
Toen ik op 29 augustus de Beverse bibliotheek 
wou binnengaan merkte ik dat in de inkomhal van 
Ter Vesten een nieuwe tentoonstelling was ingericht. 
Ik ging er even poolshoogte nemen en was meteen 
geïnteresseerd: het ging om huwelijksfoto’s van 
Beverse koppels uit de tweede helft van de jaren ’40 
van de vorige eeuw. Alle foto’s bleken iets gemeen-
schappelijks te hebben: alle bruiden waren Beverse 
meisjes en de bruidegoms waren allen gewezen 
Poolse soldaten. De tentoonstelling heette terecht 
‘Poolse liefde en Beverse huwelijken na WO II’. Het is 
een initiatief van AXIS Vredesgenootschap en loopt tot 
21 september. Ik raakte er aan de praat met het 
echtpaar Tony Synowiec en Agnes Van Moere. De 
oorzaak van hun interesse voor de tentoonstelling kan 

je al raden als je die naam Synowiec leest, een echte Poolse naam. 
Eugeniusz Synowiec (1915 - 2000) behoorde tot de 1e Poolse Pantserdivisie van 
Generaal Stanislaw Maczek die 75 jaar geleden Beveren bevrijdde. Stanislaw 
Maczek heeft zijn standbeeld in Beveren achter de Sint-Martinuskerk vooraan in 
de Gerard Van Gervenstraat.
Eugeniusz, ( Eni voor de Vlaamse vrienden), die hier in Beveren is ‘blijven plakken’ 
woonde met zijn Beverse vrouw, Estella Traban, lange tijd in de Piet Stautstraat. 
Hij heeft Estella leren kennen op het trouwfeest van zijn vriend Karl Jodlowski die 
toen in ’t huwelijk trad met de Beverse Irma Staut, vriendin van Estella.
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DE MELSEELSE JAREN VAN POSTBODE

 TONY SYNOWIEC
Het blijft een hobby
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DE BEVERSE KLOK

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

Vervolg op blz. 2

LEES INTERVIEW OP P. 1 EN 2.

Het begint vanaf het moment dat een kind naar het eerste studiejaar gaat. Voordien 
was er al zwemmen voor baby’s en kleuters, maar nu gaan ouders naarstig op zoek 
naar activiteiten voor het kind. Op woensdagnamiddag op dansles, op zaterdag-
voormiddag muziekschool, zondagnamiddag ravotten bij een jeugdbeweging. Plots 
zit het jonge leven vol. Op de koelkast prijkt een hobbyplanning. Men vergeet soms 
dat kinderen moe zijn van het naar school gaan en misschien wat rust kunnen 
gebruiken. Het is allemaal goed bedoeld uit schrik dat het kind achteraf bij geen 
enkele groep zal thuishoren.
Hobby’s moeten vooral leuk zijn, want ontspanning na de schooluren is nuttig. 
Zwemclub, turnvereniging, ballet, muziekschool, dictie… Het motto is ‘karakter kwe-
ken voor later’. Maar men mag niet overdrijven. Daarenboven is het vooral in de 
voetbalwereld bekend dat ouders dromen dat hun kind uitgroeit tot een nieuwe 
Messi. Het kind krijgt 10 euro zakgeld per gescoord doelpunt. Teveel ouders willen 
hun onvervulde dromen waarmaken via hun kinderen. Er komt een zware druk op de 
schouders van kinderen. Fanatiekelingen en hobby’s gaan niet samen. De definitie 
van een hobby zegt het al: onder een hobby verstaat men een ontspannende 
activiteit die men in zijn vrije tijd uitoefent en die men graag doet. Begeleiders en 
trainers hebben een grote verantwoordelijkheid om kinderen niet te overbevragen 
en ouders op hun plaats te zetten, nl. aan de zijlijn. Supporteren is motiverend voor 
het kind, maar relativeren na verlies van een wedstrijd is zeker zo belangrijk. Want 
sport is een spel van winnen en verliezen. Teleurstellingen horen erbij, dat zal later in 
het leven nog voorkomen. Succes is mooi meegenomen. 
Tot daar de negatieve kant. Vooral in ploegsporten is het teamgevoel essentieel en 
een leerschool voor het echte leven. Het aanvaarden van fouten door een ploeg-
genoot of van de eigen tekortkomingen. Er moet vooral aandacht besteed worden 
aan fair-play en respect voor de tegenstander. Wie naar het huidige competitie-
voetbal kijkt, bemerkt nogal snel dat vele spelers en trainers geen voorbeeldfunctie 
vertonen. De media hebben daar grote schuld aan, ze organiseren talkshows en 
laten trainers aan het woord die niets te vertellen hebben en de wedstrijd door de 
eigen bril bekijken. Om nog te zwijgen over het grote geld. Topsporters  verdienen 
sloten geld en trekken ermee naar Monaco. De supporter aanvaardt dat moeiteloos 
als het de buurman maar niet is.
Later op volwassen leeftijd wordt de lijn doorgetrokken. Heel wat mensen beoefenen 
een hobby voor het sociale contact of om iets bij te leren. Er is ook nog de job en de 
agenda zit snel vol. Wie niet direct een hobby heeft, voelt zich schuldig en asociaal
Psychologen relativeren een en ander. We hebben schrik van de leegte en van 
verveling. Het al of niet een hobby hebben, is een individuele keuze die past bij wie je 
bent. Voor sommige mensen kan een hobby buitenshuis deugd doen. Men ontmoet 
mensen met gelijkaardige interesses. Maar anderen vinden ontspanning door 
gewoon thuis te zijn. Daar is ook niets mis mee. 
De mens moet leren om af en toe niets te doen. Verveling als kunst. Rust eens uit en 
laten anderen met rust.

De postbode had geregeld last 
van loslopende honden.

Tony Synowiec

Het Pools-Beverse echtpaar Synoviec - Traban
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Ik maakte meteen al een afspraak met Tony voor een  interview en dat kon al ’s 
anderendaags doorgaan. Ik stond daar in hun gezellige woonst in het Schoofland 
verbaasd te kijken als men mij overstelpte met foto’s en andere documentatie 
over wat vader  Eugeniusz Synowiec en zijn medesoldaten van die genoemde 
pantserdivisie meemaakten van 1939 tot 1945. De fotoboeken waren zorgvuldig 
samengesteld door Tony’s moeder.

GEBOREN ALS POOL
Tony werd in Beveren geboren in 1945. Tot zijn 12 jaar had hij de Poolse  
nationaliteit en voor zo ver hij zich kan herinneren heeft hij daar één keer  
problemen mee gehad. Op een schoolreis naar Duitsland gaf dat aan de grens 
een administratief probleem: omdat Tony vreemdeling was moest de autobus die 
hen vervoerde langs dezelfde grenspost terugkeren als die waar ze Duitsland 
waren binnengereden. Dat had als gevolg dat de oorspronkelijk geplande rest 
van de reis moest aangepast worden.
Polen die in het buitenland wonen zoeken mekaars gezelschap op in clubs of 
verenigingen en ze ijveren ervoor om hun taal en gebruiken te onderhouden. 
Tony heeft nog naar een Poolse school geweest in Sint-Niklaas, daar heeft hij de 
taal geleerd en ook Poolse dansen. En men ijverde ervoor om zoveel mogelijk 
Poolse katholieken één keer per maand bijeen te krijgen voor een zondagsmis 
met een Poolse priester in de kloosterkapel van de Arme Claren. 
Ook Poolse tradities werden onderhouden. Met Pasen mochten de meisjes hun 
mooiste geborduurde kledij aantrekken.
Voor het eten drinkt men vodka. Dat is een vergoelijkende naam want letterlijk is 
dat ‘klein watertje’. Vrouwen die dat straf spul niet lusten nemen dan bessensap. 
En als je na lange tijd iemand terug ontmoet dan drinkt men samen een vodka 
die men in één keer moet binnengieten en het lege glas over de schouder weg-
gooien.
 
