
Angst is vaak een slechte raadgever. Er is 
zo veel om bezorgd over te zijn: corona-
virus, dreigende oorlog, verzieking van 
het milieu, ziekte… De dreiging is 
ongrijpbaar. Het is wat angst doet, het 
kleurt onze waarneming wit of zwart. 
Een rennende jongeman heeft zijn bus 
gemist of heeft een handtas gestolen. 
We baseren ons vaak niet op feiten maar 
op associaties. Een moslim met baard, 
een verdacht pakket, een eenzame 
reistas, een auto die enkele keren 
langzaam voorbij je huis rijdt… 
De grens tussen vermoedens en voor-
oordelen is dun. 
De komst van het opvangcentrum  in 
het voormalig gebouw  van de 
belastingdienst aan het stationsplein, 
heeft zoals verwacht vele emoties 
losgeweekt. De actiegroep Gastvrij 

Beveren wil een positief signaal sturen. We spraken met Annemie De Maeyer van 
die actiegroep. Haar verhaal is er een van engagement om onze maatschappij 
beter te maken. 

Maatschappelijk werk
Annemie werd in Beveren geboren in 1959 en studeerde maatschappelijk werk 
in Antwerpen, nu de Karel De Grote Hogeschool. Ze heeft in elk geval de weg 
gevolgd die de opleiding haar had uitgestippeld. In het tweede jaar koos ze voor 
de pijler ‘individueel’ waar ze als jonge stagiaire terechtkwam bij teleonthaal 
en via persoonlijk (telefonisch) contact te maken kreeg met mensen met 
problemen. Als broekie kwam ze midden in de reële  maatschappij terecht en 
werd ze overdonderd door zware problematiek. Het heeft haar volwassen 
gemaakt en doen beseffen dat achter de façade van welstand ondergesneeuwde 
problemen schuilen.
In haar derde jaar schakelde ze over naar ‘vormingswerk’, gericht op begeleiding 
van groepen. Ook hier was er op die jonge leeftijd een confrontatie met de 
zwakkere uit onze maatschappij. Ze werkte met licht mentaal gehandicapten die 
er niet in slagen om het leven alleen te runnen. Vele aspecten komen aan bod: 
budgetbeheer, hygiëne, beheersen van conflicten en agressie (de doelgroep is 
vaak recht voor de raap). ..
Half jaren tachtig van vorige eeuw werd ze door de gemeente aangezocht als 
jeugdconsulent. Het jeugdhuis van Prosperpolder werd gerealiseerd en de prille 
jeugddienst organiseerde o.a. vakantiekampen om jongeren een zinvolle 
tijdsbesteding aan te bieden.
In de jaren negentig was er een nieuwe uitdaging bij Leerpunt Waasland.  Ze had 
ondertussen een lerarenopleiding gevolgd en was de vrouw op de juiste plaats 
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Gastvrij Beveren
Annemie De Maeyer

Bindingsangst
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W i l f r i e d  A n d r i e s
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DE BEVERSE KLOK KRIJGT DE CULTUURBOOM, LEES VOLGENDE EDITIE.

Chips, chocolade, ketchup… al eens over nagedacht hoeveel soorten ervan in de 
supermarkt zijn. Naast de bekende merken zijn er ook nog huismerken die vaak 
goedkoper zijn. Van elk denkbaar product vind je zoveel variëteiten dat de koper 
dreigt te verzuipen. Hij wordt  het slachtoffer van keuzestress en de schrik om een 
verkeerde keuze te maken. De filosofie erachter is dat hoe meer men aanbiedt, hoe 
groter de kans is dat er iets bij is dat de koper lekker vindt. Ook op andere gebieden 
stelt zich het probleem: de keuze van een energieleverancier bv. of het aankopen van 
een auto, om nog te zwijgen van  het groot aantal kandidaten bij verkiezingen. De 
mens is een gewoontedier en hij blijft gelukkig bij een beperkt aantal mogelijkheden. 
Hij informeert naar de keuze van anderen en volgt de goede raad op. Op die manier 
wordt de beslissing vereenvoudigd. Mond aan mond reclame. Anders is het wanneer 
het zaken betreft die een eigen identiteit bepalen, dan wil men een originele keuze 
om zich te onderscheiden. Bij de keuze van kleding  is er een persoonlijke voorkeur, 
ook al wil de modewereld ons in een richting duwen. 
Er zijn nog meer elementen die meer impact hebben op de kwaliteit van ons leven 
en ons geluksgevoel. Keuzevrijheid is verbonden met vele aspecten. Je wordt 
voortdurend verplicht om keuzes te maken, het legt een druk op je schouders  en je 
bent er achteraf verantwoordelijk voor. ‘Kiezen is verliezen’ zegt de volksmond. Je 
laat alle andere mogelijkheden vallen. Dat geldt voor het kiezen van een partner, 
voor een studierichting, woonplaats, een job, wel of geen kinderen… Achteraf stelt 
men zich de vraag: wat als? Als ik een andere studiekeuze had gemaakt? Als ik de job 
had aangenomen die me naar de andere kant van de wereld zou brengen?  In onze 
huidige maatschappij wordt dit samengevat met een modewoord ‘bindingsangst’. 
Men is bang om zich te (ver)binden. Aan de basis ervan kunnen ervaringen uit de 
kindertijd als oorzaak worden aangewezen. Vader was er nooit. Het kind leert dat 
het enkel op zichzelf kan rekenen en het neemt emotioneel afstand in plaats van zich 
te binden. Vraag aan politiekers of  carrièremensen  ’wat zou je anders doen, mocht 
je herbeginnen’. Dan is steevast het antwoord: ik zou er meer zijn voor mijn gezin, 
voor mijn kinderen, ik heb ze niet zien opgroeien.

Bindingsangst wordt vaak in één adem genoemd met verlatingsangst. De twee 
begrippen klinken tegengesteld, maar toch komen ze soms samen voor. Iemand is zo 
bang om verlaten of gekwetst te worden, dat hij geen binding wil aangaan. 
Het woordje ‘binden’ verbindt de twee begrippen.

Wij van onze kant hebben met onze abonnees geen bindingsangst, enkel 
verlatingsangst. We willen ze behouden en koesteren.

Gelauwerd met de  Cultuurboomprijs!
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om mee te werken aan het oplossen van functioneel analfabetisme (mensen  
met een beperking in het gebruik van de Nederlandse taal). We denken dan 
automatisch aan anderstaligen, in die tijd voornamelijk Turken, Marokkanen en 
Aziatische vrouwen. Maar er was ook nood aan alfabetisering van ongeletterden 
bij onze autochtone bevolking. Het gaat dan voornamelijk over jongeren die 
kansen hebben gemist en vroegtijdig de school hebben verlaten. Om die  
jongeren op te sporen, ging Annemie het leerpunt bekendmaken in de scholen 
van het Waasland. 
Ze werd opgemerkt door de directie van de Sint-Maartencampus en Walter De 
Vroey troonde haar mee om haar ervaringen en capaciteiten uit de dragen via 
het vak PAV (project actuele vakken) en pedagogie binnen de richting  
kinderzorg. Later kwam daar het vak expressie bij. Tot daar de professionele 
besognes van Annemie.

Gastvrij Beveren
De actiegroep bestaat sinds 2016 en stelde zich tot doel om asielzoekers van Fort 
Sint-Marie te begeleiden. Dat laatste sloot ondertussen de deuren, maar de  
deuren van de actiegroep bleven wagenwijd open. Ze willen een tegengewicht 
bieden aan racistische reacties en de asielzoekers een hartelijk ontvangst  
bieden. Zij lanceerden de actie ‘Een hart voor vluchtelingen’ en ontwierpen 
raambordjes ‘Welkom in Beveren’.

