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W i l f r i e d  A n d r i e s
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De schoolpoorten staan al op een kier en je kunt er donder op zeggen dat in de 
loop van deze week iedereen weer zijn mening heeft over het onderwijs. Studies 
tonen van alles en nog wat aan. Onderwijsdeskundigen evalueren de presta-
ties van leerlingen en vergelijken ze met die van de omringende landen. Een 
leervaardigheidstest van kinderen van het vierde leerjaar toonde een serieuze 
achteruitgang aan in vergelijking met pakweg tien jaar geleden.  Eén jaar voor-
dien klonk het anders: in leesvaardigheid scoren wereldwijd slechts zes landen 
hoger dan Vlaanderen. Laat ons de cijfers van het onderzoek maar relativeren. 
Zijn de kinderen van tegenwoordig minder taalvaardig dan in onze tijd. Verge-
lijk een interview met een wielrenner van nu met een gesprek met een coureur 
van vijftig jaar geleden, en je hebt het antwoord. Kinderen van nu scoren min-
der op begrijpend lezen, maar zijn verbaal meer beslagen dan vroeger. 

En toch moet er nagedacht worden over de weg die we met onderwijs willen 
opgaan. Goed onderwijs wil kinderen boven zichzelf doen uitstijgen. Tegen-
woordig is het sleutelwoord ‘welbevinden’ en alles moet leuk zijn. De lat wordt 
dan vaak lager gelegd. Kennis is niet meer belangrijk, zoek het maar op. Men 
vergeet dat al dat googelen vluchtig is en er een basiskennis nodig is om de 
gegevens op te slaan en de waarde ervan in te schatten. Waarom krijgen bv. 
dieetgoeroes de kans om de meeste onzin over voeding de wereld in te sturen. 
Omdat mensen te weinig kennis hebben omtrent voedingsstoffen en de func-
tie ervan in ons lichaam. Vraag mensen in welke eeuw barok zich situeert of 
Mozart of Shakespeare....  Je wordt bevestigd in het spreekwoord: er zijn geen 
domme vragen, enkel domme antwoorden. 

Ouders hebben vaak hard moeten studeren en bijscholen om een bepaald ni-
veau van welvaart te verwerven. Ze zijn in een soort zelfgenoegzaamheid be-
land met het idee dat die welvaart probleemloos van de ene generatie naar 
de andere zal overgaan. Hun kinderen hoeven niet de beste van de klas te zijn. 
Leerlingen zijn bijgevolg minder ambitieus. De helft van de punten is goed ge-
noeg. Bovendien is er de flexibiliteit in het hoger onderwijs en een groot deel 
van de studenten doet minstens een jaar meer over een studie. Het werkt onver-
schilligheid in de hand. Hogescholen moeten er voor zorgen dat ze geen min-
derwaardige diploma’s afleveren, maar ze worden gesubsidieerd per leerling…

De leerkrachten en docenten worden met de vinger gewezen. De aantrekkelijk-
heid van het beroep heeft een ferme knauw gekregen. De keuze om leraar te 
worden is niet vanzelfsprekend voor jonge mensen met veel talenten. Er zijn an-
dere en meer aantrekkelijke beroepsmogelijkheden met meer aanzien. Begin-
nende leerkrachten worden van de ene school naar de andere  gestuurd en het 
duurt jaren eer ze een volledige lesrooster hebben. Uiteindelijk haken ze af en 
als het diploma het toelaat, verlaten ze het onderwijs via de achterdeur en ko-
men ze elders terecht. Je ziet ze nooit meer in het onderwijs terug. De instroom 
voor de studie die tot leraar leidt, is anders geworden. Het zijn niet de studenten 
met het meeste talent, maar de lerarenopleiding voegt er wel veel aan toe. Als 
ze afstuderen, herken je ze niet meer. 

Genoeg gezeurd. Open de poorten. We hebben nog altijd een van het beste 
onderwijs in de wereld. Houden zo.

Toevallig stootten we op een aantal potloodtekeningen, verrassend gedetailleerd en  
verscheiden van onderwerp. Ze bleken van Willy Engels te zijn en we wilden er vanzelf-
sprekend meer over weten. Elke mens heeft zijn verhaal. Dat bleek ook alweer tijdens 
ons gesprek, dat een veel ruimere richting uitging dan aanvankelijk gedacht. Het was 
een zomerse, zonnige dag. De tuin nodigde ons uit om Willy letterlijk en figuurlijk in 
het zonnetje te zetten.

de BiB
Willy werd geboren in 1948 te Eeklo, een landelijke regio in het Meetjesland. Hij heeft 
er de beste herinneringen aan. Zijn grootouders waren landbouwers en woonden op 
een boerderij met veel ruimte. Hij herinnert ze zich nog als eenvoudige mensen die 
tevreden waren met wat ze hadden. Willy leerde er de liefde voor de natuur en de 
kleine dingen. Hij vond later werk in Antwerpen bij Bell Telephone en zocht een stek 
dicht bij het werk. Zijn oog viel op Beveren, toen nog een plattelandsdorp. In 1978 
werd hij aangenomen in de bibliotheek, die toen nog in de middeleeuwen vertoefde. 
Op de plaats van het gemeentehuis was er destijds het politiebureau en de volwas-
senbibliotheek bevond zich boven en was te bereiken via de statige trap. In 1984 ver-
huisden ze naar de Kloosterstraat en hij herinnert zich nog het gesleur met boeken in 
kartonnen dozen en een camionette van de gemeente. In 2009 trad de bib in haar 
nieuwe tehuis aan de Gravendreef. Op 1 maart 2012 sloot Willy dit hoofdstuk af en 
ging met pensioen.

BeVerse Feesten met 
kLeine emmA. 

Lees 't kLokzeeL P. 12
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VrijWiLLiger
Het gaf hem meer tijd om zijn menslievende kant te 
tonen. Hij is nog steeds elke donderdag aanwezig in 
de dienst oncologie van het AZ Nikolaas. Hij bege-
leidt er mensen in moeilijke omstandigheden. Hij 
biedt ze een luisterend oor, geeft inlichtingen en info. 
Hij leert er mensen kennen die slecht nieuws hebben 
gekregen en anderen die de ziekte hebben overwon-
nen. ‘Van kelder tot zolder’, vat Willy het samen. Een 
diep dal of het einde van de tunnel.
Hij bezoekt mensen thuis op verzoek van CM om hen 
te helpen met dagelijkse dingen.
Hij is verbonden aan Katrinahof, een organisatie die 
pionierswerk verleent voor personen met een handi-
cap en hun ouders. Ze speelt in op een dwingende 
vraag van ouders en kinderen van onze gemeen-
schap. Willy leert er hulp te bieden aan mensen met 
o.a. autisme en syndroom van Down. Sport is een the-
rapie, regelmatig gaan hij met hen petanquen of 
bowlen. Het is voor Willy een prima ervaring, Katrina-
hof is een schitterende organisatie en het vrijwilli-
gerswerk wordt er zeer gewaardeerd.
Maandagnamiddag gaat hij steevast wandelen met 
Robert, die ondertussen blind is geworden. Willy 
functioneert als zijn ogen en omschrijft de dingen 
die hij tegenkomt. Hij leert hem zien met zijn handen 
en hij kan voorwerpen met de tastzin ontdekken.
Willy is ook actief bij CM Samana (vroeger Zieken-
zorg) die chronische zieken en mantelzorgers een 
goede vakantie wil bezorgen. Hij zet zich acht keer 
per jaar in gedurende telkens een week. 
Het zal niet verbazen dat Willy bij elke editie van 
Levensloop actief aanwezig was, van de opbouw tot 
de opkuis.

