIE in te huldigen. Op een 
woensdagavond zakten 7.500 kijkers af naar de Klapperstraat om de toenmali-
ge nummer vier in Nederland bezig te zien. Een week daarvoor had Rotterdam 
in haar eigen stadion “Het Kasteel” ook een nieuwe lichtinstallatie ingehuldigd, 
tegen het prestigieuze Barcelona van trainer Rinus Michels en ’s werelds beste 
speler toen Johan Cruyff. Het won die match met 2-0 maar ging in Beveren wel 
met 3-1 onderuit na twee goals van Bob Van De Sompel en ééntje van Johan 
Coninx. Beveren speelde toen met Pfaff, Van Gremberghe, Vangenechten, Buyl, 
Van Goethem, Roelandt, Coninx, Van De Sompel, Rogiers, Schrauwen en Jean 
Janssens. De Baere en De Raeymaeker vielen in. De Rotterdamse goal was van 
Wim Meutstege (die ook tegen Barcelona scoorde). Wim Meutstege speelde 
ook voor de Nederlandse nationale ploeg en sloot zijn loopbaan af bij Ajax waar 
hij twee seizoenen een vaste waarde was. Tegen Beveren speelden ook nog 
twee andere internationals mee (Hans Venneker en Gerrit Terhorst). Ter Horst 
speelde ook nog voor Berchem en was in Nederland B-internationaal. Hans Ven-
neker, een Feyenoorder sloot zijn loopbaan af bij het Franse Clermont en speel-
de vier keer voor het A-team van Nederland. Andere belangrijke spelers toen bij 
Sparta waren de Pool Janusz Kowalik (die zijn loopbaan beëindigde bij Patro 
Eisden), Stef Walbeek die later nog een seizoen bij het Duitse Hertha Berlijn spe 
elde en een tweede Pool, Jerzy Sadek  (18 keer Pools A-internationaal).
Nog wat technische info over die allereerste verlichting. De pylonen waren 32 
meter hoog, iedere pyloon had 12 lampen en dat leverde 325 lux op Opmerke-
lijk was dat de plaatsing voor het grootste deel werd uitgevoerd door de spelers 
FREDDY BUYL en ROBERT ROGIERS, die beiden actief waren in die branche. 
Ondertussen is alles geëvolueerd en moet de lichtsterkte (sinds 2016) minimaal 
800 lux zijn , die verhoging heeft alles te maken met de TV-rechten en de recht-
streekse uitzendingen van alle wedstrijden in IA. 
In dat eerste seizoen werd er zelden gebruik gemaakt van de lichtinstallatie in 
competitiematchen. Alleen de allereerste match, thuis tegen Club Luik, werd op 
een zaterdagavond gespeeld om de concurrentie met het WK wielrennen tegen 
te gaan. Dat had toen plaats in Barcelona en Felice Gimondi profiteerde toen 
van de tweestrijd tussen Eddy Merckx en Freddy Maertens. 
Die lichtinstallatie was één van de voorwaarden om als club deel te nemen aan 
het nieuwe Belgische profvoetbal dat van start zou gaan vanaf het seizoen 
1974-1975. De andere voorwaarden waren een omrastering rond het speelveld 
(die werd in Beveren ook geplaatst door eigen mensen, nl. ploegafgevaardigde 
STAF TRUYMAN en zijn schoonbroer Alfons De Ridder), een terrein van 105-
110m op 60-75m, 15.000 bezoekers kunnen plaatsen, minstens 13 profspelers 
(minimum 348.000 frank per jaar, ter vergelijking een modaal jaarloon boor een 
werknemer was toen 275.000 frank per jaar), een dokterskabinet, een parking, 
een perstribune, een radio-en TV-kabine. 

De nieuwe trainer van Svelta Melsele, SVEN EERAERTS heeft ook een kort KSK 
Beveren-verleden. In het seizoen 2008-2009 trainde hij de U17 van KSK Beveren. 
Vandaar vertrok hij toen naar Westerlo. Later was hij als coach nog actief bij Temse, 
Bornem, Lille, Rupel Boom, Sterrebeek , Ternesse Wommelgem en St-Job. 

