
De laatste decennia heeft de landbouw- en de veeteeltsector het niet 
gemakkelijk. Hen wordt dikwijls verweten dat hun landbouwmethoden sterk 
milieubelastend zouden zijn door het gebruik van (te veel) chemische 
bestrijdingsmiddelen. Ook de grote monoculturen (onder andere maïsteelt) 
tasten de biodiversiteit van het landschap aan. Het overmatig gebruik van 
kunstmest zou door uitspoeling het grondwater en onze rivieren bezoedelen. 
Daarbij komt nog dat, door de te lage prijzen, de rendabiliteit van veel l
andbouwbedrijven, ondanks de sterke inzet van de landbouwers zelf, dikwijls 
laag is.

Biologische landbouw

Daarom is de laatste tientallen jaren bij veel landbouwers een tendens 
ontstaan om op een andere, alternatieve en meer duurzame wijze aan landbouw 
te gaan doen en op die manier eerlijk loon naar werken te krijgen. Onder hen zijn 
Rudi Hennissen en Lieve Verhelst. Rudi is de derde generatie van landbouwers uit 
een gemengd familiebedrijf. Samen met zijn echtgenote Lieve beslisten ze in 
2000 om het over een andere boeg te gooien en om voor biologische landbouw 
te kiezen. Bij het Vlaams Agrarisch Centrum in Merelbeke moesten cursussen 
gevolgd worden om op gebied van wetgeving en administratie in orde te zijn 
met de specifieke eisen van deze landbouwmethode.
De periode daarvoor werden hun dieren ook al op een zo natuurlijk 
mogelijke manier en zeker zonder hormonen gekweekt, maar bij de biologische 
teelten is alles nog veel meer gereglementeerd. Vroeger verkochten ze hun 
dieren rechtstreeks aan een beenhouwer in het dorp. Toen die er mee stopte 
waren ze verplicht hun dieren via een veekoopman van de hand te doen. Dat 
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Rudi Hennissen en Lieve Verhelst
Een leven in het teken van puur natuur en de korte keten

Sport?

V.
U.

 :W
. A

ND
RI

ES
, L

IN
DE

NL
AA

N 5
6 -

 91
20

 B
EV

ER
EN

krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 7 februari 2020 - 25e jaargang - nummer 19 - 1,50 euro

DE BEVERSE KLOK

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

Vervolg op blz. 2

BEVERS VERMAAK -  LEES BIJ DE CARTOON P.10

Sport heeft het altijd moeten hebben van vedetten. In het verleden kende de 
wielrennerij Rik Van Steenbergen en Rik Van Looy.  En zoals men in het verleden 
moest kiezen tussen Beatles en Rolling Stones, moest hier ook een keuze worden 
gemaakt. Een vedette mag een beetje enfant terrible zijn. Toen SK Beveren opgang 
maakte werd die rol opgeëist door Omer Janssens, de smaakmaker van het Beverse 
voetbal die wel eens een training durfde overslaan. Iedereen herinnert zich figuren 
als Rik Coppens, Georges Best, Cantona, Bobby Charlton, Pele en de onlangs 
overleden Rensenbrink… In het tennis hadden we de mekkerende McEnroe 
en de grappen van Jimmy Conners. Jean Janssens, Robert Rogiers, Buyl, Van 
Genechten, Schönberger… zij wisten wat clubliefde betekende.

Tegenwoordig is het element show verdrongen door een ijzig professionalisme. 
Buitenlandse voetbalclubs kopen het talent uit ons land weg. De Rode Duivels 
zijn samengesteld uit spelers die op onze velden niet te zien zijn. Het resterende 
voetballandschap is schraal. En enkele topclubs van ons land kopen op hun beurt de 
concurrerende clubs leeg. Enkele jaren geleden had Beveren een ploeg die voor 
Nieuwjaar in de linkerkolom van de rangschikking stond. Schrijvers, Gano, Morioka, 
Seck werden terstond weggekocht en KSK Beveren bleef verweesd achter. 
De tijd dat spelers een volledige carrière bij dezelfde ploeg spelen is voorbij. Zij 
verkiezen eerder om een rijke bankzitter te zijn in een topclub, dan een sportieve 
hoogvlieger in Beveren. Kleine ploegen moeten hun goudhaantjes verkopen om te 
overleven. Het is elk jaar opnieuw starten met een totaal vertimmerd elftal. 

De media spelen ook een bedenkelijke rol. Elke wedstijd wordt becommentarieerd 
door analisten die elke fase uitvergroten. Het grote geld maakt dat winnen essentieel 
is. Geweld op de velden slaat over op de supporters en voor risicomatchen verandert 
het straatbeeld in een politiestaat. Het kost de gemeenten miljoenen. De brave 
burger kijkt met bewondering naar 22 overbetaalde vedetten die de middelmaat 
niet overstijgen. Hij blijft aan  de buis gekluisterd voor interviews met telkens de 
zelfde standaard antwoorden: we bekijken het match per match. Analisten v
erkassen van de ene studio naar de andere. Ondertussen bouwen clubs een enorme 
schuldenlast op en is de vraag of het niet tijd is om de tering naar de nering te zetten 
en terug te keren naar het gezellig amateurisme. Er is helaas geen weg terug, er is niet 
te ontsnappen aan de mallemolen van het moderne voetbal ten prooi aan 
makelaars en malafide ‘voetballiefhebbers’. 

 En wie is het slachtoffer van dit alles. Juist, de voetballiefhebber.

Isabel, Lieve en Rudi van Puur Natuur.

Ciamberlanidreef zonder rooster

TONEELGROEP K.E.T.  ZOEKT JONGE AKTEUR  (16 – 18 jaar) 
voor een hele plezante rol in november ek.

Info  0474 56 00 06
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drukte de prijzen natuurlijk. Met vallen en opstaan werd dan stilaan het (bio)vak 
geleerd.
Zo wordt van de zes hectare die het bedrijf bewerkt de helft biologisch beheerd. 
De andere helft dient voor het telen van veevoeder dat aan andere boeren  
verkocht wordt. Daarnaast worden nog 170 kippen gehouden voor de eieren en 
nadien voor de soep.

Puur Natuur

Ze begonnen met de thuisverkoop van hun producten. Van de koeienstal werd 
hun winkel met de naam Puur Natuur gemaakt. Daarin worden enkel biologische 
voedingswaren verkocht. Ook van bevriende bioboeren.
Op hun land worden doorheen het jaar aardappelen en in totaal zestig soorten 
groenten geteeld, naast fruit zoals appelen (ook appelsap van eigen oogst), 
peren, pruimen, aardbeien en kleinfruit. Biologisch telen wil zeggen, geen kunst-
matige meststoffen, geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen genetisch 
gemanipuleerde gewassen. Er wordt zoveel mogelijk met de natuur gewerkt en 
men probeert zo veel mogelijk aan teeltwisseling te doen. Men probeert een 
stabiel natuurlijk ecosysteem te creëren. Ook worden zoveel mogelijk nuttige 
insecten binnengehaald voor de bevruchting van het fruit en de gewassen en 
om de schadelijke insecten te bestrijden. Van een aantal bijenkasten wordt de 
honing in de winkel verkocht. Dat zo’n biologisch geteelde gewassen duurder 
zijn is logisch. Er komt veel meer handwerk bij kijken. Denk alleen nog maar aan 
het handmatig bestrijden van onkruid, waar enorm veel uren in gaan zitten.

De Buurderij

Het hoofddoel van Rudi en Lieve is de korte keten, om de productie zo veel 
mogelijk rechtstreeks van producent naar consument te krijgen en zo dicht 
mogelijk in de buurt. Dat bereiken ze door uiteraard in hun eigen hoevewinkel te 
verkopen, maar ze leveren ook onder andere aan De Buurderij, op de Sociale 
Campus, Pareinlaan 1 in Beveren. Dat is een initiatief van de organisatie Boeren 
en Buren en is een lokaal voedselnetwerk dat lokale boeren en consumenten 
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SocrateS

Van al diegenen die niets te zeggen hebben, zijn zij die zwijgen het  
minst onaangenaam. (ColuChe)

De Buurderij op zaterdag.

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

samenbrengt via een app of de website. Hierbij bestellen consumenten bij  
de boeren hun producten online wanneer en hoe vaak ze willen zonder enige 
verplichting of abonnement. De boeren en lokale producenten zetten hun  
producten online en de “buren” of consumenten kunnen daaruit een keuze 
maken. Op zaterdag tussen 11.30 en 13.00 uur kunnen dan de bestelde  
producten afgehaald worden in de zaal van de Buurderij bij de aanwezige  
producenten. Gemiddeld komen de producten die verkocht worden van niet 
verder dan 14 kilometer. Een zegen voor het milieu én een zegen voor de  
plaatselijke leveranciers en economie. Die bepalen zelf hun prijs en krijgen zo 
eerlijk loon naar werken.  En ook een zegen voor de consument want die koopt 
bovendien kwaliteitsvolle producten van eigen bodem. Wat wil je nog meer?

