
Iedereen in Beveren kent wel de twee gebouwtjes die op de markt een paar jaar 
geleden verrezen onder de grote luifel van de bushalte.  Ooit door de bevolking 
wel eens de Beverse skipiste genaamd. Maar momenteel zijn ze toch een 
vertrouwd dorpsgezicht geworden.  Eén van de twee gebouwen doet dienst als 
bureel van de centrummanager die dan ook letterlijk in het centrum van de 
gemeente zit.  Toen Beveren op zoek ging naar een centrummanager kwam 
Stefaan Provost in beeld en waar in sommige (zelfs ons omringende ) steden de 
figuur van centrummanager soms er een is van komen en gaan, zit Stefaan met 
veel liefde en gedrevenheid al die jaren in zijn stoel.

Voor Beveren begint het verhaal in 2006.  Stefaan werd uit een groot aantal 
kandidaten gekozen voor de job.  Hij was toen verantwoordelijke voor het 
transport van een grote firma maar vond al snel een nieuwe passie.

Als ik hem vraag wat de taken van een centrummanager eigenlijk omvat, zucht 
hij diep.  Het pakket is groot.  Voornamelijk treedt hij op als tussenpersoon tussen 
de handelaars en de gemeente, organiseert hij  diverse evenementen die het 
bestuur van  handelaarsvereniging ‘Aangenaam Winkelen Beveren’ plant, zorgt 
ervoor dat alles binnen het vastgelegde budget blijft, zorgt ervoor dat de 
website up to date blijft, is verantwoordelijk voor de (interne en externe) 
communicatie.  Ook het optreden als tussenpersoon tussen een potentiële 
huurder van een handelspand en de eigenaar ervan is één van zijn taken.  Sinds 
de social media meer en meer belangrijk werden, volgde hij hiervoor een 
opleiding (en studeerde ook af ) in Kortrijk. Kortom volgens Stefaan, een job met 
een geweldige variatie, en dat maakt het juist aantrekkelijk.  

Spijtig dat de perceptie van de klant niet altijd juist is.  Veel wordt er gepraat en 
geschreven over de leegstand van de handelspanden.  En als men praat over 
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CENTRUMMANAGER  -  GEEN IJDEL BEGRIP
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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

We moeten meer voor elkaar zorgen en minder rekenen op de overheid als mensen 
niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. De overheid wil mensen zo lang mogelijk uit 
de instellingen houden en alleen nog mensen opnemen die zwaar hulpbehoevend 
zijn. Uit onderzoek blijkt dat één op de vier Vlamingen zorgt voor een ziek, 
gehandicapt of ouder familielid, een vriend of buur. Door de vergrijzing zijn er 
steeds minder mensen die moeten zorgen voor meer ouderen. Het gros van de 
mantelzorgers is tussen 55 en 64 jaar. Deze generatie wordt niet voor niets de 
sandwichgeneratie genoemd. Het wordt voor hen (te) zwaar om dragen, vooral als 
gevolg van maatschappelijke veranderingen. 

Jongeren stellen de kinderwens uit. Vroeger bevielen prille twintigers voor een eerste 
kind, tegenwoordig zijn het bijna dertigers. Daardoor hebben 55-plussers meer dan 
vroeger nog tieners of twintigers in huis. Of ze hebben de opvang van kleinkinderen. 
Bovendien studeren jongvolwassen langer en blijven ze om financiële redenen 
langer in hotel mama. Daarnaast is er nog de zorg voor een kwetsbare ouder of 
schoonouder. Er zijn ook meer en meer echtscheidingen en nieuw samengestelde 
gezinnen.  De zorg wordt er dan niet eenvoudiger op, want waren er voordien twee 
ouderparen nu zijn het er soms vier. 
En dan is er nog het probleem van langer werken. De beroepsloopbaan wordt langer 
en de eisen van de job groter. Werk en zorg combineren is niet vanzelfsprekend. De 
mens heeft zich geëmancipeerd en wil meer dan werken alleen. Er is de toenemende 
trend tot zelfontplooiing. De mens wil op reis, zich engageren in vrijwilligerswerk of 
in een sportvereniging, tijd voor zichzelf. De babyboomers kijken op een andere 
manier naar zorg als eerdere generaties. Hun levensstijl valt moeilijk te combineren 
met mantelzorg. 

Komen we dan in een kille maatschappij terecht onder het motto ieder voor zich. 
Vanzelfsprekend niet. De tijd dat ouders bij de kinderen gingen inwonen is voorbij. 
Rond dit thema zijn er onnoemlijk veel verhalen over conflicten tussen een generatie 
die de oorlog had meegemaakt en kleinkinderen die in een meer materialistische 
omgeving geloofden. De ouderen bemoeiden zich al te graag met de opvoeding van 
de kinderen. Tegenwoordig  zijn er wel kangoeroewoningen met een Lat-relatie 
(living apart together). Dat blijkt veel leefbaarder te zijn.

Maar laat ons nu eerlijk zijn. Het opvangen van een kleinkind mag dan wel 
vermoeiend zijn, maar wat als men je een week spaart, dan staat de gsm gloeiend. 
Oma bakt toch de beste pannenkoeken. Opa is toch de gekste opa van alle opa’s. De 
band tussen grootouder en kleinkind is misschien de sterkste van alle relaties en is 
wederzijds. 

Een mens heeft achteraf meer spijt van wat hij niet heeft gedaan, dan van wat hij wel 
heeft gedaan.

Mogelijkheid om te studeren in WZC De Notelaar
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leegstand zit het idee er achter dat het slecht gaat.  Stefaan wijst op onze 
zogenaamde leegstand-cijfers die zeker niet slechter zijn dan in andere handels-
kernen in de regio, integendeel.  Veel panden staan momenteel leeg omdat ze 
gerenoveerd worden terwijl ook nieuwe panden worden gebouwd.  Ook de oude 
generatie handelaars verdwijnt stilletjes aan. Met hen verdwijnt ook de oude 
manier van handeldrijven. De nieuwe groep handelaars ziet veel meer het 
belang in van e-commerce en van een gezamenlijk optreden van ‘de 
middenstand’.  Ook ‘beleving’ en ‘sfeer’ worden meer en meer belangrijke 
motieven voor de klant om ergens naartoe te gaan of binnen te stappen.  

Wie de klant bij de voor-
naam kent of wie een 
tasje koffie aanbiedt 
tijdens het wachten 
zorgt voor die beleving. 
Wie een toogje zet in 
een winkel voor dames-
kleren zal misschien de 
echtgenoten binnen 
lokken. Ook een goede 
digitale communicatie 
met je klanten, is tegen-
woordig niet meer weg 
te denken.  Bij dit alles 
wil Stefaan helpen. 

