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Ruben ApeRs
WielRenneR met toekomst

kijken is een kunst
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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

BeeLdig Hof ter sAksen, Lees p. 11

Bepaalde tentoonstellingen zijn zo populair dat men scenario’s moet bedenken 
om de volkstoeloop onder controle te houden. Men kan online een ticket reser-
veren en krijgt een aanvangsuur voor zijn bezoek.  In het museum van de toe-
komst zal technologie nog meer worden ingezet om grote massa’s te stroomlij-
nen. In de drukbezochte Sixtijnse kapel manen suppoosten je aan met een luide 
‘Avanti’ om door te stappen.
Maar opgejaagd worden terwijl je van een meesterwerk probeert te genieten, 
is hemeltergend. Bezoekers mogen zolang blijven als ze wensen in een muse-
um waar de mens centraal staat.  Onderzoekers hebben de gedragspatronen 
van de museumbezoekers onderzocht en hen in vier categorieën ingedeeld: de 
mier, de vis, de sprinkhaan en de vlinder.
De mier is iemand die nauwgezet elk werk uitvoerig bekijkt. Hij staat overal bij 
stil. Hij is een hele tijd in het museum grondig aanwezig. De  vis positioneert 
zich in het midden van elke zaal en speurt rond naar de in het oog springende 
werken. Hij slaat regelmatig werken over. De sprinkhaan hopt van de ene zaal 
naar de andere en zoekt enkel naar de werken die hem bijzonder interesseren. 
De vlinder tenslotte fladdert rond naar eigen goeddunken van de ene zaal naar 
de andere, wandelt af en toe ook terug en zal net als de mier de meeste werken 
willen zien.

Kunst was eeuwenlang een imitatie van de werkelijkheid. Op het einde van de 
negentiende eeuw ging de kunst een andere weg op. Impressionisten wilden 
de speling van het licht en de invloed op de natuur vastleggen. Ze trokken naar 
buiten en speelden met licht- en kleuremoties. De fotografie kreeg greep op de 
schilderkunst. Kunstenaars zochten naar andere uitdrukkingswijzen dan het 
voorstellen van de overbodige fotografische werkelijkheid. Fauvisten zochten 
het in zuivere kleuren, kubisten in strakke lijnen, conceptuele kunst zoekt het in 
banale objecten… Na de Tweede Wereldoorlog verplaatste het centrum van 
de kunst zich naar de Verenigde Staten met o.a. pop-art. Elke nieuwe kunststro-
ming baarde aanvankelijk  tegenstand en hoongelach. Hedendaagse kunst 
(van nog levende kunstenaars) moet deze selectie nog doormaken.
Om de twee jaar is er in onze gemeente de beeldententoonstelling ‘Beeldig 
Hof ter Saksen’. Plaatselijke verenigingen organiseren tentoonstellingen met 
de roerselen van hun werkende leden. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan 
kunstopvoeding en leren de bezoeker te oordelen over de kwaliteit. Kunst is een 
bron voor conversatie. 

België is ontegensprekelijk een wielerland. Ook al zijn de resultaten niet meer als in de 
gouden jaren zeventig van vorige eeuw, we blijven gebiologeerd door triomf en tra-
giek in de koers. De wielerliefhebber kijkt op naar heroïsche prestaties, maar wordt 
diep geraakt bij tragische gebeurtenissen. 18 maart van dit jaar was zo een rampdag. 
Tijdens een wedstrijd in het Henegouwse Melles, ontbrak een seingever en reden de 
renners een niet beveiligd kruispunt op. Drie renners werden aangereden door een 
bestelwagen. De 19-arige Stef Loos overleed aan zijn verwondingen. Ruben Apers uit 
Vrasene raakte zwaargewond met een complexe beenbreuk. Hij moet een streep trek-
ken onder het wielerseizoen, maar nog erger is het trauma van het verlies van een 
collega. Enkele maanden later klonk Ruben aan de telefoon terug strijdvaardig en 
stemde in met een gesprek.

Ruben werd geboren in 1998 en is oud-leerling van het GTI in Beveren waar hij de 
richting mechanische vormingstechniek afwerkte. Zijn ouders fietsten in een Toeris-
tenclub in Vrasene en als jonge snaak van tien, fietste hij al eens mee. Hij kreeg de 
smaak te pakken en hij reed zijn eerste wedstijd op 13-jarige leeftijd bij de miniemen. 
Daarna bij de  aspiranten (13-14jaar). Maar het was bij de nieuwelingen dat de winnaar 
in hem wakker werd en dat zijn talent werd opgemerkt. In oktober 2016 werd hij gese-
lecteerd voor het WK op de weg voor junioren in Doha (Qatar), samen met Brent Van 
Moer en Sasha Weemaes… drie Beverse renners, een unicum (lees de sportpagina Van 
collega Rudy op p. 8).  In de tijdrit werd hij vijfde. Tijdens de wegrit cijferde hij zichzelf 
weg om in dienst van de ploeg te rijden. 
Lotto Soudal  U23 pikte hem op in de ploeg van beloften. Elke week stond er een wed-
strijd op het programma, gespreid over heel Europa. Vorig jaar won hij de proloog van 
de Ronde van Navarra. Hij reed de Giro voor beloften met kortere ritten in tien dagen 
(bij de profs 21 dagen). De Tour de France richt een editie voor beloften niet in.

WAndeLzoektocHt Voor kinderen, Lees pAginA 4

In onze editie van 12 augustus 2016 startte de rubriek ‘Kunstmo(nu)
menten’, die nog steeds loopt. We gingen op zoek naar alle moge-
lijke kunstuitingen in onze gemeente (waar we soms achteloos 
aan voorbijlopen) en naar de scheppers ervan. De bijeengesprok-
kelde informatie werd zo immens groot, dat een bundeling in een 
boek zich opdrong. Het zal verschijnen op 8 november. 
Er is vanaf nu mogelijkheid om in te tekenen aan de prijs van 
30 euro (nadien 33 euro). Meer informatie zie verder in deze krant.
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Zijn palmares 2018 deed het beste vermoeden:
* 1e in 1e etappe Vuelta a Navarra, Elite/U23, Tudela   
(Navarra), Spanje 

* 1e in Nationaal Kampioenschap, Op de weg, Ploe-
gentijdrit, Elite, België, België  + Loran Cassaert  + 
Jonas Castrique  + Stan Dewulf  + Gerben Thijssen  + 
Brent Van Moer 

* 3e in Memorial Igor Decraene, testtijdrit, (Waregem, 
Chrono, U23), België 

* 3e in Nationaal Kampioenschap, Baan, Achtervol-
ging, Elite, België, België 

* 1e in Nationaal Kampioenschap, Op de weg, Ploe-
gentijdrit, Elite, België, België  + Loran Cassaert  + 
Jonas Castrique  + Stan Dewulf  + Gerben Thijssen  + 
Brent Van Moer 

* 3e in Nationaal Kampioenschap, Baan, Achtervol-
ging, Elite, België 

De toekomst lachte hem toe, tot het noodlot toe-
sloeg. Het gebeuren is het gevolg van een fout van de 
organisatie. Het zal een lange, juridische weg zijn om 
de verantwoordelijke aan te duiden. Daar heeft 
Ruben geen boodschap aan, hij kijkt vooruit en wil 
het verleden zo snel mogelijk vergeten.

