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

Vervolg op blz. 2

eUropese cAmpAgne Asterix-AVo, Lees p. 10

Het gedrag van de mens balanceert tussen goed en kwaad. De begrippen goed 
en kwaad worden bestudeerd in de ethiek en de psychologie. Het goede staat 
voor datgene dat algemeen met instemming wordt begroet en positief wordt 
geëvalueerd. Het kwade is dan alles wat negatief wordt geëvalueerd. 

Hoe komt het toch dat de mens in staat is tot het extreem kwade. In het verle-
den waren er genociden en  volkerenmoorden. Geschiedenisboeken staan vol 
oorlogen en miserie en tonen de mens als verslaafd aan macht en dominantie. 
De mens in blinde gehoorzaamheid aan een meerdere. Befehl ist befehl.  Stu-
dies tonen nochtans aan dat ten tijde van genocides, de meeste mensen weg-
bleven van de gruweldaden. In Rwanda bv. deed meer dan 97 procent van de 
Hutu’s niet mee aan het moorden. Hooligans in het voetbal behoren tot kleine 
groepjes die zich overgeven aan een roes van geweld en er nadien gemakke-
lijk uit stappen en verder leven als gewone burgers. Omstandigheden spelen 
een grote rol om het kwaad in de mens boven te halen. Het individu in een 
groep voelt zich gesterkt en beschermd. Baldadigheden tijdens een betoging 
zijn een gevolg van het groepsgevoel met dezelfde doelstellingen. Soldaten in 
een oorlogssituatie dragen gelijkaardige uniformen. Het hoeft niet allemaal zo 
extreem te zijn. Pestgedrag in de klas of op het werk, is een blijvend probleem. 
Misbruik van macht door een leidinggevende op de werkvloer. Agressie in het 
verkeer. Egoïstisch gedrag. Het verspreiden van zwerfvuil. Het zich niet houden 
aan de normen van fatsoen.

Is de mens van nature goed of slecht? Is beschaving maar een dun laagje vernis 
dat onze roofdierenaard verbergt? Het is een blijvend dispuut onder specialis-
ten. Enerzijds heeft de mens een aangeboren intentie om het goede te doen. 
Anderzijds is in principe elke mens in staat om te doden als de situatie maar 
extreem genoeg is. Stel dat men aan je kind raakt? Iedereen heeft een grens.

Gelukkig zien we rondom ons genoeg mensen met het hart op de goede plaats. 
Het is meestal de gewone man of vrouw die niet streeft naar carrière of aan-
zien. Ze zijn actief in het verenigingsleven. Ze zijn mantelzorgers voor mensen 
in nood of vrijwilligers bij de brandweer of rode kruis. Ze houden zich bezig met 
‘onbelangrijke’ dingen zoals cultuur, sport… Als je op een zaterdag- of zondag-
morgen langs de sportvelden wandelt, zie je maar hoeveel mensen onbaat-
zuchtig bezig zijn met het begeleiden van jonge sporters. De week van de vrij-
williger gaat door van 23 februari tot 3 maart 2020. Het is een ode aan mensen 
die het goede naar boven halen.

Menselijke goedheid bestaat, je moet er wel rekening mee houden dat men er 
soms misbruik van wil maken. In elke mens zit iets goeds, vaak na goed zoeken: 
Trump rookt niet. 
Toen hij een aalmoes gaf aan een minder bedeelde, sprak een voorbijganger: 
je bent te goed voor deze wereld. Hij antwoordde: misschien ben jij niet goed 
genoeg voor deze wereld.

Al jaren brengt De Beverse Klok op deze plaats gesprekken met voorzitters van vereni-
gingen, Beverse sportbeoefenaars, natuurliefhebbers, kunstenaars, schrijvers tot bier-
brouwers, managers en andere BB’s.  Ik was echter op zoek naar gewone Beverenaars 
die niet direct in de picture lopen maar toch een geweldig leven achter zich hebben.  
Aan de toog kwam ik die man tegen, Emiel Uitdenhouwen. Een man die zo boeiend 
kon vertellen dat ik er meer dan één Klok mee kon vullen.  

Geboren werd hij in Kieldrecht waar zijn vader een groenten handel had en nog rond 
reed met een bakfiets naar zijn klanten. Na zijn (eerste) huwelijk kwam hij terecht in 
voetbalmiddens waar hij vlug het niet-te-missen manusje van alles werd.  De ploeg 
had zijn lokaal in het nu verdwenen café St. Michiel. In het boek ‘van café tot staminee’ 
lezen we dat dit etablissement gevestigd was op het marktplein.  Toen het café dreig-
de te verdwijnen, nam Emiel met zijn  echtgenote het over, want ‘de voetbal moest 
toch een lokaal hebben’.  Ze bleven dit 9 jaar doen en zo sukkelde Emiel in de sport-
raad, waar hij zelfs secretaris werd.  Blijkbaar zeer erg gewaardeerd, want toen hij wou 
opstappen, vroeg schepen Van Overmeire hem uitdrukkelijk om er nog een paar jaar-
tjes bij te doen. En dat het met hem niet gemakkelijk ging was duidelijk.  Volgens de 
statuten kwam de ondervoorzitter te weinig naar de vergaderingen, en Emiel kuiste 
hem buiten. Hij kreeg al snel het beeld opgeplakt dat hij weinig diplomatisch was, 
maar wel strikt de reglementen toepaste.  

cUrsUs reAnimeren, Lees p. 2
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Door zijn werk bij Dredging (vanaf 1974) verbleef hij 
meer en meer in het buitenland.  Van technieker werd 
hij snel hoofdmachinist en bleef jaren bij die firma 
verantwoordelijkheid dragen.
Op mijn vraag waar in het buitenland hij allemaal 
gezeten had, zuchtte hij diep en moest zijn geheu-
gen pijnigen.  Op het einde van ons gesprek bleek 
zelfs dat er weinig landen waren waar hij niet geweest 
was.
Begonnen in Schotland waar een gasleiding naar Ier-
land moest aangelegd worden en hij voor het eerst in 
contact kwam met milieuactivisten die met bootjes 
de aanleg wilden verhinderen.  Vandaar drie jaar naar 
Nigeria. Daar stond hij aan het hoofd van een ploeg 
loodgieters, timmerlui, lassers … met als opdracht 
het herstellen van baggermateriaal.  Daar heeft hij 
een staking meegemaakt, gericht tegen zijn persoon.  
Hij trad er te streng op tegen arbeiders die hun over-
alls, hun zeep, hun schoenen (allemaal gratis gekre-
gen) verkochten.  Na 9 maanden onafgebroken wer-
ken, 7 dagen op 7, eindigde hij in het gips en met 
ontstekingen van zijn achillespees van voortdurend 

van de ene plaats naar de andere te lopen.  Vandaar 
naar Turkije, en later naar Cyprus.  Tot hij uiteindelijk 
in Taiwan terechtkomt en het iets rustiger wil doen.  
Met zijn (ik denk derde) vrouw begint hij een restau-
rantje.  Niet in inlandse stijl (die zijn er genoeg) maar 
wel ‘in European style’, met frieten, stoofvlees en onze 
bekende gerechten.  Het restaurant trok enorm maar 
toen zijn vrouw hem verliet (met medeneming van 
de centen) wou hij opnieuw beginnen.  Op de Filipij-
nen start hij een klein restaurantje maar het lukt niet 
meer zo goed.  Uiteindelijk komt hij berooid terug 
naar België en kan terecht bij zijn zuster in Melsele.
Opnieuw lukt het hem om terug bij Dredging te gaan 
werken en komt achtereenvolgens terecht in Frank-
rijk, Ierland, Rusland, Letland en de streek van het 
voormalige Oost-Duitsland.  In Saoedi-Arabië nam de 
douane zijn boekjes (de Story, een paar stationsrom-
manetjes) af onder het motto dat hij porno in het 
land binnensmokkelde.  Daar heeft hij nog een ern-
stig ongeluk gehad.  Hij kreeg stalen buizen in zijn
rug en was verscheidene dagen lam.  De herstelling 
heeft maanden geduurd.  

Op een inlandse markt heeft men hem nog eens wil-
len beroven en kreeg hij een mes in zijn lijf.
Alhoewel hij al heel wat promoties had gehad, werd 
hij voor de firma stilaan te oud en werd afgedankt.  
Ook omdat hij niet altijd slaafs de bevelen van zijn 
oversten uitvoerde.  In het totaal heeft Emiel 22 jaar 
bij Dredging gewerkt.  Maar stilzitten staat niet in zijn 
woordenboek.  Eenmaal definitief in België heeft hij 
nog gewerkt als mekanieker bij de Katoennatie, 
onderhoudsman in het Atheneum Beveren en als 
technieker bij Horecahandel De Meester in Belsele. 
Op 66 jaar ging hij met pensioen.
Maar stilzitten is nog altijd moeilijk voor hem.  Wie 
hem vraagt een helpende hand toe te steken, wordt 
geholpen.
Misschien Emiel, zou je eens een boek over jouw 
leven moeten schrijven.  Ik weet zeker dat het boei-
ende literatuur zou worden.

