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Ludieke kijk op standbeelden, lees p. 11

Symbolen
Wilfried Andries
De geschiedenis herhaalt zich, zegt het spreekwoord. Onderdrukking van
andere rassen of andere opvattingen zijn van alle tijden. We herinneren ons
nog de katholieke opvoeding uit onze schooltijd en de verguizing van het
protestantisme en de reformatie uit de 16de eeuw. De aanhangers van het
protestantisme (calvinisme) in onze contreien waren erg gekant tegen het
vereren van heiligen. Ze baseerden zich op de Bijbelse Tien geboden, waarin het verbod om beelden te vereren was opgenomen. Deze protestanten
werden omschreven als ‘het zijn maar geuzen’ (bedelaars). Het strenge
godsdienstbeleid en onderdrukking leidde tot de Beeldenstorm in 1566.
Opstandelingen vernietigden op grote schaal religieus erfgoed en vele kerken werden geschonden en het interieur vernield. Zoveel jaren later zijn er de
gelijkaardige activiteiten van IS in het Midden Oosten.
We hebben een vergelijkbaar koloniaal verleden: het zijn maar negers. De
kritiek op de gebeurtenissen aldaar zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Historische figuren krijgen een standbeeld op belangrijke
plaatsen. Zo een beeld is neutraal, tot men er uitleg aan toevoegt. Het portret
wordt dan besmet met de geschiedenis en activiteiten van de figuur in kwestie.
Zo is het met de beelden van Leopold II. Hij wordt vereerd als de koning der
Belgen, maar meer uitleg over ons koloniaal verleden verandert het beeld plots
in een fout symbool. Een Beeldenstorm is het gevolg. In het verleden werden
achteraf vele dictators van hun sokkel gehaald.
Foto’s en afbeeldingen zijn in onze cultuur van essentieel belang. Ze krijgen
een prominente plaats in ons interieur of in het straatbeeld. Een beeld heeft
een blijvende betekenis door de manier waarop je het gebruikt. Een foto
van een overleden geliefde gooi je niet zomaar weg, die staat op de kast en
hij wordt gekoesterd met aangename herinneringen. Een standbeeld is een
eerbetoon en zorgt ervoor dat de figuur niet wordt vergeten. In onze gemeente
hebben we Eximius Van de Velde, Filip Verheyen, generaal Maczek. Het kan ook
verwijzen naar gebeurtenissen die we in het collectief geheugen moeten vasthouden, vandaar oorlogsmonumenten of herdenkingsmonumenten aan
politieke slachtoffers. In het boek ‘Kunstmo(nu)menten’, uitgegeven door onze
krant, is er terecht een volledig hoofdstuk aan gewijd.
Standbeelden kunnen protest oproepen. Belangrijk hierbij is de plaats waar
het zich bevindt. Een beeld van Adolf Hitler staat in een tentoonstelling
over de Tweede Wereldoorlog of ergens op een marktplein. Het krijgt in beide
gevallen een andere emotionele betekenis. Hetzelfde geldt voor standbeelden
van gecontesteerde personen. Die horen niet op straat, wel in een museum met
een correcte uitleg.
Iemand sprak: de enigen die een standbeeld verdienen, zijn zij die er geen nodig
hebben.
Juli, vakantiemaand. We zijn aan een rustpauze toe.
Onze volgende editie verschijnt op vrijdag 14 augustus.
Tot dan.

Jo De Rycke

Nieuwe voorzitter LEB
Corona heeft onze economie onder druk
gezet. Ondernemers kreunen onder de lockdown
en zien hun professionele activiteiten beknot.
Langzaamaan kruipen ze recht maar de ravage
is niet te overzien. KMO’s en middenstandsorganisaties zijn belangrijke spelers in onze
economie. Ze kunnen in deze tijden steun van de
overheid best gebruiken. In onze gemeente werd
in 2015 de adviesraad Lokale Economie Beveren
(LEB) opgericht die een brug wil zijn tussen het
gemeentebestuur en de Beverse ondernemers.
Sinds kort heeft die raad een nieuwe voorzitter.
Jo De Rycke volgde Vincent Lesseliers op. Als
zaakvoerder van de bouw- en betoncentrale De
Rycke Gebroeders weet hij waarover hij spreekt.
Dat mochten we ondervinden want tussen al zijn besognes door vond hij nog tijd
voor een gesprek.

Gebroeders De Rycke
Jo werd geboren in 1970 en de sportmicrobe had hem snel te pakken. Hij volgde
internaat sportschool in Mechelen, lang voordat sport en studie verzoenbaar werden.
Tegenwoordig worden sporters ondersteund in hun studies via een sportstatuut. Een
studie regentaat Lichamelijke Opvoeding lag in het verlengde. Na afstuderen in de
hogeschool H. Hart in Heverlee gaf hij een zevental jaar les aan de middenschool van
de Sint-Maartencampus in Beveren. Tot vader Walter, die het bedrijf beton- en bouwmaterialen runde met zijn nicht Erna, hem voorstelde om toe te treden tot het bedrijf.
Broer Koen was toen al actief en in 2006 was het tijd dat Koen en Jo op eigen benen
gingen staan. Het is voor een ondernemer een droom dat de kinderen als volgende
generatie in de voetsporen treden.
Hoe oud het bedrijf precies is, is moeilijk te
achterhalen. Feit is dat in het rijksarchief een
factuur werd gevonden voor het leveren van 500
kasseien aan de gemeente. We tekenen 1881
en het zaadje werd geplant door betovergrootvader Adolf De Rycke, vader van Frans en grootvader van de Gebroeders De Rycke. Zijn drie
zonen George, Albert en Florimond vormden de
tweede generatie. Na wereldoorlog II dreef het
bedrijf verder op de economische expansie van
Factuur voor levering van
de jaren vijftig. Begin jaren zestig merkte iemand
500 trotoir kassijen
op: koop zelf eens een mixer. Op 3 april 1964, één
(toen nog met lange ij) uit 1881. dag voor zijn trouw, stak vader Walter de Nederlandse grens over voor de aankoop van een eerste mixer. Terug naar België werd hij
aan de grens door de overijverige douane aanvankelijk niet doorgelaten, tot hij na
enkele uren meedeelde dat zijn bruid op hem zat te wachten want de trouwpartij
Vervolg op blz. 2
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was ’s anderendaags. Gelukkig was de douanebeambte iemand met gevoel voor
romantiek met de woorden: maakt dat ge weg zijt. Ondertussen zat de familie
nagelbijtend te wachten op zijn terugkeer (was hij gevlucht voor het huwelijksavontuur?, nvdr). Walter kon rekenen op een enthousiaste ontvangst thuis.
Dat jaar hebben ze nog twee mixers bij gekocht en de wagen ging sneller en
sneller aan het rollen. Overal waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men
sindsdien een chauffeur van De Rycke tegen.

Raad Lokale Economie
Deze adviesraad werd gesticht in 2015. Eerste voorzitter Lesseliers zette de
toon en Jo wil op hetzelfde elan doorgaan. De raad wil kansen bieden aan ondernemers om in dialoog te gaan met het gemeentebestuur en beleidsstructuren
te formuleren die het economisch klimaat in onze gemeente ten goede komen.
Het motto: wat we zelf doen, doen we goed. Het moeten niet altijd wereldschokkende dingen zijn, maar wel praktische zaken zoals mobiliteit en veiligheid.
De deelgemeenten worden ook actief betrokken en kunnen deelnemen aan
de discussie. Alle betrokken partijen zijn welkom, zowel vertegenwoordigers
van de middenstandsorganisaties als de vertegenwoordigers van de grotere
KMO’s: het bedrijvenpark, marktkramers, Unizo, winkeldorp Beveren, de
verschillende koopkernen van de deelgemeenten…
Onder voorzitterschap van Lesseliers werd een beleidsplan economie opgesteld
en de eerste ervaringen van Jo doen hem beseffen dat ondernemers veel van
elkaar kunnen leren.
Vorig jaar werd BEA geïntroduceerd, Beverse Economische Ambassadeur.
Zoals de naam doet vermoeden is het de bedoeling om jaarlijks verdienstelijke
Beverse ondernemers te huldigen.