Hij denkt dat we in een overgangsfase zitten.  Het’ Grootste Winkeldorp ‘ werd op 
de laatste banners gewoon ‘Winkeldorp’. Spijtig, maar volgens Stefaan komt alles 
terug. Hij is duidelijk optimistisch als het over de toekomst van het 
handelsapparaat gaat. Er komen nieuwe jonge mensen in het bestuur van de 
vereniging met een andere visie op de toekomst en de handelsstraten zullen na 
renovatie opnieuw klanten trekken, daar is hij zeker van.  

Het verschil tussen ‘vroeger’ en ‘nu’ is voor hem duidelijk.  De klant is sterk 
geëvolueerd in zijn koopgedrag.  De e-commerce heeft duidelijk zijn dominant 
intreden gedaan.  Het is aan Stefaan en de handelaars om de klant terug te 
winnen.
En die uitdaging wil hij aangaan.  Hij wil zijn job blijven uitoefenen, nog heel veel 
jaren.
We wensen hem in alle geval veel succes toe.

J.B.

Vervolg van blz. 1

WAT BLIJFT

TOEKOMST

De vergrijsde bibliothecaris
liet zijn blik weiden langs de planken

en hij pakte er een boekje uit
wat hij zelf geschreven had.

Hoofdschuddend om zijn overmoed van vroeger
herkende hij zichzelf als een vergeten dichter

en hij wist dat dichters vergeten worden
als hun werk niet best is.

Maar om in de herfst van zijn leven
te erkennen dat hij gefaald had

dat was teveel voor de grijze man
en hij zette het boek weer terug.

Kees Winkler (1927-2004)

Wereldcongres kerststallen in Aken 
15-19 januari 2020

Kerstfederaties uit Nederland, Duitsland, Vlaams en Franstalig België staan in 
voor de organisatie.

Congres
Woensdag om 18 uur oecumenische dienst met handklokkenkoor en om 
19.30 uur plechtige opening van het congres in het stadhuis.
Vrijdag om 20 uur Algemene Vergadering UN FOE PRAE met eerbetuigingen 
en onderscheidingen.
Zaterdagavond is er een gala met avondmaal en muziekoptreden.
Zondag wordt om 10 uur de afsluitende dienst in de Dom voorgegaan door 
de bisschop.
Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt een bus ingelegd om de diverse 
tentoonstellingen te bezoeken.

 Inschrijving
Vóór 30 juni: leden Federatie Vlaamse Kerststallenvrienden 225 euro, 
niet leden 240 euro
Tot 31 augustus: leden F.V.K 245 euro, niet leden 260 euro
Bij Maria De Bie Tel 03 663 08 80 - mariamertensdebie@scarlet.be 
Na de inschrijving worden er verder afspraken gemaakt voor het transport 
naar Aken en het verblijf in een hotel. Deze kosten zijn NIET inbegrepen in de 
inschrijvingsprijs. 

Tentoonstelling van de Vlaamse en Waalse Kerststallenvrienden
Jan Holvoet en andere Beverse kunstenaars nemen tijdens deze 
congresdagen deel aan de tentoonstelling in de abdij van Val Dieu in Aubel.
Wie de tentoonstelling en de abdij wil bezoeken: 
Jan Holvoet, Boomgaardstraat 2, Melsele - 0473 80 64 15 –
holvoet.jan@telenet.be            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



In Kieldrecht was tot tegen de kerk gebouwd en al voor de fusie waren er plannen om de (verkrotte) gebouwen
 af te breken. Toch werd de beslissing pas in de jaren tachtig genomen. Voorwaarde was wel dat ’t Gangske zou blijven bestaan. In 2002 werd het Marktplein van 
Kieldrecht grondig gerenoveerd.                               GD
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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)

’t Gangske in 1977.

socrates

HET HEDEN VRAAGT ACTIE, DE TOEKOMST VRAAGT VISIE. 
(JEAN-CLAUDE TRICHET, OUD-VOORZITTER EUROPESE CENTRALE BANK)

ONS ELSKE

Leerlingen van het 6e middelbaar van KA Beveren stelden een 
erfgoedwandeling samen met 10 blikvangers in het centrum van de 
gemeente. Wie nu nog niet uit zijn luie zetel geraakt, is een echte … 
luierik..

Antwoord van Standardspeler Renaud Emond, zelf nog ex-Waasland – 
Beverenspeler, op de vraag: welke speler, niet behorend tot een ploeg 
uit de top zes, is rijp voor een betere club?
-Floriano Vanzo van Waasland – Beveren wordt onderschat. Hij is sterk, 
heeft een goeie techniek, een goeie trap.  Maar niemand praat over 
hem.
Niemand, behalve Renaud Emond dus.     RP

SPORT ANDERS
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Zeer succesvolle tentoonstelling Davidsfonds Beveren-Zuid.
Van 17 tot en met 20 mei vond in de kerk van Haasdonk de tentoonstelling Meesterschap van ooit, 
Meesterlijk kunnen van nu plaats. Deze expositie was ingericht naar aanleiding van 90 jaar Davidsfonds. 
Samen met het bestuur en onder de stuwende leiding van Joske Du Jardin is deze schitterende 
tentoonstelling uitgegroeid tot een merkwaardig hoogtepunt in de werking van Davidsfonds Beveren-
Zuid van de laatste decennia. Meer dan duizend bezoekers mochten de deelnemende kunstenaars 
gedurende deze vierdaagse ontvangen. Uiteraard was de stemming onder de deelnemers en het 
bestuur van Davidsfonds nadien zeer positief.
De Beverse Klok wenst hierbij het bestuur, de deelnemende artiesten  en iedereen die dit evenement 
mogelijk maakte van harte te feliciteren. Een prachtige realisatie!