reVALidAtie
Hij ziet nog altijd een flits van de bestelwagen. Daar-
na ging het licht uit en toen hij wakker werd lag hij in 
het Algemeen Ziekenhuis Glorieux te Ronse met een 
gecompliceerde dijbeenbeuk, een sleutelbeenbreuk 
en een kleine hersenbloeding. Hij verbleef er een vol-
ledige week en is uiterst tevreden over de professio-
nele behandeling. Er is nadien nog een lange weg te 
gaan en de revalidatie vraagt veel energie en inzet. 
Aanvankelijk liep hij met krukken, nu zijn die overbo-
dig. Elke dag doet hij enkele uren krachtoefeningen 
onder begeleiding van een kinesist. Spieren zijn 
geatrofieerd en om dit te herstellen doet hij aan 
aquajogging om de gewrichten niet te overbelasten. 
Ondertussen is hij terug aan het fietsen, rustig op het 
gevoel, want de conditie laat vanzelfsprekend nog te 
wensen over. Haast en spoed zijn zelden goed. Hij 
houdt zich strikt aan een trainingsschema en er ver-
schijnen terug lichtjes in zijn ogen. Hij kijkt uit naar de 
tijd dat hij terug wedstrijden kan betwisten. 
Welk type renner is hij? Hoe ziet hij zijn toekomst? 
Veel hangt af van de fysionomie van een renner. Hij is 
eerder grof gebouwd en hij ziet zich niet als een 
berggeit die ieder-
een naar huis rijdt 
op de mont ven-
toux.  Hij is een ren-
ner voor de klassie-
kers en een tijdrij-
der, type Yves 
Lampaaert (Bel-
gisch kampioen 
tijdrijden 2017 en 
Belgisch kampioen 
op de weg 2018).

stUdie
Hij wordt niet alleen op sportief gebied goed bege-
leid, zijn ouders hebben hem overtuigd om een slag 
achter de hand te hebben. Topsport is onzeker, het 
kan alle kanten uit. Ruben studeert aan de hoge-
school Odisee, regentaat richting LO. Hij geniet er van 
een sportstatuut. Hij kan het aantal studiepunten dat 
hij opneemt zelf bepalen en zijn examens plannen. 
Dit jaar kiest hij voor 30 studiepunten (een volledig 
jaar bestaat uit 60 studiepunten). 
En zo strijdt Ruben op twee fronten met het ene oog 
gericht naar de studie, he andere naar een wielercar-
rière. We wensen hem succes op beide terreinen. Als 
gevolg van het ongeval is hij een seizoen kwijt. De 
overstap naar de elite is voorzien in 2021 bij een 
ploeg die hem het meest aanspreekt.

Bij het afscheid maakten we een afspraak: tot weldra 
als hij een (tijd)rit in de ronde van Italië heeft gewon-
nen of een klassieker of als trouwe helper van een 
winnende ploeggenoot.  Dromen mag. Een leven 
zonder dromen is als een tuin zonder bloemen. 

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

© Lotto Soudal

beVeRs VeRmAAk

Deze spandoek in het begin van de Gaverlandwegel aan de Gaverlandstraat maakt 
ons nieuwsgierig. Navraag bij diverse mensen bracht geen antwoord op de vraag wie 
of wat ‘hug’ is. Omdat alle aandacht daar naartoe gaat, valt de foutieve schrijfwijze van 
‘onze’ niet meteen op. Of is het de bedoeling om ‘ozne’ op het doek te zetten?
Misschien wordt het raadsel op 22 juni opgelost.

GD

ons elske
Amaai, die blikseminslag op die Vrasense windturbine de eerste 
woensdagavond van juni. Was me dat een patat! Ik voelde mijn 
wereldbol trillen onder mij.
Was het soms de natuur die wilde bewijzen dat ze meer volt 
kan produceren dan zo ’n simpel windmolentje?
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foto’s kUnnen gemAiLd Worden nAAr  gerdA.driegHe@teLenet.Be of Bezorgd in scHoofLAnd 38, BeVeren. teLefoniscH contAct: 03 775 26 75. 
de foto’s Worden zo sneL mogeLijk ingescAnd en terUgBezorgd.

pAstoRij

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 !

              Doel
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ger en Later

Aflevering 86

Het was een mooi dorpsgezicht: de pastorij en de kerk achter de afsluiting en links 
het Hooghuis. Rechts van de pastorij was er nog het klooster om het plaatje com-
pleet te maken. De pastorij dateert uit de tweede helft van de 18de eeuw. 

Op de recentere foto uit 2016 is de ijzeren afsluiting helemaal verdwenen en aan 
de pastorij vervangen door een laag muurtje. De opvallende gevel toont nog altijd 
de afwisseling tussen rood en wit en het houtwerk met tandjes rond het fronton 
en aan de kroonlijst is ook nog steeds aanwezig. 

GD

ooit geDRoomD om in 
beVeRen te giDsen?

Houdt u van uw gemeente en van de streek waar u 
woont? Zou u graag uw regio voor anderen toegan-
kelijk maken en groepen rondleiden door de land-
schappen en gemeenten van het Waasland? Als u 
positief antwoordt op deze vragen, dan is onder-
staande informatie zeker voor u bedoeld!
PCVO Het Perspectief in Gent organiseert, in samen-
werking met Toerisme Waasland, een opleiding 
tot Toeristische Gids Waasland. De opleiding bestaat 
uit een 1e algemeen basisjaar (met onder meer 
geschiedenis, kunst en geografie) en een 2e speciali-
satiejaar (specifiek over het Waasland). Er zijn zowel 
theoretische lessen als lessen waarin de praktijk van 
het gidsen wordt aangeleerd. Na 2 jaar krijgt de afge-
studeerde een erkenning als Toeristische Gids. Nadien 
kunnen de toeristische diensten en organisaties in 
het Waasland een beroep doen op u als regiogids.
Op dinsdag 18  juni om 19 uur heeft er een infoavond 
plaats over deze opleiding. Wie interesse heeft om de 
infoavond bij te wonen stuurt een mail naar miguel.
declercq@hetperspectief.net. U zal dan een uitnodi-
ging krijgen voor die infosessie. Het basisjaar start in 
september 2019. 

Algemene info over de opleiding Gids/reisleider kan 
u vinden via deze link: https://hetperspectief.net/
gids-reisleider
Gie Beirnaert (voorzitter gidsenvereniging Beveren)

Weet je WAt 
WAlstRoom is?

Is dat speciale stroom? Helemaal niet. Het Havenbedrijf 
laat tegenwoordig aan de kades van de Waaslandhaven 
installaties plaatsen voor walstroom. De boten die aan-
meren kunnen zich aansluiten op het elektriciteitsnet 
aan wal. Daardoor moeten de motoren op het schip niet 
continu blijven draaien om stroom te genereren en dat 
bespaart een hele hoop uitstoot.
Een initiatief dat niet alleen wordt toegejuicht door de 
milieuorganisaties maar ook door de gewone man als 
jij en ik.