Kom eens zien naar mijn vitrien
De shopper zal het al gemerkt hebben. Op diverse etalages van winkels en
horecazaken prijken liefdesgedichten, 136 in totaal. De gedichten werden
opgesteld door dichter Geert De Kockere en willen op een speelse manier een
hart onder de riem steken van onze lokale handelaars in deze moeilijke tijden. Elk
gedicht sluit aan op de activiteiten van de zaak. De boodschap is even eenvoudig
als essentieel: koop lokaal en steun onze handelaars. Alle gedichten werden ook
gebundeld in een dichtbundel die binnenkort zal te vinden zijn bij de winkeliers en bij de dienst toerisme. Vanaf september wil men aan deze gedichtenactie
een spaaractie koppelen, waarbij klanten, na een bezoek aan een deelnemende
handelszaak, een stempel op hun spaarkaart ontvangen. Na afloop van de actie
worden diverse mooie prijzen verloot onder de deelnemers. Details volgen later.
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Sport

De boog kan niet altijd gespannen zijn. Jo is het sporten niet verleerd.
Hij is actief als tennisser in Beckhand en neemt regelmatig deel aan nationale
tornooien en interclubs. Daarnaast is hij een verwoed loper en hij probeert
vier keer te trainen per week. Hij waagt zich regelmatig (ééns per jaar) aan een
marathon: New York, Firenze, Amsterdam, Berlijn. In april stond Parijs op het
menu samen met dochter Eline en zoon Dries (Dries is de helft van een tweeling
samen met Emily). Als gevolg van corona zal dit een jaartje moeten wachten.
Dries is eveneens in de firma actief, het is de start van de vijfde generatie.
WA

Aap
Er zijn nogal wat spreekwoorden met aap in de hoofdrol. Ze hebben
bijna allemaal een negatieve bijklank. Een luie aap. Een aangeklede aap
(opzichtig gekleed). Apen van kinderen (ze bootsen anderen na). Iemand
voor de aap houden (voor gek). Toen kwam de aap uit de mouw (het
verborgene kwam voor de dag). Al draagt de aap een gouden ring, het is en
blijft een lelijk ding (kleren maken de man niet).
Een interessante zegswijze is ‘in de aap gelogeerd zijn’. Over de herkomst is
men het niet eens. We vonden volgende verklaring die alweer afkomstig is
uit de scheepvaart. Wanneer er voor verstekelingen geen plaats aan boord
was, moesten die genoegen nemen met een slaapplaats in de zeilkooi, de
bergplaats voor de zeilen. De aap was een klein vierkanten zeil dat enkel bij
matige wind werd bijgezet. Deze aap werd als matras of deken gebruikt.
Wanneer het zeil dan toch gebruikt werd, rolde de slaper eruit. Slapen in een
aap was erg oncomfortabel, het was een weinig benijdenswaardige situatie
waarin men verzeild was geraakt.
De uitdrukking zou ook kunnen teruggaan op een herberg met de (spot)
naam (In) de Aap. Het verblijf was daar niet prettig, de aap had vroeger ook
een negatief imago, hij bracht vlooien mee. Op het uithangbord van de herberg was een aap afgebeeld.
WA

Eureka!
Aflevering 6

Nicolaus Copernicus (1473 – 1543)
De zon centraal (heliocentrisch model)

Hij werd geboren als Niklaus Koppernigk in de stad Thorun, Polen. Zoals in die
tijd gebruikelijk onder wetenschappers – ze publiceerden immers in het Latijn
– veranderde hij zijn naam in Nicolaus Copernicus. Hij studeerde rechten en
geneeskunde, maar zijn interesse ging uit naar sterrenkunde. De uitgave van
Copernicus' boek, De revolutionibus orbium coelestium (Over de omwentelingen van de hemellichamen), net voor zijn dood in 1543, wordt beschouwd als
een belangrijk moment in de geschiedeis van de wetenschap.

Van geocentrisch naar heliocentrisch model.
In die tijd geloofde men in het geocentrische wereldbeeld, geformuleerd door
Claudius Ptolemaeus (ca 90 – 168), waarin de aarde beschouwd wordt als het
centrum van het zonnestelsel. De zon en andere hemellichamen draaien om de
aarde heen. Copernicus poneerde de heliocentrische theorie, die de zon in het
centrum plaatst waarrond de planeten bewegen in ideale cirkelvormige banen.
Later zou Johannes Kepler (1571 – 1630) afzien van de cirkel ten voordele van
de ellips. En zo zien we dat inzichten in wetenschap als een concentrische
cirkel worden uitgebreid. De ene wetenschapper kan verder kijken omdat hij
op de schouder staat van zijn voorganger.
WA

LEK AT GEZEET IS 6

Laten we het in deze aflevering hebben over het kasteel van Singelberg.
Iedere inwoner van Beveren kent onze
grote molshoop die we met grote
fierheid ‘Singelberg’ noemen. Dat er
hier ooit een kasteel heeft gestaan
is algemeen geweten, maar verder
draagt onze kennis meestal niet. Diederik de Eerste heeft de eerste versterking opgericht in de eerste helft van de 12° eeuw. Die stond
op een kunstmatige heuvel van ongeveer zes meter hoog en
met een afmeting van 15 x 15 meter. Daar stond een toren, vermoedelijk van 4,8 meter bij 3,5 meter, opgetrokken in hout. Daarvoor
stonden vermoedelijk enkele huizen en stallen. Tijdens één van de vele
conflicten in die tijd werd deze houten versterking in brand gestoken in
1158. Op het einde van de 12° en begin 13° eeuw werd de versterking
heropgebouwd en wat groter gemaakt. De plateau werd vergroot tot
20 x 30 meter en er kwam een nieuwe toren. Een eeuw later werd de
versterkte vesting uitgebreid met een stenen toren waarvan de muren een
dikte hadden van anderhalve meter. De volgende eeuwen kwamen diverse
uitbreidingen maar de Vlaamse graven lieten alles afbreken en vervingen
die door nieuwe gebouwen en een zware toren. Maar ook hier kwamen nog
verbouwingen en de waterburcht werd uiteindelijk – we spreken van de
16° eeuw – een volledig aaneensluitend gebouw met een binnenkoer. Maar
toen de heren van Beveren weinig of niet in dit kasteel resideerden, raakte het in
verval. De laatste functie die het kasteel nog had was die van een gevangenis.
Maar stilaan werd ook daar een einde aangemaakt. In de eerste helft van de
17° eeuw werden alle nog bruikbare materialen afgebroken en gerecupereerd. Grote stenen werden naar Sint Niklaas gevoerd en heel wat kerkelijke
en wereldse gebouwen kochten afbraakmateriaal die opnieuw werden gebruikt. Ik hoorde in mijn jeugd dat ook heel wat stenen van de St. Martinuskerk afkomstig waren van het kasteel van Singelberg. Maar ik kon daar
geen bevestiging van vinden. Belangrijk om te vermelden in het Beverse
Vijd-jaar is dat de familie Joos Vijd nog op het kasteel van Singelberg heeft
gewoond rond de jaren 1360. En daar schiet nu alleen een hoopje zand
over waar wij in onze jeugd gingen spelen en met onze fiets de gevaarlijke
afdaling aandierven.
J.B. (wordt vervolgd)

“Voordat ik een fout maak, maak ik de fout niet.”
(Johan Cruyff)

Stefaan Van Biesen
Mozaïek

Naar aanleiding van het Jan Van Eyck
jaar in 2020 en op uitnodiging van
CC Ter Vesten en Erfgoed Beveren, startte Stefaan
van Biesen in het voorjaar van 2019 een artistiek
onderzoek naar de figuur van Joos Vijd die het Lam
Gods [1432] bestelde bij Jan Van Eyck.
We laten de kunstenaar zelf aan het woord. ‘Dit
multidisciplinair project bestaat uit een luik van
80 tekeningen/notities, video, foto-installaties,
soundscapes, teksten/verhalen en publicaties.
Een zoektocht naar Joos Vijd: symboliek en thema's in het Lam Gods worden in een eigentijdse
context geplaatst, vertrekkend vanuit de persoon van Vijd, (een telg uit een Vlaams patriciers-geslacht die op het Lam Gods, samen met zijn echtgenote Isabella Borluut,
is afgebeeld op het buitenluik). Deze elementen worden getoetst aan onze
hedendaagse leefwereld. Welke verbanden kunnen er gelegd worden en welke
zijn nog steeds relevant en worden hierdoor als tijdloos ervaren? Is de tijd en
het milieu waar Vijd in leefde nog steeds actueel en voelbaar in onze menselijke,
sociale en interculturele relaties?’

ONS ELSKE
Donderdag 2 juli was een rampdag voor Waasland-Beveren.
De raad van de BMA besliste dat de degradatie terecht is en
een speler testte positief voor corona. Gevolgen: speler in quarantaine, stopzetting groepsactiviteiten op de Freethiel en geen
oefenmatch tegen KV Mechelen op 4 juli.

WA

Spreuk van 't jaargetij

Wisselen in juli regen en zonneschijn
't zal voor de boeren kermis zijn.
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Schoolkegelen

Was het vroeger zoveel beter?
Kent gij Jan, de mosselman?

Nu het mosselseizoen zich volop aankondigt, herinner ik mij het leuke
kinderliedje over de mosselman.
Met de mosselman bedoelde men niet de mosselvisser of de mosselkweker
maar wel de mosselventer of -leurder.
Kent gij Jan, de mosselman,
de mosselman,
de mosselman?
Kent gij Jan, de mosselman
de man van Scheveningen?
Ja ik ken de mosselman,
de man van Scheveningen.
Samen kennen wij de mosselman,
de mosselman,
de mosselman.
Samen kennen we de mosselman,
de man van Scheveningen.
Wij zijn geneigd te denken dat die man van deur tot deur ging om mosselen te verkopen die daarna door moeder-de-vrouw op het vuur bereid werden, meestal in hun eigen vocht. De echte mosselman leurde vroeger met
mosselen die rauw opgegeten werden. Hij verkocht meestal ook kreukels
en garnalen. Hij hanteerde een scherp mosselmes waarmee hij de mosselen
opende en die werden ter plaatse verorberd.
Al in de 15e eeuw ontdekten vissers dat ze opgeviste mosselen weer overboord konden zetten op vaste plekken om ze op een later tijdstip weer
op te vissen voor consumptie. Op die manier ontstond de mosselkweek.
Het op grotere schaal kweken van mossels begon omstreeks 1870. Toen
werden er speciale kweekpercelen voor schelpdieren verpacht. Je had
een vergunning nodig voor het vissen en rapen op Zeeuwse gronden.
Aanvankelijk waren Philippine en Bruinisse de belangrijkste mosselhavens. Naar gelang van tijd begon Yerseke sterk te groeien en werd deze
plaats uiteindelijk het mosselcentrum van Nederland.
Wel kende de mosselkweek een enorme dip rond 1950. Een slechte
conditie van de mosselen in combinatie met de mosselparasiet vernietigde vrijwel de gehele voorraad mosselen op de percelen in Zeeuwse
wateren. Dit deed een kleine groep kwekers besluiten om te experimenteren met de kweek op de Waddenzee. Dit bleek succesvol. Ondanks
het herstel van de mosselvisserij in de Zeeuwse wateren na het verdwijnen van de mosselparasiet, blijft de Waddenzee een zeer belangrijk
kweekgebied.
Verdiende die mosselman wel het zout op zijn patatten?
De ene verdiende al wat meer dan de andere! En er waren sluwe gasten
bij. Die lieten de mannen die op straat aan de ‘stootkar’ van zijn mosselen
kwamen proeven voor en paar centen zoveel mosselen eten als ze konden;
maar je mocht niet hoesten of kuchen. Wie wel hoestte moest opnieuw
betalen om voort te mogen eten.
Naar het schijnt strooide de grootste slimmerd het gulst met de peperbus.
En dat bracht voor hem het meeste zaad in ’t bakske!

