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Leon Bosman

BeeLdig Hof ter Bosman
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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

Afscheid VAn onze zingende kApper, Lees p.5

Sorry, ik ben er even tussenuit. Het zich onttrekken aan sociale en professionele 
verplichtingen hoort bij vakantieplezier. De stekker eruit, de batterijen opla-
den met zonne-energie. De reiziger in ons wordt wakker. Weken op voorhand 
werden plannen gesmeed. Het internet zorgt voor keuzestress. De veelheid aan 
online informatie laat toe om een reis tot in de details en op maat te plannen.  
Door de technologische ontwikkelingen in onze maatschappij zien we onze 
grenzen letterlijk en figuurlijk verlegd. Ook de senioren doen lustig mee om 
pakken te maken en ze blijven er niet bij zitten. Ze blijven als alles goed gaat 
gezond tot op een hoge leeftijd. Ze besteden graag de organisatie uit, vandaar 
het succes van begeleide reizen.

Er zijn verschillende types van reizigers. De ene houdt van afwisseling. Telkens 
eenzelfde reisformule verveelt hem. Je vindt hem de ene week te niksen on-
der de Italiaanse zon, de volgende week puft hij in het hooggebergte van de 
Zwitserse Alpen of loopt hij in een Madrileens museum. Reizen om te leren, om 
nieuwe dingen te ontdekken. Veel hangt ook samen met de leeftijd. Jongeren 
doorkruisen met de rugzak exotische streken en overnachten in een tent. Veel 
tijd voor improvisatie. Ouderen slapen liever in een bed met een dak boven het 
hoofd. Geen onaangename verrassingen, alles perfect uitgestippeld. 

Er zijn ook mensen die vakantierust letterlijk nemen. Ze vinden het fijn om elk 
jaar naar hetzelfde hotelletje te trekken. Ze zijn er op den duur vaste gast en 
worden in de watte gelegd. Op het eerste gezicht lijkt dat wat saai en conserva-
tief, maar het is voor hen ideaal om af te kicken van een druk werkjaar. Je hoort 
het vaak: wij gaan al dertig jaar naar hetzelfde adresje en we kijken er telkens 
naar uit. Ze kennen de streek door en door, weten welke bakker het beste brood 
heeft of wanneer het marktdag is en in het naburige restaurant worden ze ver-
welkomd als oude bekenden.  Geen onverwachte onhebbelijkheden: vluchten 
die vertraging hebben, bagage die zoek is, ellenlange files, hotelkamers die te-
genvallen, bedden die rugpijn opleveren. Ze hoeven geen energie te steken in 
een vreemde omgeving. Op vakantie gaan is voor hen een stukje thuiskomen.

Er zijn ook de rusteloze types. Ze plannen hun reis boordevol en gaan voor dag 
en dauw de hort op om een zonsopgang te bewonderen. ’s  Avonds laat ploffen 
ze doodmoe op hun hotelbed. Als ze thuiskomen, zijn ze aan vakantie toe. De 
kunst van het vakantie genieten zit hem precies in het loslaten en dat doe je 
best in een gezapig tempo, maar daar hebben ze geen oren naar. Op vakantie 
gaan is voor hen zich niet thuis voelen.

Men vroeg iemand: waarom ga je op reis? Hij antwoordde: ik weet niet waar-
naar ik op zoek ben, maar wel waarvoor ik wegvlucht. Goede raad is kostbaar, 
maar luister vooral naar je eigen idee van reizen en naar je portemonnee. Er zijn 
mensen die reizen verwarren met verhuizen. Neem de helft bagage mee en zorg 
dat er dubbel zoveel geld op je rekening staat. 

Een openluchttentoonstelling zoals Beeldig Hof ter Saksen heeft elk jaar wel een 
andere invalshoek. Dit jaar kreeg  het initiatief zelfs nationale aandacht in een kwali-
teitskrant die sporadisch zijn aandacht toespitst op onze gemeente. De sculpturen zijn 
verrassend en hebben vaak een schalkse knipoog naar de verbaasde bezoeker. Er zijn 
ook mensen die gebiologeerd zijn door het werk van oude meesters zoals Michelan-
gelo. Leon Bosman is zo iemand die zijn ambachtelijke talenten heeft toegespitst op 
gerenommeerde kunstwerken. Een hobby die uitgroeide tot een passie.

Leon  is een geboren Beverenaar (1943) en liep school in de Thijskenshoekschool (nu 
Lindenlaanschool). Op zijn veertiende ging hij op leercontract bij het bouwbedrijf van 
Julien Verhulst en combineerde dit met een opleiding schrijnwerkerij in de vakschool 
in de Kloosterstraat. Met hout kon hij zowat alles van trappen, deuren, meubelen tot 
dakwerk.  Aan veiligheid werd in die tijd minder aandacht besteed, zij werkten vaak 
met gewoon schoeisel en kledij. De eerste rij panlatten was de gevaarlijkste, daarna 
kon men daarop steunen. Gedurende die 32 jaar dat hij bij het bedrijf werkte, is hem 
geen enkel ongeval  bekend.

kUnst
Dat hij ook uitzonderlijke, gouden vingers had bleek al vrij vroeg. Toen hij tien was 
maakte hij al houten beeldjes met de ‘petatschiller’ van mama. Moeder was die dan 
ook voortdurend kwijt en wist die na verloop van tijd wel waar die gebleven was. Toen 
hij later in de bouw terechtkwam en op de Franrijklei opdrachen kreeg voor de afbraak 
van herenhuizen, ontdekte hij tussen al dat bouwafval marmeren blokken die bij hem 
het artistieke wakker maakten. Hij gebruikte ze om met een stalen nagel kleine beeld-
jes uit te kappen. Hij heeft er veel weggegeven. 

MontMArtre Viert zijn tiende VerjAArdAg, Lees pAginA 4
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VAn rUWe BLok tot piëtA
De microbe kreeg hem nu echt te pakken. Na een 
bezoek in 1991 aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Brugge,  kwam hij in verrukking bij het beeld ‘Moeder 
en Kind’ van Michelangelo. Dat zou hij wel in de huis-
kamer willen. Hij besefte wel dat dit een onmogelijke 
droom was en besloot dan maar om het werk na te 
maken. En zo geschiedde.  Hij kocht bij een firma in 
het Brusselse een grote blok carrara marmer van 600 
kg als basis en ging aan de slag. Hij tekende het beeld  
en uit de overschotten (die hij uit het blok boorde en 
losmaakte) maakte hij kleinere beeldjes. Uit die brok-
stukken  maakte hij zijn eerste beeldhouwwerk, een 
kopie (in het klein) van ‘de Kus’ van Rodin. Het siert de 
schoorsteenmantel in de woonkamer.
Aan ‘Moeder en Kind’ heeft hij  ongeveer één jaar  
gewerkt en het resultaat was verbluffend. Het beeld 
staat te pronken in de woonkamer.

