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De Beverse KloK

van zaaDje tot (cultuur)Boom
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krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 20 maart 2020 - 25e jaargang - nummer 22 - 1,50 euro

De Beverse KloK

Vervolg op blz. 2

WiLde noU ies WA Weten? Lees p. 7

Beste lezer, we staan op een zucht van een zilveren 
jubileum. Tijd om even stil te staan, terug te blikken 
en fier te zijn op 25 jaar werking. Het stichten van een 
krant is een uitzonderlijke bevalling: de weeën 
komen pas na de geboorte. Op vrijdag 17 maart 1995 
viel in de postbus van elke Beverenaar een eerste 
nummer van de Nieuwe Beverse Klok. Gratis, zodat 
we met een gerust gemoed konden schrijven ‘niet 
tevreden, geld terug’. De Klok tikt weer, luidde het 
want vroeger was er de ‘Waasse Klok’ die in 1963 
oploste in het Vrije Waasland. Ann Bogaert nam het 
initiatief en omringde zich met een  schare schrijvers 
die de klok hoorde luiden en op zoek ging naar de 
klepel. De krant werd voorgesteld aan de pers en aan 
de personaliteiten van onze gemeente. Soms is het 
nuttig dat men geen gedachten kan lezen maar de 
blik bij velen sprak boekdelen. Het spookte door hun 
hoofden: hoe lang gaat dat duren? We kunnen het 
hen niet kwalijk nemen, wij dachten dat zelf ook. In 
elk geval, we hebben de twijfelaars een neus gezet 
want ondertussen bestaan we bijna 25 jaar en heb-
ben we een ploeg gevormd die erin slaagt om twee-
maal per maand een krant vol te schrijven. Op gebied 

van informatica waren het nog de duistere Middel-
eeuwen. Om de veertien dagen werden de teksten 
aan de drukkerij geleverd op diskette. Tegenwoordig 
is internet een zegen. Achteraf bleek het een avon-
tuur te zijn dat men enkel onbezonnen durft aan te 
gaan, vergelijkbaar met een ontdekkingsreis met het 
idee dat de aarde plat is en men op elk moment naar 
beneden kan donderen.  Gelukkig bleek ons territo-
rium bol te zijn zodat we blijven rondtoeren in het 
journalistieke wereldje van Beveren.

Een krant uitgeven is meer dan een krant schrijven. 
Coördinatie en timing zijn de sleutelwoorden. Arti-
kels worden geschreven, interviews afgenomen (om 
de veertien dagen , dat betekent 600 Beverenaars in 
een kwart eeuw), foto’s gemaakt, cartoons getekend 
(aanvankelijk wijlen Aimé Van Avermaet, daarna Erik 
Pijl), kruiswoordpuzzels en crypto’s opgesteld. De lay-
outer past alles in elkaar, heeft meestal teveel tekst, 

een enkele keer moet er nog snel iets uit de mouw 
worden geschud. De drukker drukt op maandag, de 
katernen worden op dinsdag bij Jacques tot een 
krant in elkaar gestoken en gevouwen. Jacques 
brengt ze op woensdag naar de Post in Sint-Niklaas, 
waarna ze vertrekken naar Gent om dan terug te 
keren naar onze abonnees in de buurt op vrijdag-
morgen in het beste geval. Het zijn Kafkaiaanse toe-
standen, maar tegen de post vechten is als tegen 
windmolens. De soms manke bedeling heeft ons al 
heel wat abonnees gekost. Een ketting is zo zwak als 
de zwakste schakel, er mag niks fout lopen of de lezer 
zit op vrijdagmorgen zonder Klok. 
Naast de journalistieke opgave zijn er de organisato-
rische en financiële aspecten, die moeten zorgen 
voor stabiliteit en continuïteit. 

nieUWe rUBriek, 
Lees p. 7

13 maart 1995: koppen van Beveren bekijken de koppen van de eerste krant.

Het redactieteam van het eerste uur. Van links naar rechts: Wilfried Andries, Jacques 
Bosman, Erik Apers, Anne Bogaert, Dirk Van Duyse, Flor Van de Velde, Willy De Rop, Roger 
Puynen, Renaat Stoop, Rudy Beck. Wim Van Lierop en Patrick Van Duyse waren afwezig.
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FeiteLijke Vereniging
In 1998 besloten we om een feitelijke vereniging te 
vormen en ons aan te sluiten bij de Gemeentelijke 
Cultuurraad. We boden onze medewerkers een hob-
by aan waarvoor ze niet hoefden te betalen. Schrij-
ven in de Beverse Klok moet gezien worden als een 
voorrecht. Alle redacteurs stemden toe om gratis en 
voor niets mee te werken. Medewerkers kwamen en 
gingen, voor niets gaat de zon op. 
Abonnees en adverteerders zijn het kloppend hart 
van onze vereniging en zorgen dat er voldoende 
zuurstofrijk bloed naar onze redacteurs stroomt. 

Het aantal abonnees steeg gestaag, 
zoals de processie van Echternach. 
Een probleem stelt zich zoals bij vele 
verenigingen. De gemiddelde leeftijd 
van onze abonnees is vrij hoog. Een 
ander fenomeen is dat er meer lezers 
zijn dan kopers. De krant wordt door-
gegeven of geraadpleegd in de bib.

CULtUUrBoom
En dan kregen we bericht van de 
Gemeentelijke Cultuurraad. De 
Beverse Klok wordt gelauwerd voor 
zoveel jaar werking met de ‘Cultuur-
boom 2019’.  Dat men ons in de 25ste 
jaargang heeft opgemerkt heeft 
allicht te maken met de publicatie 

van een aantal boeken die ontsproten zijn uit rubrie-
ken. Beverenaars van de twintigste eeuw (2000), Bui-
zelendam (2004), Nooit Thuis (2008), Celineke Van 
Geertsom (2013), Van staminee tot café deel 1 (2014) 
en deel 2 (2015) en recent Kunstmo(nu)menten. 

We kunnen niet ontkennen dat het verslag van de 
jury ons heeft geflatteerd, maar we gaan ons niet 
gedragen als Icarus, we blijven met beide voeten op 
de grond. Een erkenning als deze is niet te onder-
schatten, maar laat ons niet een al te grote klok 
opzetten, hoogmoed komt voor de val. Het sterkt ons 
in elk geval om door te werken en de cultuurboom 
wordt gekoesterd en krijgt een uniek plaatsje.
Een zanger is een groep, zong Wannes van de Velde. 
Dank aan alle medewerkers van het eerste tot het 
huidige uur. Ze hebben ervoor gezorgd dat het zaad-
je geplant in 1995 is uitgegroeid tot een boom, een 
cultuurboom zelfs.

Word je dan nooit moe van het schrijven? Neen, want 
je kunt er bij zitten.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

De redactie 2008: Van links naar rechts: 
Jacques Bosman, Maja Cools, Ward Van Mieghem, Wilfried Andries, Frederik Brys, 

Willy De Rop, Erik Pijl, Roger Puynen, Paul Staut, Gerda Drieghe, Filip Dalvinck en Rudy Beck.

De huidige ploeg. Van links naar rechts: 
Jacques, Roger, Erik, Rudy, Paul, Gerda, Filip, 

Wilfried en François. Afwezig op de foto: Bert Bral. 