Rudi werkt voorlopig nog deeltijds. Om al dat werk gedaan te krijgen hebben ze 
Isabel in dienst genomen. Die is afgekomen op hun vacature, want geen van de 
vier kinderen van Rudi en Lieve zag het zitten om het landbouwbedrijf verder te 
zetten. Isabel deelt dezelfde idealen als haar werkgevers. Bij vzw Landwijzer, een 
gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische land-
bouw, volgde zij een meer dan twee jaar durende opleiding voor het aanleren 
van biologische teelten. Zij is een van die jonge mensen die  vindt dat landbouw 
ook op een andere manier kan. Bovendien geeft het buiten zijn en in de aarde 
werken én dan het resultaat zien van al die arbeid haar heel veel voldoening. Zet 
zij misschien in een verre toekomst het bedrijf wel verder?

François

ONS ELSKE

Ik heb gehoord dat de Beverse Kunstacademie haar intrek genomen heeft 
onder de hoofdtribune van het Freethielstadion. Zo wordt die ruimte eindelijk 
ook eens gebruikt!
Maar er is een rare beperking: er mogen geen tekenlessen gegeven worden 
tijdens de voetbalmatchen van Waasland-Beveren. Is dat misschien omdat ze 
vrezen dat de supporters op die hoofdtribune in hun slaap zullen gestoord 
worden tijdens de ‘spannende’ wedstrijden van genoemde ploeg?

Lieve in haar winkel.

Dit jaar op 7 juni bestaat Puur Natuur twintig jaar. In het  
verleden werd om de twee jaar een groot “biofeest”  
georganiseerd. Dan kwamen honderden klanten, oud stagiairs 
van Landwijzer en sympathisanten naar de open deur om deel 
te nemen aan workshops en om iets te eten en te drinken. Het 
twintigjarig jubileum zal iets speciaals worden. het programma 
ligt nog niet vast, maar Rudi en Lieve denken eventueel aan 
het organiseren van een ontbijt en een wandel- of fietstocht,  
maar lekker eten en drinken zal er zeker bij zijn. Alle succes  
toegewenst!

PuurNatuur, Kalishoekstraat 93, 9120 Melsele
Www.puurnatuur.be

De Buurderij, Pareinlaan 1, 9120 Beveren
Www.Boerenenburen.be,



Het uitzicht van de noordzijde van de Grote Markt veranderde de laatste jaren ingrijpend, denk maar aan de komst van de Warande. 
Ook op de hoek met de Vrasenestraat is het vertrouwde beeld van vroeger volledig verdwenen.
Op de ‘oude’ foto troont Ons Elske (of Dageraad, zoals het werk officieel heet) nog boven de bijhorende  
waterpartij. De Plantage zat toen op de hoek maar huist tegenwoordig in de Vrasenestraat. Kledingwinkel De Rop  

verkocht uit en de vroegere drukker Pijl-Mertens was omgevormd tot Galerie Mercodi, waar enerzijds lingerie en anderzijds  
kantoor- en ‘home’artikelen werden verkocht. 

Na de stopzetting van De Rop bleef enkel het hoekhuis staan want de twee andere panden verdwenen om plaats te maken voor  
appartementen. Omdat bij dit project ook een pand in de Vrasenestraat hoorde, stond het in de sterren geschreven dat het overblijvende 

gebouw ook ooit zou verdwijnen. Dat gebeurde op 22 november 2017.               GD
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22 november 2017. januari 2020.  (© G. Drieghe)

Werken in Beveren

     Yzerhand

Voor wie het nog niet ondervonden heeft, is het interessant 
om weten dat op maandag 3 februari 
een nieuwe fase van de wegen- 
werken in het centrum van Beveren 
startte. 
Samengevat komt het er op neer dat 
er geen doorgaand verkeer mogelijk  
is via Yzerhand. Voetgangers (met  
of zonder fiets aan de hand) krijgen 
een veilige doorgang (afgebakend 
met een rode loper) door de werf-
zone. 
Handelaars blijven bereikbaar. 

In de eerste fase (tot 14 februari,  
als het weer meewerkt) wordt vanaf 
het kruispunt met de Ciamberlani-
dreef tot net voorbij de inrit van 
Carrefour riolering en een tijdelijke 
asfaltverharding aangelegd. 
(zie nr. 1 op kaart).

De kruispunten Yzerhand-P. Van Raemdonckstraat  en Yzerhand-Koben 
Geertsstraat worden van bij de start afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
De Glazenleeuwstraat en Koben Geertsstraat krijgen voor de duur van de  
werken een dubbele rijrichting.

Planning fases  

Zoals eerder aangehaald, start de eerste fase aan het kruispunt met de  
Ciamberlanidreef.
Tegen het bouwverlof zullen fases 2 (Carrefour – Bankwegelhof) en 3  
(kruispunt Yzerhand-Vrasenestraat-Donkvijverstraat) klaar zijn. Als alles  
volgens plan verloopt, kan  tegen dan ook fase 4 (Bankwegelhof-kruispunt 
met Glazenleeuwstraat-Koben Geertsstraat) afgewerkt worden.
In juli en augustus wordt het kruispunt aan Colruyt opgebroken en heraan-
gelegd (fase 5). Daarna volgt fase 6, tussen dit kruispunt en het Yzerhand.

Bereikbaarheid

Tijdelijk zullen woningen en garages niet bereikbaar zijn.
Bewoners met een bewonerskaart in zone 1, 2 en 5 kunnen tijdens de werken 
deze kaart in de drie zones gebruiken. Ze kunnen ook onbeperkt parkeren in 
de blauwe zone (uitzondering: de parkeertijd op parking Gildenhuis en  
parking A. Van Bourgondiëlaan blijft beperkt tot de duur op de parkeerschijf )
De parking van het Gildenhuis blijft (meestal) bereikbaar via de Kasteeldreef.
De werken in de Ciamberlanidreef en De Brownestraat zullen klaar zijn tegen 
eind februari. 

GD
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Aflevering 2
Vrouwe Justitia – Georges Staes

Zittingzaal vredegerecht

Zoals in de vorige aflevering aangekondigd, konden we onlangs 
een inventaris ‘Kunst in gemeentelijk bezit te Beveren’ uit 1987  
inkijken. Het blijft spijtig dat die niet vroeger (bij de start van de 
rubriek in 2016) op onze tafel belandde, het had ons heel wat  
opzoekwerk kunnen besparen.
In die inventaris ontdekken we een beeldhouwwerk dat een plaats 
kreeg in het vredegerecht. Volgens de inventaris kreeg Georges 
Staes de opdracht van het Vredegerecht. Dat was op dat moment 
gevestigd in Huize Piers in de Vrasenestraat. Misschien is dat de  
reden waarom het in de lijst voorkomt, want een vredegerecht is 
niet meteen een gemeentelijke instelling.
Vrouwe Justitia is een bas-reliëf in geglazuurde terra cotta en meet 
ongeveer 130 x 130 cm.

De geblinddoekte Vrouwe  
Justitia houdt in haar rech-
terhand de balans van de 
rechtspraak in evenwicht. 
Het zwaard houdt ze met de 
linkerhand in een horizon-
tale positie, waardoor het niet  
bedreigend overkomt. Het 
dient eerder om moeilijke  
knopen door te hakken. Een 
goede rechtspraak leidt tot 
welzijn en welvaart en dat 
wordt gesymboliseerd door 
de hoorn des overvloeds. 

Volgens een andere bron kwam het kunstwerk er in opdracht van 
advocaten en notarissen uit Beveren, Sint-Niklaas en Lokeren. ASLK 
en Gemeentekrediet waren mede-opdrachtgevers. 
De inhuldiging van het werk had plaats op 5 augustus 1968 en het 
kreeg - zoals hierboven aangehaald - een plaats in de zittingzaal 
van het vredegerecht in de Vrasenestraat.
In 1994 verhuisde het vredegerecht naar de nieuwbouw in de  
Gravendreef. Vrouwe Justitia verhuisde mee en kreeg in de nieuwe 
zaal een plaats achter de vrederechter.  

(bron: zoektocht kunstwerken Georges Staes 2009 – organisatie Ter 
Vesten; Kunst in gemeentelijk bezit te Beveren, Anne-Mieke Lietaer, 
1987, i.o. gemeentebestuur)

GD

KUNSTmo(NU)mentje

Vrouwe Justitia. (© G. Drieghe)

Sportgala 2019
Bij het begin van het nieuwe jaar huldigt het gemeentebestuur en de  
Gemeentelijke Sportraad de lokale kampioenen. Naast de Vlaamse,  
provinciale en nationale kampioenen kwamen er enkele aparte catego-
rieën aan bod. Ongeveer 300 Beverse kampioenen uit diverse takken en 32  
sportclubs waren uitgenodigd. 