De Beverse Kegelclub reikte de beker schoolkegelen 2019-2020 uit.
Gezonde competitie tussen jongeren, ze kunnen er enkel beter van worden.
Sport levert daarvoor een belangrijke bijdrage. Sint Rafaël ging met de beker
aan de haal. Op de foto de winnaars met hun leraressen, hun directeur, vier
afgevaardigden van de club en Miek Van Overmeiren van de Sportdienst.
Sint-Rafaël uit Beveren: 439 kegels
De Droomwolk 1uit Vrasene: 420 kegels
De Droomwolk 2: 405 kegels.
WA (met dank aan Leonard Van Overmeire)

Muziek verzacht de zeden

Op donderdag 29 mei 1969 om
kwart voor acht ’s morgens stormde
een zevental politiemensen de woning van Mick Jagger in Londen binnen. Jagger zei: “Ik kreeg geen kans
om iets te zeggen want één van
hen stak zijn voet tussen de deur. Ik
moest in de eetkamer blijven terwijl
heel het huis werd doorzocht”.
De volgende ochtend had zich een grote menigte verzameld voor de rechtbank in Marlborough Street terwijl Michael Philip Jagger en Marianne Evelyn Dunbar (bekend als Marianne Faithful) aangeklaagd werden wegens het
in bezit hebben van hash. Televisiecamera’s stonden bij de ingang van de
rechtbank. Jagger vond het allemaal stomvervelend en later werd de zaak
geseponeerd.
“Volgens mij bestaat er geen evolutie zonder revolutie” zei Jagger zelf.
“Waarom zouden we proberen om ons aan te passen ? Ik weet dat ik te veel
verdien maar ik ben nog jong en een duiveltje in mij zegt dat ik moet vasthouden aan wat ik bezit”.
De Rolling Stones hadden zich vanaf het begin al buiten de wet gesteld. Door
hun vernietigende uitspraken, hun arrogante manier van doen en hun curieuze optredens hadden ze meer dan enig ander de gedachte dat orde noodzakelijk is in de kunst, op zijn kop gezet. Ze riepen met luide stem dat kunst
chaos was en chaos kunst.

RP

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Paul Verelst

DE MUNCK
elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren
TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

In de tuin
Hoogzomer
De langste dag met de kortste nacht en de schapenscheerderskou zijn achter de
rug. Vanaf nu beginnen de dagen weer te korten en gaat het met de mooie lange
avonden heel lichtjes bergaf. Maar niet getreurd, er staan ons nog zeer mooie
zomerdagen te wachten.
De regen van de laatste weken heeft in de tuin en de natuur voor veel groei
gezorgd en alles ligt er weer fris en groen bij. Heerlijk! En de temperaturen zijn
weer gezakt naar ‘werkbare’ niveaus.
Ondertussen zijn de leraren- of
ambtenarenbomen
(Catalpa
bignoioides) weer op hun best
en staan in volle bloei. Dat wil
zeggen dat voor velen de vakantiemaanden zijn aangebroken.
Tijd om lekker te ontspannen
en te genieten van de tuin en de
natuur.
Spectaculaire bloei van de Catalpa.

Wat ik altijd een mooi en
‘sympathiek’ plantje gevonden heb is het Zeeuws
knoopje, ook wel eens
groot sterrenscherm genoemd (Astrantia major).
Het staat nu reeds weken
in bloei en dat zal het nog
een hele tijd blijven doen.
Omdat de bloem heel goed
lijkt op de mooie knoppen
Zeeuws knoopje.
in edel metaal die de dames
en heren in Zeeland vroeger als sieraden op hun traditionele kledij
droegen, werden deze bloemen naar hen genoemd. Je zou het op
het eerste gezicht niet zeggen maar het plantje is een lid van de familie van de schermbloemigen. Andere leden van deze familie zijn onder
meer venkel, pastinaak, selder, wortels, fluitenkruid en het dikwijls
door tuiniers verwenste zevenblad. De bloem van het Zeeuws knoopje
bestaat uit heel wat piepkleine stervormige bloempjes met daaronder
de, dikwijls heel mooie gekleurde, grote dekbladen. Die lokken de
insecten. Er zijn heel wat mooie cultivars van deze planten, in kleuren
gaande van wit over lichtgroen en roze tot dieprood. Een van de mooiste
vind ik ‘Roma’, donkerroze en langbloeiend. Het is een cultivar die door
Piet Oudolf werd geselecteerd uit een aantal zaailingen. Het Zeeuws
knoopje is een gemakkelijke plant en ze houdt van een plaats in de zon of
halfschaduw die niet te droog en redelijk voedzaam is. In feite zou deze
mooie sierplant dus in geen enkele tuin mogen ontbreken.
Wie een sier- of moestuin
heeft en indruk wil maken
op zijn bezoekers moet eens
kardoen zaaien of planten.
Gegarandeerd worden jouw
gasten als een magneet
naar deze plant toe getrokken. Deze plant uit
Kardoen
de distelfamilie is nauw
verwant aan de artisjok en zonder de bloemknoppen
te zien zijn voor mijn part de planten moeilijk uit elkaar
te houden. Het zijn beiden planten van Zuid-Europa en licht vorstgevoelig, maar met de zachte winters van de laatste jaren komt de
kardoen in mijn tuin elk jaar terug. Op dit ogenblik staan er enkele van
meer dan twee en een halve meter hoog, met grijsviltige bladeren van
soms wel een meter lang en met de bloemknoppen klaar om open
te barsten. In tegenstelling tot de artisjok waarvan de onrijpe bloemknoppen worden gegeten, worden van de kardoen vooral de bladeren,
dikwijls na het bleken, gebruikt. Maar als sierplant en als blikvanger zijn
ze werkelijk spectaculair, zeker wanneer ze in bloei staan en de massa

paarse meeldraden heel wat insectenbestuivers lokken. Om dat te zien
moet je op een ladder gaan staan, maar dat loont zeker de moeite.
Nog van de distelfamilie en óók
spectaculair én een aandachtstrekker In de siertuin is de kruisdistel (Eryngium bourgatii). Eveneens afkomstig van landen rond
de Middellandse Zee maar wel
goed winterhard is deze plant
Kruisdistel
met zijn diepblauwe stengels en
bloemen een echte topper in een heel zonnige border op een kalkrijke
grond. Zet ze dan liefst niet vooraan want de blaadjes kunnen nogal
prikken, maar ook niet te ver naar achter want dan zie je niet dat ze
massaal bezocht worden door hommels en andere nectar- en stuifmeelzoekers die er gek op zijn. Het enige wat deze planten niet kunnen hebben is natte voeten in de winter, maar in combinatie met de
complementaire kleuren van bijvoorbeeld duizendblad, zonnehoed of
sommige siergrassen zijn ze een echte meerwaarde én blikvanger in
de siertuin
François

Officiële opening Vijdtuin op Hof ter Saksen

Op zaterdag 27 juni werd door minister Zuhal Demir, burgemeester Mark
Van De Vijver en in aanwezigheid van de schepenen Brocken en Vlegels
de Vijdtuin op Hof ter Saksen officieel ingehuldigd. Vanwege de gekende
Coronamaatregelen werd het een opening ‘en tout petit comité’ maar zeker geen in mineur. Een deel van het centrale grasplein werd herschapen
in een middeleeuwse tuin waarin 64 van de 76 plantensoorten die op het
Lam Gods te zien zijn, werden aangeplant. Bovendien werden er op de
binnenkoer een aantal kruidenborders met kruidplanten die toen veel
werden gebruikt, aangelegd. De minister was vol lof over het gepresteerde werk en was duidelijk gecharmeerd door de schoonheid en de grote
ecologische waarde van het domein.
Niet alleen de planten in de tuin, maar ook het hele ontwerp konden op zeer
veel bijval rekenen. Zo werden er onder andere ook vier metalen ‘schrijnen’,
gemaakt door de technische dienst wegen van de gemeente, aan de ingang
van elke as van de tuin geplaatst.
Van onze kant steken we een dikke pluim op de hoed van de ontwerpers
en initiatiefnemers en al wie bij de uitvoering betrokken was. Weerom een
parel(tje) aan de rijke Beverse kroon!
Wie zin heeft om in deze Coronatijden eens een mooie wandeling in eigen
streek te maken moet niet verder zoeken en kan in combinatie met een
bezoek aan het arboretum van Hof ter Saksen en het terras van de Orangerie
op zondagnamiddag een leuke tijd beleven.
François
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UW HOROSCOOP voor AUGUSTUS-SEPTEMBER-OKTOBER