VoLLeyBAL
Tijdens de middelbare school in Eeklo kwam zijn aan-
leg voor volleybal tot ontwikkeling. De leerkrachten 
daagden hen uit voor een wedstijd op de speelplaats, 
met argusogen gevolgd door de overige leerlingen. 
De leerkrachten zagen geen bal en werden tot groot 
jolijt van de leerlingen in de vernieling gespeeld. Uit 
de schoolploeg ontsproot VBC Eeklo die de ene pro-
motie na de andere verwezenlijkte. Willy werd opge-
merkt door VT (volleyteam) Kortrijk dat speelde in 
eerste nationale. 
Met Melvoc bracht hij het tot eerste provinciale en 
later trad hij nog aan bij Sigivoc (Sint Gillis Volleybal-
club) in de nationale competitie. Hij was ook een uit-
stekende badmintonner. 

Een oogaandoening noopte hem te stoppen met 
sport. Hij lijdt aan glaucoom dat zijn gezichtsvermogen 
beperkt. Hij beperkt zich nu tot wandelen en fietsen.

tekeningen

Een illustratie van het Begijnhof van Kortrijk bracht 
hem in 2012 op het idee om zelf het potlood ter hand 
te nemen. Het was het begin van een passie die hem 
rust brengt en hem afleidt van de negatieve berich-
ten in de media en het individualisme in onze maat-
schappij. Het toeval speelt daarbij een rol, als iets 
hem raakt is het een bron voor een tekening. In de  
Huysmans boerderij in Eeklo was zijn moeder kind 
aan huis. Samen met ‘Het Oud Geestelijk Hof in Beve-
ren (Hof ter Welle)’ sieren ze het interieur van het kop-
pel dat hij regelmatig vereert met huisbezoek. Verder 
zijn er onderwerpen van uiteenlopende aard: het 
begijnhof van Lier, een rotsformatie in de Seychellen, 
sneeuwlandschap, twee kletsende vrouwen…
Willy is een self made man, hij volgde geen academie. 
Hij tekent ongedwongen en anderen mogen er van 
denken wat ze willen. 

Willy heeft uit zijn engagementen veel geleerd. Hij 
wil een lichtpunt zijn via vrijwilligerswerk, hoop in 
bange dagen. Wie veel geeft, krijgt ook veel terug. 
Het is voor Willy pure rijkdom. Het was dan ook een 
ontmoeting met een ontspannen en gelukkig man. 

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Begijnhof in Kortrijk.

Huysmans boerderij in Eeklo.

Hof ter Welle in Beveren.

FigurEnthEatEr VlindErs & C°
kim het zWArte kUikentje (2.5-7)

zondAg 15/09/2019 – CC ter Vesten - 10.30
Te midden van vele gele kuikentjes 
wordt één zwart kuikentje geboren. Het 
kuikentje is er onmiddellijk van over-
tuigd dat hij uit een ander ‘nest’ komt 
dan de rest, en hij wil de boer niet als 
papa zoals de andere kuikens . Hij gaat 
op zoek naar zijn ware ‘zwarte’ ouders. 
Helaas zijn dat niet de honden, de poe-
zen, de varkens... Hoort hij wel ergens bij 

? Bij de sluwe vos misschien, die zit immers lekkerbekkend gereed  om het 
dolblije kuikentje te ontmoeten. Kan Kim wel een gezinnetje vinden ? Een 
verhaal met onverwachte wendingen , een verrassend einde, grappige situ-
aties…veel muziek en weinig woorden…
www.vlinders.be
7 euro/5 euro (-14) knipkaarten 28 -20 (-14)
Pop & Top zondagmatinee i.s.m. Figurentheater Vlinders & C°

Wist jE…
dat je bij het splitsen van een ei moet oppassen dat de inhoud niet in aanra-
king komt met de buitenkant van de schaal? Valt er toch een stukje in de kom 
dan haal je dat er best niet uit met een schaalhelft maar met een natgemaak-
te lepel. Op die manier vermijd je dat er bacteriën van de schaal in het ei 
terechtkomen.
Het is ook zo dat eieren met vuile eierschaal minder lang houdbaar zijn dan 
propere exemplaren omdat de bacteriën via de poreuze schaal gemakkelijk 
het ei kunnen binnendringen.
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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.

Flandria

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

Vr
oe

ger en Later

Aflevering 90

Herinneringen aan mooie tijden toen de Flandria vanuit het haventje van Doel de 
mensen overzette naar Lillo en Fort Liefkenshoek. Het was een toeristische topper. 
Tegenwoordig is de veerdienst tussen Doel en Lillo enkel actief tijdens de Schelde-
wijdingsfeesten. Daarom is het spijtig dat de Waterbus geen halte heeft in Doel.

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

45ste Scheldewijding. Doel vierde feest op 11 augustus. (© Bruno Stevenheydens)

gEzoCht
In onze Klok van 2 augustus verscheen op pagina 8 een foto met een aangezicht tussen allemaal 
bladeren en we vroegen wie daar een Melselenaar in herkende en welk beroep de man had. De tip 
was: ‘het decor heeft wat met zijn beroep te maken.’
Er waren er verschillende die het lachende gezicht van Koen Laureys, de tuinondernemer  uit de 
Brielstraat herkend hadden. En de tip met het woord ‘decor’ was ook dubbel: Koen werkt niet alleen 
veel in een plantaardig decor, hij is ook bij toneelvereniging MELBA de man die de decorbouw leidt.      

RP

CC Ter Vesten
Zaterdag 14 september 20 uur

Reservatie en inlichtingen:  Secretariaat Axis
info@axis4peace.eu

037758678
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BEVErEn in ViEr sEizoEnEn
EditiE lEntE

De Adviesraad Toerisme Beveren nam het initiatief in 2017 om in samenwerking 
met de dienst Toerisme een fotowedstrijd te organiseren, gespreid over de vier 
seizoenen. De winter- en zomerfoto’s werden al genomineerd. Het was nu de beurt 
aan de lente. Er waren 26 deelnemende fotografen met in totaal 124 ingezonden 
foto’s van allerlei plekjes van onze gemeente. Volgende foto’s en hun makers wer-
den genomineerd. 

Sluis Kallo (Maudy Verhaeghe)
Essendreef ochtendmist (Sarah Van Driessche)
Fort van Haasdonk (Geert Santon)
Hof ter Saksen (Bruno Stevenheydens)
Schorren Prosperpolder-Hedwigepolder (Bruno Stevenheydens)

Van 1 september tot 30 november is er het laatste luik en kunnen foto’s ingezon-
den worden 
via www.wetransfer.com naar toerisme@beveren.be. Het volledige reglement van 
de wedstrijd is te raadplegen op www.beveren.be.

