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Greet Mathys
de passanten

tournée Minérale

V.
U.

 :W
. A

nd
ri

es
, L

in
de

nL
AA

n 5
6 -

 91
20

 B
eV

er
en

krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 3 maart 2017 - 22e jaargang - nummer 21 - 1,10 euro

de BeVerse KloK

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

Vervolg op blz. 2

Afscheid VAn GeorGes stAes, Lees p. 6

Woensdag 1 maart: Aswoensdag, begin van de vasten. Boetedoening en zelf-
kastijding waren vormen om in het reine te komen met zichzelf. Het was een 
puur geloofsgebeuren. Vaak werd veertig dagen gevast door het zich geheel of 
gedeeltelijk te onthouden van eten en drinken of van bepaalde spijzen. Zowel 
in het christendom als in de islam en het jodendom is het een middel om te 
bezinnen. De vastentijd bij ons duurt veertig dagen en is een voorbereiding op 
het Paasfeest. De snuggere lezer telt zesenveertig dagen tussen Aswoensdag 
en Pasen. Er wordt traditioneel niet gevast op de zes zondagen van die periode 
en zo komt men uit op veertig dagen. De Kerk heeft de regels door de eeuwen 
heen versoepeld. Op Aswoensdag en Goede Vrijdag wordt er gevast en is er 
slechts één volle maaltijd per dag met onthouding van vlees. Dat was trouwens 
het geval op elke vrijdag: vrijdag visdag. Gedurende de ganse periode onthield 
men zich van luxe, snoep, roken of alcohol. In diepgelovige families werd veertig 
dagen geen vlees gegeten. De sobere periode werd afgerond door het uitge-
spaarde geld te schenken aan een goed doel. Men ging elke dag naar de mis. Op 
Aswoensdag ging men om het askruisje: ‘Gedenk, o mens, dat je van stof bent 
en tot stof zult weerkeren.’ 
In een tijd dat mensen weinig hadden, werd er nog gevast. Tegenwoordig is 
onze zorg ‘wat eten we vandaag’, velen op onze aarde worstelen met een an-
dere vraag ‘hebben we iets te eten vandaag’. Wie veel heeft, wil nog meer en is 
onverzadigbaar. Op alle gebieden zoals de ‘graaicultuur’ in politieke middens 
aantoont. Als burger ben je beschaamd in hun plaats. Helaas is er bij hen geen 
blos te bespeuren. 
Ook al is het leven voor de meesten onder ons makkelijker dan vroeger, de mens 
wil zich de  geneugten van het leven niet ontzeggen. Wat wel overblijft is carna-
val dat gevierd wordt voor het begin van de fictieve vasten. Op vette dinsdag 
doet men zich de laatste keer te goed aan de rijke tafel om daarna de veertig 
magere dagen door te komen. Het woord ‘carnaval’ betekent letterlijk ‘vaarwel 
vlees’. 
Het geloofsvasten is tegenwoordig vervangen door andere initiatieven. In fe-
bruari was er ‘tournée minérale’ en de deelnemers onthielden zich een maand 
van alcoholische dranken. Het religieus vasten is vervangen door klimaatvas-
ten dat iets wil doen aan vleesproductie en –consumptie om onze planeet een 
toekomst te verzekeren. Een aantal bekende Vlamingen eet gedurende de vas-
tenperiode geen vlees. Sommigen gaan wel heel ver, ze worden veganist (geen 
vlees, zuivelproducten en eieren) of gaan zonder gezondheidsreden glutenvrij 
eten. Ieder zijn mening maar vlees blijft erg voedzaam en levert goed verteer-
bare eiwitten en micro-elementen zoals ijzer. Dieren zijn in de voedingsketen 
belangrijk om voor de mens onverteerbare producten zoals gras om te zetten in 
geschikte voedingsstoffen. Vlees en vis blijven prima voedingsmiddelen. Maar 
zoals met vele zaken: met mate. Wie verstandig eet, vast voortdurend. 
Zalig de vegetariërs, want hun is het rijk der zemelen.