RP
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Koninklijke Kunstkring De Meiboom
52ste tentoonstelling 

De opening in OC Boerenpoort droeg de schaduw met zich mee van de op 1mei 
overleden Romain De Coninck. Hij was niet alleen vanaf de eerste keer een trouwe 
exposant maar schilderde ook elk jaar de aardbeiprinses. Voor Nimfa, de prinses die 
in 2018 werd verkozen, moest hij afhaken maar ze bracht samen met Chris Tac-
kaert, voorzitter van de kunstkring, nog een bezoek aan Romain. Op vraag van het 
Aardbeicomité werd het portret deze keer geschilderd door Chris. Tijdens de ver-
nissage op woensdag 29 mei werd het plechtig overhandigd. Voor en na de toe-
spraak van de voorzitter bracht Greet Mathys, lid van de Passanten, poëzie rond 
kunst. Het eerste gedicht was een speciaal huldebetoon aan Romain De Coninck. 
Daarna konden de aanwezigen het werk van de exposanten bewonderen, elf leden 
van de kunstkring en twee gastkunstenaars. Er was ook een werk dat Romain nog 
zelf had uitgekozen voor deze tentoonstelling.

GD

Aardbeiprinses Nimfa, voorzitter Chris Tackaert en Luc Van Hese, voorzitter Aardbeicomité. 
(© G. Drieghe)

WAnDelzoektocht VooR kinDeRen
 De gemeentelijke zoektocht is dit jaar opgesteld in samenwerking met De 
Beverse Klok. Aanleiding is het boek ‘Kunstmo(nu)menten, dat op 8 novem-
ber verschijnt. 
De (foto)vragen nemen de kinderen en hun (groot)ouders mee op een tocht 
van zes km door het centrum van Beveren langs kunstwerken en monumen-
ten die in het boek worden besproken. 
De wandelzoektocht, die geschikt is voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, start en 
eindigt op de Grote Markt. De jonge speurders ontvangen bij aanvang een 
extraatje van De Beverse Klok.
De brochure kost 1 euro en kan worden afgehaald bij de dienst toerisme, 
Grote Markt 2. Zoals gebruikelijk is elk binnengebracht formulier goed voor 
een kleine attentie van de gemeente. 
Geen zoektocht zonder winnaars. Op vrijdag 25 oktober worden de tien lau-
reaten voor de prijsuitreiking verwacht in kasteel Cortewalle. 

GD

Wist je …
dAt Uit nederLAnds onderzoek BLijkt dAt 

pAtiënten die meteen nA een operAtie een WAterijsje krijgen 
zicH Beter VoeLen?

Het kan helpen om misselijkheid als gevolg van de narcose tegen te gaan en 
is blijkbaar ook een probaat middel om de irritatie door sondes en slangetjes 
van het beademingstoestel te verzachten. Zo worden pijnstillers minder 
nodig, wat mooi meegenomen is. Spijtig genoeg zou het effect een uur na de 
operatie verloren gaan.
Het gaat hier wel degelijk om een waterijsje. Een ijsblokje kan ook, maar dat is 
natuurlijk niet zo lekker. Een dame blanche met een grote toef slagroom 
brengt misschien wel eventjes verkoeling maar is zeker geen goed idee. 

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com
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In de TuIn
hoogtepunt

 
Tussen half mei en half juni beleeft de voor-
jaarstuin een schitterende topperiode. De 
meeste planten staan er fris en weelderig bij. 
Daar heeft de regen van de laatste dagen flink 
toe bij gedragen. Inderdaad, een combinatie 
van warme dagen en redelijk wat neerslag zorgde 
ervoor dat alles een extra mooie groeischeut kreeg. En daar profiteren al die heer-

lijk bloeiende voorjaarsplanten 
van. Kijk maar eens naar de iris-
sen. Wat een mooie bloemen en 
wat een verscheidenheid! De 
baardirissen (Iris germanica) 
staan graag droog, met hun wor-
tel half boven de grond, te bak-
ken in de zon. Daarnaast heb je 
de Iris ensata, de sibirica en de 
gele lis die graag vochtig of zelfs 
met hun voeten in het water 
naast de vijver staan. Maar alle-
maal vind ik ze even mooi.

Een plant die ik ook heel graag rond deze periode in de tuin heb is het vinger-
hoedskruid. Het is voor velen misschien een wat ouderwetse plant, maar ik zou 
haar in de tuin nooit willen missen. En in de cottagetuin is ze een must. Ieder jaar 
duikt ze ook in grote getale op in de diverse tuinen van de Londense Chelsea Flo-
wer Show. Wat bewijst dat ze bij de Engelsen nog altijd op het bovenste schap ligt. 
Bovendien is het een gemakkelijke plant. Je kan ze op zowel rijke als arme grond 
planten en volle zon of zelfs diepe schaduw deert haar niet. Hou er wel rekening 
mee dat het een tweejarige is. Het eerste jaar vormt ze een bladrozet waaruit het 
tweede jaar de bloem omhoog rijst. Koop ze nu als kleine plant, dan heb je vol-
gend jaar al bloemen, of zaai ze nu zodat ze dit jaar al blad maken en volgend jaar 
bloemen. In mijn tuin zorgen ze her en der voor een schitterend en opvallend 
verticaal accent. En het is een echte insectenlokker. Ze worden massaal bevlogen 

door bijen en hommels die gretig op zoek gaan 
naar de nectar. Voor mensen zijn wel alle delen 
van de plant giftig. Ik hou erg veel van de witte 
soorten zoals alba en Snow Thimble. Ook Pam’s 
Choise is heel mooi met binnenin de “vinger-
hoedjes” een aantal bordeauxkleurige vlekjes. 
Indien je de planten met de (purperen) natuur-
kleur systematisch verwijdert vóór ze bloemen, 
krijg je de jaren nadien automatisch enkel de 
“edele” soorten terug. Wanneer de zaden dan rijp 
zijn ga ik met de mooiste stengel al “zegenend” 
in de tuin rond en zaai ze op de plaatsen waar ik 
ze wil hebben. Nadat ze opschieten trek ik het 
teveel aan zaailingen gewoon uit. Simpeler kan 
niet.

 
Ook zeer populair dit jaar in de 
tuinen van de Chelsea Flower 
Show, maar bij ons nog niet zó 
gekend, is de prairielelie of 
Camassia. Dit bolgewas komt uit 
Noord-Amerika waar de oor-
spronkelijke bevolking ze als 
voedsel gebruikten. Je kan ze 
laten verwilderen in borders of in 
wildebloemenweiden, waar ze 
zelfs vochtig kunnen blijven 
staan. Hun witte of blauwe bloe-

men steken dan zeer mooi boven de andere planten uit. Een blijvertje en een plant 
om van te houden!

FRAnçois

Iris sibirica

Vingerhoedskruid

Nog een tip: op 22 juni organiseert Hortus ter Saksen samen met Natuurpunt-
Waasland aan de oranjerie van Hof ter Saksen vanaf 19 uur Midzomeravond, 
met als thema bomen over bomen. Veva Gerard brengt met enkele muzikanten 
poëtische vertellingen en diepgewortelde verhalen over bomen en de natuur. 
Nadien zorgt het kwintet Madame Sort en Ville voor stemmige muziek. De 
inkom wordt gratis aangeboden aan al wie van de natuur houdt. 
Op 29 en 30 mei is er ook het opentuinenweekend van de Landelijke Gilden. 
Meerdere tuinen in Groot-Beveren nemen hieraan deel.