François (foto’s Gerry Smet)
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Bijna zomer
De ijsheiligen zijn voorbij. Veel tuiniers zullen een zucht van verlichting slaken. 
Eindelijk kunnen onze vorstgevoelige planten terug naar buiten. Die hebben 
namelijk zes maanden doorgebracht in een vorstvrije, koele ruimte of in het  
beste geval een lichtjes verwarmde serre. Bij die planten zijn onder andere de 
citrusboompjes waarvan sommige al prachtig gebloeid hebben. Ook de  
boomvaren werd met pot en al op een plek in de halfschaduw in de tuin gezet. 
De Afrikaanse lelies of Agapanthussen krijgen een plaatsje in de volle zon op  
het terras en zullen deze zomer voor maanden bloemplezier zorgen.  
Agapanthussen die in de winter hun bladeren verliezen kunnen zelfs buiten in de 
volle grond overwinteren. Ze moeten dan wel met een dikke laag bladeren  
afgedekt worden tegen strenge vorst. De bladhoudende moeten koud maar 
vorstvrij de winter doormaken. Bemest ze in deze periode met een meststof die 
weinig stikstof bevat maar wel veel kalium. Daar gaan ze rijkelijk van bloeien. En 
zet ze in goed gedraineerde grond en water ze regelmatig.
Een plant die ook in de serre overwinterd heeft en waaraan ik verleden zomer 
heel veel plezier beleefd heb, is de Toscaanse- of sterjasmijn (Trachelospermum 
jasminoides. Die krijgt eveneens op het terras een ereplaats. Het is een groen-
blijvende klimplant die maanden met een massa stervormige witte bloemetjes 
bloeit en die een sterke geur verspreidt. Voor mijn part een toppertje!
En nu de serre leeggekomen is, hebben we weer plaats voor een aantal speciale 
tomatensoorten, want de heerlijke zoete smaak van een rijpe, vers van de struik 
geplukte tomaat is met weinig te vergelijken.

Het is nu ook de tijd om de reeds aan-
geplante hangmanden buiten te  
hangen en de pelargoniums in de 
plantenbakken op de vensterbanken 
te plaatsen. Die pelargoniums lossen 
daar de vroeg in het voorjaar  
bloeiende alpenprimula’s of aurikels  
(Primula auricula) af. Een aantal jaren 
geleden kocht ik in Londen een vijftal 
soorten van deze, bij ons weinig 
gekende, sleutelbloemen. Nochtans 

waren het de Vlamingen die ze ooit in 
Engeland introduceerden. Sindsdien 

heb ik elk jaar tientallen van deze 
plantjes kunnen vermeerderen en 
bloeien ze in het vroege voorjaar 
steevast op mijn vensterbanken  
vooraleer de pelargoniums het  
overnemen. Zo heb ik zes weken  
eerder bloemen. En het zijn daarbij 
gemakkelijke plantjes, als je maar 
weet hoe je ze moet behandelen.  
Zet ze in potten of bloembakken in 
goed gedraineerde grond in de  

winter zeker buiten. Zelfs de strengste 
vrieskou deert hen niet. Enkel te veel 

nat kunnen ze niet hebben, zeker in de winter niet. En van te veel zon in de zomer 
houden ze ook niet. Ideale halfschaduwplantjes dus, maar bescherm ze tegen te 
veel regen. In ruil daarvoor geven ze je in het vroege voorjaar enkele maanden 
volop bloei.
Vergeet deze week ook niet bij sommige van de borderplanten de “Chelsea chop” 
te doen. Onder andere Helenium, Sedum, Campanula, Phlox, Aster en Achillea 
komen daarvoor in aanmerking. Knip ze geheel of gedeeltelijk een derde tot de 
helft af. Zo spreid je de bloei in de border in de tijd en in plaats en worden je 
planten niet zo hoog en staan ze steviger op hun “benen”. Weliswaar zal je dan 
kleinere maar wel meer bloemen hebben. Zeker doen, succes verzekerd!

François

Bij de cartoon

Blokken
De examens komen alweer dreigend 
dichtbij. De Bib Beveren biedt zoals gewoonlijk studieruimte aan, maar er 
is onvoldoende plaats. Daarom werd er gezocht naar extra studieruimte.  
Die werd gevonden in het GTI, de Sint-Maartenbovenschool en WZC De  
Notelaar. In het laatste geval is er een samengaan van oud en jong. De  
jongeren leren er niet alleen hun lessen van de verschillende vakken,  
maar ook de les van het leven. Schema, uren en data zijn te vinden op  
www.beveren.be.               WA

Primula auricula “Gwen Baker”.

Hangmand

Feest bij Johan’s Viscenter
Elke dag visdag
Johan De Bock en Marleen  
Eeckhaoudt runnen al 40  jaar de  
winkel op het Yzerhand en de 
laatste weken stonden in het  
teken van dit jubileum. Zaterdag 
24 mei trakteerden ze hun klan-
ten met een hapje en een drankje.  
Zakendoen zit vaak in het bloed. 
De ouders van Johan hadden 
een speelgoed- en schoolgerief-
winkel op Vijfstraten. Hij volgde 
hotelschool en  startte een eigen 
zaak. Met succes zoals blijkt en dat  
is mede te danken aan zijn  
echtgenote Marleen. Het was hard 
werken, wie slaapt vangt geen vis. 
Elke dag om 6 uur aan de slag tot 
’s avonds laat. 
Het wel en wee van zelfstandigen ligt hen nauw aan het hart. Marleen is  
bestuurslid van  Markant. Johan werd lid van UNIZO, van Koopkern  
Beveren en later van Winkelcentrum vzw, eerst als ondervoorzitter  (Paul 
Claes was voorzitter) en later als voorzitter van de vzw met de nieuwe naam  
‘Aangenaam Winkelen Beveren’. Johan stond mee aan de wieg van het  
Warandeproject. Ondertussen heeft hij de fakkel doorgegeven. 
In die veertig jaar is er vanzelfsprekend veel veranderd. In het begin was er 
bij de mensen nog een christelijke stempel en bande men vlees op vrijdag. 
Het was dan ‘vrijdag visdag’. Bakharing en panharing waren de culinaire  
hoogstandjes voor de gewone man. Tegenwoordig is het aanbod  enorm  
gevarieerd en is de taak van een viscenter er niet makkelijker op geworden. 
De klant is ook veeleisender geworden.
Marleen en Johan, van harte proficiat en tot over tien jaar, dan wordt het 
een Koninklijk Viscenter. Tot dan.             WA

Wist je...

dat het woord rubber uit het Engels komt waar ‘to rub’ wrijven en rubber dus  
‘wrijver’ betekent? De Engelse scheikundige J. Priestley ontdekte in 1770 dat je een 
potloodlijn kon wegwrijven met een stukje gom.
Gom (of gummi) komt van latex, een sap dat door insnijdingen in de boombast van 
de rubberboom wordt geoogst.
Dat materiaal kennen we ook nog onder andere benamingen zoals elastiek, wat 
een duidelijke verwijzing is naar de elasticiteit van het product. Caoutchouc wordt  
tegenwoordig minder gebruikt en dit exotischer woord zou uit het Zuid-Amerikaans 
komen. 
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   KRUISWOORDPUZZEL  212
Horizontaal:

(1) spreek- en hoorge-
deelte telefoon (4) 
mannennaam (7) merk 
v tampons (8) procen-
tuele periodieke ver-
goeding voor het lenen 
van geld (10) Aziatisch 
land (13) ruiker (14) 
toneelstuk (15) op dit 
moment (16) senior 
(17) toestand waarin 
men zonder onrust, 
vrees of verlegenheid is 
(21) afkorting v André 
(23) compagnie (24) 
geluid ve aap (25) (the-
ater)gordijn (27) gevoel 
vd natuurlijke behoefte 
aan eten (29) code-
ringssysteem voor verf-
kleuren (30) met het 
doel (31) voorganger 
bij het gebed in de moskee (32) zonderlinge (33) stad in de Ardennen 

Verticaal:

(1) huisdier (2) kelners (3) venster 
(4) straalvliegtuig (5) UNO (Fr) 
(6) gunstige loop vd omstandighe-
den (9) vrouwennaam (11) neem 
mij niet kwalijk (12) schuif 
(18) ecologisch (19) drassig gebied 
(20) rauw v keel (22) inhoudelijke, 
artistieke leiding (25) getal 
(26) legerplaats in het open veld 
(28) grootmoeder 

     OPLOSSING PUZZEL 211

Maria Caluwaert overleed op 11 mei. Ze werd geboren 
in 1935 en bracht haar jeugd door op het Leurshoek. Ze 
huwde met Julien Rotthier en samen bouwden ze een huis 
in de Meerminnendam. Ze kregen vier kinderen, allemaal 
jongens Siegfried, Kris, Geert en Sven. Ondertussen zijn er 
negen kleinkinderen. Naast het huishoudelijk werk wilde 
ze zich ook op andere terreinen ontplooien. Ze was actief 
in het verenigingsleven: lid van FEMA afdeling Beveren 

O.L.-Vrouw, van Ziekenzorg, en de gidsenvereniging. Gidsen deed ze heel 
graag: Cortewalle, Hof ter Saksen, Fort Liefkenshoek, Haven Linkeroever… 
Ze was jarenlang sleutelverantwoordelijke van de Plaatselijke Cultuurraad 
Beveren. 
Het overlijden van Julien in februari 2010 was een zware klap die ze nooit 
helemaal te boven is gekomen. In 2012 verhuisde ze naar de servicefl at in Hof 
ter Noten waar ze haar sociale contacten onderhield met andere bewoners. 
Ze genoot van de bezoekjes van haar kinderen en kleinkinderen. 

WA (met dank aan Kris Rotthier)
         
Op vrijdag 17 mei werd Guido Robyns ten grave 
gedragen. Hij werd geboren in Wilrijk maar zijn 
ouders verhuisden met hem en zijn broer spoedig naar 
Beveren. Hier doorliep hij de kleuter- en lagere 
school en de verschillende geledingen van de KSA 
jeugdbeweging waar hij veel vrienden maakte. Na de 
lagere graad aan de “Londenstraat” schreef hij zich 
in aan de Koninklijke School voor Onderoffi  cieren in 

Saff raanberg. Hij bleef gedurende zijn hele beroepsloopbaan bij de lucht-
macht als technicus. In het leger was hij door zijn collega’s geliefd en werd 
hij door velen geapprecieerd hier in België en tijdens de vele missies in het 
buitenland. 
Hij trok reeds op jonge leeftijd op reis met de wagen naar verschillende 
Maghreblanden en naar landen in Midden-Afrika waar hij zich Afrikaan 
onder de Afrikanen voelde. Dikwijls hadden zijn reizen een humanitair doel 
en iedere keer had hij oog voor de zwakkeren en de minder bedeelden in de 
landen die hij bezocht. Hij was heel bereisd en bezocht later met zijn gezin en 
vrienden grote delen van Europa en Azië.
Wie Guido goed gekend heeft, zal hem steeds blijven herinneren om zijn 
zacht karakter en zijn gastvrijheid. Zelfs na een avondlijk bezoek aan een of 
andere bruine kroeg inviteerde hij dikwijls zijn vrienden bij hem thuis voor 
nog een boterham of een bord spaghetti.
De laatste jaren begon zijn gezondheid te verzwakken en op 10 mei overleed 
hij, te jong, in het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas.
Bij vele van zijn vrienden en familie zal hij steeds, terugdenkend aan hem,
 een milde glimlach op het gelaat toveren!                François

Op 9 mei overleed onverwacht in het AZ Nikolaas te 
Beveren, René Maes, de echtgenoot van Elza Rottier uit 
de ’s Herenwilgstraat. Hij was te Beveren geboren op 
12 juni 1935. Het echtpaar had 3 kinderen waarvan 
het eerste, Marc, slechts kortstondig geleefd heeft. 
Hun zoon Luc en dochter Marleen hebben voor zeven 
kleinkinderen gezorgd. René was lid van de Landelijke 
Gilde en is in zijn actieve loopbaan een heel zorgzame

landbouwer geweest die medeoprichter en ook jarenlang bestuurslid van de 
Beverse Onderlinge Bedrijfshulp geweest is. Hij was zeer handig en bouwde 
op zijn bedrijf zelf met de hulp van zijn echtgenote en haar broer nieuwe 
stallen en uiteindelijk ook een nieuw huis. René was een gezellige man die 
veel van biljarten hield. Hij had  zin voor humor wat door zijn kleinkinderen 
gewaardeerd werd. Met familie of vrienden op reis gaan of op café of 
restaurant was zijn grootste genoegen.

De Beverse Klok biedt aan zijn echtgenote, twee zoons en zijn ganse familie 
haar innige deelneming aan.             RP

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

Oplossing Crypto 36:  
LOSBOL   PIELEKEN   FOTOGRAAF   CONTREFORT  
STOKPAARDJE   WERELDREIS   SIGARENKIST   MUILDIEREN   HETERDAAD  
ERELONEN   AFGODEN   GRILL  en dus … SLOTPLEIDOOI
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KUNSTmo(NU)menten

Hoofdstuk cultuur en andere centra
Aflevering 69

Gemeentehuizen -  Sterrenvanger (Beveren)

Sterrenvanger 

Lut De Baere omschrijft het werk van 170 cm als een vangnet voor faire handel en samen-
werking. De zware constructie symboliseert een poort tussen twee werelden, Noord en Zuid. De 
twee hoofdjes bovenaan duiden aan dat deze twee werelden iets voor elkaar kunnen betekenen en 
dat ze samen sterk staan. De ingewerkte eg staat voor het te effenen pad voor een vruchtbare en 
eerlijke wissel- en samenwerking en de schakels zijn het symbool van ieder van ons, waarbij iedereen 
gelijkwaardig deel uitmaakt van het geheel. 
De fiere FairTradeGemeente had voor Sterrenvanger een plaats voorzien voor het raam in de wachtruimte 
van het gemeentehuis. Het ontwerp van Lut De Baere had daar rekening mee gehouden en de sterren 
zouden zichtbaar zijn zowel vanaf de Stationsstraat als vanuit de wachtruimte.