Zijn paradepaardje is de piëta naar Michelangelo, die 
de woonkamer een museaal uiterlijk geeft. Daarvoor 
was een blok marmer van 2,5 ton  nodig. Het was een 
hele klus om die in de garage te krijgen. Uit deze kale 
blok marmer beeldhouwde hij zijn piëta. Hij heeft er 
drie jaar aan gewerkt, elke dag, elk weekend gedu-
rende in totaal 3000 uren. Daarna kreeg die een 
plaats in de woonkamer. Het was een huzarenstukje 
om die daar te krijgen met man en macht en materi-
aal. Het gevaarte weegt om en bij de 1,5 ton. 

In 2002 gaf hij de laatste tik aan de kopie van ‘Mozes’ 
van Michelangelo. In de loop der jaren had hij vol-
doende ervaring omgedaan om zich te wagen aan 
portretten. Hij maakte een marmeren beeldhouw-
werk van zijn kleinkinderen Lisa en Brian. Elk beeld 
was goed voor 6 maanden noeste arbeid, maar het 
resultaat maakt veel goed.

AMBAchteLijk Weekend
Naast deze monumentale prestaties, maakt Leon ook 
schilderijen van bekende meesters, zoals Rubens en 
Leonardo da Vinci. Een andere passie is modelbouw 
van zeilboten in hout. Ze zijn te bezichtigen in de 
veranda. 

Leon neemt deel aan het ambachtelijk weekend van 
18-19 augustus (zaterdag van 12 tot 18 uur en zon-
dag van 10 tot18 uur). Plaats van afspraak: Grote Hei-
destraat  7 in Beveren. Niet te missen, je kunt je ogen 
niet geloven door zoveel artistieke stiel.
Meer informatie www.ambachtelijkweekend.be/
gemeentes/beveren.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Brian poseert bij peter Leon.

Lisa.

Tegenwoordig staat in de tuin het half afgewerkte beeld van 
zijn dochter.

recHtzetting
interVieW BArt de BLock

In ‘De wondere wereld van de kunstveiling’ van 28 juni werd foutief aange-
duid dat Jan-Baptist van Brouchoven van Bergeyck (1619-1681) de eigenaar 
was van Cortewalle.
Het klopt dat Helena Fourment, de weduwe van Rubens met hem gehuwd 
was, maar Cortewalle kwam pas in de loop van de 18de eeuw in het bezit van 
de familie de Brouchoven de Bergeyck.

GD
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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.

autotunneL

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 !

         Beveren

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 88

Elke spoorwegovergang houdt een potentieel gevaar in en daarom worden ze – 
indien mogelijk - vervangen door tunnels. In Beveren sloot de overgang aan het 
station in 1980 en kwam er een voetgangerstunnel aan het station en een tunnel 
voor auto’s in het verlengde van de Bosdamlaan.

In aflevering 37 van deze rubriek toonden we al een foto met de pas geplaatste, 
maar nog niet afgewerkte koker onder het spoor. De foto van vandaag werd later 
genomen maar het is duidelijk dat de openstelling voor auto’s nog niet voor direct 
was.

GD

(© gemeentelijk archief, G. Smet) (© G. Drieghe)

acantus - 
de HemeL

VAn WoensdAg 21 t.e.M. zondAg 25 AUgUstUs
 

Niet minder dan 31 zomers staat het koor Acantus 
al voor u klaar op de Beverse Markt. Ook tijdens de 
Beverse Feesten 2019 zullen, naar jaarlijkse 
gewoonte, verschillende ‘hemelse’ dranken in onze 
tent op de Grote Markt te verkrijgen zijn. Naast de 
traditionele jenevers, warme dranken en frisse 
dorstlessers, bieden we opnieuw de inmiddels 
befaamde Petrus aan in de blonde én bruine versie. 
Gelukkig gaan ook wij mee met onze tijd. Daarom 
keert - wegens ongekend succes - de sprankelen-
de cava en roséwijn terug. Voor ieder wat wils dus. 
Uiteraard willen we nog vernieuwend uit de hoek 
komen: we breiden dit jaar daarom ons bierassorti-
ment verder uit. Er is ’n alcoholvrij biertje te verkrij-
gen, en dé absolute nieuwkomer is meteen een 
primeur van jewelste, namelijk een gepersonali-
seerd tripelbier dat door onszelf samenge-
steld werd: A Cantus !
 
Vanaf woensdag 21 augustus zullen de hemel-
poorten wagenwijd openstaan voor iedere onge-
lovige Thomas, voor wie dit heugelijke nieuws too 
good to be true lijkt. Op woensdag (van 15 tot 24 
uur), vrijdag en zaterdag (telkens van 15 tot 2 uur) 
en zondag (van 10 tot 22 uur) kan u bij ons terecht 
voor al uw dromen. En als apotheose voorzien we 
op de laatste dag nog het aperitiefconcert, dat 
start om 12 uur op de Grote Markt, met ‘café médi-
terrané’ als thema. Wenst u na het muziekspektakel 
ook aan onze tafel aan te schuiven om een heerlij-
ke kaas- of vleesschotel (met gouden lepeltjes) te 
verorberen, dan kan u via onze website www.acan-
tusbeveren.be of via een koorlid.
 
En het spreekt voor zich, dat we u allen hopen te 
mogen verwelkomen in onzen Hemel!

Wim Lambrechts
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montmartre 
viert zijn tiende verjaardag

Zaterdag 6 juli werd de tiende editie 
van Montmartre voorgesteld in het 

kasteel van Hof ter Saksen. Het 
was voor Lut De Baere, voorzit-

ter van Kunst Montmartre, 
een gelegenheid om even 

terug te blikken en initia-
tiefnemer André Forst-
hoff en de mensen van 
het eerste uur, Walter 

Waem en Wilfried Janssens 
van de Sint-Janskunstvrienden, 
extra aandacht te geven.

Het was en is nog steeds de bedoeling dat (amateur)kunstenaars tijdens dit evene-
ment hun werk tentoonstellen maar ook kunnen laten zien hoe het tot stand komt. 
Dat het veel meer omvat dan enkel schilder- of beeldhouwkunst kunnen de talrijke 
bezoekers elke keer opnieuw vaststellen. 