WA

75 jaar Bevrijding van Beveren (1944-2019)
Pools Festival 

tentoonsteLLing kUnstsChiLder rUdy toUrnoy
Kasteel Cortewalle

Zaterdag 31 augustus, zondag 1 september en zaterdag 7 september, zon-
dag 8 september. Van 15u tot 18u. Inkom gratis

FototentoonsteLLing PooLse LieFde en BeVerse hUWeLijken
Foyer CC Ter Vesten 

Van 5 tot en met 15 september

orgeLConCert – orgAnist dAriUs BokoWski
Kapel Gaverland

Vrijdag 6 september om 20.30 uur

Viering 75ste VerjAArdAg BeVrijding VAn BeVeren
zAterdAg 14 sePtemBer

                 10u00  Eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk
                 11u00 Plechtigheden aan het oorlogsmonument in de 
                                   Stationsstraat en aan het Pools monument Gen. Macszek 
                 12u05 Defilé
                 12u15 Academische zitting in de Burgerzaal van het 
                                   gemeentehuis
                  14u30 Gelegenheidsdiner feestzaal Olympia 
                  (inschrijven vóór 10 september)
                  20u00  Vredesconcert CC Ter Vesten - 
                                   Koninklijke Militaire Muziekkapel van de Gidsen
                  22u30  Muzikaal vuurwerk domein Cortewalle

BeVrijdingsFeesten deeLgemeente kALLo - zondAg 15 sePtemBer
10u00 Eucharistieviering 

11u00 Optocht naar oorlogsmonumenten

PooLs oPtreden
Leutig pleintje CC Ter Vesten

Zondag 15 september vanaf 14 uur

PooLse gereChten

CC Ter Vesten
Van 9 tot en met 21 september

Meer informatie en inschrijven bij Roland Van Goethem via 
info@axis4peace.eu of 03 775 86 78

GD

soCratEs
Logica brengt ons van A naar B. 
Verbeelding brengt ons overal. 

(Albert Einstein)

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
laat zomEr!

De tweede helft van augus-
tus heeft ons een mooi 
nazomertje gebracht en 

dat heeft voor de tuin 
én voor veel mensen 
wonderen gedaan. In 
combinatie met de 

regen van enkele 
weken voordien heeft 

dat voor veel planten en zeker voor het gazon voor een mooie groeistoot gezorgd. 
Het is toch merkwaardig hoe vlug de tuin, althans de meeste planten en het gras-
perk, kunnen recupereren van een verschroeiende hittegolf. Dat was trouwens 
vorig jaar ook het geval. De natuur is soms sterker dan we denken.
De tuin bereidt zich stilaan voor op de herfst. De appelen- en perenbomen han-
gen goed geladen met fruit dat enkele weken vroeger dan normaal plukrijp zal 
zijn. Nu is het zeker een goede periode om zomersnoei bij appels en peren toe te 
passen. Dat heeft het voordeel dat de wonden sneller opdrogen en dus minder 
makkelijk ziektekiemen toelaten. Het stimuleert de boom ook tot het aanmaken 
van bloemknoppen, want zomersnoeien doet het jaar nadien bloemen. Knip daar-
voor de lang gegroeide zijscheuten tot op een vijftal centimeter af. De boom zal 
volgend jaar veel minder sterk reageren dan met wintersnoei. Ook veel sierplan-
ten zijn gebaat met zomersnoei. Zo kan je de blauwe regen ook beter nu een eind 
inkorten. Onlangs gaf Monty Don op Gardener’s World, het onvolprezen BBC2 
tuinprogramma, daarvoor een gouden tip: voor het snoeien van wisteria moet je 
twee getallen onthouden nl. zeven en twee! Snoei in maand zeven (en met een 

beetje vertraging 
ook maand acht) 
alle nieuwe lange 
zijscheuten op 
zeven ogen, snoei in 
maand twee deze 
zijscheuten op twee 
ogen. Je zal meer en 
grotere bloemtros-
sen hebben. Simpel 
als pompwater!

Wat bloeit er nog allemaal in de tuin? De rozen zijn aan een mooie herbloei bezig 
en sommige zullen zelfs doorgaan tot met Kerstmis, indien het niet vriest. Wie was 
die professor nu weer die aan de student zei: de mooiste rozen bloeien in septem-
ber? Waarmee hij bedoelde dat hij er op zijn vak niet door was. Ook de duizend-
knoop (Persicaria amplexicaulis) staat met zijn vuurrode bloemaren te schitteren 
in de zon. Reeds van in eind juni en tot aan de vorst zal hij met bloeien doorgaan. 
Wat een gemakkelijke en mooie (bijen)plant! Het is niet voor niets dat Piet Oudolf 
er zo’n fan van is.

 
Nog zo’n langbloeier is het ijzerhard (Verbena bonariensis), een hoge, ijle weef-
plant met bovenaan paarse bloempjes die veel door insecten bevlogen worden. 
Minder winterhard, maar alle jaren komen de zaailingen in grote getale uit de 
grond gekropen om op hun beurt opnieuw voor veel bloemenpracht te zorgen. 
En voor wie eens iets anders wil is er haar zus, Verbena hastata, ook heel mooi.
Sommige asters zijn er ook al aan begonnen, maar de meeste staan met honder-
den bloemknoppen klaar om open te barsten en nog voor heel wat bloemplezier 
te zorgen. Wie dacht er dat de tuin over zijn hoogtepunt was? En dan hebben we 
het nog niet over de siergrassen gehad die stilaan op hun toppunt komen. Neen, 
september én oktober heeft nog heel wat moois in petto.

FRAnçois

nog EEn tip. 
Op 14 september komt de sapmobiel naar Hof ter Saksen. Mensen die meer dan 75 kg eigen fruit (de meerder-
heid appelen en eventueel ook gemengd met peren) hebben, kunnen dit laten persen en pasteuriseren en in 
kartonnen boxen laten doen. Vooraf inschrijven op info@appelperslerouge.be is noodzakelijk.
Op de website www.hortus-ter-saksen.be vind je alle info!

Roos Rush.

Duizendknoop.

Ijzerhard.