De vereniging omschrijft haar missie als volgt. Organiseren van positieve acties 
en verbindende activiteiten om het samenleven in verbondenheid en met res-
pect mogelijk te maken.
IJveren voor een menswaardige en respectvolle omgang, opvang en  
begeleiding van mensen op de vlucht.
Knelpunten voor onze doelgroep erkennen, aankaarten en ondersteunen  
daar waar mogelijk (sociale contacten, wegwijs in de gemeente, huiswerk- 
begeleiding, begeleiding zoeken hobby, doorverwijzing,…)
Bevolking informeren en sensibiliseren. Het bieden van correcte, objectieve en 
volledige informatie. 

Nieuw opvangcentrum
Donderdag 20 februari ontving het nieuwe opvangcentrum de eerste asiel- 
zoekers. De dag voordien konden kijklustigen een kijkje nemen om een idee te 
hebben van de accommodatie voor de nieuwkomers. In totaal zullen 120  
asielzoekers opgevangen worden. De actiegroep stak de koppen bij elkaar om 
de nodige acties te ondernemen om de mensen een warm onthaal te bieden. De 
Beverse lagere scholen werden aangezocht om hartjes te vervaardigen met een 
warme boodschap in verschillende talen. Ze werden opgehangen in de bomen 
voor het opvangcentrum.

Vervolg van blz. 1

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

Voordien hadden sympathisanten een menselijke ketting gevormd op de Grote 
Markt van Beveren als positief signaal.

Gastvrij Beveren heeft ondertussen een veertigtal vrijwilligers die zich 
inzetten voor de integratie van de asielzoekers, die wachten op een  
verdict en misschien zullen teruggestuurd worden. Maandelijks is er een 
babbel en op die manier wil de actiegroep een link leggen tussen het  
centrum en de gemeente. Annemie toonde in elk geval een aanstekelijk 
enthousiasme. Er zijn gelukkig nog genoeg mensen met het hart op de 
juiste plaats.                  WA

ONS ELSKE

Door een klacht van de Polder van Land van Waas tegen het bedrijf 
Storm dat in Verrebroek begonnen was aan de bouw van 3 windmolens, zijn 
die werken in februari stilgelegd. Storm had een bouwvergunning, beweren 
ze, en daarin staat dat ze voor 7 februari de werf moesten starten om hun 
bouwvergunning niet kwijt te spelen. Het Beverse gemeentebestuur betwij-
felt echter het bestaan van die bouwvergunning.
Sinds het stilleggen van de werken blazen de verschillende partijen als kwaaie 
katers naar mekaar en als ge het niet moest weten, dat was de oorzaak van de 
stormen Ciara en Dennis die we op ons dak kregen.

Wist je...
dat we regelmatig uitdrukkingen gebruiken die gebaseerd zijn op begrippen die 
niet meer van deze tijd zijn?
Wat denk je van ‘mijn frank is gevallen’ of ‘je zou hem geen vijf frank geven’? Ze  
worden nog vaak gebruikt, ook al werd de euro ingevoerd op 1 januari 2002.
‘Mijn excuses, ik heb een fout nummer gedraaid’ is ook al een tijdje niet meer  
bruikbaar want wie heeft nog een vast telefoontoestel met een draaischijf? Wie heeft 
trouwens nog een vast toestel?
Wie naar de radio luistert, hoort wel eens dat ‘een plaatje gedraaid wordt'. De  
platenspeler is in de radiostudio vervangen door computer, dus veel wordt er niet 
gedraaid.  

Annemie heeft nog volgende boodschap. Hoe meer volk,  hoe meer we 
warmte en verbinding kunnen geven. Het is echt nodig als tegengewicht 
van zoveel negatieve reacties. 
Vrijwilligers kunnen zich melden via de facebookpagina van Gastvrij  
Beveren. Of via  gastvrijbeveren@gmail.com. Je bent welkom om mee te 
helpen bij een eenmalige actie, of om maandelijks het gezellig samenzijn 
mee te verzorgen. 
Welkom.

Tweedehandsbeurs
De gezinsbond van Beveren en Haasdonk organiseert opnieuw  
een tweedehandsbeurs voor kinderkleding, babyartikelen, zwanger-
schapskledij en fietsen.  De beurs gaat open om 9 uur op zaterdag 7 
maart. 

 Wie wenst te verkopen neemt kontakt op met greet-deschepper@gezinsbond-vl.be



Vraag je een echte Beverenaar naar ‘De Pomp’, dan brengt hij je zonder aarzelen naar het kruispunt Yzerhand, Koben Geertsstraat, 
Glazenleeuwstraat, ook al verdween de gemeentelijke waterpomp al jaren geleden. Ook het kapelletje dat op de plaats van de pomp 
kwam, leeft enkel nog in het geheugen.
Op de oude foto is achter de pomp café ’t Coiffeurken te zien. Kapper-cafébaas Cesar Vercauteren of Cesarken had de inspiratie voor 
de naam niet ver gezocht. Links daarvan café Tivoli, later ’t Spieken, nog later Frituur ’t Karrewiel  en taverne-brasserie De Pomp sloot 

de rij. In de Koben Geertsstraat hangt het uithangbord van de Glazenmaker. 
Op de recentere foto zijn er nog heel wat herkenningspunten. Hair Design Van Roeyen is ondertussen al enkele jaren gestopt en in 

januari ll. werden de kapperszaak en de vroegere taverne afgebroken.               GD
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Lang een vertrouwd beeld. (© G. Drieghe)Toen de pomp nog water gaf.  
(Van Staminee tot Café II)

Deze foto van 1 februari 2020 mag geklasseerd wor-
den als ‘vroeger’ want ondertussen is de  

heraanleg van het Yzerhand en dit kruispunt  
volop aan de gang. 

HET HART VAN ADOLF VAN BOURGONDIE

Adolf van Bourgondië, we kennen hem allemaal uit de geschiedenislessen, was 
heer van Beveren en Veere. Hij verbleef deels in Beveren op zijn kasteel in de pol-
der maar ook in Veere op het kasteel Zandenburg.  Beide kastelen werden later 
afgebroken.  Adolf bekleedt hoge posten.  Hij wordt opgenomen in de Orde van 
het Gulden Vlies,  wordt zelfs admiraal en kapitein-generaal van de vloot van Kei-
zer Karel. Die laatste is met pracht en praal ontvangen in het kasteel van Veere.  
Na het vertrek van de keizer wordt Adolf zwaar ziek en komt naar zijn kasteel in 
Beveren.  Op 7 december 1540 overlijdt Adolf op 51-jarige leeftijd.  Zijn lichaam 
wordt gebalsemd en het hart werd er uit verwijderd en in een loden schrijn op 
het hoogkoor van de kerk van Beveren begraven.  Zijn lichaam werd in Veere ter 
aarde besteld.  De bronzen grafplaat bevindt zich nog steeds in onze Sint Mar-
tinuskerk en hangt tegen één van de torenpijlers.  Waar het schrijn met het hart 
gebleven is, vermeldt de geschiedenis niet.

J.B. (met dank aan Richard Willems)
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Flor, DE SPEAKER (slot)

Een wedstrijd met radioverbinding kreeg een ander 
kleurtje. Vanuit de volgwagen seinde men alle  
gebeurtenissen door. Op dat vlak verdiende Raymond 
Impanis een standbeeld. Hij meldde met grote kennis 
van zaken alle bewegingen in de kopgroep. Er waren 
zelfs speakers die hun micro op het ontvangtoestel 
leggen en Impanis gewoon aan het woord lieten. In 
sommige omstandigheden kon dat wel eens boeiend 

zijn maar toch vond ik dat het best was, mijn  opgebouwd scenario te blijven 
volgen en met eigen woorden de spanning aan de streep te doen stijgen tot 
de renners in zicht kwamen. Het waren soms moeilijke ogenblikken voor mij 
want de omstandigheden waarin ik mij bevond waren niet steeds optimaal. 
Ik stond tussen het volk. Het zicht was niet steeds duidelijk en toch moest ik 
zo snel mogelijk de winnaar kunnen melden. Eigenlijk moest tijdens de spurt 
niet zoveel worden gezegd.  
 De ervaring leerde reeds dat veel toeschouwers zodanig toekijken dat ze 
gewoon niets horen. Is het een spurt met miniem verschil dan moest ik zeer 
voorzichtig zijn en onder voorbehoud een winnaar melden. Ik vond het best 
dan te zeggen: “We wachten af wat de koersafgevaardigden hebben  
genoteerd". Of wat de fotofinish zei.