Wie interesse heeft, kan op zondagen 4 augustus en 1 september van 13 tot 18 uur 
nog terecht in Hof ter Saksen.

GD

André Forsthoff, 
Walter Waem en Lut 
De Baere. Wilfried 
Janssens ontbreekt. 
(© G. Drieghe)

Pierre Vriesacker 
en Nestor De 
Clerck sloegen 
geen enkel jaar 
over en vieren 
ook hun jubileum. 
(© G. Drieghe)

Het beperkte vrijwilligersteam dat voor de organisatie instaat: Hugo Van de 
Velde, materiaalmeester Geert De Bock, Lut De Baere en Paul Verbiest. Hugo en 

Lut zijn er al van 2013 bij. (© G. Drieghe)

Nieuwe voorzitter voor het LOK
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een adviesraad voor het lokaal 
bestuur in verband met haar beleid en uitbouw van kinderopvang in de 
gemeente. Pieter Van Bastelaere wordt door de Gemeenteraad erkend als 
nieuwe voorzitter. Eerder was hij voorzitter van de Gezinsraad van Beveren. 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang 
van jonge kinderen betrokken is: ouders,  scholen, jeugdwerk, sport, het 
lokaal bestuur en andere belanghebbenden. 

Secretariaat Dienst kinderopvang 
Stationsstraat 2, 9120 Beveren tel. 03 750 16 65 
LOK@beveren.be

WA

spreUk VAn ’t  jAArgetij
Noordenwind in augustus opgestaan

Brengt standvastig weder aan.
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In de TuIn
Hoogzomer!

 
Eind juli en de pannen smelten bij manier 
van spreken bijna op het dak. Het is reeds 
meer dan een maand geleden dat het rede-
lijke hoeveelheden heeft geregend en de ther-
mometer klimt naar recordtemperaturen om 
van te duizelen. En dat laat zware sporen na in de 
tuin. Planten die niet een groot deel van de dag in de schaduw staan hebben het 
moeilijk en ondervinden veel hittestress. Maar de rozen- en dat weten we reeds 
van verleden zomer- hebben het bij mij nog steeds naar hun zin. Dat zijn echte 
zonnekloppers en tonen weinig tekenen van onbehagen. De hortensia’s daaren-
tegen staan weg te kwijnen. Zeker de boerenhortensia’s of macrophylla’s en de 
Annabellen. In mijn tuin stond tot deze winter een grote treurmoerbei als een 
grote parasol met open scherm boven mijn hortensia’s. Maar sinds hij deze winter 
gesneuveld is krijgen die planten nu de volle laag en staan ze te kreunen in de 
brandende middagzon. En de nieuw aangeplante boom heeft nog wat jaren 
nodig om die rol over te nemen. Dat wordt dus nog een tijd vechten om te overle-
ven. Enkel de zogenaamde schapenkoppenhortensia’s of paniculata’s kunnen aan 
heel wat warmte en droogte weerstaan. Die leggen nu hun “warmte-examen” af 
en slagen daar nog in ook.

Een plant die wél met die 
warmte om kan is de kar-
doen. Die inwijkeling uit het 
Middellands zeegebied 
voelt zich nu bij deze tem-
peraturen kiplekker en 
bloeit prachtig met een 
tiental blauwpurperen 
bloemhoofden. Schitterend 
en een echte blikvanger in 
de tuin! En een soort plant 
die we misschien meer en 
meer zullen moeten aan-
planten indien de komende 
jaren het klimaat naar dro-
ger en warmer blijft evolue-
ren.

Ook een echte aandacht-
strekker en nu heerlijk in 
bloei is de ruit (Thalictrum 
delavayi “Splendid White”). 
Dit familielid van de wilde 
poelruit wordt tot twee 
meter hoog en moet in de 
schaduw geplant worden. 
Natuurlijk kunnen ze wat 
zon hebben maar dan liefst 
op een licht vochtige 
bodem. Maar wat een pracht 
van een plant! Wolken van 
tere, zuiver witte bloempjes 
torenen boven de plant uit. 
Een hebbeding naar mijn 
hart en voor mijn part een 
aanrader voor elke (half )
schaduwtuin.
 

Nog een paar tips om nu te doen: rond deze periode komt de bloei van de meeste 
lavendelsoorten ten einde. Tijd dus om hem een derde in te snoeien. Snoei nooit 
in het oude verharde hout maar ongeveer vijf centimeter daarboven in de jonge 
groene stengels. Op die manier stimuleer je de plant om onderaan nieuwe jonge 
scheuten te vormen en houd je een jeugdige en compacte plant die volgend jaar 
weer rijkelijk zal bloeien en lang zal leven. Ook onder andere salvia’s en heel wat 
geraniumsoorten kan je na de bloei insnoeien om zo, na een beetje voedsel te 
hebben gegeven, nog een tweede bloei te bekomen. Nóg een tip: zaailingen van 
vingerhoedskruid kan je nu verplanten op plaatsen waar jíj ze echt wil. Omdat ze 
zich massaal uitzaaien worden ze soms wat té opdringerig en komen er te veel op 
ongewenste plekken.
Nog een mooie zomer toegewenst en hopen op veel heerlijke, nachtelijke, malse 
regenbuien. We hebben ze dringend nodig!

FrAnçois

in memoriam
Gilbert De Nockere, geboren 1946, overleed op 16 
juli. Hij is de echtgenoot van Ivonne Wuytack en 
vader van de tweeling Alain en Wim. Gilbert is in 
onze gemeente overbekend als componerende 
en musicerende coiffeur. Muziek was zijn passie en 
hij speelde al accordeon vanaf zijn 6 jaar. Er volgde 
een ontelbaar aantal composities voor o.a. Vlaam-
se charmezangers. Later sloeg hij de weg in van de 
licht-klassieke muziek als Jan Pieter Liedmannn 

(liedjesman). De Weense wals was zijn ding en het bracht hem tot ereburger 
van de stad Wenen. Met zijn Wiener Classic Orchestra trad hij op in volle zalen. 
Hij schreef ook supportersliederen voor SK Beveren. Wie kent niet zijn ‘Olé, olé, 
olé, …’
Wie hem heeft gekend, herinnert zich een man met veel energie, altijd positief 
en zeer beminnelijk in de omgang.

Op 5 juli overleed in Stekene in de instelling ’t Vlashof 
Josephine  ‘Joske’ Van der Venne. Zij was in Beveren, gebo-
ren als dochter van Gerard Van der Venne en Leonia 
Schroeyers op 2 maart 1932. Zij was het 6e kind in een rij 
van 7.
Joske was jaren lang in dienst in het gezin van Dr. Louis 
Verhaert in de Peperstraat. In 1961 is zij in dienst gegaan 
bij Eerw. H. Van Proeyen, directeur in de school van O.L.V. 