CRYPTO 63: ZOEK HET WOORD (O

PLOSSING IN DIT NUMMER)

ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

Steenbok (22 december - 19 januari)
(bvb Richard Willems, Kobe Ilsen, Eden Hazard)
Als het olijke duo Marc Van Ranst en Steven Van Gucht voor je deur staat
denk ik niet dat ze je een stofzuiger komen verkopen. Allicht komen zij je
feliciteren omdat je in je kot bleef tijdens de corona-maanden. Voor de
rest “ dud ou devoeren!”
Waterman (20 januari - 19 februari)
(bvb Eline De Munck, Remco Evenepoel, onze koningin)
Ga eens kijken naar de volleybal (Asterix) in de nieuwe sporthal in
Beveren. Er zijn 1500 zitplaatsen, je kunt dus 100m ver zitten als ’t groen
hout is met uw partner. Vergeet ook je mombakkes niet op te zetten.
Vissen (20 februari - 20maart)
(bvb Wilfried Van Moer, Bin Laden, Jessica Biel)
“Hier se, wie dammen hier hebben. Zet u wa. Een pintje?” Hopelijk kun
je dat binnenkort weer ten volle zeggen. Kijk eens in uw brievenbus.
Misschien heeft den burgemeester er weer iets komen insteken. Voor
de Antwerpenaars die hier wonen: speciaal voor jullie kunnen de mondmaskers groter gemaakt worden.
Ram (21 maart - 20 april)
(bvb onze hoofdredacteur, Dany Heylen, Maria Sharapova, Fergie)
Je overweegt dit jaar rijk en gelukkig te worden en gezond te blijven.
Denk er goed over na en neem geen overhaaste beslissing. Het is niet zomaar iets.
Stier (21 april - 20 mei)
(bvb Johan Cruyff, koningin Maxima, Karl Marx)
Dit jaar ben jij degene die de keuzes maakt in plaats van af te wachten wat
er gaat gebeuren. Dat konijnenkot komt er! En met kerstavond:…
Tweeling (21 mei - 21juni)
(bvb Anuna De Wever, Eddy Merckx, Donald Trump)
Doe eens iets wat je echt leuk vindt en waar je echt goed in bent. Nee,
in bed blijven liggen telt niet mee. Als je eenzaam bent doe mij dan een
plezier, draai dan 797204.
Kreeft (21 juni - 22 juli)
(bvb Marc De Blanger, John Larry, Sandra Bekkari)
Ben je 1m90 of groter en je stapt de Delhaize binnen met uw masker op…
let op want mogelijk houden ze je voor ‘de reus’. Een romantische tip:
draai eens een nummer van John Larry (een echte Beverenaar),
bvb. “Alleen”.
Leeuw (23 juli - 23 augustus)
(bvb Roger Puynen, Will Tura, Jennifer Lopez)
Als je in de spiegel kijkt en uw armen en buik beginnen wat te lubberen en
je ziet overal rimpels, bekijk het dan positief: uw ogen zijn nog uitstekend!
Maagd (24 augustus - 23 september)
(bvb Gerard Buyl, moeder Teresa, Claudia Schiffer)
Als de dokter u zeelucht voorschrijft, hang dan een haring voor de
ventilator. Je mag terug naar de mis. Let op: het wijwatervat is gevuld met
ontsmettende gel.
Weegschaal (24 september - 23 oktober)
(bvb Jean Janssens, Sanne Cant , Brigitte Bardot)
Wanneer je de wind door uw haren voelt waaien wordt het tijd om je
benen te scheren.
Schorpioen (24 oktober - 22 november)
(bvb den burgemeester, Jacques Bosman, Anne Hathaway)
Wat als we nu eens nieuwe verkiezingen houden en tegelijk iedereen
testen op corona? Je staat voor ’t rood en ’t wordt groen? Dan mag je café
De Smoutpot binnen!
Boogschutter (23 november - 21 december)
(bvb Jean-Marie Pfaff, Bart De Wever, de paus)
Wie nu nog steeds thuis werkt: geef er een laptop. Wie het boek ‘de man is
baas in huis’ zoekt, ga zoeken in de afdeling ‘sprookjes’.
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KRUISWOORDPUZZEL 239
HORIZONTAAL:

(1) gedroogd gras (4) kwik
(7) loofboom (8) bladgroente (10) Société Anonyme (11) immobiliën
(afk) (12) zak (14) hindernis
bij het hardlopen (15) hersluitbaar klittenband (16)
daar, hier (17) laatste letter
vh Griekse alfabet (19)
naad, groef (21) brede
landweg (23) jongensnaam (26) een korte tijd
(28) meetinstrument (29)
computernetwerk
(30)
omhulsel ve vrucht of knol

VERTICAAL:

(1) hallo, hoi (Eng) (2)
weekdier waarin parels
groeien (3) melkachtig
witte halfedelsteen (4)
mens (5) roem (6) voorstelling die een vereenvoudigd beeld geeft (8) kunstmatige inseminatie (9) naar een hoger niveau (13) kledingstuk voor de voet (15) vaandel (18) toestand, omstandigheid waarin iem of iets verkeert (19) grondsoort die bestaat uit vergane plantenresten (20) Brief van Paulus aan
de Efeziërs (22) rijksdienst voor arbeidsvoorziening (24) bokser Muhammad ~ (25)
Frans voegwoord (27) airconditioning

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL 238

De Rycke
Gebroeders nv

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

WILDE

NOU IES WA WETEN?

20

VRAAGJES AAN

LInge Stoop is geboren (1969) en getogen
in Beveren (Melsele). Ze heeft tot 2014
bij financiële instellingen gewerkt, waaronder 3 jaar als kantoordirecteur in
Kieldrecht. Na een carrière switch is ze nu
investment manager bij Carrefour NV en
daarnaast zetelt ze in diverse raden van
bestuur. In Beveren is ze een actief lid van
de Gezinsbond & Gezinsraad en is ze
voorzitter van de Milieuraad Beveren.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Was: volleybal bij Asterix-Avo Volley (waar
nu ook mijn metekind Liese Stoop speelt) ,
skiën, uitgaan, speelplein Bartje, Veepee
Melsele & chiro Ieweko
Is: koken, mensen ontvangen & cultuur
opsnuiven
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
U2 Saint-Säens, The Swan
Welke sport beoefen(de) je?
Volleybal en skiën vroeger, nu wandelen met de hond
Welke sport zie je liefst op TV?
Ijshockey
Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Als dansen ook een sport is, Sidi Larbi Cherkaoui. Hij maakt danstheaterproducties met zijn eigen gezelschap Eastman en geeft leiding aan Ballet Vlaanderen. Hij reist de wereld over voor gastchoreografieën en is te porren voor
projecten buiten het theater. Zo choreografeerde hij een videoclip en tourneeshow van r&b-icoon Beyoncé en tekende hij voor de dans in de transgenderfilm
'Girl' van Lukas Dhont.
Daarnaast werkte hij vijf maanden op de filmset van Anna Karenina dat het noodlottige verhaal vertelt van een Russische vrouw die haar hart volgt. Samen met
regisseur Joe Wright tekende hij er de choreografie uit voor wat een eigenzinnige,
dansante bewerking werd van Tolstois klassieker. In de hoofdrollen schitteren
onder meer Keira Knightley en Jude Law.
Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Koningsblauw. Geur: Vers gemaaid gras. Het is de geur van de zomer, het zoete
aroma van de natuur, een odeur die we helaas veel te weinig mogen ervaren.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
Anna Karenina van Tolstoi
Welke strip las/lees je het liefst?
Kiekeboe
Welk is je lievelingsgerecht?
Verse Fettuccine met pecorino en truffel
Lievelingsland/stad/gemeente?
Ik heb veel gereisd en ik moet toegeven dat ik aan Parijs mooie herinneringen heb
overgehouden, maar ook inspirerende vriendschappen en toffe herinneringen in
Moskou heb achtergelaten, de city trip naar New York waar alles net iets vlugger
is, de rondreis in de natuurgebieden van Zuid-Afrika & Japan, Kyoto omwille van
zijn veelzijdigheid aan Japanse cultuur, dat ik graag (en vaak) in Italië vertoef is
ook niet echt een geheim, maar ik kom ook steeds graag weer terug thuis naar
Beveren waar mijn familie en vrienden zijn.