Men zegt wel eens: er zijn meer dichters dan lezers van gedichten. In onze studententijd 
trachtte de leerkracht Nederlands ons de liefde voor die woordkunst bij te brengen. 
Misschien niet altijd met succes, maar op cruciale momenten in ons leven is een gedicht 
toch nooit veraf. Om verdriet of vreugde uit te drukken schieten ons vaak woorden 
tekort en dan beroepen we ons op een mooie tekst of gedicht. Om die liefde voor het 
woord te promoten is er in onze gemeente een kunstkring ontstaan nl. ‘de passanten’, 
die regelmatig haar geselecteerde teksten brengt voor een publiek. Greet Mathys is 
een van de leden en ze stemde in voor een gesprek over motivatie en bevindingen.

Greet werd geboren in Zevergem, een deelgemeente van De Pinte en studeerde in 
1971 af als bachelor assistent psychologie in Kortrijk. Ze ‘voyageerde’ door Vlaanderen 
zoals uit ons gesprek zal blijken en kwam voor haar eerste opdracht in Belsele terecht. 
Ze werkte er als opvoedster in een gezinsvervangend tehuis. Geen echt tehuis zoals 
wij Hof ter Welle kennen, maar een groot huis waar een gezin met eigen kinderen ook 
nog plaats had voor negen pleegkinderen. Greet was jong en idealistisch (dat laatste 
is ze nog) en het was een zware klus om dat ratjetoe van leeftijden en karakters op te 
vangen. Zij was er als de kinderen uit school kwamen en tijdens de weekends. 
Ondertussen was ze een ‘vent van Gent’ tegen het lijf gelopen, Hugo Piqueur een 
socioloog. Na hun huwelijk woonden ze in Sint-Niklaas, maar dat houd je niet vol. Toen 
ze allebei werk vonden in Beveren, verhuisden ze dan ook en ze voelden er zich direct 
thuis. Hugo was op het moment van ons gesprek op weg naar het Wembley stadion 
voor de match van Gent tegen Tottenham. Eens Gentenaar, altijd Gentenaar.

KUnstmo(nU)menten, Lees p. 8
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de Bron
Als opvoedster kwam ze in De Bron terecht, in een 
tijd dat een dergelijke instelling nog in zijn kinder-
schoenen stond en enkel fungeerde als dagcentrum. 
Mensen met een verstandelijke beperking kwamen 
in die tijd niet buiten. Ze gingen naar de bib als ze 
gesloten was. Greet werd er later hoofdopvoedster 
en zag de houding van de maatschappij ten goede 
veranderen. Er is meer openheid en respect. Initiatie-
ven als ‘Te Gek’ doorbreken taboes. 
De wetgeving werd ook rigide en bracht administra-
tieve rompslomp mee in de vorm van bv. kwaliteits-
handboeken. Als kwaliteitscoördinator van OCMW 
was ze bevoegd voor vijf rusthuizen, De Bron, Winde-
kind en thuiszorg.

het Woord
Omgaan met mensen die zorgbehoevend zijn is 
mentaal een zware klus, ook al krijg je veel vriend-
schap terug. Greet zoekt verstrooiing en schrijft zich 
in aan de academie van Beveren en volgt er verbale 
vorming en toneel, voordracht en welsprekendheid. 
Ze vertoeft als vijftigjarige student gedurende acht 
jaar tussen de jeugdige leerlingen. Tien jaar geleden 

startte haar toneelervaring met 
de opvoering van Jane Eyre, een 
weesmeisje dat bij haar liefde-
loze tante inwoont. Het gege-
ven past naadloos bij de 
beroepservaring van Greet.
Daarna wordt ze gevraagd voor 
rollen bij De Kleine Kunst en KET. 
Voordien was ze al te zien in ‘De 
Nachten van Cortewalle’.
Greet ontkent niet dat ze nog een hoog ‘geiten- en 
wollensokken’ gehalte in zich draagt. Ze is lid van 
B-asiel, een organisatie die aandacht heeft voor men-
sen die onder de armoedegrens leven. Ze leest voor 
in De Notelaar en de Sloester, is lid van een leesclub, 
de bibliotheekcommissie en van LETS Beveren (“Local 

Exchange and Trading 
System”, als lid kan je voor-
namelijk diensten ruilen 
met andere leden). 

de pAssAnten
Tine Slosse is leerkracht 
aan de academie en nam 

in 2015 het initiatief om een literair 
gezelschap op te richten in de schoot 
van de Academie voor Muziek Woord 
en Dans. De vijf leden willen poëzie 
en proza brengen voor een geïnteres-
seerd publiek en samen met de toe-

hoorders de schoonheid van de Nederlandse taal en 
het woord ontdekken. Hun visitekaartje: verrassen, 
verblijden, ontroeren. 