Special Olympics.
-  Special Olympics (10 

kampioenen van Home 
en Dagcentrum De Bron 
tijdens de Special Olym-
pics in Beveren) 

-  Sportverdienstelijke (3)
-  Europees kampioenen
-  individuele schutters: 

Cedric De Dycker, Mandy 
Heyrman, Monique Nijs, 
Phaedra Raeymaekers, 
Marleen Van Kerckhove

-  Blankboog ploeg: Rita Audenaert, Marc Dumeez, Gino Dullaert, Albert 
Dhondt, Guido Maes, 

-  damesploeg: Veronique Claus, Linda Dhondt, Katia Fasseel, Mandy Heyr-
man, Wendy Maerevoet, Kim Thierens  

-  Beste ploeg (Europees kampioen Blankboog)
Ook de 7 sportiefste scholen worden in de bloemetjes gezet. Zij worden be-
loond voor hun inspanningen om jongeren aan te zetten tot sport en de door-
stroming naar sportclubs te faciliteren. 

Sportiefste School
-  Kleuteronderwijs: 1. GBS 

De Droomwolk – 2. GBS 
Kallo – 3. GVBS Wegwijzer

-  Lager onderwijs: 1. GBS 
Kallo – 2. GVBS Sancta 
Maria – 3. Sint-Rafaël

-  Secundair onderwijs: KA 
Beveren

Sportverdienstelijken
Personen die door sport-
club of sportraad in de 
bloemetjes worden gezet 
voor niet-sportieve pres-
taties maar voor hun club 
of sport van onschatbare 
waarde zijn.  
-  Hugo Schollaert van 

Land Van Beveren (in het 
midden)

-  Rudi Leys van Waasland 
Beveren 

-  Christiana Cathoir van Wandel Team Beveren-Waas
WA (foto’s Gerry Smet)

Europese kampioenen.

FAMILIE BOSMAN IN BEELD
Alle nakomelingen van Charles Bosman en Helena Van Hove die vele jaren 
in de Kloosterstraat hebben gewoon, organiseren al jaren een tweejaarlijkse 
bijeenkomst van de ganse familie.  Dit jaar zelfs voor de negende keer.  Dit 
jaar werd een fotoboek voorgesteld waarin alle, en nu echt eens alle, nako-

melingen met hun foto in 
het boek verschijnen.  Alle 
kinderen, kleinkinderen en 
we zijn nu al aan de achter-
achter-achter kleinkinde-
ren (al 6 generaties).  Met  
tussendoor heel wat fa-
milie-weetjes wordt dit 
boek, gemaakt door Frank  
Foriers, een bron voor latere 
stamboom-opzoekers.

De stamvader Charles Bosman met echtgenote 
Helena Van Hove en kinderen Paul, Andre, Jean, 

Lucien, Marie Ghislaine, Roger, Irene.



haar deuren en verhuisde de productie naar 
Hongarije. De populierenindustrie ging niet 
mee met zijn tijd. Maar een veel grotere oor-
zaak van de verminderde populariteit was, dat 
er soorten aangeplant werden die op ecolo-
gisch vlak veel interessanter waren, zoals de 
eik, es, linde en beuk. Deze soorten gingen ook 
langer mee en er was minder onderhoud aan.
Op ecologisch vlak hebben populieren noch-
tans ook heel wat troeven. Omdat het zo vlug 
groeit bereikt een populierenbos heel vlug 
een milderend eff ect op het klimaat. Ook zorgt 
de grote gevallen bladmassa in de herfst voor 
een dikke humuslaag als bodemverbeteraar. In 
deze bodem groeit dan weer graag de zeldza-

me slanke sleutelbloem. Ook heel wat mossen, korstmossen en paddenstoelen 
groeien specifi ek op de oudere bomen. En vergeet zeker de wielewaal niet die 
heel graag in populierenbossen leeft.
De laatste jaren schijnt er weer meer vraag te komen naar populieren ook onder 
meer voor het produceren van groene energie.
Nog een weetje: Mona Lisa, het beroemde schilderij van Leonard Da Vinci werd 
geschilderd op een paneel van populierenhout. Een hele eer voor een boom van 
zo’n bescheiden afkomst.      François
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WAT BLIJFT
 De Ploeger

Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren -
Ik sta in uwen dienst, zonder bezit -

Maar ik ben rijk in dit:
Dat ik de ploeg van uw woord mag besturen,

En dat gij mij hebt toegewezen
Dit afgelegen land en deze

Hooge landouwen, waar - als in het uur
Der schafte bij de paarden van mijn wil

Ik leun vermoeid en stil -
De zee mij zichtbaar is zoover ik tuur.

Ik vraag maar een ding: kracht
Te dulden dit besef, dat ik geboren ben

In 't najaar van een wereld
En daarin sterven moet -

Gij weet hoe, als de ritselende klacht
Van die voorbije schoonheid mij omdwerelt,

Weemoed mij talmen doet
Tot ik welhaast voor u verloren ben –

Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in den oogst geloven

Waarvoor ik dien –
Opdat, nog in de laatste voor,

Ik weten mag dat mij uw doel verkoor
Te zijn een ernstige ploeger op de landen

Van een te worden schoonheid; eenzaam tegen
Der eigen liefde dalend avondrood, -

Die ziet beneden aan de sprong der wegen
De hoeve van zijn deemoed, en het branden

Der zachte lamp van een gelaten dood -

Adriaan Roland Holst (1888-1976) 

Populieren
Er zijn ooit in de lage landen bij de zee weinig bomen zo populair geweest als 
de vertrouwde, “alledaagse” populier. Zeker in Nederland maar ook heel veel 
in Vlaanderen zie je ze kilometerslang langs dijken en autostrades staan. In onze 
polders bepalen ze meestal het landschap met hun lange, kaarsrechte stam-
men en hoge kruinen, allemaal mooi in het gelid, in meestal dubbele rijen, bijna 
identiek aan elkaar. Denk daarbij aan de bomen langs de Damse vaart of nog 
beter langs de vier kilometer lange Koningsdijk tussen het Spaans Kwartier en 
Kieldrecht. Schilders en dichters hebben hen vaak vereeuwigd in hun werken 
en poëzie. In 2000 werd het gedicht ‘Herinnering aan Nederland’ van Hendrik 
Marsman gekozen tot gedicht van de twintigste eeuw. Zelden werd het 
Nederlandse landschap met zijn rijen populieren mooier verwoord dan in dit 
gedicht.

De populier is een echte volksboom. In een ver verleden geloofde men in de ge-
nezende kracht van oude populieren. Er is ook een tijd geweest dat boeren bij de 
geboorte van hun dochter vijftig populieren plantten. Die dienden dan twintig 
jaar later als bruidsschat. En mocht het lieve kind tegen die tijd nog niet van de 
straat geraakt zijn, dan konden ze nog altijd dienen als fi nanciële pleister op de 
wond. Iedereen tevreden.
Samen met de wilgen behoren ze tot de wilgenfamilie (Salicaceae), maar 
typisch voor wilgen is dat de bladknoppen maar één bladschub hebben, terwijl de 
populieren er meerdere hebben. Wilgen worden meestal bestoven door 
insecten, terwijl populieren wind-bestuivers zijn. Enkel de zwarte  en 
de ratelpopulier zijn inheems. De grauwe abeel is een twijfelgeval. Hij zou een 
kruising zijn tussen de ratelpopulier en de witte abeel. Populieren kruisen heel 
gemakkelijk onderling. Daardoor zijn er heel wat natuurlijke én door de mens 
teweeggebrachte hybriden ontstaan.

Populieren zijn in de eerste plaats “opbrengstbomen”. Ze worden aangeplant 
omdat ze zeer snel groeien en daardoor vlug, dikwijls na vijfentwintig jaar al, 
gekapt worden en dus geld opbrengen. Ooit zei men: “Plant populieren, ze spa-
ren en sieren!” Daarnaast dienden ze als waterpompen omdat ze, geplant aan de 
randen van akkers en beken, ervoor zorgden dat snel waterrijke plekken werden 
droog getrokken. Een populier van enige omvang kan op een warme zomerdag 
honderden liters water per dag verdampen.
Tussen 1950 en 1992 waren populieren heel populair en werden ze massaal aan-
geplant. Een recordjaar was 1992, toen in dat jaar meer dan 1,13 miljoen stek-
ken (ze laten zich heel gemakkelijk vegetatief vermeerderen) werden verkocht 
in Nederland en Vlaanderen. De klompen- en de luciferfabricatie was zo goed als 
weggevallen, maar in de plaats was er grote vraag gekomen van de papier- en 
kartonsector en de verpakkingsindustrie. Bovendien werden er veel populieren-
hout gebruikt voor paletten, meubelplaten en multiplex.
Maar het kan verkeren. De laatste luciferfabriek in België sloot eind van de eeuw 

Dubbele rij populieren met tussenin eiken.

Wintersilhouet.