WegenWerKen 
op- en AFrittenCompLex e17 (HAAsdonk)

Vanaf 2 maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer aan-
passingswerken uit op de brug van de N485 over de E17. 
Het werd tijd. De betonnen ‘vangrails’ verhinderden het 
zicht op de aankomende auto’s, met ongelukken tot gevolg.

De vangrails zullen worden ingekort en er komt een asverschuiving op de N485. Die 
moet niet alleen het zicht verbeteren van het verkeer dat de baan op wil rijden, ze zal 
ook snelheidsremmend werken. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de 
verlichting door LED-verlichting te vervangen en er komt extra verlichting op de 
brug over de E17. Tenslotte krijgt ook het wegdek van de brug een nieuwe asfaltlaag.

De impact op het verkeer bleef eerder beperkt maar dat verandert in het weekend 
van 27 maart. Op vrijdag wordt om 19 uur het volledige op- en afrittencomplex 
afgesloten tot maandagochtend 30 maart. 
Verkeer van en naar de E17 moet omrijden via het op- en afrittencomplex Kruibeke 
of Sint-Niklaas-centrum

n70
De nutswerken worden stilaan afgerond.
Tot het najaar worden de woningen tussen Cortewalle en de Burggravenstraat aan-
gesloten op het nieuwe netwerk. Dit zal plaatselijke hinder veroorzaken.

Door de hoge waterstand worden de nutswerken tussen de Snoeckstraat en de 
spoorwegovergang (op de grens met Zwijndrecht) uitgesteld.

Het kruispunt Viergemeet – N70 is terug open.
GD

ons elsKe
Tegen het coronavirus eet je best elke dag 

5 teentjes look.

Het helpt misschien niet direct, 
maar iedereen zal tenminste bij jou uit de 
buurt, dus op voldoende afstand blijven.
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Huize De PaeP

         Beveren

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 104

In 1938 kocht Gerard De Paep een pand in de (Oude) Zandstraat. Het was een 
annex van kasteel Molenberg. De laatste adellijke bewoners waren Werner de la 
Kethulle de Ryhove (1851-1930) en Charlotte Schoutheete de Tervarent (1862-
1938).

Na het overlijden van Gerard De Paep in 1985 en van zijn echtgenote Adrienne 
Van Goethem in 1986 werd het te koop aangeboden. Er was even sprake van dat 
de gemeente het zou onteigenen om het politiekantoor erin onder te brengen. 
Uiteindelijk besloot de familie om er serviceflats te bouwen en in 2002 opende 
Residentie Molenberg. Nadat uitbater Armonea zich op 1 december 2019 terug-
trok, veranderde de naam in Seniorenresidentie Meulenberg Beveren. 

GD

Het buitenhuis van de familie de la Kethulle de Ryhove. 
(© Beveren-Waas in oude prentkaarten, deel 1, Gerard De Beer)

De woning in 1987. (© gemeentearchief)

De situatie in 2020. (©  G. Drieghe)

zWaar WegverKeer - zonaal tonnageverBoD
De Oosterweelwerken  op linkeroever veroorzaken verkeershinder van zware vrachtwagens tot in de 
dorpskern. Bovendien worden die wegen intensiever gebruikt door fietsers. Een oplossing diende 
zich aan en vier Wase gemeentebesturen staken de koppen bij elkaar en beslisten om zwaar door-
gaand vrachtverkeer (+3,5 ton) te weren uit de woonkernen.
Het verbod geldt in Beveren, Sint-Gillis, Stekene en delen van Moerbeke, Lokeren en Sint-Niklaas. 
Voor details: www.beveren.be/tonnagebeperking. Vallen niet onder deze regeling:
de Waaslandhaven, de snelwegen E17, E34, R2, Bergstraat (N485), Bankstraat, Tasseinslaan in 
Haasdonk, Oostlangeweg van Blikken tot aan de Kerncentrale Van Doel
Begin en einde van de zone worden met passende signalisatie aangeduid. 

WA
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Het vrijwilligersteam van Gastvrij Beveren bestaat uit mensen die over alle moge-
lijke grenzen heen, verbindend werken en zich samen inzetten voor een warme 
samenleving voor iedereen.
Beveren is een superdiverse gemeente (111 nationaliteiten leven hier) waarvan 
ze de troeven en de meerwaarde wil duiden en nog versterken. Het streven naar 
een positief leefklimaat wordt als volgt samengevat.

- Een gemeente waar mensen welkom zijn. 
- Een gemeente waar we leven in verbondenheid. 
- Een gemeente waar samenleven ook echt lukt dankzij de vele verenigingen, 
vele vrijwilligers, werkgelegenheid, scholen met een venster op de wereld, toe-
gankelijke diensten, een sterk sociaal huis,... 

Het team richt zich voornamelijk naar nieuwkomers in onze gemeente, o.a. men-
sen die in het asielcentrum verblijven. Ondersteuning op verschillende terreinen: 
praktisch (bv. baby-materiaal helpen zoeken), mee vrijwilligers zoeken die Neder-
landse les willen geven, raamaffiches “welkom in Beveren” verspreiden, ...

Willen jullie in de eigen loka(a)l(en) een of meerdere affiches ophangen?
En zijn jullie bereid om affiches mee te helpen verspreiden, bv. bij jullie eigen 
leden?
Stuur dan een mailtje naar gastvrijbeveren@gmail.com en één van onze vrijwilli-
gers zal zorgen dat de affiches bezorgd worden. Alvast bedankt!

Namens het team van Gastvrij Beveren

Drama in jong Bevers gezin
Elke gemeenschap heeft wel een ‘baby Pia’, 
iemand – klein of groot – die maar geholpen 
kan worden door de solidariteit van een 
groep mensen. Zo kwam ik in contact met 
Caroline Colaes en haar vriend Sacha Van 
Bogaert.  Caroline was nog maar pas herstel-
lend van een hersentumor of zij kreeg het 
bericht dat zij opnieuw getroffen werd door 
een tumor, dit maal zeer agressief.  Er was 
weinig hoop op genezing. De mededeling 
‘geniet nog maar van de feestdagen’ kwam 
over zoals ‘het zullen wel uw laatste zijn’.  De 
familie ging op zoek.  In Keulen kwamen ze 
bij een Belgische dokter terecht die een 
andere behandeling voorstelde.  Die dokter 
was een ex-collega van het Leuvense team. 
Sacha is nog steeds razend dat men hem 
daar in Leuven niet eens over sprak.  Nijd en 
afgunst ?  De nieuwe dokter stelde een 