Lut De Baere (1961)
Deze vrouw is de drijvende kracht achter BOKS 
vzw. Ze was in 1994 een van de oprichters van 
deze Belgische Organisatie voor Kinderen en 
volwassenen met een Stofwisselingsziekte, 
nadat bij haar twee zonen de ziekte was vast-
gesteld. Ondertussen speelt ze ook een belang-
rijke rol op internationaal niveau. 
In 2000 begon ze aan de Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunsten & Instituut Roger 
Avermaete Berchem de richting schilderkunst 
en specialiseerde zich in portretkunst. 
Dat ze de stap naar de academie zette, kwam 
niet onverwacht want als tiener leefde ze zich 
al artistiek uit op papier.

Rust roest. Dat dacht ook Anouck Ryckaert, voorzitter van GROS (de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking). Na tien jaar als 
FairTradeGemeente mocht in Beveren het belang van eerlijke handel nog eens extra onder de aandacht komen en dat gebeurde met een knipoog naar het 
Eén-programma Fata Morgana. Beveren kreeg de opdracht om vijf sterren te veroveren en die zouden een plaats krijgen op Sterrenvanger, het kunstwerk 
dat assemblagekunstenaar Lut De Baere speciaal voor deze gelegenheid maakte.
Scouts Sint-Hiëronymus, restaurant Tafel van de Heilige Geest, het vijfde leerjaar van gemeentelijke basisschool De Zeppelin en de vrijwilligers van de 
Oxfam Wereldwinkel Beveren en Melsele kregen de titel FairTradeAmbassadeur. Dat leverde een eerste ster op en die werd op 17 oktober 2015 samen met het 
kunstwerk aan de bevolking getoond. 
Op het lijstje staan nog drie opdrachten: een FairTradeBestuur dat meer communiceert rond eerlijke handel, een kwart van de Beverse bevolking dat 
FairTradeFan is en een Beverse FairTradeStraat. Voor die laatste opdrachten moeten de bewoners weten wat FairTrade is, minstens vier keer per jaar zulke 
producten kopen en verbruiken en dit aan het raam kenbaar maken. Eind september 2017 haalde de Brownestraat de tweede ster binnen.

(met dank aan Jacques Bosman, Ingeborg De Meulemeester
 en Anouck Ryckaert)

Kunstenaar Lut De Baere met 
Anouck Ryckaert (voorzitter GROS Beveren) en Ann Masquelin (voorzitter 

Oxfam Wereldwinkel). Verder burgemeester 
Marc Van de Vijver, schepen Ingeborg De Meulemeester en Luc Vigoureux 

(secretaris GROS). (© L. De Baere)

(© G. Drieghe) (© G. Drieghe)

Links Rik Wuyts en rechts Rik Daghelet, resp. bestuurslid en voorzitter 
van straatcomité de Brownestraat. 

Anouck Ryckaert houdt met plezier de tweede ster vast. Daarnaast nog 
burgemeester Marc Van de Vijver en 

schepen Ingeborg De Meulemeester. (© L. De Baere) 

Vervolg op blz. 8
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Rock’n’roller Jerry Lee Lewis (°1935) 
groeide in Louisiana op met muziek. 
Zijn ouders hypothekeerden zelfs 
hun huis om de achtjarige een piano 
te kunnen kopen.
Muzikaal bleek hij een groot talent 
maar zijn huwelijken waren geen 
succes. 
Begin 1952 trouwde de jonge zanger 
met de zestienjarige Dorothy Barton. 
Anderhalf jaar later, 23 dagen voor de 
scheiding werd uitgesproken, 
beloofde hij trouw aan zijn 
tweede vrouw, Jane Mitcham. In 
1954 werd een zoontje geboren maar 

eind 1957 kwam er ook aan dit huwelijk een einde. Zijn achternicht, de
dertienjarige Myra Gale Brown, werd de nieuwe Mrs. Lewis. In de zuidelijke 
staten van de VS waren in die jaren kindbruiden niet ongewoon.
Ondertussen had hij grote hits met zijn versie van Whole Lotta Shakin’ Goin’ 
On en Great Balls of Fire.
In 1958 toerde hij in Engeland en daar waren kindbruiden groot nieuws. 
Het verhaal dat de kranten uitbrachten, veroorzaakte zo’n opschudding 
dat de tournee al na drie optredens werd afgebroken. Het koppel moest 
verplicht het land verlaten en het schandaal achtervolgde de zanger tot in 
Amerika. Daar werden zijn platen uit de rekken gehaald en optredens afgelast. 
Ondanks zijn latere bekendheid, kwam de carrière van Jerry Lee Lewis dit 
nooit te boven. In 1961 had hij nog een hit met een cover van Ray Charles 
met de toepasselijke naam What’d I Say.

Muziek verzacht de zeden
A� evering 34

Jerry Lee Lewis 
Kind� uid

Vorige week trok opnieuw een 
internationale folkloristische 
stoet door Beveren rond het 
thema ‘Reinaart De Vos’ en zijn 
vossenstreken.
De Orde van het Pilorijn heeft 
weken gebouwd aan zijn wagen.  
Bouwplaats : de lege garage van 
de fi rma Houttequiet. Bouwen 

alleen is niet goed genoeg, je moet de wagen ook op de weg krijgen.  Dus 
werd de poort gemeten waarlangs de wagen buiten moest geraken.  Heeft 
men zich mismeten ?  Blijkbaar, want de wagen was uiteindelijk 4 cm te hoog 
om buiten te geraken.
Dé oplossing, de banden platzetten.  
En dus kon de wagen triomfantelijk de stoet uitrijden, helaas op platte 
banden.  

Als student aan de academie bleek Lut De Baere een voorkeur te hebben voor 
olieverf op canvas maar pastelkrijt, acrylverf en papier, hout … waren volwaar-
dige alternatieven. Mensen en gevoelens waren en zijn haar favoriete thema’s, al 
slaat ze ook al eens een andere weg in.

De artistieke carrière van De Baere 
kreeg een belangrijke wending toen ze 
op een tentoonstelling van kunstkring 
De Meiboom assemblagekunstenaar 
Ludo Giels leerde kennen. Het gesprek 
eindigde met ‘Kom maar eens af’ en 
Lut ging en bleef gaan.