POSTBODE
Tony is in Melsele, waar hij ruim 30 jaar als postbode gewerkt heeft, beter gekend 
dan in zijn woonplaats Beveren.  Zijn  familienaam is voor Vlamingen niet zo 
gemakkelijk uit te spreken. Wat hij zoal gehoord heeft gaat van Sinovjek  over 
Sinowiek tot Sinowies. En die laatste uitspraak was nog niet zo mis want als een 
echte Pool het zegt dan klinkt het ‘sinovjets’.
Hij was postbode sinds de zomer van 1965. Eigenlijk een goede periode om zulk 
beroep te beginnen want je moet als ‘facteur’ dagelijks door weer en wind de 
baan op. De eerste 6 jaar van zijn carrière bedeelde hij de post in Hoboken en 
daar kende hij nog een tijdje het systeem van 2 bedelingen per dag. Dat, en de af 
te leggen weg tussen zijn werk en zijn woonplaats maakten het beroep zwaar 
vooral omdat hij per dag vele uren van huis was. 
Maar op 2 november 1971 beleefde hij één van de aangenaamste dagen uit zijn 
beroepsleven want toen mocht hij in Melsele aan de slag. De eerst drie jaren was 
hij daar ‘vervanger’ en kon hij overal in het dorp als inspringende kracht geplaatst 
worden, maar vanaf 1974 kreeg hij een vaste ronde van 467 Melseelse adressen. 
In zijn loopbaan heeft hij een tijdje ruim 900 adressen per dag bediend en dat 
was toen een ronde van 28 km lengte.
Op zijn Melseelse ronde had hij weleens last van  loslopende honden. Vooral in de 
winter als de postbode een pelerine droeg. Een wijde schoudermantel en als die 
wapperde in de wind scheen dat de honden aan te trekken.
En dagelijks met een soms zwaar geladen fiets over kasseien dokkeren  
veroorzaakte weleens materiaalpech. Een gebroken kader, een afgebroken 
pedaal, het is allemaal zijn deel geweest. Soms had je geluk bij een ongeluk: bij 
zwaar winterweer brak het voorwiel van zijn fiets in de Pauwstraat en daar  
passeerde juist tuinier Eric Janssens, die daar in de buurt woont, met zijn vracht-
wagen. Eric stopte en hielp de defecte fiets opladen en reed met Tony naar het 
Melseels postkantoor waar altijd een reservefiets beschikbaar was. Met Tony en 
fiets terug op de vrachtwagen naar de Pauwstraat waar de dankbare facteur zijn 
ronde kon verderzetten.

 Als je jarenlang dagelijks bij dezelfde 
mensen komt, word je op den duur een 
echte vertrouwenspersoon. Vooral als je 
oudere mensen onder je ‘klandizie’ had 
en je was zelf opgevoed met het idee 
dat behulpzaamheid bij oudere perso-
nen een mooie deugd is, werd je nogal 
gemakkelijk iemand waarop ze konden 
rekenen. Dat ging niet alleen om het 
meebrengen van postzegels, dat  

hoorde nog bij je beroep; maar men kon 
je ook binnenroepen om het deksel van 
een pot mayonaise los te draaien of een 
blik soep open te doen.

Dat Tony een geliefde postbode was, heeft hij ondervonden op 14 oktober 2003, 
de dag dat hij zijn laatste ronde deed. In het  deel van Melsele dat hem 30 jaar was 
toegewezen, reed hij die dag door bebloemde en bevlagde straten. Uit bezorgd-
heid om zijn welzijn hadden de wijkbewoners zelfs zijn vrouw gevraagd om die 
dag naar Melsele te komen.  ‘Tony moest maar eens een borrel te veel gedronken 
hebben,’ dacht men.
 

En Agnes genoot mee van de  
sympathie voor haar man.                                          

RP

Vervolg van blz. 1

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

Dat Eric Janssens tot in zijn serre door 
postbode Tony bediend werd, was 

niet verwonderlijk.

In onze volgende Klok laten we Tony meer vertellen over de 
soldatentijd van zijn vader.



In 1980 werd 
de schand-
paal op de 
Grote Markt 
g e p l a a t s t 

en dat ging 
gepaard met 

onder meer een 
feestelijke stoet. 

Wat ons hier interesseert 
is de achtergrond. De foto werd zo’n veertig 
jaar terug genomen en buiten de ronde boog 
op de bovenverdieping van de vroegere 
Vivaldi, nu Mia’s, en een stukje gevel ernaast 
zijn de herkenningspunten verdwenen.
Uiterst links is er nog net een stukje te zien van kleding De Rop, daarnaast huisde ‘den drukker’. Pijl-Mertens verkocht papier- en andere waren maar maakte geen 
drukwerk, zoals je zou vermoeden. Dat gebeurde bij die andere Mertens dichter bij de kerk en dus niet op de foto. Bij Stoop legden trouwlustigen hun huwelijkslijst 
en wie geld nodig had, kon dat halen bij  BAC (dat in 1994 BACOB werd). Tenslotte was er ook nog (tuin)gereedschapswinkel Verstraeten verdwenen.

In aflevering 84 verscheen een foto van koningin Fabiola in  
Melsele.

Paul Verelst heeft het ‘gulden boek’ van de gemeente boven- 
gehaald. Het is traditie dat (belangrijke) bezoekers dit tekenen en 
koningin Fabiola deed dit op 18 juni 1985. Daarin lezen we ook 
dat ze naar Melsele kwam op uitnodiging van de Bedrijfsgilde  
groente- en aardbeitelers van het Waasland.

GD

Het blad in het gulden boek werd opgefleurd door 
Romain De Coninck, de kunstenaar uit Melsele.
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Grote Markt - Beveren
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UItvaartzorg Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

POP EN TOP 
Theater Heldhaftig
Held  (4+) figurentheater

Held is een spannende, grappige en visuele voorstelling met poppen en wasgoed over de KEUZE om held te zijn. 
Ook als je niet direct dapper, sterk of knap bent. (of een strak helden pakje aan hebt) (of een masker op) (of je 
superkracht nog niet kent)
Pop & Top zondagmatinee i.s.m. Figurentheater Vlinders & C°
https://heldhaftig.nu/
zondag 21/10 - CC Ter Vesten - 10u30  Euro 7 • 5 -  RESERVATIE: CC Ter Vesten of popentop@vlinders.be 03 296 67 76
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Poolse liefde
Beverse huwelijken

75 jaar na de bevrijding van Beveren wilde AXIS4Peace dit menselijk aspect 
in de kijker zetten.
Opzoekwerk leerde dat 14 jonge Polen na de oorlog hun vaderland en  
familie achterlieten om het huwelijksgeluk te zoeken in het door hen mee 
bevrijde Beveren. 
Van die veertien hangen twaalf huwelijksportretten in de tentoonstelling, 
die is opgebouwd als een huiskamer. Stefan Orbinski bleef ongehuwd,  
Andrej Urbanowicz huwde maar had geen kinderen. Voor de samenstellers 
waren die kinderen cruciaal voor het achterhalen van gegevens en foto’s.