STEEVEN LANGIL verlengde zijn seizoen bij het Thaise RATCHABURI met drie 
seizoenen. Na zijn toch wel succesvolle periode bij WB speelde hij ook nog voor 
het Poolse Legia Warschau en NEC Nijmegen. 

rB

spORT AndeRs
De elektrische fietsers, vooral die met een speed pedelec, halen hoge snelhe-
den. Sommigen noemen dat ook sport.
En de overheid noemt het fietspad naast de spoorweg in Beveren een fiets-
snelweg. Zo hebben wij er een gevaarlijk kruispunt bijgekregen. Wie vanuit 
Beveren met de auto door de Appelstraat rijdt richting ‘de Groene’, heeft vlak 
voor het spoor geen vijf meter zicht op de van rechts komende fietsers op die 
‘snelweg’. LEVENSGEVAARLIJK ! 

rP

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

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

 
Tel. 03/775.29.01 - Fax. 03/775.32.60 - Email: www.cornelis-partners.be
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Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot  uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30

Maandag : wekelijkse rustdag

Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Tel.: 03/775.33.16.                   www.johansviscenter.be                                        

FlOR , de speAkeR
VerVoLg

Op een criterium had ik uiteraard niet veel tijd om een 
sponsor zijn reclame te bezorgen. Want een ronde is op 
een ‘wind en een vloek’ zo voorbij. Maar steeds deed ik 
toch mijn best.
In de gewone koersen voor nieuwelingen, junioren en lief-

hebbers waren de renners gewoonlijk 10 à 15 min. onderweg voor één ronde. Ik 
kondigde de doortocht aan. De eerste ronde chronometreerde ik en wist hoelang 
de renners onderweg waren. De tijd deelde ik mee want sommige toeschouwers 
trokken een dranktent binnen en wisten zo precies wanneer ze terug naar buiten 
moesten komen om de doortocht mee te maken. Bij de doortocht werd het aantal 
afgelegde ronden gezegd en hoeveel er nog restten. De voorsprong van eventuele 
vluchters werd genoteerd en meegedeeld aan de achtervolgers.
Bij de volgende doortocht werden de leiders van hun voorsprong op de hoogte 
gebracht. Na het voorbijrijden van de groene vlag zorgde ik voor een muzikaal 
intermezzo. In heel wat wedstrijden was ik als  speaker ook DJ. 
Via de CD-speler stuurde ik knappe muziek op de toeschouwers af. Dit kon alleen 
als de organisator in orde was met SABAM. Sommige organisatoren, zoals ook 
CHW, hadden in hetverleden moeite met het betalen van het SABAM - auteurs-
recht en weigerden dan ook muziek te maken op hun koers. 
Dat was een zielige gebeurtenis en ik kwijnde weg in die sfeerloze aankomstzone. 
Het was wel zo dat op heel wat wedstrijden muziek klonk zonder dat de SABAM –
afgevaardigde het auteursrecht kwam innen. (Kwestie van geluk te hebben). 
Het publiek kon luisteren naar gesprekken met Eddy Merckx, Patrick Sercu en 
Roger De Vlaeminck.

Tussen de goede muziek door, vertelde ik ook nog anekdotes, al dan niet, over de 
wielersport. Het publiek kreeg aldus iets extra mee. Verder was er dan ook nog het 
afroepen van de reclameboodschappen. 
In profwedstrijden en belangrijke amateurskoersen was er nog een grote troef 
voor animatie: de radioverbinding. Iemand volgde de wedstrijd en zond gegevens 
door naar de microreportagewagen. De speaker moest dan creatief zijn en een 
verhaal scheppen rond de gegevens. Het was  vooral belangrijk het spannend te 
maken. Het publiek te boeien.

