
Davidsfonds Beveren-Zuid komt met een ambitieus project om het 90-jarig 
bestaan van de afdeling in de verf te zetten. Letterlijk en figuurlijk want er zijn 
nogal wat schilders-kunstenaars uitgenodigd om mee te werken. Centraal staan 
de grote drie van ons kunstpatrimonium: Rubens, Van Eyck en Bruegel. Zij vor-
men de rode draad van een tentoonstelling. Kunstenaars van onze gemeente 
werden aangezocht, zij lieten hun oog schijnen op het artistieke verleden en gin-
gen in confrontatie. Zij kozen een werk en  wilden een eigen meesterschap plaat-
sen op hun manier. Het resultaat is dit weekend te zien met veertien deelne-
mende kunstenaars en een zestigtal kinderen en jongeren van de Kunstacade-
mie Beveren. Coördinator van het hele gebeuren is Joske Vercruyssen-Du Jardin. 
We ontmoetten haar in haar woonst in de Perstraat, samen met Lutgarde Van 
Raemdonck en Antoine Baert.

Joske Vercruyssen werd geboren te Kallo. In 1985 volgde ze haar echtgenoot 
naar Haasdonk. Sinds 2016 is ze actief lid. Antoine werd geboren te Hamme Zog-
ge en bracht zijn jeugd door in Grembergen. In 1977 huwde hij, en in tegenstel-
ling tot Joske, slaagde zijn echtgenote erin hem mee te tronen naar Haasdonk. 
Hij neemt de ledenadministratie voor zijn rekening en voor het project is hij pen-
ningmeester.

Davidsfonds-Zuid
Het Davidsfonds is een cultuurvereniging gesticht in 1875 te Leuven en genoemd 
naar kanunnik prof. Jan Baptist David (1801-1866). Men diende een dubbel doel, 
de algemene ontwikkeling van het Vlaamse volk en de bevordering van de 
Vlaamse volksbelangen.
Lutgarde is een echte Haasdonkse, jarenlang lid in hart en nieren en voorzitter 
van de vereniging. Zij gaf ons een terugblik. Aanvankelijk waren er drie afdelin-
gen in onze gemeente: Davidsfonds Melsele en Kallo, Haasdonk en Wase Polders. 
Vorig jaar besloten de eerste twee om de handen in elkaar te slaan en te fuseren 
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Davidsfonds-Zuid
Granieten jubileum
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DE BEVERSE KLOK

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

Vervolg op blz. 2

LEES BIJ DE CARTOON P. 5

Ieder zijn mening. Politieke debatten tussen verschillende partijen proberen eerder 
het eigen gelijk te halen bij de kiezer die al overtuigd was, dan bij de tegenstrever. 
Men mag nog zo bevlogen zijn, ze brengen meestal geen zoden aan de dijk. Ieder 
blijft bij zijn eigen mening. Mensen zijn moeilijk op andere gedachten te brengen. 
Met de verkiezingen in het vizier worden we overstelpt met meningen en partijpro-
gramma’s. De media likken duimen en vingers af. Zolang een discussie verloopt bin-
nen de grenzen van het fatsoen, levert ze allicht goede televisie of radio op. Als men 
op de man of vrouw speelt, zoals in het verleden helaas te dikwijls aan de orde was, 
dan is het tijd om weg te zappen.

Hoe komt het toch dat we zo moeilijk van mening veranderen? We hebben vooral 
oog voor informatie die in ons kraam past. Er is in onze hersenen een filter die enkel 
gegevens doorlaat die onze mening bevestigen. Of het nu gaat over gezondheid, 
voeding, de islam, taxshift, milieuproblematiek. We zoeken eerder naar een bevesti-
ging van wat we al geloven dan naar informatie die onze opinie kan doen kantelen. 
We lezen graag een artikel in de krant waar we het mee eens zijn. In het ander geval 
stopt het bij de inleiding. Zelfs na het bekijken van een fase uit een voetbalwedstrijd 
blijven beide trainers bij hun interpretatie en eigen gelijk. 

Dit onwetenschappelijk gedrag zit er bij de mens blijkbaar ingebakken. In de exacte 
wetenschap is het zichzelf in vraag stellen essentieel. Experimenten moeten hypo-
thesen bevestigen of ontkrachten. Op die manier is onze kennis in de loop der jaren 
met vallen en opstaan uitgegroeid tot wat ze nu is. In de Middeleeuwen zweerde men 
bij aderlatingen en bloedzuigers. Men geloofde dat de aarde plat was, dat micro-
organismen spontaan ontstonden uit dood materiaal. Men dacht dat vitamine C 
pest veroorzaakte, dat de aarde het centrum van het heelal was, dat de mens als 
dusdanig geschapen is… 

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei is er het nerveuze spel en alle partijen 
proberen hun thema’s als de belangrijkste te verkondigen. Er zijn vele thema’s: groei-
ende ongelijkheid, armoede versus superrijken, ecologisch onheil, migratiestromen, 
energiebeleid… De belangrijkste vraag bij deze verkiezingen is welk van de politiek 
geladen vraagstukken het zwaarst zal doorwegen. 

Te veel mensen keren zich af van politiek, dat bewijst telkens het hoog aantal blanco-
stemmen of niet-stemmers. In het verleden is er nochtans gestreden voor stemrecht. 
In 1893 voerde men het algemeen meervoudig stemrecht in waardoor elke man van 
ten minst 25 jaar een stem kreeg, en sommigen zelfs één of twee bijkomende stem-
men. Het werd in 1919 vervangen door het algemeen enkelvoudig stemrecht voor 
mannen van minstens 21 jaar. Vrouwen moesten wachten tot 1948. We mogen het 
verleden niet vergeten. Laat je stem horen.

Vooruitgang is maar mogelijk als men zoekt naar tegenargumenten. 

De school van je keuze?
Kwestie van geluk
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tot Davidsfonds-Zuid. Samen sterk. Het werd een geslaagde operatie en de pijlers 
blijven overeind: junior-journalistenwedstrijd, leesclub en academie (in CC Ter 
Vesten). De drijvende krachten achter dit jubileumproject zijn vanzelfsprekend 
de bestuursleden: Antoine Baert, Alex Claus, Ria De Kerf, Magda De Schepper, 
Godelieve De Wolf, Marie-Louise Pauwels, Franky Peirsman, Sonia Smet, Gilbert 
Thomaes, Lutgarde Van Raemdonck, Joske Vercruyssen-De Jardin. 