Wilde Camassia

Annelies Tyberghein
Nieuwe directeur CC Ter Vesten

Voor het eerst 
heeft ons cultuur-
centrum een vrou-
welijke directeur. 
Annelies Tyberg-
hein studeerde af 
als master in de 
beeldende kunst 
in Sint-Lucas in 
Gent en volgde 
daarna de oplei-
ding kunst en cul-
tuurmanagement. 
Misschien nog 
belangrijker is haar 
ervaring en het bij-
horende netwerk. 

Ze heeft gewerkt als projectcoördinator rond erfgoed, was communicatie- 
en beleidsmedewerker bij de vereniging die de belangen van de Vlaamse 
beeldende en audiovisuele sector behartigde, verantwoordelijke publieks-
bemiddeling bij het centrum voor Hedendaagse kunst in Aalst en combi-
neerde al het vorige min of meer in Kruibeke als diensthoofd cultuur, toe-
risme en mondiaal beleid.
Beveren en het cultuurcentrum zijn voor haar nieuw en daarom vindt ze het 
belangrijk om de tijd te nemen om de mensen te leren kennen en de hui-
dige werking te doorgronden. Het succesvolle huis wil ze nog succesvoller 
maken en daarvoor ziet ze drie pijlers: cultuur-maatschappelijk relevant zijn, 
lokale dynamiek omarmen en cultuur niet in vakjes stoppen. 
Uiteindelijk moet dit leiden tot meer projectwerking. Een van de punten 
waar ze veel belang aan hecht, is het aanspreken van gemeenschappen die 
niet uit zichzelf de stap naar het cultuurcentrum zetten. 
Annelies Tyberghein heeft er duidelijk zin in en dat vergroot de kans op slagen. 

GD 

(© G. Drieghe)
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HorizontAAL: 
(1) vader (3) met letsel (7) 
vette vloeistof (9) pape-
gaai (11) type geheugen-
kaart (12) door anderen 
aanvaarde macht (14) 
rituele besprenkeling bij 
intrede geloofsgemeen-
schap (16) veilig (Eng) (17) 
muzieknoot (18) meisjes-
naam (20) weinig geld 
bezittend (21) helpen (23) 
Gran Turismo (24) high-
definition (26) weinig 
boeiend (28) weten-
schappelijk tijdschrift (31) 
periode waarin men nog 
niet volwassen is (33) het 
breken (34) binnenplaats

VerticAAL: 
(1) imitatie v mens vb als speelgoed (2) reeds (3) omslachtig geheel v handelingen (4) 
voor verkeer geschikt gemaakte strook grond (5) afstammeling (6) snelle gang (8) 
internationale organisatie die normen vaststelt (10) leeftijd (Fr) (13) verhandeling (14) 
cafésport (15) Polen (17) liggen 3e p enk vt (19) aldaar (Lat) (22) Nederlandse Omroep 
(24) uitroep v verbazing (25) waterkering op het land (27) bier (28) zelfgevoel (29) eer-
betoon (30) Brusselse concertzaal (32) Verenigd Koninkrijk

Wat Blijft
Twee Katrijnen
De aarzelende zon kleurt het landschap. 
De lentewind brengt de geur van gras. 
De aarde dooit. Zwaluwen scheren 
en paartjes eenden slapen in het warme zand. 

Bij de dofgroene rivier zijn de vogels nog witter, 
bloemen vlammen op tegen grijze bergen. 
Dit is lente: wat je ziet is al weer weg. 
En welk jaar keer jij terug?

Du Fu (China 712-770)

opLossing krUisWoordpUzzeL 212

kRuisWooRDpuzzel 213

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo

De Rycke
Gebroeders nv

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

crYpto 38: zoek Het Woord zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

Oplossing Crypto 37:  
IJSJE   EIVOL   EFFENAF   UITVEGEN   MENSBEELD   TRUCENDOOS   MISTHOORN   HOEK-
SCHOP   WINDHAAN   HANDTAS   UITEEN   STORT   en dus … JONGEDOCHTER
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KUNSTMO(NU)MENTEN

HAAsdonk

Arthur Boeye, burgemeester van Haasdonk van 1958 
tot aan de fusie, vroeg in 1969 dorpsgenoot Alfons 
Van Meirvenne om voor de gemeente een kunst-
werk te maken. Van Meirvenne stelde een paard voor 
maar de burgemeester wou daar absoluut niet van 
horen. De landbouwer was bang dat hem zou verwe-
ten worden dat hij het daarom in die richting zocht. 
Boeye wou een exotisch dier,  liefst een groot. Uitein-
delijk schilderde Van Meirvenne een Landende ade-
laar omdat die groter was dan een zittende vogel. 
Het doek hing in de raadszaal, maar verhuisde later 
naar de gang van de eerste verdieping in de perma-
nentie aan het Pastoor Verwilghenplein. 
In de vergaderzaal van het oude gemeentehuis 
hangt Landschap met drie knotwilgen. Het werd in 
1969 gemaakt door Alice Van Meirvenne, tante van 
Fons.

Drie andere werken van de dierenschilder kregen 
een plaats in de polyzaal achter de bibliotheek. Twee 
ervan werden in 2012 weggehaald voor ‘Tedere 
vorm, heftige kleur’, een retrospectieve bij de tachtig-
ste verjaardag van Van Meirvenne. Ze kwamen nooit 
terug en Tijger bleef het enige werk in de polyzaal, tot 
het in april 2018 naar het depot verhuisde. 

 

kALLo

Burgemeester Charles Eugeen Boëyé zou dit schilde-
rij van Jan Verhas geschonken hebben als dank voor 
zijn plechtige inhaling als burgemeester op 8 maart 
1896 en als senator op 30 mei 1900. Het hangt in de 
niet vrij toegankelijke raadszaal van het gemeente-
huis en dat is jammer want het is een imposant werk. 
Het toont een beeld uit de Tachtigjarige Oorlog waar-
bij tussen 13 en 21 juni 1638 Kallo het strijdtoneel 
was van een poging van de Staatsen (Nederlanders) 
om Antwerpen te bevrijden van de Spanjaarden.  
Slag van Kallo is één van de bekendste werken van 
Jan Verhas (1834-1896). Hij schilderde in het begin 
vooral religieuze en historische scènes, maar kreeg 
later ook bekendheid als portrettist van kinderen van 
de bourgeoisie. 

In diezelfde raadszaal hangen ook nog twee land-
schappen van Prosper De Roover (1899-1974). Dat 
was een impressionistische kunstschilder uit Temse 
die zijn inspiratie in het Scheldeland vond of aan de 
kust waar hij havenzichten schilderde. Daarnaast 
maakte hij ook stillevens.

De Roover had een diploma als tekenleraar en in het 
lokaal van de politie hangt zijn tekening Kallo over-
stroomd.

In een zaaltje op de eerste verdieping worden diver-
se zeefdrukken van Willy Van de Velde  getoond. Op 
Cortewalle na, laten ze een typisch beeld van Kallo 
zien.