behandeling voor, een kombinatie van hyperthermie (verwarming van de tumor 
tot 40 graden, waardoor de kankercellen worden aangetast) en immuuntherapie.   
Bij Caroline is de therapie ondertussen begonnen, en ze heeft al meer dan de feest-
dagen overleefd.  Na drie behandelingen (1 week per maand) zijn er al duidelijke 
verbeteringen te zien.  Hoelang de behandelingen nog dienen verdergezet (moge-
lijks zelf de rest van haar leven) kan niemand voorspellen maar Caroline en Sacha 
geloven in de Keulse dokter en zijn methode.  Het grote probleem zijn de financies.  
De drie behandelingen in een privé kliniek kosten hen 100.000 euro en mogelijks 
dient de behandeling ook daarna nog verder gezet.  De behandeling wordt ook 
niet terugbetaald.  De methode is wel gekend (en terugbetaald) voor huidkanker, 
niet voor hersentumoren.  Van overheidswege komt er dus geen hulp, zelfs niet van 
de vereniging ‘kom op tegen kanker’.  De zoektocht naar geld is gestart. Waasland-
Beveren, alhoewel achteraan de rangschikking, ligt helemaal niet achteraan in de 
solidariteit met het gezin.  Tijdens de wedstrijd Beveren-Gent op 15 maart krijgen 
zij 10 euro per verkochte kaart in de C tribune (de wedstrijd is uitgesteld naar een 
latere datum wegens het Corona-virus) en op 28 maart zou er een stoofvlees-friet 
avond plaatsvinden, eveneens in de gebouwen van de voetbalclub (deze actie is 
ondertussen verplaatst naar 6 juni).  Er loopt ook een veiling van een gesigneerd 
voetbaltruitje van Kompany.  De veiling duurt tot 29 maart en het hoogste bod op 
het ogenblik dat ik dit artikel schrijf is 550 euro.  En er komen ongetwijfeld nog 
andere acties.  En een vraagje ; waar blijft Maggy De Block ?  We wensen dit jonge 
gezin alle mogelijke steun toe en hopen dat ook de Beverse gemeenschap haar 
hart zal tonen.  Misschien een tip voor de Beverse organisatie ‘Levensloop’ ?

J.B.

Wie Caroline wil steunen in haar strijd kan steeds een gift overmaken op het num-
mer BE43 0018 7967 5801.

insCHrijVingsFormULier 
groot BeVereneirse mArt 
ZAterdAg 9 mei 16U – 22U

NAAM VERENIGING:                  (Feitelijke vereniging/vzw)

Naam verantwoordelijke:
Straat:
Postcode:
Gemeente:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
website/facebookpagina:

Wenst deel te nemen aan de feestmarkt met een kraampje van Standaard 6m 5 
euro  
En wenst het kraampje uit te breiden met       x meters aan 1euro/m   =          euro
Wij betalen een waarborg van 20 euro, waarvan we15 euro terugkrijgen 
indien voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld op de website.  
Totaal:     euro
Te betalen op rekeningnummer: BE42 0018 7275 5354 op naam van Puiten-
slagersfeesten vzw, na ontvangst van factuur van onze vereniging.

INSCHRIJVINGSFORMULIER TERUG TE STUREN VOOR 9 APRIL NAAR 
Johnny@puitenslagers.be

maaK een afsPraaK
Voor heel wat producten en diensten van onze gemeente kun je voortaan 
een afspraak maken zodat de wachttijd tot het strikte minimum wordt her-
leid. Dat kan via de website www.beveren.be (knop ‘maak een afspraak’ op 
de startpagina), telefonisch (03 7501511) of aan de onthaalbalie van het 
gemeentehuis in Beveren. 
Voor zaken die snel kunnen geregeld worden (reispas, attest gezinssamen-
stelling, parkeerkaart…) kan je nog steeds terecht bij de onthaalbalie.
Een aantal producten kunnen ook digitaal geregeld worden via de knop 
‘digitaal loket’ op de websiite.

WA

socrates
Struikelen mag, blijven liggen niet. 

(Geert Allaert)

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com



DE BEVERSE KLOK - 5 

In de TuIn
voorjaar

De afgelopen weken werden we 
overspoeld door tientallen liters 
hemelwater. Veel tuinen staan op 

sommige lager gelegen plaatsen 
onder water. Zeker na weer eens een 
lange periode van langdurige en hevi-

ge regenval. Maar uiteindelijk trekt al dat 
nat de grond in. En daar is het waar we het willen hebben. Om op te sparen voor 
misschien weer een lange droge zomer. We moeten het positief bekijken.
 
Misschien dank zij die regen en vooral de dagelijkse redelijk hoge temperaturen 
zit er in de tuin al heel wat groei in de planten. De baardirissen zijn daarin op dit 
ogenblik kampioen met hun lange mensvormige bladeren van bij de veertig cen-
timeter. Bij de planten van de bosbodem en de onderbegroeiing spelen de Oos-
terse anemonen nu een glansrol. Het zijn echte blikvangers met hun hevig blauwe 
of witte margrietachtige bloemen. En elk jaar duikt er wel ergens een nieuw pol-
letje bloemen op. Omdat de zaden voorzien zijn van een zogenaamd mieren-
broodje (een aanhangsel aan het zaad waarmee mieren hun larven voeden) zor-
gen zij dikwijls voor de verspreiding ervan. Ook het prachtige en delicate lever-
bloempje duikt ieder jaar weer spontaan op tussen de, nu nog zo goed als 
bladloze struiken.

Maar waar ik elk voorjaar kinderlijk blij van wordt is de bloei van de eerste honds-
tand. Zijn naam dankt hij aan het feit dat het knolletje lijkt op de hoektand van een 
hond. En met wat geluk en veel geduld, want het is een trage groeier, komt er elk 
jaar één bloempje bij. De bloemen lijken op het dak van een pagode en zien er 
heel breekbaar uit. Supermooi! Tegen deze delicatesse kunnen weinig voorjaars-
bloeiers op. Nog zo’n heel speciaal gevalletje is de vroegste Trillium die klaar staat 
om open te springen. Dat belooft voor de volgende week.

Nu nog bij weinig tuinliefhebbers gekend, maar daar zal in de toekomst wel veran-
dering in komen, is Pachyphragma. Deze groenblijvende bodembedekkende 
plant bloeit nu reeds volop met een massa spierwitte op pinksterbloemen gelij-
kende bloemen. Het is een beter alternatief voor de veel gebruikte Pachysandra. 
Mooiere bloemen en mooier blad. Echt een aanrader!
Voor zover dat nog niet gebeurd was, schakelen veel tuiniers nu een versnelling 
hoger met hun werkzaamheden. Rozen moeten nu dringend gesnoeid worden, 
aanplantingen met blote wortel worden dringend en klimop die tegen muren 
groeit moet nu zo spoedig mogelijk ingekort worden vóór de vogels er hun nes-
ten beginnen in te maken. Ook nu de planten nog niet zo ver uitgegroeid zijn is 
het zeer interessant om een goede laag compost tussen de planten aan te bren-
gen. Een verrijking voor de bodem en een gezondheidskuur voor de plant! Maar 
pas op dat je op een drassige bodem niet te veel kapot trapt.

 

Ik wens jullie in deze tijden van Corona veel tuinplezier want in de tuin is het nog 
altijd véél gezonder dan binnen!

FrAnçois

Pachyphragma macrophyllium.

Anemone blanda.

Hondstand.

onze rijKe 
PolDergronD

Op een de terrein van DP-World in de Waaslandhaven is op 3 maart op een 
werf van Elia een gasbel geraakt bij het drillen van een paal in de grond. De 
brandweer werd opgeroepen en meerdere ploegen van Fluxys want in die 
zone ligt een hogedruk gasleiding.