INGE STOOP

waarin de 100ste verjaardag
van
Debussy’s
sterfdag
herdacht werd. De regie en
choreografie zijn in handen
van Sidi Larbi Cherkaoui en
Damien Jalet. Voor de scenografie werken ze samen met
de wereldberoemde performance-kunstenares Marina
Abramović. In hun visie gaan
ze op zoek naar de onderhuidse spanningen en de
complexe
verhoudingen
waarin de kracht van de
figuren uit Pelléas et Mélisande schuilt; één van mijn mooiste herinneringen uit de
Opera van Antwerpen.
Ik zou het iedereen aanraden minstens eens naar een voorstelling van hem te
gaan.
Wie is/was de sympathiekste Beverenaar?
Annick Goedhuys
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland en zee
Wat is voor jou geluk?
Inmiddels weten we dat voor geluk twee dingen nodig zijn. Dat zijn plezier en
voldoening. Plezier zit in het vermogen om te genieten om met goesting in het
leven te staan. Voldoening is het gevoel dat je een zinvol leven leidt omdat je
goed bent in wat je doet, je verbonden weet met de mensen om je heen, en
omdat je een zekere mate van vrijheid ervaart in al je levenskeuzes. Ik weet niet of
geluk maakbaar is. Ik denk het niet. Toeval en genetische mazzel spelen een grote
rol; dat zijn we weleens geneigd te vergeten. Maar al kun je niet bepalen wat er op
je pad komt, je kunt tot op grote hoogte wel beslissen hoe je ermee omgaat. En
daar kun je stappen in zetten - zelfs als je een lastige periode hebt gehad in je
leven, of jezelf weer rechtop moet zien te takelen na een enorme tegenslag.
Mensen die goed weten waar hun talenten liggen, maar ook hun tekortkomingen
kennen én die verhouding aanvaarden, zullen zich beter voelen dan mensen die
tegen de realiteit in proberen dingen te realiseren, waarvoor ze van nature uit niet
gemaakt zijn.
Tenslotte dankbaarheid voor wat men heeft, lijkt dan ook één van de grootste
voorspellers van geluk te zijn. Onderzoek wijst uit dat mensen die met dankbaarheid in het leven staan, zich veel gelukkiger voelen, dan mensen die zich voortdurend druk maken om wat ze missen.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een glas witte wijn
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een goed boek lezen
Wat is voor jou de tofste
plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
De kaaswinkel van Inge Schoonvliet (alles is er lekker!)
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Middelmatigheid zou ik zo in een enkele reis naar de maan willen schieten, er is
gewoonweg teveel middelmatigheid in deze wereld.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
De plastic en glazen tunnels met aardbeien bij mijn bobbon in de Spoorweglaan/
Pauwstraat in Melsele

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?)
Sidi Larbi Cherkaoui, zeker weten! Sidi Larbi Cherkaoui (Antwerpen, 1976) is
een Vlaams-Marokkaans danser en choreograaf. De voorstelling Dunas heeft mij
destijds omver geblazen.
Sinds 2005 ben ik enorme fan. De laatste tien jaar heeft Sidi Larbi Cherkaoui
wereldnaam gemaakt als een van de meest originele en productieve hedendaagse choreografen. Hij is geboren en getogen in Antwerpen, heeft een
Marokkaanse vader en een Belgische moeder. Als kind wou hij de werkelijkheid
tekenen. Wanneer de twee dimensies van pen en papier niet meer volstonden,
begon hij te dansen. Dans als een tijdelijke schets van de werkelijkheid: de
tekening verdwijnt als de beweging eindigt. Van dansen ging het naar choreograferen. Sidi Larbi Cherkaoui heeft een indrukwekkend oeuvre ontwikkeld dat op
persoonlijke en eigenwijze manier de tradities van de grote culturen onderzoekt
en bevraagt. Opera Vlaanderen bracht ‘Pelléas et Mélisande’ in 2018, het jaar
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IN MEMORIAM
Op 16 juni overleed in de afdeling Geriatrie van het AZ
Nikolaas te Beveren Paula Muysers de weduwe van Marcel Van
Craenenbroeck (overleden in 2012). Zij woonde tot 2017 in de
Kasteeldreef en de laatste 3 jaar in residentie Meulenberg in
de Oude Zandstraat. Het echtpaar had zeven kinderen:
Marylou, Rietje, Maria, Lieve, Lutgarde, Karel en Anne.
Paula was te Beveren geboren op 23 november 1925. In
haar jonge jaren was zij Kajotster, lid dus van VKAJ
Marcel die later haar man zou worden was Kajotter. Beiden
vonden zich in het gedachtengoed van Mgr. Cardijn.
Als jonge vrouw was Paula wijkmeesteres bij de vrouwenbond, later KAV en nog
later als gewoon lid bij Femma. Wat ze jaren geleden begonnen was, was kruiswoordraadsels oplossen, steeds met het grote dikke woordenboek in haar bereik. Dat is ze
tot op het einde van haar leven blijven doen.‘Goed voor de memorie,’zei ze dan.
Op het overlijdensbericht schreven de kinderen en de vele klein- en achterkleinkinderen een gemeend ‘Dank je wel moeke.’ Paula is maar één dag in het ziekenhuis
geweest, ook daar zijn ze dankbaar voor.
Op 18 juni overleed te Melsele in haar woning in de Sint
-Elisabethstraat Lutgarde De Cauwer, de echtgenote van
Roger Kersschot. Zij was te Beveren geboren op 4 maart 1937.
Het echtpaar heeft drie kinderen: Patrick, Geert en Gerlinde.
Er zijn zes kleinkinderen.
Het gezin woonde lange tijd in Antwerpen waar Roger politieagent was. Als ze terug naar het Waasland kwamen hebben
ze heel wat jaren in de Keizer Karelstraat gewoond. Lutgarde
kwam net als haar man graag onder de mensen. En als er met
de kaarten gespeeld werd, waren ze graag van de partij.
Een hand toesteken bij de kinderen of zich over de kleinkinderen ontfermen
was voor haar de natuurlijkste zaak. In café Tipiek van zoon Geert stond ze vele
namiddagen achter de toog en zo leerde ze veel mensen kennen. Haar i inzet werd
gewaardeerd. Precies een jaar geleden werd een fatale ziekte vastgesteld.
Echtgenoot, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen en de vele vrienden vinden
haar heengaan een groot verlies.
Op 28 juni overleed te Beveren in haar woning Denise
Cornelis, de echtgenote van Vic Van Dessel wonende
Leurshoek. Zij was te Beveren geboren op 27 april 1941. Het
echtpaar heeft een zoon: Peter.
In haar jonge jaren werkte Denise in Antwerpen als bediende.
Zij leerde daar Vic Van Dessel kennen en na hun huwelijk in
1969 woonden ze een jaar in Oude-God.
Haar hobby was naaien en naar samenkomen met klasgenoten, de vriendinnen van het jaar ’41, keek ze uit. Op
dinsdagen na het marktbezoek werd er dikwijls nagepraat bij een drankje. De
laatste jaren sukkelde ze met de gezondheid. Zij overwon de kwalijkste der ziektes en
daarna, dat was 3,5 jaar geleden overviel parkinson haar en werd het een geleidelijke
aftakeling waarbij haar man haar verzorgde. In haar ziektes was er één constante: zij
bleef steeds de moed erin houden. Ze konden vorig jaar nog samen hun 50-jarig
huwelijksjubileum vieren. Vic is amateur-fotograaf en hij is blij dat hij toen de
bijgaande foto van een glimlachende Denise kunnen nemen heeft
RP
Lucienne Van Dosselaer, weduwe van Karel Verberckmoes,
geboren 1930 overleed op 28 juni. Lucienne was de jonge zus
van Remi (bieruitzetter) en Louis (jarenlang kapper in de Zandstraat in Beveren). Haar moeder, Marie Scheers, baatte destijds
het volkscafé Tunnel uit, gelegen in de Glazenleeuwstraat.
Lucienne was onmisbaar in het gezin waarin ze opgroeide.
Ze was de rechterhand van haar moeder die zwaar gewond
was geraakt tijdens het bombardement in hun straat in 1940.
Als de huiselijke taken waren volbracht en het linnen gewassen en gestreken, ging ze
graag eens een film kijken in de plaatselijke bioscoop.
Samen met Karel Verberckmoes vormde ze sedert 1952 een hecht koppel.
Ze steunde haar man door dun en dik en ze was ook zijn beste werkmakker bij kleine
verbouwingen. Ze creëerde een warme thuis en een veilig nestje voor hun enige
dochter, Conny. In 2018 werd ze weduwe. Lucienne heeft een groot deel van haar
leven belangenloos hulp verleend aan ieder die er nood aan had. Haar huis stond
altijd open voor iedereen en het bezoek kwam steevast binnen langs de achterdeur.
Ze was een bron van warmte, gezelligheid, openheid en goede raad, een persoon
van onnoemelijk veel waarde voor haar naasten.
Conny Verberckmoes
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Mei 1958. Op 15 juni wordt aan het geboortehuis van Anna Piers een
gedenksteen geplaatst die als vermelding krijgt: de baanbreekster van
het volksonderwijs te Beveren. Die steen hangt er nog, maar zou wel een
beetje opgekuisd mogen worden. Vader Piers, een tijdje burgemeester van
Beveren had zelf 10 kinderen. Eén van de jongens werd pater, de zes
meisjes werden allemaal ‘geestelijke dochter’ die allen hun beloften van
kuisheid aflegden. Dus van de 10 kinderen kregen er al 7 geen nakomelingen. Blijkt dat dit de beste methode was om aan geboortebeperking te
doen. De verkiezingen voor senaat en parlement hebben plaatsgehad op
8 juni. De grote winnaar was de CVP met 104 zetels in het parlement (op 212
leden) Dus eigenlijk maar een paar zetels te weinig voor de absolute meerderheid. Ik denk dat de huidige bazen van de partij omver vallen als
ze dit moesten lezen. Een firma maakt reclame voor nieuwe sanitaire
toestellen. De WC potten kosten 175 frank en een komplete set (met
chassebak) komt op 650 frank. Zalige tijd. In die tijd publiceerde de gazet
van Beveren nog de uitslagen van de leerlingen (uiteraard alleen van het
katholiek onderwijs). Met plezier las ik mijn eigen naam bij de laureaten van
de typeklas van broeder Jules. De meeste ‘eerstejaars’ behaalden op de bakken van typemachines van de broeder toch een gemiddelde van
20 woorden per minuut. De cafés in Beveren mogen openblijven tot 12 uur.
Gevolg: een algemeen protest want in Brussel mogen ze gans de nacht
openblijven. Er komt een nieuwe wet. Alle ambachtslieden moeten zich
laten inschrijven in een ambachtenregister. Zo krijgt de gemeente zicht op
wie van haar inwoners welke stiel uitoefent. Kostprijs 25 frank of een
verkapte belasting voor de middenstand. Vanaf augustus mag men gratis
door de tunnel naar Antwerpen. De Beverse middenstand stuurt een
telegram naar minister Segers om hem hiervoor te bedanken. Uit een
artikeltje blijkt ook dat er ‘over den bareel’ een nieuwe priester gewijd werk.
Het ging om Robert De Cauwer, de man die later jarenlang bondsproost van
de K.S.A. van Beveren en omstreken is geweest. Ik herinner me nog dat op de
zolder van het ouderlijk huis al het kampmateriaal was opgeslagen (potten
en pannen) terwijl daar ook de kleren van de in Beveren bekende ‘driekoningenstoeten’ in grote bakken lagen. Niemand weet nog waar die later verzeild geraakten.
J.B. (wordt vervolgd)