Wordt vervolgd

Eddy Merckx, Patrick Sercu, Flor en Roger De Vlaeminck.

jAkuB piOTROWski
“Wij zijn boeren, wij zakken nie”…. wordt al 
jaren door de Beverse harde kern gezongen. Ze 
zullen dan ook meer dan tevreden zijn over de 
nieuwe aanwinst van Waasland-Beveren, de 
Pool Jakub Piotrowski. De 23-jarige huurling 
van Rc Genk is immers een boerenzoon uit 
Grzybno in  het Poolse deel van Pommeren, niet 
ver van Gdansk. Piotrowski werd geboren in 
Torun (ook de geboorteplaats van Copernicus 
en Michael Kwiatkowki, ex-wereldkampioen 
wielrennen). Zijn vader is een varkensboer die 
ook naam en faam maakte in de speedway (een 
populaire sport daar) maar na een zwaar acci-
dent daarmee moest kappen. Zijn drie zoons 
kozen voor voetbal, eerst in de jeugdelftallen 

van Unislaw en Chemik Bydgoszcz later bij Wda Swiecie waar Jakub op zijn 
16de debuteerde in het eerste elftal (in het seizoen 14-15). Eerder was Jakub 
in de zomer van 2014 een week op stage bij het grote AS Monaco en leek het 
duidelijk te worden dat hij profvoetballer zou kunnen worden. Na een jaartje 
Wda Swiecie trok hij samen met zijn broer (een doelman) naar Pogon Szecin. 
Daar mocht hij op zijn 18de debuteren in de Poolse eerste klasse op het veld 
van het grote Legia Warschau. Het werd dar een 1-0 verlies (bij Legia speelde 
toen ex-WB-aanvaller Ivan Trickovski). In 2017 verkaste Piotrowski voor een 
half seizoen naar tweede klasser Stomil Olsztyn om meer matchritme op te 
doen. Hij was ook een vaste waarde bij het Poolse beloftenteam (11 mat-
chen) . In juli 2018 betaalde Rc Genk 2 miljoen euro voor de toen 20-jarige 
middenvelder die uiteindelijk Rc Genk verkoos boven Standard en Feyen-
oord. Voor Genk speelde hij 21 officiële matchen (waarvan zes in de Europa 
League, tegen Besiktas, Slavia Praag, Fola Esch, Brondby en in zijn thuisland 
een 1-2 zege op Lech Poznan).

 rB

Piotrowski

sOcRATes
Wat vrouwen ook doen, ze moeten het twee keer zo goed doen als mannen. 

Gelukkig is dat niet moeilijk. 
(Charlotte Whitton)

BOOmTRAnspORT 
Op de Oude mAnieR.

Met dank aan Roger Google
GD
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijK  
Afhankelijk van het weer, is het kruispunt Dijkstraat-Brielstraat-Koolputstraat 
tot april afgesloten voor het verkeer. De maanden nadien volgt de rest van de 
Melseledijk en de Dijkstraat.
Fietsers kunnen wel door tijdens de hele duur van de werken. Doorgaand 
verkeer wordt verzocht de op/afrit Vrasene te gebruiken. Voor verkeer van en 
naar Kallo is een omleiding voorzien via een enkelrichtinglus.
Omwille van het samenvallen van de werken in de Fabriekstraat en aan de 
N450 gaat De Lijn de dienstregeling van lijn 83 vanaf 13 januari beperken tot 
schoolvervoer in de spitsuren. In de daluren richt de gemeente gratis pendel-
bussen in om de inwoners van Kallo te blijven bedienen. 
Meer info over deze werken en de aangepaste dienstregeling van buslijn 83 
vind je op https://www.beveren.be/werken-N450.

°°°
Dankzij een overwinning tegen Ninove kruipt Svelta Melsele toch een beet-
je uit de put: er in blijven is nu terug mogelijk. De basketters van Basics ver-
loren thuis tegen hun zwart beest Royal IV maar de play offs blijven er voor-
lopig dik inzitten.  Net als bij de B-ploeg in eerste provinciale. De dames van 
Basics zijn eerst in hun reeks en spelen play offs om te stijgen naar eerste 
provinciale.

°°°
Basisschool De Toren verliest zijn toren maar in de plaats komt een bijna 
nieuwe school. De vleugel langs de Schoolstraat wordt immers volledig ver-
nieuwd.  Er komt een autobusstopplaats, nieuwe lokalen, een turnzaal en een 
refter, een ondergrondse fietsenparking en een dakspeelplaats!
Aansluitend hierbij: op facebook vonden we deze foto (gemaakt door Albert 
Maes) van de oude school (nog met basketveldje) met vooraan de  moestuin 
van ‘den ouden’ Briels en achteraan rechts  in de verte ‘de Parein’

Het grAfscHrift VAn de WeeK:
Hier ligt de vroegere architect van ‘De Toren’
Al die veranderingen: hij wil het niet horen!