Tadeusz Dymarkowski (1924-1996) x (5 juli 1946) Elvire De Bruyn (1924) 
Stefan Gorzkiewicz (1914-1990) x (15 sept. 1945) Elza Van Mieghem (1923-
2003) 
Tadeusz Hopcus (1910-1970) x (?) Estella De Wreede (1918-1960)
Michal Jagusiak (1908-1994) x (21 feb. 1946) Maria Antoinette Roelandt (1911-
1974)
Karol Jodlowski (1916-1989) x (21 nov. 1945) Irma Staut (1921-2013)
Czeslaw Kaipus (1921-2015) x (8 sept. 1945) Simonne Waem (1929-2016)
Tadeusz Kajpus (1923-2005) x (27 okt. 1951) Lea Van Overtveldt (1932-1972)
Tomasz Nowak (1920-1975) x (9 okt. 1945) Louisa Augusta De Cock (1924-
2011)
Jozef Sliwa (1919-1993) x (16 dec. 1946) Ivonne Van Puymbroeck (1920-1993)
Jozef Stolek (1915-1997) x (6 feb. 1945) Renilde Hoskens (1919-2008)
Eugeniusz Synowiec (1915-2000) x (11 mei 1946) Estella Traban (1925-2018)
Konrad Zmieszkol (1917-1986) x (28 feb. 1946) Irène Heyrman (1926-2005)

De aanwezigen luisteren naar de toespraak van Ann Cools,  
AXIS-voorzitter en bezieler van deze tentoonstelling. 

GD

De familie Synowiec. Tony was een belangrijke informant.

Agnes en Sonja Gorzkiewicz met tussen beiden de huwelijksfoto.

 Christianne en Ingrid Sliwa bij de foto van hun ouders.

Bevers Vermaak van 2 augustus heeft resultaat

Op 2 augustus lachten we nog om de houten elektriciteitspaal in de Piet 
Stautstraat 87 die al een half jaar ellendig scheef stond te staan.
Maar einde augustus stond daar fier een spiksplinternieuwe betonnen paal 
te pronken.
Toch wel een nuttige rubriek, hé.  

 RP
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Nazomer!

In parken en tuinen zie je nu herfstcyclamen 
en herfsttijloos opduiken. Ook de frissere 
avonden beginnen al wat naar herfst te 
ruiken. Een teken dat de zomer zijn langste 
tijd geduurd heeft en stilaan overgaat in dat 
ander mooi seizoen.

Elk jaar zijn ze weer trouw op post, die lieflijke 
herfstcyclamen (Cyclamen hederifolium). 
Jaren geleden plantte ik die dunne, platte, 
ronde knollen onder een Japanse kornoelje 
en ieder jaar verblijden ze ons met hun roze, 

tere bloempjes. Dit plantje is onder andere 
afkomstig uit het Middellands zeegebied, maar is bij ons volledig ingeburgerd en 
helemaal winterhard. Onder bomen op een redelijk droge plek breidt het zich elk 
jaar wat uit om uiteindelijk een mooi bloementapijt te vormen.  Samen met de 
voorjaarsbloeiende cyclamen (Cyclamen coum) die reeds in februari kunnen 
bloeien vormen ze een schitterende onderbegroeiing onder bomen en struiken 
en zijn ze een echte aanrader voor elke tuinliefhebber.

Ook een prachtig hebbeding en een 
fantastische hommel- en bijenplant 
is de bergsteentijm (Calamintha 
nepeta). In mijn tuin staat dit plantje 
nu reeds ettelijke weken onge-
breideld te bloemen en de insecten 
zijn er echt dol op. Het heeft dezelf-
de groeiplaats als andere tuin-
kruiden zoals bijvoorbeeld de tijm 
en de lavendel, dat wil zeggen volle 

zon en droge, goed gedraineerde 
kalkrijke grond. In landen rond de 

Middellandse Zee wordt het veel gebruikt als keukenkruid en met de eetbare 
bloempjes worden schotels versierd. Telkens als ik er langs loop kan ik het niet 
laten om door de stengeltjes langs de bladeren te strijken. Dan ruiken je handen 
naar die heerlijk frisse muntgeur. Zeker planten! Enkel het kijken naar de insecten 
die de plant bezoeken is het aanplanten al waard.

Nu we het toch over insecten 
hebben: is het jullie ook opgevallen 
hoeveel distelvlinders dit jaar in 
onze tuinen zaten? Distelvlinders 
worden in december geboren in 
Midden-Afrika. De volwassen 
vlinders trekken richting noorden 
waar ze zich in Noord-Afrika voort-
planten. De volgende generatie 
vliegt over de Middellandse Zee  
naar het zuiden van Europa waar 
hetzelfde proces zich herhaalt. Als 

alle omstandigheden meezitten, en dat was dit jaar het geval, zullen de kinderen 
van die generatie uiteindelijk in mei onze streken bereiken. Dit jaar werd ons land 
overspoeld door honderdduizenden van die mooie distelvlinders. En dat gebeurt 
niet zo vaak. Omdat de winters voor hen hier te koud zijn zullen de kinderen van 

Herfstcyclamen.

Bergsteentijm.

Bergsteentijm.

deze generatie op hun beurt, bij een goede windrichting en weersomstandig-
heden, naar hun geboortegronden in Midden-Afrika terugkeren. Niet slecht voor 
zo’n lichtgewichtjes!
In tegenstelling tot de distelvlinder en ook wel de atalanta zijn er bij ons dit jaar, 
in vergelijking met vorig jaar slechts heel weinig dagpauwoog, landkaartje, en 
kleine vos gezien. Jammer want we hebben toch zo graag die biodiversiteit!
Geniet ondertussen nog van de nog altijd warme septemberzon en hopelijk 
komt er, zoals meestal in september en zelfs nog oktober een mooi nazomertje 
op ons af. De natuur en de tuin zijn dit jaar nog lang niet aan het einde van hun 
Latijn. Er staan ons nog mooie tijden te wachten!

François

WAT BLIJFT

Scheppingsverhaal

misschien was god wel onvoorzichtig 
toen hij het zoogdier schiep

de leeuw, akkoord, een meesterwerk
maar wat te zeggen van de mens?

en had de olifant niet moeten briesen
de dashond met zijn trieste blik

niet moeten piepen als een muis?
had die mens niet moeten mekkeren?

er waren dichters nodig, beter in geluid
zangers met perfecte strot

om wat verkeerd ging te herstellen:
constructiefouten in zijn schepping

hij schiep er enkele, mijn god
en met zijn vette schommelende lijf

deed hij, tot iedereens vermaak
een walsje in de balzaal op aarde
en of het goed was, zag hij niet

Luuk Gruwez (1959)

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

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

Klantenparking
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   KRUISWOORDPUZZEL  218
Horizontaal:

1) werktuig (5) Mac-
Book Pro (8) voetballer 
9) aasetende roofvogel 
(10) in elkaars gezel-
schap (11) ~ trekhaak, 
demonteerbaar zonder 
gereedschap (12) mili-
taire politie (13) beroep 
(17) (informeel) oom 
(18) 4 (20) hoornachti-
ge verdikking vd huid 
(22) weggetje door het 
bos (24) Frans persoon-
lijk voornaamwoord 
(26) slot aan een brief 
(27) vlees op een stokje 
(29) constructie tussen 
twee wateren met een 
ongelijke hoogte (31) 
eetbare knol (32) aan-
spreekvorm (33) ruste-
loze benen syndroom