Salegemdijk
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   KRUISWOORDPUZZEL  228
Horizontaal:
(1) in een toestand van 
gereedheid (5) vader (7) 
vorm (8) spijker (10) 
(vanstreken) kaal, 
onvruchtbaar (11) tonen 
v zijn gedachten, gevoe-
lens (12) cirkelvormig (14) 
Chinese achternaam (15) 
loofboom (16) populaire 
vorm voor ‘sort of’ (Eng) 
(19) kegel, kegelvormig 
voorwerp (21) telwoord 
(23) Nederlands Dagblad 
(25) aartsvader uit het 
O.T. (27) het heilige boek 
van de islam (29) kleur 
(31) vertering door vuur 
(32) aanduiding dat de 
som moet genomen wor-
den

Verticaal:
(1) melk of room in een karn bewer-
ken om er boter of karnemelk v te 
maken (2) leerling (3) specerij (4) 
rede, verstand (5) schrijfmateriaal (6) 
reeds (7) Chinees politicus en partij-
leider (9) soort (10) metalen of kunst-
stof steunverband (13) directie spe-
cial units vd federale politie (17) 
voorzetsel gevormd uit te + den (18) 
op een andere manier (20) houding 
(22) stapel (24) in een raam gevat 
vlechtwerk v draad, tegen binnen-
vliegen v insecten (25) jongensnaam 
(26) Belgische kring voor linguïstiek 
(27) Koninklijk Besluit (28) zonnegod 
(30) Europese Unie

     OPLOSSING PUZZEL 227     OPLOSSING PUZZEL 227

Leonza De Bock werd geboren op 23 augustus 1921 
te Beveren. Zij kwam uit een landbouwersgezin dat 
8 kinderen telde. Door haar handicap die zij op drie-
jarige leeftijd kreeg, heeft zij haar kinderjaren door-
gebracht in het internaat waar zij de naaistiel leerde.
Zij groeide uit tot een "haute-couture" dame.
Ze naaide voor familie en omgeving: doop- en com-
muniekleedjes, trouwjurken ,mantels … 
Naaien en crea waren haar hobby's  die zij tot haar 
90° jaar uitoefende.

Zij stond steeds klaar om iets te herstellen of ons iets bij te leren wat haar 
hobby's  betrof.
Zij was een zeer creatieve dame bij " Samana en bezigheidsclub te Beve-
ren" en jarenlang was ze ook lid bij  Ferm (de vroegere KVLV).
Leonza is van ons heengegaan op 15 januari 2020 in het bijzijn van familie 
in het rusthuis "Boeyé-Van Landeghem" te Kallo.

WA (met dank aan Gilberte De Bock)

IN MEMORIAM 

CRYPTO 52: ZOEK HET WOORD (oplossing in DIT nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Wedstrijd Groene Lente
Beveren valt in de prijzen

De Vereniging voor Open-
baar Groen organiseert deze 
wedstrijd al sinds 1979 voor 
creatieve groenprojecten. 
Vorig jaar namen 70 Vlaamse 
gemeenten deel en dienden 
hun projecten in. Er waren drie 
wedstrijdonderdelen: groene 
gemeente, bijenvriendelijke 
gemeenten en gemeente in 
bloei.

Thema Groene gemeente: 
Bijentuin Cortewalle valt in 
de prijzen
In het wedstrijdthema “Groe-
ne gemeente” werden 67 
kandidaatsdossiers inge-
diend waarvan er 37 werden 
weerhouden. In de categorie 
“Thematisch groen” werd 
de bijentuin in het park 
Cortewalle derde laureaat.

Beveren haalt goud voor bij-
envriendelijke initiatieven
Voor zowel de bijentuin 
als voor de andere bijen-
vriendelijke ingrepen die wij in 
onze gemeente realiseerden, 
zoals het plaatsen van insec-
tenhotels en het planten van 
nectarrijke bomen en planten, 
werd Beveren beloond met 
de hoogste onderscheiding, 

namelijk 3 bijensymbolen wat overeenkomt met goud! Slechts 13 van de 
52 deelnemende gemeentebesturen kregen deze prijs.

Thema Gemeente in bloei: 3 bloemensymbolen voor Beveren
Ook in het wedstrijdthema “Gemeente in bloei” waarin de beste bloemen-
realisaties werden bekroond, haalde de gemeente het best mogelijke 
resultaat: 3 bloemensymbolen wat overeenkomt met goud, een eer die onze 
gemeente de laatste jaren steeds opnieuw te beurt valt. 

Meer info: marc.van.havere@beveren.be

De sporters van het Beverse centrum voor mensen met een verstandelijke 
beperking De Bron hebben nieuwe tenues gekregen. Na hun glans-
prestatie op de Special Olympics van vorig jaar werden de oude truitjes 
afgedankt en met de hulp van sponsors en sympathisanten staan de 
sportievelingen van kop tot teen in het nieuw.         RP

SPORT ANDERS
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 85
Schenkingen

Albert Hulstaert (1918-2011)

Albert Hulstaert werd geboren te Melsele als jongste in een gezin van twaalf 
kinderen. Vader Louis leefde zijn creativiteit uit als klompenmaker. Albert 
leerde als jonge tiener tekenen, waarschijnlijk door imitatie van zijn 15-jaar 
oudere broer René (1903-1988). Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgde hij 
lessen te St.-Niklaas op de zondagsschool bij Sander Wijnants en bij René 
De Lannoy, die hem vooral de tekenkunst en het werken met houtskool 
bijbrachten. Na de Tweede Wereldoorlog volgde hij nog lessen bij Jos 
Hendrickx. Hulstaert was medestichter en werkend lid van de Piet Staut-
kring in 1946 en was aanwezig op het eerste Salon. Vanaf toen was hij op de 
jaarlijkse tentoonstellingen niet meer weg te denken, eerst in de lokalen van 
de gemeentelijke middelbare vakschool, later in kasteel Cortewalle. Hij was 
ook  actief lid van de Wase Kunstkring te Sint-Niklaas en van De Meiboom te 
Melsele.

Zijn werken zijn sterk geconcentreerd 
op landschappen, dieren (vogels en 
insecten), interieurs, portretten en 
bloemen. Ze vormen een emotionele 
uiting van de schilder-dichter. In zijn 
olieverf experimenteerde hij vaak met 
schreeuwerige kleurencomposities, in 
zijn aquarellen daarentegen fluisterde 
hij. Albert overleed op 20 februari 2011 
en werd begraven op het kerkhof te 
Melsele. Zijn evolutie als kunstenaar 
kan best geïllustreerd worden door 
twee zelfportretten: het ene uit de oor-
logsjaren uitgevoerd in een donker en 
somber kleurenpalet, het andere uit 
1993 met meer expressie.

De gemeente Beveren verwierf in 2000 
door schenking zestien schilderijen 
van deze Melseelse kunstenaar. Het 
betrof acht aquarellen en evenveel 
olieverfschilderijen. Ter gelegenheid 
hiervan werd in de Triestzaal van kas-
teel Cortewalle een tentoonstelling 
georganiseerd van 12 augustus tot 

20 augustus 2000. Nadien werden de 
werken overgeplaatst naar het tweede 
(schoon)verdiep van het gemeente-
huis als permanente tentoonstelling, 
maar daarna vervangen door andere 
schenkingen. Momenteel bevinden 
ze zich in de kunstcollectie van de ge-
meente die onlangs in Hof ter Welle 
werd opgeslagen.
Gerry Smet, medewerker van onze 
krant, stelde een brochure samen met 
informatie en fotomateriaal. Hij be-
zorgde ons foto’s van de geschonken 
werken. Wij publiceren een selectie.

Burgemeester F. Smet en schepen 
van cultuur R. Heirwegh op bezoek 

bij de kunstenaar. (© G. Smet)

De kunstenaar in zijn atelier.  
(© G. Smet)

Compositie met vogels, olieverf op doek, 
80 x 60 cm, 1966. (© G. Smet)

Neerhof, aquarel op papier, 
61 x 64 cm, 1995. (© G.Smet)

Gezin, aquarel op papier, 
46 x 61 cm, 1999. (© G. Smet)

De kruisdood van Christus, olieverf op 
doek, 60 x 80 cm, 1988 (© G. Smet)

Vlucht, aquarel op papier, 
46 x 61 cm, 1999. (© G. Smet)

Klappeien aquarel op papier, 
36 x 51 cm, 1997. (© G. Smet)     

(© J. Lathouwers)

Cultuurbabysit aan huis
Met een nieuw initiatief wil CC Ter Vesten jonge ouders de kans geven om 
maximaal te genieten van een avondje cultuur in Beveren. Daarvoor werkt 
het samen met de Gezinsbond en de bib.
Terwijl de ouders de voorstelling bijwonen, bezorgt de babysit van de Ge-
zinsbond de kinderen thuis een avondje cultuur op kindermaat. In zijn rugzak 
zitten boeken, fi lms en muziek. 
Dit seizoen komen voor de ouders drie voorstellingen in aanmerking:
Wie We Zijn van Fien Leyen & Het nieuwstedelijk (22 februari)
Uit respect voor de buren van stand-upcomedian Dries Heyneman (22 februari)
Concert Lady Linn & Her Magnifi cent Bigband (10 april)
Ook wie al tickets heeft, kan nog gebruik maken van de cultuurbabysits. 
Enkel leden van de Gezinsbond komen in aanmerking, maar u kan zich nog 
altijd last minute aansluiten.