J.B.

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Op terras met 2 polsen in het gips Bij de opening van eigen restaurantje in Taiwan

BIj DE caRTOON

cURSUS REaNIMEREN

Een ongeval is snel gebeurd. Hoe sneller de reactie, hoe minder kans op ernstige 
gevolgen. Het Rode Kruis biedt daarom een gratis cursus aan. 
De opleidingsavond reanimeren en defibrilleren met een AED-toestel gaat door 
op donderdag 12 maart en dinsdag 21 april, telkens om 19 uur (tot 22 uur) in het 
Rode Kruis lokaal, Gravendreef 1A te Beveren.
Aantal deelnemers beperkt en inschrijven is bijgevolg verplicht via https://act.
rodekruis.be of vorming@beveren.rodekruis.be of 0485 68 86 84

WA

RIOOLPUTjES
In vorige Klok verscheen het bericht dat de aannemer van de nieuw aangelegde 
straten Ciamberlanidreef en De Brownestraat, de rioolputjes zou zijn vergeten. 
Wij ontvingen die mededeling van één van de ploegbazen zelf.  Natuurlijk was 
dit een beetje gelogen.  Met de nieuwe technieken, zo vertelt schepen van 
mobiliteit Raf Van Roeyen, worden de putjes achteraf geboord.  Dat zou veel 

tijdwinst opleveren.  Dit bericht 
kwam zelf in de ‘serieuze’ kran-
ten.  Voor ons is dit het bewijs 
dat de Beverse Klok door ieder-
een, ook door ‘serieuze’ journa-
listen gelezen wordt.  Trump zou 
zeggen, zo wordt fake-news de 
wereld ingestuurd.  Maar de 
bewoners mogen gerust zijn, de 
putjes komen er.

JB
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VRaSENESTRaaT-GROTE MaRkT
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Aflevering 102

De Vrasenestraat had halfweg de jaren vijftig heel veel mooie panden en een eigen 
karakter. Ondertussen is er veel veranderd. De babyboomers volgden hun ouders 
in de familiezaak op, maar de jongste generatie heeft er geen zin meer in. Samen 
met de gevestigde waarden verdwenen de panden en het vertrouwde beeld. 

Tegenwoordig is de Vrasenestraat één grote bouwwerf. We kunnen alleen maar 
hopen dat nieuwe zaken de leegte vullen zodat Beveren opnieuw een bruisende 
winkelkern krijgt, liefst met weer een eigen karakter.

GD

(© archief De Beverse Klok) (© G. Drieghe)

Aflevering 49

Uit de pakken kranten die ik van wijlen Jos Aps 
mocht ontvangen, open ik een nieuwe pak, een 
nieuw jaar, 1957.  Het valt mij op dat de eerste pagi-
na’s van de kranten van januari opgegeten zijn door 
de muizen.  In het Hof Ter Welle zitten nog 23 wees-
jes.  Door de Beverse scouts wordt een kerstfeest 
georganiseerd (mét pakjes). De Boerengilde orga-
niseert een studiedag.  Onderwerp : Op zoek naar 
het ideale varken.  Ik hoop dat ze het gevonden 
hebben.  Ik lees verder een aankondiging door de 
broederschool. De leerlingen voeren het toneelstuk 
‘Smedje Smee’ op met Juul De Schepper in de 
hoofdrol.  Misschien is het hier niet de plaats om dat 
te zeggen, maar toen ik dat toneelstuk zag, nam ik 
mij voor om ook toneelspeler te worden.  Wat ver-
der dankt Petrus Oellibrandt de organisatoren van 
het bal dat voor hem georganiseerd is.  De socialis-
ten willen, naast verplichte legerdienst voor man-
nen, ook een verplichte legerdienst voor vrouwen 
invoeren.  Het is nooit zover gekomen, gelukkig.  
Wie zou er anders de patatten thuis moeten schil-
len. Nadat het café  ‘Het Kelderken’ (onder het 
gemeentehuis) al jarenlang gesloten is, gaat het 
nog éénmalig open in februari.  De auto- en moto-
club Sint Martinus gaat het café nog éénmaal ope-
nen ten voordele van de weeskes.  De winst werd 
integraal besteed aan de aankoop van een radio-
pickup en ze kregen er één plaat bij.  De katholieke 
scholen, ook uit Beveren, reclameren dat ze door de 
wet Collard geen geld krijgen voor de verwarming 
van hun klaslokalen.  Daarom vragen ze aan ieder 
gezin een emmer kolen. In het nieuwe telefoon-
boek staat ‘le fort de Haasdonk’.  Als ge er naar belt 
krijgt ge antwoord in ’t frans van iemand van den 
Armée Belge.  Jos Aps, want het artikeltje was van 
hem, is er razend kwaad voor.  En tenslotte lees ik 
dat er een nieuw spel voor kinderen op de markt is 
gekomen : Monopoly.

J.B.
(wordt vervolgd)

kEITH MOON EN THE MUPPETS
Keith John Moon werd geboren in Londen in 1946, al sprak hij 
zelf van 1947. Hij stierf in 1978. 
Hij was de drummer van The Who en in het begin vernielden 
de bandleden op het einde van elke show hun instrumenten 
en apparatuur. Na het spelen van ‘My Generation’ blies Moon 
een trommel op met vuurwerk. Zijn gedrag leverde hem de bij-
naam Moon the loon (Moon de gek) op. 
Moon was niet alleen op het podium vernielzuchtig. Hotelka-
mers, huizen van vrienden en zijn eigen huis moesten eraan 
geloven. Meubilair gooide hij door het raam en leidingen ver-
nielde hij met vuurwerk. Zijn Rolls Royce vernielde hij niet, 
maar schilderde die knalroze.
Op zijn 32ste overleed hij in zijn slaap na een overdosis pillen. 
Hij had ze in huis om zijn alcoholverslaving te bestrijden. Uit 
onderzoek bleek dat hij waarschijnlijk geen zelfmoord wou 
plegen, maar gewoon niet wist dat hij twee keer een grote 
dosis nam. Het is ook mogelijk dat hij door het grote aantal pil-
len in zijn eigen braaksel stikte.

In The Who werd hij vervangen door Kenny Jones.
De originele, anarchistische stijl van Moon inspireerde andere drummers: Mitch Mitchell (Jimi Hendrix 
Experience), Ginger Baker (Cream) en John Bonham (Led Zeppelin).

Keith Moon zou model hebben gestaan 
voor Animal, de drummer van de rock-

band van The Muppet Show. 
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AfLeVering 6
edWArd JAecqUemiJnsLAAn (VerreBroek)

De zijstraat van de 
Kieldrechtsebaan is een 
eerbetoon aan de fami-
lie Jaequemyns. Dat is 
zeker meer dan ver-
diend, al ligt deze straat 
wel een eindje van de 
Pastoor Vergau-
wenstraat waar de fami-
lie woonde. Dat de 
naam op het straat-
naambordje fout is 
geschreven, kan minder op begrip rekenen. Ook correct gespeld, d.w.z. zonder ‘c’ en 
met ‘y’ i.p.v. ‘ij’, blijft het een moeilijke naam om te schrijven of te spellen.

De Jaequemynspomp langs de baan aan het 
Verheyenplein is genoemd naar de familie die 
ze in 1857 aan de Verrebroekse gemeenschap 
schonk. 

De familie Jaequemyns vestigde zich op het 
einde van de 18de eeuw in de Schoolstraat, 
tegenwoordig Pastoor Vergauwenstraat. De 
vader was chirurgijn en vroedmeester en 
Edouard (1806-1874) was de jongste van tien 
kinderen. Hij behaalde het diploma van doctor 
in de geneeskunde en in de farmaceutische 
wetenschappen. Hij was leraar scheikunde in 
Gent en had in de Goorse heide van Minder-
hout een modelboerderij om de landbouw-
ontginning op een moderne manier aan te 
pakken.

Edouard trouwde met Maria Van Zandvoorde en werd zo geïntroduceerd in de 
hogere Gentse textielkringen. Ze stierf in het kraambed na de geboorte van een 
tweeling, net als een van de kindjes. Hun dochter Emilie trouwde met Gustave Rol-
in, die minister van Buitenlandse Zaken was in de regering van Frère-Orban. Om 
zich van zijn vader Hippolyte te onderscheiden, ook ooit minister, noemde hij zich 
Rolin-Jaequemyns.
Jaequemyns was lid van de Gentse gemeenteraad en de provincieraad en zetelde 
tussen 1856 en 1870 als liberaal volksvertegenwoordiger in de Kamer. Zijn specia-
lisatie was de landbouwproblematiek.
In Verrebroek was hij de eerste erevoorzitter van zangmaatschappij Euterpia en 
beschermheer van de schuttersgilde Sint-Sebastiaan.
Edouard Jaequemyns overleed op 68-jarige leeftijd in zijn kasteel in Minderhout.