Zoals de naam uitdrukt, de groep wil doorheen onze 
regio passeren. Ze is de voorbijganger die met parel-
tjes strooit naar een verrast, verblijd en ontroerd 
publiek. De samenstelling is uniek en de leeftijden 
variëren tussen 50 en 70 jaar met telkens vijf jaar ver-
schil. Vorig jaar waren ze samen 300 jaar jong. Elk lid 
heeft zijn eigen talenten en interesses. Ieder brengt 
zijn voorkeur mee en op die manier krijgt men een 
mengsel dat alle leeftijden aanspreekt.
Er wordt in thema’s gewerkt, afhankelijk van de 
opdrachtgever. Dat kan opgebouwd zijn rond het 
Franse chanson, het gezin, de dood… Eens er lijn is 
gebracht in de gekozen teksten, begint vanzelfspre-
kend de repetitie. Men oefent acht keer samen en, 
indien er muzikale begeleiding is, nog twee keer 
extra. Het oog wil ook wat. Telkens zorgt men voor 
aangepaste kostuums en decor. Wie een optreden 
heeft meegemaakt weet over hoeveel mooie teksten 
onze taal beschikt.
Op dit ogenblik is men in volle voorbereiding voor 
het project ‘De Groote Oorlog’ november 2017.

Zowel particulieren als organisaties kunnen op die 
woordkunst een beroep doen. 
www.depassanten.weebly.com

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Juliette Vergauwen, Tine Slosse, Irene De Saeger, Greet Mathys, Erna Caspermans.

Het wijkcomité bedankte Roger Puynen, Wilfried en 
Greta Dalvinck voor hun jarenlange inzet. 
Een bezoek aan een zieke buur, een tachtigjarige in 
de bloemen zetten, jubilarissen persoonlijk felicite-
ren... het was de normaalste zaak voor de ‘wijkverant-
woordelijke’. De wijkkapel speelt in de 21ste eeuw 
nog altijd een belangrijke rol en ook daar waren ze 
terug te vinden voor een wake, een Goede Vrijdagle-
zing... 

Daarnaast hadden ze nog een extra functie in het 
wijkcomité en niemand minder dan sinterklaas 
kwam langs om hen persoonlijk en in rijmvorm te 
bedanken. Hij deed dat uitstekend of moeten we ‘zij’ 
zeggen want wijkverantwoordelijke Leen Van Laere 
had zich voor de gelegenheid als sint verkleed. Dat 
Roger jarenlang in het pak van de heilige kroop, had 
daar veel mee te maken. Zo te horen leidden baard 
en snor soms een eigen leven maar dat kon de vele 
kinderen die hij gelukkig maakte niet deren.

Wilfried was dan weer de man van de tombola die de 
kas van het comité moest spijzen. Hij deed er weken 
over om in Beveren en omstreken de prijzen 
bijeen te zoeken en hoe langer de zoektocht, 

hoe voller zijn living. Dan kwam Greta in aktie en 
werd er gesorteerd en een nummertje op geprikt. 

Greta stond ook altijd klaar om in de wijk een handje 
toe te steken en op de jaarlijkse wafelenbak kon ze 
niet worden gemist.

GD

Beveren-Zuid - Zet Roger, Wilfried en Greta in de bloemen

Wilfried en Greta, Leen, Roger en Irène. (G. Drieghe)(G. Drieghe)

Van links naar rechts: 
Erna Caspermans, Greet Mathys, Irene De Saeger, Juliette Vergauwen, Tine Slosse.

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

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

 
Tel. 03/775.29.01 - Fax. 03/775.32.60 - Email: www.cornelis-partners.be
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Begrafenissen 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 !

foto’s KUnnen GemAiLd Worden nAAr  GerdA.drieGhe@teLenet.Be of BezorGd in schoofLAnd 38, BeVeren. 
teLefonisch contAct: 03 775 26 75.

de foto’s Worden zo sneL moGeLijK inGescAnd en terUGBezorGd.