Meer informatie: 
Ter Vesten, Gravenplein 2, Beveren
03 750 10 00 – www.tervesten.be       (met dank aan Bert Jacobs) GD

Gezinsbond Beveren is nog op zoek naar cultuurbabysits. Wie zin heeft 
om hier aan mee te werken, kan zich melden bij Gezinsbond Beveren via 

www.kinderoppasdienst.be/#sitters
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JUNIOR JOURNALISTEN WEDSTRIJD
Op zondag 26 januari had in 
Kasteel Cortewalle de prijsuit-
reiking plaats van de Junior 
Journalisten Wedstrijd van het 
Davidsfonds Beveren. 
 
Voor de derde graad van de 
lagere school waren 8 leer-
lingen genomineerd en Niels 
Van Goethem uit 6A, Linden-
laanschool behaalde de eerste 
plaats. Arno Noppe uit 6B van 
dezelfde school had de zesde 
plaats. 
We zijn fier dat we u, dank zij 
Juf Katrien, de tekst waarmee 
Niels de hoofdvogel had afge-
schoten, kunnen aanbieden.
 
Bijzondere buren
De 35-jarige baron Nicolas 
Flamelle bouwde vorig jaar 
de grootste en modernste 
villa van het land. Vandaag 
verhuist hij naar zijn spik-

splinternieuwe villa. Na een vermoeiende verhuisdag trok de baron zijn py-
jama aan en ging slapen. Diep in de nacht wordt hij plots wakker. Hij hoort 
een raar geluid. De baron kijkt uit zijn raam en ziet zijn waakhond Pukkie,  
de bijtgrage chihuahua, hevig blaffen . Maar dan vliegt er een laser voorbij en 
zijn hondje verdwijnt in het niets. De afgeschoten laser kwam vanuit het raam 
van de buurman. De baron is eerst ontzettend verbaasd maar denkt dat hij 
droomt en kruipt dus terug in bed. 
De volgende ochtend komt Pukkie hem niet begroeten. Het was geen droom, 
dus moet hij Pukkie redden. Na het ontbijt gaat hij proberen in het huis van zijn 
buurman binnen te dringen en zo te kijken wat dat was. In de tuin staat nog 
een grote trampoline van de vorige eigenaar. De baron roept zijn butler bij zich 
:”Igor, jij gaat op de trampoline en springt zo over het tuinhek van de buurman 
om Pukkie te zoeken.” Maar de butler zegt:”Mijnheer de baron, is dat niet inbre-
ken?” “Nee”, zei baron Nicolas,”je gaat gewoon even op bezoek. Hier heb je een 
mini camera, zo kan ik meekijken op mijn Ipad.”  Dus, de butler springt over het 
hek en komt met een harde klap neer, staat op en loopt naar de achterdeur van 
de buurman. Daar gaat hij naar binnen en ziet alleen maar flessen met een rare 
lichtgevende vloeistof. Wat een rare plek is dat hier. Hij loopt door, glijdt uit over 
een flesje dat op de vloer ligt en valt in een groot gat naar beneden. 
Opeens is alle contact verbroken.”Igor, Igor,hoor je mij?” De baron hoort  en 
ziet niets meer op zijn Ipad . “Moet ik nu echt alles zelf doen?”, zucht de baron.  
Natuurlijk heeft de baron nooit trampoline gesprongen want kinderen van 
adel doen dat niet. Het is dus een slecht idee om vanuit het slaapkamerraam 
op de trampoline te springen. Met een mega hoge sprong vliegt de baron 10 
meter over het hek en kan zich juist op het nippertje vastgrijpen aan de dakgoot 
van de buurman! Met alle kracht trekt hij zich overeind op het dak en met veel  
moeite kan hij omhoog klimmen om bij een dakvenster te geraken, maar het 
venster zit muurvast. De baron voelt in zijn zakken of hij iets kan vinden om het 
dakvenster mee open te krijgen .
Natuurlijk dragen mensen van adel geen zakmes met zich mee, en het enige 
wat hij uit zijn zakken haalt is een gouden champagnestop van bij het ontbijt 
deze morgen. Dus er zit niets anders op dan terug af te zakken naar de dakgoot. 

Hoe geraak je hier beneden?

Plots krijgt hij een briljant idee want in een film heeft hij eens gezien hoe  
brandweermannen via een paal naar beneden glijden. Hij grijpt de afvoer-
buis stevig vast en met zijn benen errond geklemd laat hij zich naar beneden  
glijden. Plots hoort hij ‘grrsjjjt’, zijn peperdure broek is helemaal opengescheurd en  
zijn roze onderbroek met groene hartjes is zichtbaar. “Dat moet er ook nog eens 
bij komen”, zucht hij. En valt met een harde plof op de grond. Hij krabbelt dapper 
overeind, loopt naar de achterdeur en gaat naar binnen bij de buurman. Daar  
hoort hij precies Igor kreunen “Auw auw” en hij hoort ook een gemeen 
gegrom.”Igor?”  ”Mijnheer baron?  Ik zit hier vast in deze diepe kelder.” “Waar?”, roept 
de baron en dan valt hij ook in de kelder. Door deze val is zijn broek nog verder  
gescheurd en staat al helemaal op zijn enkels. “Gelukkig bent u hier!”, zegt Igor. ”Haal 
nu alsjeblieft dat verdomde beest van mij af.” En terwijl Igor zich omdraait, ziet de  
baron een gemeen grommende Pukkie die zich heeft vastgebeten in Igors billen 
.”Af Pukkie, af”,  roept de baron “Zeg, die kan hard bijten voor zo’n klein hondje !”  
“Maar dat is logisch”, zegt de baron,” hij kreeg een opleiding als drugshond bij de 
politie, maar ze konden hem niet gebruiken omdat hij te agressief was. Daarom 
heb ik hem voor een prijsje kunnen kopen als waakhond. Ze wilden er zo graag 
vanaf. Maar hoe is Pukkie hier gekomen?” “Dat weet ik niet”, antwoordt Igor,” hij 
zat hier al voor mij.”  ”Trouwens, Igor, geef je broek eens aan mij, de mijne is  
helemaal kapot.”  “En, wat moet ik dan aandoen?” “Een andere broek, als we hier 
uit  geraken tenminste!” 
Plots horen ze een stem:” Hey, wie zit er in mijn kelder?” Beide mannen  
schrikken. Maar de baron antwoordt :”We zijn je nieuwe buren ,we kwamen 
even gedag zeggen en de achterdeur stond open. Maar toen vielen we in dit 
keldergat! “  ”Wacht even, ik ga een ladder halen”,  zegt de stem boven. Even la-
ter schuift een ladder naar beneden. Dan klimmen de mannen naar boven met 
Pukkie. Daar staat een oude man te wachten met een grote bos grijs haar in een  
witte labojas. “Ik ben professor Van Steennagel en wie zijn jullie dan?” “ Ik ben  
baron Nicolas Flamelle en dit is mijn butler Igor en mijn waakhondje  
Pukkie. Maar eigenlijk kwamen we voor Pukkie, die werd gisteren door  
een laserstraal opgeslorpt die uit dit huis kwam .”  ”O sorry, ik ben gisteren 
gestruikeld over een kabel in mijn labo waardoor mijn laserapparaat plots af 
ging. Alles wat in contact komt met deze laserstraal wordt verplaatst naar een 
plek die geprogrammeerd is en nu was dat toevallig mijn kelder.”  “Waar dient 
die laser dan voor?”, vraagt de baron. “Wel, dat is mijn nieuwste uitvinding.  
Auto’s, vliegtuigen, fietsen,...  we zullen die niet meer nodig hebben als mijn laser  
volledig klaar is. Je voert je bestemming in, gaat voor de straal staan en in één 
flits ben je waar je maar wil! Beeld je eens in, lege straten met enkel mensen die  
rustig wandelen en vogeltjes die fluiten in de bomen, geen uitlaatgassen  
en lawaai meer van al het verkeer, geen ongelukken meer!” “Maar dit is de  
uitvinding van de eeuw!”,  roept de baron blij, “daar win je zo de Nobelprijs mee!” 
“Ja, maar het enige probleem is dat de bestemming niet altijd klopt, en soms 
kom je ergens terecht ver weg van waar je moet zijn. Daar moet ik nog enkele 
maanden aan sleutelen en dan geraakt dat wel opgelost. Ik moet alleen nog het 
geld bijeen krijgen om verder te werken, want ik heb geen cent meer over. Alles 
wat ik had zit in dit project.” 