Verticaal:
(1) soort geheugen (2) werktuig om water mee op te halen (3) VT eten (Eng) (4) 

fijnste en zachtste veren ve vogel (5) 
wat wordt gebruikt om een doel te 
bereiken (6) vlezig, sappig vruchtje 
(7) bal v samendrukbaar materiaal (8) 
socialistische partij (9) schmink (14) 
vermogen om ondanks zijn angst 
toch te doen wat nodig is (15) biblio-
theek (16) persoon die zich door zijn 
nonconformistisch gedrag en vrede-
lievende levenswijze afzet tegen 
conventionele maatschappelijke 
opvattingen (19) fijne stof (21) naam 
ve boek, plaat, film … (23) gemeente 
in Vlaams-Brabant (25) wat men in 
Letland spreekt
(27) Antimoon (28) lucht (Eng) (29) 
sadomasochisme (30) één (Fr)

     OPLOSSING PUZZEL 217

CRYPTO 43: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 42:  
SLOWEN   FLURRES   KRULTANG   UITSCHIJTEN   ZANDWOESTIJN   
SCHULDVRAAG   CASINOSPELEN   JANMIJN KLOTEN   SPORTRAAD   
REVIVAL   MOSSEL   RATS   en dus … ORTHODONTIST

Burgerlijke Stand
Mededeling dienst Burgerzaken

Op 31/03/2019 is de burgerlijke stand overgeschakeld van papieren 
registers naar een nationale digitale databank van akten van de 
burgerlijke stand (DABS).
Omwille van deze omschakeling is het momenteel nog steeds technisch 
niet mogelijk om deze lijsten af te drukken. Van zodra deze lijsten opnieuw 
beschikbaar zijn, zal u hiervan bericht ontvangen.

Oproep 
Wilt u de mensen in onze Beverse woonzorgcentra een enorm plezier doen 
door hen voor te lezen? Kunt u regelmatig een namiddag vrijmaken en kunt 
u de verplaatsing maken naar een woonzorgcentrum?  Sluit u dan aan als 
vrijwilliger en geef Bib Beveren een seintje.
Meer informatie: Vera Reyns, bibliotheekassistent, 037501050.

Vrijwilligers lezen voor 
Vijf jaar geleden 
startte de Bib met 
het project ‘Voorlezen 
in woonzorgcentra’. 
Talrijke vrijwilligers 
engageerden zich 
en zorgden voor de 
bewoners telkens een 
aangename en leer-
rijke namiddag. Naar 
aanleiding van het 
jubileum verzamel-
den de actieve voor-

lezers en de verantwoordelijken van de woonzorgcentra en de bib voor een 
gezellig samenzijn. Ongetwijfeld werden er ervaringen uitgewisseld om 
het contact met de bewoners nog effi  ciënter te maken. Profi ciat aan al die 
mensen die het leven voor velen aangenamer willen maken.
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 75
Schenking vzw Kunst in het Land van Beveren

Alfons Van Meirvenne (°1932) 

Deze kunstenaar die eind jaren 
tachtig voor Cortewalle Paard
verdedigt veulen tegen stier maakte, 
werd bij de bespreking van dat werk uit-
voerig beschreven. Met zijn Landende 
adelaar stond hij in de aflevering over de 
permanentie in Haasdonk.

Begin jaren negentig kwam vzw Kunst 
in het Land van Beveren aankloppen en 
Van Meirvenne schonk drie werken. 

Deze drie doeken van de schenking 
Kunst in het Land van Beveren bevinden 
zich in het depot van Hof ter Welle. Daar 
is minstens nog een schilderij van deze 
kunstenaar aanwezig, zoals onder-
staande foto laat zien. Zonder twijfel is 
Uil een echte Van Meirvenne. Hoe dit werk 
bij de gemeente terechtkwam, weet zelfs 
de kunstenaar niet meer.

Jan Buytaert (1939-2011)

Hij werd geboren in 1939 te Melsele en op 12 
jarige leeftijd bezocht hij de Stedelijke Academie te 
Sint-Niklaas waar hij verschillende afdelingen 
volgde. Van 1956 tot 1963 was hij tevens student aan 
het hoger Sint-Lucasinstituut te Gent onder leiding 
van o.m. G. Hermans en M. Tilley. In 1962 volgde 
hij ‘De Schule des Sehens’ bij O. Kokoschka. Daarna 
genoot hij een vervolmaking aan het Nationaal 
Hoger Instituut voor Schone Kunsten te 
Antwerpen van 1963 tot 1968. Hij stelde tentoon op 
diverse plaatsen in binnen- en buitenland. Tot zijn 
pensioenleeftijd fungeerde hij als leraar aan de 

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas. In die hoedanigheid  
was hij lid van het WARP (Waasland Art Project). Hij woonde in een herenwoning 
in de Apostelstraat te Sint-Niklaas en stelde zijn woonst ter beschikking voor 
de eerste editie van kunsteninitiatief ‘Coup de Ville’, dat in het najaar van 2010 
plaatsvond.

Gezien zijn brede artistieke vorming, beoefende hij ongeveer alle 
grafische en picturale technieken. Merkwaardig zijn de vele zelfportretten in zijn 
oeuvre. ‘De elementen waaruit de gekende wereld is opgebouwd, worden de 
elementen van de oorspronkelijke zinsbouw. Zo is de kunstenaar zelf. Zijn werk
is een adequate uitdrukking van een naar het inwendig toegekeerde persoonlijk-
heid vol onverwachte originaliteit en vastberadenheid, vol emotie en ontroering.’ 
(H. Verloove)
Jan overleed in 2011. Hij was tijdens zijn kunstenaarsbestaan een verwoed 
verzamelaar van kunst en schonk zijn woning met tuin, kunstcollectie van 
meer dan 1500 werken en twee aangrenzende woningen aan Wase Artistieke 
Projecten (WARP) om er een kunstencentrum van te maken. Na een grondige
 renovatie nam WARP er zijn intrek in 2013.

Wist je...

dat de ideale temperatuur voor een spin rond de 16° is? Daarom ruilen ze in de 
herfst buiten voor binnen. Je ziet ze dus vaker, ook al omdat spinnen dan paren. Het 
gezegde: ‘Als je een spin ziet dan zit er ergens nog een tweede’, klopt dan. 
Een spin zal nooit voor haar plezier over een mens lopen (het zou aanvoelen alsof ze 
op warme kolen loopt) en al zeker niet in zijn mond kruipen. Je kan dus gerust met 
open mond slapen. 

Van Meirvenne in zijn atelier in 2017. 
(© G. Drieghe)

Kerkuil. 
(gemeentelijk archief KLB 112)

Zelfportret. (© WARP)

Uitbarsting. 
(gemeentehuis) (©W. Andries)

Naakt, 1990. 
(gemeentehuis) (©W. Andries)

Zelfportret. (© WARP)

Tijger. Dit werk hing tot begin 
april 2018 in de polyzaal aan de 

permanentie in Haasdonk. 
(© G. Drieghe)

(© G. Drieghe)

(© WARP)

Aronskelken.  
(gemeentelijk archief KLB 113)
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Spreuk van 't jaargetij

Als in september de donder knalt,
met kerst sneeuw met hopen valt.