Presentatie te Lokeren.
In de familie was zij gekend om haar kookkunst, ze kweekte zelf groenten en 
ook een vijgenboom met vruchten waarmee ze de lekkerste confituur maakte.
In  augustus 2018 is zij gevallen en brak een dij. Zo belandde zij in  Stekene in 
‘t Vlashof, waar zij overleed na een lang en gelukkig leven, zoals ze zelf zegde.                

Op 25 juni overleed dhr. Dominique Lefèvre.  Geboren 
in 1982 werd Dominique amper 37 jaar.  Deze sportie-
ve jongeman met veel talent zocht het in het voetbal.  
Hij begon bij de jeugdspelers van SK Beveren maar 
speelde dan bij Nieuwkerken, Hamme, Zwijndrecht, 
Frema, KSK Kallo en Yellow Blue.  Hij werkte bij Pioneer 
maar vertrok in 2016 naar Barcelona waar hij wilde 
wonen en werken.  Dat laatste deed hij bij HP. Een jam-
merlijk ongeval in augustus 2018 deed hem in coma 
belanden.  Nadat hij een aantal maanden in het uni-
versitair ziekenhuis van Barcelona werd verzorgd, kon 
hij eindelijk overgebracht worden naar België.  Maar 
de hersenschade was te groot en Dominique overleed 

op 25/6.  Een grote massa vrienden stonden zijn ouders en zus bij ter gelegen-
heid van de afscheidsviering.

WA, rP & J.B.

Kardoen.

Ruit of Thalictrum.

ons eLske
 
Deze zomer zijn er in heel wat openbare zwembaden maat-

regelen genomen zoals verplichte identificatie bij de toe-
gang. Ook in het subtropisch zwembad LAGO De Meer-
minnen hoopt men op die manier te kunnen optreden 
tegen jongeren die andere bezoekers lastig vallen.  
Waar is de tijd dat ik zelf hier op Beverenmarkt mijn 

eigen privé zwembadje had.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com
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horizontAAL:
(1) niet gesloten (4) zoon vd 
dichter C. Buddingh' (8) 
telefoon (afk) (9) hoofdstad 
v Waals-Brabant (10) limou-
sine (12) kledingstuk (14) 
overblijfsel bij verbranding 
(15) schop (18) nee (Eng) 
(19) vet dat door karnen uit 
room is verkregen (20) zelf-
bewustzijn (21) polyethy-
leen (22) steekorgaan van 
bijen, wespen enz. (25) 
hemellichaam dat zich om 
een planeet beweegt  (27) 
mand (28) paar, koppel (29) 
Virtual Interface (30) het 
uiten, verwoorden (32) kant 
ve munt (33) internet proto-
col (34) en andere

VerticAAL: 
(1) Oude Testament (2) vacht (3) Bijbelse naam (4) wettelijke aansprakelijkheid (5) in 
vitro (6) achting, aanzien, roem (7) natuurlijk opwellend water (9) onderste gedeelte ve 
gewas (11) middelbaar technisch onderwijs (13) graan (14) ve muur of gebouw uitste-
kend dak (16) merk v keukenapparaten (17) vlot (19) bereidheid om zich in te leven in 
anderen (21) pech (23) nieuw (Lat) (24) Brief van Paulus aan de Efeziërs (26) streling 
(28) triest (30) eetbare bol (31) imperatief v gaan

Wat Blijft
Mei (fragment)
Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht --
In huis was ‘t donker, maar de stille straat
Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
Nog licht, er viel een gouden blanke schijn
Over de gevels van mijn raamkozijn.
Dan blies een jongen als een orgelpijp,
De klanken schudden in de lucht zoo rijp
Als jonge kersen, wen een lentewind
In ‘t boschje opgaat en zijn reis begint.
Hij dwaalt’ over de bruggen, op den wal
Van ‘t water, langzaam gaande, overal
Als ‘n jonge vogel fluitend, onbewust
Van eigen blijheid om de avondrust.
En menig moe man, die zijn avondmaal
Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,
Glimlachend, en een hand die ‘t venster sloot,
Talmde een pooze wijl de jongen floot.

Herman Gorter (1864-1927)

opLossing krUisWoordpUzzeL 214

kruiswoordpuzzeL 215

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
Gegevens kunnen ons door de dienst Burgerzaken 

nog steeds niet worden verstrekt.

crYpto 40: zoek het Woord zeLfde nUMMers zijn zeLfde Letters

Oplossing Crypto 39:  
MEME   STRAND   DOENING   SLUIPWEG SCHOONZUS   KROKSTEEN      HANSWORST   
MICROGOLF   HAARSTUK   PORTAAL    SOEZEN   BLINK   en  dus … MANIOKWORTEL

jacques geeft raad
Nog tot 25 augustus kan men in Erfgoedhuis Hof ter Welle terecht 
voor de tentoonstelling ‘Puitenslagers, van spotnaam tot volksfeest’.  
Een overzicht over het plezantste wijkfeest van Beveren.  De reus 
Sefken werd 65 jaar geleden gedoopt en de parochie zelf bestaat nu 
85 jaar.  Het erfgoedhuis is open elke woensdag- en zondagnamid-
dag.
Op maandag 12 augustus is Beveren gastgemeente voor de start 
van de Binck Bank Tour.  Die dag verschijnt de absolute wereldtop 
aan de start op de grote markt.  Info  sport@beveren.be 
Op 19 oktober organiseert de Orde van het Pilorijn haar jaarlijkse 
quiz die doorgaat in Boerenpoort te Melsele.  We kondigen dit lang 
op voorhand aan, er zijn nu al ploegen ingeschreven en het aantal is 
beperkt tot 18. Leuke quiz en mooie prijzen.  
Inschrijven kan via guido.vercauteren@telenet.be 



DE BEVERSE KLOK - 7 

KUNSTMO(NU)MENTEN

Net voor de zomerstop kon je in deze rubriek ken-
nismaken met de vzw Kunst in het Land van Beveren. 
Deze vereniging, die in de loop van de jaren een 
mooie en uitgebreide collectie met werk van Beverse 
kunstenaars opbouwde, had van bij het ontstaan 
eind 1991 de intentie om die onder te brengen in een 
gemeentelijk museum. Omdat dit achterwege bleef, 
schonk ze in 2005 alle werken van de museumcollec-
tie aan de gemeente. In 2016 volgde nog een tweede 
deel met uitsluitend werk van Ward De Dobbelaer.

erfgoedhUis hof ter WeLLe
De gemeente ontving de schenking met open armen 
maar moest ze noodgedwongen onderbrengen in 
de overvolle kelders van het archief. Van een echt 
museum was al lang geen sprake meer en men ging 
op zoek naar een andere oplossing. Die werd gevon-
den in het nieuwe Erfgoedhuis in Hof ter Welle, dat in 
2017 na restauratie werd heropend. Naast onder 
meer een museum en een bibliotheek, werd een 
depot ingericht om kunstwerken in de beste omstan-
digheden op te slaan. Zo’n vijfhonderd hangen aan 
rasters en het dubbele, vooral tekeningen, zit in laden. 
Een beperkte selectie is zichtbaar voor het publiek.