Maar de leiding was intact. Het ging wel om gasbel met methaangas. Dat 
komt voor op een diepte van meerdere meters en is ontstaan door de veen-
laag die in de ondergrond aanwezig is. Het was wel even verschieten maar 
er vielen geen gewonden en de werkzaamheden konden hervat worden.
De vruchtbare polderklei was dus niet de enige rijkdom van onze polders; 
misschien hadden we ook nog energie uit de ondergrond kunnen halen.

rP

sPreuK van ‘t jaargetij
Met zuidenwind op Sint-Benooi (21 maart),

neemt het weer een goede plooi.
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HoriZontAAL: 
(1) grap (4) opgewekt en 
opgewonden gevoel door 
een bep. activiteit (8) klei-
ne opening, zoals in de 
huid (10) spreektaalvorm 
van hij (11) grootmoeder 
(13) negatie (15) sliertvor-
mig deeggerecht (16) uit-
draai (17) koppel (19) 
oude lengtemaat (20) licht 
gebouw, veelal v hout 
opgetrokken (23) sado-
masochisme (25) 
bestuursvoorzitter (26) 
ten laatste (28) model (29) 
zuiden (Fr) (32) jaargetijde 
(34) feest, fuif (35) zo snel 
mogelijk (Eng)

VertiCAAL: 
(2) grootvader (3) per omgaande  (4) met wie men regelmatig omgaat (5) compagnie 
(6) metalen vat (7) meststof v organisch afval (9) programma om computerbestanden 
te comprimeren (12) vrouwennaam (14) informatietechnologie (16) rechtszaak (18) 
reeds (19) loot die, op een boom bevestigd, daarop vastgroeit (21) uitroep ve aap (22) 
afgemeten hoeveelheid (24) mijn (Eng) (27) verbinding, relatie (30) Universitair Zie-
kenhuis Antwerpen (31) afsluiting ve buisvormige opening (33) en andere

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUZZeL 230

KruisWoorDPuzzel 231

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 55: Zoek Het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 ZeLFde nUmmers Zijn ZeLFde Letters

Marc groet ‘s Morgens de dingen
Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem  
ploem ploem 
dag stoel naast de tafel 
dag brood op de tafel 
dag visserke-vis met de pijp 
en 
dag visserke-vis met de pet 
pet en pijp 
van het visserke-vis 
goeiendag 
Daa-ag vis 
dag lieve vis 
dag klein visselijn mijn 

Paul  van Ostaijen (1896-1928)

in memoriam
LUCien BosmAn

Op 6 maart overleed dhr. Lucien Bosman 
– alom gekend als ‘de Lus’ -  in de kliniek 
van St.Niklaas.  Hij was net 94 geworden.  
Na zijn huwelijk met Maria Van Hoeyweg-
hen, begon hij aanvankelijk een kruide-
nierswinkel in Antwerpen.  Maar snel kwa-
men ze zich terug in Beveren vestigen 
waar hij een kolenhandel begon.  De 
kolenhandel werd na enkele jaren geslo-
ten en Lucien en Maria begonnen een 
drankenhandel.  Samen met Freethiel’s 
biercentrale werd hij depothouder van 
Stella Artois en Spa Monopole.  Hij verloor 
zijn echtgenote juist voor zijn 50ste huwe-

lijksverjaardag. Alhoewel hij een erg kwieke kerel was (hij was de eerste 
Beverenaar die bij de para-commando’s geweest is) onderging hij in 1973 
een eerste heupoperatie.  Er zouden er nog vier volgen.  Lucien laat 2 
kinderen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen na.

J.B.
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Sedert 1986 werkt zij voor het gemeentebestuur van Beveren, momenteel deels 
voor de dienst onderwijs en deels voor de dienst economie (organisatie veeprijs-
kampen).  Ze is  geboren en getogen in Beveren en is  de oudste van 3 zussen.  Zij 
was meer dan 20 jaar lid van het koninklijk Sint-Maartencomité.  Ze is  ondertussen 
34 jaar getrouwd met Luc en samen hebben ze 2 kinderen, Evelyn en Thomas.  
Haar  kleinkinderen, Ianthe en Thibe zijn haar allergrootste hartendiefjes.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Breien, taarten/cake bakken, kruiswoordraadsels invullen, joggen

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Toen ik een jaar of 10 was: The Rubettes met Sugar Baby Love en mijn moeder 
heeft ook ongetwijfeld grappige herinneringen aan mijn imitatie van “All you 
need is love and understanding” van Roger Glover (mét mijn zelfgemaakte karton-
nen gitaar J), Rob De Nijs, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Queen, …

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
She – Charles Aznavour en  Zo zal het zijn – Rob De Nijs 

Welke sport beoefen(de) je?
Joggen

Welke sport zie je liefst op TV?
Voetbal – Rode duivels

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Kim Clijsters

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Rood en zwart
De geur van zelfgebakken cake

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De Witte van Ernest Claes

Welke strip las/lees je het liefste?
Suske en Wiske en Jommeke

Welk is je lievelingsgerecht?
Spaghetti vongole

Wat was je aangenaamste ervaring?
De geboorte van mijn 2 kleinkinderen

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
België -  Home sweet home

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?)

De spelers van SK Beveren ten tijde van 1979 - 1980.  Jean-Marie Pfaff, Paul Vangen-
echten, Heinz Schönberger, Erwin Albert, Marc Baecke, Albert Cluytens, Wim Hof-
kens, Jean Janssens, Eddy Jaspers en Freddy Buyl,… hun handtekeningen stonden 
dagenlang op mijn arm.

Wie is/was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Sympathiekste Beverenaar: Wilfried Lauwers

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland – de rust van het bos

Wat is voor jou geluk?
Tijd doorbrengen met mijn kinderen en kleinkinderen

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Nen duvel of ne warme chocomelk

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Fietstochtje

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Het vroegere “Congoken” waar ik opgegroeid ben

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Dutroux en alle andere pedofielen

Wat is het eerste wat je 
je nog kunt herinneren?
De geborgenheid bij mijn 
moeder en grootouders, 
spelen met mijn zussen

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan CHristine Pintens
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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

tentoonstelling
dr. gerArd de pAep in BeeLd

Seniorenresidentie Meulen-
berg is gebouwd op het 
vroegere domein van dr. 
Gerard De Paep en de bewo-
ners kunnen dagelijks genie-
ten van ‘zijn’ park met eeu-
wenoude bomen.
Daarom werd het initiatief 
genomen om in de gebou-
wen van de residentie een 
permanente tentoonstelling 
aan deze opmerkelijke 
figuur te wijden.

Als stichter van de Sint-
Annakliniek in 1927 moder-
niseerde Gerard De Paep de 
medische zorg in Beveren. 
Als arts was hij sociaalvoe-
lend en hielp hij minder 
begoede families. 
Als mens vergat hij niet dat 
hij een boerenzoon was.
Als Vlaams-nationalistisch 
politicus was hij populair, 
maar over zijn rol tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn er 
bedenkingen.

Een fototentoonstelling met unieke familiefoto’s vertelt het leven van deze dokter 
en politicus.
Ze is voor iedereen gratis toegankelijk, elke dag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.
Zijn borstbeeld, dat eerder in de kliniek stond, kreeg in 2008 een plaats in het park 
van Seniorenresidentie Meulenberg, Oude Zandstraat 34 in Beveren

GD

(© archief familie De Paep)

Alle bewoners en hun familie keken uit naar het grote Meulenbergfeest op 
15 maart 2020. De tentoonstelling zou die dag officieel worden geopend in 
het bijzijn van de familie De Paep. 
Door het coronavirus moesten de feestelijkheden worden uitgesteld. Ook de 
tentoonstelling kan door buitenstaanders pas worden bezocht als er geen 
besmettingsgevaar meer is.