Op het gelijkvloers is er tegenover het lokaal van de 
politie nog een bureau met oude foto’s van Belgische 
koningen en koninginnen maar ook met twee schil-
derijen. Ze stellen Leopold II en zijn echtgenote 
Maria-Hendrika voor.

CULTUUR 
EN ANDERE CENTRA

AFLEVERING 70

Gemeentehuizen

Vervolg op blz. 8

Landende adelaar. (© G. Drieghe)

Het doek van Alice Van Meirvenne. (© G. Drieghe)

Tijger in de polyzaal. (© G. Drieghe)

Vanaf het najaar van 2018 hangen in de polyzaal 
foto’s. De plaatselijke cultuurraad contacteerde 
hiervoor FRAGMA13 en het is de bedoeling dat 
de fotoclub uit Beveren  . 
 foto’s toont die op een of andere manier een link 
hebben met Haasdonk. De tentoonstelling zal 
jaarlijks in april en in oktober worden aangepast 
aan een nieuw thema: evenementen, architec-
tuur, inwoners, sport, vrije tijd, landschappen, 
straatfotografie…

Slag van Kallo. (© M. Jacobs)

Winters landschap van Prosper De Roover. (© G. Drieghe)

(© gemeentelijk archief, S 053)

Het dorpsplein van Kallo, 1988. (© gemeentelijk archief, G 086)

Kallo. 
(© gemeen-
telijk archief, 
S 067)
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Vervolg van blz. 7

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

Ze dateren van 1866 en zijn gesigneerd Bataille de 
Pontieu. Eigenaardig genoeg is van deze kunstenaar 
niks terug te vinden. Was het een amateur die een 
grap probeerde uit te halen of een statement wilde 
maken? Wie op google de naam intikt, krijgt meteen 
een verwijzing naar de Honderdjarige Oorlog en de 
Slag bij Crécy in het Franse graafschap Ponthieu in 
1346. 

kieLdrecHt 
Zoals in Kallo, heeft ook in Kieldrecht de politie 
onderdak gevonden in de permanentie. In het lokaal 
staan op de schouw twee gipsen werken van Hilde-
bert Derre 
(1886-1964).

Derre was een Antwerpse beeldhouwer die tijdens 
WO I met zijn gezin uitweek naar Nederland waar hij 
leraar werd van Juliana, de latere koningin. Hij is voor-
al bekend om zijn portretbustes van bekende Vla-
mingen zoals schrijvers en componisten maar ook 
van politici. De uitvoering gebeurde soms in brons 
maar meestal in plaaster, zoals beide beelden in 
Kieldrecht.

Net als Kallo bezit ook Kieldrecht een schilderij van 
Prosper De Roover. Polderlandschap kreeg een plaats 
in het bureau van de burgemeester op de niet 
publiek toegankelijke eerste verdieping. 

GD

Kallo. (© gemeentelijk archief, S 068)

Ernest Claes, 
1954. 

(© G. Drieghe)

Stijn Streuvels, 1951. (© G. Drieghe)

Het rAAdseL VAn de  GekruisiGde

In het kabinet van de vroegere burgemeester 
van Kieldrecht hangt een kruisbeeld waarbij het 
kruis en de christusfiguur een geheel vormen. 
Het is een zwaar beeld en op een van de voeten 
staat een monogram.
Op een lijst, die waarschijnlijk bij de fusie in 1977 
aan het archief werd overgemaakt, staat achter 
‘object B017’ als titel Gekruisigde en als kunste-
naar Werner Heyndrickx. Hij is de man die de 
buste van Gerard De Paep maakte, tegenwoordig 
te zien in de tuin van Residentie Molenberg. 
Er staat geen foto bij ‘object B017’ en de afmetin-
gen 80 x 52 cm kloppen niet met die van het 
kruisbeeld in het kabinet. Het monogram wordt 
door niemand herkend als dat van Heyndrickx.
Er blijven dus heel wat onbeantwoorde vragen. 
Als het artistieke kruis in het kabinet niet van 
Heyndrickx is, van wie is het dan wel? En waar is 
dan het kruis van Heyndrickx? 

(© M. Jacobs)

socRAtes
Er is een groot verschil tussen kijken en zien. 

(Kunstenaar Lut De Baere)

Fietsen naar de buren - Hulst
Tocht langs de rustige watergang en oude spoorbedding richting Hulst. 

Fietstocht van ongeveer 40 km aan een gemiddelde van 15 km/uur. 
Vooraf inschrijven is verplicht op beveren.kwandoo.com
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.
Naast Davy Roef verlaat ook de derde doelman, ANTHONY SWOLFS de Freet-
hiel. De 21-jarige keeper trekt naar Nederland waar hij aan de slag gaat bij 
TELSTAR uit Velsen-Ijmuiden in de eerste divisie. Velsen ligt tussen Haarlem en 
Alkmaar. Bij Telstar is er één speler met een (heel klein) Bevers verleden, nl. de 
Franse Ivoriaan PATRICE TANO. In het seizoen 1999-2000 was hij één van de 
vier spelers (ook nog Akassou, Riccio en Tisdale) die door Apollonius Konij-
nenburg bij KSK Beveren werden geposteerd. De samenwerking met Konij-
nenburg liep na enkele weken al spaak en Tano belandde bij Southampton 
waar Glenn Hoddle wel wat in hem zag maar uiteindelijk geraakte Patrice niet 
aan een werkvergunning in Engeland. Nadien speelde Tano nog bij KV Meche-
len, Telstar, Fallkirk, US Cagnes , Colchester en Mestre in Italië.  

Op 31 mei ll. werd de vijftigste verjaardag gevierd van de opening van de KEN-
NEDY-tunnel. Uiteraard waren er in 1969 ook heel wat festiviteiten bij die offi-
ciële opening. Eén daarvan was een galamatch tussen BEERSCHOT en BOLOG-
NA. In die tijd was Bologna één van de toppers in Italië en de wedstrijd op het 
Kiel lokte niet minder 
dan 15.000 kijkers. Bij 
Beerschot werden 
vier gastspelers 
opgesteld, twee van 
Lierse(Frans Vermey-
en en Cois Janssens) 
en twee van SK Beve-
ren, ROBERT ROGIERS 
en BOB VAN DE SOM-
PEL. Nog een derde 
Beverenaar stond 
aan de aftrap, ROBERT 
WEYN. De match ein-
digde op 1-1.

GILL SWERTS die ooit als jeugdspeler van KSK Beveren naar de Nederlandse 
topclub Feyenoord verhuisde stopt als speler. Hij was het afgelopen seizoen 
aan de slag in de Antwerpse eerste provinciale bij Lille (hij had er ondermeer 
ex-WB-verdediger ROEL VAN HEMERT als ploegmaat). Hij gaat full-time aan de 
slag als jeugdtrainer bij Antwerp waar het komende seizoen een jeugdacade-
mie wordt uitgebouwd.

Door de interprovinciale eindronde te winnen mag SK LOCHRISTI naar derde 
Amateur. Doelman bij Lochristi is BENNY ROGIEST, ooit nog aan de slag bij de 
beloften van WB.  

FC METZ dat met LAURENT JANS en VICTORIEN ANGBAN kampioen werd in 
de tweede klasse heeft Angban (dit seizoen goed voor 32 matchen in de eer-
ste ploeg) definitief overgenomen van Chelsea. Het voorbije jaar werd hij 
gehuurd. Metz betaalde Chelsea ZES miljoen euro voor de 22-jarige Ivoriaan-
se internationaal. 