Dus wachten op de officiële winnaar.  
Het gebeurde immers dat er wel eens een  
speaker  aan de micro omriep dat renner  x had 
gewonnen want hijzelf had dat zo gezien. Doch 
het, was op de witte lijn renner Y die het haalde. 
Gevolg: hevige discussie onder de twee groe-
pen supporters van X en Y. Zelfs zware verwijten 
aan het adres van de koers-afgevaardigden 
want zij hadden X niet goed gezien zoals die 
speaker ! Daarom heb ik nooit de winnaar 
genoemd als het spannend was. Dus, bij een 
nipte spurt raadpleegde ik snel de koersleiders. 

Ik vroeg dan meteen ook de eerste drie of als het kon de eerste vijf. Die  
werden afgeroepen en waren voor de toeschouwers de allerbeste informatie. 
Zij moesten toch weten hoe het afliep. Natuurlijk, als ze één na één binnen 
komen, dan ziet iedereen het wel. Voor de BWB-afgevaardigden was dat dan 
ook gemakkelijk werken. Toen BWB –man Robert Roosen in volle glorie zijn 
koersen deed, durfde hij voor de start wel eens naar de renners roepen dat ze 
best mooi na elkaar  over de aankomstlijn reden! (Dan had hij geen probleem 
om de uitslag op te maken.)
De speaker moest dan nog zijn laatste bedrijf spelen: de huldiging. De  
winnaar moest om zijn bloemen komen waarvoor gewoonlijk een “schoon 
meiske of vrouw” werd uitgekozen. Maar wanneer de burgemeester of de 
schepen van sport aanwezig was, dan moest die de palm afgeven. En niet 
kussen, tenzij in Kruibeke waar Burgemeester Antoine  Denert de winnaar 
wel een knuffel gaf en met zijn lange baard in het rennerszweet roerde. Ik heb 
altijd gedacht dat dit zeker uniek in wielerland moest zijn. Ik kondigde ook 
steeds aan welke personaliteiten er aanwezig waren.
“We verwelkomen hier de heer burgemeester en de schepen van sport, de 
eredame van de Aardbeiprinses, de kandidate voor Miss Belgian Beauty  en 
de ex-wereldkampioen Theo Verschueren.” 

A�evering 4
Sint-Martinus / Kasteel Cortewalle 

In de lijst met beeldhouwwerken, die 
mevr. Lietaer in opdracht van de ge-
meente opstelde, vinden we een beeldje 
van Sint-Maarten terug.

Sint-Martinus te paard deelt zijn  
mantel met een bedelaar

Geen signatuur of datering zichtbaar
Witte steen

Door de bewoners van het kasteel omstreeks de eeuwwisseling (19-20ste , red.) ge-
plaatst. 
Beveren, Domein Cortewalle, in de nis boven de ingangsdeur van het kasteel.
‘De realistische beeldengroep werd blijkbaar speciaal voor de nis ontworpen.  
Deze voorstelling kwam omstreeks de eeuwwisseling de afbeelding van een aap  
vervangen.’ 
Dat in de nis een beeldje van Sint-Maarten kwam, is niet zo onlogisch, hij is de 
patroonheilige van de parochie. Maar hoe kwam eerder die aap daar terecht?  
Er is allicht een verband met de legende van Antoon Triest en de aap.
Tussen 1560 en 1652 trad de familie Triest op als meier. Ze oefende het ambt niet 
zelf uit, maar stelde er mensen voor aan. (Een meier stond in dienst van de heer 
en zorgde onder meer voor de inning van de pachten. Hij riep ook de vierschaar 
bijeen.) De familie bewoonde kasteel Cortewalle en daar kwam Antoon Triest in 
1577 ter wereld. Hij behaalde in Leuven het diploma in de rechten en ontving 
in 1602 de priesterwijding. AntoonTriest werd kanunnik van de Sint-Baafskathe-
draal en was ook hofkapelaan van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Voor 
hen ondernam hij diplomatieke zendingen. In 1616 werd hij bisschop van Brug-
ge en zes jaar later van Gent. Daar overleed hij in 1657. 

(bron: Kunst in gemeentelijk bezit te Beveren, Anne-Mieke Lietaer, 1987, i.o.  
gemeentebestuur; Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten van Groot-
Beveren, Gerda Drieghe, 2004, uitgave De Beverse Klok)

GD

KUNSTmo(NU)mentje

(© G. Drieghe)

Het graf van Antoon Triest in de  
Sint-Baafskathedraal. (© G. Drieghe)

De legende van Antoon Triest en 
de aap

Op een zonnige dag lag de  
kleine Antoon Triest te slapen in zijn 
wieg. Een aap, die de kasteelheer 
had meegebracht uit Spanje, nam  
Antoon uit de wieg en klauterde 
tot in de dakgoot van het kasteel. 
De kindermeid bad tot Onze-Lieve-
Vrouw en kreeg een ingeving. Ze 
haalde het kindje Jezus uit de kapel 
van het kasteel, wiegde het in haar 
armen en legde het in de lege wieg. 
Terwijl zij het beeldje terugbracht 
naar de kapel, klom de aap naar be-
neden en legde hij Antoon terug in 
de wieg.

Experimenteel Salon

KPSK houdt haar tentoonstelling in kasteel Cortewalle. 

Exposanten: Rita Valgaren, Marc Van Wabeke, Jean-Pierre Smet, Gaby 
Cleuren, Eric Seghers, Frieda Stevens, Maria Van den Branden, Harry Maes, 
Leona Van Wauwe, Denise Stevens, Jan D’Olieslager, Krstina Smidts, Rogier 
Lauwers, Gonda Van Wauwe, Herman Thierens.

Open op 7, 8, 14 en 15 maart telkens van 14 tot 17 uur.
Inkom gratis

SocrateS

SCHOP DE MENSEN TOT ZE EEN GEWETEN HEBBEN. (LOUIS-PAUL BOON)



achtige tekening zijn al de moeite. Samen met de herfstbloeiende cyclaam 
(Cyclamen hederifolium) verdienen deze plantjes meer aandacht in onze 
tuinen. Als je de platte knollen in de schaduw van bomen of struiken plant én 
hen een goede humusrijke grond aanbiedt zullen ze je jarenlang op een prachtig 
en kleurrijk plaatje vergasten. En dat in een periode dat de meeste kleur in de 
tuin ver te zoeken is.

Alhoewel. Wie af en toe een 
wandeling in de natuur, park 
of arboretum maakt zal wel 
gezien hebben dat de gele 
kornoelje al weken aan het 
bloeien is. In de boomgaard 
staan de marbelanenbomen 
nu reeds opvallend vroeg in 
een wolk van witte bloemen 
te schitteren. En de eerste 
Japanse kerselaars zijn reeds 
zo goed als uitgebloeid.
Er staat ons In de natuur 
en de tuin de komende 

weken en maanden nog heel wat moois te wachten. Daar kijken veel tuiniers en 
natuurliefhebbers al naar uit, zeker na de laatste stormachtige en kletsnatte 
weken.

François
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WAT BLIJFT
DE WOLKEN

Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij

En moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.