Den  est

Oplossing Crypto 51:  BIZON   SIGAAR   DOMKERK   PAASKLOK   PIKKETEIN   
BRANDNETEL   VOORWAAR  VLIEGANGST   PEINSAARD   HANDSTAND   EMME-
REN   PAREL   … en dus ZAKKENWASSER

HORTus  TeR sAksen VzW
nAtUUredUcAtieVe Vereniging

HortUs ter sAKsen is KLAAr Voor Het nieUWe jAAr. in Hof ter sAKsen 
Vind je tAL VAn ActiViteiten. 

° Waswafeldag, zaterdag 18 januari, 9 – 16 uur

° Grote vogeltelzondag, zondag 26 januari, 10 – 16 uur

° Tuinieren in pot, donderdag 5 maart, 20 – 22 uur

° Snoei in de hoogstamboomgaard, zaterdag14 maart, 13.30 – 17 uur

° Biodiversiteit. Een verhelderende blik.  maandag 20 april, 20 – 22 uur

° VIJDAWA opent, zondag 26 april, 14 – 18 uur

° Expo²: ‘Een tuin uit de tijd van VIJD.’ 
zondag 26 april tot zondag 18 oktober 2020, dagelijks van 10 – 20 uur.

° Floraliën Gent: Mijn paradijs, een wereldse tuin, zaterdag 2 mei

° Plantenruilbeurs, zondag 3 mei, 10 – 18 uur

° Natuurschilderijen in  het kasteel, Sint-Janskunstvrienden, zondag 3 mei, 
10 – 18 uur, zaterdag 9 mei  en zondag 10 mei, 14 – 18 uur

° Natuurlijke babyverzorging, zaterdag 16 mei, 9.30 – 12.30 uur

° Kunstexpo Groep Signaal in het kasteel , zaterdag 16 en zondag 17 mei, 
zondag 24 mei en zondag 31 mei, 14 – 18 uur

° Tuinenreis Normandië II, donderdag 21 mei – zondag 24 mei

° Bezoek aan Pomona, zaterdag 13 juni, 14 – 16 uur

inFO@HORTus-TeR-sAksen.Be
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‘t klokzeel
rijKe BeVerenAAr…

Het Land van Beveren, het tijdschrift van de Herto-
gelijke Heemkundige Kring met dezelfde naam,
 publiceerde in haar nummer van december 2010 
een studie over Alexandre de Browne de Tiège die 
we kennen van de Beverse De Brownestraat. De 
ondertitel van het uitgebreid artikel dat Kevin 
Poschet aan die man wijdde is dubbel: ‘Bankier van 
Leopold II’ en ‘Baron van de afgekapte handen.’
Ik herlas die tekst naar aanleiding van een kranten-
artikel van een paar weken geleden dat het maken 
van een nieuwe film aankondigde over de gruwel 
die Leopold II in Congo veroorzaakte.
Men leerde Alexandre in Beveren kennen toen hij in 
1896 een villa met landgoed van bijna 3 hectare 
kocht op de Grote Markt van de erfgenamen van 
Clothilde Ciamberlani. Kort daarop kocht hij nog 
enige eigendommen in het centrum van Beveren. 
Tussen juni 1896 en juni 1910 registreerden diverse 
notarissen 82 aankopen, verkopen en ruilen van 
gronden in Haasdonk, Kallo, Melsele, Nieuwkerken , 
Vrasene en Zwijndrecht op naam van dezelfde 
Alexandre die duidelijk stabiele investeringen 
zocht voor zijn kapitaal. Dat bleek vanaf 1881 vol-
doende groot om met vrienden een financiële 
instelling op te richten, de Antwerpse Hypotheek-
kas die voortleefde in achtereenvolgens Anhyp, 
Ippa en AXA.