OSCAR THRELKELD, de Engelse verdediger van WB die in de loop van het sei-
zoen werd uitgeleend aan Plymouth Argyle werd definitief overgemaakt aan 
SALFORD CITY (een ploeg uit League Two in de buurt van Manchester). Sal-
ford promoveerde het afgelopen seizoen door op Wembley AFC Fylde te 
kloppen met 0-3. Het was voor Salford de vierde promotie in vijf seizoenen. 
Speciaal aan de club is dat het eigendom is voor 40% van een man uit Singa-
pore (die ook eigenaar is van het Spaanse Valencia) en de 60 % andere aande-
len zijn allemaal in het bezit van 6 ex-spelers van Manchester United (onder-
andere de broers Neville, David Beckham, Ryan Giggs en Paul Scholes). 

RB

speciAl olympics
VlAm VAn De hoop

Afspraak woensdag 29 mei voor de officiële start, het startschot voor de Torch 
(toorts) run. Atleten Glenn Vercauteren en Mario Trappers begeleidden de 
fameuze vlam vanuit domein Cortewalle in Beveren naar de Grote Markt in 
Sint-Niklaas, een traject van zowat 15 km dat ze aflegden met begeleider Tom 
Van Hese van De Bron. Met negen namen ze deel, de atleten van De Bron: vijf 
lopers 50 m, 100 m en 200 m) en vier zwemmers (25 en 50 meter vrije slag).

De Special Olympics is het grootste sportevenement in België voor atleten 
met een verstandelijke beperking. 3400 deelnemers bekampten elkaar in 20 
verschillende sporten. Beveren en Sint-Niklaas waren de gastgemeenten en 
ze stelden hun sportinfrastructuur beschikbaar. Het geheel werd omkaderd 
door meer dan 1800 vrijwilligers per dag. Gedurende de Spelen brandde op 
beide locaties de Vlam van de Hoop. 
Het weer zat mee. Het was een buitengewoon evenement. Het succes is te 
danken aan de organisatie, het enthousiasme van de sporters, van hun bege-
leiders en van de vele vrijwilligers. Ze gaven ons vertrouwen en hoop in ban-
ge dagen.

WA.
(foto’s Wiske Beck)

Zittend in Beerschot-tenue , vierde van links ROBERT ROGIERS, 
naast Robert Weyn.

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

Cornelis & Partners Beveren NV
Ciamberlanidreef 2, 9120 Beveren
BIV nr : 204490 / FSMA nr : 16283

 
Tel. 03/775.29.01 - Fax. 03/775.32.60 - Email: www.cornelis-partners.be
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Erkenning voor judoka Franky De Moor
In 1971 veroverde Franky De Moor de 
nationale titel bij de beloften, hij werd 
tevens provinciaal kampioen in 1970, 
1971 en 1972 bij de beloften en juni-
oren en verschillende malen bij de 
senioren. Franky groeide uit tot een 
topjudoka met een hart voor het 
clubleven, bewust liet hij een interna-
tionale carrière als wedstrijdjudoka 
voorbij gaan om de clubtrainingen 
van Julien Firlefijn over te nemen.

Hij bouwde verder aan zijn technisch 
niveau en behaalde ondertussen de 
graad van zwarte gordel 8ste DAN. Hij 
werd tevens gediplomeerd trainer A, 
zetelt in de gradencommissie van de 
Vlaamse Judofederatie (het orgaan 
binnen de federatie dat bevoegd is 
om de examen voor zwarte gordel af 
te nemen).

Franky trad toe tot het scheidsrechterskorps en werd in 1995 continentaal scheids-
rechter, 
in 1999 lukte hij in het examen van wereldscheidsrechter en sindsdien is hij een 
vaste waarde op de tatami ter gelegenheid van A tornooien, Europese en Wereld-
kampioenschappen.
Hij mocht ook deelnemen als Olympisch scheidsrechter in Athene 2004 waar hij 2 
finales mocht arbitreren en voor één wedstrijd als hoofdscheidsrechter in aanmer-
king kwam.
In Peking 2008 mocht Franky zowaar 7 finales leiden waarvan twee als hoofd-
scheidsrechter.
Hij is ook reeds enkele jaren geleden genomineerd als sportfiguur van Oost-
Vlaanderen en sportpersoonlijkheid van Beveren.

Zondag 2 juni  moest Franky zich 
aanbieden voor zijn examen van 
8ste Dan graad, samen met zijn trai-
nerspartner Alexander Sacha Jats-
kevitch. Ze moesten een opgelegde 
kata oefening demonstreren voor 
een hogere graden commissie.
Franky en Sacha slaagde in hun 
opzet en werden op deze manier 
nogmaals bedankt voor hun inzet 

en gedrevenheid in het judo met veel lovende woorden.

De leden van Judoclub Beveren zijn dan ook zeer trots op de geleverde prestatie 
van de hoofdtrainer en wensen hem nog veel succes.

(met dank aan Bruno Bertels)
WA 

25 goals voor RONNIE SCHWARTZ bij Silkeborg.
Doelpuntenmakers vinden is een hele opdracht voor eerste klassers in België. Bij 
Waasland-Beveren passeerden er al heel wat de revue maar werden dikwijls al te 
vlug werden ze afgeserveerd. Zo werd in augustus 2018 nog de Senegalees CHE-
RIF NDIAYE de laan uitgestuurd. In januari belandde hij bij de Kroatische eerste 
klasser HNK GORICA waar hij met 8 goals en 2 assists zeker niet ontgoochelde in 
de toch niet te onderschatten Kroatische competitie.

Nog straffer deed RONNIE SCHWARTZ. De op de Freethiel verguisde spits scoorde 
niet minder dan 25 keer in 23 mat-
chen (hij kwam pas toe begin sep-
tember in Silkeborg toen de com-
petitie al een tijdje bezig was) en 
bezorgde zijn club de titel in twee-
de afdeling. Vijf jaar geleden betaal-
de het Franse Guingamp nog 1, 9 
miljoen euro aan Randers Fc voor 
Schwartz maar hij kon toen nooit 
de hoge verwachtingen waarma-
ken. 

RB
Ronnie Schwartz

bRent VAn moeR 
met ADelbRieVen nAAR De pRofs.

Nadat vorig jaar al SASHA WEEMAES in de loop van het 
seizoen de overgang maakte van de beloften naar de 
profs (op 1 juli toen) doet zijn dorpsgenoot BRENT VAN 
MOER een jaar nadien het zelfde, zij het iets vroeger (7 
juni). De 21-jarige renner debuteerde voor Lotto-Soudal 
in de Hammer Series in Nederlands Limburg( in Vaals en 
Sittard). De Hammer Series worden sinds 2017 betwist 
en zijn een ploeggebeuren, niet de individuele klasse-
menten tellen. Er nemen in Nederland tien teams deel, 
eerder het jaar was er al een Hammer Series in het Noor-
se Stavanger. 