De Hen

Voor heel wat mensen ligt De Hen in Haasdonk maar de kruising Heirbaan-Kruibekesteenweg hoort wel 
degelijk bij Melsele. 
Flor Troubleyn en Petrus Geldhof waren de cafébazen van De Hen maar het was vooral Flor die vanaf 1935 
in de voorkamer bier begon te schenken. Ze bleef zo’n veertig jaar de dorstigen laven. Daarna volgden de 
uitbaters elkaar op en sinds het einde van de 20ste eeuw is er met Yves De Maeyer en Marleen De 
Keersmaeker opnieuw standvastigheid.

GD

        Melsele
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Aflevering 31

GTI EN SINT-MAARTEN BEGELEIDEN LAATSTEJAARS 
Februari is de maand waarin de laatstejaars beginnen te denken aan de viering van hun ‘laatste 100 
dagen.’ Hun directie en leerkrachten hebben gewoonlijk wat anders in petto. 
*De afdelingen mode, kantoor, thuis- en bejaardenzorg en kinderzorg van de Sint-Maarten Boven-
school zorgden met een schoolverlatersmarkt dat hun leerlingen konden kennis maken met jobs die 
bij in hun richting passen of met de mogelijkheden om verder te studeren.
Er waren 30 standhouders die de leerlingen verwelkomden en zo konden de leerlingen informeel 
kennis maken met scholen en bedrijven.
*Ook de laatstejaarsstudenten van BSO en TSO van het GTI hebben zopas een sollicitatiebeurs achter 
de rug. Een geschikte gelegenheid om aan sollicitatietraining te doen. Er kwamen afgevaardigden van 
26 bedrijven opdagen waartussen de laatstejaars een keuze konden maken.
Er werden ook afspraken gemaakt over vakantiewerk of over een vast werk. Naar aanleiding van deze 
sollicitatiebeurs hoorde ik op TV Oost, Pascal De Rop, de directeur van het GTI, zeggen dat er voor allen 
die in hun eindexamens slagen, weinig problemen zouden bestaan om een vast betrekking te vinden.

RP

Wist je... 
dAt de tomAAt VAn oorspronG 

een zUid-AmeriKAAnse pLAnt is?
In het Andesgebergte groeit hij in het wild maar Inca’s 
en Azteken kweekten ze ook. Deze laatsten maakten 
een onderscheid tussen ‘tomatl’ (rode bes) en ‘xicto-
matl’ (gele bes). 
De Spanjaarden brachten van hun veroveringen rond 
1500 de xictomatl naar Europa. Op dat moment was het 
nog een sierplant en waren de bessen niet alleen geel 
maar ook grillig van vorm. Pas eeuwen later werd ont-
dekt dat de vrucht van deze plant van de nachtschade-
familie (met giftig blad en stengel) ook gegeten kon 
worden. Door kruising was ze geëvolueerd naar een 
rode en ronde tomaat.
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Dolly was al op 5 juli 1996 geboren maar pas op 27 februari 1997 maakten de Britse wetenschappers het nieuws 
bekend in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Ondertussen was het gekloonde schaap al 7 maanden oud.

Minder goed nieuws uit de mobiliteitswereld. De Franse autoconstructeur Renault deelde mee dat de vestiging in Vil-
voorde op 31 juli zou worden gesloten. Meer dan drieduizend arbeiders en bedienden verloren hun baan.

De laatste dag van februari maakte de Prins Filip de laatste overtocht Oostende-Ramsgate. De Regie voor Maritiem 
Transport deed de boeken dicht.

De foto van de week was een sfeerfoto van de repetities van Mistero Buffo en hoorde bij het hoofdartikel. De musical 
was een aanleiding voor een gesprek met zijn regisseur ‘de Gabber’ of Gabriël Van Landeghem die in een vorig leven les 
gaf aan de muziekacademie.

Ik ben slimmer dan de burgemeester. Deze titel moest de lezers in de pen doen kruipen om oplossingen aan te bren-
gen voor de ongemakken die hoorden bij de vernieuwing van de N70.

Van jeugdraad naar jeugdcentrum. Tijdens de eerste vergadering werd de jeugdraad opnieuw samengesteld en een 
bestuur gekozen. Er was ook een oproep naar jongeren om namens de jeugdraad in de algemene vergadering van de 
op te richten vzw Jeugdcentrum te zetelen. Tenslotte kwam ook de naam van het nieuwe jeugdcentrum dichterbij. Uit 
de inzendingen werden drie namen weerhouden waaruit het schepencollege kon kiezen: Ter Jassen, ’t Orakel en Togen-
blik. Eind februari viel de beslissing, dus ruim op tijd voor de opening eind juni.