Weerspreuk 
augustus

‘s Avonds 
speelt 

de zwoelte,

‘s morges is er 
koelte.
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horizontAAL: 
(1) aangeplakte bekend-
making (8) zachte, romi-
ge, Franse kaas  (9) wijfje 
van het hert (11) nummer 
(12) zwaar metaal (13) 
ongewenste e-mail (15) 
muzieknoot (16) stevig 
drankje (19) hetzelfde 
(21) nikkel (22) nee (Eng) 
(23) tangens (25) waren-
huis (27) kledingstuk (28) 
al lang bestaand (31) 
plaats aanduidend voor-
zetsel (32) toost (33) regel 

VertiCAAL: 
(1) slee (2) beslissende 
wedstrijd (3) flink (4) 
jeugdbeweging (5) per-
soonlijk voornaam-
woord (6) enzovoort (7) niet dichtbij (8) waterbak (10) schaden, verdriet doen 
(14) voorvoegsel voor wat met te voeten te maken heeft (17) neerslag (18) uiter-
ste grens (20) mountainbike (24) twaalf dozijn (26) Belgisch Kampioenschap 
(28) voorzetsel (29) stad in het zuidelijk deel van Mesopotamië (30) muzieknoot 
(31) een overmaat aanduidend

Wat Blijft
Van de Zee
Aan Frederik van Eeden
De Zee, de Zee klotst voort in eindeloze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
Zij is een levend schoon en kent zichzelve niet.
Zij wist zichzelven af in eeuwige verreining,
En wendt zich altijd òm en keert weer waar zij vliedt,
Zij drukt zichzelven uit in duizenderlij lijning,
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.
O, Zee was Ik als Gij in àl uw onbewustheid,
Dàn zou ik eerst gehéél en gróót gelukkig zijn;
Dán had ik eerst geen lust naar menselijke belustheid
Op menselijke vreugd en menselijke pijn;
Dan wàs mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid
Zou, wijl Zij groter is dan Gij, nóg groter zijn

Willem Kloos (1859-1938)

oPLossing krUisWoordPUzzeL 216

kruisWoordpuzzEl 217

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 niet worden verstrekt.

CryPto 42: zoek het Woord zeLFde nUmmers zijn zeLFde Letters

Oplossing Crypto 41:  
ZIEZO   SKYBOX   OERKNAL   IJZERENWEG   POETSBEURT   
TABAKSPRUIM   LOOPGRACHT   GANZENPAS   WERKMENS   DUIKLES   LAVEER   HENNA   
en dus …  ZONNEPANELEN

orgAniseren oP zondAg 29 sePtemBer 2019 VAn 14 tot 19 UUr 
een PAnnenkoeken- en ijsjesnAmiddAg 

in de BoerenPoort te meLseLe, st-eLisABethstrAAt 31A

Pannenkoeken met suiker 4 euro
Pannenkoeken met ijs en chocoladesaus 6 euro
Kinderijsje 1 euro - Coupe vanille 4 euro   
Dame blanche 5 euro - Coupe warme krieken 6 euro     
Tomatensoep met brood 3 euro -  Dubbele Croque Monsieur 5 euro      

Inschrijven via e-mail of tel. vòòr 20 september bij:  
Magda en Jef tel. 03 252 92 07 gsm 0494-48-27-21
Greta en Rudy tel. 03 252 97 93 gsm 0494 85 79 58
Rita Verhoeven 0479 75 63 78
Etienne De Puysseleir: 0497 16 87 36  
E-Mail - magda.senegal@hotmail.com of yukonboy@skynet.be                                   

(GD)
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KUNSTMO(NU)MENTEN

jos hendriCkx (1906-1971)
Jos Hendrickx was met 48 werken de centrale figuur 
bij de schenking van de vzw Kunst in het Land van 
Beveren. Zijn biografie werd besproken in hoofdstuk 
Cortewalle, want daar is een Jos Hendrickxkamer 
speciaal aan hem gewijd.

jeF rUythoorn (1949)

Ruythoorn werd geboren in 1949 te Wilrijk en ver-
toonde nogal snel artistieke kwaliteiten en belang-
stelling. Op zijn veertiende waagde hij zich aan een 
eerste schilderij op doek. Hij trok naar de academies 
te Antwerpen en Sint-Niklaas om de kunst te verfij-
nen. Hij volgde vrije grafiek en schilderen en werd 
leraar publiciteitstekenen aan het Koninklijk Athene-
um te Sint-Niklaas. Hij werkte o.a. mee aan de ‘Bladen 
van de Grafiek’, dat een volledig nummer wijdde aan 
zijn houtsneden.
Jef Ruythoorn werkte voornamelijk voor de artistieke 
vreugde en was niet geneigd om zijn werken via ten-
toonstellingen met het publiek te confronteren. Hij 
liet wel geïnteresseerden toe in zijn atelier om zijn 
werk te laten evalueren. Hij liet zich niet binden aan 
een strekking. Zijn aquarellen, schilderijen, tekenin-
gen en etsen volgen de impuls van het moment. Met 
olie op doek gaat hij minutieus te werk. De kleuren 
weegt hij tegenover mekaar af en elke tint is maxi-
maal genuanceerd. Met potlood durft hij wel onbe-
suisd over het papier scheren en soms past hij er zelfs 
kleur in. Een guitig accent is nooit ver weg.

rené hULstAert (1903-1988)
Hij was met drie wer-
ken aanwezig in de 
vzw: Kruibeke ’76, 
Galgenweel ‘82 en  
Benejarafe – Boten 
’71. Het eerste bevindt 
zich in het gemeente-
huis, de andere twee 
in de collectie Hof ter 
Welle.

Aquarellist, tekenaar en schilder René Hulstaert  
dankt zijn reputatie als kunstenaar voornamelijk aan 
zijn aquarellen. Gedurende 25 jaar was hij lid van de 
Antwerpse Aquarellisten, waartoe ook Jos Hendrickx, 
René Dujardin, Robert Geenens, Gaston Schuermans 
en Frans Luyckx behoorden. Hij aquarelleerde al op 
zijn dertiende en ontwikkelde hierin een opmerkelij-
ke vaardigheid. De spontaneïteit paste uitstekend bij 
zijn natuurlijk optimisme, blijheid en levensvreugde. 
Hij vertoefde graag in Spanje en hield drie individu-
ele exposities in Malaga en één in Castellon. Hij nam 
driemaal deel aan de tweejaarlijkse collectieve expo-
sitie van Spaanse kunstenaars. Het landschap speel-
de een voorname rol, vooral bomen spraken hem aan 
en hij hanteerde het licht als zijn derde dimensie.

WA

Hoofdstuk 
Schenkingen

AFLEVERING 74

Schenking 
Vzw Kunst in het 
Land van Beveren

(© vzw De Notelaer) 

Interieur, grafiek, gemeentehuis Beveren, KLB 119 
(© M. Jacobs)

Montelimar aquarel en tekening, Hof ter Welle, KLB 120. 
(© M. Jacobs) 

Hemd, schilderij, gemeentehuis, KLB 124. (© M. Jacobs)

 Signaal, aquarel met Oost-Indische inkt op papier, 
Hof ter Welle, KLB 125. (© M. Jacobs)

 (© familie Hulstaert)

Kruibeke 1976, gemeentehuis. (© W. Andries)

Benejarafe 1971, Hof ter Welle, KLB 100. (© M. Jacobs)

sPreUk VAn ’t  jAArgetij
Als in september de donder knalt

met Kerstmis 
de sneeuw met hopen valt.
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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

Rechtzetting 
kUnstmo(nU)menten

Aflevering 73
Ward De Dobbelaer

Op p. 8 van de vorige krant stond bovenaan een kader die aandachtige lezers ook 
al op p. 7 hadden gelezen. Hierna het stukje dat er had moeten staan.

PAniC in sAksen PArk
Op p. 10 werden twee onderschriften verwisseld. 