De baron stelt voor om de professor geld te lenen om zo zijn project te kunnen 
afwerken. En om geen tijd te verspillen aan eten te maken, zal Igor hem elke dag 
uitnodigen om bij ons te komen eten. 

En zo worden vreemden de beste buren...
 

auteur: Niels Van Goethem, leerling uit 6A, Lindenlaanschool

Niels Van Goethem en  
Arno Noppe, twee van de prijswinnende 

junior journalisten.
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Gewezen KSK Beveren-aanvoerder JEFFREY RENTMEISTER verhuisde in 
de wintermercato van Patro Eisden  waarmee hij vorig seizoen kampi-
oen speelde in tweede amateur naar ROCHEFORT (derde amateur). Hij 
tekende een contract voor twee en een half seizoen. De 35-jarige Rent-
meister speelde tussen 2008 en 2010 op de Freethiel. Hij speelde 59 compe-
titiematchen en scoorde daarin (als verdediger) 12 keer. Voor Beveren speelde 
hij bij Club Luik en Eupen. Na Beveren was hij aan de slag bij het Luxemburgse 
Dudelange, Vise, Westerlo, het Engelse Blackpool, White Star, Seraing, 
Hasselt, Thes, Sprimont en Patro Eisden…gedurende enkele weken was hij 
ook T2 op den Antwerp. In Rochefort wordt hij ploegmaat van ondermeer 
JORDAN ATHEBA, die in het seizoen 2015-2016 bij de doublures van 
Waasland-Beveren actief was. Atheba, een Belg met Ivoriaanse roots kwam uit 
de jeugd van Standard en na WB was hij aan de slag bij Eendracht Aalst, het 
Spaanse Eldense, het Franse Martigues en Grand Rapis in de USA. 
Ook JONATHAN BUATU koos voor een nieuwe uitdaging. De Angolese 
verdediger, met een Belgisch paspoort, kwam de voorbije zomer 
Moeskroen versterken. Hij kwam er zo goed als niet aan de bak (2 korte 
invalbeurten)  Toch kijkt hij tevreden terug op zijn verblijf in “Le Canonnier”. Hij 
werd er conditioneel veel sterker (hij verloor 6 kg op de trainingen) maar zijn 
medespelers voor zijn positie deden het voortreff elijk en zo bleef hij 
werkloos op de bank. Hij keert terug naar de Portugese eerste klasse, meer 
bepaald naar DESPORTIVE AVES, de rode lantaarn. Buatu ligt nog tot me-
dio 2022 onder contract bij Rio Ave (een andere Portugese eerste klasser) 
maar wordt tot eind juni uitgeleend aan Aves. Jonathan zit ondertussen aan 
15 A-interlands voor Angola (in de jeugdcategorieën kwam hij als 
Standard-speler uit voor België en had als ploegmaats ondermeer Yannick Car-
rasco, Massimo Bruno, Thorgan Hazard, Mats Rits en Jordan Lukaku). 
Vorige week oefende WB op de Freethiel om een aantal werkloze 
kernspelers toch wat speelgelegenheid te geven tegen Antwerp. Ant-
werp kwam met een sterk elftal afgezakt…Lamkel Ze, Kevin Mirallas, Zinho 
Gano, Benson, Baby. Waasland-Beveren won met 3-2 na goals van Gamboa, 
Emmers en Dierckx. Voor Antwerp scoorde rode duivel Mirallas twee keer. Bij 
Antwerp debuteerden de nieuwe Kroatische doelman Davor Matijas en de Con-
golese verdediger Avadongo. Bij WB mochten twee jongeren voor het eerst 
proeven van een match met de eerste ploeg : de 18-jarige ARNE KNOLLENBURG 
mocht tegen zijn ex-club invallen (in de periode 2011-2014 speelde hij bij Ant-
werp, daarvoor een jaartje bij Beerschot, in 2014 kwam hij naar de Freethiel). 
Ook de 20-jarige YASSIN BEN OMAR kreeg een invalbeurt. Ben Omar is afkomstig 
van Bazel maar kwam reeds in 2007 de jeugdrangen van KSK Beveren versterken. 
Ook de Ghanese tester EDWARD OPOKU viel in tijdens de tweede helft tegen 
Antwerp. De 23-jarige aanvaller opgeleid in de “Right to dream-academy” 
in Ghana verbleef de afgelopen negen jaar in de USA waar hij met een stu-
diebeurs furore maakte in het scholenvoetbal en er in 2016 een profcon-
tract versierde bij AS Connecticut. In 2018 kreeg hij een contract bij Colum-
bus Crew in de MLS (Major Soccer League), het hoogste niveau in Amerika. 
Het afgelopen jaar werd hij uitgeleend aan twee teams die een reeksje lager 
uitkwamen, St-Louis en Birmingham Legion. 
KFC DUFFEL, uitkomend in de tweede amateurreeks, geeft forfait voor 
de rest van het seizoen. Het moet daardoor volgend jaar uitkomen in 
eerste provinciale (en met -9 punten). Alle spelers zijn vrij, onder hen ook 
ex-Beveren-speler AARON VERWILLIGEN . Die vond al direct onderdak bij 
HSV Hoek in Nederland(waar hij ooit al eens speelde). Bij Duff el kwamen 
in het verleden nog ex-spelers van Beveren uit, Lee-Roy De Keersmaecker 
(momenteel kapitein bij Rc Mechelen), Sebastien Ito Mavitidi (nu bij Avan-
ti Stekene) en langer geleden (in 2008) doelman KRIS VAN DE PUTTE. Kris 
Van De Putte is nu nog actief als keeper bij de veteranen van Vos Reinaert 
in Sinaai. Als we nog verder teruggaan tot in 1981 dan vinden we daar 
profspeler CHERGUI OUIASSINI terug die in zijn laatste van vier seizoenen 
SK Beveren door geelblauw verhuurd werd aan Duff el (na eerder al een 
uitleenbeurt aan het toenmalige Sparta Zwijndrecht). 
Op 28 januari ll. overleed in WZC De Regenboog in Zwijndrecht op 
87-jarige leeftijd CHARLES VAN GOETHEM, oud-speler van Sparta 
Zwijndrecht en SK Beveren. In het seizoen 1959-1960 speelde hij één seizoen bij 
SK Beveren, toen in 3e klasse A (18 competitiewedstrijden). Hij speelde dat sei-
zoen samen met ondermeer Omer Janssens die later zijn schoonzoon zou wor-
den. In 1978 kwam de zoon van Charles, Marc ook over van Zwijndrecht naar de 
Freethiel. Hij was een beloftevol jeugdspeler die het schopte tot jeugdinternati-
onaal maar door veelvuldig blessureleed vroegtijdig moest afhaken. 
Charles Van Goethem was jarenlang uitbater van café Sint-Machuit aan de kerk 
in Zwijndrecht.
Langs deze weg willen we ons medeleven betuigen aan de familie.

RB

Robby Rensenbrink overleden.

Het overlijden op 72-jarige leeftijd, na een spier-
ziekte, van Robby Rensenbrink kon op heel wat 
belangstelling rekenen in België. Zijn spectacu-
laire speelstijl kon iedere voetballiefhebber be-
koren . Iedereen kent hem van zijn “Anderlecht”-
tijd en zijn successen bij het Nederlands elftal. 
Maar voor hij bij Anderlecht speelde was hij nog 
twee jaar actief bij Club Brugge. In die tijd was 
Constant vanden Stock sportief verantwoordelij-
ke bij Club Brugge. Toen Constant later de sterke 
man werd bij Anderlecht was het eerste wat hij 
deed, Rensenbrink binnenhalen. Het was in de 
zomer van 1969 dat Club Brugge Rensenbrink 
weghaalde bij DWS Amsterdam, toen  de top-

club van Amsterdam (en nog niet Ajax dat pas enkele seizoenen later DWS zou 
overvleugelen).
In zijn debuutjaar bij Club Brugge scoorde Rensenbrink op de vierde speeldag al 
direct op de Freethiel (in een spektakelmatch die op 2-3 eindigde en waarin Jean 
Janssens twee keer scoorde voor Beveren). Jean Janssens zat toen in bloedvorm 
en werd geselecteerd voor de nationale ploeg voor de matchen tegen Joegosla-
vië en Mexico (in Mexico stond de Jean zelf aan de aftrap). Voor Rensenbrink was 
de Freethiel geen onbekend terrein in 1969. Hij was er immers een jaartje eerder 
te gast geweest met DWS Amsterdam…. op Kerstdag zowaar. Op 25  december 
1968  was er een vriendschappelijk treff en tussen SK Beveren en DWS Amster-
dam (toen vierde in de eredivisie). 4000 kijkers zagen DWS vlotjes winnen met 
0-4 met twee goals van Robby Rensenbrink en twee van Frans Geurtsen, ook al 
een Nederlands internationaal. Doelman Jan Jongbloed, Rinus Israel, Frits Flin-
kevleugel, Niels Overweg en Kick Van Der Vall waren andere bekende namen in 
het DWS-team toen. Een paar maand voor het treff en tussen Beveren en DWS 
hadden de Nederlanders Beerschot uitgeschakeld in de Europacup III (de Jaar-
beursstedenbeker heette dat toen). Beveren speelde toen met Poklepovic(Van 
Esbroeck), Buyl, Vangenechten(Verelst), Ruymbeke, Renier, Roelandt, Goossens, 
Van De Sompel, Rogiers, De Raeymaeker(Pooters), Jean Janssens. Topreferee Ro-
bert Schaut (uit Edegem) leidde de partij.
Over Robby Rensenbrink zijn verschillende biografi eën geschreven. De allereer-
ste dateert van 1977, een jaar nadat Robby de Gouden Schoen kreeg. In die bio-
grafi e vonden we ondermeer onderstaande foto van Rensenbrink in duel met 
FREDDY BUYL. 