Davidsfonds Junior Journalistenwedstrijd 1997 was 
goed voor meerdere artikels in opeenvolgende edities van 
De Beverse Klok. In dit nummer verschenen de namen van 
de eerste twee reeksen en de winnende opstellen.

In 1979 vierde SK Beveren de landstitel en werden de spelers per boot 
door de gemeente gereden. Het verband tussen boten en voetbal of land-
titels ontgaat me maar moet er toch zijn want in 1997 besloten spelers en 
staf om gezamenlijk een van de laatste overtochten van de Prins Filip (zie 
hierboven) mee te maken. De landstitel was dat jaar voor Lierse.

GD

Och, zei Gust, nu hoor ik dat ze anderhalf jaar lang al het zwaar verkeer dat Beveren passeert langs allerlei 
kleine straatjes gaan sturen. Dan zijn die na één jaar natuurlijk weer kapot gereden en moeten ze weer 
omleidingen maken om die te repareren. Zo blijft natuurlijk het werk in de wereld.

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

Alle journalisten in spe.

Lode Cools, 
winnaar reeks 
vijfde en zesde 
leerjaar.

Sofie Sas, 
winnaar 
reeks eerste 
en tweede 
secundair.

1979. SK Beveren kampioen. 

Jacques 
Geeft raad

Op 10 maart in Ter Vesten, kunnen we 
nog genieten van ‘Elvis live’.  Of toch 
voor even want de Britse entertainer 
Mario Kombou kruipt dan in de huid 
(en in de excentrieke pakken) van Elvis 
Presley. De pers schreef hierover : the 
best Elvis since Elvis.  We horen 50 hits 
waarmee The King de wereld verover-
de.  Kaarten in Ter Vesten.

De gezinsbond Kieldrecht organiseert 
een tweedehandsbeurs kinderkledij, 
speelgoed en babyartikelen op zater-
dag 18 maart in Ermenrike van 14 tot 
16 uur. Verkopers kunnen zich inschrij-
ven via het invulformulier op www.
gezinsbond-kieldrecht.jouwweb.nl 

Ook in Kieldrecht voert Kunst Veredelt 
het stuk de ‘vier zusters’ op. De auteur 
schiep vier vrouwen die in de wereld 
staan met hun verlangens, gevoelens, 
frustraties en onhebbelijkheden.  
Voorstellingen op 24, 25, 31 maart en 
1, 2 en 3 april.  Kaarten verkrijgbaar 
03 773 42 79.

In Beveren speelt KET het bekendste 
stuk van Hugo Claus op ‘ Een Bruid in 
de morgen’.  Het tragische verhaal van 
een familie van de verarmde compo-
nist Pattini, waarvan zijn twee kinde-
ren bij elkaar vluchten in een vermoe-
delijke incestueuze relatie.  Voorstel-
lingen op 24, 25 en 26 maart.  Kaarten 
via jacques.bosman@belgacom.net

Gespreksavond: 
De jeugd van 
tegenwoordig

In nauwe samen-
werking met de 
ouderverenigin-
gen organiseert 
de Gezinsraad 
van Beveren een 

gespreksavond. Gastsprekers Pedro De 
Bruyckere en Michaël Opgenhaffen 
geven elk 45 minuten het beste van zich-
zelf. Daarna kan het publiek gezellig 
nakaarten bij een drankje in het Cultuur-
café Ter Vesten, aangeboden door de 
Gezinsraad van Beveren. Deelname is 
volledig gratis, maar inschrijven via de 
oudervereniging is verplicht. Wacht er 
niet te lang mee: vol is vol. 

CC Ter Vesten 14 maart om 20 uur
Pedro De Bruyckere (pedagoog). De 
jeugd van tegenwoordig. 
Michaël Opgenhaffen (professor nieuwe 
media aan de KU Leuven). Sociale media 
en jongeren.  

Inlichtingen: gezinsraad@beveren.be

WA

socrates
Ik probeer te doen 

wat ik zeg 
en te zeggen 

wat ik doe. 