GD

Maria en Ward bezaten geen auto en alle verplaatsingen in binnen- en bui-
tenland gebeurden met het openbaar vervoer, tenzij vrienden zich over hen 
ontfermden.
Er zijn verhalen bekend van het koppel dat staat te wachten aan een bus-
hokje in Hasselt, tot een toevallige voorbijganger vertelt dat die bus op zon-
dag niet rijdt. Of Maria die op de trein naar huis tot de ontdekking komt dat 
ze haar handtas is vergeten. Er zat niks anders op dan zo vlug mogelijk afstap-
pen en terugkeren. En ze hadden geluk want de handtas stond nog op de 
plaats waar ze die had achtergelaten. 

Curator Mark Ruyters geeft uitleg bij Pavo van 
Vaast Colson. (© G. Drieghe)

Anton Cotteleer beschrijft  
Crawling of knielend meisje. (© G. Drieghe)

paniC in saksEn park
26 mei – 29 sePtemBer

Aflevering 5

Jan Marechal (1976) – RCK2 White en SMSS2
Voor zijn werken verzamelt Jan Marechal heel uiteenlopende vormen en objecten. 
Hij maakt er mallen van in gips en creëert daarmee uiteindelijk porseleinen kunst-
objecten, waarin elke toeschouwer zijn eigen waarheid ziet.

In de imposante beuk, die na zijn afsterven is overgeleverd aan zwammen en 
andere natuurelementen, hing de kunstenaar drie witte, porseleinen ‘zwammen’.

De kans is groot dat dit 
kleine werk aan het 
theepaviljoen door 
velen over het hoofd 
wordt gezien. Het is 
nochtans een pareltje 
dat verwijst naar de tro-
fee die een jager aan 
zijn muur hangt. 
www.janmarechal.com

GD

Drie zwammen in de dode beuk. (© G. Drieghe)

Jan Marechal met links op de foto 
het frêle SMSS2 aan de wand van het 
theepaviljoen.

SMSS2. (© G. Drieghe)

dE WEtEnsChappEr
Weesziekten

Verworven TTP, ziekte van Pompe, de ziekte van Gaucher, de ziekte van Fabry, 
ziekte van Duchenne, Myastenia gravis… Nooit van gehoord.
Zeldzame ziekten zijn kwalen die bij slechts 1 op de 2000 mensen. Ultra-zeldza-
me ziekten slechts 1 op de 50.000. Men spreekt over weesziekten omdat ze 
vaak verweesd achterblijven  als gevolg van te weinig geneesmiddelen. In Bel-
gië gaat het over ongeveer 800.000 patiënten. In de helft van de gevallen wordt 
eerst een andere diagnose gesteld en is de behandeling onaangepast. De tijd 
tussen het begin van de klachten en de uiteindelijke diagnose bedraagt soms 
tien tot twintig jaar. De meeste weesziekten zijn zo zeldzaam  dat een arts nooit 
vertrouwd kan zijn met de ziektebeelden. 

De ontwikkeling van weesgeneesmiddelen is duur, tijdrovend en de markt is 
uitermate klein. De farmaceutische industrie wil geneesmiddelen maken, maar 
ook winst. Als gevolg was er in het verleden  nauwelijks onderzoek naar deze 
ziekten. Veel te duur en een te kleine afzetmarkt. Dankzij het Europees Genees-
middelen Agentschap worden bedrijven gestimuleerd om in te zetten op 
weesziekten. Dat begint langzaam vruchten af te werpen. 
Het basisonderzoek begint vaak aan de universiteiten. Een samenwerking met 
farmaceutische bedrijven is essentieel.

WA
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.
De beloftencompetitie is dit seizoen hervormd. Op het scheidsrechtersblad 
mogen nog hoofdzakelijk spelers jonger dan 21 jaar staan. Een goede zaak 
voor de doorstroming van de jeugd maar wel een probleem voorde clubs  die 
meer dan de helft van hun profs werkloos moeten laten… ze zijn niet geselec-
teerd voor de eerste ploeg, maar wel te oud om bij de beloften te spelen. 
Omdat op te vangen organiseren de clubs vriendenwedstrijden, wel achter 
gesloten deuren om de rompslomp van stewards en andere verplichte  veilig-
heidsmaatregelen te omzeilen. Zo ging Waasland-Beveren vorige week op 
bezoek bij WESTERLO, getraind door ex-coach Bob Peeters. Er werd met 2-1 
verloren. De Nigeriaan Lucky Omeruo werd als testspeler opgesteld. Al sinds 
zijn 16de speelt hij in Europa (5 jaar in Malta, nadien in Litouwen en vorig jaar 
bij het Spaanse Leganes).
Het was de vijfde keer in de geschiedenis dat Beveren (later WB) vriendschappe-
lijk uitkwam tegen Westerlo.  De eerste keer was in 1987 toen Westerlo nog een 
ambitieuze derde klasser was. Ladislav Novak en Eddy Roelandt stonden aan het 
roer bij Beveren dat met 2-1 ging verliezen in Westerlo. Er stond nochtans een 
sterke ploeg op het veld : Rosez, Lodders, Pfaff, Lambrichts, Stalmans, Peeraer, 
Francois, Fairclough, Kusto, Herreman en de jonge Beverse verdediger uit de 
eigen jeugd CARL JEGERS. Vlak na rust kreeg Paul Lambrichts een rode kaart. 
In het seizoen 1991-92 (ook toen was Westerlo nog een derde klasser) werd er 
in het Kuipje vriendschappelijk gespeeld tussen de twee geelblauwe ploegen. 
Aanleiding was de transfer van de Nigeriaan CHIDI NWANU die van Westerlo 
naar Beveren verhuisde. Nwanu was eigendom van de Westerlo-voorzitter Gij-
bels, Beveren verkocht hem later door aan Anderlecht. Het werd in die match 
4-4 met Beverse goals van Lodders, Van Britsom, Van Ham en Van Vossen. Bij 
Westerlo was Eddy Voordeckers de meest bekende naam, bij Beveren was 
Johan Boskamp toen trainer. 
Twee jaar later was Westerlo ondertussen gepromoveerd naar de tweede klas-
se. In de voorbereiding verloor het toen onverdiend tegen SK Beveren met 0-1 
na een goal van SASO UDOVIC. 
De laatste ontmoeting in 2013 had plaats op het terrein van Zoerle. Waasland-
Beveren won toen met 2-3 van Westerlo. Westerlo zou dat seizoen kampioen 
worden in tweede klasse en had ondermeer Jeffrey Rentmeisteren Laurens 
Paulussen in de ploeg. WB speelde toen met Steppe, Belhocine, Bojovic, Sibum, 
Cale, Ladriere, Blondelle, Santos, Luyckx, Henkens en Lebbihi. FAYCAL LEBBIHI 
scoorde twee keer, de derde goal kwam van Benoit Ladriere, tegenwoordig 
aan de slag bij Eendracht Aalst. Voor Westerlo scoorden Kevin Van Den Bergh 
en Dario Van Den Buys, twee zoons van bekende voetbalvaders(Erwin en Stan).  