Meesterschap
De werking beantwoordt aan drie prioriteiten met name taal, kunst en geschie-
denis. Om het jubileum passend te vieren werd gezocht naar een project dat de 
drie doelstellingen verzoent. De inspiratie vonden ze bij Toerisme Vlaanderen dat 
zich focust op drie iconen uit ons artistiek verleden: Van Eyck, Bruegel en Rubens. 
Ze pikten er hun wagen aan en bedachten een project dat tegelijk educatief en 
cultureel is. Het idee is om eigen kunstenaars op de kaart te zetten in confrontatie 
met deze artistieke reuzen. Ze gingen op zoek naar plaatselijke kunstenaars met 
de vraag om een werk uit te kiezen, te zoeken naar wat hen daarbij treft en een 
eigen werk te presenteren dat erdoor wordt geïnspireerd. Het kunnen details zijn: 
het kleurenpalet bij een Bruegel, bolle spiegels bij een Van Eyck, een halssnoer, 
een dier, hoofden, een landschap… 

Jongeren
Het educatieve is nooit ver weg. Jongeren zijn toegankelijker dan men denkt. 
Kinderen van de Kunstacademie Beveren werden aangezocht om deel te nemen. 
De jongsten (6-12 jaar) maakten een groepswerk geïnspireerd op de drukke schil-
derijen van Bruegel. Ze creëerden een dorpsplein met vele figuurtjes en tafere-
len. Ze gebruikten daarvoor kurken en het geheel wordt gepresenteerd op een 
sokkel van 2 x 2 m. Daarrond presenteren de oudsten (12-18 jaar) individueel 
werk met dezelfde opdracht als de ‘echte’ hedendaagse kunstenaars. 

Partners
Om een professionele uitstraling te verwerven, kon men dankbaar beroep doen 
op mensen met niveau. De Koninklijke Beverse Fotoclub van Roger Van Vossel 
nam contact op met de kunstenaars. De vormgeving van de tentoonstelling 
wordt verzorgd door Grafisch Bureau Kaplus dat het icoon bedacht, een oog dat 
symbool staat voor kijken naar kunst.  De technische realisatie van de tentoon-
stelling is in handen van Publi-Rent. De Bib van Beveren toonde inspirerende 
interesse en Hilde Reyniers van de Dienst Cultuur Gemeente Beveren presenteer-
de een geapprecieerd enthousiasme.  Kortom het project vond een voedingsbo-
dem bij verschillende instanties.
Het project is tot in de puntjes verzorgd. Iedereen is uitgenodigd om te ontdek-
ken hoe meesterschap van vroeger zich laat toetsen aan het meesterlijk kunnen 
van nu, een wandeling vol verrassingen.
Het leven is als een rozenstruik vol doornen, kunst is de bloem. 

WA

Vervolg van blz. 1

V.l.n.r.: Joske Vercruyssen - Du Jardin, Marc Jegers, Alfons Van Meirvenne, Marc 
Verbeeck, Lisette Van de Velde, Lucia Buytaert, Audrey Howlett, Annemieke 

Pincé, Emiel Van de Velde, Stefaan Van Biesen, Luc Cappaert, Herman Thierens 
en Edith Ronse. Afwezig op de foto: Lut De Baere, Bert Van Mieghem.

Meesterschap van ooit, meesterlijk kunnen van nu
 

Deelnemende kunstenaars: Alfons Van Meirvenne, 
Stefaan Van Biesen, Luc Cappaert, Edith Ronse, Marc 
Verbeeck, Herman Thierens, Lisette Van de Velde, 
Emiel Van de Velde, Bert Van Mieghem, Audrey 
Howlett, Lut De Baere, Lucia Buytaert, Marc Jegers, 
Annemieke Pinxé.

Vlaamse meesters oog in oog met hedendaagse kunstenaars 
Sint-Jacobus de Meerdere Kerk Haasdonk
17-.8-19-20 mei van 11 tot 18 uur., zaterdag van 13 tot 18 uur
Toegangsprijzen 7 euro (leden en 65+, 5 euro)
Een organisatie van Davidsfonds Beveren-Zuid in samenwerking met 
Gemeente Beveren, Kunstacademie Beveren, Koninklijke Beverse Fotoclub, 
de Bib Beveren.
NIET TE MISSEN



Het huis net 
naast het 
gemeen-
tehuis is 

gelukkig nog 
heel herken-

baar want dat 
van de buren is 

totaal veranderd.
De foto met de vriendelijk 

wuivende koningin Fabiola dateert waar-
schijnlijk van begin de jaren tachtig. Zo te 

zien kon haar bezoek iets te maken hebben 
met de Aardbeifeesten.

  GD
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Kerkplein - Melsele
Vr

oe
ger en Later

Aflevering 84

Kerkplein Melse
le

UItvaartzorg Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

(© gemeentearchief, G. Smet) (© G. Drieghe)

WAT BLIJFT

LIEFDE IS EEN PLATITUDE EN DAAROM OOK ZO MOOI

Liefde is een platitude en daarom ook zo mooi.
Jij, jij was veel meer dan dat zodat ik van meer
naar minder kon. Jij was zo jij dat je werd mij,

aan mij was het genot om in je op te gaan, geluk
zo groot dat ik steeds minder hoefde te bestaan.

Wat meer dan liefde is en minder dan de dood
is de warme dood waar ik niet bang voor ben,

dat is het doodgaan door te leven met een vrouw.
Dat ik mocht niet-bestaan dat kwam door jou.

In mij is die dood verdreven door de onmogelijkheid
opnieuw met jou te leven. Hoogstens ben ik ziek

en schrijf ik om de ziekte naam te geven. Hoe
hopeloos dit is, het brengt je niet terug naar mij.

Wat blijft is de ziekte, de ziekte die heet jij.

Joost Zwagerman (1963-2015)

GOED AFGELOPEN BEVLIEGING.
Begin mei reed een  leerkracht per auto van Vrasene naar de Centrumschool in Beveren. 
Plots zag ze dat een duif recht in de richting van haar voorruit kwam gevlogen en om erger te 
voorkomen zwenkte ze met haar stuur. De duif raakte de auto nog net en rukte de zijspiegel 
af. 
Er was geen verdere schade. Blijft natuurlijk de vraag  hoe zulk ongeval moet omschreven 
worden. Is dat een aanrijding? Neen! En een aanvaring evenmin. En omdat ik niet weet of 
het woord ‘aanvlieging’ gebruikelijk is, veronderstel ik dat we dit maar best een bevlieging 
kunnen noemen.                             RP

Wist je...

dat sabotage, het moedwillig beschadigen of vernietigen van iets, te maken heeft met een klomp, in 
het Frans ‘sabot’?

En dat dit te danken is aan Vlaamse arbeiders in Luik?

In 1886 hadden die schrik dat de nieuwe generatie machines hen overbodig zou maken en daarom 
legden ze de productie stil door de machines te blokkeren met een klomp. De staking werd hard neer-
geslagen en er vielen 24 doden. 

Het woord verspreidde zich in andere talen, soms letterlijk zoals in het Duits of 
Engels, soms een beetje aangepast zoals het Spaanse ‘sabotaje’ of het Italiaanse ‘sabotaggio’. 

Die fabrieksklomp, die groter en zwaarder was omwille van de veiligheid van de drager, bleek eerder al 
een nuttig instrument om de machines in geval van nood onmiddellijk te doen stoppen.
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TRAGE WEGEN  -  AFLEVERING 48
MELSELE

BIESTRAAT

De Biestraat moet je situeren tussen de wijken 
’t Fortje, Es en Schaarbeek en ligt in het 
zuidoosten van onze gemeente. Het is een 
zijstraat van de lange Priemstraat. Wie vanaf 
de Kruibekesteenweg naar Schaarbeek (met 
Ibogem en Kringwinkel) wil, moet een grote 
omweg maken via het fort van Zwijndrecht. 
Voor fietsers verkort de trage weg dat traject 
aanzienlijk.