En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
Daar gaat een dame, schapen met een herder -
De wond'ren werden woord en dreven verder,

Maar 'k zag dat moeder met een glimlach weende.

Toen kwam de tijd dat 'k niet naar boven keek,
Ofschoon de hemel vol van wolken hing,

Ik greep niet naar de vlucht van 't vreemde ding
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

- Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,

Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
De verre wolken waarom moeder schreide –

Martinus Nijhoff (1894-1953)

Voorlente

Op de website van Nature Today las ik dat dit jaar de natuur minstens 
tweeënhalve week voor ligt op het gemiddelde van de laatste 19 jaar en 
vijf weken op het gemiddelde van de afgelopen vijftig jaar. Indien we de 
periode 1940-1968 als ‘normaal’ beschouwen dan zitten we nu met de bloei van 
winterbloeiers zoals onder andere sneeuwklokje, hazelaar, els en gele kornoelje 
met een voorsprong van vijfendertig dagen. Dat is zeven weken. Waar gaat dat 
eindigen? Hebben we binnen afzienbare tijd naast onze appel- en perenbomen 
ook sinaasappel- en citroenbomen in onze boomgaarden staan? En drinken 
we binnenkort Belgische rode wijn van de lekkere Toscaanse San Giovesedruif? 
Zo’n vaart zal het allicht niet lopen, maar het doet toch raar aan dat je nu al zo’n 
grote verscheidenheid van planten in volle glorie ziet staan bloeien. In de derde 
week van februari hoorde ik zelfs in mijn tuin voor de eerste keer dit jaar een 
mannetjesvink zijn slag zingen! Je zou voor minder achter de vrouwtjes aangaan 
met deze temperaturen.

In de tuin is het daardoor ook alle hens aan dek. Precies of de winter wordt met 
een maand ingekort. 
Daar waarschuwen boomkwekerijen trouwens al voor. Wie nog bomen en 
struiken met blote wortel wil aanplanten mag niet te lang meer wachten.
Met het snoeien van bomen en struiken schakelen we nu een versnelling hoger 
als je ziet hoe ver sommige planten al uitgelopen zijn. Blauwe regens moeten nu 
ook dringend gesnoeid worden. De lange uitlopers uit de gesteltakken die we in 
augustus op acht ogen hebben teruggesnoeid moeten nu op twee ogen worden 
ingekort. Je zal zien dat daardoor de bloei rijkelijker zal zijn.

Bij een bevriende tuinier zag ik onlangs naast duizenden sneeuwklokjes ook 
de winterbloeiende cyclaam (Cyclamen coum) staan bloeien. Wat een heerlijk 
schouwspel als ze in grote getale bij elkaar staan en hun kleuren van roze tot 
dieppurper showen. Alleen de bijna ronde blaadjes met daarop een kerstboom-

Gele kornoelje.

Marbelanenbloesem.

Schitterend huwelijk tussen sneeuwklok en cyclamen.

Nog een tip: vanaf 1 maart openen de vrijwilligers van natuureducatieve 
vereniging Hortus ter Saksen weer de deuren van de Orangerie op Hof 
ter Saksen op woensdag- en zondagnamiddag ( én feestdagen) van 14.00 
tot 18.00 uur. Op woensdagnamiddag worden dorstige bezoekers extra 
verwend door de mensen van De Stroom en De Bron.
Doe jezelf en hen een plezier en trakteer je op een versnapering op dat 
super gezellige terras middenin het park.
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   KRUISWOORDPUZZEL  230
Horizontaal:
2) water in dampvorm of 
in iets anders opgeno-
men (5) Engelse lengte-
maat (7) laagwater (8) 
koning (Fr) (9) plotseling 
opkomende onberede-
neerde gedachte (11) 
hoofddeksel (12) Albert 
Heijn (13) dat is (14) zoog-
dier (15) brede landweg 
(17) merk v wasmiddel 
(18) figuurtje bij bordspe-
len (19) raam of balie 
waar klanten geholpen 
worden (22) soort lamp 
(24) kleine staaf om iets 
vast te zetten (26) oude 
lengtemaat (27) nauw 
straatje (28) overeen-
komst (29) Nederlandse 
omroep

Verticaal:
(1) Bekende Vlaming (2) verslag 
ve reeks ware of fictieve gebeurte-
nissen (3) Japanse sjerp (4) human 
resources (5) zeer dunne plastic 
vellen (6) jongensnaam (8) datgene 
waarmee iem zijn daden of zijn over-
tuiging motiveert (9) zich bewegen 
(10) muzieknoot (14) grof en gemeen 
persoon (15) het verrichten
v werkzaamheden (16) bedorven 
(18) paardenkracht (20) zwaardwal-
vis (21) onder aan de buik hangend 
uitwendig gedeelte vd melkklier bij 
bepaalde zoogdieren (23) leerling 
(24) zwarte kleverige stof (25) niet-
gouvernementele organisatie

     OPLOSSING PUZZEL 229

Rachelle Smet

Op 17 februari overleed op 90-jarige 
leeftijd Rachelle Smet. Rachelle was 
67 jaar gehuwd met Leonard 
Passemier en had een zoon René. 
Decennialang woonden ze in de Piet 
Stautstraat. Acht  jaar geleden ver-
huisden ze naar de Gravendreef. 

IN MEMORIAM CRYPTO 54: ZOEK HET WOORD (oplossing in DIT nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Gelukkig zijn er de beloften die de naam Waasland-Beveren in de voetbal-
wereld hoog houden. Ze hebben zich geplaatst voor de halve finale van 
de Beker van België door Club Brugge met 4 – 0 te verslaan.
En gelukkig ook is er KSK Kallo dat aan de leiding staat in 3e Provinciale E 
en dat de laatste zondag van februari concurrent Hamme-Zogge met 6 – 0 
afdroogde.            RP

SPORT ANDERS

De Wetenschapper

Inductiekookplaat
Daar is toch iets vreemds mee. Als je er een pot opzet wordt die warm 
en als je op die plaat je hand legt, gebeurt er niets. Probeer dat maar eens 
met een gasvuur of met een klassieke kookplaat. Experimenten in de 
wetenschap hebben al veel vooruitgang gebracht, maar ook veel 
slachtoffers. Dus doe het maar niet, en geloof de wetenschapper.
Een inductieplaat produceert geen warmte. Het is de kookpot die 
warmte levert. In een inductieplaat zit een spoel met koperdraad eromheen. 
Al je daar elektrische stroom doorstuurt, wordt er een magnetisch veld 
opgewekt. Zo een veld heeft een noord- en een zuidpool afhankelijk 
van de stroomzin in de spoel. We gebruiken wisselstroom en de polen 
wisselen voortdurend van kant, zo een 30000 keer per seconde. Een speciale 
kookpot die gevoelig is voor magnetisme (een legering van ijzer, nikkel, 
kobalt of andere metalen) is van het volgzame type en de atomen wisselen 
mee en daardoor ontstaat er door wrijving  een geweldige hitte. 
Een microgolfoven werkt op dezelfde basis, maar daar wordt de warmte 
opgewekt door het voedsel zelf op voorwaarde  dat het water of vet bevat. 

MUZART ZKT JOU!

Voor onze nieuwe theaterproductie zoekt Muzart jongens en 
meisjes vanaf 12 jaar (geboortejaar 2008 en vroeger) die 
samen met ons een schitterend avontuur willen aangaan! 
Nog nooit van Muzart gehoord? Check zeker eens onze website, 
Facebook- en Instagrampagina om de sfeer van onze bende 
even op te snuiven. 
In de loop van april organiseert Muzart enkele workshops en 
een toonmoment voor alle kandidaat-acteurs. 