Voor Europees spelende teams geldt dat probleem, zeker in het begin van de 
competitie, minder. Door hun Europese midweekmatchen kunnen ze roteren. 
Zo moest Club Brugge aan de slag tegen LASK LINZ. LInzer Athletik Sport Klub 
was ooit één van de eerste Beverse tegenstanders in Europa. In de zomer van 
1970 speelde Beveren de Rappanbeker. Het zat in een poule met het Duitse 
Werder Bremen, het Zweedse Osters Vaxjo en het Oostenrijkse Linz. In Linz, na 
een treinreis van 15 uur, speelde Beveren 1-1 gelijk (Jaak Roelandt scoorde). 
Beveren moest het doen zonder één van haar sterkhouders MON GOOSSENS 
die niet mee kon omdat hij geen vervanger vond voor zijn dagelijkse melk-
ronde in Hoboken. In de terugmatch klopte Beveren de Oostenrijkers met 4-2 
na een hattrick van Robert Rogiers en een goal van Jean Janssens.  Beveren 
werd uiteindelijk derde in de groep met 7 punten, dat was amper één puntje 
minder dan groepswinnaar Vaxjo dat net als Bremen 8 punten telde. Troostprijs 
was dat Beveren de beste van de drie Belgische Rappandeelnemers was…het 
deed beter dan Anderlecht (ook derde) en Standard(laatste in de groep). 

KJETIL BORRY speelt dit seizoen bij DENDER in de eerste amateurreeks. Hij 
wordt er ploegmaat van MAXIM NIJS en JONATHAN ROWELL. Vorig seizoen 
speelde Borry bij Roeselare. Hij was deze zomer op proef bij RKC Waalwijk, de 
Nederlandse eerste klasser die dit jaar WILLY NAESSENS als hoofdsponsor 
konden strikken. De gewezen hoofdsponsor van WB heeft ook een filiaal in 
Nederland. 

RB

iBou aan dE slag Bij 
ursl VisE.

Ibou, officieel Ebrahim 
Savaneh, is terug in Bel-
gie nadat hij het voorbije 
seizoen aan de slag was 
bij de Luxemburgse eer-
ste klasser Petange. De in 
Antwerpen wonende 
Gambiaan met Duits 
paspoort wordt in sep-
tember 33 jaar. Hij kwam 
in januari 2007 naar 
Beveren nadat hij zijn 
jeugdopleiding in Duits-

land kreeg. Op zijn vierde kwam hij vanuit Gambia met zijn ouders naar Duitsland. 
Toen hij 18 was vertrok hij naar Polen om daar zijn kans te wagen…hij speelde er 
bij Wisla Krakau, KSC Krakovia, Lech Poznan (waarmee hij in 2004 Intertoto speelde 
tegen Rc Lens) en Unia Janikowo. In 2006 keerde hij terug naar Duitsland en ging 
aan de slag bij de amateurs van Eintracht Frankfurt. Hij testte in die periode ook bij 
AA Gent maar belandde uiteindelijlk bij Beveren na een geslaagde proefmatch 
met de doublures tegen Westerlo. Pas laat in het seizoen kreeg hij zijn kans bij 
Beveren. Hij scoorde nog twee keer maar de ploeg degradeerde. In tweede klasse 
maakte hij 21 doelpunten voor KSK Beveren. Het leverde hem een lukratieve trans-
fer op naar KV Kortrijk. Nadien was hij nog aan de slag bij KV Mechelen, Bergen, OH 
Leuven, het Qatarese Muather, Waasland-Beveren(in de periode 2014-2016), Roe-
selare, Tubize en Petange. 
Nu gaat Ibou dus aan de slag bij Visé, niet het CS Visé dat we kennen als tegenstan-
der van KSK Beveren in tweede klasse… die ploeg ging failliet in 2015. URSL of 
Union Royal Sportive Lixhe speelde in 2014 nog in vierde provinciale (Lixhe is een 
deelgemeente van Visé) en slaagde er in om ZES keer op rij te promoveren (de 
laatste drie keer via eindrondes, het schakelde dit jaar Oudenaarde en Ronse uit).

RB 

sport andErs
Betalen om iets te drinken op de Beverse Feesten is een hele sport gewor-
den. En geen gemakkelijke! In de feesttent op de Grote Markt kocht ik een 
elektronische kaart waar ik geld op zette. Die kaart werd gescand aan de 
bar en zo betaalde ik voor de drank.
Makkelijk, dacht ik.

Op het Oud Atletiekplein hadden ze dat systeem niet en moest ik drank-
bonnetjes kopen aan de kassa. En op Beveren Festivalt op het Graven-
plein was ik met die elektronische kaart niets vooruit en kon ik ook niet 
betalen met de bonnetjes van het Oud Atletiekplein. Dus maar weer 
andere bonnetjes gekocht maar die waren dan weer niet geldig op de 
andere twee feestlocaties.
Als ze in zo goed als heel Europa met de euro hetzelfde betaalmiddel 
konden invoeren, moet betalen dan op die voorschoot die het centrum 
van Beveren groot is, zo ’n ingewikkelde sport zijn?

RP

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

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

 
Tel. 03/775.29.01 - Fax. 03/775.32.60 - Email: www.cornelis-partners.be
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Aflevering 38

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 mEmoriam
Op donderdag 15 augustus is afscheid 
genomen van Herman Melis in de aula 
van  Rouwcentrum Melis te Melsele. Het 
was voor hem een symbolische plaats 
want hij werd  er geboren op 5 maart 1955. 
Hij was de zoon van Armand Melis en Dina 
Smet die er een tegelbedrijf hadden.
Herman genoot al vroeg van het leven 
want hij was nauw betrokken bij vele 
georganiseerde feestjes van FC Reinaert 
en discobar Spic&Span. Hij trouwde met 
een meisje uit Beveren Hilde Onghena, 
dochter van beiden gewezen leerkrach-

ten Jozef Onghena en Yvonne Van Raemdonck. Ze hadden twee kinderen 
Nele en Wim.
In 1985 richtten Herman en Hilde op de Grote Baan in Melsele een begrafenis-
onderneming op. Er volgde in 1994 een moeilijke periode voor hem want 
Hilde kwam te overlijden.
Hij leerde een nieuwe partner kennen Anne Marie Beirnaert. Samen met haar 
dochter Sofie en Hermans kinderen Nele en Wim vormde ze nu een nieuw 
gezin. Er volgde later de uitbreiding van de zaak naar Bosdamlaan in Beveren. 
In 2009 werd de begrafenisonderneming overgenomen door dochter Nele en 
schoonzoon Joeri. Drie jaar later volgde dan de verhuis naar het nieuwe pand 
op het Yzerhand waar hij nog vaak heeft meegeholpen.
Er kwam ook meer vrije tijd voor hem om te gaan biljarten, terrasjes en restau-
rantjes te bezoeken, reizen en het samenzijn met zijn familie. Kortom tijd om 
ten volle van het leven te genieten.
Herman was een warm en positief persoon, stond altijd klaar, maakte graag 
een praatje en was vooral een luisterend oor.
Op maandag 5 augustus kwam de rust voor hem nadat hij een jaar gevochten 
heeft tegen de ziekte. Herman werd 64 jaar .