GD

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 3

crUcifix / de gekrUisigde – permAnentie kieLdrecht 
Zoals u ondertussen weet, konden we onlangs ‘Kunst in gemeentelijk bezit te 
Beveren’ inkijken. Bij het doorbladeren van de inventaris, die mevr. Lietaer in 
opdracht van de schepen van cultuur in 1987 opmaakte, viel mijn oog op ‘Crucifix’ 
– Kieldrecht gemeentehuis. 
Misschien herinnert u zich nog het raadsel van het kruisbeeld in het oude 
gemeentehuis van Kieldrecht? Ondanks de vele telefoontjes met iedereen die 
het misschien had kunnen weten, kon ik niet achterhalen of het kruisbeeld in het 
oude burgemeesterskabinet ‘De Gekruisigde’ van Werner Heyndrickx was.
De (gedeeltelijke) oplossing is in de inventaris terug te vinden.

Het stukje in de kader maakt duidelijk dat het wel degelijk om twee verschillende 
kunstwerken gaat.

De Gekruisigde van Heyndrickx was een kalkstenen beeld dat op een groot don-
ker houten kruis was bevestigd. Toen Michiel Jacobs van het archief en ik ernaar 
op zoek waren, stond het grote houten kruis op de overloop van de eerste verdie-
ping van het vroegere gemeentehuis in Kieldrecht. De kalkstenen Christus was 
verdwenen maar de afdruk was op de houten drager nog te zien. De afmeting 
kwam overeen met de gegevens in de inventaris.

De beschrijving van Crucifix klopt helemaal met het werk in het kabinet van de 
burgemeester. Het monogram op de voet laat zich niet zo goed lezen. De kunste-
naar blijft ook nu onbekend. 

(bron: Kunst in gemeentelijk bezit te Beveren, Anne-Mieke Lietaer, 1987, 
i.o. gemeentebestuur)

GD

Crucifix
Gesigneerd: A V L (of A P L)
Brons, bruine patina, lengte 51 
cm x breedte 41.5 cm
In 1956 voor 4500 BEF aange-
kocht door gemeentebestuur 
Kieldrecht
Kieldrecht, gemeentehuis

‘Het betreft hier een met zeer 
veel gevoel geboetseerd kruis-
beeld. De figuur van Christus is 
half versmolten met het kruis. 
Zijn armen en handen volgen de 
bovenste lijn en de uiteinden 
van de horizontale kruisbalk. Het 
hoofd rust op een schouder, de 
knieën zijn gebogen.
Dit kruisbeeld werd onderaan 
gesigneerd met de initialen A v L 
of A v P.
Over de identiteit van de kun-
stenaar kon nog geen uitsluitsel 
worden gegeven.’

Gekruisigde
Gesigneerd: W. Heyndrickx
Kalksteen, 80 H x 52 cm B, lichtbruin beschilderd, donker houten kruis
Kieldrecht, gemeentehuis – aangekocht door gemeente ca 1950 (?)

(© G. Drieghe)

WIST jE …
dAt BiJ de nAAktsLAk de gesLAchtsorgAnen AAn de kop zitten? 

Slakken zijn tweeslachtig, wat betekent dat ze zowel mannelijke als vrouwelij-
ke geslachtsorganen hebben. De penis komt uit de vrouwelijke geslachtsope-
ning aan de zijkant van de kop.
Sommige slakken kunnen  zichzelf bevruchten, maar ook voor slakken is het 
met twee plezanter. Ze kunnen hun lange en gespierde penis om elkaar krul-
len als een kurkentrekker. Tijdens dat draaien stoppen ze een zaadpakketje in 
de geslachtsopening (waar ook de penis uitkomt) van de ander.
Je weet dat slakken traag zijn en dat geldt ook voor hun liefdesspel, dat uren 
kan duren. 

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
De eerste voorjaarsstorm is een feit. Alles wat te 
los of niet goed vast zat is gaan vliegen. Heel 

wat bomen zijn helaas gesneuveld. 
Gelukkig stonden er nog geen bla-
deren op de bomen, de schade zou 
anders veel groter geweest zijn. 

Toch is het verwonderlijk dat er tijdens 
zo’n storm niet méér bomen omvallen, 

als je beziet welke krachten op zo’n 
hoge kruin inwerken én als je beziet dat sommige bomen met hun wortels maar 
half in de grond en half in een sloot staan. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele 
canada’s langsheen de akkers en weilanden.
Ondertussen geraken bij ons de ondergrondse watervoorraden ook stilaan opge-
vuld. De sloten komen geleidelijk aan op de peilen waar ze behoren te staan, 
namelijk bomvol. En nu maar hopen dat het niet plotseling ophoudt met regenen 
en we het enkele maanden zonder moeten stellen. Wie had ooit gedacht dat we 
blij zouden zijn met (veel) regen?

In de tuin zorgen de winter-
bloeiers niet alleen voor 
heel wat kleur, maar dikwijls 
ook voor een heerlijke geur. 
Denk daarbij aan heel wat 
toverhazelaars en Vibur-
numsoorten. Omdat er in 
deze periode van het jaar 
nog maar weinig insecten 
aanwezig zijn die voor 
bestuiving kunnen zorgen, 
moeten deze planten dik-
wijls met extra veel geur en 
kleur de schaars aanwezige 
bestuivers proberen te ver-
leiden. In arboretum Kalmt-
hout zag ik onlangs enkele 
heel mooi bloeiende en 
heerlijk geurende struiken. 
Het bleek te gaan om wat 
de Engelsen paperbush 
(papierstruik) noemen 
(Edgeworthia chrysantha). 
Het is een bladverliezende 
struik én naaktbloeier uit 
het zuidoosten van China 
en Japan en bloeit van 
begin februari tot april, 
waarbij hij een aangename 

geur verspreidt. Zijn schors wordt in Japan gebruikt om het prijzige mitsumata-
papier te maken. Dat is zeer duurzaam papier dat op een heel traditionele, ambach-
telijke en bewerkelijke manier tot stand komt. 

Omdat het zo lang meegaat worden er daar onder andere bankbiljetten van 
gemaakt. Ondertussen mag ik mij ook de gelukkige eigenaar van zo’n schitteren-
de struik noemen. Het is een blikvanger en een geuraccent op een beschutte 
plaats in de winterse tuin en een plezier om naar te kijken. Een echte aanwinst en 
eentje waar tuiniers blij van worden. En nu maar hopen dat we in de toekomst 
geen Siberisch koude winters meer krijgen. Dan zou hij wel eens een ferm stuk 
kunnen invriezen.

De helleborussen zetten ook al weken aan een stuk hun beste beentje voor. Prach-
tig toch hoe ze elke winter trouw op post zijn en hun groot assortiment aan kleu-
ren en bloemtekeningen showen. Er staat werkelijk geen rem op het aantal hybri-
den met hun verschillende kleuren en tekeningen. De laatste jaren zijn er zelfs al 
soorten waarvan de bloemen omhoog staan in plaats van te hangen. Al bij al zijn 
het zeer gemakkelijke planten en niet te missen in de (vroege) voorjaars- en win-
tertuin. Ook omdat ze maanden voor bloei zorgen. Zolang ze maar niet te droog 
en wat kalkrijk staan (ik leg bij het planten een handje dolomiet in het plantgat) én 
in de zomer niet in de brandende zon staan, zijn ze zeer gelukkig. Dat bewijzen ze 
trouwens door zich hier en daar uit te zaaien en zo voor, dikwijls prachtige, nieuwe 
nakomelingen  te zorgen.

FrAnçois.

Viburnum.

Bloemen van de papierstruik.

Helleborus hybride.

Nog een tip: op 5 maart om 20.00 uur geeft Dirk De Roose in het hoeve-
gebouw van Hof ter Saksen een voordracht over tuinieren in pot. Men-
sen met een kleine tuin of balkon, of die extra accenten in een grotere 
tuin willen leggen, hebben met planten in containers en kuipen heel wat 
mogelijkheden. Dirk is ervaringsdeskundige en vertelt er alles over.

DE WETENScHaPPER
LichAAmstemperAtUUr

Onze lichaamstemperatuur kan lichtjes schommelen, maar ze ligt gemiddeld rond 
36,8 °C. Het is de temperatuur waarbij onze enzymen het beste functioneren. Enzy-
men zijn eiwitten die de chemische processen in ons lichaam bij deze relatief lage 
temperatuur vlot doen verlopen. De bovengrens stelt de wetenschap vast op 43 °C, 

een temperatuur waarbij de enzymen stukgaan en het lichaam sterft. Een marathon-
loper kan bij hitte zijn temperatuur gemakkelijk zien oplopen tot 41°C. 