Inschrijven kan nog tot en met 1 april bij bert.bral@telenet.be
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 87
Andere Schenkingen

Schenking Ron Van de Vyver

In 2015 schonk Ron Van de Vyver 
(1954) Het Doelpunt aan de ge-
meente. Het was de bedoeling om het 
werk uit 1985 een plaats te geven in 
het Freethielstadion, maar het publiek 
heeft er 35 jaar later nog altijd geen 
kennis mee kunnen maken. 
De periode van de gloriejaren van 
SK Beveren had de kunstenaar 
geïnspireerd tot verschillende werken, 
die voorloper zouden worden van zijn 
latere drippingtechniek.
De rechtstreekse aanleiding voor 
dit schilderij kwam uit een match 

Beveren-Anderlecht, waarin Peter Creve uitblonk en de Anderlecht-
verdediging op een hoopje werd gespeeld.

Van de Vyver doceerde jarenlang tekenkunst aan de Stedelijke Academie 
van Schone Kunsten in Sint-Niklaas, waar hij vanaf 2006 tot 2014 ook directeur 
was. Zelf studeerde hij aan de Koninklijke Academie van Antwerpen.
Een opsomming van alle tentoonstellingen met werk van hem, zou ons 
te ver leiden maar graag vermelden we zijn laatste solotentoonstelling in 
Cortewalle in februari 2016. Daar konden bezoekers zien dat in zijn nieuwe 
werk de figuratie terug was opgedoken in de vorm van geabstraheerde 
interpretaties van licht- en luchtverschijnselen, zoals we ze waarnemen in de 
natuur. Hans Martens schreef hierover in de bijhorende publicatie: ‘Cultuur en 
natuur versterken elkaar en groeien in synergie uit tot een autonoom beeld 
dat zowel suggestief als stimulerend werkt.’

Het werk van Van de Vyver 
is in binnen- en buiten-
land in privébezit en zit 
ook in collecties van di-
verse musea en andere 
instellingen.

GD

Doelpunt, 135 x240 cm. (gemeentelijk archief KBV 025)

Uit de reeks ‘The square has never been far away 
(80 x 60, acryl op doek, 2018).  

(© R. Van de Vyver) 
(© R. Van de Vyver)

Action Painting en dripping 
Action Painting is rond 1945 in de Verenigde Staten ontstaan uit het 
abstract expressionisme. Het is spontane schilderkunst, waarbij de actie van 
de kunstenaar belangrijk is en niet zozeer wat er afgebeeld wordt. Die ac-
tie kan dripping zijn, een techniek waarbij de schilder druppels verf op het 
doek, dat al dan niet op de grond ligt, laat vallen. In extreme gevallen wordt 
de verf vanuit de pot op het canvas gegooid. Een van de bekendste kunste-
naars van deze techniek is de Amerikaan Jackson Pollock of ‘Jack the dripper’.

Met deze a� evering eindigt niet alleen het deel ‘Schenkingen’ maar ook de 
rubriek ‘Kunstmo(nu)menten’. Wie het boek nog niet in huis heeft, kan het 
nog altijd kopen bij de auteurs (Lindenlaan 56 of Schoo� and 38 in Beveren), 
in Standaard Boekhandel of bij de dienst toerisme.
Vanaf de volgende krant wordt deze bladzijde ingepalmd door ‘een 
Beverenaar’. Collega Paul Staut legde die een lijstje met twintig vragen voor. 
De antwoorden lees je in de nieuwe rubriek ‘Wilde nou ies wa weten?’

Dit werk werd als achtergrond gebruikt voor de catalogus van de 
tentoonstelling in Cortewalle.
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Viva Foundation 9120 
steunt 

Tarara en ’t Klepelken

Al tien jaar organiseert een tiental vrijwilligers, verenigd in ‘Viva Foundation 
9120’, tijdens de zomer in de verkeersvrije Gerard Van Gervenstraat een klein-
schalig gratis evenement om de mensen bijeen te brengen. Zo’n 500 bezoekers 
komen daar op af en ze zijn ook gul. 
In 2019 leverde ‘Viva Woodstock 69’ voldoende geld op om twee Beverse vereni-
gingen gelukkig te maken. Viva Foundation 9120 wil steun verlenen aan mensen 
die tussen de mazen van het sociale vangnet vallen. De twee organisaties mogen 
het geld vrij besteden op voorwaarde dat het kindernoden lenigt.

De organisatoren bereiden ondertussen de elfde editie van zaterdag 11 juli 2020 
voor. Het zal een iets andere feestformule zijn, maar zeker iets om naar uit te 
kijken.

(met dank aan Stijn De Munck)
GD

Wilfried Smet van Tarara vzw ontvangt een cheque van 500 euro uit de handen 
van Stijn De Munck, voorzitter van de Viva Foundation 9120.

Karoline Wittock van ‘t Klepelken mocht ook een gift van 500 euro in ontvangst 
nemen van de Viva Foundation 9120.

JU - JITSU  TOPSPORT - NIEUW!

Gemengde extra trainingen voor beginnende en gevorderde Ju-Jitsuka’s van 
12 tot 90 jaar als meerwaarde op de reeds bestaande programma’s en trai-
ningen als voorbereiding op competitiesduo-system en �ghting.

Dorp West, 74 - 2070 Zwijndrecht

Maandag en donderdag van 19:30 tot 21:00 uur

LESGEVERS 10de Dan VJJF :
Leon Verbraeken (maandag)
Etienne Van de Merlen (donderdag)

INFO

Op trainingsdagen/uren of 
+32 495 535632 en +32 3 5751486

2 GRATIS PROEFLESSEN
Trainingen via 10 beurtenkaart

SPORTIEVE GROETEN

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari vond het Belgisch kampioenschap Ju-
jitsu plaats in de splinternieuwe sporthal van het sportpark Beveren. Dit kam-
pioenschap werd georganiseerd door VZW Saigen. De club behaalde tevens 
de hoogste ranking in het duo classic systems, met 12 gouden, 2 zilveren en 8 
bronzen medailles. Deze bruisende club is daarmee de nummer één van België. 
Pro�ciat aan alle deelnemers.

JACQUES GEEFT RAAD
Vandaag is onze raad vooral gericht op toneelvoorstellingen.   

In Haasdonk kan men naar een heel leuk toneelstuk, genaamd ‘Erop of 
Eronder.  Voorstelling op 21, 22, 27, 28 en 29 maart in het lokaal van de 
schuttersvereniging in de Zandstraat.  Het parochiehuis wordt immers  
afgebroken.  Kaarten verkrijgbaar in de Gazetshop.
  
Bij KET kan je terecht op 13, 14, 20, 21, 27 en 28 maart (avondvoorstelling) 
en op 15 en 22 maart om 15 uur. De voorstellingen gaan door in het 
minitheater, Oud Zwembad, Klapperstraat 103.  De volledige titel van het 
stuk is ‘Trouwfeesten en processen, vuile hoeren, bedriegers, slechte 
ouders, domme kinders, enzovoorts tot het einde der tijden’.  
Het verhaal draait om Yolande, een hoer op retour.  Zij kondigt aan dat ze wil 
stoppen en dat ze gaat huwen.  Maar zoontje Thierry is tegen, hij wil geen 
zwarte papa.  Kaarten via jacques.bosman@belgacom.net  

In Kieldrecht voert Kunst Veredelt het stuk ‘Zadelpijn’ op. 
Zes dames trekken elk jaar voor een paar dagen naar Frankrijk, vooral om  
te fietsen. Soms is het stuk triest en ontroerend, meestal vrolijk en  
ongezouten.  De vriendschap en de humor winnen altijd opnieuw.  
Voorstellingen op 27 en 28 maart en ook op 3, 4 en 6 april (om 20 uur) en 
op 29 maart (om 15 uur).   Telefonisch reserveren kan via 03 773 42 79.