JoeRi 

in mEmoriam
Guido Kips, geboren 1930, overleed op 2 augustus.  Hij is 
de tweede zoon van Cyriel Kips en Marie Van Hoecke. De 
oudste broer was wijlen Herman, de jongste Hendrik. Hij 
huwde met Marie-Louise Verdickt in 1956 en ze kregen 
vijf kinderen: Guido, Paul , Francis (+ 1967), Filip en Peter.
Zij hadden samen 11 kleinkinderen en momenteel 
reeds 5 achterkleinkinderen,die hij uiteraard allemaal 
graag zag, en waarop hij mateloos fier was.  Hij kon goed 
luisteren  naar hun verhalen en advies geven.  Zijn echt-

genote overleed  in 2007, na meer dan 50 jaar huwelijk.
Velen kennen hem als bevlogen leerkracht in de Broederschool  en herinne-
ren zich nog de verteller die hij was tijdens de vakken aardrijkskunde, geschie-
denis, frans en nederlands. Geschiedenis was zijn passie en je kon hem niets 
misvragen van bij de Babyloniërs, het oude Egypte tot  de recente geschiede-
nis. Vanzelfsprekend was hij een uitstekende quizzer. 

Op familiefeesten zong hij graag stokliederen die hij zelf ineen stak. Hij was 
ook jaren lid van een koor op Linkeroever, hij zong graag. Reisde samen met 
familie en Intersoc vaak naar Zwitserland, stond min of meer op het punt om 
naar Zwitserland te vertrekken net voor hij in het ziekenhuis moest opgeno-
men worden en kwam te overlijden. Hij hield van reizen, heeft zelfs een tijd 
reizen gegidst, o.a. naar Rome en naar Griekenland.
Na zijn pensioen organiseerde hij zijn atelier waar hij zijn creativiteit botvierde 
op kurken van wijnflessen. Hij had die flessen niet allemaal zelf uitgedronken, 
maar hield wel van een goede fles wijn en goed eten. Hij loste graag kruis-
woordraadsels op. Hij interesseerde zich aan wielrennen en volgde de presta-
ties van KSK Beveren en de Rode Duivels op de voet.
Ikzelf heb hem mogen meemaken als leerling en later als collega en houd de 
beste herinneringen aan een man met niveau en engagement.

WA (met dank aan Filip kips)

André Van Leuvenhage, geboren 1932 en echtgenoot van Grisette Feusels, 
overleed op 15 augustus.  Hij is een gewezen beroeps-
militair en werd in die hoedanigheid verschillende 
keren gelauwerd: Ridder in de Leopoldsorde, Ridder in 
de Kroonorde, Ridder in de Orde van Leopold II, Militi-
aire medaille eerste klasse. Hij was lid van de vrienden-
kring 5e linie en van 4e compagnie ATK,  lid van de oud-
gedienden van de Westakkers en van de oud-strijders.
Hij was de liefhebbende papa van Ann en Geert en 
bompa van Karolien, Tine, Tim, Tristan en Ziggy.

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden, 
kan men dankbaar zijn dat 
God het komt bevrijden. 

WA

angus young (aC/dC)
… En nEdErland

De gitarist van de beroemde Australische rockband 
is al meer dan 25 jaar getrouwd met een Nederland-
se vrouw uit de Achterhoek en bezit een huis in haar 
geboortedorp. Het is een ideale manier om een nor-
maal leven te leiden en Angus werd dan ook regel-
matig in de supermarkt gespot. 

Alles veranderde toen hij er een herenhuis met drie 
verdiepingen (en met een ondergrondse opname-
ruimte) liet bouwen. Het steekt schril af tegen de 
bescheiden omliggende huizen en leidde tot gemor 
bij de plaatselijke bevolking. Sinds een Australische 
krant dit te weten kwam, is het gedaan met de rust.

Journalisten hebben het dorp ontdekt en een van hen belde aan. 

Mevrouw Young opende de deur en 
vertelde eerder terughoudend dat ze 
de heisa niet begreep omdat ze zich 
lieten inspireren door een pand in het 
centrum. Op de vraag waarom ze in 
Aalten wonen, antwoordde ze: ‘Hier 
kan je anoniem zijn, maar dat wordt 
ons nu ontnomen. Mag ik nu terug 
naar mijn soep?'

Angus Young en echtgenote 
Ellen van Lochem.

ons ElskE
’t Was een blij weerzien met Kleine Emma op de Beverse 

Feesten. Mijn groot klein nichtje, zal ik ze maar noemen. 
Wat was die gegroeid zeg sinds ik haar laatst gezien had. Ik 
raakte er niet op uitgekeken! En ze vertelde mij dat ze het 
goed had daar in Kortrijk waar ze woont. Kan ook niet 

anders, met haar schoenmaat 168 leeft ze …op grote voet.
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
Meilsen opgetalloord op zaterdag 31 augustus in het parkske van Lacave.
14u opening en tournee general
14u30 wie bakt de beste toert
15u crossen op nen bureaustoel
18u prijzen voor de schoonste biesten
Na de koers bal populair

°°°
Meilsen koers op zaterdag 31 augustus
Om 16u30 fristirun, om 17u dames, om 18u    +50, om 19u   -50

°°°
Schooldijkkarmis in de feesttent op de parking van cafe De Meester
Vrijdag 6 september: Kwis
Zaterdag 7 september: 17u30 BBQ  20u party
Zondag 8 september: 80 km doorheen het Waasland  + Ladyfun rit 60 km

°°°
De wereldwinkel …  Kom op 31/8 eens langs ons standje aan de winkel.  
Sjoelen, vissen, genieten van een lekker wijntje, biertje, sapje, chipje,.... eens 
snuisteren in de winkel.  
Alles kan ! We verwachten jullie !

°°°
Van zaterdag 31 augustus tot woensdag 4 september: grote kermis in Mel-
sele! Leg de smoutebollen maar al klaar en kleine Dries gaat voor de flos! 
Hopelijk is er niet te veel lawaai voor de omwonenden.

°°°

het grAFsChriFt VAn de Week:
Hier ligt Billy nog zo joeng

Dank zij hem kreeg den basket meer zwoeng

Den  est

WErkEn n70 
Zonder onvoorziene omstandigheden is er tot 6 
september vanaf de Snoeckstraat tot aan de 
Schoolstraat opnieuw verkeershinder door nuts-
werken.
Dit betekent dat de N70 enkel richting Beveren 
open is. Richting Antwerpen loopt de omleiding 

via de Kalishoekstraat en de Burggravenstraat.
Als de nutswerken ter hoogte van het kruispunt Spoorweglaan-Grote Baan 
beginnen, zal de Spoorweglaan drie dagen niet toegankelijk zijn voor alle 
gemotoriseerd verkeer.

Bijkomende hinder
Heraanleg Snoeckstraat
De heraanleg van de Snoeckstraat startte op maandag 19 augustus. Deze 
straat is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. 

Afbraak hoekhuis Spoorweglaan - Grote Baan
Tot en met vrijdag 6 september kan je vanaf de Grote Baan niet met de 
wagen in de Spoorweglaan. Uitrijden kan enkel richting Beveren.
 
Afbraak hoekhuis IJzerstraat - Grote Baan
Dit gebeurt pas in november. Op dat moment is de Spoorweglaan terug toe-
gankelijk voor alle verkeer. 