…Werd BAron, mAAr VerLoor…
Hij was niet alleen rijk maar ook deskundig op econo-
misch gebied. Tussen 1881 en 1910 had hij een 
bestuursfunctie in niet minder dan 12 belangrijke 
ondernemingen. Zo iemand was voorbestemd om 
baron te worden door in contact te komen met de 
hoogste kringen van ons land, koning Leopold II incluis. 

Deze laatste had de Congo-Vrijstaat persoonlijk in 
bezit en had daar veel geld nodig voor de ontgin-
ningen en de Browne de Tiège werd geldschieter, 
vertrouwensman en rechterhand van de koning. 
Men vermoedde zelfs dat Alexandre zich op aanra-
den van de koning in 1900 kandidaat stelde als 
volksvertegenwoordiger. Hij slaagde met 8229 
stemmen, waarvan meer dan de helft uit Beveren 
kwamen, wat zijn populariteit alhier bewees.

…zijn goede nAAm.
In die Kamer van Volksvertegenwoordigers viel 
Alexandre op met zijn kennis van het beheer van de 
Congo-Vrijstaat en hij beweerde meermaals dat de 
opbrengsten van de rubber- en ivoorhandel uit 
Congo overschat werden doordat de kosten zeer 
hoog waren. Elk Congolees dorp kreeg een rubber-
quotum opgelegd dat gehaald moest worden. Het 
vervullen van het quotum werd door het koloniale 
leger gecontroleerd en het niet aanleveren van 
genoeg rubber kon met gruwelijke maatregelen 
(o.a. afhakken van handen) of zelfs de dood bestraft 
worden. Zo hebben Leopold II zowel als zijn ver-
trouweling de Browne de Tiège zulke slechte naam 
gekregen.

De Browne overleed in 1910 en zijn echtgenote 
Gabriëlle Le Paige overleefde hem 30 jaar. Zij schonk 
o.a. de gronden voor het bouwen van het Beverse 
Gildenhuis aan de gemeenschap.

In ‘Beverenaars van de Twintigste Eeuw’, een uitga-
ve van De Beverse Klok, schreef onze collega Jac-
ques Bosman meer over de familie de Browne de 
Tiège. Hij is ook in die straat gaan wonen.                                         

(Met dank aan Kevin Poschet en Het Land van Beveren)
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WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03 367 21 00 
die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde nachtdienstapotheek
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de WeerBorsteL of  
‘t gedAcHt VAn rieKes de Ben

Riekes rijdt met een redelijk oude 
Chevrolet en het is geweten dat hij 
niet zo ’n beste chauffeur is. Daarom 
is Marjet altijd bezorgd als hij op de 
baan is. En zeker vandaag want hij 
wil zijn kozijn in Mechelen een 
gelukkig jaar gaan wensen en dan 
moet hij een eind over de snelweg 
rijden. Als hij daarmee bezig is krijgt 
hij een oproep op zijn gsm. Het is 
Marjet.
-Riekes, jongen, pas toch op hé. Ik 
hoor juist op de radio dat er een 
spookrijder gesignaleerd is op de E 
19. Ge kijkt toch uit hé? -Dat zal wel 
zijn dat ik uitkijk, zegt Riekes. ’t Is 
hier niet simpel. Gij spreekt van één 
spookrijder, ik ben er misschien al 
honderd tegengekomen.

Iemand had op zijn vijftigste een 
nieuwe vriendin gevonden. Alles 
lachte hem toe toen zij een paar 
dagen bij hem kwam logeren. 
Maar dadelijk daarna vond hij dat 
al het geld uit zijn portefeuille 
RIBBEDEBIE was.
Ik had nooit gedacht dat dit 
woord uit de paardenwereld 
afkomstig zou kunnen zijn. Maar 
het is zo. Het verwijst namelijk 
naar een Franse uitdrukking voor 
‘berijden van een paard met losse 
of gevierde teugel’= à bride 
abattue. Dat evolueerde via 
abridabatu door verdoffing van 
de a en ontronding van de u naar 
bridebeti en door plaatswissel van 
b en d komen we tot ribbedebie. 
Betekenis: er snel vandoor en …
voor geld dat er snel vandoor 
gaat wordt ook nogal eens het 
woord ‘foetsie’ gebruikt.
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nem nOu