Op 16 februari overleed op 73-jarige leeftijd BARRY HULSHOFF. De in 
Deventer geboren verdediger groeide  in zijn Ajaxperiode (1965-1977) uit 
tot een ware cult� guur. Later werd hij trainer, vooral in België en ook bij KSK 
Beveren. In het seizoen 1995-1996 werd hij op speeldag 27 de derde coach 
dat jaar na René Desaeyere en Dimitri Davidovic. Het was vooral sponsor 
Morres Meubel die aandrong op de komst van Hulsho�  (Barry woonde in 
de villa van één van de beheerders van Morres). Na de desastreuze passage 
van Davidovic was de komst van Hulsho�  naar de Freethiel een verademing 
maar uiteindelijk degradeerde de club toch. Hij begon goed met een 1-4 
zege op Waregem (Hulsho�  viste Udovic terug op die twee keer scoorde). 
Na een 1-0 nederlaag op Harelbeke volgde een 4-0 zege tegen Antwerp, 
een 2-0 verlies op Lommel, een 2-2 tegen Gent en op Standard waar vier 
keer een achterstand werd goedgemaakt. De laatste vier wedstrijden werd 
HERVE VAN OVERTVELT op de libero gezet en dat werd een succesrijke 
ingreep. Zowel tegen Standard als Gent scoorde verdediger David Van 
Hoyweghen. Op de voorlaatste speeldag kwam Cercle Brugge op bezoek 
en die leken Beveren een vrijgeleide te geven maar doelman Peter Maes, 
nochtans terugblikkend op een goed seizoen, verwerkte bij een 1-1 stand 
een hoekschop in eigen doel. Op de slotdag moest Beveren naar Lierse, 
alleen winst kon de club in eerste houden. Aan de rust leidde Beveren met 
0-1 maar na een goedkope strafschop scoorde Rekdal en werd het later nog 
3-1.  Bij Beveren werd Paul Theunis de nieuwe trainer en Barry Hulsho�  zette 
na een korte onderbreking zijn trainersloopbaan verder bij Beerschot (niet 
toevallig was Morres Meubel daar toen ook hoofdsponsor).  

CEDOMIR JANEVSKI, gewezen trainer van Waasland-Beveren is sinds eind 
januari aan de slag bij het Cypriotische ENOSIS PARALIMNI. Janevski was 
er in de periode 2009-2011 al eens trainer en toen had hij ondermeer 
Herve Onana, Kristof Imschoot, Ivan Trickovski en huidig jeugdtrainer op de 
Freethiel Paul Kpaka onder zijn hoede. Nadat hij medio 2017 WB verliet 
(geen ontslag, zijn contract werd niet verlengd) was Janevski nog coach bij 
de Macedonische landskampioen Vardar Skopje en later bij het Egyptische 
Ismaily. 

Trainer KRUNOSLAV JURCIC (speler in Beveren in de periode van Barry 
Hulsho� ) won met zijn club AL NASR ( in Dubai, Verenigde Arabische 
Emiraten) de Arabische Golf Cup na een zege tegen Al Shabab. Twee jaar 
geleden was Jurcic trainer bij Al Nasrr (dubbele r) uit Riaadh in Saoudie-
Arabië… al nasr betekent overwinning. Sinds 2017 is Jurcic daar actief in de 
regio. Hij begon als talentscout bij de voetbalbond van Saoudie-Arabië en 
trainde ook nog Baniyas uit Abu Dhabi. 

RB

RSD EUROPE te gast in Beveren.

YB SK Beveren is sinds haar oprichting in 2011 een fan-owned club: de 
supporters hebben 100 % inspraak in alles, ze verkiezen het bestuur en 
bepalen de � nanciën. Beveren is daarin een pionier in België en engageerde 
zich van bij haar oprichting in SUPPORTERS DIRECT EUROPE, dat in Europa 
(en zelfs daarbuiten) ijvert om het voetbal terug aan de fans te geven door 
inspraak te eisen in het besturen van clubs. Voor 2020 nam KSK Beveren 
(in 2018 nam YB immers de vzw KSK Beveren over, komende mei komt het 
proces over de stamnummer voor 
de rechtbank), de organisatie van 
de jaarlijkse algemene vergadering 
op zich (de afgelopen jaren was dat 
in het Zweedse Malmö, het Spaanse 
Huelva en het Duitse Gelsenkirchen). 
De club kan terugkijken op een 
geslaagd weekend waarin ook 
HOTEL VAN DER VALK een groot 
aandeel had. Reeds op donder-
dagavond kwamen de eerste gas-
ten toe in Brussel en werd daar het 
project “FANS MATTER !” voorge-
steld. De komende twee jaar wordt 
Fans Matter gesteund door het 
Erasmus+-programma van de Euro-
pese Unie en ook door de UEFA. De 
vzw KSK Beveren is één 

van de acht partners in het project, naast de voetbalbonden van 
Italië en Israël, de supportersfederaties Israfans (Israël), Suppor-
ters in Campo (Italië), FASFE (Spanje) en Sandlanders (voetbal in 
Afrika) en SD Europe nemen ook nog twee voetbalclubs deel, 
Beveren en het Cypriotische Omonia Nicosia. Robin Beck en Jim Van De Vyver 
vertegenwoordigen KSK Beveren in dat project. Van de Europese 
commissie was ondermeer Ignacio Cocchieri aanwezig die al sinds 2013 
in Brussel werkt voor het Europees parlement en dat combineert met 
voetballen (momenteel bij Eendracht Aalst, daarvoor bij Dender en Union, 
hij zat in de jeugdwerking van Inter Milaan, studeerde in Geneve en speelde 
toen in de Zwitserse tweede klasse bij Nyon). Zijn collega van de EU, Yves Le 
Lostecque vatte alles gevat samen met de uitspraak: “YOU ARE ALL CRAZY 
ABOUT YOUR CLUB, AND I LOVE IT.” 
Vanaf vrijdag was Hotel Van Der Valk in Beveren het epicentrum. Uit 19 
verschillende landen zakten 60 deelnemers af naar het Waasland. De 
nieuwe leden die verwelkomd werden waren Dragoons FC Krakau 
(Polen), Olimpia Satu Mare (Roemenië), Sochaux (Frankrijk), Kuban 
Krasnodar (Rusland) en Frem Kopenhagen (Denemarken). Op zaterdag 
waren er drie workshops rond de thema’s “omgaan met succes en tegen-
slag”, gegeven door een Portugese sportpsycholoog, “de toekomst van de 
SLO (Supporters  Liaison O�  cer)”, gebracht door een Duitser en “Balans 
tussen voetbal en de maatschappij”, inzake het zogenaamde communitywork 
van clubs (daar was een Israëliër aan het woord). Naast de hierboven 
genoemde nieuwe clubs kwamen de gasten onder meer uit Rotterdam, 
Warschau, Hamburg, Brondby, Sogndal, Malmö, Murcia, Huelva, Cork, 
Manchester, Cavese, Jeruzalem, Worcester, Praag (Bohemians, ooit nog 
Europees tegenstander van KSK Beveren) en zelfs het verre Seattle. 
Opvallend en lovenswaardig is dat bij SD Europe er nogal wat vrouwen het 
voor het zeggen hebben. CEO is al meer dan tien jaar Antonia Hagemann, 
van Duitse origine maar wonend in Londen waar SD in 2000 het levenslicht 
zag (hun kantoor bevindt zich in Victoria-house in Bloomsbury). Ook de 
Israëlische Daphna Goldschmidt (Hapoel Katamon Jeruzalem) doet 
baanbrekend werk voor het voetbal. Ze loodste haar club als voorzitster 
vanuit het niks naar de top in tweede klasse, bracht Palestijnen en Joden 
in Jeruzalem samen door voetbal en kon in haar stad maar liefst 800 vrou-
wen aan het voetballen krijgen. De Beverse schepen van sport KATRIEN 
CLAUS die ook te gast was, werd dan ook enthousiast onthaald door al dat 
vrouwelijk geweld en voelde zich in haar nopjes toen ze de aanwezige 
gasten mocht aankondigen dat de gemeente hard werkt aan de nieuwe 
accommodatie van KSK Beveren op de site Zillebeek. 
Tijdens de rust van de wedstrijd Beveren-Sinaai, waarop alle congres-
gangers waren uitgenodigd,  en de aftrap gegeven werd door Red Flame 
TINE DE CAIGNY, werd de UEFA-Best Grassroots Club-trofee uitgereikt aan 
Karolina Szumska van ZLY Warschau. De Poolse werkte in de armste wijk van 
Warschau een project uit waarbij opnieuw vele jongeren via voetbal uit 
de miserie worden gehaald. Zly is voorts pro holebi’s, pro vluchtelingen 

en pro voetbal voor meis-
jes…alles waar het heden-
daagse conservatieve Polen 
tegen is. Die onderscheiding 
van de UEFA was dan ook meer 
dan terecht. 