Brent Van Moer verwierf vorig jaar internationaal heel wat aanzien door 
tweede te worden op het WK tijdrijden. Dit seizoen werd hij Belgisch kampi-
oen tijdrijden bij de beloften en won hij al een rit in de Tryptique Monts et 
Chateaux. Verder werd hij 9de in de Ronde van Vlaanderen, 6de in Parijs-
Roubaix en 3de in de Noorse klassieker GP Sundvolden. 

In 2016 was hij op het WK juniores de beste Belg (met een 16de plaats), hij 
won dat seizoen ook de internationaal vermaarde vierdaagse in Kontich. In 
totaal won Brent Van Moer 13 keer in de jeugdcategorieën. 

RB

Brent Van Moer

spoRt AnDeRs
Waasland Beveren is vrijgesproken in de verdenking van frau-
de en matchfixing. En dan kwam het Lokerse protest. Eerst 
wilden ze gewoon dat de Beverse club ook veroordeeld werd. 
Maar de dag daarop draaide hun advocaat het zo dat Lokeren 
meer recht had op een 1A-ticket had dan Beerschot dat 
hoopt als vervanger van KV Mechelen in de hoogste catego-
rie te starten. 
Als dat laatste niet lukt zullen ze terug Beveren ‘aanvallen.’

RP

SPREUK VAN 'T  JAARGETIJ
Is juni nat en guur,

dan wordt alles slecht en duur

Permanentie en wijkagenten 
Melsele verhuizen

Het voormalig gemeentehuis van Melsele op het kerkplein is 
verkocht. De permanentie van de dienst burgerzaken en de wijk-
agenten verlaten hun oude stek

Vanaf woensdag 5 juni staan zij tot uw dienst op het gelijkvloers 
van OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A – 9120 Melsele.
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
Lotto-Soudal heeft de 21-jarige Brent Van Moer een maand vroeger dan 
gepland prof gemaakt. De Belgische tijdritkampioen bij de beloften tekende 
een contract van 2 jaar en debuteert vrijdag in de Hammer Series Limburg. 
Hij doet volgende week ook mee in de Baloise Belgium Tour.
Van Moer maakt de overstap van de U23-ploeg van Lotto-Soudal naar het 
WorldTour-team. De nummer 2 van het WK tijdrijden bij de beloften in Inns-
bruck vorig jaar reed in 2018 ook naar de tweede plaats in de Omloop Het 
Nieuwsblad, waar hij als junior al eens won. In de belofteversie van Parijs-
Roubaix eindigde hij vorig jaar en dit jaar zesde.
 
“Uiteraard is het spannend om prof te worden”, reageert Van Moer. “Mijn 
sterktes bevinden zich in het tijdrijden en de klassiekers. Lotto-Soudal is 
daarom de perfecte omgeving om mezelf daarin verder te ontwikkelen.”
 
“Vooral op vlak van tijdrijden werkte ik binnen de nationale ploeg al vaak 
samen met Kevin De Weert. Het is dan ook leuk dat hij bij Lotto-Soudal aan 
de slag is als performance manager. Natuurlijk hoop ik ook veel bij te leren 
van een wereldtopper tegen de klok zoals Victor Campenaerts.”
 
“In de klassiekers kan ik leren van grote renners zoals Tiesj Benoot en Tim 
Wellens. In de toekomst moeten wedstrijden zoals Parijs-Roubaix en de Ron-
de van Vlaanderen me echt liggen dankzij de lastigheidsgraad van die koer-
sen en mijn grote motor.”

°°°
Vanaf 6 juni kan je voor het loket van dienst 
Burgerzaken Melsele en de wijkinspecteurs 
terecht in OC Boerenpoort. Het voormalig 
gemeentehuis op het Kerkplein werd ver-
kocht. De jeugdafdeling Beeld van de Kunst-
academie zijn reeds onder dak in de Boeren-
poort. Eind 2019 vindt ook Bib Melsele er zijn 
nieuwe stek.

°°°
De aardbeiprinses 2019 Hanne Peirsman  (17 
jaar uit Nieuwkerken) en haar eredames 
Lauren Vanheuckelom (23 jaar uit Melsele)  
en Shauny Cools (21 jaar uit Zwijndrecht)

°°°
Schuttersmaatschappij “De Statie” +/- 1960 (gevonden op facebook)
Dirk Van De Vijver: “Mijn prilste herinneringen aan mijn jeugdjaren gaan 
terug naar de tijd dat wij “aan de statie” woonden. Mijn vader en grootvader 
waren lid van genoemde schuttersmaatschappij, toen gevestigd in café “In ‘t 

Brouwershuis” aan het 
statieplein tegenover 
het stationsgebouw. 
Later zou de naam van 
het café veranderd zijn 
naar “De Statie”, maar 
daar heb ik voorlopig 
nog geen bevestiging 
van gevonden. Achter 
het café stond een hou-
ten loods of schuur 
waarin voor de schietin-
gen 2 liggende wippen 
werden opgesteld en 
waardoor ik als kleine 
snotneus enorm door 
gefascineerd was.  Later 
zijn café en loods ver-
dwenen om plaats te 
maken voor het huidige 
appartementsgebouw.” 

°°°
Noteer in je agenda: de dorpsfeesten van Melsele op 27 en 28 juli!

                

Het grAfscHrift VAn de Week:
Hier ligt een Meilseleir onder ’t gras

Gestorven van verdriet
omdat hij de Dorpsfeesten vergeten was.

Den  est

Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot  uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30

Maandag : wekelijkse rustdag

Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Tel.: 03/775.33.16.                   www.johansviscenter.be                                        

Op de foto:  Achterste rij: Leonard Van de Vyver (de Naar) 
- Louis Van Landeghem - Louis Suy - Albert Cant - 

André Trogh - Jef Van de Merlen. 
Tweede rij: Albert Clarisse - Alfons Buys - Irene Trogh - 

Yvonne Van Cleemput? - 
Mie Vereecken - Petrus Van de Vyver.

Zittend: Desiré Cop - 
Jos Weekers - Victor Buys - Gerard Van de Merlen. 
Vooraan: Frans Truyman - Julien Van Mieghem - 

Amedé Trogh.

pAnic in sAksen pARk
26 mei – 29 septembeR

AfLeVering 1
De Biënnale Beeldig Hof ter Saksen werd de laatste zondag van mei geopend, dit 
jaar al voor de 15de keer.

Voor de samenstel-
ling van de expositie 
koos verantwoorde-
lijke Christl Van den 
Broucke van Ter Ves-
ten uitzonderlijk 
voor een niet-kun-
stenaar. Curator 
Marc Ruyters is 
kunstjournalist en 
was tot voor kort 
hoofdredacteur van 
het kunstmagazine 
H Art. 

Ruyters bracht acht jon-
ge mensen samen, allen 
docent beeldhouwkunst 
aan de academie van 
Antwerpen.
Voor het eerst is er bij 
twee werken interactie 
mogelijk door de bezoe-
kers en een ander werk 
wordt pas gerealiseerd 
eind juli.
De tentoonstelling is 
heel toegankelijk maar 
wie er dieper op wil 

ingaan, vindt extra informatie in de catalogus, die in het park gratis kan worden 
meegenomen. Hij werd ontworpen door H Art.

Tot eind september zullen alle kunstwerken in deze krant kort voorgesteld worden.