Bij hoge koorts zitten we in de buurt en het 
lichaam afkoelen is de boodschap. Voorna-
melijk kinderen kunnen snel hoge koorts 
maken.
Onderkoeling is dan weer de andere kant 
van de problematiek. Vanaf 32 °C kan iemand 
in coma gaan en overlijden. Het kan een pro-
bleem zijn bij drenkelingen of onachtzame 
bergbeklimmers.

WA
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horizontAAL: 
(1) armoedige woning (4) 
tropische boom (7) reisge-
noot (9) zoogdier (11) vrou-
wennaam (12) Onze-Lieve-
Vrouw (14) roep om iemand 
of iets te laten ophouden 
(15) oosterlengte (16) voeg-
woord (17) heldendicht (20) 
bedrijfsleider in een hotel, 
restaurant enz. (21) drank 
(23) Vlaamse Ruimtevaartin-
dustrie (24) en dergelijke (25) 
rode steengruis gebruikt 
voor verharding v bv tennis-
banen (27) Spaanse uitroep 
(28) Frans lidwoord (29) 
denkbeeldige lijn die twee 
gebieden scheidt (31) ont-
kenning (33) Vlaams voor 
aardappel (34) som voor het gebruik ve goed, huis

VerticAAL: 
(1) welzijn, voorspoed (2) Universitair Ziekenhuis Antwerpen (3) plaatsaanduidend 
voorzetsel (5) schuif (6) soort hout (7) betuiging van beleefdheid, vriendschap of eer-
bied bij ontmoeting (8) ademhalingsorgaan (10) verzonden of ontvangen brieven enz. 
(13) het verslechteren ve toestand (18) iemand v gewone afkomst die rijk geworden is 
maar beschaving mist (19) sinds (22) vrouwennaam (25) Oost-Vlaamse stad (26) iem 
een ~ draaien (30) en anderen (32) Europese Unie

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUzzeL 228

kRUISWOORDPUzzEL 229

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 53: zoek het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers ziJn zeLfde LettersLXXXIX

'k Wil als ik sterf jouw handen op mijn ogen:
het licht en 't graan van jouw geliefde handen,
hun frisheid nog eens langs mij voelen strijken:
de zachtheid voelen die mijn leven wendde.
'k Wil dat jij leeft terwijl ik, slapend, wacht,
dat je de wind blijft horen in je oren,
de zee blijft ruiken die ons beiden lief is,
het zand dat wij betraden blijft betreden.
'k Wil dat al wat ik liefheb voort blijft leven,
jou had ik lief, bezong ik boven alles,
blijf jij daarom in bloei, mijn bloeiende,
opdat je wat mijn liefde wil, bereikt,
opdat mijn schaduw door je haren wandelt,
opdat men zo de grond kent van mijn zang.

Pablo Neruda (Chili, 1904 - 1973)

IN MEMORIaM
Op 8 februari overleed Julia Van Overtvelt uit 
RVT Grootenbosch te Beveren. Zij was gebo-
ren op 17 mei 1919 en werd vorig jaar in mei 
gevierd als honderdjarige. In het actiefste deel 
van haar leven was zij onderwijzeres op de 
Sint-Annaschool te Beveren die toen gelegen 
was op hetzelfde domein waar  nu Grooten-
bosch is. Julia was trouw in alles wat ze deed: 
zo werd ze gedecoreerd door haar lidmaat-

schap van het COV (Christelijk Onderwijzersverbond).
Samen met E.H. Willy Vernimmen, met Marcel De Munck en Gabriëlle Ver-
meulen heeft zij het Begrafeniskoor van de Sint-Martinusparochie  hel-
pen oprichten. Zij was steeds trouw op elke zangstonde aanwezig, ook 
nog toen het later het Seniorenkoor ging heten. Zij heeft ook nog een 
medaille van verdienste ontvangen voor haar inzet voor het koor!
Haar vriendin Maria Francq was Julia’s toevlucht bij alle problemen. 

(Dank voor info aan Joseph Bormans)              

Frans Stuer,  echtgenoot van Lisette Van Laere en 
geboren te Haasdonk in 1929, overleed op 10 
februari. Ze hebben vier kinderen Lutgard, Paul, 
Chris en Marc.  Frans runde  met Lisette een boer-
derij in een tijd van hard werken. Het was voor hem 
een hobby en alsof dat niet genoeg was, was hij 
ook metselaar en deed herstellingen op het erf. 
Aardbeien at hij graag en in de pluktijd ging hij 
helpen. Hij bleef niet gespaard van kleine ongeluk-

jes met al eens  een gebroken  rib en schouderproblemen als gevolg. 
Hij hield van de weiden, de akkers, zijn beesten maar bovenal van zijn 
Lisette. Vorig jaar vierden ze hun 60-jarig huwelijksjubileum.
Hij ontsnapte niet aan de tand des tijds. De laatste jaren genoot hij meer 
en meer in de zetel aan het raam, af en toe een dutje en ’s avonds een 
lekkere trappist.
Hij stond ook bekend als boogschutter en lid van de Schuttersmaat-
schappij St.-Sebastiaan van Haasdonk. Hij was lid van de Landelijke Gilde.
De familie nam afscheid, bedroefd maar ook dankbaar voor de vele 
mooie jaren die ze samen hebben mogen beleven.

rP & WA



DE BEVERSE KLOK - 7 

KUNSTMO(NU)MENTEN

Wim Van RemoRtel (1939-2013)

In het verenigingsleven en in de kunstwereld komt de 
naam Wim Van Remortel regelmatig voor. Wim was 
de zoon van kunstschilder Louis Van Remortel. Vader 
Louis gaf het penseel met de opdracht zijn artistieke 
kwaliteiten uit te bouwen. De geur van verf heeft hem 
nooit meer losgelaten. In 1946, hij had net zijn Eerste 
Communie gedaan, was er de tentoonstelling in een 
zaaltje boven het oud-politiebureau, georganiseerd 
door de pas gestichte Piet Stautkring. Hij kwam er in 
contact met minder traditionele werken. Dat moder-
nistische, het zoeken naar het andere zou de rest van 
zijn werk beheersen. Aanvankelijk volgde hij decora-
tieschilderen met de bedoeling in het ouderlijk bedrijf 
te worden ingeschakeld. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan en tussendoor volgde hij tekenen 
en toegepaste grafiek aan de academie te Antwer-
pen. Als 18-jarige werd hij na een examen geselec-
teerd voor het Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
en na vijf jaar kwam hij als laureaat terecht in de grote, 
onvoorspelbare wereld van de kunst.

Un homBre A tenerife
Wim kreeg les van Jos Hendrickx en in zijn eerste 
werken kwam de leerling nog niet los van de mees-
ter. Pas later ontwikkelde hij zijn eigen stijl. Na 
omzwervingen als leraar in Beveren, Brasschaat en 
een negatieve ervaring in St.-Niklaas, waar politiek 
verward werd met kunst, vond hij steun bij mensen 
als Van Vlasselaer en architect Van Looy. In 1973 werd 
hij aangezocht als leraar aan de Academie voor Scho-
ne Kunsten in Antwerpen, afdeling grafiek. Hij pro-
moveerde naar het Hoger Instituut in 1985. In 1991 
besloot hij de horizon te verruimen en hij trok naar 
de universiteit van La Laguna op het Spaanse eiland 
Tenerife om via het Erasmusproject te doctoreren. Hij 
begon met taallessen Spaans om zich verbaal te 
wapenen en de komende vijf jaar draaiden rond het 
getal 200. Toen de universiteit van Tenerife tweehon-
derd jaar eerder begon, introduceerde Goya de litho-
grafie als expressievorm in de kunst.
Oorspronkelijk werden litho’s gebruikt voor het drukken 
van partituren, de eerste grote opdracht was de partituur 
van Mozarts Toverfluit. Het verband is gauw gelegd en de 
thesis werd een ingewikkeld kluwen van alle genoemde 
elementen die in elkaar pasten als een puzzel.