RB
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Robin Beck en Daphna Goldschmidt
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Het project Meersen–Zuid situeert zich tussen de Molenbeek, de 
KMO-zone Pareinlaan, de N70 en de Alexander Farnèselaan. Bij gebrek 
aan toponiem moet de naam van de nieuwe straten aansluiten bij reeds 
bestaande namen in de onmiddellijke omgeving. In dit geval 
verwijzen de al bestaande Alexander Farnèselaan, Keizer Karelstraat, 
Guldenvliesstraat en Marnixstraat naar de Nederlanden in de 16de eeuw en 
bij uitbreiding naar de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). 
De twee straten van de eerste fase kregen in de gemeenteraadszitting van 
16 december 2014 de namen Willem van Oranjelaan en Geuzenlaan.

Willem van Oranje werd in 1533 geboren in een Duitse, protestantse familie. 
Als el� arige erfde hij van een neef het prinsdom Orange in Frankrijk. Karel 
V (keizer van het Heilige Roomse Rijk) gaf zijn toestemming, op voorwaarde 
dat Willem zich bekeerde tot het katholicisme en verder zou opgevoed wor-
den aan het keizerlijke hof in Brussel. Hij zou er uitgroeien tot een van de 
belangrijkste edelen.  
Keizer Karel (1500-1558) was als koning van Spanje verantwoordelijk voor 
de Nederlanden. Hij werd in 1555 opgevolgd door zijn zoon Filips II, een heel 
vroom maar ook achterdochtig en wreed man. De nieuwe Spaanse koning 
koos Willem van Oranje als zijn raadsman maar de goede relatie hield geen 
stand. Filips wou één katholiek rijk maar de Nederlandse edelen waren over-
wegend protestant en Willem koos uiteindelijk hun kant, meer nog, hij werd 
hun leider. Het geweld van Filips II had tot gevolg dat Willem van Oranje in 
1567 naar Duitsland vluchtte. Nadat zijn bezittingen in Nederland verbeurd 
werden verklaard, nam Willem de wapens op tegen Filips II. In 1572 kwam 
het tot een algemene opstand en Willem van Oranje riep op tot gewapend 
verzet tegen de Spaanse koning. Vier jaar later slaagde hij erin om de Noor-
delijke en de Zuidelijke Nederlanden onder zijn leiding te verenigen, maar in 
1579 kwamen de Zuidelijke Nederlanden terug onder het gezag van Spanje.
Willem van Oranje overleed op 10 juli 1582, toen hij op de trap van het Prin-
senhof in Delft werd neergeschoten.

GD

Buizelendam
Aflevering 7

Willem van Oranjelaan (Melsele) 

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

Voor wie in deze periode geïnteresseerd is en er graag op een ontspan-
nen manier over wil lezen, is het boek ‘De vrouwen van Rubens’ van 
Rosie De Dijn een aanrader. Jan Rubens, de vader van Pieter Paul was 
een tijd raadsman van Anna van Saksen, de echtgenote van Willem van 
Oranje. Ze werden minnaars en dat had grote gevolgen voor de familie 
van de kunstschilder. 

Lezing De Rank
De kracht van hoop
Verhalen van hoop liggen kennelijk voor het oprapen. Vreemd genoeg drijven die 
voorbeelden dikwijls af naar een plekje in ons achterhoofd. Wat vaak overblijft is 
cynisme en negativiteit. Geloof in hoop krijgt een stempel van naïviteit. “Terwijl 
hoop ons net voortstuwt in moeilijke dagen. Vanuit hoop kunnen we positieve 
veranderingen realiseren, hoe klein ook”, aldus Bleri Lleshi.
Voor deze avond baseert Bleri Lleshi zich op zijn boek ‘De kracht van hoop’. Daarin 
benoemt hij de wanhoop die er is, gaande van ongelijkheid tot machteloosheid. 
Tegelijkertijd pleit hij voor inzet, engagement en hoop. Hij verweeft daarbij
 inspirerende voorbeelden van vandaag met het leven en denken van Martin Luther 
King. Want zoals de geschiedenis het ons al toonde: hoop kan de wereld veranderen.
Een lezing om met geloof in een betere wereld terug huiswaarts te keren!

Het Rankteam              (GD)

Bleri Lleshi is politiek � losoof, jongerenwerker in Brussel en docent 
aan UCLL. Hij schrijft regelmatig opiniestukken en recensies voor 
verschillende media over onderwerpen als sociale ongelijkheid, liefde, 
neoliberalisme, jongeren, interculturaliteit en identiteit.

Donderdag 26 maart 2020 om 20 uur 
Mediazaal CC Ter Vesten
Inkom 5 euro

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

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

Klantenparking

Werken in Beveren

Vrasenestraat dubbele richting
Onlangs is men begonnen met de aanleg van riolering 
vanaf de Ciamberlanidreef tot en met het kruispunt met de 

Donkvijverstraat. 
Dat wil zeggen dat de Vrasenestraat voor auto’s langs die kant niet meer 
bereikbaar is. Voetgangers (met of zonder fiets aan de hand) kunnen er wel 
passeren op de, ondertussen voldoende bekende, rode loper.
Tot het najaar van 2020 wordt de Vrasenestraat dubbelrichting, maar enkel 
bereikbaar via de Grote Markt. Dit geldt ook op dinsdag tijdens de 
wekelijkse markt.               GD
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Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

Cornelis & Partners Beveren NV
Ciamberlanidreef 2, 9120 Beveren

BIV nr : 204490 / FSMA nr : 16283
 

Tel. 03/775.29.01  -  Fax. 03/775.32.60  -  www.cornelis-partners.be

De werken aan de N450, de Melseledijk en de Dijkstraat, evolueren goed. 
De verdere planning volgens de website van de gemeente Beveren: 

23|03|2020 > 12|07|2020
Verderzetting werken van aan het kruispunt tot aan Kapelwegel en tot aan 
E34.
Kruispunt Dijkstraat - Koolputstraat – Brielstraat is afgewerkt en wordt terug 
opengesteld voor verkeer tussen Brielstraat en Koolputstraat.

13|07|2020 > 10|08|2020
Bouwverlof
Melseledijk tussen Koolputstraat en E34 blijft afgesloten.
Dijkstraat tussen Kapelwegel en Koolputstraat is klaar en wordt opengesteld.

11|08|2020 > najaar
Afwerken van Melseledijk tussen Koolputstraat en E34.

°°°
Vanaf het voorjaar van 2020, na de nutswerken, start de heraanleg van de 
N70 (de Grote Baan)  In deze fase wordt de weg heringericht met onder het 
nieuwe wegdek een gescheiden rioleringsstelsel. 

°°°

°°°
°°°

Op zaterdag 24 mei organiseert Basics Melsele een All Star Game (met 
alle toppers uit tweede Nationale) ten voordele van Think Pink, een 
organisatie die zich inzet in de strijd tegen borstkanker. Tijdens de pauze en na de 
wedstrijd zijn er hapjes en drankjes aan de verschillende foodtrucks.  
Alles gaat door in de sporthal van Melsele.