GD

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

Het begin in Schaarbeek ligt naast een oud pad. 
(© G. Drieghe)

De trage weg loopt voor een stuk langs de 
gevangenis. (© G. Drieghe)

Op het einde aan de Biestraat zie je links de auto’s 
aanschuiven op de E17. (© G. Drieghe)

Met deze afl evering komt een einde aan 
de rubriek want alle trage wegen met een 
offi  ciële infopaal zijn behandeld. We ho-
pen dat je zin gekregen hebt om er een of 
meerdere uit te proberen.

socrates

BURGERS BEPALEN DE RICHTING, VERKOZENEN HET TEMPO. 
(MANU CLAEYS, STRATEN-GENERAAL)

ONS ELSKE
In het centrum van Beveren verdwenen de laatste maanden 
zeker drie restaurants. Niet verwonderlijk dat  Beverse honger-
lijders van het Foodtruckfestival van het eerste weekend van 
mei op de Grote Markt vooral op zondag een succes maakten.
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Kroeg, hotel en kraamkamer
De lentetuin groeit met rasse schreden naar een hoogtepunt. De regen van de 
voorbije weken was meer dan welkom en heeft de planten en de natuur deugd 
gedaan. Op sommige groeizame dagen zie je bijna de tuin veranderen terwijl je 
er naar kijkt. Kijk onder andere maar naar de hosta’s. Hoe die hun bladeren op 
enkele weken uitspreiden en hun standplaats opvullen. Spectaculair! In de win-
ter zijn er soms dagen dat ik denk dat er nog open plaatsen in de begroeiing en 
de borders zijn en dat ik daarmee de kans krijg om wat nieuwe planten en soor-
ten een kans te geven. Maar elk jaar moet ik dan rond deze periode vaststellen 
dat alle planten weer hun vertrouwde plaatsen innemen en alles propvol staat. 
Enkel het gazon wat inkrimpen en de borders wat verbreden geeft dan nieuwe 
mogelijkheden. Of, zoals ik tot mijn spijt deze winter moest ondervinden, indien 
er een redelijk grote boom sneuvelt. Dat is dan weer het begin van ander en 
-hopelijk- beter stukje groen.
Wanneer we dan toch onze tuin inrichten is het vanzelfsprekend dat we er zoveel 
mogelijk de natuur in willen binnen brengen. Want de échte tuinliefhebber is 
bijna vanzelfsprekend een natuurliefhebber. Dat houdt in de eerste plaats in: 
geen giftige herbiciden en insecticiden. Er mag gerust wat mos in het gazon en 

spuit die luizen van die roos weg met 
een waterstraal of plantengier. Maak 
van je tuin een nectarkroeg door 
bloemen en planten aan te planten 
waarvan insecten en vogels veel 
voedsel kunnen halen. Zaai een stuk-
je bloemenwei in. Een simpele met-
serskuip met de groenbemester 
phacelia erin gezaaid gaf me verle-
den zomer ettelijke weken bloei en 
het bezoek van massa’s bijen. Wat een 

plezier om hun komen en gaan gade te slaan! In de winter de vogels voederen is 
ook belangrijk. Je redt er soms hun leven mee.

Een paddenhuisje.
Een stapje verder kom je door van je tuin een hotel te maken. Eens de gasten 
goed gegeten hebben moeten ze ergens kunnen overnachten.  Hang op meer-
dere plaatsen een insectenslaapkastje. Zet op een afgelegen ruig plekje in de 
tuin of onder struiken een egel- en een paddenhuis. Je zal veel minder last van 
slakken hebben indien je het geluk hebt van hen in de tuin te hebben. Hang ook 

een vleermuizenkast. Vleermuizen 
eten per nacht honderden muggen 
en andere insecten. Misschien ook 
wel buxusmotten!

Uiteindelijk moet je tuin dan evolue-
ren naar een kraamkamer. Dat is het 
ideaal. Hang op een zonnige plaats 
een insectenhotel of zorg voor nest-
kasten en andere nestgelegenheden. 
Een muur met klimop begroeid is een 
ware aantrekkingspool voor insecten 

én een ideale broedgelegenheid voor 
vogels, zoals dit jaar winter 
koning, merel (er zijn er weer) en 
houtduif. Eenzelfde simpele metsers-
kuip in de grond in mijn tuin is de 
plek waar jaarlijks honderden pad-
den- en kikker-visjes geboren wor-
den. Zo eenvoudig kan het soms zijn. 
Elke tuin een klein stukje natuur, maar 
allemaal samen een groot geheel. 
Alle bee(s)tjes helpen!

François

Bij de cartoon

De school van je keuze?
Kwestie van geluk
Het is ver gekomen dat je kind inschrij-
ven in de school van zijn of haar keuze 
is uitgegroeid tot iets wat alles behalve 
normaal is. Na het kamperen is het nu 
tijd voor de loterij.
De drie middelbare scholen GO!, GTI en Sint-Maarten creëerden voor  
het schooljaar 2019-2020 samen 500 extra plaatsen maar dat bleek niet  
voldoende. Van de 826 aangemelden kregen er 684 de school die bovenaan 
hun lijstje stond, anderen hun tweede keuze en 110 kinderen zijn wachten-
de. Het zal je kind maar wezen. Dat vanaf 16 mei, na de definitieve inschrij-
ving en het wegvallen van dubbele aanmeldingen, de wachtrij korter zal 
worden, is een magere troost voor wie ook dan nog uit de boot valt. 
Voor kinderen van de lagere school is de overstap naar het middelbaar 
ingrijpend. Dat hun vriendjes op een andere school zitten, maakt het niet  
gemakkelijker. 
Voor de ouders is het moeilijk te verteren dat de Vlaamse regering be-
paald heeft dat kinderen uit de eigen gemeente geen voorrang krijgen. Bij 
de aanmeldingen in onze middelbare scholen komt 44 % van de kinderen 
niet uit Beveren. Een groot deel daarvan woont in Zwijndrecht en zelfs in  
Sint-Niklaas dat wel voldoende scholen heeft. 
Beverse kinderen die hier geen plaats vinden, moeten noodgedwongen 
pendelen. Naar Antwerpen of naar Sint-Niklaas. Het is de omgekeerde  
wereld. Puur tijdverlies, zeker met de mobiliteitsproblemen die ons te wach-
ten staan. En voor het milieu is dit ook niet de beste zaak.
De scholen plannen nieuwe gebouwen, goed voor 700 extra plaatsen. Om 
daar subsidies van de Vlaamse overheid voor te ontvangen, moeten de  
gebouwen over drie jaar klaar zijn. De gemeente en de scholen doen hun 
best, maar voor sommige kinderen is drie jaar te lang. 

GD

Kikker- en paddenpoel.