De schenking van vzw Kunst in het Land van Beveren 
bevat uitsluitend werk van Beverse kunstenaars. 

Vanaf de volgende aflevering worden deze artiesten 
en hun werk besproken.

Voor de foto’s van de 
kunstwerken, die in 
gemeentelijk bezit zijn, 
konden we beroep doen 
op Michiel Jacobs van de 
gemeentelijke archief-
dienst. Meestal blijven zul-
ke medewerkers op de 
achtergrond maar we wil-
len hem hier een gezicht 
geven. We zien Michiel aan 
het werk bij het maken 
van een foto van Romain 
De Coninck (+ 1 mei 2019). 
Die poseerde naast een 
van zijn twee kunstwer-
ken, die in het depot van 
Hof ter Welle worden 
bewaard.

GD

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 72

Schenking
Vzw Kunst in het 
Land van Beveren

Een kijkje in het depot van Hof ter Welle. (© G. Drieghe)

Hof ter Welle ontstond in de 13de eeuw als een omwalde herenhoeve en evolueerde in de volgende eeu-
wen naar een volwaardig kasteel. Sinds 1974 is het beschermd.

In 1723 kocht Anna Francisca Piers (1664-1751) het kasteel 
en organiseerde er een school en opvang voor weeskinde-
ren.
Anna was een van de dochters van burgemeester Piers en 
woonde in Huize Piers aan het Yzerhand. Zij was, net als haar 
zussen, ‘geestelijke dochter’ maar trad nooit in het klooster. 
Wel stichtte zij de ‘Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw-Pre-
sentatie, die haar intrek nam in Hof ter Welle. De bevolking 
sprak toen over het Geestelijk Hof.
In 1980 kocht Beveren het pand maar de zusters bleven er 
tot 1987. 

Tegenover het kasteel wordt nog altijd aan jeugdzorg 
gedaan. In tehuis Hof ter Welle verblijven kinderen die een 
tijdje niet thuis kunnen wonen. Dagcentrum Triangel vangt 
kinderen na school en tijdens de schoolvakanties op. Er 
wordt ook sterk ingezet op begeleiding van de gezinnen.

(© G. Drieghe)

Anna Piers (+/- 1740). Het originele schilderij in het klooster van de 
zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in de Kloosterstraat. 
In Hof ter Welle hangt een kopie. (© G. Drieghe)

(© G. Drieghe)
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groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

Bevers vermaak

Ooit gehoord van ‘schieven ellentriek’? Wel ik denk dat de mensen die in ’t 
achterste deel van de Piet Stautstraat wonen daar mee te maken hebben. 
Misschien niet direct duidelijk maar de TV-beelden van de Tour de France 
toonden wel veel schuine hellingen in de bergritten. En die waren misschien 
wat schever dan elders in de Piet Stautstraat.
Deze elektriciteitspaal, met de woning nr 87 er vlak bij, staat al een half jaar 
in deze belabberde scheve toestand. Van in de tijd dat een canadaboom 
daar schuin tegenover door een stormwind zijn bovenste helft verloor.
Het lijkt nu wel of Eandis wacht op een volgende stormbui waarbij nu eens 
een hele canada daar in de buurt geveld wordt zodat ze materiaal hebben 
om er een nieuwe paal uit te fabriceren.
Milieubewust beheer, noemen ze dat, denk ik. 

rP

Foto Jacques Bosman

gezocHt

Wie is deze Melselenaar en wat is 
zijn beroep? Tip: het decor heeft 
wat met zijn beroep te maken! 

rP

ANTWOORD OP BEVERS VERMAAK VAN 14 JUNI
Gerda Drieghe vroeg zich af wat ‘ozne HUG’ mocht betekenen en Ria Puynen 
bezorgde ons nu de oplossing.
Die ‘ozne’ was gewoon een verkeerde letterzetting.

En nu die HUG? Men zocht toen de Homo Universalis van de Gaverlandwegel. 
Martine Van Steenbergen doorstond alle proeven van het wijkfeest en werd zo de 
beste van een twintigtal deelnemers.
Proficiat, Martine. 

rP

Foto Ria Puynen
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Beverse speLersreünie 
in sint-pauweLs.

Op 22 juli ll. had in Sint-Pauwels een benefietwedstrijd plaats tussen de 
oude gloriën van SK Beveren en Antwerp. De twee organisatoren, MARC 
VAN BRITSOM en PATRICK GOOTS konden verrassend veel “namen” overha-
len om nog eens de shoes aan te trekken.

Bij SK Beveren fungeerden Danny Pfaff en Andy Janssens als trainer, in doel 
stond Kris Van De Putte en veldspelers waren Werry Sels, Bert D’Hont, Zinho 
Chergui, Alain Westerlinck, Marc Van Britsom, Kristof Imschoot, Kristof Snel-
ders, Gary Colling, Gerry Poppe, Dirk Thoelen, Patrick Schoofs, Jurgen Hey-
mans en Peter Meeusen. Bij Antwerp hadden Regi Van Acker en Patrick 
Goots de touwtjes in handen. Op het veld ondermeer Cisse Severeyns, 
Jonas De Roeck, Stefan Leleu, Rudi Smits, Kevin Oris  en ex-WB-er Roel Van 
Hemert. Beveren won met 6-2 na drie goals van Imschoot, ook Van Britsom, 
Chergui en doelman Van De Putte op strafschop scoorden. De vinnigste op 
het terrein was zeker Kristof Snelders maar scoren lukte niet. Speciale ver-
melding ook voor Patrick Schoofs die zestig jaar werd in maart 2019. De 
opbrengst van de match ging naar “moeders voor moeders”.