JACQUES GEEFT RAAD

Op zondag 15 september, vanaf 14 uur, kan men terecht bij de open-
deurdag van de brandweer in Melsele.  (Keetberglaan 7 te Melsele).  
In dit grote gebouw is heel wat te beleven voor jong en oud.  Info  
www.hvzwaasland.be 
Op maandag 16 september kan men terecht in Ter Vesten voor een 
voorstelling van ‘De Crème Glace Oorlog’. Tickets voor deze toneelavond 
kan men verkrijgen in Ter Vesten, via 03 750 10 00.
Op zondag 22 september zal er opnieuw een autovrije zondag 
georganiseerd worden met tientallen kleine en grote organisaties van 
straatfeesten tot optredens.  Info  mobiliteit@beveren.be 
Op zaterdag 19 oktober om 20 uur organiseert de Orde van het Pilorijn 
zijn jaarlijkse ludieke kwis in de Boerenpoort te Melsele.  Inschrijving per 
ploeg is 30 euro en het aantal tafels is beperkt.  De vragen zijn heel 
gevarieerd en algemeen en het is zeker geen evenement voor beroeps-
kwisploegen.  Inschrijvingen en info via guido.vercauteren@telenet.be 
Op 8, 9 en 10 november voert KET het stuk ‘het huis van Bernarda Alda’ op. 
De voorstellingen gaan door in Ter Vesten en info en tickets via 
jacques.bosman@belgacom.net   Het stuk is een broeierig familiedrama vol 
gruwelijke geheimen en kille jaloezie.  Na de dood van haar man verplicht 
Bernarda haar vijf ongehuwde dochters tot een rouwperiode van acht jaar.  
Vanaf nu moeten de meisjes binnen blijven en hun maagdelijkheid, hun eer 
en de goede naam van de familie bewaken.  Het stuk is van de hand van de 
Spaanse auteur Frederico Garcia Lorca in een regie van Paul Janssens.    

De Wetenschapper

Rijp fruit

Rijp fruit smaakt zoeter. Onrijp fruit smaakt nergens naar. Bevatten rijpe 
bananen dan meer calorieën dan groene? Een beetje chemie kan hier 
oplossing brengen. Een plant slaat suiker op in de vorm van zetmeel, 
een lange keten van suikers. Het is de reservestof van de plant. Zetmeel 
smaakt niet zoet, in tegenstelling tot sacharose (keukensuiker) of glucose 
(druivensuiker) of fructose (vruchtensuiker). Bij het rijpen breekt zetmeel af 
tot deze suikers en wordt de smaak voller en zoeter.
Zitten er dan in rijpe vruchten meer calorieën? Waar zou die vandaan 
moeten komen, na de pluk verandert er niets meer aan de energie-inhoud. 
Je verteert ze sneller, maar bevatten niet meer calorieën. Zetmeel wordt 
pas in de darmen verteerd, terwijl lossen suikermoleculen veel sneller 
worden opgenomen. Het eten van rijp fruit leidt tot een snellere opname 
van glucose in het bloed. 
Bananen maken  het rijpingshormoon ethyleen (etheen) aan, ook na 
de pluk. Men kan dat onderdrukken door fruit te koelen en te bewaren 
met weinig zuurstof en veel koolstofdioxide. Dat gebeurt in de 
containerschepen tijden het transport. In de haven van Antwerpen wordt 
de temperatuur opgedreven en extra ethyleen toegevoegd. Het rijpings-
proces versnelt dan. Vandaar: plaats nooit rijpe vruchten samen met 
onrijpe vruchten. Versneld rijpen leidt dan tot versneld rotten.

WA

socrates

VREES UW VIJANDEN, ZEKER ALS ZE MET GESCHENKEN KOMEN. (VERGILIUS)

ONS ELSKE

Metingen van het Scheldewater tonen aan dat het nu 60% 
troebeler is dan bij de vorige meting in 2008. De 
wetenschappers hebben zich al suf gepeinsd. Waardoor zou
 dat toch kunnen zijn? 
Ik, die dag en nacht in weer en wind sta, weet maar al te goed 
dat het komt doordat het de laatste tijd veel te weinig regent. 
Dat ze daaraan nog niet gedacht hadden!



In de Beker van België moet Waasland-Beveren spelen tegen de leider uit 
IB WESTERLO. In het verleden nam KSK Beveren het VIER keer op tegen 
Westerlo en drie keer liep dat slecht af. Tussen 1998 en 2000 werd Beveren drie 
jaar op rij uitgeschakeld door Westerlo. In 1998 bleef het op de Freethiel 0-0 
en ging geelblauw eruit in de strafschoppenreeks (3-4, Martin Van Ophuizen 
en Bert D’Hont misten). Beveren speelde toen met Lemmens, Scalia(Vlaminck), 
Theunis, Van Ophuizen, Imagbudu, D’Hont, Puglits, Simba(Magerman), Michal 
en Marcin Zewlakow, Nuhiji(Nwachukwu).
Een jaar later werd er in Westerlo verloren met 3-1 en dat leidde tot het 
ontslag van trainer STANY GZIL die verweten werd te defensief te spelen, daar in 
Westerlo. Westerlo liep uit tot 3-0 met twee goals van Benoit Thans en 
eentje van Pelic. Pas in de 88ste minuut kon Stijn Vlaminck milderen. De ploeg 
: Van De Putte, De Vuyst, De Meyer, Van Ophuizen, Theunis(Demets), Sels, Smid, 
Bonetto, Vlaminck, Tarachulski(Nuhiji) en Van Den Eede. Ook in 2000 werd 
Westerlo geloot en in het Kuipje werd na verlengingen verloren met 3-1. 
Delen bracht Westerlo op 1-0, Junior Guimaraes scoorde de 1-1 maar Boeka 
Lisazi en Mitrovic trokken Westerlo over de schreef. SKB speelde met Fouhami, 
Rodriguez, De Meyer, Demets, Renato, Theunis, Suray( die rood pakte), Smid, 
Sang Lee Il (Vlaminck), Imschoot(Junior Guimaras), Torken(De Wree).
In 2003-2004 werd het 1-1 (0-1 Kaiper, 1-1 Janssens) en won Beveren met de 
strafschoppen : Yapi, Joss Pehe, Stepanovs, Eboue en Arsene Né benutten 
hun elfmeters, Westerlo mist er ééntje. De ploeg : Copa, Lardenoit, Arsene Né, 
Stepanovs, Eboue, Marco Né(Lebras), Yapi Yapo, Toure, Kaiper, Sanogo(Diallo). 
KSK Beveren zal dat jaar de fi nale halen.

Eén van de spelers hierboven vermeld, KRISTOF IMSCHOOT , verlengde  vorig 
jaar onverwacht zijn voetballoopbaan met een jaartje. Op zijn 38ste speelde 
hij nog een uitstekend seizoen bij tweede provincialer BURST. Eerder had 
hij afscheid genomen van het voetbal bij de ploeg waar het voor hem ooit 
allemaal begon, HEIKANT ZELE. Kristof Imschoot is ook één van de weinige 
Beverse talenten die kan terugblikken op een aan tal succesrijke jaren in het 
buitenland. Hij speelde een jaar bij WILLEM II uit Tilburg(2006-2007) en twee 
seizoenen in Cyprus bij PARALIMNI(2010-2012). 
FRANCESCO FORTE wordt verhuurd aan de Italiaanse tweede klasser JUVE 
STABIA uit Castellammare di Stabia, gelegen in de buurt van Napels tussen 
Pompei en Sorrento. In het seizoen 2011-2012 speelde Tomas Danilevicius 
daar ook. 
THIBAULT MOULIN, vorig seizoen uitgeleend aan het Turkse Ankaraguci, gaat 
dit seizoen aan de slag bij de Griekse eerste klasser XANTHI. 
Zinho
        RB