(Kardinaal Danneels)
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In de TuIn
Oude bomen, schatkamers van erfgoed 
en biodiversiteit
 
Wij zijn in onze gemeente 
gezegend met een aantal 
schitterende oude bomen. 
Denk maar aan de zomereik 
langs de grote baan in Melsele 
tegenover de ingang van 
OC Boerenpoort, de enorme 
plataan in de Lijsterbessenlaan en 
waarschijnlijk de kampioen: de  geklasseerde rode beuk op Hof Ter Saksen.  
Deze bomen zijn stuk voor stuk levende monumenten en dragers van een zeer 
uitzonderlijke schat aan genen. Inderdaad, ze hebben tijdens hun levensloop 
gedurende de laatste honderden jaren aanvallen van venijnige ziekten en zware 
stormen doorstaan. En die hebben ze allemaal overleefd, terwijl hun soortgenoten 
het loodje hebben gelegd. Uit analyse is duidelijk gebleken dat het DNA van oude 
bomen merkelijk verschilt van dat van jonge exemplaren van dezelfde soort. Door 
kruisingen heeft men bomen ontwikkeld die rapper moeten groeien en dus snel-
ler “verkoopbaar” zijn.

Bovendien zijn oude 
bomen schatkamers 
van biodiversiteit en 
ware ecosystemen. 
Men heeft onderzocht 
dat oude bomen kun-
nen gerelateerd wor-
den aan honderden 
levende organismen 
waarmee ze samenle-
ven. Dan gaat het over 
planten, dieren 
(gewerveld zowel als 
ongewerveld), schim-
mels enz. Hierbij is de 
laatste jaren gebleken 
dat het belang van 

ondergrondse schimmels niet kan overschat worden. Volgens Ted Green van 
Ancient Wood Forum weten we op dit ogenblik meer van de maan dan van het 
bodemleven in een emmer bosgrond. Dat is een straffe uitspraak, maar hij heeft 
een punt (lees maar ‘Het Verborgen Leven van Bomen’ van Peter Wohlleben).
Zonder schimmels zou de aarde niet functioneren. Ze helpen de boom voedsel 
opnemen en ze verteren dood plantenmateriaal. Zonder schimmels verdronken 
we in dood hout!
Het is daarom van groot belang dat we oude bomen de plaats en ruimte geven 
die ze verdienen. Nieuw onderzoek heeft bewezen dat het wortelsysteem met de 
daarbij horende schimmels 2,5 maal verder reikt dan de zichtbare kroon van de 
boom.
Om het genenmateriaal van deze oude bomen te bewaren voor het nageslacht 
hebben vorige week 4 Engelse boomspecialisten stekken genomen van de Lum-
mense “duizendjarige” eik. Het is namelijk de bedoeling om deze te enten op 
gezonde onderstammen en zo een genenbank aan te leggen van veteraanbomen 
van over heel Europa. Door de klimaatopwarming en de nieuwe boomziekten die 
overal de kop opsteken en zich tegenwoordig razendsnel verspreiden (de wereld 
is een dorp geworden), is het zeer belangrijk dat men kan putten uit deze “topge-
nen reservaten” om eventueel soorten van uitsterven te kunnen behoeden.

FRAnçois

Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de Grootste 
deeLGemeente VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijK  
De leerkrachten van de meisjesschool in Melsele, wel heel lang geleden!

°°°

 °°°
De dames van Svelta Melsele doen het nog altijd schitterend en staan tweede 
in tweede klasse na Club Brugge. Zaterdag was het de topper, thuis tegen 
Club. Melsele won en komt nu op gelijke hoogte van Brugge.

°°°
Van 29 april tot 7 mei: Melsele wakt (week van de amateurkunsten) Leg maar 
al vast!

°°°
Erfgoeddag – wonen en leven in Briels. Op zondag 23 april van 10 tot 18 uur 
zijn er gratis gegidste rondleidingen in Briels. Bezoekers worden wegwijs 
gemaakt in de zorggeschiedenis van het dorp Melsele en het woonzorgcen-
trum Briels.