Het werk  met de titel La machia de la vida odio  (De 
magie van een leven zonder haat) is een kortverhaal 
over de geschiedenis van de lithografie, geënt op het 
libretto van De Toverfluit’. Uiteindelijk kreeg Wim de 
doctoraatstitel cum laude na zijn openbare presenta-
tie voor een jury van vijf professoren. In 1994 was hij 
gastdocent aan deze universiteit en in 1995 in de 
academie van Tianjin (China).

de BeVerenAAr Wim VAn remorteL
Een kunstenaar werkt eenzaam in zijn atelier en komt 
pas naar buiten als het werk naar zijn mening toon-
baar is. Maar Wim wilde niet verkommeren en zette 
ook graag een stapje in de buitenwereld. Hij enga-
geerde zich gretig in het verenigingsleven. In 1963 
was hij medestichter van de toneelvereniging ‘Kamer 
Edelweiss Toneelgroep’ (KET) om met amateurtoneel 
op te boksen tegen de televisiecultuur. In 2013, ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van deze 
toneelgroep ontwierp hij de affiche voor het jubile-
umstuk ‘De Red Star Line’. Zijn laatste werk was een 
ets aangeboden aan alle leden van KET. Staf Stoelen, 
die geen enkele voorstelling had gemist mocht in 
naam van het publiek de ets in ontvangst nemen.

Hij was lid van de Orde van het Pilorijn. Hij zette zijn 
schouders onder het Beverse verenigingsleven en 
ontwierp logo’s, affiches, decors en drukwerk om hun 
projecten te ondersteunen.

In 2002 was Beveren gastgemeente voor het Interge-
meentelijk Reynaertproject. CC Ter Vesten en ver-
schillende Beverse verenigingen sloegen de handen 
in elkaar voor de uitvoering van de musical ‘Reynaert, 
de Vosical’. Wim ontwierp daarvoor computerprints 
en de techniek stelde hem in staat om bij elke print 
een kleurnuance aan te brengen of een andere wijzi-
ging door te voeren. Op die manier was elke print 
uniek. Hij ontwierp het decor voor de voorstelling en 
maakte ook een aantal penseeltekeningen in inkt. 

Die werden in 2014 
tentoongesteld in 
de foyer van CC Ter 
Vesten, toen Beve-
ren opnieuw voor-
trekker was van het 
Intergemeentelijk 
Reynaertproject.

Hij kreeg van de gemeente de opdracht om een werk 
te maken dat bij bijzondere gelegenheden als relatie-
geschenk wordt aangeboden. Het eerste van de drie-
honderd genummerde exemplaren hangt in het 
bureau van burgemeester Marc Van de Vijver. 

BLAden VAn een onBekend sprookJe
Als schilder was hij klassiek opgeleid, maar die oplei-
ding was geen keurslijf. Eind twintigste eeuw ontwik-
kelde men digitaal gestuurde technieken die vele 
toepassingen kennen in de industrie en druktechno-
logie. In de jaren negentig begon hij zich te speciali-
seren in computergrafiek. Hij scande zijn tekeningen 
in om ze verder met de computer te bewerken. Tien 
jaar later, in 2007, kreeg hij een tentoonstelling in 
Tianjin (China) met zijn werken in computergrafiek. In 
2008 was er een overzichtstentoonstelling in OC Boe-
renpoort met als titel ‘Bladen van een onbekend 
sprookje’. De voormalige kapel was omgebouwd tot 
een polyvalente zaal en dat was ze zeker bij deze ten-
toonstelling. De heiligenbeelden waren vervangen 
door kunstwerken.

In 2011 vulde hij voor een laatste keer kasteel Corte-
walle met nieuw werk. 
Hij overleed op 2 februari 2013. Terugblikkend op het 
werk van de kunstenaar wordt duidelijk dat gedu-
rende al die jaren zijn werk gerijpt en geëvolueerd is. 
Hij is niet ter plaatse blijven trappelen en hij vindt 
waardering bij kenners tot buiten onze landsgren-
zen. Zijn etsen, schilderijen, glasheldere aquarellen 
en gouaches tekenen de verschillende perioden in 
zijn kunstenaarsleven. Elke kunstenaar maakt zijn 
eigen biografie.

WA

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 86

Schenkingen

(© archief De Beverse Klok)

Premieprint, 2002.  (© Reynaertgenootschap Tiecelijn)

Penseeltekening, inkt, 
2002. 
(© Reynaertgenoot-
schap Tiecelijn)

Wim Van Remortel (midden) toen hij het eerste exemplaar 
van het relatiegeschenk van de gemeente overhandigde aan 
burgemeester Marc Van de Vijver en toenmalig schepen van 

Cultuur Ernest Smet. (© archief De Beverse Klok)

Heiligenbeelden vervangen door computergrafiek. 
‘Bladen van een onbekend sprookje’, 
van 11 januari tot 27 januari 2008. 

(© R. Heyrman)
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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

BEVEREN OMaRMT MONGOLIë
De dienst Cultuur en Erfgoed en de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking bie-
den daarom in maart een gevarieerd programma aan. Zij willen de inwoners van 
Beveren vertrouwd maken met Mongolië en zo als het ware Mongolië ‘omarmen’. 
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Ambassade van Mongolië in Brussel, 
met de Mongoolse Gemeenschap en met Paul Van Wouwe, Ereconsul van Mongo-
lië voor het Vlaams Gewest, woonachtig in Beveren. 

Tentoonstellingen
Van 14 tot 29 maart is het OC Boerenpoort open op zaterdag en zondag van 14 u 
tot 17 u of na afspraak tijdens de volledige periode (o.a. voor het rondleiden van 
verenigingen en scholen). De toegang tot de tentoonstellingen is gratis.
In de kapel loopt de kunsttentoonstelling met schilderijen, textiel, beeldhouwwerk, 
kalligrafie en grafiek van Mongoolse en plaatselijke kunstenaars. U maakt er kennis 
met het leven van nomaden in een Ger (woontent), met hun gebruiksvoorwerpen 
en hun klederdracht.

In de zaal ‘Kunst’ bewondert u kunstwerken van leerlingen met een beperking uit 
Ulaanbaatar, uit SBSO Baken Sint-Niklaas en uit Sint-Rafaëlschool Beveren. Ook de 
bewoners van het Home en Dagcentrum De Bron en van het dagcentrum NAH De 
Stroom en de leerlingen van het BSO Gemeentelijk Technisch Instituut werken mee. 
In de zaal ‘Kunst’ vindt u ook een boekenstand en toeristische info over Mongolië 
en Beveren.

In de zaal ‘Geschiedenis’ komt het cultureel erfgoed en de religie uit Mongolië aan bod.
Daarin worden ook de Beverse missionarissen van Scheut belicht die van 1865 tot 1949
werkzaam waren in de regio Binnen-Mongolië in China.

In de ‘Gang’ kan u de fototentoonstelling van Paul Van Wouwe bewonderen met als 
titel  ‘Leven tussen stad en steppe”.

Workshops keien schilderen
Mevrouw Bolorchuluu Ulziibat geeft verscheidene workshops ‘Keien schilderen 
met acrylverf’. Keien, penselen en verf worden ter beschikking gesteld. Inschrijven 
is niet nodig.
Za 14, zo 15, za 21 en zo 22 maart, telkens van 14 tot 15.30 uur. Bijkapel OC Boerenpoort
De deelname is gratis 

Lezingen
‘Mongolië, tussen stad en steppe’ door Paul Van Wouwe, Ereconsul van Mongolië 
voor het Vlaams Gewest.
Zondag 14 maart, van 10.30 tot 12.15 uur
6 | 3 EUR (65+,studenten)
E: gros@beveren.be - T: 0475 62 51 89,B. 

‘Kinderen van Chnggis Khan’ door Etienne Hautekeete in samenwerking met Vor-
mingplus Waas en Dender
Woensdag 18 maart van 20 tot 22 uur 
6 | 3 EUR (65+,studenten, werkzoekenden, verhoogde tussenkomst ziekenkas.
Inschrijven ten laatste op 8 maart via Vormingplus:
E: waas-en-dender@vormingplus.be - T: 037754484

Na de lezingen wordt telkens een drankje aangeboden. De tentoonstellingen in 
OC Boerenpoort zijn te bezoeken vanaf 30 minuten voor de lezingen.

toneeLgroep 
k.e.t.  

zoekt Jonge 
AkteUr  

(16 – 18 JAAr) 
Voor een heLe 

pLezAnte roL in 
noVemBer ek.

info  0474 56 00 06

SOcRaTES
Als je op je sterfbed 
nog iets vreselijks 
belangrijk te mel-
den hebt, dan heb je 
te lang gewacht. 