rB

oud-spelers KSK Beveren (foto Joelle Vennens)

sport anders
Onze ex-Beverenaar Thomas De Gendt heeft weer een memorabele Tour de 
France gereden. Nadat hij de 8e rit in St-Etienne had gewonnen reed hij een 
fantastische tijdrit in Pau (rit 13) waarin hij alleen geklopt werd door de gele 
trui en de tweede uit het klassement. Nu moet de renner die de beste tijd 
verwezenlijkt heeft in de hot seat plaats nemen en dan zit je daar ten toon 
tot iemand een beter resultaat behaald heeft. Thomas zal nu wel weten 
waarom ze dat ‘hot seat’ noemen. Twee uur wachten, gezeten op een plas-
tieken krukje in een partytentje waar de zon los doorheen brandt.
Wielrennen is zwaar, maar dit was hotter dan hot. 

rP

Beverse Kegelclub
Schoolkegelen 2018-2019

Tijdens het schooljaar nodigt de Beverse Kegelclub de scholen van Groot-Beveren 
uit om het in sporthal ’t Zillebeek tegen elkaar op te nemen. De klas die tijdens de 
sportweek en op woensdagvoormiddag het hoogste gemiddelde aantal kegels 
omgooit, wordt gehuldigd. 
In juni stond de klas van Sint-Rapaël uit Beveren bovenaan: ze liet gemiddeld 433 
kegels per baan optekenen.
De Zonnepit uit Vrasene werd met twee kegels minder nipt tweede.
De derde plaats was voor De Toren uit Melsele (421 kegels).
De winnaar kreeg van de Beverse Kegelclub een beker en een diploma en de 
gemeente zorgde voor een trofee die werd uitgereikt door schepen van sport, 
Katrien Claus.
De kegelclub kon, zoals steeds, rekenen op de gemeente Beveren om dit school-
kegelen te promoten. 

(met dank aan Leonard Van Overmeire)
GD

De winnende klas met leraar en leraressen en uiterst rechts schepen Katrien Claus. De afge-
vaardigden van de Beverse Kegelclub herken je aan hun blauwe polo.

fc de kampioenen.
In de zomer maken de verschillende TV-stations het zichzelf gemakkelijk 
door herhalingen uit te zenden. Het supervoorbeeld daarvan is FC DE KAMPI-
OENEN. Elke dag zitten ze in de Top drie van de kijkcijfers. Gemiddeld kijken 
dagelijks tussen de 600.000 en 800.000 mensen naar de heruitzendingen. Dit 
jaar loopt ondermeer de jaargang 1974 en daar konden we in een figuranten-
rol Beverenaar, wijlen WIM 
DE SCHEPPER zien (op de 
foto met Loes Van Den Heu-
vel). Vaste attributen in het 
decor van het clublokaal 
zijn ook het voetbalwimpel-
tje van SK Beveren en de 
sticker van volleybalclub 
Asterix (daar zal Danni Hey-
len ongetwijfeld voor 
gezorgd hebben).

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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Gele ditjes,   blauwe datjes.

Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

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

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

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

Maandag : wekelijkse rustdag

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

In de voorbereiding is het steeds uitkijken naar de buitenlandse tegenstanders. 
Dit jaar waren dat MACCABI HAIFA, vice-kampioen in Israel (met ex-speler Rami 
Gershon in de ploeg) en Rc LENS, een tweede klasser uit Frankrijk. Het was reeds 
de vijfde keer dat Beveren (later WB) uitkwam tegen de Noordfranse club. Rc 
Lens is zowat het Franse Fc Beringen, een mijnclub dus. Hun stadion heet FELIX 
BOLLAERT (naar de in 1936 gestorven mijndirecteur die het stadion liet bou-
wen) en de club kende haar gloriejaren , net als Beringen, Waterschei en Winter-
slag, in de periodes dat de koolmijnen nog volop draaiden. De sluiting van de 
mijnen was voor die clubs nefast. Rc Lens herpakte zich later wel, speelde jaren 
in eerste klasse en behoort nu steeds tot de toppers in tweede klasse.

De allereerste keer dat Beveren en Lens tegen elkaar uitkwamen was in juli 1976. 
Beveren had amper twee trainingen achter de rug. De wedstrijd had plaats op 
het terrein van SK Hoboken. Lens  zou in 76-77 een uefacup-ticket bemachtigen 
en behoorde dus tot de subtop in Frankrijk. Bekendste spelers waren Daniel Lec-
lercq (werd later nog trainer van La Louviere en stond bekend als de druide) en 
de Poolse A-internationaal Joachim Marx. Voor Beveren scoorden Jean Janssens 
en Bert Cluytens. In de zomer van 1985 was Beveren uitgenodigd op het tornooi 
van Villeneuve d’Asq, samen met Lille, Lens en Sparta Praag. Lens won met 3-1, 
de Beverse goal kwam van Franz-Josef Schmedding en bij Lens liepen toen 
vooral in de kijker (ze werden Frans A-internationaal) Philippe Vercruysse en 
Daniel Xuereb, en er waren ook twee Uruguayanen in de selectie.In het seizoen 
1995-96 nam Beveren in Liévin deel aan een indoortornooi en daar werd verlo-
ren met 6-3 van Rc Lens. Dirk Thoelen scoorde daar twee keer, Hervé Van Overt-
velt één keer. Tony Vairelles(later nog bij Lierse), doelman Warmuz (nadien 
Arsenal, Dortmund en Monaco) en de Kameroener Marc-Vivien Foë die op 
28-jarige leeftijd op het veld tijdens een interland met Kameroen doodviel na 
een hartfalen, waren de bekendste spelers toen. 

Waasland-Beveren kwam in de zomer van 2016 in Douai uit tegen Rc Lens en 
verloor met 2-1. Nana Opoku Ampomah scoorde voor WB. Dat ook in Lens het 
spelersverloop groot is, blijkt uit het feit dat van de ploeg die drie jaar geleden 
WB partij gaf er maar één speler overblijft (de Franse belofteninternationaal 

Moanir Chouiar… bij WB zijn dat er twee, Moren en Vanzo). 