BENOEMING DICK DEN BLAUWEN
Na 16 vruchtbare jaren in Beveren (ook in Haasdonk en Melsele) en 5 jaar
in Hamme en Waasmunster is priester Dick Den Blauwen door de Gentse
bisschop Lode Van Hecke benoemd tot de nieuwe deken van het dekenaat
Eeklo. Den Blauwen wordt ook de nieuwe pastoor van Eeklo, Kaprijke en
Sint-Laureins.
Weer van vooraf aan beginnen, Dick! De Beverse Klok wenst je van harte
proficiat.
RP

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,

blauwe datjes.

In onze reeks over jubileumwedstrijden hebben we het rijtje van de spelers
afgewerkt, maar er werden ook nog andere jubilea gevierd met speciale
voetbalwedstrijden. Zo was er op 17 mei 1969 een wedstrijd op de Freethiel
tussen SK Beveren en het Ierse LIMERICK om de 25ste verjaardag te vieren van
het weekblad HET VRIJE WAASLAND. Zoals de naam doet vermoeden heeft het
“gewestelijk weekblad voor het volk” zoals het toen als ondertitel droeg iets
te maken met de tweede wereldoorlog en de bevrijding van de Duitsers in
mei 1944. Sintniklazenaar Maurice Van Haver (boekdrukker sinds 1931) was de
initiatiefnemer. De populariteit steeg gestaag. Zo was er in 1961 al een oplage van 7000 exemplaren. In dat jaar namen Roland Dhondt en Gaston De
Jaegher (van drukkerij de Nieuwe Antwerpse Pers het over). Zij zagen het groot en
begonnen in die periode met de opslorping van andere regionale kranten
(De Wase Klok, 4000 oplage, het Nieuwsblad van Temse, Groot-Stekene(oplage
800), Stad Lokeren (oplage 700)). Daar was blijkbaar veel geld mee gemoeid want
Albert Cleiren van de Wase Koerier uit Kieldrecht weigerde in die tijd een bod van
1 miljoen frank om zijn blad te laten opgaan in Het Vrije Waasland. In de jaren
zestig en zeventig steeg de oplage enorm, vooral door de sportbijlage (in 1970
was de oplage 21.000). Er was de steile opgang van SK Beveren en het wielrennen
kende in het Waasland ook een hoogconjunctuur, bijna elk dorp had een kermiskoers voor de profs en ieder jaar waren tussen de 15 en de 20 Wase wielrenners
met een proflicentie. Ondanks de populariteit was het financieel nooit rendabel. Om de kosten te sparen werd in 1975 één van de drie edities geschrapt. In
1990 was de oplage gezakt tot 10.000. In 1993 kwamen er nieuwe investeerders
(Dredging en Theo Maes die vooral oog hadden voor de opkomende regionale TV en hoopten via het Vrije Waasland daar binnen te geraken) en was er ook
de affaire met het smeergeld van de socialisten (penningmeester Etienne Mangé moest het verbranden maar een deel zou gebruikt zijn geworden om Het
Vrije Waasland te redden en meteen ook wat “minder katholiek” te maken).
Uiteindelijk kwam het weekblad in handen van de Regionale Pers(De Cuyper),
later nam hoofdredacteur Hubert Wilssens alles over maar in 2011 volgde het
faillissement.
Het Ierse Limerick was de gast om dat 25-jarig jubileum te vieren. Limerick is een
stad van een 95.000 inwoners aan de monding van de Shannon. Voetbal is in
Ierland weinig populair, Hurling en Gaellic Football zijn er de populairste ploegsporten. Bij het Limerick van 1969 was vooral doelman Kevin Fitzpatrick bekend, hij speelde 22 seizoenen voor de club, goed voor meer dan 800 matchen.
Ook Andy McEvoy (9 jaar Blackburn) genoot enige bekendheid. Twee jaar
na hun Bevers bezoek wonnen ze de Ierse beker en mochten Europees aantreden tegen Torino, ooit ook een Europese tegenstander van Beveren. De match
eindigde op een 2-0 zege voor Beveren dat in die match vier “vreemde spelers”
op het scheidsrechtersblad zette. In die periode waren SK St-Niklaas en Vigor
Hamme naast Beveren de leidinggevende clubs in het Waasland, daarom hadden de
organisatoren doelman Toine Van Hove (die op de bank bleef ) en William Maes
van St-Niklaas en Andre Van Den Berghe van Hamme uitgenodigd voor die match
als gastspelers. Er was één tester, André Van Der Linden van Club Brugge, ook
Wilfried Van Moer, toen bij Standard was aangekondigd maar was er uiteindelijk niet bij. Beveren speelde toen met Poklepovic, Renier, Vangenechten(Verelst),
Van Der Linden, Pooters(Buyl), Van De Sompel, Goossens, Van Den Berghe, Janssens (De Raeymaeker), Maes, Rogiers. Bob Van De Sompel en Robert Rogiers zogden voor de 2-0 zege. Voor de match was er één minuut stilte voor de overleden
ex-speler Louis Michelet .
RB

Bordeaux-Parijs was vroeger een klassieker, met zijn om en bij 600 km de
langste klassieker en gemaakt voor specialisten. Herman Van Springel was zo’n
specialist want hij won zeven keer. In 1988 werd de laatste editie gereden. Die werd
gewonnen door de Fransman Jean-Francois Rault, eerste Belg werd toen
Zelenaar Dirk Heirwegh op de zesde plaats.
De tweede plaats in 1948 van Gerard Buyl was niet zijn enige wapenfeit in
1948, hij werd dat seizoen ook nog 2de in de Schaal Sels, 5de in de Ronde van
Vlaanderen en Gent-Wevelgem en 8ste in de Waalse Pijl.

Jongeren in de kern.
Zolang het afwachten is in welke afdeling Waasland-Beveren volgend seizoen zal
spelen, blijft het stil op de transfermarkt. Drie jongeren werden van de B-kern
naar de A-kern overgeheveld. Eén daarvan, de 19-jarige NICOLA PEJCIC kan met
wat goede wil als eigen jeugdproduct worden beschouwd : hij speelt al sinds
2015 op de Freethiel en kreeg daarvoor zijn opleiding bij Berchem en Beerschot.
De andere twee kwamen in de loop van het voorbije seizoen over van Lokeren
en AA Gent. MILAN DE MEY, ook 19 , speelde eerder bij de jeugd van Drongen,
Deinze , Zulte-Waregem en Lokeren en was Belgisch jeugdinternationaal bij de
U17 en U18. Het was beloftentrainer Geert Dirinck die hem mee naar WB bracht.
De 20-jarige verdediger VLADIMIR VAN DE WIEL-NOVINCHANOVA komt dan
weer van AA Gent. Zoals zijn naam doet vermoeden werd hij geboren in Spanje
(waar het de gewoonte is de familienaam van de moeder toe te voegen) en is
zijn moeder van Russische origine (Novosibirsk). Tot 2011 verbleef Vladi in Spanje en speelde er bij L’Alfas del Pi en La Nucia. Bij de terugkeer naar België ging
hij aan de slag bij SK Maldegem waar Sc Lokeren hem weghaalde. Tussen 2015
en 2019 speelde hij bij AA Gent en was hij Belgisch internationaal bij de U16 en
U17. Tijdens de winterstage van januari 2020 in San Pedro del Pinatar mocht hij
debuteren in het treffen tegen Sparta Rotterdam(2-2).
RB

GERARD BUYL
In deze Corona-tijden rommelen we al eens in ons archief en daar stootten we
op een wielerprentje van CICHOREI DE BEUKELAAR van eind de jaren veertig
van de vorige eeuw. Prentjes verzamelen was toen een rage en het Antwerpse
cichorei-bedrijf de Beukelaar sprong op de kar met uitgaven zoals “Ken uw volk”
(480 chromos) over bekende Belgische personen en “Ken uw land” (840 chromos), die België toeristisch op de kaart zette. Op de verpakkingen van de cichorei
stonden punten en die konden worden omgeruild in setjes met prentjes. Ook
van het wielrennen was er dus een album en daar was een plaatsje voorzien voor
de Beverse renner GERARD BUYL. Op 23 september zal het 100 geleden zijn dat
Gerard werd geboren. Op de achterzijde staat een korte biografie die als volgt
luidde : “Gerard Buyl, Beveren-Waas 23-9-1920. Won bij de beginnelingen en juniores meer dan vijftig koersen. Sloeg flink figuur als beroepsrenner en won tussen
1942 en 1948 circa 15 koersen. In 1948 leverde hij een ophefmakende prestatie
in Bordeaux-Parijs en verloor de koers slechts tengevolge een technische vergissing. Eindigde tweede achter Ange Lestrat. Is ook een flinke pisterenner en heeft
puike uitslagen op zijn actief. “

(op de foto Vladimir Van De Wiel)

SPORT ANDERS
Ik las een opsomming van de voetbaltransfers van de Oost–Vlaamse
ploegen en Eendracht Verrebroek van 4e Provinciale E bleek één van de
actiefste geweest te zijn. Niet minder dan 4 spelers van KSK Kallo (2e Provinciale C) dat vorig seizoen promoveerde komen de Verrebroekse gelederen versterken. Geloven ze daar dat ze meteen een halve kampioenenploeg
gekocht hebben?
RP
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Wat Blijft

Ferm zorgt voor een troostplek in onze gemeente.