Vleermuizenkastje.

Nog een leuke tip voor een uitstap: op 3 mei opende in een prachtig  
gerestaureerd gebouw in de Plantentuin Meise het HOUTlab. Dit is een zeer 
interessant museum, mooi hedendaags van opvatting en inrichting, over 
hout, houtsoorten en de toepassingen ervan. Aan de hand van een groot 
aantal houtstalen kan men kennismaken met de grote diversiteit van in- en 
uitheemse houtsoorten. Grote aanraakschermen leggen je de eigenschap-
pen en het belang van hout uit. Een aanrader voor iedereen en een nieuwe 
parel aan de kroon van het sowieso al prachtige domein.

Plantenruilbeurs
Op zondag 5 mei vond 
de 31ste plantenruil-
beurs plaats in Hof ter 
Saksen. 
21 standhouders met 
groene vingers  kregen 
in Hof ter Saksen de 
gelegenheid om eigen 
gekweekte planten aan 
te bieden of te ruilen. 

Volgende winnaars werden geselecteerd.
Eerste prijs, mevrouw Schmetz uit Ekeren. 
De  eerste prijs kaapt ze weg met haar bijzonder divers aanbod mooi opge-
kweekte planten, met dat keer als toppers het  apenpootje en Disporopsis, 
gelijkend op salomonszegel maar er geen is.

Tweede  prijs, mevrouw Godelieve De Dijcker uit Kruibeke.  Als geen 
ander zaait ze cactussen of scheurt ze vetplanten, alles netjes gelabeld.

Derde  prijs, de heer Jaak Buyst uit Temse. Jaak is fan van exoten: oli-
fantsoor, gemberlelie, Peruaanse postelein en talrijke Musa basjoo-exempla-
ren sierden zijn kraam.  

WA

Foto: Kathleen Buytaert
 dienst Natuurontwikkeling.
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   KRUISWOORDPUZZEL  211
Horizontaal:

(2) kampeerplaats 
jeugdbeweging (6) ver-
hoging onder de hiel ve 
schoen (8) iemand die 
van een bep. vak weinig 
of geen verstand heeft 
(11) onder andere (12) 
specerij (13) elektroni-
camerk (14) Universiteit 
Gent (16) circa (17) 
hoofdtooi ve vorst (19) 
riem ve trekdier (21) 
pagina (22) lachen (Fr) 
(23) thrillerauteur (26) 
scheikundig element 
stannum (27) naaigerei 
(29) dorp in Botswana 
(31) onnozel, dood-
goed mens (32) manne-
tjesbij (33) Japanse 
gezelschapsdame

Verticaal:
(1) wie (Eng) (2) Belgisch Kampioen-
schap (3) naad tussen planken of 
stenen (4) rood, geel, groen …(5) wij 
(7) de één in het kaartspel (9) dus 
(10) cirkelvormige lijn (12) voor de 
grap proberen kwaad te maken (15) 
gevecht tussen twee of meerdere 
personen of met zichzelf (16) pijl vd 
computermuis op het scherm (17) 
groepering vd bevolking (18) auto-
merk (20) product ve kip (24) sluis 
voor de verwijdering van overtollig 
water (25) behaarde dierenhuid (28) 
in een raampje gevat, doorzichtig 
fotografisch beeld om te projecteren 
(30) anonieme alcoholisten

     OPLOSSING PUZZEL 210

Op 12 april overleed Gerda Claus, geboren 
1949 en echtgenote van Pol Van Remortel. Ze 
hebben twee dochters Charlotte en Colette 
en drie kleinkinderen. Ze runde gedurende 
een halve eeuw de zaak in lederwaren op de 
hoek van Yzerhand en Ciamberlanidreef. We 
kennen haar als een stijlvolle dame met smaak-

volle kledij. Veel tijd voor hobby’s had ze niet, maar een partijtje golf bracht 
haar voldoende ontspanning.
Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.            WA

Op 23 april ll. overleed  Mevr. Olga Roels. Ze  werd 75 jaar.   Olga 
was de echtgenote van de bekende Beverse Pompier Jules De 

Schepper.   Aanvankelijk oefende ze het beroep uit 
van coiff euse.  Maar later nam ze met haar echtgenote 
het café ‘onder den toren’ in de Kasteeldreef over en 
wijzigde de naam in ’t Pompierke.  Die zaak zouden ze 
tot in 1987 behouden. Ondertussen was ’t Pompierke 
uitgegroeid tot de place to be.  Heel wat verenigingen 
hadden er hun vaste stek en de voetbal was er altijd een 
gespreksonderwerp.  De laatste jaren zagen we Olga 
meestal in een rolstoel, voortgeduwd door Jules.  Maar 

haar gezondheid ging steeds verder achteruit.  Ze laat twee kinderen en één 
kleinkind achter.              J.B.

Romain De Coninck
(1935-2019)

Op 1 mei overleed Romain 
De Coninck. Zijn echtgenote 
Mariëtte Lippeveld, hun kinde-
ren en kleinkinderen namen op 
11 mei afscheid in een veel te 
kleine parochiekerk van Melsele.
Het artistieke bloed dat zijn leven 

beheerste, kreeg Romain van zijn vader. Maar in tegenstelling tot Prosper 
zocht hij zijn weg uiteindelijk in deschilderkunst. Portretten, landschappen, 
stillevens … hij kon alles treff end op het doek overbrengen. 
Romain was een zeer trouw lid van Koninklijke Kunstkring De Meiboom en 
mocht in november 2017 in kasteel Cortewalle nog een medaille in ontvangst 
nemen voor zijn ‘gouden’ lidmaatschap. 
De kunstkring heeft jaarlijks een tentoonstelling tijdens het Hemelvaart-
weekend, niet toevallig ook de periode van de Aardbeifeesten. Romain was 
trouw een van de exposanten. Hij schilderde elk jaar ook het portret van de 
aardbeiprinses, in 2018 deed hij dit voor de 46ste keer. Niemand had toen 
kunnen denken dat het ook zijn laatste prinses zou zijn. 
De tentoonstelling van De Meiboom zal dit jaar leeg aanvoelen.
Het laatste contact tussen De Beverse Klok en Romain dateert van enkele 
maanden terug. Ook al was hij ernstig ziek, toch ging hij zoals altijd gedreven 
op zoek in zijn papieren en foto’s om me te helpen. Binnenkort verschijnt in 
de krant een artikel over zijn vader. Hij heeft het vooraf kunnen lezen, net 
zoals dat wat over hemzelf in het boek ‘Kunstmo(nu)menten’ komt. 
Dat is een troost, maar we hadden hem eind dit jaar graag in de zaal gehad bij 
de voorstelling van dat boek. 

GD

IN MEMORIAM 

IN MEMORIAM 

BURGERLIJKE STAND

De Dienst Burgerzaken deelde ons mee dat de burgerlijke stand vanaf 31 maart 
is overgeschakeld naar een digitale database (gegevensbank) zodat een flexibel 
gebruik en raadpleging mogelijk is. Voorlopig kan de dienst ons nog geen 
gegevens beschikbaar stellen. Vandaar deze lege rubriek. Het komt wel in orde.