Op de fandag wordt de laatste jaren een topper uit IB uitgenodigd. Na OH Leu-
ven en KV Mechelen was dat dit seizoen UNION. De Belgische traditieclub met 
stamnummer 10 won op de Freethiel met 1-3. Het was pas de tweede keer in 84 
jaar dat Beveren en Union vriendschappelijk de degens kruisten. De vorige keer 
was dat in de zomer van 1975 toen Beveren en Union 1-1 gelijkspeelden. Union 
was naar derde klasse gezakt maar vond een gulle sponsor (een Brusselse advo-
caat Ghislain Bayet) die een profclub in derde klasse op de been bracht. Voor het 
eerst werd een derde klasser (Jan Verheyen) geselecteerd voor de Rode Duivels. 
Naast Verheyen speelden toen ook nog mee Leen Barth in doel, Edy De Bolle, 
Louis De Weerdt, Harald Nickel, Andre De Nul en Francois Pomini. Union ging 
zelfs op afzondering naar Brecht voor de oefenpartij tegen Beveren . Beveren 
zelf was op papier een profclub maar in de praktijk was het niet meer dan een 
eerste klasser met een semi-professioneel karakter… In dat jaar 1975 was de 
eerste aanzet om toch wat professioneler te gaan werken het feit dat de trainin-
gen vervroegd werden van 19 uur naar 18 uur en dat op woensdag gestart werd 
om 16 uur.

Een opmerkelijk feit uit die match Beveren-Union van 1975 was dat er een 
ploegfoto werd gemaakt voor de aanvang van de partij en dat die ploegfoto 
werd gebruikt als officiële foto voor de PANINI-boek 76. Meer dan veertig jaar na 
datum (de ploegfoto was niet ondertiteld) wordt er nog volop gegist naar één 
van de veldspelers die niemand kent..velen plakken er de naam van de betreur-
de HANS ENGBERSEN op maar het was een tester, aanvaller ROGER RIES , een 
Zwitser uit Fribourg die ook nog bij Fc Basel, Sankt-Gallen en de toenmalige 
tweede klasser Nordstern Basel  speelde. Ries kon niet overtuigen en het was 
Bob Stevens die scoorde voor Beveren. Dat seizoen werden er maar drie voorbe-
reidingsmatchen gespeeld, simpel weg omdat de voorbereiding zo kort was. 
Het vorige seizoen 74-75 werd met 20 ploegen gespeeld en liep dus lang uit, het 
seizoen 75-76 werd betwist met 19 ploegen, begon dus ook vroeger want er 
waren evenveel speeldagen (38, ieder weekeinde een ploeg vrij). 

rB

Aflevering 36

de ogen VAn dAVid BoWie (1947-2016)

Niet alleen fans vroegen zich af waarom de zan-
ger twee verschillende oogkleuren had. De oor-
zaak? Een vrouwenkwestie.
De dertienjarige David Jones, zoals hij officieel 
heette, kreeg op school met vriend George 
Underwood ruzie over een meisje. Er werd 
gevochten en George sloeg met de blote vuist 
serieus raak. David bracht meer dan vier maan-
den door in het ziekenhuis. Men ging ervan uit 
dat hij één oog helemaal zou verliezen maar uit-
eindelijk bleef de schade beperkt tot een ver-
grote pupil van zijn linkeroog. Het natuurlijke 
blauw van het rechteroog van Bowie stak daar-
door fel af tegen het andere, dat een zekere waas 
had. 
Toen Bowie een superster was, werd wel eens 
beweerd dat het te maken had met de propeller 
van een speelgoedvliegtuig of zelfs met een 
passer.
Het voorval betekende niet het einde van de 
vriendschap en later speelden beide heren nog 
samen in bands.
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Uit estLAnd MAAr Wonende in MeLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgeMeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  

°°°

Hier de winnende straat ‘de slimste straat van Melsele’ verkozen tijdens de 
Aardbeifeesten. Niet iedereen op de foto voldoet aan de normen.

°°°
Basics Melsele basket begint weer aan een nieuw seizoen in tweede natio-
nale. Hier alvast de voorbereidingswedstrijden in de sporthal van Melsele
Zondag 4.8 oefenen ten Anderlecht om 14u30
Zaterdag 17.8 beker tegen Kontich om 20u30
Dinsdag 20.8 oefenen tegen Okapi Aalst om 21u
Donderdag 29.8 beker tegen Oostkamp om 21u

°°°
Hier de kandidaten voor de nieuwe dorps-burgemeester 2019, te verkiezen 
tijdens de dorpsfeesten. De winnaar werd Maarten Pyl.

°°°

het grAfschrift VAn de Week:
De organisatoren van de dorpsfeesten liggen gezellig hier
Hun werk was weer af, een heel dorp had 2 dagen plezier

Den  est

panic in saksen park
26 mei – 29 septemBer

AfLeVering 3
Nadia Narveau (1975) – Figaro’s Triumph, Olympia en Figaro en Funny Five Minutes 

Het werk is gemaakt uit polyester er twee-
componentenlak. (© G. Drieghe)
Wie deelnam aan ‘Vossen’ heeft in de tuin 
van het Mercatorhuis ongetwijfeld dit werk 
opgemerkt. Het was in 2018 ook te zien in de 
tentoonstelling Bloedrood/Sanguine in het 
M KHA in het kader van ‘Antwerp Baroque 
2018’.

In tegenstelling tot Figaro’s Triumph, het beeld waaruit dit nieuwe werk ontstond,  
is het niet geglazuurd maar afgegoten in gietijzerpoeder met expoxy. Figaro werd 

extra toegevoegd omdat de 
liggende Olympia de kunste-
naar deed denken aan een 
graftombe. Vroeger werden 
huisdieren als beschermhei-
lige in het graf geplaatst. 

‘Funny Five Minutes’ betekent 
voor Narveau het moment 
tijdens het creatieproces dat 
ze als kunstenaar beseft dat 
het goed zal komen. 
Basis van dit werk is de figuur 
van Olympia. Disneyfiguur 
Goofy lijkt er bovenop geval-
len te zijn.

GD

Nadia Narveau bij Figaro’s Triumph. 

Olympia en Figaro. (© G. Drieghe)

Funny Five Minutes. (© G. Drieghe)

interzone sUMMer cAMp
Kunstenaar Bart Van Dijck doet als docent aan de Antwerpse academie 
onderzoek naar het verband tussen rituelen en beeldende kunst. Hij volgde 
een vierjarige opleiding rond sjamanisme en daaruit ontstond het idee voor 
de workshop rond overgangsrituelen die hij van 24 tot 28 juli voor Panic in 
Saksen Park organiseerde. Zes jongeren tussen 17 en 21, die op een belangrijk 
moment in hun leven staan, gingen de uitdaging aan. Ze leerden zichzelf en 

hun krachten en talenten 
beter kennen door 
gesprekken, oefeningen 
en rituelen. De omgeving 
van het park speelde hier-
bij een belangrijke rol.
Van Dijck zag dit kamp als 
een dynamisch kunst-
werk, al kan het materiaal 
dat ter plaatse werd 
gevonden, misschien tot 
iets creatiefs leiden wat 
de bezoekers aan de 
biënnale als een materi-
eel kunstwerk herkennen.