Bach speelde veel met getallen. Zo 
is de getalswaarde van de naam 
BACH gelijk aan 14 (volgens de 
plaats van de letters in het alfabet: 
2+1+3+8 = 14). 
De Matthäus-Passion bestaat uit 
68 muziekstukken. Daarin zitten 
14 koralen en, minder bekend, 
er wordt 14 maal naar het hart 
verwezen. 
Verder zijn er 27 passages waarin 
het evangelie wordt gezongen en 

27 overige stukken. Het getal 27 staat bij Bach voor de drie-eenheid van 
God (3×3×3). De 27 stukken evangelietekst bestaan in totaal uit 729 maten 
of 27x27. 

Muziek verzacht de zeden
A� evering 50 - Bach en cijfe� A� evering 50 - 

Oplossing Crypto 54:  
VICKS   CLOACA   HEILBOT   RUILHART   
HONDENKAR   SLIPCURSUS   CIATIQUE   CANNESEIR   BERGREDE   
LIBELLE   VULPEN    RADAR  en dus … COLLECTEGELD

Spreuk van 't jaargetij
Is het weer op Sint-Gregorius (12 maart) dol, 

dan kruipt de vos reeds uit zijn hol. 
Maar is het schoon en zonder vlagen,
dan  schuilt hij nog veertien dagen.                                                

Het grafschrift van de week
Hier ligt Marcel Van der Aa uit Beveren
En ook Marcel Van der Aa uit Melsele

Te samen in 1 graf
’t is toch wel straf

Den Est
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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
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

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

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

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

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, 

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

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

Roger  Puynen, François Seghers.
Secretariaat: Paul Staut

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

GSM 0474 56 00 06
Reklameregie: 03 775 44 53

e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes en Marjet 
hebben Fred, een 
kozijn, op bezoek die ze 
in jaren niet meer 

gezien hebben. Fred heeft na zijn 
soldatentijd bijgetekend in ’t leger.
Hij is betrokken geweest in 
buitenlandse missies. In 
Afghanistan bijvoorbeeld. Ook in 
Belgisch Congo, in Katanga met 
zijn kopermijnen, heeft hij een 
groep misdadige zwarten de 
stuipen op  het lijf gejaagd door 
een paar van hun leiders in zo ’n 
mijnput te laten vallen die hij met 
fijne takken gecamoufleerd had. In 
Midden-Congo heeft hij eens gans 
alleen een bende opstandelingen 
uitgeschakeld. In een lijf aan lijf 
gevecht zond hij vijf van die kerels 
naar het pierenland en de rest is bij 
het zien van zijn vechtkunst op de 
vlucht gegaan.
Riekes vond het toen welletjes en 
vroeg hem op de man af:
-En waarvoor dienden die andere 
Belgische soldaten dan, Fred?

NEM NOU
Het tegenwoordig veelbesproken 

pesten beperkt zich soms tot 

SCHENNEN. We kennen dit ‘schennen’ 

in de betekenis van (be)schimpen, 

schelden, en ook een slechte naam 

of een spotnaam geven wat in het 

Waasland wel eens ‘verwijten’ heet. 

Het werkwoord schenden (schond, 

geschonden) dat aan de oorsprong ligt 

van ons ‘schennen’ gaat over zaken die 

beschadigd worden. Een geschonden 

jas, ze mag zo nieuw zijn als je maar 

wil, is niet meer voor verkoop geschikt. 

En iemand die (soms valselijk) van 

iets beschuldigd is, heeft het over zijn 

geschonden eer.

Dat ‘schennen’ gebeurt dikwijls 

door het geven van bijnamen. Soms 

zijn bijnamen gewoon erenamen 

geworden. Die van Aalst gaan er 

prat op dat ze “ajuinen’ genoemd 

worden. Zeker in de carnavals-

periode!                                                                                                                                

RP

BEVERS ASIELCENTRUM…
Op 7 februari kregen de bewoners in de omgeving van 
het kantoor FOD Financiën aan het Stationsplein te 
Beveren een brief in de bus over de Opendeur van het 
asielcentrum Beveren dat daar ingericht is.
De deuren stonden er open op 19 februari van 4 tot 8 uur. 
Wij en straks ook de bewoners, worden er ontvangen met 
vlaggetjes en hartjes boven de inkom. Die werden 
gemaakt in Beverse scholen. Het leek een beetje op 
Valentijnsdag.
De nieuwsgierigen kwamen in groten getale en dat had 
men blijkbaar niet verwacht. Zeker in het begin bracht dat 
organisatorische problemen mee. De dame van de 
ontvangst wees ons een openstaande deur aan in de 
lange gang en daar kwamen we in een grote refter die 
snel vol liep. En toen daar geen beweging in kwam waren 
er nogal wat ontevredenen die na een tijdje rechtsomkeer 
maakten. Zij hadden ongelijk want met een beetje meer 
geduld ondervonden wij dat het even daarna wel vlotter 
verliep en we kregen echt interessante uitleg.

…OPENT HOOPVOL …
Het is een groot gebouw met veel kamers en kamertjes 
maar om daar voor 120 mensen een thuis van te maken, 
dat zal een hele bedoening zijn. De inrichting van de 
refter, de slaapkamers, de toiletten en de wasplaatsen is 
nieuw. Het deed mij wel aan mijn legertijd denken, maar 
dan met kleinere kamers. Koppels met kinderen krijgen 
een kamer met vier bedden toegewezen. Koppels zonder 
kinderen komen niet in Beveren terecht. Alleenstaande 
mannen slapen met zijn zessen op een kamer.
Het viel ons op dat het personeel, men spreekt van 17 
helpers, grotendeels vrouwelijk is. De dame die daar de 
leiding neemt spreekt krachtig, duidelijk en kordaat. Zij 
heeft blijkbaar al in een ander asielcentrum gewerkt. Bij 
de ijzeren stapelbedden weet ze te vertellen hoe stevig 
die aan mekaar vastgemaakt zijn. Zij wist van een vorige 
‘post’ dat daar op een zekere dag uit een kamer van 4 

personen die door 3 mannen bewoond was, op zeker 
ogenblik het vierde bed gewoon verdwenen was. 
Men had er niet beter op gevonden dan dat bed buiten te 
werken omdat voor de 3 bewoners, die het goed konden 
vinden met mekaar, een 4e man misschien een storend 
element zou worden. Het betreffende bed werd enige 
weken later in een nabijgelegen bosje teruggevonden.

… VOOR 120 BEWONERS
Er werden vele vragen gesteld en die waren niet altijd 
positief georiënteerd. Op vragen over het principe en het 
nut van zulke opvang werd niet ingegaan. Wel waren 
veel mensen bezorgd over het tijdsgebruik van de 
toekomstige bewoners. Daarop werd met soms wat 
overdreven optimisme door de begeleiders gereageerd: 
men geeft de mensen niet alleen een slaapplaats en 
maaltijden maar ook begeleiding. Men zal de mensen 
inschakelen bij het schilderwerk en het onderhoud van 
het gebouw, er zouden speeltuigen voor de kinderen 
getimmerd worden en men vroeg of aanwezigen soms 
paletten daarvoor hadden die ze konden missen (de 
centrummanager is bereikbaar op tel. 03/205 91 60, 
het centrum komt ze dan ophalen).
Wie werkt als schilder of timmerman of bij onderhoud van 
de gemeenschappelijke delen als refter en gangen, zal 
een zakcent krijgen.
Men zal Nederlandse les geven aan de bewoners en de 
kinderen - er zouden er zo’n 40 komen - zouden in nabije 
scholen onderwijs krijgen.   

 RP