Vanaf 2010 stelt ze regelmatig tentoon op diverse locaties. Ze is ook een 
vaste waarde op de exposities van de Koninklijke Kunstkring De Meiboom uit 
Melsele en van de Koninklijke Piet Stautkring en de Sint-Janskunstvrienden. Ze 
had een duotentoonstelling met haar broer Elie en een andere met haar mentor 
Ludo Giels. In 2017 volgde de eerste solotentoonstelling ‘Mini Beaufort’ in KAS 
op Linkeroever. Tijdens het weekend van 19 mei was ze een van de exposanten 
van ‘Meesterschap van ooit, meesterlijk kunnen van nu’ in de kerk van Haasdonk.
Ondertussen heeft ze ook twee vaste galerijen: Galerie Art Square in Gent 
voor haar schilderijen en Galerie Malpertuus voor haar beelden. 
Lut De Baere is voorzitter van Kunst Montmartre, de vereniging die (kunst)lief-
hebbers drie  zomerse zondagen naar Hof ter Saksen brengt  en in 2019 haar 
tiende verjaardag viert. 

www.lutdebaere.com                 GD

Vervolg blz. 7

(© L. De Baere)

(© L. De Baere)

Hup met de beentjes, 49 cm. 
(© L. De Baere)

Net als haar mentor werkt 
Lut De Baere in haar assemblages 
met staal van het tot ontploffi  ng 

gebrachte cementschip. 
(© L. De Baere)

Marktactie

Tijdens de marktactie van 16 april ontving 
iedere marktbezoeker die bij vier 
verschillende kramen iets kocht, een exclusief 
geschenk: een usb-stick of een portemon-
nee. Bovendien maakten de bezoekers kans 
op een cadeaubon ter waarde van 50 euro. 7 
winnaars werden geloot: Rita Bal, Karel Ros-
seel, Alain De Block, Zoë Schollaert, Anita 
Lenjou, Stephanie Rodrigus en Godelieve 
Weyn.
De cadeaubonnen zijn geschonken door 
gemeentebestuur en alle marktkramers van 
de dinsdagmarkt.

WA



HRS HAASDONK 
viert tienjarig bestaan met promotie naar eerste provinciale.

In 2009 werd de voetballeegte in Haasdonk, die was ontstaan door de ver-
huis van RS Waasland naar de Watermolendreef in Sint-Niklaas, opgevuld door 
de oprichting van een nieuwe club HERLEVING RED STAR HAASDONK.  Het 
waren Marcel Waterschoot en Carlos Van Dosselaer die de eerste gesprekken 
aanknoopten met toenmalig schepen van sport, MARC VAN DE VIJVER. Ook 
LUC VAN STEELANDT, uitbater van café Den Brigand en zelf jarenlang een 
gewaardeerd voetballer in provinciale, sprong op de kar. Ze konden de 
ondertussen burgemeester geworden Marc Van De Vijver overtuigen om voor 
de nodige accommodatie te zorgen...Marc omschreef het plastisch “ik zorg 
voor de stal , jullie zorgen voor de varkens”. Luc Van Steelandt werd de eerste 
voorzitter van de club ( hij is ondertussen opgevolgd door André De Wael).

Zo werd in 2009 gestart in vierde provinciale met WILLY VERMINCKSEL als 
trainer (de man uit Bazel was jarenlang jeugdtrainer bij SK Beveren), Robert 
Van Havenbergh als assistent en huidig keeperstrainer bij Waasland-Beveren 
GERRY OSTE nam de doelmannen voor zijn rekening. In de allereerste spe-
lerskern zaten mannen als Glen Vermincksel, Jeroen Goedemee, Roeland 
Martens en Margino De Kerf. Al in het eerste seizoen kon de ploeg promoveren 
naar derde provinciale. Aanvaller Kenny Raeymaekers kwam het team verster-
ken. In 2011 kwam doelman DAVID VAN STEEN naar de club en hij kan wel 
beschouwd worden als “de speler” van het afgelopen decennia. Sinds zijn 
komst werd HRS Haasdonk een ploeg die weinig goals pakt. Voor wie het 
mocht vergeten zijn , David kende zijn moment de gloire op 16 februari 
2002 toen hij op Lommel zijn eerste klassedebuut maakte met KSK Beveren 
(ondanks een 3-1 nederlaag kon David terugblikken op een geslaagde match). 
In 2013 kwam RENE COOL naar Haasdonk als trainer van fde doelmannen, 
ook hij zit nu nog bij de club. In 2015 promoveerde Haasdonk naar tweede 
provinciale (het kon in haar eerste seizoen na eindronde de degradatie 
ontlopen)

Het afgelopen seizoen was JV Kruibeke een maatje te sterk maar in de 
eindronde klopte Haasdonk achtereenvolgens Zomergem, Borsbeke, 
Lembeke en Berlare en mag zo de buren van Kruibeke vergezellen naar de 
hoogste provinciale reeks : Kruibeke en Haasdonk zijn trouwens de enige Wase 
clubs op dat niveau.

De spelerskern die het huzarenstukje verwezenlijkten zijn de 
doelmannen David Van Steen en Miguel Pfaff  en de veldspelers Ibrahim Ben 
Salam, Joren Calle, Lo De Deurwaerder, Stijn Dejaegher, Kjell Fruytier, Niels 
en Sam Gijsbrechts, David Heyrman, Ibrahim Kanteh, Christophe Magaris, Ilian 
Smolders, Levi Stuer, Sam Van Den Abeel, Sven Van Acker, Fenno Van 
Gerven, Milan Van Leuvenhaeghe, Tom Van Roy, Noah Vanhelmont en Abdel 
Zamouani. Maarten De Landtsheer is T1, Ken Van Roy T2, Rene Cool 
keeperstrainer, Marc Smolders sportief verantwoordelijke en Luc Audenaert 
staat sinds dit seizoen paraat voor een goede jeugdwerking.

RB

CATENACCIO op bezoek in de SIRIUS.