VADEMECUM VOOR DE DICHTER
Doe dommer dan ge zijt,
maar mijd u voor de klippen;
leef buiten ruimte en tijd
doch spoed u lijk de kippen.
Werk zonder mate of plan,
maar spied door alle luiken;
veracht de burgerman,
doch ledig zijne kruiken.
Richard Minne (1891-1965)

De fratsen van Trump
We konden een gesprek opvangen tussen
de hoofdviroloog van de Verenigde Staten
en zijn Belgische collega Marc Van Ranst. Zei
de viroloog : ik kan nooit geloven dat hij van
de miljoenen zaadcelletjes van papa Trump de beste, de snelste en de
verstandigste is geweest.

Op 20 juni heeft Ferm de eerste troostplek van onze gemeente op een stemmige manier ingericht. Een plek vol troost, hoop en verbondenheid voor
al wie tijdens, en ook lang na de coronacrisis, troost wil geven of vinden.
Of zelfs letterlijk troost wil planten. Want kenmerkend voor de troostplek
zijn de bloemen. Bloembollen vol belofte voor een nieuw begin en energie. Corona bracht een hele schok teweeg, ook in onze gemeente. Veel
mensen worstelen met gemis, verlies en afscheid. Het sociale leven van
velen werd ontwricht Met dit initiatief krijgt onze lokale gemeenschap
een plek om samen troost te vinden en troost te planten. De troostplek
is een stille plek in het groen, dichtbij huis. Een plaats waar iedereen verbondenheid in verlies en verdriet kan voelen. Maar ook opnieuw hoop en
vertrouwen in de toekomst.

groothandel in elektrisch
materiaal en verlichting

Ferm Beveren plantte deze troostplek op Park Cortewalle, Ferm Verrebroek
in de oude pastorijtuin en Ferm Melsele in het Molenbeekpark.
In het najaar zullen we bloembollen planten. “Planten is immers bezig
zijn met de toekomst. Het gedicht doet ons even stilstaan bij het verlies
en het gemis. Net als de bloemen, wanneer ze bloeien in het voorjaar en
ons aan het begin van de corona-epidemie herinneren. Uit de veerkracht
van die kleine bloembollen halen we troost en nieuwe energie. We zijn blij
dat we dit hier kunnen realiseren. Want dat is waar Ferm voor staat: ‘samen
meerwaarde geven aan het leven’.

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26
bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

De troostplek is een gezamenlijk initiatief van Ferm Beveren, Verrebroek
en Melsele, het gemeentebestuur, de groendienst en natuurontwikkeling. PlantTroost is een project van Ferm vzw met een breed aanbod aan
troost voor iedereen. Het project heeft de steun van experts zoals Dirk De
Wachter e.a. en van de campagne “Zorgen voor morgen” van Vlaams
minister van Welzijn, Wouter Beke. Meer info op www.SamenFerm.be/
planttroost
RP
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°°°
Bib Melsele is verhuisd naar OC Boerenpoort.
De leners van bib Melsele zullen zich even moeten heroriënteren. Tijdens de
sluitingsperiode verhuisde Bib Melsele van de Hazaarddam naar OC Boerenpoort, ingang langs de Sint-Elisabethstraat 31A. Bib Melsele is open op woensdagen (14-19 uur) en zaterdagen (9.30-12.30 uur).
DEN EST

HET GRAFSCHRIFT VAN DE WEEK:
Hier ligt een boek op zijne rug
Het vond de weg naar de bib nie meer terug

De Beeldenstorm bereikt ook Beveren.

Veel standbeelden staan er niet in Beveren.
Toch waren wij fier op de in Beveren geboren Eximius Van De Velde (1743–1823). Hij
startte zijn academische loopbaan als bibliothecaris van de Leuvense universiteit, werd
er hoogleraar en zelf rector. Helaas kwamen
verschillende actiegroepen te weten
dat hij zich verzette tegen de staat die naast het religieuze huwelijk (dat
toen de enige vorm van huwelijksverbinding was) ook het burgerlijk
huwelijk wou invoeren en verplichten. Dat Van De Velde zich hiertegen
verzette, stuit heden ten dage tegen de borst van alle (burgerlijk) gehuwden.
In navolging van andere actiegroepen die standbeelden van Leopold II
bezoedelden, werd ook zijn standbeeld (opgericht in 1914) overgoten
met verf. Ook in navolging van Koning Filip die zijn verontschuldigingen aanbood aan het Congolese volk, verwachten wij nu ook dat onze
burgemeester zijn verontschuldigingen zal aanbieden aan alle (burgerlijk) gehuwden voor het onrecht dat zij werden aangedaan door onze
eminente Eximius Van De Velde. Mocht de gemeente overwegen het
standbeeld te kuisen, denken wij hier aan de vroegere traditie van studentenclub Edelweiss, waar jaarlijks de schachten van de groep het beeld met
een tandenborstel moesten kuisen. Wij pleiten verder ook dat dit beeld
niet vernietigd zou worden, maar wel verplaatst uit het zicht van alle
gehuwden. Wij suggereren het beeld te zetten naast het Brits monument uit
den Doel ergens midden in de polder.
J.B.

Oplossing Crypto 63: PLAAG BUISVAK AVONDROOD
MUURKRANT TELETEKST AFTUIREN PROEFBUIS PIANOSTUK
ONGEDURIG FEZELEN BEZEM SMOG en dus… LINKERBOEZEM

De Mops sluit binnenkort en de uitbaters nemen ‘De Hen’ over.
Ik mag dit schrijven zonder schrik want het stond ook al in de gazet.
°°°
Een aantal voorstellen liggen op tafel om het zwaar en sluipverkeer uit
Melsele te bannen.
• In Melsele oost is het voorstel om een tractorsluis te plaatsen aan de Zaveldam, de parallelweg van de E34. Er staat momenteel ook een slagboom
door de werken aan de N450 en dat wil men eigenlijk een definitief karakter
geven omdat deze polderbaan veel sluipverkeer te slikken krijgt. Een tweede en derde tractorsluis zouden komen in de Trepelandstraat en de
Henneneststraat, ter hoogte van de toekomstige fietssnelweg langs de
spoorweg. In het centrum wordt voorgesteld om éénrichtingsverkeer in te
voeren in de Kalishoekstraat van de Dambrugstraat naar de Jozef Van
Hulstraat om het fietscomfort te verbeteren en het centrum autoluwer te
maken. Zodra er zicht is op de uitbreiding van parkeergelegenheid in de
sportzone wordt eveneens voorgesteld om de Rodenbachlaan te knippen.
Deze knip heeft als gevolg dat het doorgaand autoverkeer uit de straat
verdwijnt en de ruimere omgeving opnieuw een wijkkarakter krijgt.
De sportzone zal op verschillende tijdstippen nog veel autoverkeer
aantrekken, maar dit wordt verdeeld over een deel van de parking
(voor Svelta) dat bereikbaar is via Kalishoekstraat en een gedeelte van de
parking (voor Wit Zand) via A. Van Puymbroecklaan.
• In Melsele west wil de gemeente het sluipverkeer onmogelijk maken van
de N450 richting Gaverland door een knip in zowel de Tijmstraat als
Lavendelstraat ter hoogte van de Kapelwegel.
°°°
Bericht op facebook:
5 jaar geleden begonnen we aan een immens avontuur, de Aardbeiprinsesverkiezing organiseren en een nieuw elan geven.
Dit was voor ons een sprong in het duister!
Vanaf nul een leuke verkiezingsshow op poten zetten, kostte ons veel moed,
stress en gepieker. Maar we bleven ervoor gaan, aan enthousiasme ontbrak
het ons niet en het is ons elk jaar gelukt om een geslaagde finaleavond
te organiseren en mooie prinsessenteams te selecteren. We zijn ervan
overtuigd dat ook onze 5e Aardbeiprinses en eredames toppers zullen zijn.
We hebben vele leuke momenten gehad en hebben enorm genoten, maar
nu vinden we het tijd om de fakkel door te geven aan een nieuwe ploeg. Met
onze opvolging zijn we intussen ook al bezig, zodat zij zonder problemen
kunnen verder werken aan deze mooie traditie.
Natuurlijk willen we iedereen bedanken die de ons al die tijd geholpen en
gesteund heeft. Zonder jullie hadden we er nooit zoiets moois van kunnen
maken! We hopen dat onze opvolgers ook steeds bij jullie terecht kunnen.
Ons afscheid zal er dit jaar volledig anders moeten uitzien door de Coronacrisis, maar we gaan er toch nog iets moois van maken, dat beloven we.
De klassieke show gaan we vervangen door iets anders, ook voor ons totaal
iets nieuws, we gaan digitaal!
De Aardbeiprinsesverkiezing zal altijd in ons hart blijven zitten.
Jessy, Annick en Ilse
°°°
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen heeft de vrouwenorganisatie Ferm
(ex-Boerinnenbond) 'troostplekken' ingericht. Bijvoorbeeld ook in Melsele.
Op die plaatsen kunnen mensen die het moeilijk hebben tijdens de
coronacrisis of die iemand verloren hebben (zonder echt afscheid genomen
te hebben) even mijmeren, even stilstaan.
Noëlla Schouteden van Ferm vertelde aan de VRT: 'We hoorden bij onze
leden en vrijwilligers dat er heel veel nood was aan zo’n project. Ik hoop dat
we met de troostplekken die nood kunnen invullen. Daarnaast is het ook
belangrijk om het gegeven ‘troost’ opnieuw bespreekbaar te maken. Hoe je
troost biedt en hoe je troost krijgt.'
De troostplekken zijn altijd vrij toegankelijke groene plekjes.
°°°
Traditioneel brengt het Aardbeicomité met een delegatie onder leiding van
burgemeester Marc Van de Vijver, de eerste aardbeien naar het hof.
Dit jaar was deze tocht gepland op 24 april, maar COVID-19 besliste daar
anders over. Wat de apotheose moest worden voor Aardbeiprinses 2019
Hanne Peirsman en haar eredames Shauny Cools en Lauren Vanheuckelom,
werd voor onbepaalde tijd verdaagd.