Raf De Paep, een van de zonen van de dokter, 
en zijn echtgenote verblijven in de residentie. (© G. Drieghe)

AFLeVering 8
Hertogin mArgAretHALAAn

Bij de uitbreiding van de verkaveling aan de Alexander Farnèselaan kreeg de ver-
binding tussen Alexander Farnèselaan en Pareinpark de naam Hertogin Marga-
rethalaan. Er zijn drie insteekwegen: de Willem van Oranjelaan (zie vorige afleve-
ring) uit de eerste fase werd doorgetrokken tot aan deze verbindingsweg. De 
tweede insteekweg kreeg de naam Eedverbondlaan. Omdat aan de laatste 
insteekweg geen woningen worden opgericht, heet die ook Hertogin Margaretha-
laan

Margaretha van Parma (1522–1586) was niet alleen de bastaarddochter van kei-
zer Karel V, ze was ook de moeder van Alexander Farnese (zonder accent!) en zo 
sluit de naam mooi aan. 
Als landvoogdes vertegenwoordigde ze in de Nederlanden van 1559 tot 1567 
de Spaanse koning Filips II, haar halfbroer. Ze trad in de godsdienstkwestie waar-
schijnlijk te tolerant op naar de zin van Filips II en als antwoord stuurde hij de 
beruchte hertog van Alva. Op dat moment keerde Margaretha terug naar Italië.

Mooi meegenomen is dat met de Hertogin Margarethalaan het aantal straatna-
men dat verwijst naar vrouwen stijgt van vier naar vijf: Alice Nahonlaan, Anna 
Piersdreef, Celine Van Geertsomstraat en recent de Hedwige de Lignestraat. Tel-
len we de heiligen erbij dan vervolledigen de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de Sint-
Annastraat en Sint-Elisabethstraat het lijstje. Op een totaal van meer dan zes-
honderd straten in Groot-Beveren blijft het een verwaarloosbaar aantal.

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.
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

Volledige afgelastingen in de sport, die niets met weersomstandigheden of 
klimaat (sneeuw, mist) te maken hebben zijn zeldzaam. We moeten al zestig 
jaar teruggaan, tot in de tweede helft van de maand december van 1960. 
Enkele dagen na het huwelijk van koning Boudewijn en koningin Fabiola bra-
ken overal in het land stakingen en rellen uit naar aanleiding van de “Een-
heidswet” (er vielen toen vier doden bij de rellen). Door de politieke onrust in 
het land werden toen ook alle voetbalwedstrijden afgelast en bij SK Beveren 
was dat de op 26 december geplande oefenmatch tegen het Brabantse 
WESPELAAR SPORTIEF, een eerste provincialer met een lange tradtie, opge-
richt in 1922 en stamnummer 490. 

Ex-verdediger RUDY CAMACHO blesseerde zich in de Champions League 
match van zijn club MONTREAL IMPACT tegen het Costaricaanse Saprissa. Hij 
is zes weken out. 
JARI VERSCHAEREN maakte na een lange revalidatie zijn wederoptreden met 
Anderlecht op de Freethiel. Opmerkelijk was dat op het scheidsrechtersblad 
bij  Anderlecht twee jonge Kruibekenaars stonden die via de jeugdwerking 
van KSK Beveren bij Anderlecht terecht kwamen. Naast Jari Verschaeren ook 
nog de jonge doelman RIK VERCAUTEREN (hij wordt 19 in juni). Vercauteren 
kwam in 2008 over van Jong Vlaanderen Kruibeke naar KSK Beveren. In 2016 
verhuisde hij naar Anderlecht.

AMIDO BALDE, de gewezen spits van Waasland-Beveren speelt sinds eind 
januari bij het Viëtnamese Ho Chi Minh City. De 28-jarige spits uit Guinée-Bis-
sau is reeds aan zijn 20ste club toe. In het seizoen 2014-2015 speelde hij 15 
wedstrijden voor WB. Hij moest voor Ho Chi Minh City direct aan de bak in de 
Aziatische varianten van de Champions League en de Europa League. In die 
drie matchen tegen het Thaise Buriram, Yangon uit Myramar en Hougang uit 
Singapore wist hij drie keer te scoren. Ook speelde en verloor hij de Viëtna-
mese Supercup met 2-1 tegen Hanoi. 

rB 

BaDminton en volleyBal, 
een geslaagD HuWelijK

Op zaterdag 29 februari vierden badmintonclub B.S.V. en volleybalclub 
T.W.V. het 40-jarig bestaan. Beide clubs werden destijds opgericht door 
Joke Van Vlaenderen, die nog steeds actief is.  Ingrid Vermeiren en Agnes 
Cleemput  vervolledigen het bestuur. 

Deze sportieve dames en heren sporten elke week in de sporthal ‘t Wit 
Zand in Melsele. Elke maandag van 11.45 tot 13.15 uur is er badminton  en 
elke vrijdag van 11.45 tot 13.15 uur wordt het volleybalnet gespannen. 
Hop naar de vijftig.

WA

20ste goal Bij reD flames 
voor tine De caigny.

Voor de tweede keer in hun geschiedenis namen de Red Flames begin 
maart deel aan de Algarve-Cup in Portugal.  De vorige keer was in 2016 en al 
was Tine De Caigny toen nog maar 18 jaar, ze was er al bij. Vier jaar later nam 
Yves Serneels, de bondscoach bij de dames niet minder dan 28 speelsters 
mee naar de Algarve. De bedoeling was dan ook om zo veel mogelijk te 
experimenteren met het oog op het komende Europees Kampioenschap. 
De Belgische dames werden uiteindelijk zesde op acht. In de eerste match 
werd het 1-1 tegen Nieuw-Zeeland (7-8 verlies met de strafschoppen). Voor 
Tine werd het daar op nieuw een mijlpaal in haar loopbaan. In de met 1-0 
gewonnen match tegen thuisland Portugal scoorde ze en dat was meteen 
haar TWINTIGSTE treffer voor de Red Flames. Ook in de derde wedstrijd 
tegen Denemarken (0-4 verlies) kwam Tine aan de aftrap.
Vak voor haar vertrek naar Portugal was ze te gast bij YB SK Beveren om er 
de aftrap te geven voor de match tegen Herleving Sinaai, druk bijgewoond 
door de SD Europe-delegatie. Voor de wedstrijd reikte ze ook twee cheques 
van ieder 500 euro uit, een deel van de opbrengst van de vlaaienslag, aan 
twee “goede doelen”, nl. “Duchenne Parent Project” (voor kinderen met een 
spierziekte) en “vzw De Brug”, een sociale kruidenierswinkel uit Beveren voor 
mensen in nood.

rB

Tine De Caigny 

sPort anDers
Hoe kon het zo ver komen met Waasland-Beveren in de degradatiestrijd een 
paar weken geleden? De Franse coach Mercier was veel te toegeeflijk en liet 
zelfs de spelers van W – B op een dag kiezen tussen kaartspelen of pokeren 
in de plaats van een training, meldt een krant nu. En dat terwijl het water hen 
tot aan de lippen stond.  