Op schoolreis, maar naar waar ?
Al lange tijd zijn we op zoek naar de locatie waar een ploegfoto van het toen-
malige SK Beveren is genomen. De groep poseert ergens voor een paleis of 
museum dat we niet kunnen thuisbrengen. Met zekerheid weten we wel dat 
de foto genomen werd in de tweede helft van 1970…in die periode moest 
SK Beveren niet minder dan zes Europese verplaatsingen maken. Achtereen-
volgens waren dat Bremen, Linz, Vaxjoe, Wenen, Valencia en Londen. 
Op de foto herkennen we staande trainer Ward Volkaert, Jaak Roelandt, Andre 
Van Der Linden, Freddy Buyl, Roger Mous, Richard Verelst, William Verdonck, 
Theo Bauwens en Lucsa Poklepovic en zittend Mon Goossens, Robert Rogiers, 
Jean Janssens, Paul Vangenechten, Hugo De Raeymaeker, Bob Van De Som-
pel en Maurice Renier. Aan de hand van deze namen lijkt het er op dat deze 
foto is genomen gedurende de trip naar het Spaanse Valencia en dit door de 
aanwezigheid van derde keeper Roger Mous (tweede doelman dat seizoen
was André Van Esbroeck) . Roger Mous werd in allerheil opgetrommeld 
omdat tijdens de tussenlanding in Barcelona doelman Lucsa Poklepovic aan de
douane werd tegengehouden omdat hij geen geldig visum had (in die 
periode had hij, Joegoslaaf zijnde , dat nodig). Poklepovic keerde terug naar 
Brussel en reisde later samen met Roger Mous naar Valencia waar ze op 
woensdagavond hun ploeggenoten vervoegden…de match zelf was op 
donderdag. 35.000 toeschouwers zagen Beveren verrassend winnen tegen de 
ploeg getraind door de legendarische Alfredo Di Stefano. 
We waren zelf ooit in Valencia en geen enkel bekend gebouw lijkt op dat van 
de foto. Bovendien ontbreekt op de foto William Maes die toen ook op de 
bank zat In onze zoektocht naar meer info stuitten we nog op een detail dat 
ons de afgelopen decennia  nooit was opgevallen. De verslaggeving over de 
match Arsenal-Beveren van begin december 1970 in het toenmalige week-
blad “Het Vrije Waasland” werd verzorgd door niemand minder dan de illustere 
BRT-commentator JAN WAUTERS die toen nog in het begin van zijn carrière 

stond en in 1969 onderandere Eddy Merckx emotioneel had gesproken vlak 
na de dopingsaff aire in de Giro. Jan Wauters stond bekend om zijn creatief en 
uitmuntend taalgebruik en toen hij in 2010 onverwacht stierf, na een hart-
stilstand tijdens de opnames van het TV-programma Phara, werd in 2011 ter 
zijner ere de Grote Prijs Jan Wauters voor uitmuntendheid in de Nederlandse 
taal. De allereerste winnaar daarvan was STIJN TORMANS die het voorwoord 
pleegde voor het boek “80 JAAR KSK BEVEREN” . De laatste vier winnaars waren 
Lieve Vandenhautte, Peter Vandenbempt, Annelies Beck en Hajo Beeckman.

RB
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Tegenover het gebouw van de 
groenteveiling ‘Op hoop van zegen’ 
in het Nederlandse Blokker, staat een 
monument  voor The Beatles. 
De band gaf in 1964 in dit dorpje 
in Noord-Holland het enige 
Nederlandse optreden. Om helemaal 
correct te zijn, moeten we zeggen 
dat ze in het gebouw van de plaat-

selijke veiling twee keer na elkaar optraden. Belangrijk genoeg om dit voor 
eeuwig te herdenken met een 
monument.
Dat je als band niet altijd de regie 
in handen hebt, toont de  vertaling
van Yellow Submarine. In de Franse 
versie is het geel van de duikboot 
groen uitgeslagen: Le sous-marin 
vert.
Het bekende slotakkoord van 
de song A day in the life duurt 50 
seconden.

In Eleanor Rigby spelen vier violisten, twee altviolisten en 
twee cellisten de partituur, die door George Martin is gearran-
geerd. The Beatles bespelen zelf geen instrument maar Paul 
McCartney zingt de hoofdstem  ‘Aah, look at all the lonely people’ en 
George Harrison en John Lennon doen enkele achtergrond-harmonieën.

Muziek verzacht de zeden
A� evering 39

Wat je va�  niet wi�  over � e Bea� es

De KVLV-dames van Beveren sloten 
hun wekelijkse fietstochten af in 
augustus met deze foto. Zij danken 
de wegbegeleiders.
Je merkt ook een man op. De  
83-jarige René Thomaes uit de 
Bosstraat fietste mee, alsook zijn 
vrouw Marie-Louise Maes, 82 jaar, die 
centraal op de foto staat in wit shirt.

René fietst nog dagelijks en kijkt niet op een kilometer meer of minder. Hij 
heeft ook al enkele tochten voor KVLV mee helpen voorbereiden. Zijn 
broer Kamiel (81 jaar) woont in Berchem en is eveneens een fietsfanaat. 
Het zit daar blijkbaar in de familie.

RP

SPORT ANDERS

KVLV-Beveren
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Panic in Saksen Park
26 mei – 29 september

Aflevering 6

Wie er nog niet geraakt is, heeft nog veertien dagen om de tentoonstelling  
Beeldig Hof ter Saksen 2019 te bezoeken. Speciaal aan deze editie was dat  
bepaalde kunstwerken evolueerden. Wie ze wel al bezocht, kan dus gerust nog 
een keer langsgaan.

 Bart Van Dijck – Interzone 
Summer Camp
In aflevering 3 kon je meer 
lezen over dit kamp. Vanaf 24 
juli tot en met 28 juli konden 
zes jongeren door gesprek-
ken, oefeningen en rituelen 
zichzelf beter leren kennen. 
Achteraf waren zowel zij als 
de begeleiders opgetogen. 
Bart Van Dijck zag het kamp 
als een dynamisch kunstwerk. 
De jonge mensen lieten ook 
iets achter wat als een kunst-
werk kan worden beschouwd, 
maar dat voor hen een veel 
diepere betekenis had.

 Athar Jaber  – Stoning
Niet iedereen begreep waarom een mooi  
marmeren blok moest ‘gestenigd’ worden, maar 
de kunstenaar had er wel degelijk een bedoeling  
mee. Hij zag het als een verwijzing naar deze  
afschuwelijke praktijk, die in sommige landen nog 
niet uitgestorven is.
Tijdens de tentoonstellingsmaanden was hij  
verschillende keren aanwezig om iedereen de 
kans te geven om een kassei te gooien en zo het 
 kunstwerk mee te (ver)vormen.

 Nicolaes Baeyens – Please Bark
Bij dit werk hoorde een kniptang, die elke bezoeker vrij mocht gebruiken om een 
stukje van het kunstwerk af te knippen. Het gebeuren werd gefilmd en kon op 
internet worden bekeken. 

Het tastbare resultaat van Interzone Summer 
Camp op zondag 28 juli.  (© G. Drieghe) 

https://bartvandijck.be

Stoning begin september. 
(© G. Drieghe)

Please bark voor er geknipt 
werd. (© G. Drieghe)

Wie had gedacht dat het helemaal zou verdwijnen, 
kwam bedrogen uit. (© G. Drieghe)

 Vaast Colson – Pavo
Deze kunstenaar maakte een gestileerde versie van het toestel dat ridders  
gebruikten om het steekspel te oefenen. Aan de linkerkant hing een stukje waar 
de denkbeeldige ridder zijn lans tegen kon stoten. Moderne bezoekers kon-
den het aantikken waardoor het bovenste, horizontale stuk van het kunstwerk  
draaide.