CRYPTO 36: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 35:  
BABA   SMOOR   STRUIS   GABARDINE   IJZERGAREN   PENWORTELS   DAARNAAST   
WASDRAAD   SEMINAR   KOPSTEM   APACHE   SCHIM  en  dus ….   BOURGONDISCH
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KUNSTmo(NU)menten

Hoofdstuk cultuur en andere centra
Aflevering 68

OC ’t Klooster (vervolg)

De Kruisafneming van de Goede Moordenaar
Albert Ciamberlani

Dit werk bevindt zich in de kapel die door de Dames van het Christelijk Onderwijs 
werd gebouwd in 1898. Het interieur is neoklassiek. De zusters Franciscanessen 
van het Crombeen brachten geen noemenswaardige wijzigingen aan. Blikvangers 
waren het barokke portiekaltaar gedateerd laat zeventiende eeuw met centraal 
een schilderij van Jacob Van Oost de Jongere (1637-1719) dat de kroning van 
Maria voorstelt. Het geheel werd aangekocht in 1829. 
Omdat het aantal zusters daalde, besliste de orde in maart 1972 de kapel niet 
langer te gebruiken als bidplaats. Het altaarschilderij verhuisde naar de 
Sint-Laurentiuskerk van Sint-Laureins en het portiekaltaar naar de Sint-Catharina-
kerk van Geraardsbergen.

In 1986 kocht de gemeente een verzameling werken van Albert Ciamberlani, 
De kruisafneming van de goede moordenaar (286 x 302 cm) is een van 
die schilderijen. Na renovatie van de kapel werd het doek opgehangen op de 
plaats waar vroeger het altaar stond. Dit monumentale werk op doek werd 
gerestaureerd door Lucas De Vuyst. 
Het werk is gekenmerkt door zijn monumentaliteit, pathetische gebaren en 
een monochroom coloritet. De goede moordenaar rust in de schoot van zijn 
moeder. Zij worden omringd door vier vrouwen en op de achtergrond torsen twee 
donkere figuren aan het kruis.

De Emmaüsgangers
Anoniem
Tussen de glasramen en de Ciamber-
lani bevindt zich in een nis een olieverf-
schilderij op doek dat op de muur is 
geplakt (gemaroufleerd) en bovenaan 
is aangevuld met een muurschilde-
ring. De beide delen horen bij elkaar en 
vullen elkaar aan. De schildering is 
niet afgewerkt met vernis zodat het 
matte aspect bewaard blijft. Het is 
een werk van een anonieme schilder 
gedateerd eind 19de eeuw. Het werd in 
opdracht van de Dames van het Christelijk 
Onderwijs geplaatst. Het schilderij 
stelt de Emmaüsgangers voor. Na de 
verrijzenis van Jezus verlieten ze 

Jeruzalem en keerden terug naar hun woonplaats Emmaüs, 10 km verder. 
Onderweg voegde Jezus zich bij hen. Ze herkenden hem niet. In Emmaüs 
aangekomen deelden ze een maaltijd met hem. Pas als hij het brood brak, 
herkenden ze hem en daarna verdween Jezus. Het verhaal is beschreven door 
Lucas (24,13-35) en is in de schilderkunst veelvuldig afgebeeld.

Het schilderij was dringend aan 
restauratie toe. De gemeente gaf 
in oktober 2006 de opdracht aan 
Hilde Weissenborn en Goedele 
Reyniers.Hilde Weissenborn uit 
Brugge is lid van BRK-APROA 
in Brussel (Beroepsvereniging 
Conser vators-Restaurateurs 
van Kunstvoorwerpen) en
is gespecialiseerd in beelden en 
schilderijen. Goedele Reyniers 
uit Sint-Amandsberg studeerde 
af als licentiaat in de Kunst-
geschiedenis en Oudheid-
kunde en behaalde in 1994 een 
Postgraduaat Restauratie van 
Kunswerken aan de Koninklijke 
Academie voor Schone 
Kunsten, Gent. Sinds 1996 zijn 
beiden werkzaam als zelfstandig 
restaurateur-conservator. Voor 
deze opdracht hebben ze de 
handen in elkaar geslagen om de 

combinatie muurschilderingen en schilderijen op doek te combineren.
Ze deden een uitgebreide expertise en in hun verslag lezen we de mankemen-
ten en de behandeling. Door een vochtplek in de onderliggende bepleistering 
ontstond er schade door afzetting van zouten die een witte sluier vormden. Het 
linnen doek bleek nog in goede staat. Het doek was beschadigd op de plaatsen 
waar nageltjes zaten. Het vertoonde ouderdomscraquelé (barsten). Op bepaalde 
delen was er slijtage van de verflaag te zien. Het oppervlak was vuil en stoffig en 
vertoonde sporen van vogelpoep.

Men startte met een droge reiniging met een kruimelspons (whishabspons) om 
stof en zouten weg te nemen. De natte reiniging gebeurde met een microvezel-
spons en gedestilleerd (gedemineraliseerd) water. Daarna begon het retoucheren 
in aquarelverf. Om het matte van een muurschildering te behouden werd ook nu 
geen vernislaag aangebracht. 

WA

(© G. Smet)

Het gerestaureerde doek 285 x 170 cm, 
met aanvulling 309  x 170  cm. 

(© G. Drieghe)

Het werk voor restauratie.  (© H. Weissenborn)

Voor en na de restauratie. (© H. Weissenborn)

Spreuk van 't jaargetij

Avonddauw en zon in mei,
hooi met karren op de wei.
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De zestigers onder ons, zeker diegenen die regelmatig jeugdhuis Troel in 
de Hof ter Wellelaan bezochten, kennen deze progressieve rockband. Voor 
vele anderen is hij een aanrader. 
Opgericht door Ian Anderson, een dwarsfl uitspelende Schot, was de band 
vooral in de jaren zeventig zeer succesvol. 

Hij werd gecatalogeerd als een bluesrockband, een progressieve rockband, 
een hardrockband en zelfs een heavymetalband. Met het album ‘Crest of a 
Knave’ wonnen deze muzikanten zelfs een Grammy Award in de 
categorie ‘Best Hard Rock/Metal Performance’, waarmee ze favoriet Metallica 
versloegen. 
In de beginperiode waren hun optredens erg amateuristisch en geen enkele 
promotor haalde het in zijn hoofd om dit soort groepen een tweede keer te 
boeken. De bands probeerden dit  probleem te omzeilen door een andere 
naam aan te nemen en deze groep was geen uitzondering. De naam die 
uiteindelijk bleef hangen, was bedacht door frontman Ian Anderson.
Jethro Tull (1674-1741) was een landbouwwetenschapper uit Berkshire (UK). 
Hij vond de zaaimachine uit en verbeterde de ploeg. Deze Jethro Tull had 
dus weinig met muziek te maken. 
De eerste 45-toerensingle die de band uitbracht als ‘Jethro Tull’ kreeg van 

het platenlabel op het etiket de foutieve 
naam ‘Jethro Toe’.