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                                        

In de inventaris die Anne-Mieke Lietaer opmaakte, 
lezen we wat meer over de achtergrond van de 
gemeentelijke waterpompen.

BeVeren
Zo stelde in 1858 de Commissaris van het Arrondis-
sement Sint-Niklaas vragen in verband met de water-
voorziening en de hygiëne in Beveren. Uit het ant-
woord van de gemeente blijkt dat de enige pomp op 
de Grote Markt stond (en er nog altijd staat). Ze moest 
instaan voor een bevolking van tweeduizend zielen 
en er was een constant gebrek aan water. Uiteindelijk 
besliste men om drie nieuwe pompen op te richten: 
in de Kloosterstraat, in de (Oude) Zandstraat en op 
het Yzerhand. 

HAAsdonk
Ook Haasdonk had volgens het verslag van 9 mei 
1859 te kampen met watertekort. ‘Door de aanhou-
dende droogte van de laatste twee jaar waren bijna 
alle pompputten van de gezinnen leeg getrokken.’ 
Daarom achtte het gemeentebestuur het noodzake-
lijk om de bestaande gemeentepomp te herstellen. 
Los van de vernieuwing van het versleten pompstel-
sel moest de pompput merkelijk worden vergroot en 
verdiept. De gemeente zou 2/3 van de kosten op zich 
nemen, voor het andere derde hoopte ze dat de 
Arrondissementscommissaris het nodige zou doen 
om een subsidie te regelen.

VerreBroek
Watertekort was van alle tijden want in 
1947 was het blijkbaar een warme en 
droge zomer. Verrebroek, Doel en Kield-
recht waren nog niet aangesloten op 
het algemeen waterleidingnet 
en de private pompputten stonden 
droog. Bovendien had men in Verre-
broek last van een ‘plaatselijk’ pro-
bleem: het water was onderhevig aan 
bezoedeling door de turfgrond.
De familie Jaequemyn schonk in 1857 
een pomp aan de gemeenschap. Die 
beschikte over een volumineuze put en 
liet goed drinkbaar water oppompen. 

Bijna 100 jaar later maakte de landbouwgemeen-
schap daar nog altijd dankbaar gebruik van. Ook 
landbouwers van Doel en Kieldrecht vonden de weg 
naar de Verrebroekse pomp en  het gemeentebe-
stuur moest ingrijpen om uitdroging te voorkomen. 
Ze liet een slot op de pomp plaatsen en alleen op 
bepaalde tijdstippen was het toegelaten om een 
gerantsoeneerd aantal liters water op te pompen.
De Jaequemynspomp bleef actief tot de jaren zestig 
van de 20ste eeuw. 

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

GD

De foto werd genomen bij de heropening van de vernieuwde Grote Markt op 19 mei 2000. Vlnr: François Smet, 
Wilfried Lauwers en Marc Van de Vijver. (© gemeentearchief)

De pomp verhuisde enkele meters. (© gemeentearchief)

PoP & toP
Zondag 19/04/2020 – CC Ter Vesten - 10.30u
Teatro Verde( Italië) – Pocket circus – familie( 3-99)
POCKET CIRCUS: een te bedenken circus dat ont-
staat uit enkele koffers - de voorwerpen in de koffer 
en een flinke dosis verbeeldingskracht zullen het 
publiek leiden naar het creatieve plezier van een 
poëtisch en bijzonder grappig spel. Kleine verhalen 
komen uit clownerie, jongleren en live muziek, om 
te spelen met gedachten, ideeën, dromen. Een 
show met veel improvisatie voor een publiek van 
alle leeftijden. Gebracht door meester clown Gian-
luigi Capone ( artiestennaam Gigi) overal ter wereld 
brengt hij zijn publiek tot schaterlach en ontroering. 
Op zijn vele reizen ontmoette hij meermaals ons 
Bevers gezelschap Figurentheater Vlinders & C . 
door hun vriendschap zakt hij speciaal naar CC Ter 
Vesten af voor deze éénmalige voorstelling. 

http://www.teatroverde.it
7 euro/5 euro (-14) knipkaarten 28 -20 (-14)
Pop & Top zondagmatinee i.s.m. Figurentheater 
Vlinders & C°

Wist je …
dAt een romeinse keiZer een UrineBeLAsting inVoerde? 

Een lege schatkist is van alle tijden en machthebbers 
halen alles uit de kast om die aan te vullen. 
In de tijd van keizer Vespasianus (eerste eeuw na Chr.) 
werd urine, omwille van zijn ammoniak, gebruikt om 
wol en leer te ontvetten. Het was dan ook gebruikelijk 
om de urine van de openbare latrines aan deze 
ambachtslui te verkopen. 
Vespasianus hief dus een belasting op urine en het 
geld diende onder meer om een veldtocht van zijn 
zoon Titus te financieren. Toen Titus zich hierover bij 
zijn vader beklaagde, liet de keizer hem aan een munt 
ruiken met de vraag ‘Stinkt dit?’. Uiteraard kon Titus niet 
anders dan deze vraag negatief  beantwoorden en zijn 
vader zou daarop gezegd hebben: ‘Geld stinkt niet’.

Kunstmo(nu)mentje - aflevering 5

WAterpompen
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  

Op een Juli avond, omtrent het 
midden van de 16de eeuw, waar-
schijnlijk in het jaar 1553, kwa-
men enige leden van de familie 
Van Bosch, die op Schaarbeek 
(een wijk van Melsele) woonde 
van de Beverse polder terug, 
waar zij waren gaan wieden. Op 
het Gaverland gekomen, waar 
toen slechts twee huizen en een 
molen stonden en dat thans een 
nog al tamelijk bevolkt gehucht 
is, vonden zij onder een oude lin-
deboom een beeldje van 
O.L.Vrouw staan, dat zij daar 
nooit te voren gezien hadden. Zij 
namen het mee en zetten het 
neer tegen de muur van de kerk 