Half mei kwam het tweede nummer uit van Catenaccio, het voetbalblad 
uitgegeven door vzw Eskabee 1935. Het is opnieuw een mix van binnen-
landse en buitenlandse voetbalverhalen. Zo trok Robin Beck naar het Ierse 
Cork City, één van de prominente leden van Supporters Direct, een Europese 
organisatie van clubs die 100 % door de supporters worden beheerd. Robin 
was ook in het Spaanse Huelva waar hij ondermeer kennis maakte met de 
prestigieuze TROFEO COLOMBINO. SK Beveren is de enige Belgische ploeg die 
ooit de fi nale haalde van dat tornooi (Anderlecht en Standard slaagden daar 
niet). Daarom prijkt in de Beverse trofeeënkast een replica van de Santa Maria, 
het schip van Christoff el Columbus (de kleinere versie weliswaar want Beveren 
verloor de fi nale in 1979). Een andere redacteur bezocht in Milaan  Fc Brera, een 
wel heel speciale club. In eigen land wordt teruggeblikt op de glorieperiode 
(dertig jaar geleden) van Zwarte Leeuw Rijkevorsel, zijn er sfeerreportages over 
Maccabi Hoboken, Tubantia Borgerhout en Rochus Deurne. Ten slotte werd 
er ook halt gehouden aan Café De Sirius aan het Beverse station waar DANIEL 
MINEA terugkijkt op de Europacup I-fi nale die hij , dertig jaar geleden speelde 
met Steau Boekarest tegen AC Milaan in Camp Nou in Barcelona en zijn vijf 
jaren spelen bij het team van dictator Nicolae Ceausescu (Olt Scornicesti… 
Ceaucescu liet in zijn geboortedorp waar amper 6000 mensen woonden een 
stadion van 30.000 kijkers bouwen). 

Voor meer inlichtingen over CATENACCIO kunt U terecht op 
www.catenaccio-magazine.com

                                                                                                         RB

SASHA WEEMAES bezorgt Sport Vlaanderen-Baloise eerste zege

Sport Vlaanderen-Baloise dat vooral jonge Vlaamse renners een kans wil 
geven is dikwijls prominent aanwezig in de koers maar winnen is er zelden 
bij. Dit seizoen was het wachten tot eind mei op een eerste zege. Die kwam 
dan nog van de op één na jongste renner uit het team, SASHA WEEMAES. Dat 
mag niet echt een verrassing zijn want in tegenstelling tot de meeste van zijn 
teamgenoten was Sasha ook bij de jeugd een veelwinner : 28 wegzeges naast de vele 
baantitels. Piste-ervaring is van onschatbare waarde in een massaspurt zoals 
bleek in Ruddervoorde.
In RUDDERVOORDE pakte hij zijn allereerste profzege, niet mis … er waren 
immers 168 deelnemers en hij klopte in de massaspurt ondermeer de winnaar 
van vorig jaar Tim Merlier en gereputeerde sprinters als Timothy Dupont en 
Michael Van Stayen. In 2016 won Mathieu Van Der Poel nog in Ruddervoorde. 

DE BEVERSE KLOK - 9 

Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,  blauwe datjes.blauwe datjes.blauwe datjes.

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  

Daniel Minea in zijn cafe Sirius

Trofeo Colombino

Sasha Weemaes (foto Wielerfl its)
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VOORJAARSACTIVITEITEN BEVEREN-ZUID

Het Comité Beveren-Zuid heeft ook dit voorjaar weer niet stilgezeten. Op Goede Vrijdag 19 april werd de kruisdood van Jezus herdacht in de plaatselijke kapel 
van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede en ook de in het verlopen jaar overledenen van de wijk. Na de viering werden de bloemen die de kapel versierden door de 
comitéleden naar de 80-plussers uit de wijk gebracht.

 
 
       

Zaterdag 27 april waren dezelfde 80-plussers uitgenodigd voor een  
gezellige namiddag met koffie en gebak ten huize van Roger en  

Marie-Louise Vergauwen-Vyt.

Even pauzeren voor een groepsfoto van de deelnemers aan de fietstocht 
van het Wijkcomité op 19 mei. Alleman was zeer tevreden, net als het 

bestuur en zij danken de begeleiding die  voor de eerste keer onze  
fietstocht uitgestippeld heeft. Het wasuitmuntend.

Ook de jaarlijkse wandeling door de landelijke wegen van de wijk op 
zondag 28 april kende een grote opkomst. U ziet ook een deel van het 

nieuwe fietspad Antwerpen-Gent dat op 1 mei plechtig geopend werd. 
Het weer was niet schitterend maar de sfeer was prima en het fluitekruid 

bloeide weelderig.

23ste gezinsfietstocht en barbecue

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert deze Belgische Organisatie voor  
Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte uit Melsele een  
gezinsfietstocht i.s.m. de Fietsbond en aansluitende barbecue. Dit jaar is dat 
op zondag 16 juni. 

Fietstocht 

Afstand +/- 30 km (met tussenstop, bezemwagen en politiebegeleiding).
Vertrek om 13.30 uur aan zaal Olympia, Kruibekesteenweg 8 (Beveren).
Aankomst +/- 16.45 uur aan Olympia.
Deelname gratis.

Barbecue
Om 17 uur in Olympia.
Deelnameprijs barbecue, koffie en 
dessert: 20 euro (kinderen tussen 3 en 
12 betalen 15 euro).
Achteraf reuzentombola.

Inschrijving
Vóór 11 juni
Dirk Boënne, 
Alice Nahonlaan 7 (Melsele).
dirk@boks.be – 0478 835 750.

www.boks.be    
        GD
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Een mooie foto van ‘de krabbers’, winnaars van de Sportmarathon 2019

°°°
Danny, Erik en Michel , de vaste deelnemers aan de markt van  

Melsele, krijgen binnenkort terug gezelschap van de pop-up markt: 
de data :  8-15-22-29 juni   6-13-20-27 juli    3-10-17-24 augustus

   
°°°

De aardbeifeesten zijn er weer!
Donderdag 30 mei om 19u30 verkiezing van de aardbeiprinses.

Vrijdag 31 mei namiddag seniorenfuif en ’s avonds de slimste straat 
van Melsele

Zaterdag 1 juni overdag ontbijt – Kubben – BBQ  ’s avonds bal van 
de burgemeester van Melsele

Zondag 2 juni  wielertoeristentocht  -   aardbeirun   Gene Thomas
   

°°°
Kunstkring De Meiboom stelt ten toon in De Boerepoort op  

zaterdag 1 en zondag 2 juni van 13u30 tot 17u30

°°°
Van woensdag 29 mei tot zaterdag 1 juni zijn er basketwedstrijden 

ter gelegenheid van de Special Olympics.
 

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

Het grafschrift van de week

 Hier liggen de winnaars van de sportmarathon, 
die gabbers

Uiteindelijk bleken het dan toch geen krabbers !
Den Est

Beverse Kegelclub
Clubkampioenschap

In sporthal ’t Zillebeek speelden de leden van de kegelclub om uit te ma-
ken wie een jaar lang de titel  Clubkampioen van 2018-2019 mag dragen. 
Elke kegelaar speelde naar zijn hoogste gemiddelde en Kevin De Buyser 
liet iedereen achter zich .