Meer info: www.beveren.be/werken-N70
GD

De officiële omleiding voor doorgaand verkeer via Kalishoekstraat en 
Burggravenstraat is van signalisatie voorzien, maar de andere routes wor-
den niet aangeduid.
Richting Beveren: via Spoorweglaan (behalve tijdens een drietal dagen 
van nutswerken ter hoogte van de Spoorweglaan) of IJzerstraat. Het ver-
bod om vanuit de IJzerstraat linksaf te slaan op de Grote Baan wordt voor 
deze periode opgeheven.
Richting Antwerpen: via Vendoornstraat of Fortstraat. 
Melsele-Zuid is vanuit Beveren enkel te bereiken via IJzerstraat of via Krui-
bekesteenweg. 



DE BEVERSE KLOK - 12 

‘t klokzeel
kinderVoet…

Heb je haar gezien in ’t weekend op de 
Beverse Feesten, Kleine Emma, 5 meter 
groot en met schoenmaat 168? Ze 
was in-druk-wek-kend!
En met schoenmaten hebben we alle-
maal wel eens problemen. Wij toch. 
Dat is niet zo bij die categorie jonge 
vrouwen van 16 tot 61(!) jaar. Die 
kopen met gemak hun modieuze 

schoentjes op ‘t zicht bij Zalando, Bol dot com of een ande-
re webshop of internetbedrijf. Daar bestellen ze ongege-
neerd het nieuw schoeisel dat ze uitkozen  in 3 maten tege-
lijk: 37, 38 en 39 en twee daarvan gaan met zekerheid en 
volkomen gratis terug naar afzender. Als ze niet allemaal 
teruggezonden worden omdat het niet bleek te zijn wat ze 
ervan verwacht hadden.
Of die webshops of ‘internetwinkels’ dit systeem nog lang 
kunnen volhouden is maar de vraag. Omdat door  de online 
aankopen veel middenstanders met een zaak in de schoe-
nen- of kledijbranche, of handelend in audiovisuele en 
andere elektr(on)ische apparatuur enorm zwaar beconcur-
reerd worden, kijken die mensen hoopvol uit naar het 
ogenblik dat aan dat gratis heen en weer zenden een ein-
de wordt gesteld. Denk maar aan het heen en weer geraas 
van de bestelwagens van Bpost of PostNL wat milieubelas-
tend is in de hoogste graad.

…met mAAt 168 …
Ik heb nog nooit een paar schoenen gekocht zonder die in 
de winkel aangepast te hebben. Je loopt op het nieuwe 
schoeisel een eindje op een tapijt of een andere zachte 
vloerbekleding en je beslist of dit je juiste maat is. Zijn de 
schoenen te groot of te klein, dan is het winkelpersoneel 
daar dadelijk met een kleiner of groter paar.
Schoeiselproblemen, het is ooit anders geweest! En we 
moeten daarvoor niet terug naar de middeleeuwen. De tijd 
van de klompen- of blokmakerijen hebben de ouderen 

onder ons zeker nog meegemaakt en enkele namen zijn 
nog bekend. In Haasdonk is zelfs een Blokmakersstraat en 
in de Zandstraat had je klompenmakers als Thomaes en 
Martens. In Melsele in de  Dweerse Kromstraat had je Ward 
Pultijn (den Tijn in de volksmond) en in Beveren werkte op 
de Kruibekesteenweg Jan Joris en de bekendste was Jules 
Smet van de Glazenleeuw, die het ook het langst heeft vol-
gehouden.

…WAt je een BUitenmAAt noemt
Jules heeft ook gedurende tien zomers zijn beroep gede-
monstreerd in Heist aan de kust. Samen met Fiel De Schep-
per, de smid van de Molenberg (Oude Zandstraat), zeeldraai-
er Albert Audenaert uit de Heiveldstraat en mandenmaker 
Engels van de Molenberg, waren ze daar het hele badsei-
zoen lang elke week één dag aan ’t werk. Voor de show!
Ik herinner me nog hoe we in de oorlogsjaren een paar 
nieuwe klompen aangepast kregen. Het was eigenlijk sim-
pel, je ging in de klompen staan en schoof je voet zo ver 
mogelijk naar voren. Wanneer je wijsvinger tussen de hiel 
en de klomp paste dan wist je dat je de juiste maat had. Die 
centimeter speling  was de voorwaarde om met de klom-
pen te kunnen stappen/lopen.
Als iemand anders voor jou klompen ging kopen dan haal-
de die zijn briefje boven waarop de lengte van jouw voet 
geschreven stond. Er werd één cm bij die lengte bijgeteld. 
Een courante klompenmaat was 27 cm en dat komt over-
een met onze huidige schoenmaat 41-42.
Klompen droeg je bij voorkeur in de winter omdat ze dan 
steeds warme voeten had.
En de jeugd wilde vooral klompen aan de voet omdat je 
ermee heel vlot kon schuiven op een ijs- of sneeuwbaan. 
’Glad om er in te slieren’, zongen we in het Klompenliedeke 
op tekst van René de Clercq.
Ik kan me niet voorstellen dat er heden ten dage nog een 
gedicht of lied gemaakt zou worden waarin de lof van een 
of ander schoeisel  gezongen wordt. 

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

Riekes is door zijn Marjet aange-
maand om ook eens de handen uit 
de mouwen te steken bij de grote 
schoonmaak van de keuken.
-De meeste mannen in de buurt 
doen het schilderwerk van de pla-
fonds en het wordt hoog tijd dat ge 
daar ook eens aan begint, zegt ze.
Als  Riekes de trapladder in de keu-
ken haalt heeft ze het pleit gewon-
nen en gaat ze zelf boodschappen 
doen.
Als ze na drie kwartier terugkomt zit 
er meer verf op de keukenvloer dan 
er al aan het plafond gestreken is.
-Maar Riekes toch, zegt ze voorzich-
tig, zoudt ge niet beter gazettenpa-
pier onder uw ladder gelegd heb-
ben?
-Dat heb ik niet nodig, zegt Riekes, 
ik kan er zo ook wel bij.

Straks is het september en dan 
zijn de meeste appelen en peren 
OP HUNNEN TROK. We bedoelen 
dat ze dan rijp zijn, op hun best 
zijn. Bij de fruitboeren die appe-
len en peren in frigo’s opslaan om 
ze geleidelijk op de markt te 
brengen, is  september de pluk-
maand. De appel is ‘op zijnen 
trok,’ de peer is ‘op haren trok.’
Fruit plukken heet bij ons meest-
al fruit trekken. Dat werkwoord 
‘trekken’ dat aan de basis ligt van 
‘trok’ is redelijk algemeen om een 
werking aan te duiden. Denk aan 
foto’s trekken en uw plan kunnen 
trekken.
Je kan een VALLING (een ver-
koudheid) opdoen door IN DEN 
TROK te zitten. Dat is dan weer 
andere ‘trok’. Het is de jacht van 
de lucht in een lokaal waar twee 
tegenover mekaar liggende 
ramen of deuren open staan. Ook 
in een schoorsteen kan er veel 
jacht of ‘trok’ zijn.
Als er veel trok in de kachel is 
gaat het hout, de steenkool of de 
stookolie feller branden. 

RP

nEm nou