Vrijdag 26juli. De deelnemers met Bart Van Dijck en be-
geleidster Griet Rigole uiterst rechts. Vooraan ‘het altaar’ 

met voorwerpen die iets voor deze jonge mannen en 
vrouwen betekenen. 

(© G. Drieghe)
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‘t klokzeel
MiLieUVriendeLijk VUUrWerk…

Het was precies 50 jaar geleden op 21 juli dat we ’s 
avonds met ons gezinnetje, man, vrouw en drie kinde-
ren naar het park  van Cortewalle  gingen om van het 
vuurwerk voor de nationale feestdag te genieten. Het 
was weer lang wachten, tot kwart voor elf, wat eerst de 
kinderen en daarna de ouders door het gezeur, zenuw-
achtig maakte. Maar van toen het eerste schot gelost 
werd tot het laatste salvo toe, was het een aaneenscha-
keling van bewonderende ooh’s en aah’s. Toen we het 
park verlieten deed Marc, de middelste van de drie en 
op dat moment vier jaar, een uitspraak die in ons gezin 
nog steeds herinnerd wordt: ‘’t Is wel schoon, zo’n vuur-
werk, maar ik snap niet dat die harde ploffen daar bij 
moeten zijn.’
Nu, 50 jaar later werd zijn wens verhoord: het Bevers 
vuurwerk werkte voor de eerste keer met gedempte 
‘ploffen’. De vuurpijlen zijn minder krachtig dan in het 
verleden en gaan bijgevolg minder hoog de lucht in en 
maken minder lawaai. Het geluid zou met ongeveer 
50% verminderd zijn.

…spAArt honden en kAtten …
Paarden, honden en andere huisdieren varen er wel bij. 
En we weten niet hoeveel leed er bij hazen en konijnen, 
ratten en muizen, mussen en merels bespaard wordt. 
Vriendelijk voor het milieu, werd er op voorhand aan-
gekondigd en uiteraard ook vriendelijk voor de men-
sen.
Vanuit mijn jonge jaren is er een zekere angst voor 
vuurwerk bij mij ontstaan en die is lang blijven duren. 
Een buurjongen, Frans Van Broeck, zes jaar ouder dan 
ik, was bij een vuurwerk als afsluiting van een feest of 
kermis, een oog verloren. Hij zou gewoon in het publiek 
gestaan hebben en hoewel er heel wat voorzorgen 
getroffen waren zou hij een brandend stukje vuurwerk 
in zijn oog gekregen hebben.

Vuurwerk is eigenlijk een constructie van materialen 
als karton, papier, plastic en metaal, met daarin ont-
plofbare en brandbare mengsels van chemische stof-
fen verwerkt, die bij ontsteking, licht, geluid, rook, en 
beweging veroorzaken. Verschillende kleuren kunnen 
gemaakt worden door het gebruik van diverse zouten. 
Al die elementen samen brengen mee dat het afsteken 
van vuurwerk best in handen van professionelen gege-
ven wordt. En dat bij de uitvoering voldoende afstand 
van het publiek genomen wordt. Redenen genoeg om 
het gebruik van vuurwerk aan bepaalde regels te 
onderwerpen.

…en ook Mensen.
In Vlaanderen wordt omwille van de risico’s vuurwerk 
gereguleerd via het Gemeentedecreet, dat gemeenten 
de bevoegdheid geeft om onder meer een vergunnings-
plicht in te voeren of te verbieden om op bepaalde plek-
ken vuurwerk af te steken. In bijna alle Vlaamse gemeen-
ten kan men als particulier alleen bij uitzondering een 
vergunning krijgen (bijvoorbeeld voor bruiloften). Met 
oud en nieuw mag men in 35% van de 308 Vlaamse 
gemeenten zonder vergunning vuurwerk afsteken, in 
circa 50% is een vergunning van de burgemeester ver-
eist en in 14% is vuurwerk afsteken verboden.

Niet voor niets wordt er de laatste tijd door organisato-
ren nauwlettend gespeurd naar zware voetzoekers of 
andere ploftuigen die sommige avonturiers, amateur-
terroristjes of vuurwerkverslaafden proberen binnen 
te smokkelen bij voetbalmatchen of muziekfestivals. 
De risico’s van het ondeskundig gebruik van die vuur-
spuwende tuigen, zeker te midden van een massa volk, 
zijn ontzettend groot.  En omdat die kerels de bedoe-
ling hebben zoveel mogelijk ophef te maken, denken 
zij er helemaal niet aan om zoals bij het Beverse vuur-
werk het lawaai van de ontploffingen te dempen. Inte-
gendeel zelfs! 
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WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03  750 14 
11 die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde nachtdienstapotheek
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los nr : 1,50 euro
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(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 
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de WeerBorsteL of  
‘t gedAcht VAn riekes de Ben

DE WEERBORSTEL of ’t gedacht van 
Riekes De Ben
Omwille van het warme weer heb-
ben de terrassen van de cafés op 
Beverenmarkt tot laat in de avond 
veel volk en Riekes loopt van het 
ene terras naar het andere, overal 
waar hij een kennis ziet zitten gaat 
hij een praatje slaan.
Zo is het heel laat geworden en hij 
moet nog naar huis en zijn fietslicht 
is al weken defect. Hij passeert aan 
het politiebureau en een jonge 
agent spreekt hem vriendelijk aan.
-Als de lamp van uw fiets het niet 
doet, meneer, dan moet u afstap-
pen.
-Ja agent, dat heb ik daarnet al 
geprobeerd, zegt Riekes, maar het 
helpt niet.

Dronken of zat is men wanneer 
men boven zijn theewater is. Een 
dronkaard of drinkebroer wordt 
ook een dronkelap of zuiplap 
genoemd en in ons dialect is dat 
een ZATLAP.  Een stille dronkaard 
is iemand die aan de drank ver-
slaafd is zonder openlijk aanstoot 
te geven en een dronkeman is 
eerder iemand die op dat ogen-
blik dronken is, een beschonkene. 
‘Een dronkemansgebedje doen’ 
is zijn geld, zijn laatste centen 
natellen.
In de zin ‘Er waren eens ’ne zatten 
en ’n zatte’, hoor je of het manne-
lijk of vrouwelijk bedoeld is. Maar 
de uitdrukking die wij vroeger 
gebruikten voor een aan de drank 
verslaafde persoon was: ‘een VER-
DROONKEN LA(A)ND. En dat was 
gelijk voor man en vrouw.                                                  
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nem nou