(auteur Michel Faber)

ONS ELSkE
Vroeger was er de veldwachter die er op de fiets (niet elektrisch) 

op toezag dat in de gemeente alles ordelijk verliep. Hij kende alle 
straten en ook veel mensen, die hij groette. En dan kwam de 
vooruitgang met de computer!
Tegenwoordig hebben we allemaal ons nummer in dat systeem 

en zien we geen veldwachter meer.  Maar nu zijn er boze buitenlanders 
(Chinezen en Russen vooral) die tot 6000 keer per dag proberen in te breken in 
dat systeem (cyberaanvallen), vertelt men ons. En nu betaalt de gemeente een 
firma, externe partner noemt men dat, per maand het loon van 6 veldwachters, 
alleen maar om dat systeem te beschermen tegen die aanvallers.
Prachtige vooruitgang!
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

KEVIN OSEI, de Fransman van Ghanese origine speelde jaren geleden een half 
seizoen bij Waasland-Beveren maar geraakte nooit aan speelminuten in een 
officiële match. Na Beveren belandde hij bij het Engelse Carlisle en was ook 
nog actief bij twee clubs in de Bulgaarse tweede klasse. Hij begon dit seizoen 
terug in Frankrijk bij Aubagne , niet ver van zijn geboortedorp Saint-Maximim. 
Tijdens de wintermercato koos hij opnieuw  voor een exotisch avontuur in 
Maleisië. Hij gaat daar aan de slag bij tweede klasser UKM Fc, de ploeg van de 
universiteit van Bangi. Ook vorig jaar speelde Osei in Maleisië, bij Perlis. De 
Ghanese belofteninternationaal speelde ooit één match in de Europa League 
voor Olympique Marseille.

ABOUBAKAR OUMAROU, de 33-jarige Kameroense aanvaller keert terug naar 
Servië, het land waar hij zijn grootste successen behaalde( onlangs werd hij in 
Vojvodina nog verkozen als speler van het afgelopen decennium) . Oumarou 
was ook twee jaar actief op de Freethiel (40 wedstrijden, 4 goals). In Servië 
speelde hij voor Rode Ster Belgrado, OFK Belgrado, Vojvodina waar Waasland-
Beveren hem weghaalde, en Partizan Belgrado (na zijn verblijf op de Freethiel). 
Partizan deed een gouden zaak aan de Kameroener. Ze verkochten hem voor 
1,2 miljoen aan het Chinese Shenzen. Nadien speelde Oumarou ook nog in 
Saoudie-Arabië maar nu keert hij dus terug naar Servië, meer bepaald naar 
NAPREDAK KRUSEVAC. 
Ook HANAN MAMAN verhuisde in de wintermercato. Hij keert terug naar Bei-
tar Jeruzalem. In 13-14 speelde de Israelische A-internationaal een jaar op de 
Freethiel. De voorbije zomer speelde hij in de Europa League nog met Hapoel 
Beer Sheba tegen Feyenoord. WB haalde hem weg bij Hapoel Tel Aviv…hij 
speelde ook nog voor Hapoel Haifa. 

MOHAMMED AOULAD geraakte na zes maand werkloosheid toch nog aan de 
slag. Hij vond onderdak bij TUBIZE in eerste amateur. 

GERTJAN MARTENS verliet dan weer RWDM om bij EENDRACHT AALST te 
gaan spelen. Hij wordt er ploegmaat van ondermeer ARNE VAN DEN EYNDE en 
BENOIT LADRIERE. 

AMODOU ABDULLEI, officieel de allerlaatste inkomende transfer van KSK 
Beveren, verhuisde ook deze winter van Tus Koblenz naar Vfr Aalen in de Duit-
se Regionalliga (vierde niveau). De 33-jarige Nigeriaan met Duits paspoort 
scoorde voor de winter 8 keer in 20 wedstrijden (plus 5 assists). Aalen mag niet 
verward worden met AHLEN. Die hebben ook een voetbalploeg, Rot-Weiss 
Ahlen en daar was ooit ex-WB-er SIEBE BLONDELLE aan de slag. 

Doelman RUBEN SMET, dit jaar een vaste waarde bij Hoogstraten gaat volgend 
seizoen aan de slag bij traditieclub Rc Mechelen. Rc Mechelen is nog volop in 
de running voor promotie naar derde amateur. Kapitein daar is ex-KSK Beve-
renspeler LEEROY DE KEERSMAECKER. 

rB

Quinten Van den Bosch 
van Judoclub Beveren op weg naar 

Belgisch Kampioenschap

Na een mooie derde plaats op de Provinciale Kampioenschappen in Aalter was 
het  weer knokken om een medaille te behalen bij de Vlaamse Kampioenschap-
pen Jeugd U18 in de categorie -73 kg in Tielt.
Quinten won zijn eerste twee wedstrijden met mooie judo. Een podiumplaats en 
de bijhorende kwalificatie voor het Belgisch kampioenschap kwamen binnen 
handbereik.
Zijn derde wedstrijd verloor Quinten echter van een sterke tegenstander met 
waza-ari, waardoor hij in de herkansingen terechtkwam.
Hij moest zich opmaken voor een sterke kamp en mocht zich niet meer laten ver-
rassen. Quinten trok de wedstrijd onmiddellijk naar zich toe en kon op schitte-
rende wijze zijn wedstrijd afmaken met een overtuigende o-soto-gari.
De coachen Patrick en Francois waren weer van de partij om de jonge atleten mee 
te begeleiden en te motiveren. 
Quinten kan zich nu voorbereiden op het Belgisch Kampioenschap in Herstal.

WA (met dank aan Bruno Bertels)

FLOR, DE SPEakER VerVoLg

Het publiek moest tot luisteren aangezet worden. Het zou 
mogelijk moeten zijn om in het even welke wedstrijd, een 
zender te plaatsen in een wagen in de koers. Het zou voorde-
len meebrengen: de koersleiding zou informatie kunnen 
meedelen en ontvangen, de toeschouwers zouden het 
gebeuren meer beleven en de wielersport zou aan interesse 
winnen. De moderne geluidsapparatuur bewijst de al even 
moderne speaker ook voordelen. Daar wilde ik voor ijveren.
De draadloze micro liet toe dat ik mij kon verplaatsen. Als ik 
op de koers een belangrijk iemand zag, dan stapte ik daar 

naartoe voor een interview. Zo kon het publiek destijds op de beroepsrennerkoer-
sen in Bazel interviews horen met Roger De Vlaeminck, Eddy Merckx, Patrick Sercu,  
Lucien Van Impe, Paul Van Himst, Rik Van Steenbergen..... In Beveren, ontdekte ik 
op een keer de vooraanstaande ballonvaarder François Schaut. Het talrijke publiek 
kon tien minuten luisteren naar boeiende avonturen uit de ballonvaart.

Het ingaan van de laatste ronde was het moment dat ik goed moest bekijken. Als 
er geen radioverbinding was, moest ik de kansen van de leiders gaan afwegen. 
Hun voorsprong werd opgenomen om aldus te kunnen vaststellen of de achter-
volgers nog konden terugkeren of niet. 
Soms moest ik echt bij de pinken zijn. Er waren vaak renners die ik niet zo goed 
kende. Ik zocht dan of er iemand in de omgeving stond met een petje op van die 
voor mij onbekende renners. Dan vroeg ik bv.: “Hoeveel heeft hij er aI gewonnen? “ 

Gewoonlijk kwam er dan wel wat informatie te voorschijn en een weinig later 
galmde het reeds door de luidsprekers. Ik  moest ook voorzichtig zijn tijdens de 
laatste ronde. Ik mocht wel een favoriet aankondigen maar toch niet vergeten de 
andere koplopers te vermelden. Het was niet de eerste keer dat een supporter 
naar mij kwam en riep:
“Hei, den  onze kent ge niet, zeker???” 

Wordt vervolgd

SPORT aNDERS
Hoeveel geld moet er in ons voetbalwereldje van 1A en 1B verknoeid, 
gefraudeerd of in verkeerde zakken terechtgekomen zijn, als zelfs een 
staartploeg als Waasland-Beveren erin slaagt om tot de enige 5 ploegen 
te behoren die het seizoen 2018-’19 met een positief bilan af te sluiten?