Met deze aflevering sluiten we de reeks van Panic in Saksen Park af
GD

Pavo bij de opening. Wie goed kijkt ziet aan de linkerkant een zwart gewichtje 
hangen, dat al snel verdween. (© G. Drieghe)

De maanden juli en augustus 1955 liggen open voor mij.    De bakkersbond 
maakt bekend dat vanaf nu de pistolets 1,25 fr. per stuk zullen kosten.  De 
koeken kosten iets meer, die gaan naar 2 frank.  Tot mijn verbazing lees ik 
mijn eigen naam in de rubriek ‘uitslagen van de broederschool’.  Ik zat dan in 
het derde leerjaar en bleek de derde van de klas geweest te zijn.   Men  
verwacht dat eerstdaags de wet Collard (ge weet wel, de door katholieken 
vergruisde wet die na de schoolstrijd tot stand kwam) gepubliceerd zal  
worden in het staatsblad.  Het comité voor vrijheid vraagt aan de bevolking 
om zoveel mogelijk zwarte vlaggen op te hangen.  Als men geen zwarte 
vlag heeft, is de Belgische driekleur ook goed, maar dan moet hij gevouwen 
worden zodanig dat alleen het zwart te zien is.  De gemeente zal dat jaar 
‘gemeentefeesten’ inrichten.  Eén van de hoogtepunten is ongetwijfeld een 
stoet waarin allerlei spreuken en zegswijzen zullen worden uitgebeeld.  
Verder wordt er opgetreden door een volksdansgroep en is er ’s avonds een 
groot bal, opgeluisterd door ‘de jantjes’. De organisatie ligt niet bij het 
gemeentebestuur zoals heden ten dage, maar wel bij een feestcomité.   Dat 
Beveren een fietsgemeente is  (denk maar aan de start van de BinkBank 
koers) is al lang geweten.  De achtste grote prijs Gemeentebelangen wordt 
gereden op 13 augustus.  Men heeft de fantastische som van 30.000 frank 
opgehaald als prijzengeld.  In de kazerne in de Kruibekesteenweg verkoopt 
men ‘ongeveer’ 4 ton oud ijzer, bestaande uit kachels, bedden enz.  In café 
‘onder den toren’  (tot voor kort Tipiek maar in drie maanden al meerdere 
keren van naam én eigenaar gewisseld) richt Roger De Meurichy een  
motoclub op.  Die zal later nog de befaamde motocrossen door het centrum 
van Beveren organiseren.  In Doel waren het ook feesten. Hoogtepunt was 
eens meevliegen met een helikopter. De meisjesschool in de Kasteeldreef 
wordt volledig vernieuwd. Men spreekt van schone vloertegels, muren in 
glansbeton, schone treden, een overdekte hangar tegen de regen, nieuwe 
wc’tjes en kleine lavabo’s.  Ik geloof dat die gebouwen er vandaag nog zo 
uitzien.

 J.B.
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Kunstmo(nu)menten

Trouwe lezers weten dat de middenpagina van onze krant meestal een 
vervolg krijgt als boek: Bekende Beverenaars (2001), straatnamen (2004), 
verenigingen (2008) en cafés (2014 en 2015). Voor de nieuwste uitgave, die 
op 8 november verschijnt, gaan we de artistieke toer op. Omdat je ‘beeldende 
kunst’ moet zien, bevat het boek niet minder dan 770 foto’s en voor het eerst 

in onze geschiedenis wordt het in kleur gedrukt.
Toen in 2016 de eerste aflevering in De Beverse 
Klok verscheen, hadden we een vaag idee van 
wat er in Beveren te zien was. Gaandeweg werd 
dat aangevuld, zowel met informatie die ons werd 
aangereikt, maar ook door onze eigen ogen open 
te houden. Pas als je er aandacht voor hebt, merk 
je veel nieuws op. Probeer maar eens te ontdekken 
waar het bronzen beeld staat, waarvan we hierbij 
een stukje laten zien. De oplossing verschijnt in de 
volgende krant.

We zijn nu drie jaar verder en in de krant van vandaag verschijnt aflevering 
75. De laatste aflevering is voorzien voor maart, maar zoals gezegd moeten 
geïnteresseerden niet zo lang wachten op het boek Kunstmo(nu)menten. Al 
het moois wordt daarin verdeeld over tien hoofdstukken. 
1. Straten, pleinen en parken, dit hoofdstuk spreekt voor zich. 
2.  Schenkingen met werk van Beverse kunstenaars maar ook met de Grote 
Prijs Piet Staut.
3.  Cortewalle, een parel om te koesteren.
4.  Culturele en andere centra waar kunst niet kan ontbreken.
5. Gezondheidszorg omdat bewezen is dat kunst een helende functie heeft.
6. Gewestelijke maatschappij voor huisvesting die in Beveren als eerste kunst in 
de woonomgeving plaatste.
7. Herdenkingsmonumenten, waaronder de oorlogsmonumenten.
8. Schandpalen en waterpompen want ook die hebben een artistiek aspect.
9. Religieuze kunst aan de buitenkant van de kerken. 
10. Street art, de meest recente vorm van kunst.

GD

Kunstmo(nu)menten bestellen kan door vóór 9 november 30 euro over te 
schrijven op rek. BE66 7376 0331 0943 van De Beverse Klok met vermelding 
van naam en adres.
Wie liever gebruik maakt van onderstaand strookje kan dit afgeven bij Wilfried 
Andries, Lindenlaan 56 of bij Gerda Drieghe, Schoofland 38, allebei in Beveren. 
Bij hen kan je ook gewoon langsgaan en voorintekenen zonder dit strookje.

NAAM  .......................................................................................................................................................................................................................................

STRAAT  ...........................................................................................................................................................NR ...................................BUS ...........

DEELGEMEENTE  ............................................................................TEL. NR of GSM  ......................................................................

AANTAL BOEKEN  ....................................................................................   x 30 euro =  ...................................................  euro

Op facebook deze grappige vergelijking gevonden: de aanleg van heirba-
nen en de toestand van de spoorweglaan in Melsele.

Hier de enige echte uitslagen van ‘Meilsen Koers’

-50  
1 Jelle Duym   2 Jeroen Duym   3 Benjamin Stuer   4 Jordi Weyenberg 
5 Marius Lampo   6 Dennis Van Laere  7 Erik Verley   8 Benjamin De Baere 
 9 Joris Daman  10 Wim Ryckaert

+50  
1 Gino Demunck   2 Joeri Verbruggen  3 Marc Janssens  4 Geert Bulteel  
5 Marc Brijs  6 Eric De Cleene  7 Olaf Van Osselaer   8 Bart Heyndrickx  
9 Guy De Vleeschouwer  10 Eric D'Hooge

Vrouwen   
1 Annemie Van Nespen  2 Annelies Weyts  3 Inge Van Havere  4 Saskia Van 
Overmeire  5 Lieve D'hondt   6 Anke Van Puymbroeck  7 Tine Hennissen  
8 Tanja Kusé  9 Stefanie Van Duyse

°°°
Er loopt in september een openbaar onderzoek waarbij inwoners van 
Melsele binnen de dertig dagen een bezwaarschrift kunnen indienen bij het 
plan voor de heraanleg van de N70. (zie de gele aanplakbiljetten). 

°°°
Op zondag 22 september is het weer Statiekermis!

°°°
Er zijn weer heel wat orgelconcerten in Melsele. Op 20 september spelen 
Koen Maris en Mathijs Louwye, op 4 oktober Gerard Gillen uit Ierland en op 
18 oktober Peter Van De Velde. Meer info bij Ann Cools (0474 58 18 25)

°°°
Melos zoekt nog zangers. Vanaf september zijn er repetities, 
iedere donderdag om 20u in de cafetaria van WZC Briels op het Kerkplein.