Jethro Toe.

Muziek verzacht de zeden
A� evering 33

� at ’s in a name: Je� ro Tu� 

Empty Nest zoekt contact

De Nederlandse Else Ringnalda 
liet de twee fi guren op een lelie-
blad verankeren langs beide zij-
den van de toegangsbrug naar 
het kasteel.
Empty Nest was eerder al te spot-
ten dicht bij de Essendreef, deze 
keer was er blijkbaar behoefte 
aan contact met de soortgenoot. 

Dat de beelden rug aan rug zitten, belooft niet veel goeds.

GD

Begeleide Bezoeken

Tijdens de zomermaanden organiseert dienst Toerisme begeleide bezoe-
ken voor individuele geïnteresseerden. Dit jaar kunt u elke zondag van 
mei tot september een begeleid bezoek brengen aan kasteel Cortewalle, 
Fort Liefkenshoek, Hof ter Welle of Beeldig Hof ter Saksen, en dit helemaal 
gratis.

Kasteel Cortewalle
In kasteel Cortewalle neemt een gids u mee van gelijkvloers tot zolder en 
vertelt u alles over de vroegere bewoners, de gerestaureerde kamers en 
huiskapel en het gerestaureerde Aubussontapijt (9,5 x 6 m) dat in een op 
maat gebouwde, geklimatiseerde box ligt. 

Afspraak op 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september om 15 uur aan 
de ingang van het kasteel.

Beeldig Hof ter Saksen
De tweejaarlijkse openluchttentoonstelling ‘Beeldig Hof ter Saksen’ loopt 
van 26 mei tot 29 september en is elke dag vrij te bezoeken. Wil u iets meer 
weten over het tot stand komen van de kunstwerken en de achterliggende 
ideeën van de kunstenaar? Volg dan de gids. 
Afspraak op 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september om 15 uur op de 
binnenkoer van de hoeve.
Fort Liefkenshoek
Nog geen kennis gemaakt met Fort Liefkenshoek? Een vrij bezoek is het 
hele jaar mogelijk van woensdag tot zondag.
Op de derde zondag van mei tot september kunt u het fort bezoeken met 
een gids. 
Afspraak op 19 mei, 16 juni, 21 juli, 18 augustus en 15 september om 15 uur 
aan het onthaal.

Hof ter Welle
Erfgoedhuis Hof ter Welle kunt u elke woensdag- en zondagnamiddag vrij 
bezoeken maar  onder begeleiding van een gids ziet u veel meer.

Afspraak op 26 mei, 23 juni, 28 juli, 25 augustus en 22 september om 15 uur 
aan de toegangspoort.

WA

Ian Anderson.

De Japanse voetballer Ryota Morioka was één van de beste spelers die 
Waasland – Beveren gehad heeft maar spijtig genoeg viel hij veel te snel 
in de smaak van het bestuur van ‘vreemdelingenlegioen’ Anderlecht 
met zijn vele geld (van welke kleur?). Dat hij daar wat verloren liep draai-
de uit op een transfer naar Charleroi en onlangs liet Morioka in een inter-
view weten dat hij bij Anderlecht niet gelukkig was want trainer Van-
haezebrouck wilde hem daar in zijn systeem doen passen door van hem 
een …robot te maken.

RP

SPORT ANDERS



In tegenstelling tot de voorgaande seizoenen zal bij Waasland-Beveren 
ook de derde keeper mogen aantreden in Play-Off  II. Zo wordt ANTHONY  
SWOLFS dus de negende doelman die voor WB uitkomt in eerste klasse. Zijn 
voorgangers zijn (in volgorde van aantal gespeelde matchen) Colin Coosemans, 
Davy Roef, Merveille Goblet, Laurent Henkinet, Laszlo Koteles, Kenny Steppe, 
Michael Clepkens en Kevin Debaty.     
Anthony Swolfs is 21 jaar en wordt gehuurd van AA Gent. In het verleden 
speelde hij bij de jeugd van Koningshof, Brasschaat, Antwerp, GBA, Beerschot 
en Club Brugge . Hij kwam pas eind augustus naar de Freethiel zodat hij in de 
voorbereiding niet aan bod kwam. Zijn enige optreden bij de eerste ploeg is 
een invalbeurt in de 6-0 verloren oefenpartij op Utrecht. 

In het lijstje ex-keepers vinden we ondermeer MERVEILLE GOBLET terug die
 eigenaardig genoeg (hij was enkele jaren geleden nog doelman in de 
nationale beloftenploeg) een heel jaar zonder club bleef. In het begin van de 
transferperiode weigerde hij een aanbod van een Roemeense eerste klasser 
met het gedacht dat er betere opportuniteiten zouden volgen…niet dus . 
Eén doelman is gestopt, nl. LASZLO KOTELES. De Hongaar startte een 
managersbureau (samen met ondermeer Zulte-Waregemspeler Stef Peeters), 
INVICTI genoemd. Een van de spelers in zijn portefeuille is FLORIANO VANZO. 

RB

Dertiende landstitel voor ASTERIX.

Dames-volleybalclub Asterix werd voor de zesde keer op rij (en de dertiende 
maal in haar geschiedenis) Belgisch kampioen. Het was bovendien de tweede 
trofee dit seizoen want ook de Supercup werd eerder al gewonnen.  

Dit jaar was geen makkie want op het einde van Play-Off  I stond HERMES 
OOSTENDE op kop . In een “best of fi ve” tegen Hermes won de tweede van 
PO I, Asterix Beveren de eerste drie wedstrijden en was de titel een feit.  Voor 
trainer GERT VANDE BROEK was het een afscheid met een gouden randje 
na niet minder dan 25 jaar dienst. Hij wordt als trainer vervangen door zijn 
assistent KRIS VERSNICK. Vande Broek blijft wel bij de club als sportief 
directeur. Het kampioenenteam bestond uit Silke Van Avermaet (reeds vier 
seizoenen in het team ), Justine D'Hondt(3e jaar), Marlies Janssens(2e jaar), 
Anke Waelkens(1ste jaar), de Nederlandse Paula Boonstra(1ste jaar) en Britt 
Rampelberg(1ste jaar) die ook volgend seizoen nog bij Asterix zullen spelen. 
Verder nog Yana De Leeuw, Celine Van Gestel, Margo Voets, Justin D'Hondt 
(opgeleid bij Melsele), Joke Hoeyberghs, Janne Devos en de 32-jarige 
Stephanie Van Bree, ooit nog prof in Spanje die het team in de loop van het 
seizoen nog kwam versterken. Deze speelsters verlaten de club. 

Asterix blijft ook volgend seizoen haar rol als opleidingsteam spelen. Bij de 
kern komen vier talenten uit de volleybalschool van Vilvoorde, de 16-jarige 
Pauline Martin en de 17-jarigen Lien Van Geertuyden, Caitlin Van De Perre 
en Bente Deckers. Verder komen nog Jutte Van De Vijver(Lendelede), Manon 
Stragier(Gent), Anna Valkenborg(Tongeren) en de Nederlandse Lieke Clerckx.  