Met het versoepelen van de coronamaatregelen vond Luc Van Hese, voorzitter
van het Melseels Aardbeicomité, dat de traditie haar rechten had, en dat,
ondanks het feit dat de delegatie niet mee mocht, ten minste de aardbeien
naar het hof moesten gebracht worden. Een prachtige korf met 9 kilo aardbeien werd in gereedheid gebracht. Op 20 juni stond een kleine delegatie
klaar om na een korte plechtigheid de korf met de aardbeien uit te wuiven.
‘Ik ontmoette de koning onlangs,” zei burgemeester Van de Vijver,” en had
hem beloofd dat de aardbeien gingen gebracht worden’. Aan de Aardbeiprinses en eredames beloofde de burgemeester dat hij ervoor zou zorgen, dat bij
het bezoek aan het paleis in 2021, het team van 2019 ook deel zou mogen
uitmaken van de delegatie, wat uiterst positief onthaald werd door de betrokken dames.
Het Aardbeicomité plant ondertussen een coronaveilige prinsesverkiezing en
kwis De Slimste Straat. Binnenkort meer hierover.
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‘t klokzeel
OVER BEVERSE PARA’S…
In de rubriek In Memoriam van De Beverse Klok van 20
maart kon je lezen dat Lucien Bosman, - de Lus zoals hij
door iedereen genoemd werd - op 6 maart op 94-jarige
leeftijd overleden was. In de 30 jaar die ik Lucien gekend
heb, heb ik hem altijd aanzien als de eerste Beverenaar
die bij de para-commando’s geweest was. Wie mij dat ooit
verteld had, weet ik niet meer, maar ik kon het best
geloven want dat was hem aan te zien: hij bleef tot
op hoge leeftijd een kwieke kerel. Tot ik een tiental
dagen geleden ‘Prepare for Action,’ het blad van de
Para-Commando Vriendenkring Groot-Beveren in de bus
kreeg en las dat Lucien wel bij de para-commando’s
geweest is, maar zelf geen para-commando was.
Lucien Braem, voorzitter van genoemde vereniging en
hoofdredacteur van het blad, vertelt erin dat hij als zoon
van de uitbaters van het café ‘Den Ouden Pierbol’ in
de Bijlstraat, Lucien Bosman gekend heeft als drankenleverancier. De oude Lucien (Bosman) vertelde toen
aan de jonge Lucien (Braem) dat hij chauffeur was tijdens
zijn legerdienst in 1947 en gekazerneerd was te Schaffen
bij Diest waar ook de para’s hun thuis hadden. Zo had
Bosman het genoegen de eerste Belgische para’s, die in
Engeland hun opleiding hadden gekregen, op 11
september 1947 van Schaffen naar het vliegveld van
Melsbroek te voeren voor hun eerste sprong op vaderlandse bodem. Maar zelf heeft Lucien niet gesprongen.
Zodoende is hij voor mij nu een beetje van zijn voetstuk
gevallen. En hij was al ‘gene grote!’

…DANKBARE KOREANEN …
Ik bladerde verder in ‘Prepare for Action’ en kon er lezen
dat Zuid-Korea op 12 mei 20.000 mondmaskers en ook
hygiënische handgels geschonken heeft aan de Belgische
oorlogsveteranen uit dankbaarheid omdat die mannen
70 jaar geleden meegevochten hadden in de Koreaanse
oorlog (1950-1953). Een mooi gebaar in deze coronatijden maar of er nog veel oorlogsvrijwilligers van toen
die mondmaskers kunnen gebruiken is wel twijfelachtig.

NEM NOU

Van iemand die met veel overtuiging praat bij het verdedigen van zijn
standpunten zegt men nogal eens:
hoor hem daar weer eens bezig, die
kan nogal PARMETEREN. Synoniemen
die ongeveer hetzelfde betekenen zijn
het woord voeren, aanklagen, zaniken,
redetwisten. ‘Parmeteren’ komt volgens
sommigen van ‘parlementeren’, dus
spreken zoals in het parlement. En daar
wordt nogal eens geredetwist en gedebatteerd.
Zijn zoontje is 6 jaar en die moet je
horen ‘parmeteren’, die moet later zeker
advocaat worden.
Je mag het woord niet verwarren met
het uit het Frans komende permitteren:
toelaten, toestaan. Is het gepermitteerd (toegestaan) hier te roken? Dat
werkwoord wordt dikwijls gebruikt
met ‘zich’: hij leeft op grote voet, maar
hij heeft daar niemand voor nodig, hij
kan het zich permitteren
RP
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WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

Wie daar toen meegevochten heeft was wellicht in 1930
of vroeger geboren!
Na de Tweede Wereldoorlog werd Korea in tweeën
gesplitst. Het noordelijke deel kwam onder Russische
controle te staan en het zuidelijke deel viel onder de
Verenigde Staten. Het noorden wilde de twee Korea’s
samenvoegen tot één communistisch land en viel het
zuiden in 1950 aan. Dit was de Koreaanse oorlog.
Zuid-Korea werd in de oorlog gesteund door de VN,
waarbij een groot aantal landen deelnamen, waaronder
ook België. In totaal kwamen 99 Belgen om het leven
tijdens deze oorlog die in 1953 eindigde met een
wapenstilstand. Tot op de dag van vandaag is er geen
vredesverdrag getekend en zijn de beide landen dus
eigenlijk nog met elkaar in oorlog.

…EN MELSEELSE SLACHTOFFERS.
Bij mijn weten behoorden twee Melselenaren tot de
slachtoffers van die oorlog: Alfons Van Puymbroek, de
zoon van de toenmalige Melseelse burgemeester Jozef
Van Puymbroeck, sneuvelde in 1951. Alfons ligt te Melsele
begraven en hij kreeg een prachtige laan naar hem
genoemd.
Albert Van den Bossche, een andere Melseelse Koreavrijwilliger is bij de gevechten vermist geraakt. Zijn zuster,
Rachella, wonend in de Dijkstraat, heeft mij jaren geleden
verteld dat zij alle moeite van de wereld ondernomen
heeft om een souvenir aan haar vermiste broer in handen
te krijgen. Ook de Belgische militaire overheid werd
erover aangeschreven maar er was absoluut niets te
vinden, zegden ze daar. Tot op een keer Rachella met
haar zoon Hubert Vereecken op een legertentoonstelling
het militair zakboekje van Albert zag liggen.
Onverklaarbaar hoe dat boekje daar plots toch
opgedoken was!

DE WEERBORSTEL OF
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN
Riekes en Zjeraar zijn
herinneringen aan ’t
ophalen over de vele
uren die elk van hen aan
de visvangst besteed hebben.
-Aan d’ Half Maan, dat moet kort na
de Tweede Wereldoorlog geweest
zijn, heb ik eens een paling boven
gehaald die bijna twee meter lang
was, vertelt Zjeraar.
Riekes fronst de wenkbrauwen en
denkt na over wat hij gaat opdissen.
-Daar heb ik ook eens een speciale
vangst gedaan, zegt hij, toen ik
daar nog viste met mijn vader. En ik
was content dat die erbij was om
mijn vangst te helpen ophalen.
-Was het zo ‘ne zware vis, vraagt
Zjeraar.
Nee, zegt Riekes, het was ne velo.
Maar geloof het of niet, het
voorlicht brandde nog.
-Bah, jong dat is toch onmogelijk,
zegt Zjeraar
-Wel, als gij van die paling ‘ne meter
afdoet, dan laat ik dat licht uit, zegt
Riekes.

RP

Voortaan kan je terecht in een
Huisartsenwachtpost, die heeft een centrale post in de Prinses Josephine Charlotte-laan 21 d 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: 09/033 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling 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 03 367 21 00
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,
Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Secretariaat: Paul Staut
Cartoons : Siebe Puynen
Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral
Dienst verzending en abonnees:
0474 56 00 06
Reklameregie: 03 775 44 53
e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti
Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