van Melsele, recht over de pastorij, met het gedacht dat de Pastoor het ‘s ander-
daags wel vinden zou en er een plaats aan zou geven in de kerk. Doch toen zij 
zich ‘s anderdaags weer langs Gaverland naar hun akkers begaven, zagen zij met 
verwondering, het beeld op zijn vorige plaats onder de lindeboom staan. Zij gin-
gen dan het voorval aan de pastoor vertellen, die het beeld kwam halen en het in 
de kerk plaatste; maar ‘s anderdaags was het uit de kerk verdwenen en stond het 
weer op zijn eerste plaats. Zulks gebeurde tot driemaal toe, zegt de overlevering.
De mare van die wonderlijke gebeurtenis verspreidde zich aldra en ieder erken-
de daarin dat de Moeder Gods te Gaverland wilde geëerd worden. Zieken, kreu-
pelen, allerlei ongelukkige kwamen haar hun genezing afsmeken en velen kre-
gen hun gezondheid weer. Het aantal van de pelgrims vermeerderde steeds en 
hun milde giften, met die van de parochianen van Melsele vervoegd, verschaften 
de middelen om een kapel te bouwen onder de boom waar het beeld van 
O.L.Vrouw gevonden was. Het plein waar de kapel op stond werd met lindebo-
men beplant en rond de kapel werden de statiën van de H. Rozenkrans opgericht. 
Verscheidene malen in de week en gedurende de grote begankenis, die op 
O.L.Vrouw Hemelvaart begon, meermaals daags, werd er de H. Mis opgedragen. 
Ook onder de octaaf berustte er het H. Sacrament; er werd gepredikt en biecht 
gehoord. In de parochiekerk, was de toeloop zo groot, dat men genoodzaakt was 
voor de ingang van de kapel een tent op te slaan, waar men de predikstoel en de 
biechtstoelen plaatste. De laatste dag van de octaaf werd het H. Sacrament, in 
plechtige processie, naar de parochiekerk terug gedragen.
In de jaren 1585 belegerde Alexander Farnese de stad Antwerpen, die in de 
macht van de Geuzen gevallen was. Zijn hoofdkwartier had hij te Beveren geves-
tigd, terwijl een deel van zijn leger te Calloo, en een ander deel te Melsele lag. Vele 
van zijn officieren raadden aan hem het beleg op te breken, terwijl zij het schier 
onmogelijk waanden de stad in te nemen. Farnees vol betrouwen in de bijstand 
van God, voor wiens eer hij streed, verdedigde zijn voornemen met zo’n over-
tuigde welsprekendheid, dat hij iedereen tot zijn gedacht overhaalde en men 
besloot het beleg voort te zetten. Dan kwam hij in de kapel van Gaverland zich-
zelf, zijn leger, zijn onderneming onder de bescherming van Moeder Gods stellen 
en hij monterde zijn soldaten op om met vast vertrouwen in Maria’s bijstand te 
strijden, zeggende dat die machtige beschermster hen zeker zou helpen, aange-
zien zij haar beelden door de Geuzen geschonden of verbrijzeld, in de kerken van 
Antwerpen gingen herstellen.
‘s Anderendaags leverde hij slag op de oever van de Schelde en behaalde er een 
van zijn luisterrijkste overwinningen op de krijgsmacht van de Nederlandse Sta-
ten. Na zijn plechtige intrede te Antwerpen, ging hij met gans zijn gevolg in 
O.L.Vrouw kerk de H. Maagd voor zijn zegepraal bedanken.
De godsvrucht tot O.L.Vrouw van Gaverland nam nog meer toe toen op het ein-
de van de 18de eeuw de Franse Omwenteling de stille rust van dit vreedzaam oord 
kwam verstoren en ook hier haar haat tegen de godsdienst kwam uitwerken.
In Maart 1799, werden de Gaverlandkapel en de statiën van het Rozenkrans afge-
broken. Gelukkig werd het O.L.Vrouw beeld gered en door een zekere Joannes-
Baptista Daene en zorgvuldig bewaard. Die goddeloze vervolging van al wat heilig 
en al wat godsdienstig was, kon toch de eerbied voor deze gezegende plaats niet 
uit de harten roeien. De voorbijgangers bogen eerbiedig het hoofd voor het puin 
van de afgebroken kapel; de bedevaarders kwamen er voor knielen en bidden, hoe-
wel zij meermaals door de gewapende macht van daar verdreven werden; zelfs 
zette men er een strooien hut, met een O.L.Vrouw beeldje in. Zodra de vervolgers 
dat vernomen, zonden zij soldaten om de hut te vernietigen, maar ook zodra de 
soldaten weg waren stond de hut weer recht. Meermaals gebeurde dit. Zo dikwijls 
de hut door de Omwentelaars afgebroken werd, zo dikwijls was zij ‘s anderdaags 
weer opgericht door de stoutmoedigheid van Maria’s getrouwe dienaars.
Dit tafereel bleef zich herhalen tot dat, op het einde van hetzelfde jaar 1799, 
Napoleon de vervolging deed ophouden en de gelegenheid verschafte om 
Maria’s heiligdom weder op te bouwen. De strooien hut werd door een houten 
kapel vervangen; weldra hernam de toeloop en weerom werden er wondere wel-
daden verkregen. In 1840 werd er een stenen kapel gebouwd en in 1848 her-
stelde men de statiën.
Bron: 
www.stedeninfo.be Het grAFsCHriFt VAn de Week:

Hier lag het beeldje van onze lieve Vrouw.
Allen naar Gaverland kom maar gauw

Den  est

Oplossing Crypto 55:  MODE   MERCI   CRUISE   ZANGDUO   
KLETSKOP   ROCKOPERA   BLINDEDARM   DAKTERRAS   UITZICHT  ROODSEL 
BOEMAN   LAKEI    en dus  … DRUGTOERIST

café De Duif
Enkele weken geleden kregen we vanuit het Cypriotische Nicosia een Nederlands 
voetbaltijdschrift toegestuurd met een artikel over Jean-Marie Pfaff. Het artikel 
dateerde van maart 1976 en een prachtige paginagrote kleurenfoto, genomen in 
Café De Duif op het Ijzerhand, begeleidde de tekst. De Duif was toen het clublok-
aal van SK Beveren. In 1935, toevallig ook de oprichtingsdatum van de voetbalclub, 
kreeg het café de naam De Duif . De toenmalige eigenaar Jules Van Roeyen (vader 
van ere-secretaris Roger Van Roeyen) was een fervent duivenmelker. Vanaf 1958 
werd het café het clublokaal van de lokale voetbalploeg (tot dan was het de Vier 
Eemers op de markt in Beveren). Het was de thuis van verdediger FREDDY BUYL 
want zijn vader, wielrenner Gerard Buyl  stond sinds 1952 achter de toog. Op de 
foto van Jean-Marie symboliseert de achtergrond zowat het hele cafégebeuren 
van “De Duif”, voetbalfoto’s en trofeeën van SK Beveren, jeugdploegen (het café 
was decennialang de vertrekbasis van de jeugdploegen wanneer ze op verplaat-
sing moesten), bekers en foto’s van de duivenmaatschappij, de spaarkas van de 
spaarmaatschappij De Buylvrienden, aankondigingen voor schietingen en kaar-
tingen, wielerwedstrijden (het Comitee ter Heropleving van de Wielersport had er 
zijn lokaal) en notarisaankondigingen voor verkoopdagen van huizen die daar 
ook plaats vonden. 

De aanleiding van 
het artikel in 
“Voetbal Internati-
onaal” was de 
interland Neder-
land-België , 
belangrijk voor 
wie er naar het WK 
in Argentinië zou 
mogen en het 
keepersprobleem 
van België. Doel-
man Christian Piot 
revalideerde van 
een gescheurde 
kruisband maar 
bondscoach Ray-
mond Goethals 

vond een halve Piot nog altijd beter dan de rest van de Belgische keepers. En dat 
verstonden ze in Nederland niet zo goed want de 22-jarige Jean-Marie Pfaff kon 
uitpakken met geweldige statistieken. Op het moment van de reportage waren er 
28 competitiematchen betwist en had JMP amper 13 goals geïncasseerd. Gewel-
dige cijfers voor een ploeg, toen in de middenmoot (Jean-Marie zou uiteindelijk 
de competitie afsluiten met niet minder dan 20 clean-sheats , wedstrijden zonder 
tegengoal). De prestaties van Pfaff hadden eerder al de Duitse pers naar Beveren 
gelokt (Der Kicker) en heel wat Nederlandse topclubs waren geinteresseerd in 
Jean-Marie (vooral Feyenoord en PSV, eerder waren ook Ajax en Twente bij de 
gegadigden…Twente haalde uiteindelijk een andere Belg binnen, Mark De Clerck 
die later nog als technisch directeur voor KSK Beveren zou werken). Goethals ver-
koos toch een halve Piot te gebruiken, met alle gevolgen van dien, een 5-0-neder-
laag.
VI stuurde een topjournalist naar Beveren, JOHN LINSE die naast het voetbal ook 
jarenlang de Tour de France volgde en ooit een biografie schreef van de Neder-
landse wielerlegende Wim Van Est, “Het ijzeren uurwerk”. John Linse zal dan ook 
tevreden geweest zijn met de locatie die Jean-Marie uitkoos, bij een gewezen cou-
reur die 16 jaar prof was . De zoon van John Linse, Rodger  is een vermaard voet-
balmakelaar die ondermeer Jan Vertonghen, Denzel Dumfries en vroeger Ruud 
Van Nistelrooy en Salomon Kalou in zijn portefeuille heeft 
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foto De Duif
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‘t klokzeel
WAterVerkWisting …