RB

Vrasene-kapitein DAVID VERBEKE hangt de shoes aan de haak. 

Sinds 1999 is David Verbeke aan de slag bij Fc Vrasene. In totaal speelde hij 
zestien seizoenen bij Vrasene, een unicum in het hedendaagse voetbal. Alleen 
in de periode 2008-2012 was hij elders aan de slag. In 2008 werd hij kampioen 
met St-Gillis in eerste provinciale. De jaren daarop speelde hij in tweede met 
Robur Moerzeke en Eendracht Bazel(twee seizoenen). 

Bij Vrasene waar de middenvelder al jaren ka-
pitein is werd hij in 2006 kampioen in tweede 
provinciale. De laatste seizoenen speelde hij 
vele keren de eindronde voor promotie maar 
die kwam er uiteindelijk niet. Met een tweede 
plaats na kampioen Kruibeke mocht David 
opnieuw terugblikken op een knap seizoen 
2018-2019 en een waardig afscheid op zijn 
33ste. 

David is de kleinzoon van ANDRE DE POOR-
TERE, één van de iconen uit de geschiede-
nis van KSK Beveren. In de periode 1955-

1966 speelde André meer dan 400 wedstrijden voor Beveren in de nationale 
afdelingen.

 RB

Tweede landstitel voor TINE DE CAIGNY.

Het mag dan een zwart jaar zijn 
voor het voetbal in Anderlecht , 
de weinige paarswitte lichtpunt-
jes kwamen uit het Beverse. Te 
beginnen uiteraard met revela-
tie Jari Verschaeren, ooit door de 
Anderlecht-scouts wegge-
haald bij KSK Beveren (en niet 
Waasland-Beveren zoals we al 
meermaals hebben gelezen) en 
de dames met TINE DE CAIGNY. 

De Anderlechtdames konden voor de tweede keer op rij de titel pakken ten 
koste van hun grote rivalen Standard Luik. Voor Tine was het de tweede titel 
op rij (het had even goed de derde kunnen zijn want in 2017 bepaalde het 
doelpuntensaldo dat Standard en niet Anderlecht kampioen werd). In 2017 
won Anderlecht wel de beker (in januari 2017 arriveerde Tine in Anderlecht na 
een buitenlands avontuur in het Noorse Valerengen. 

RB

Derde Poolse landstitel voor SAM DEROO.

Sam Deroo, kapitein van de Belgische nationale volleybalploeg speelt al sinds 
2012 in het buitenland. Na drie jaar Italië (twee jaar Modena en een seizoen 
bij Verona) heeft hij er nu al vier  seizoenen bij de Poolse topclub KEDZIERYN-
KOZLE opzitten. Vorige maande pakte hij een derde landstitel (vorig seizoen 
strandde het team op de tweede plaats). 

RB
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Jaques geeft raad

Op zondag 26 mei is er in de Leliestraat te Beveren een grote 
rommelmarkt, in het kader van de Sint Jansfeesten.  Diezelfde 
dag kan men ook twee parkconcerten beluisteren.  De Leo-
pold- en Albertisten spelen om 14.30 uur in het fort Liefkens-
hoek, en Kunst en Vreugd speelt hetzelfde uur in Cortewalle.
Daarna komen de Aardbeifeesten in het vizier.  Donderdag 30 
mei de verkiezing van de prinses en optreden van Sam Goor-
is. Vrijdagnamiddag de seniorenfuif met Garry Hagger en ’s 
avonds de kwis waar men op zoek gaat naar de slimste straat 
van Melsele.  Zaterdag BBQ en Bal van de burgemeester (die 
van Melsele) en zondag sluiten de feesten met een wielertoeris-
tentocht, de aardbeirun en diverse attracties in de tent.
 Op zaterdag 29 juni wordt op de velden van KSK Kallo een 
benefi et georganiseerd met 32 ploegen die onder elkaar 

een zaalvoetbaltornooi op het 
veld spelen. Dominique Lefevre 
was een jonge veelbelovende 
voetballer die een zwaar acci-
dent kreeg in zijn woonplaats : 
Barcelona. Na een aantal 
maanden in coma werd hij 
onlangs gerepatrieerd naar 
Belgie. Heel veel sporters 
verlenen hun medewerking door 
hun aanwezigheid op deze dag.  
Inschrijven en info via domini-
quelefevrecup@gmail.com

De Wetenschapper

Resonantie

De Tacoma Narrows brug in Washington, een hangbrug in de Verenigde 
Staten kwam op 7 november 1940 wel op een bijzondere manier in het 
nieuws. Er stond veel wind die op de brug beukte met een bepaalde 
frequentie. De brug begon plots mee te trillen en uiteindelijk stortte ze 
in. Je kan het voorval opzoeken op internet met de naam van de brug als 
trefwoord. Het filmpje is allicht tijdens de lessen fysica vertoont als het 
ging over trillingen.

Het verschijnsel staat bekend als resonantie. Elk voorwerp heeft een 
eigenfrequentie uitgedrukt in Hertz (aantal trillingen per seconde). Heb je 
twee stemvorken van bv. 440 Hz (een la) en je slaat een van beide aan en 
je dempt hem, dan blijkt dat de andere meetrilt uit sympathie. We kennen 
het verschijnsel als je je vinger natmaakt en over de rand van een wijnglas 
wrijft. Het begint bij een bepaalde snelheid te ‘zingen’. Wanneer een zanger 
het glas bestookt met geluid van de eigenfrequentie, springt het kapot. 
Van Carusso (1873-1921), een legendarische tenor, werd verteld dat hij een 
glas op die manier kon doen barsten. We betwijfelen de echtheid van het 
verhaal. Probleem is dat de eigenfrequentie van een glas meestal te hoog 
is, zelfs voor een sopraan. Maar met een speciaal toestel, een oscillator, lukt 
het wel.

WA
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Omdat Asterix toch ook een beetje (AVO) Melsele is: hier de landskampioen 
2018-2019

°°°

ALGEMENE STAND SPORTMARATHON 2019
PLAATS NAAM PLOEG PUNTEN
1 De KRABBERS    74
2 DE FLANELLE BENEN               72
3 ZEVENENDAARTIG    66,5
4 DE PJEISWEPSEN    64
5 JH DJEM               61
5 TROGH TEAM                          61
6 GENE ZEVER        60
8 EETSJPIE                59
9 DE SOSSISSEN  54,5 
9 STELLAU VEUR    54,5
9 CHIRO MELSELE     54,5
12 KLJ MELSELE     51
13 ‘ t KARUUR                46,5
14 ScOUTS BEVEREN 45,5 
                  

Winnaar Massacross : 
Heren --> Bjorn Willems – Stelle Veur -  Aantal deelnemers : 98

   
  Dames -->Els De Wael  - De Sossissen -  Aantal deelnemer : 91

     Winnende ploeg Massacross :  De Sossissen
     Winnaar FAIR PLAY :  Zevenendaartigers

°°°

MEILSEN KIEST
 (een organisatie van ‘we zimmen der ies mee buiten’ )

Op 26 mei, tussen 11 en 18u in ’t parkske van Lacave wordt dit 
georganiseerd. Vanaf 11u is er spek met eieren op vertoon van uw 

afgestempelde oproepingsbrief voor de verkiezingen. 
Vanaf 12u zijn er optredens van plaatselijke groepen en vanaf 14u 

is er bal populair met een DJ.  
De toegang is gratis!