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                                        

Oplossing Crypto 53:  BANJO   POMP-
AF   PARFORS (PERFORS?)   VADER-
DAG   STOEIPOES   KRAAMKAMER   
SCHUIFMAAT   PLEXIGLAS   ROER-
LOOS   SNOTAAP   VOLZIN   DOORN  
en dus ….  BORDEAUXROOD

Enkele weken geleden klopte Asterix-Avo in een Bel-
gisch onderonsje Hermes Oostende en plaatste zich 
zo voor de kwartfinales van de CEV-cup. Daar wacht 
met Palmberg Schwerin een zware Duitse tegenstan-
der die in het verleden al drie keer te sterk bleek. Voor 
Asterix is het ondertussen al de 24ste Europese cam-
pagne. De Europese beker in het volleyball verander-
de al een paar keer van naam. Nu spreken we over de 
CEV-cup waarin CEV staat voor Confédération Euro-
péenne de Volleyball. Vroeger droegen de Europese 
bekercampagnes in het volley namen als “ Cup Win-
ner’s Cup”, Champions Cup” en  “Top Teams Cup”. 
Ondertussen is er naast de CEV-cup ook de Challenge 
Cup bijgekomen (zoals in het voetbal de Europa 
League naast de Champions League).
Zoals reeds eerder aangehaald, begon het in 1994 
toen ASTERIX KIELDRECHT in november twee keer 
het Franse VILLEBON partij moest geven . De ploeg, in 
de buurt van Versailles was te sterk maar de aanzet 
was gegeven voor een bijna ieder jaar terugkerend 
fenomeen… Asterix Europa in. In het seizoen 1995-96 
werd er in poules gespeeld : Madeira en Moskou 
waren de tegenstanders. Opvallend dat jaar was dat 
ook de buren van Temse in één van de poules zat in 
de CEV-cup. In 1997 werden de eerste Europese zeges 
behaald. Asterix won haar poule (tegen het Hongaar-
se Boedapest, het Bulgaarse Varna en het Servische 
Rode Ster Belgrado) en mocht zo in de achtste finales 
aantreden tegen het Italiaanse Regio Calabria. In 1998 
klopte Asterix in de eerste ronde het Noorse Klepp en 
in de tweede ronde het Deense Holte (een voorstad 
van Kopenhagen). Een Europese marathon was de 
beloning want Asterix mocht in de finalepoule met 
zijn achten aantreden naast Bergamo, het Turkse 
Ankara, Panathinaikos Athene, het Duitse Schwerin, 
het Slovaakse Bratislava, het Tsjechische Frenstat (in 

Moravië) en Cherkassy uit Oekraiene, de enige ploeg 
waartegen gewonnen kon worden. 
Ze hadden bij Asterix de Europese smaak te pakken 
want in het seizoen 1999-2000 stonden er opnieuw 7 
Europese tegenstanders op het programma : 
opnieuw Schwerin, Cherkassy en Athene naast het 
Italiaanse Perugia nog drie ploegen waar tegen 
gewonnen werd, het Nederlandse Ommen (in de 
provincie Overijssel), het Oostenrijkse Innsbruck en 
het Zweedse Vallentuna (een deelgemeente van 
Stockholm). Het was de voorloper van het Europese 
hoogtepunt van Asterix, het winnen van de Europese 
Top Teams Cup in 2001. In de groepsfase waren er zes 
zeges op rij tegen het Bosnische Tuzla, het Bulgaarse 
Shoumen en het Hongaarse Eger wat resulteerde in 
een plaatsje in de Final Four in Wenen. Daar werd 
Odessa (Oekraiene) en het plaatselijke Wiener Tele-
kom opzijgezet. 
In 2001-2002 werd Kieldrecht derde in een poule met 
Bratislava, Odessa en het Poolse Bydgoszcz (3 matchen 
werden gewonnen). Een jaar later was er een gedeelde 
eerste plaats met het Franse Villebon na ook nog vier 
gewonnen matchen tegen het Sloveense Maribor en 
het Albanese Durres, maar met meer gewonnen sets 
gingen de Fransen door. In 2004 werd in het Servische 
Lazarevac een poule afgewerkt met de thuisploeg, het 
Kroatische Kastela en het Turkse Ankara. Er werd 
gewonnen tegen Lazarevac en Kastela maar verloren 
tegen Ankara. In 2005 was het Russische Balakova( 
wordt ook wel het Russische Venetië genoemd) iets te 
sterk, al kon thuis met 3-2 worden gewonnen. In 2006 
werd in de achtste finale Bratislava uitgeschakeld maar 
bleek nadien CSKA Moskou te sterk. In 2007 werd 
gewonnen tegen Zagreb, in de volgende ronde verlo-
ren tegen het Franse Le Cannet. In 2008 werd aan twee 
Europese bekers deelge-
nomen, in de Challenge 
Cup werd verloren tegen 
St-Petersburg, in de 
CEV-cup was het Duitse 
Vilsiburg(Beieren) ook te 
sterk. 
Een tweede Europees 
hoogtepunt was het sei-
zoen 2009-2010 toen 
Asterix de finale van de 
Challenge-Cup haalde en 
uiteindelijk verloor met 
3-1 tegen het Duitse 
Dresdner. Om die finale te 
bereiken had Asterix het 
Tsjechische Olomouc, het 

Kroatische Gorica, het Duitse Vilsiburg, het Griekse 
Panathinaikos en het Turkse Galatasaray uitgescha-
keld. Het jaar daarop waren er weer twee Europese 
bekers. In de Challenge-Cup klopte het Wiesbaden 
maar verloor in de volgende ronde tegen het Russi-
sche Ekaterinburg. In de CEV-cup was Dresdner 
opnieuw te sterk. In 2011 werd gewonnen van Mac-
cabi Haifa, nadien verloren van Galatasaray (wel 3-2 
winst thuis). In 2012 werd Ankara in de eerste ronde 
uitgeschakeld, maar was een tweede Turkse tegen-
stander, Fenerbache, te sterk in de tweede ronde. In 
2013 moest een “Gouden set” beslissen . Tegen het 
Roemeense Targa Mures eindigden de twee wedstrij-
den op 3-0 maar wonnen de Roemenen de gouden 
set. Dat jaar speelde Asterix ook mee in de CEV-cup 
maar daarin was Ekaterinburg op nieuw te sterk. In 
2014 werden Barca Barcelona en Klagenfurt uitge-
schakeld maar botste Asterix op het sterke Schwerin 
( al kon het in Duitsland een set winnen). In 2015 
werd de kwartfinale gehaald na zeges tegen het 
Nederlandse Sliedrecht, Maccabi Tel Aviv, het Zwit-
serse Neuchatel. In de kwartfinales werd verloren 
tegen het Turkse Bursa. Ook in 16-17 werd de kwartfi-
nale bereikt (winst tegen het Franse Mulhouse, het 
Hongaarse Vasas Boedapest, verlies in die kwartfinale 
tegen Olympiakos Piraeus). In 17-18 werd in de CEV-
cup gewonnen van Nyireghaza(Hongarije) en verlo-
ren van Stuttgart, en in de Challenge Cup verloren 
van Sliedrecht uit Nederland. Vorig seizoen werd 
gewonnen van het Finse Viesti Salo, nadien (1/8ste 
finale) verloren van het Tsjechische Olomouc en nu 
wacht dus Schwerin na eerdere winst tegen Proste-
jov (Tsjechië) en Oostende. 

rB

24STE EUROPESE caMPaGNE VOOR aSTERIx-aVO.

SPREUk VaN ’T jaaRGETIj
Komt februari met goed weer,

dan vriest het in het voorjaar des te meer

Een mooi gezicht wordt oud, 
een mooi lichaam verandert, 

maar een mooi mens 
zal altijd een mooi mens blijven.
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsJes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLiJk  
In de Boerenpoort op 5, 6, 7 en 8 maart
In een regie van Stephanie Dhondt en Lien Claessens: 

°°°
De Poenjaardhoekwegel ligt er belabberd bij als het geregend heeft. Mensen 
die er gebruik van maken vragen aan de gemeente om de wegel beter 
berijdbaar te maken. 

°°°

De damesploeg van Basics Melsele, klaar om te promoveren naar eerste pro-
vinciale. En dit ruim meer dan de helft met eigen jeugd.

°°°

Deze mooie foto (met oorspronkelijke tekst) vonden we weer op facebook. 

het grAfschrift VAn de Week:
Hier ligt het kruispunt aan den bakker

’t is nu ne put: ligt er nie van wakker
Den  est

GEORGES STaES
GLaS-IN-LOOD

GVBS WEGWIjzER
Dat Georges Staes als kunstenaar uitdrukkelijk aanwezig is 
in onze gemeente, is sinds de rubriek en het boek 
Kunstmo(nu)menten alom bekend. Regelmatig komen er 
nog werken tevoorschijn waarvan de huidige bewoners 
niet direct wisten wie de schepper was. Vorige editie besprak 
Gerda  Vrouwe Justitia, een bas-reliëf dat zich bevond in de 
zittingzaal van het Vredegerecht in de Vrasenestraat en mee 
verhuisd is naar de nieuwbouw.

Als gevolg van dit artikel kregen we telefoon van Ingrid Smet, 
vervangend directeur van GVBS Wegwijzer in de Pastoor 

Steenssensstraat. De laatste fase van de renovatiewerken start in februari en bij de 
afbraakwerken dient zorg besteed te worden aan een prachtig glas-in-loodraam met 
een geschiedenis. Het werk is van Georges Staes en werd vervaardigd in opdracht 
van E.H. Siegfried Huyghens, vanaf 1960 directeur van de zusters van de H. Vincentius 
à Paulo die toen de Heilig Hartschool beheerden. De inrichtende macht, met zuster 
Monica als directrice, besliste begin jaren zestig om de school een facelift te geven in 
de vorm van een turnzaal, hal, bureaus, EHBO-lokaal en vergaderlokaal en het geheel 
te bekronen met een kunstwerk. Daartoe werd Georges Staes aangezocht. Zuster 
Caritas  (toen leerkracht eerste studiejaar) wist het ons allemaal haarfijn te vertellen 
alsof het gisteren gebeurd is. Het is bijna niet te geloven, maar het materiaal gebruikt 
voor de sporthal, is afkomstig van een gebouw uit de Expo ’58 in Brussel, maar ver-
schillende informanten hebben dit bevestigd. 
De voorstelling van het Heilig Hart bestaat in de regel uit een staande Christusfi-
guur in een lang geplooid gewaad. Vaak is op de borst een vlammend hart zicht-
baar, de handen zijn zegenend opgeheven of verwijzen naar het vlammend hart.