Het volledige lijstje:
1. Kevin De Buyser: 708 kegels (+74 kegels)
2. Matthias Beeldens: 707 (+56)
3. Aimé Van Buynder: 502 (+44)
4. Walter Lijssens: 710 kegels (+27)
5. Leonard Van Overmeire: 637 kegels (+6)
6. André De Roeck: 676 kegels (+5)
7. Rick Guhlstroff: 548 kegels (-11)
8. Jos De Groof: 605 kegels (-13)
9. Jona Van Esbroeck: 620 kegels (-25)

Recreatie :
Thibo Buytaert met 703 kegels (+ 83 ) op de volle
Steff De Bondt met 739 kegels (+16 ) op de volle

Clubkampioen Kevin De Buyser.
(met dank aan Leonard Van 
Overmeire)

GD

Spreuk van 't jaargetij

Een bijenzwerm in mei,
goed teken voor de wei.
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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
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

In zijn jongere jaren 
deed Riekes mee aan 
een examen om 
gendarm te worden en 
daar hoorde ook een 

schriftelijke proef bij. Hij kreeg de 
vragenlijst op zijn tafel en zat er 
met grote ogen naar te kijken. De 
meeste vragen lagen hem niet. Ze 
moesten allemaal met ja of neen 
beantwoord worden. Riekes haalde 
een vijffrankstuk uit zijn broekzak 
en begon per vraag kop of letter te 
spelen. Gooide hij kop dan schreef 
hij ja en was het letter dan 
antwoordde hij neen op de vraag. 
Na een goed kwartier had hij alles 
afgewerkt en zat hij wat rond te 
kijken.
Maar ineens nam hij terug zijn 
muntstuk uit zijn zak en ging weer 
volop aan de gang, ook nog toen 
hij de controlerende gendarm 
hoorde zeggen dat de bladen 
moesten afgegeven worden. Die 
man had Riekes in ’t oog en ging 
hem vragen wat hij aan het doen 
was.
-Ja, zegt Riekes, ik dacht dat het 
goed was mijn antwoorden nog 
eens te controleren.

NEM NOU
Er werd op 10 mei gegrinnikt om 
een klacht van Gaia tegen de res-
taurantketen Poule & Poulette die 
er prat op gaat alleen kippen die 
diervriendelijk gekweekt zijn op 
het menu te zetten. Gaia had weer 
eens beelden verspreid van kip-
pen die schandalig slecht behan-
deld werden. Maar wat bleek, ze 
hadden bij een … verkeerde 
kweker gefilmd. De naam Poule & 
Poulette herinnerde mij eraan dat 
wij vroeger een vrouwelijk kuiken 
POELIE noemden, dat waren dus de 
toekomstige hennen. In het A.N. is 
dat een poelje
Op de Kruibekesteenweg woonde 
in mijn jeugd een poelier, iemand 
die handelde in kippen, duiven 
en ander gevogelte en sommigen 
ook in wild. Bij andere poeliers 
kon je zelfs terecht met mollen en 
muskusratten die gewild waren 
voor hun vel. Bij de duivenkwekers 
was er een woord dat aanduidde 
dat een jonge duif aan de poelier 
kon  verkocht worden: zij was dan 
‘poeliersvlug’.                                                          RP

WIJ WORDEN BELAAGD…

Heel wat Beverse hobby-kippenkwekers hebben het de 
laatste tijd niet onder de markt: de vossen komen meer en 
meer naar de bewoonde wijken afgezakt om hun voedsel 
te zoeken. Zij zijn nooit geheel weggeweest in onze streek 
maar de laatste jaren is hun aantal aanzienlijk toe-
genomen. Ook in de ‘kunstmatige natuur’ die als 
zogenaamde compensatie werd aangelegd voor de van 
landbouw- tot industriegrond omgevormde polders 
heeft men al speciale afsluitingen moeten voorzien om 
de nesten van de watervogels te beschermen tegen de 
roofzuchtige familieleden van Reinaert.

…DOOR EXOTEN…

In Limburg zijn het niet de kippen maar de schapen die 
het grootste slachtoffer geworden zijn van een nieuwe 
dierlijke bedreiging, daar is het de wolf die de rust komt 
verstoren. En toch is er een categorie van mensen die 
sinds begin mei juichkreten laat horen omdat ook in de 
Ardennen in de provincie Luxemburg een foto kon 
geschoten worden van een wolf. En dat blijkt er een van 
een andere ondersoort te zijn dan degene die in Limburg 
verschrikking hij de kleinveehouders kwam zaaien. De 
Limburgse wolf zou van Pools -Duitse origine zijn terwijl 
de Luxemburgse versie uit de Italiaanse Alpenregio 
afkomstig is. Men maakte dit op uit het DNA-onderzoek 
(welgekend en gevreesd door een zekere Albert en Paola 
) van de uitwerpselen van de ‘beestjes’ en juicht nu omdat 
we in ons vaderland, hoewel we slechts over een wolven-
populatie van vier exemplaren beschikken, toch al prat 
kunnen gaan op biodiversiteit. Bij de kleinveehouders is 
er opvallend weinig enthousiasme terwijl het WWF 
spreekt van een veelbelovende toekomst voor de Belgi-
sche wolf. 

…MET VIER OF MEER POTEN.

Op een heel ander terrein wordt de biodiversiteit in onze 
streek heel wat minder toegejuicht. Via onze steeds maar 
uitbreidende Waaslandhaven krijgen we exotische gasten 
over de vloer waar we niet zo gelukkig mee kunnen zijn. 
We hadden het vroeger al over de rode Amerikaanse 
rivierkreeft en over de wolhandkrab die met hun vraat-
zucht een groot gevaar zijn voor het onderwaterleven 
van onze rivieren en vijvers. En nu valt er volgens Halo, het 
blad van Haven Linkerscheldeoever, een verspreiding van 
tijgermuggen te vrezen.
Deze ambetanteriken vormen een bedreiging wat betreft 
de overdacht van ziekten. Ze zijn hier binnengebracht via 
containers voor tweedehandse banden. Ondanks de 
droogte tijdens de vorige zomer, vonden ze toch genoeg 
broedplaatsen in onze haven. Zo hebben ze zich kunnen 
voortplanten en de grote warmte van 2018 zorgde voor 
een snellere ontwikkeling dan normaal. Het Agentschap 
Natuur en Bos, verantwoordelijk voor de bestrijding van 
die  tijgermuggen, bestreed ze van juli tot november en er 
is gelukkig nog geen gevestigde populatie.
Maar wat niet is kan nog komen, zegt het spreekwoord. 

RP