Andrija Vukcevic

17 inkomende transfers voor Waasland-Beve-
ren dit seizoen en met het basisgegeven dat 
een voetbalploeg nog altijd maar uit 11 spe-
lers bestaat is de conclusie gemakkelijk te trek-
ken… heel wat van die nieuwe spelers krijgen 
gewoon de kans niet om hun capaciteiten te 
tonen. Wie zeker in dat rijtje past is de Monte-
negrijn ANDRIJA VUKCEVIC. Na Aleksandar Bol-
jevic en Stefan Milosevic de derde speler uit het 
kleine Montenegro (amper 630.000 inwoners). 
De 23-jarige linkerfl ankverdediger uit de hoofd-
stad Podgorica was sinds zijn 17de een vaste 
waarde bij Buducnost Podgorica. Na twee en 
een half seizoen (tweede, derde en vierde plaat-
sen in de hoogste afdeling), 90 competitiemat-

chen op de teller en 6 wedstrijden in de Europa League op zijn palmares kiest hij 
in januari 2016 voor een eerste buitenlands avontuur. Hij trekt naar het Spaanse 
Sevilla waar hij in het tweede team van Sevilla, SEVILLA ATLETICO, aantreedt in 
de derde klasse. Het team zal via de eindrondes promoveren naar tweede afde-
ling. Door de promotie naar tweede klasse en de daarmee gepaard gaande extra 
inkomende transfers krijgt Vukcevic weinig spelgelegenheid bij Sevilla en wordt 
hij voor de terugronde van het seizoen 2016-17 uitgeleend aan de Spaanse der-
de klasser San Fernando (in de buurt van Cadiz). 
In de zomer van 2017 keert Andrija terug naar de Balkan , meer bepaalt naar de 
Servische eerste klasse waar hij zal uitkomen voor SPARTAK SUBOTICA. In twee 

seizoenen speelt Vukcevic er zestig competitiematchen en het afgelopen sei-
zoen (18-19) zes partijen in de Europa-League (tegen Coleraine, Sparta Praag, 
Brondby). 
Vukcevic heeft niet minder dan 25 interlands met de beloften op zijn palmares 
staan. Dat moet zowat een wereldrecord zijn…hij werd immers al vanaf zijn 17de 
geselecteerd voor de beloftenploeg van Montenegro (hij sloeg de categorieën 
U18 en U19 over). Vooral bij de jeugd was Andrija veel gesolliciteerd bij de beste 
Europese teams. In 2011 was hij enkele weken op stage bij Manchester City. AC 
Milan stuurde gereld scouts naar Podgorica en ook Monaco, Juventus, Villareal, 
PSV, Groningen en Twente volgen hem intensief vooraleer hij in januari 2016 
koos voor Spanje.                                                                                                                                          RB
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Aven Ackers is de KMO-zone in Verrebroek. In het boek Buizelendam staat 
op p. 92 dat ‘aven’ afgeleid is van ‘haven’ of ‘havenne’, een oude benaming 
voor een waterloop. De Havinkbeek is hier niet veraf.

De zone boven de Schoorhavenweg 
kreeg enkele jaren terug een uit-
breiding. De nieuwe Vuursteenstraat
(D op kaartje) ligt tussen Aven 
Ackers (A-C) en Havinkbeeckstraat 
(E-G) , die uitkomt aan de rotonde 
van de Schoorhavenweg. 

Ondertussen is langs de andere 
zijde van de Schoorhavenweg het 
Logistiek Park West in volle opbouw. 
Omdat er geen toponiem is en 
omdat de cultuurraad meldde 
dat er op de site archeologische 
vondsten werden aangetroff en, 
stelde die Steentijdweg of Steen-
tijdstraat voor. Het college besliste 
om het hele logistiek park de naam 
Steentijdstraat toe te kennen.

GD

Buizelendam
Aflevering 5

Steentijdstraat en Vuursteenstraat (Verrebroek)

KMO-zone Aven Ackers ligt 
boven de Schoorhavenweg, 

Logistiek Park West onder 
deze weg.

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

KVLV WORDT FERM

We laten de Beverse dames van Ferm zelf aan het woord op hun grote dag, 
de dag van hun naamsverandering, 25 januari 2020.
‘Hallo, wij zijn Ferm.
Wij zijn fier. Na meer dan een halve eeuw koos onze vrouwenvereniging 
KVLV voor een nieuwe naam. En wat een krachtige naam! Echt op ons lijf 
geschreven. Want Ferm dat zijn wij! En dat willen we ook uitstralen: sterk en 
vastberaden, inspirerend en stevig geworteld, energiek en ondernemend, 
gedurfd maar hartelijk. Maar vooral open en warm. Een naam om stevig in 
de toekomst te staan.
En we zijn met velen. Meer dan 200.000 gezinnen kennen Ferm… ! 
Geen verzuring, maar‘verzoeting’
Samen schrijven we vol enthousiasme aan een nieuw verhaal. Een verhaal 
dat energie en goesting geeft maar ook betekenisvol is voor heel veel vrou-
wen en voor de hele samenleving.
Ferm komt tegemoet aan wat vrouwen vandaag vooral willen: meer balans 
in het leven, minder zorgen, meer vrije tijd. Vrouwen van Ferm zien geen 
toekomst in verzuring maar gaan voluit voor ‘verzoeting’. Ze werken liever 
mee aan een warme samenleving waar plaats is voor verschil. En laten hun 
stem ook horen wanneer het nodig is. Ferm zorgt voor meerwaarde in het 
leven van mensen.
Onze naamsverandering ging niet ongemerkt voorbij. Met een stunt van-
daag verraste Ferm ook de leden in Groot-Beveren met een mooie mat aan 
de voordeur. Matten die uitnodigen om naar buiten te komen en mee te 
genieten. Matten die ook symbool staan voor de diensten van Ferm. Bij 
Ferm vinden vrouwen een waaier aan boeiende en afwisselende activitei-
ten. Fijne ervaringen en inspirerende ontmoetingen, een échte adempauze, 
weg van alle dagelijkse grote en kleine beslommeringen.
850 leden in Beveren
Ferm Groot-Beveren staat vandaag met 850 leden sterk. Samen zijn we met 
velen. Met, deze straffe naam, met gebundelde krachten en talenten staan 
we sterk voor de uitdagingen van de toekomst. Ferm staat klaar voor nog 
eens honderd jaar!!!’ 

25 januari, dag van de naamsverandering.

Spreuk van 't jaargetij
Op Sint-Romaldus (7 februari) storm en blazen, 

zal in mei het vee doen grazen                                                       

Op heel wat plaatsen in Beveren 
worden banen vernieuwd of heraan-
gelegd.  We worden ongetwijfeld 
een mooie gemeente.  Zo ook De 
Brownestraat en de Ciamberlani-
dreef waarvan de werken in een 
eindfase zitten.  Alleen…. het mag niet 
regenen. Vorige week merkte één van 
de arbeiders op dat ze op de baan de 
rioolputjes waren vergeten.  Bij straf 
regenweer kan het water niet weg 
en zullen wij alleen nog met botten 
door de straat kunnen. De bewoners 
verwachten dus dat volgen-
de week de kersverse baan zal 
opengebroken worden om 
rioolputjes te plaatsen.  Mocht op TV het 
programma ‘Echo’ nog bestaan, Beveren 
was er op gekomen.        JB
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Nostalgie (een foto op facebook van Marc Engels) 

ZVC Sint-Elisabeth 1983
Staand VLNR : Herman Van Landeghem, Benny Smet, Wim Cool, 

Patrick Vegauwen, Marc Engels, Gerrit Hennissen, Eric Vergauwen

Zitten VLNR : Melis Dirk, Guy Van Puyvelde, Guido Van Exaerde, 
Patrick Stroobandt, Ronny Brijssinck

°°°
Op zaterdag 8 februari organiseert Basics Melsele zijn ‘dag van de jeugd’. Alle 
jeugdploegen spelen thuis en er worden allerlei attracties opgevoerd (en je 
kan er ook iets eten)

°°°
Na 3 succesvolle seizoenen als T1 bij Svelta 
Melsele B neemt Steve De Schepper vanaf volgend 
seizoen een nieuwe rol op binnen de club, namelijk 
die van TVJO, Technisch Verantwoordelijke Jeugd 
Opleiding. Zijn opvolger is Ivan Cornelis.