°°°
Op zondag 29 september organiseert fanfare De Kunstliefde in de refter van 
de lagere school in de Sint Elisabethstraat weer een mosselfestijn. 
Keuze uit 11u30, 13u, 17u of 19u30.  
Keuze uit mosselen met brood of frieten (20 euro), 
een kleine portie (12 euro) of kip aan ’t spit (15 euro).
Inschrijvingen bij Paul @melis.be of 03 775 70 20

Het grafschrift van de week

Uit gouden korenaren schiep God de Melselenaren 
Uit het restant De rest van ‘t land

Den Est
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een Huisartsen-
wachtpost, die heeft een centrale post in de 
Prinses Josephine Charlottelaan 21d te 
Sint-Niklaas en twee satellieten, één in 
Beveren-Waas (campus St.-Anna van het 
AZ Nikolaas) en één in Sint-Gillis-Waas 
(campus St.-Helena van het AZ Nikolaas). 
Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.
De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens 
weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot
 ’s anderendaags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 
Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61
Voor meer info kan U terecht op de site 
www.wpwaasland.be

TANDARTSEN
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en 
feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 
18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/039 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling in de 

etalage van elke apotheek
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 en 22u00: te 
vinden op www.kavw.be of www.apotheek.be of het 
betalend nummer: 0903 / 99 000
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 en 9u00: Bel 
politie Beveren 03  750 14 11 die zal doorverwijzen 
naar de geselecteerde nachtdienstapotheek

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 
Abonnement 1 jaar : 25 euro

Abonnement buitenland : 50 euro
los nr : 1,50 euro

rek. nr.  BE66 7376 0331 0943
(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, 

Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 
email: debeverseklok@advalvas.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck,  Jacques Bosman, 
Paul Staut,  Gerda Drieghe,  Maja Cools,

Roger  Puynen, François Seghers.
Secretariaat: Paul Staut

Foto’s en illustraties  :  Gerry Smet, Erik Pijl 
Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral
Dienst verzending en abonnees: 

GSM 0474 56 00 06
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Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes is door zijn 
Marjet naar de winkel 
gestuurd om verse 
escargots te kopen. Op 

de terugweg naar huis komt hij een 
vriend tegen en die nodigt hem uit 
om samen een pint te gaan pakken. 
Eerst stribbelt Riekes wat tegen 
omwille van het mandje met 
slakken maar hij stapt mee ’t café 
binnen en van één pintje komen er 
twee en meer ook.
Plots beseft hij dat het meer dan 
tijd is om op te stappen en hij rent 
naar buiten met zijn mandje onder 
de arm. Buiten adem komt hij net 
voor zijn voordeur, hij struikelt en 
daar ligt hij tussen al de gevallen 
escargots op de grond.
Zijn Marjet doet juist de voordeur 
open en roept:
-Waar hebt gij zo lang gezeten?
Maar Riekes richt zich tot de slakken 
en zegt:
-Ik heb jullie toch gezegd van wat 
sneller te kruipen want dat het 
vrouwke kwaad zou zijn!      

NEM NOU
Verwijzend naar de appelen die 
in vorige Klok ‘op hunnen TROK’ 
waren, werd ik er door enkele lezers 
op gewezen dat er nog meerdere 
zegswijzen zijn waarbij het woord 
TROK   gebruikt wordt. 
Hij heeft weinig TROK (genegen-
heid) voor zijn kozijns. Hij kreeg 
een ferme TROK (trap) in zijn 
achterste. Hij heeft van de fiscus 
een flinke TROK (uitkering) ge-
had. Er zit geen TROK (vaart) in de 
commerce. Het was zo ’n boei-
end boek dat hij het in enen TROK 
(beurt) heeft uitgelezen.
En er is ook nog het verkleinwoord:
Zij heeft vanmiddag een flink 
TROKSKE (korte slaap) gedaan na 
haar slapeloze nacht.
Vroeger zag je nogal eens jon-
gens aan hun grote broer vragen 
of ze een TROKSKE aan zijn sigaret 
mochten doen.          

RP

AARDAPPELFRAUDE IN DE POLDER …

’t Koerierke, de dit jaar herboren informatiekrant van 
onze Wase polderdorpen, bracht in zijn nummer van 
23 augustus onder de titel ‘Pootgoedfraude in de Polder’ 
een relaas van een verkeerd gelopen aankoop van 
pootaardappelen in Kieldrecht en omstreken. Ze 
noemden het een vreemd zicht in de polder dat her en 
der aardappelplanten tussen de maïs groeien. 

De mensen die dachten dat hier een nieuwe methode van 
gemengde akkerbouw beproefd werd, hebben het 
verkeerd voor. En van verstrooide landbouwers die een 
tweede aanplant op éénzelfde perceel gedaan hadden 
was evenmin sprake. Wat wel een feit is, is dat heel wat 
boeren niet goedgekeurd pootgoed van Nederlandse
origine aangesmeerd gekregen hebben . Het FAVV, het 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedsel-
keten heeft het ontdekt en heeft categoriek  ingegrepen 
door de getroffen boeren te verplichten de aanplant 
te vernietigen en dit om de verspreiding van 
aardappelziekten tegen te gaan.

…KAN ZIEKTEN VEROORZAKEN…

De meesten hebben na dat onheilsbericht geredeneerd: 
als we daar nu snel nog maïs zaaien kunnen we dit jaar 
nog een oogst hebben. De maïs is ondanks de heersende 
droogte - al flink opgeschoten zodat er van de lagere 
patatplanten niet zoveel meer te zien is.

Maïs is immers een snelgroeier die door zijn planten-
massa de kleinere planten als aardappelen en allerlei 
soorten klein onkruid verstikt. 

Naar men veronderstelt zullen de getroffen landbouwers 
voor de aangerichte schade van aankoop pootgoed, 
plantkosten enz. niet vergoed worden. Als zij toch een 
schadeloosstelling wensen te verkrijgen zullen zij zelf een 

burgerlijke zaak moeten starten en daarvan is de uitkomst 
onzeker.

…MAAR ALLEEN IN ONS LAND.

 En er is ook een eigenaardige toestand ontstaan. 
Niemand begrijpt hoe het komt dat dat in 
Nederland waar ook van diezelfde niet-gecertificeerde 
plantaardappelen in de grond zijn gestoken, het FAVV 
geen verplichting tot vernietiging heeft uitgesproken. 
Dienen die aardappelen dat niet vernietigd te 
worden omdat ze een bedreiging zijn voor de 
plantengezondheid?  

Daar zal op de markten en in de cafés in de betreffende 
dorpen nog een hartig debat over gevoerd worden.

Ik herinner me zelf nog dat ik in de jaren’70 van vorige 
eeuw een perceeltje tuingrond kon huren dat grensde 
aan mijn groententuintje. Een stuk grond dat er heel 
verwilderd bij lag. Iemand die mij bezig zag met de ‘
ontginning’ van het stuk, kwam mij vertellen over de 
verstikkende kracht die de snelgroeier maïs kon 
uitoefenen. Maar omdat de zomer toen al een eind 
gevorderd was heb ik de ‘maïsmethode’ maar niet 
toegepast omdat ik de daaropvolgende zomer al een 
groenteoogst wou hebben. Ik heb dan maar 
voortgedaan met die ‘ontginning’ en heb nog nooit zoveel 
eelt op mijn handen gehad dan in die zomer. 

RP