AtHAr jABer (1982)– stoning
Kunstenaar Athar Jaber kwam uit Italië via Nederland in België terecht om te stu-
deren aan de Antwerpse academie en bleef er als docent. 

Een beeldhouwer moet geweld 
gebruiken om met hamer en bei-
tel een stuk steen te bewerken 
en Jaber trekt dit door naar 
andere vormen van geweld. Hij 
vuurde er kogels op af of liet een 
steen van grote hoogte vallen. 
Het is tegelijk een verwijzing 
naar de actualiteit waar vrede 
ver weg is en IS homo’s van de 
daken gooide. Hij liet ook al een 
zuur inwerken en legde zo het 
verband met de milieuproble-
matiek.

In Hof ter Saksen wil hij een nieuwe vorm creëren door een harde kassei naar het 
zachtere marmer te gooien, een steniging. De kunstenaar zal regelmatig aanwezig 
zijn en toeschouwers kunnen op die momenten ook hun kassei gooien.
www.atharjaber.com

GD 

Een schepen moet veelzijdig zijn. Inge Brocken opent de tentoon-
stelling met een raak gegooide kassei. (© G. Drieghe)

Curator Marc Ruyters. 

Stoning of steniging van een blok carraramarmer 
van 3200 kg. (© G. Drieghe)
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‘t klokzeel
kAsteeL corteWALLe …

In de nieuwste toeristische folder van onze gemeente 
wordt de erfgoedwandeling voorgesteld die de leerlin-
gen van het 6e middelbaar van KA Beveren als klastaak 
bedacht hebben. Kasteel Cortewalle wordt daarin een 
parel genoemd. Toen ik dat las schoot mijn geheugen 
35 jaar terug in de tijd en zat ik weer op de première 
van de eerste Beverse Blau-revue in 1984 en daar klon-
ken de wondermooie koorklanken:

Cortewalle, Cortewalle
Gij schoon kasteel van mij

Cortewalle, Cortewalle
Gij maakt mij toch zo blij

Cortewalle, Cortewalle
Met middeleeuwse sier
Cortewalle, Cortewalle

‘Ik zijn op ou’ zo fier

Dit refrein was nog maar de intro van het lied en het 
werd herhaald na elk van de strofen:

…een ecHte pAreL…
Kijk nou hoe ‘proonkend’ dat die pauw daar staat

’t Is precies of dat hier de processie gaat
En dan die zwaan ‘a gitter’ op de vijver drijft

Der is ‘alt’ wel iet waar da  ge staan ‘veur’ blijft
 

Ge kunt er ook ‘vergoaren’
‘Traafotoos’ staan der sjiek.

Ge kunt er ’t ‘vierwaark’ bezig zien
Of ’t ‘Vloms Fiest’ van Lange Stien.

 
Kijk rond , aan ’t koetshuis in de zon en mee een pint

Daar ne jongen, die zijn maske zo bemint
En daar ne werkman die ‘azo veurzichtig’ rijft
Der is ‘alt’ wel iet waar da  ge staan ‘veur’ blijft

 
’t Heeft op ons maag gelegen,

Nou lig’ het aan ons hart
Achttien miljoen was een hele som
Maar wie treurt daar nou nog om.

 Die 18 miljoen waren in 1966, toen Beveren het domein 
kocht, natuurlijk Belgische franken. Nu zou dat onge-
veer 450.000 euro zijn. Maar meer dan voldoende toen 
om ‘op de Beverenaar zijn maag te liggen’ net zoals nu 
de prijs van ons nieuw gemeentehuis een hele tijd ‘op 
onze lever zal liggen.’

…AAn de BeVerse kroon.
Cortewalle heeft bij de Beverenaar altijd een bijzonde-
re plaats gehad. Anna Van Raemdonck (°1903), de moe-
der van twee van onze trouwe lezers Lucie en Lea Bos-
man, was tussen de wereldoorlogen in dienst op Corte-
walle en was fier dat ze daarover kon vertellen. Anna 
deed dan graag het Frans van de  graaf na, hoe die zijn 
Vlaams personeel uitlegde hoe ze de open haard moes-
ten uitkuisen: “’t Is gij den borstel neem en goed kijk…” 
Of over die keer dat graaf en gravin per koets weggere-
den waren en de hoofdtuinier zich verkleedde met een 
van de sjiekste jurken van de gravin en ermee liep te 
paraderen. Tot …de grafelijke koets daar een kwartier 
later plots terug was. Paniek in ’t kasteel! Een nuchtere 
meid had een ingeving en duwde de hulpeloze tuin-
man in een kast en zette hem in ’t donker. Dubbel ple-
zier natuurlijk toen die man eruit mocht omdat de  gra-
felijk koets terug vertrokken was. Ze waren gewoon 
iets vergeten mee te nemen.

Dat het kasteel veel kostbaarheden bevat(te) is onze 
collega’s Wilfried en Gerda niet ontgaan. In de Beverse 
Klok van 19 januari tot 30 maart 2018 werden die 
kunstwerken besproken. Je kan alle Beverse kunst 
straks in kleur bewonderen in hun boek Kunstmo(nu)
menten dat in november dit jaar verschijnt. 

Meer daarover op pagina 4 in dit nummer.

RP

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03  750 14 
11 die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde nachtdienstapotheek
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de WeerBorsteL of  
‘t gedAcHt VAn riekes de Ben

’t Was nog in de tijd van den Teddy, 
een der bekendste taxichauffeurs 
die Beveren gekend heeft. Riekes 
was op zijn lappen gegaan en een 
van zijn maten vond dat hij in zo ’n 
belabberde toestand was dat hij 
den Teddy opbelde.
Toen hij Riekes zag wist die meteen 
welk vlees hij in de kuip had. Hij 
zette een deur van zijn auto open 
en Riekes sukkelde op eigen krach-
ten op de achterbank en viel tijdens 
de rit in slaap. Den Teddy keek in 
zijn spiegel en zag zijn klant meer 
en meer onderuit zakken tot hij 
riep:
-Hé Riekes, dat is hier een taxi hé 
man, en geen hotel.
Waarop Riekes wakker schrok en 
zei:
-Dat had ge dan toch wat eerder 
kunnen zeggen, dan had ik tenmin-
ste mijn schoenen niet voor de deur 
gezet.

Dat is nu niet hetzelfde voorstel 
als dat van gisteren maar ’t is toch 
VAAR ( de aa klinkt als die in 
‘sigaar’) EENDER = het is bijna 
gelijk, de twee voorstellen verto-
nen een verregaande gelijkenis.
Spijtig dat ge de radio zo luid 
gezet hebt, de baby was ‘vaar’ in 
slaap en nu huilt hij zonder 
ophouden.
Troost u, de onbereikbaarheid 
van uw winkel door de wegen-
werken in uw straat is ‘vaar’ 
gedaan.
Ik vind het gebruik van ‘vaar’ zeer 
eigenaardig in de voorgaande 
zinnen.  Als we het woord gelijk-
stellen met ‘ver’ dan zou het iets 
met de plaats te maken hebben: 
ver van hier bijvoorbeeld. Ook 
het tijdsbegrip was mogelijk, 
denk aan:  ver in de  toekomst.
Maar ‘vaar’ blijft een specialleke!

RP

nem nou