°°°

Het grafschrift van de week
In de chiro van Melsele waren zij

Ze aten teveel steak met friet erbij.
Den Est

Wie onlangs Senne Guns in CC Ter 
Vesten aan het werk zag, kon genie-
ten van een heerlijke avond, waar 
(piano)muziek nooit ver weg was. 
Aan de hand van ‘Yesterday’ van 
The Beatles probeerde Guns het 
verschil uit te leggen tussen tonale 
muziek, zoals die van Mozart of The 
Beatles en de twaalftoonsmuziek, 

in 1923 uitgevonden door Arnold Schönberg.
Dit brengt ons naadloos bij Anton Webern (1883-1945), een Oostenrijkse 
componist. Net als zijn collega Alban Berg, studeerde hij bij Schönberg 
en was hij aanhanger van de twaalftoonsmuziek. Om in zijn levensonder-
houd te voorzien, trad hij op als dirigent want van zijn eigen, minimale 
composities kon Webern niet leven. Bij de Anschluss in 1938 werd de 
uitvoering van zijn ‘entartete’ muziek verboden, maar Webern werd niet 
vervolgd en kon gewoon in Oostenrijk blijven wonen. Toch is er een 
verband tussen de oorlog en het overlijden van de componist.
Op 15 september 1945 was hij op bezoek bij zijn dochter en schoonzoon. Om 
de kleinkinderen niet te storen, ging hij even naar buiten om een sigaartje te 
roken. De avondklok was al ingegaan en toen de sigaar bij het eerste trekje 
oplichtte, werd hij neergeschoten door een Amerikaans soldaat. Webern 
stierf even later. Waarschijnlijk was de kogel bedoeld voor zijn schoonzoon 
Bruno Mattel, een voormalige (en gezochte) SS-er. 

Muziek verzacht de zeden
A� evering 48 - Anton We� rn

Ook buiten roken schaadt de gezondheid
A� evering 48 - 

Erfgoedhuis Hof ter Welle

Op zondag 2 februari is het weer zover. Dan opent het 
Erfgoedhuis opnieuw zijn deuren voor het grote publiek met een 
nieuwe publiekstrekker, nl. een nieuwe geïllustreerde tijdslijn 
rond de geschiedenis van Hof ter Welle en het Land van Beveren. 
Benieuwd naar het resultaat? Kom dan zeker eens af. 
Iedere woensdag- en zondagnamiddag, tussen 14 en 17 uur.

2 reconstructietekeningen, anno 1220 en 1350. (E. Pijl)
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een Huisartsen-
wachtpost, die heeft een centrale post in de 
Prinses Josephine Charlottelaan 21d te 
Sint-Niklaas en twee satellieten, één in 
Beveren-Waas (campus St.-Anna van het 
AZ Nikolaas) en één in Sint-Gillis-Waas 
(campus St.-Helena van het AZ Nikolaas). 
Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.
De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens 
weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot
 ’s anderendaags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 
Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site 
www.wpwaasland.be

TANDARTSEN
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en feest-
dagen 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

COLOFON
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes komt een beetje 
strompelend, buiten 
uit een café op de 
Beverse Grote Markt en 

loopt richting de parking van de 
auto’s. Een agent heeft het in de 
gaten en op ’t moment dat Riekes 
zijn autosleutel uit zijn zak haalt en 
zijn auto opent, spreekt de 
bezorgde agent hem aan.
-Dag meneer, wat gaat ge doen?
-Naar huis rijden, zegt Riekes 
vastberaden.
-Zoudt ge dat wel doen? vraagt de 
agent.
-Waarom, vraagt Riekes, denkt ge 
misschien dat ik te veel gedronken 
heb?.
-Bewijs mij dan het 
tegenovergestelde, zegt de agent, 
en loop hier eens over die rechte 
lijn.
Riekes kijkt naar die lijn en dan naar 
het gezicht van de agent.
-Dat is niet gemakkelijk hé, 
mijnheer, zegt hij, dat is een lijn vol 
bochten.

NEM NOU
In de aanhef van het Lied van de 

Beverse Middenstand (zie elders op 

deze pagina) staat ‘, ’t kost ou GEEN 

SNARS’, d.w.z. ’t kost u niets, ’t is gratis. 

‘Snars’ wordt alleen gebruikt in combi-

natie met ‘geen’.

Hij heeft er ‘geen snars’ van verstaan. 

Oorspronkelijk was ‘snars’ een kleine, 

snelle dronk, een teug en het werd ver-

algemeend tot iets dat weinig of geen 

inhoud heeft.

In het Antwerps dialect wordt met 

‘snars’ afval van vlees bedoeld, wat dus 

ook weinig waarde heeft.

Bijna synoniem van ‘geen snars’ is ‘GEEN 

KNIJT’ spreek uit als ‘knaat’ met een aa 

als in sigaar. Daar heb ik nu geen knijt 

verstand van= in ’t geheel niet. Een 

knijt wordt vooral in ’t Gentse gezegd 

van een kleine kriebelmug. Dus ook 

iets bijna waardeloos, maar soms zeer 

ambetant!                                                           

RP

OP VALENTIJNSDAG…
Herinner jij je nog het Lied van de Beverse Middenstand 
uit de eerste Beverse Revue van Blau-Ket, halverwege de 
jaren ‘80? 
Een stuk daaruit zal ik niet gauw vergeten:
‘Pasen, feestmarkt, doen ze iets speciaal,
Ook rond Klaasken trekt dat allemaal.
Ne kerstboom hier, wat lichtjes daar;
Nog n’ een ballon, ’t kost ou geen snars 
W’ heimen dat te danken aan den Beverse commars.’
Daar moet ik aan denken als ik begin februari op 
een avond door het Beverse centrum loop. Het zijn nu 
natuurlijk geen kerstbomen en geen ballonnen; maar 
wel veel lichtjes in warme kleuren die in de Beverse 
horecazaken hangen. Met die versieringen en de speciale 
Valentijnsmenu’s proberen ze ons in te palmen. Want 
14 februari vieren ze, de patroonheilige van de geliefden.

…MAG JE JE GELIEFDE…
Maar wie nu was die Sint-Valentijn? Ooit was er een 
priester in Rome met de naam Valentinus. En hij wou 
tegen de wil van de keizer een huwelijk inzegenen tussen 
een Romeinse soldaat en een jong christelijk meisje. 
Valentinus werd bij de keizer ontboden maar hij bleef bij 
zijn eerste gedachte en hij weigerde zijn christelijk geloof 
af te zweren, waarop de keizer hem veroordeelde tot de 
doodstraf.

Andere bronnen hadden het over een bisschop 
Valentinus in de stad Terni. Of de Romeinse priester-
martelaar de heilige van 14 februari geworden is of dat 
het de bisschop van Terni betrof blijft een raadsel. In het 
kerkelijke ‘Martyrologium’, de officiële heiligenlijst van het 
Vaticaan gepubliceerd in 2001, wordt er maar één 
Valentinus vermeld, zonder onderscheid tussen de 
priester en de bisschop. Dus…?

…NIET VERGETEN.
Het was in 496 dat de paus de feestdag van Sint-Valentijn 
instelde op 14 februari. Toevallig of niet is dat ook de dag 
van de ‘Lupercalia’, een oud Romeins feest van de 
vruchtbaarheid waarbij jongemannen moesten proberen 
een meisje op een speelse manier te ‘slaan’ met een 
zweep. Rare gewoontes hadden die Romeinen.

Oorspronkelijk had Valentinus niets te maken met 
geliefden. Hij was patroonheilige van de imkers, 
wat mogelijk verband houdt met de heidense 
vruchtbaarheidscultus. De bloemetjes en de bijtjes, je 
weet wel! Hij zou ook worden aanroepen tegen epilepsie 
en pest. Zijn naam Valentinus betekent in het Latijn 
trouwens ‘hij die gezond is’.

In de kunst zien we heel wat voorstellingen van 
Valentinus. Soms als priester met een martelarenpalm, 
soms als bisschop met bijenkorven. Begeleidende 
attributen zijn onder meerrozen en vogels. 

In de loop van de 19de eeuw ontstond in Engeland de 
gewoonte om mekaar Valentijnskaartjes met roosjes en 
vogeltjes te sturen. De chocolatier Cadbury ontwierp voor 
het eerst een hartvormige doos met bonbons. Zo begon 
de commercialisering van Valentijnsdag.

 RP