°°°

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 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

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

Klantenparking

Melselenaar  Brent Van Moer (Lotto Soudal) heeft zich woensdag in het  
Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem tot Belgisch kampioen tijdrijden bij  

de beloften gekroond. De 21-jarige vicewereldkampioen legde de  
23,4 kilometer af in 29:01, goed voor een gemiddelde van  

48,37 kilometer per uur.

Het grafschrift van de week

In ’t park van Lacave ligt hij gestorven in zijn hemd
 Van hem ‘t haasten had hij op de verkeerde gestemd

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 
feestdagen 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  750 14 11 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 komt in de straat naast de 
zijne zijn vroegere schoolkameraad 
Leo, tegen en hoe hij ook probeert 
te doen of hij de man niet gezien 
heeft, spreekt Leo hem heel 
bezorgd aan.
-Amaai, Riekes, wat is er met u 
gebeurd, jongen? Een blauw oog! 
En die andere oog is ook gezwollen! 
En die buil op uw voorhoofd! En uw 
hemd is helemaal gescheurd. En ge 
loopt zo mank als versleten paard. 
Hoe ziet gij er toch uit, kameraad. 
Kom, leun maar op mijn linker 
schouder, ik breng u  wel naar huis.
-Niet doen, Leo, zegt Riekes met 
een haast smekend piepstemmetje. 
En de tranen beginnen over zijn 
kaken te rollen. -Niet doen 
alstublieft, ik kom juist van thuis.

NEM NOU
In het woordenboek van Van Dale 
worden 3 verklaringen van het 
Algemeen Nederlandse woord 
‘scheutig’ gegeven. En boom die rij-
zig of  opgeschoten is, is scheutig. 
Iemand die vrijgevig is wordt ook 
scheutig genoemd. En iemand die 
bereidwillig is om iets voor iemand 
anders te doen wordt ook scheu-
tig genoemd. Het heet dan dat hij 
scheutig is om bijvoorbeeld een 
achterblijver terug bij de groep te 
halen.
Maar OP IETS SCHEUTIG ZIJN komt 
in ons dialect voor en dat betekent 
op iets belust zijn, erop uit zijn. 
Dikwijls hoor je dat ‘scheutig zijn 
op iets’ in een negatieve betekenis 
gebruiken.
Hij mag met zijn ouders mee op 
vakantie naar Canada, maar omdat 
hij zopas een liefje heeft, is hij niet 
scheutig op die reis

         RP

HUISVUILOPHALING…
De afvalintercommunale Ibogem had in 2017 subsidies 
toegewezen gekregen om een pilootproject op touw te 
zetten met ondergrondse afvalcontainers ter vervanging 
van het klassieke huis-aan-huis ophalen. In Beveren ging 
het om een afgebakende zone tussen de Cortewalledreef, 
Bosdamlaan, N70 en de spoorlijn 59. Er werd bewust voor 
dit centrumgebied gekozen omwille van het feit dat hier 
heel veel hoogbouw is waar de mensen weinig plek 
hebben om afval te sorteren. Maar of de ongeveer 2000 
bewoners erg gelukkig zijn met deze nieuwe ‘dienstverle-
ning’ die op 1 mei in voege getreden is, blijft twijfelachtig. 
Elk van de 10 ‘afvalstraten’ of ‘sorteerstraten’ telt vijf 
ondergrondse containers: één voor restafval, PMD, papier 
& karton, glas en GFT. Zo’n ‘sorteerstraat’ is goed voor 
ongeveer 275 bewoners.

De Melkaderlaan in Kallo was ook uitgekozen als proef-
zone en daar was men eerst klaar en kon de opstelling in 
2018 in gebruik genomen worden. Met dit systeem moet 
de vuilniskar veel minder vaak passeren, was een van de 
argumenten. Maar in Kallo regende het al klachten na 
enkele weken doordat sluikstorten nabij desorteerstraat 
er tot spanningen leidde. Het kwam zo ver dat men er 
camera’s geplaatst heeft en dadelijk een paar sluikstorters 
betrapte.

…VERVANGEN DOOR LASTIGE …
Enkele maanden geleden hadden de bewoners van het 
Beverse proefgebied van IBOGEM een schrijven gekregen 
waarin enthousiast werd meegedeeld dat men de dienst-
verlening ging verbeteren met die sorteerstraten. De 
containers werden ingegraven en er volgde een 
infomoment op 29 april aan de verschillende sorteerstra-
ten. Een paar honderd geïnteresseerden kwamen opda-
gen aan de sorteerstraat Verlatdreef (locatie 1&2) .

Zij hebben er verbouwereerd naar mekaars uitleg staan 
luisteren hoe die 'dingen' werkten. De vraag die bij velen 
opkwam was waar de echte dienstverlening gebleven 
was.

Elk gezin of alleenstaande dient het afval telkens ( wellicht 
meerdere malen per week! ) gemiddeld 100 m ver zelf 
weg te brengen Ook als je oud of minder valide bent! 
Neem bijvoorbeeld papier en karton, gewoonlijk 
afgebeeld als een met een touw samengebonden stapel 
papier. Vergeet dat maar! Het moet het wel los 
aangeboden worden en ook niet in een doos. Het moet 
door een gleuf (als die van een brievenbus) in de 
container gestoken worden. Elke doos zal uit elkaar 
gescheurd moeten worden en verder verkleind om het 
door die gleuf te kunnen steken.

…EN TIJDROVENDE SORTEERTSTRATEN.
Het GFT dient met een keukenemmertje (10 tot 15 liter) 
gebracht te worden, terwijl per inworp van 30 l betaald 
moet worden. Iemand die nu een GFT container gebruikt 
van 60 of 120 liter dient dat volume te verdelen per 30 
liter.

Wie is er met dit nieuwe systeem het best bediend? 
IBOGEM zelf, zegde mij iemand. 

Problemen rond bereikbaarheid, veiligheid, vuiligheid en 
lawaaihinder rond de stortplaatsen zullen de komende 
weken aan het licht komen maar het feit dat men in Kallo 
camera's moest installeren om de bewoners te 
controleren en te sanctioneren zou de bestuurders 
moeten doen nadenken hebben over hun concept!

We denken dat er heel wat redenen zijn om de afvalberg 
op een moderne manier te verkleinen en te verwerken, 

maar de lasten volledig naar de burger verschuiven is 
geen betere dienstverlening!  Het staat vast dat de 

Vlaming bereid is om te sorteren en hij heeft dit reeds 
massaal bewezen door met het huidige aan-huis-ophaal-

systeem een topscorer te zijn wat  selectief ophalen en 
recycleren betreft. Nu wordt het opnieuw afwachten!                                                             

RP