Aan de Kruibekesteenweg in Beveren zowel als in 
de Hendrik Consciencestraat stromen de laatste 
weken duizenden - wat zeg ik- miljoenen liters zui-
ver water in de riolen. Het is water dat weggepompt 
wordt voor de bouwwerken van de appartementen 
die massaal verrezen zijn in het binnengebied tus-
sen de Kruibekesteenweg, de Piet Stautstraat en de 
Hendrik Consciencestraat.
Meermaals de laatste jaren krijgen wij Beverenaars 
folders in de bus die ons uitnodigen om een appar-
tement in Beveren te kopen of te huren in weer 
maar eens een nieuwe appartementsblok, een resi-
dentie, zoals men die blokken tegenwoordig noemt. 
Het is om de tel kwijt te raken. En vermits elke resi-
dentie ondergrondse parkeerruimte moet voorzien, 
moet bij de graafwerken enorm veel water wegge-
pompt worden uit de Beverse ondergrond en zoals 
op de Kruibekesteenweg verdwijnt dat allemaal 
nutteloos in de riolering. 
En dat terwijl water toch de eerste levensbehoefte 
is van de mens. Maar ook van dieren en planten. De 
noodsituatie van ons grondwaterpeil waarin we 
door de droge jaren 2018 en ’19 beland waren is nu 
wel gedeeltelijk opgelost door het aanhoudend 
regenweer van februari en begin maart.

…Hoe LAng kAn Het …
Geregeld lees je over toekomstige watertekorten. 
En de pers slaat ons dan om de oren met titels als : 
140 liter water nodig voor  één kopje koffie; produc-
tie van een kilogram tarwe vereist 1300 liter water; 
de kweek van 1kg maïs vraagt 900 liter water. En als 
de vegetarisch georiënteerden vooral de veeteelt 
willen treffen, worden de cijfers gewoon beangsti-
gend:  voor een kilo rundsvlees rekent men op 
15.500 liter; één kilo kip vereist  3900 liter en 1 kilo 
varkensvlees heeft 4800 liter water nodig. 

En ondertussen zie je zoveel water in de buurt waar 
je woont zo maar voor je neus wegstromen.

Ik weet het, het vraagt enorm veel moeite om het 
water dat hier in Beveren-Zuid in de riool terecht 
komt, op te vangen en het naar een Afrikaanse kof-
fieplantage te brengen. En zelfs voor het transport 
naar een kippenkwekerij in je eigen land staat een 
massa problemen in de weg. Maar, heeft iemand al 
eens geprobeerd aan die massale verspilling iets te 
verhelpen? Of heeft de overheid op dat vlak zelfs al 
eens een vermanende vinger naar de bouwonder-
neming uitgestoken of een rapport aan de verant-
woordelijke van de bouwfirma afgegeven over de 
aan gang zijnde verspilling?

…Zo nog VoortgAAn ?
Het is toch onmogelijk om met dat water iets aan te 
vangen, hoor ik je al zeggen. Ik herinner mij wijlen 
Jozef D’hondt, de rijksveearts uit de Peperstraat, die 
rond 1970  betrokken was in het comité dat de eige-
naars van poldergronden bijstond bij de onteige-
ningen waarbij de industrie onze polders begon in 
te palmen. Bij onderhandelingen met de industrië-
len ondervonden die mensen dat ze D’hondt de 
boom injoegen telkens als ze op een van zijn opmer-
kingen reageerden met ‘technisch onmogelijk’. Vol-
gens de veearts was er (ook reeds  50 jaar geleden !) 
niets nog technisch onmogelijk. Als in nu lees dat 
Groenland het smeltwater van zijn ijskappen te 
koop aanbiedt dan zal dat wel op grotere schaal 
gebeuren dan in flesjes van een halve liter. Dus ook 
met overtollig zuiver water uit de Beverse onder-
grond zijn er mogelijkheden als er maar een wil is 
om er een uitweg voor te zoeken.  
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WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zjeraar vertelt Riekes dat 
hij vroeger wel wat pro-
blemen gehad heeft om 
aan de geschikte vrouw 

te geraken.
-Ach ja, zegt Riekes, dat ging wel 
meer zo. Ik herinner mij dat in de 
tijd voor ik ons Marjet kende, een 
oogske had op Annie, een meisje 
van een paar straten verder. Maar 
de eerste keer dat ik bij Annie aan 
huis ging was dat geen meevaller. 
Haar moeder, dat was nog te doen. 
Maar haar vader, amai!
Eerst bekeek hij mij niet eens en 
wat later stelde hij zulke ambetante 
vragen dat ik mij daar ongewenst 
voelde en ik een uitvlucht zocht om 
afscheid te nemen.
-En voor goed? wil Zjeraar weten.
-Eigenlijk wel, zegt Riekes. Ik kwam 
Annie op straat tegen en zij vond 
dat haar vader toch niet zo pikant 
geweest was. En onze hond, zei ze, 
waarvan ge eerst bang waart, die 
ligt nu aan de ketting.
-Jawel, maar uw vader niet, ant-
woordde ik haar. En toen was het uit 
met de liefde.

Met veel SERVITUTEN kwam hij het 
vergaderlokaal binnen alsof hij voor 
al de problemen waarmee de ploeg 
te kampen had de juiste oplossing 
had. Hier bedoelen ze dat de binnen-
komende met een groot air, met 
overdreven veel complimenten 
indruk probeerde te maken op de 
aanwezigen. Eigenlijk betekent het 
Franse woord ‘servitude’ dienstbaar-
heid, plichtpleging, slavernij. Servitu-
de of erfdienstbaarheid is een begrip 
dat voorkomt in het eigendomsrecht 
en het kan bijv. gaan over het verle-
nen van overweg over iemands 
eigendom.
Maar in ons dialect heeft het woord 
een afgeleide betekenis gekregen en 
bedoelen we vooral de overdrijving 
in plichtplegingen zodat ze een beet-
je belachelijk gaan lijken en wat weg 
hebben van wat wij in het Waasland 
STREKEN of complimenten zijn gaan 
noemen. Dat woord ‘streken’ leidde 
tot samenstellingen als strekenma-
dam en strekenmaker. Dat zijn 
mensen met een (groot) air over zich, 
met veel complimenten of met veel 
servituten. 
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nem nou