Het werk mag niet verloren gaan. Het heeft een emotionele, historische en artis-
tieke waarde. Er werd een firma aangezocht om het werk zorgvuldig te verwijde-
ren en het zal een plaats krijgen in de nieuwe hal. 

WA (met dank aan zuster Caritas, Ingrid Smet en Leonard Cleys)

'ZWARE GEVALLEN' IN DE POLDER
Onze collega’s van ’t Koerierke hebben het in hun nummer van 7 februari een paar 
keer over extra ‘zware gevallen.’
Eerst zijn er de 20.000 Amerikaanse stukken oorlogstuig die in de Waaslandha-
ven toekomen en gelost worden om zich in dit voorjaar over een deel van Europa 
te verspreiden voor de oefening Defender 2020 in ‘t kader van de NAVO. Om de 
verkeershinder enigszins te beperken in het Beverse gebeuren de verplaatsin-
gen van de tuigen grotendeels ’s nachts.
Ze maken ook melding van de Roemeense trucker die zich op 31 januari vastreed 
op het smalle bruggetje van de Vitsweg in Kallo. De vrachtwagen was op weg naar 
de firma Van Moer en de chauffeur volgde slaafs zijn gps langs de kortste route. 
Daarbij negeerde hij alle verbodsborden en toen hij zag dat hij niet in de opgebro-
ken Fabriekstraat verder kon, reed hij de Beversedijk op tot aan het smalle brug-
getje richting Vitsweg. Daar zeggen de verkeersborden dat enkel voertuigen van 
minder dan 3 ton en maximum 2,5 meter breed mogen passeren. Daar probeerde 
hij tegen beter weten in met zijn lading van 24 ton papier verder te geraken maar 
hij raakte vast en zijn beide brandstoftanks sloegen lek.
De facturen van de brandweerhulp, van de takelkosten en de verkeersboetes gaan 
natuurlijk richting Roemenië.
En ’t Koerierke meldde ook nog een raar beeld van twee containers die zonder 
enige aanduiding noch signalisatie verticaal geplaatst stonden langs De Blikken in 
de richting van Doel. Wie dat huzarenstukje verwezenlijkte mag joost weten. Wie, 
waarom en waarvoor vroeg André Cleiren zich af. En wie het antwoord bezorgde 
werd door hem getracteerd op een … warme chocomelk. Santé!

rP

(foto Ingrid Smet)
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‘t klokzeel
kLein, kLein, kLeUterke…

Op korte tijd zag ik onlangs in de kranten twee keer 
een bijna volledig zwarte bladzijde verschijnen, 
met een reclameboodschap van Orange, een van de 
drie Belgische telecomaanbieders met een eigen 
netwerk erop. De laatste keer was dat op 14 januari 
2020. De eerste keer ging ik er achteloos aan voorbij 
maar zo ‘n tweede zwarte bladzij intrigeerde mij en 
ik ging ze lezen.
‘Telenet verhoogde zijn prijzen in augustus 2019, 
Proximus verhoogt ze deze maand. Orange doet 
opnieuw niets. Klopt, ook in 2020 verhogen we onze 
prijzen voor mobiel, tv en internet niet. Want meer 
betalen voor hetzelfde, dat zit scheef.’
Vooral die laatste zin deed me nadenken.
Heeft zulke reclame wel nut? Wie maakt er nu recla-
me als hij niets nieuws aan te kondigen heeft? Heeft 
daar iemand een boodschap aan? Zeg nu zelf, wie 
zie je meest met een gsm, een i-phone of een smart-
phone in de hand staan wachten op bus, trein of 
tram; in de straat lopen of fietsen; op een terras of in 
een café aan een tafeltje zitten of zelfs thuis aan de 
keukentafel? De jeugd natuurlijk! Praten met 
mekaar doen ze nog weinig, mailen is zoveel leuker. 
Maar of zij die zwarte pagina’s hebben gezien en de 
boodschap van Orange zullen gelezen hebben, 
betwijfel ik sterk. Het zou velen van hen kùnnen van 
pas komen, maar zij tokkelen lustig verder. Ik denk 
dat de tijd nog niet slecht genoeg is om bij de kos-
ten van hun belangrijkste contactmiddel eens stil te 
staan.

…in ’t engeLs…
Wat is dan het nut van die advertenties van Orange? 
Dat zal het bedrijf toch een pak geld gekost hebben. 

Huur maar eens een volle pagina af in ik weet niet 
hoeveel kranten.

Maar een paar minuten in een Beverse apotheek 
deed mij een licht opgaan. Vlak voor mij stond een 
Engelstalige jonge vrouw, een meisje nog, met een 
kindje van zo ‘n 2 jaar oud dat bijna onophoudend 
huilde.

De moeder hield het huilkind op haar linkerarm en 
in die hand had ze krampachtig een smartphone 
vast die een filmpje vertoonde waarbij een Engels-
talig ‘Klein, klein kleuterke’ weerklonk, duidelijk 
bedoeld om het huilertje stil te krijgen.

…in BeVeren!

Ik stelde mij voor hoe het gezinnetje thuis evolu-
eerde. De moeder die probeert haar huishouden te 
beredderen terwijl ze overbezorgd haar dochtertje 
naar het zoveelste filmpje vandaag op de smart-
phone wijst om het huilkindje af te leiden. En af en 
toe zingt ze een paar noten van de begeleidende 
liedjes mee, al was het alleen maar om haarzelf wat 
moed in te pompen.

Zo iemand zou er wel baat bij hebbende zwarte 
pagina’s van Orange te lezen.  Want ik denk dat, zo 
lang ze haar smartphone als bijkomende kinderop-
pas gebruikt, de rekening van haar telecomaanbie-
der op ‘t einde van de maand telkens flink oploopt. 
Maar spijtig voor Orange blijven de reclamekosten 
voor die zwarte bladzijden in de kranten in haar 
geval ook weggegooid geld, want ik hoorde daar-
net in de apotheek dat ze geen woord Nederlands 
verstond. 
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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

cOLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943 

(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 

email: debeverseklok@advalvas.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck,  Jacques Bosman,  

Gerda Drieghe, Roger  Puynen,
François Seghers 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons  :  Erik Pijl 

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

Reklameregie: 03 775 44 53
e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

de WeerBorsteL of  
‘t gedAcht VAn riekes de Ben

Zjeraar vertelde weer eens hoe 
goed het gaat met zijn zoon die aan 
de haven werkt.
-En hoe gaat het met uw dochter 
sinds ze getrouwd is, vraagt hij aan 
Riekes.
-Oh, heel goed zegt Riekes. Ze heeft 
een heel schoon huis met een 
prachtig aangelegde  tuin en heel 
lieve en behulpzame buren.
-En haar man, de Freddy, hoe is het 
daarmee?
-Daar komt ze niet al te best mee 
overeen, zegt Riekes. Maar ge kunt 
niet alles hebben in ‘t leven ,hé.

Ons dialect is het gewoon duide-
lijk te zeggen waar het op staat. 
En dikwijls doen we dat korter 
dan de algemene omgangstaal.
Wanneer iets kriebelt dan krijgen 
we jeuk en een of andere taalge-
leerde meende daar ‘jeuksel’ van 
te moeten maken. Maar dat von-
den onze voorouders te lang. 
Gevolg: bij ons zeggen ze nog 
altijd dat we best krabben waar 
we UKSEL voelen.
En onze huismoeders weten alle-
maal wat een peluw is. Een over-
trek van een hoofdkussen op ons 
bed. Maar ik hoor thuis nog altijd 
zeggen dat ze samen met de 
lakens ook de PEULEN in de was-
machine stoppen. Nu heeft zo’n 
‘peul’ (peluw) als omhulsel wat 
weg van de peul van erwten of 
bonen, dus zo gek is dat nog niet.
’t Is ambetant als de ‘peul’ van uw 
KOPKUSSEN ruw aanvoelt want 
daar kunt ge  na een tijdje ‘uksel’ 
van krijgen en dan zijt ge de vol-
gende morgen niet uitgeslapen.  
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NEM NOU