°°°

Het grafschrift van de week:
Hier ligt die ene Melselenaar die niet wist dat de beste eirebezen 
van Melsele zijn
Hij was geboortig van Hoogstraten maar geen excuus hij moest 
maar slimmer zijn
Die van Hoogstraten at hij o wonder
Nu ligt hij eronder

Den  est

Bovenste rij van links naar rechts: juf Van De Velde uit Zwijndrecht, juf Rosa (van adel!), 
juf Mariette Beyers, zuster Werner, juf Jeanine, juf Christianne Weekers

Middelste rij: juf Beatrix Van Moer, dan de drie nonnekes waarvan de middenste juf 
directrice was en juf Therese Suy

Onderste rij:  juf Irma De Munck, juf Rosa Heyrman, juf Rita Suy, juf Godelieve Heyrman, 
juf Jose Heyrman en juf Julia Van Raemdonck.

Aanleg hondenloopweide 
nabij park Cortewalle

Veel hondenbaasjes zijn vragende partij voor een plek waar ze hun trouwe 
viervoeter eventjes de vrije loop kunnen laten. Ze zijn vragende partij om een 
hondenloopweide aan te leggen nabij het centrum van Beveren. Een geschik-
te locatie werd gevonden nabij park Cortewalle. De hondenloopweide zal 
wellicht geopend worden aan het begin van de zomervakantie. Het terrein 
achter het park biedt voldoende ruimte voor de aanleg van een weide van 20 
m x 50m. Er worden ook zitbanken voorzien (voor de baasjes). De honden-
baasjes moeten er wel voor zorgen dat iedereen in alle veiligheid en netheid 
van het terrein kan genieten. Hondenpoep moet dan ook verwijderd worden.

Bevoegde schepen: Dominique Tielens.

WA

650- jarige eik in het kasteelpark van Hex

Gemeente BeVeren hArtVeiLiG
GrAtis opLeidinG reAnimeren en defiBriLLeren

De gemeente Beveren is sinds onlangs een 'hartveilige gemeente' en schafte 
hiervoor 9 AED (Automatische Externe Defibrillator)-toestellen aan die publiek 
toegankelijk zijn. Om de titel van hartveilige gemeente binnen te halen, vol-
staat het niet om alleen AED-toestellen te plaatsen. Ook opleidingen 'leren 
reanimeren' en 'defibrilleren' behoren hiertoe.Dinsdag 21/03/17 om 19:00
Rode Kruis Gebouw, gravendreef 1A, 9120 Beveren-Waas



DE BEVERSE KLOK - 6 

BurGerliJKe stand

horizontAAL:
(1) auto (Eng) (3) kip (6) Evan-
gelische Omroep  (7) werk (Lat) 
(9) voor de middag (11) invoer 
(13) gegroet (Lat) (14) schop 
(15) alcoholhoudende drank 
uit hop en mout door gisting 
bereid (16) schuif (17) voeg-
woord (19) deciliter (20) alge-
meen gangbaar (23) vroegere 
partner (25) Egyptische zonne-
god (26) niet ter plaatse (28) 
een bepaald stadium in de ont-
wikkeling bereikt hebben (31) 
te veel (32) een zekere (33) 
gegraven waterbekken

VerticAAL:
(1) ingewikkeld (2) de kleur van 
bloed (3) primitieve woning (4) 
gecastreerde stier (5)rond litteken op de buik van mens en zoogdier (6) vordering (8) 
godsdienstige rede als deel ve kerkdienst  (10) zee (Fr) (12) 1e pers enk v paaien (13) 
ziekte waarbij het afweersysteem wordt aangetast (18) Nieuwe Testament (20) soort 
(21) diepe, gapende snijwond (22) met weinig vet (24) bijwoord van graad (25) ritueel 
gebruik (27) weide (29 binnen (30) jij

François Bomhals °1927 
+02/02
Jonny Van Puyvelde °1929 
+02/02
Prosper Van Mieghem °1938 
+03/02
Maria Baeyens °1937 
+03/02
Hedwig Deleu °1926 
+03/02
Anna Van Landeghem °1924 
+04/02
Marie Lauwers °1921 
+04/02
Elvire Bodson °1930 
+04/02
Marc Cools °1944 
+06/02
Maria Liessens °1929 
+06/02
Cecilia Strobbe °1931 
+07/02
Marcel Weyenberg °1927 
+08/02

Herman Cools °1927 
+09/02
Florentinus Meeus °1932 
+10/02
Janvier Boone °1932 
+11/02
Luciana Janssens °1922 
+11/02
Marcel Van Steelandt °1946 
+12/02
Regina De Cock °1927 
+13/02
Alexandra Nikolaeva °1926 
+13/02
Yvonne Stevens °1931 
+13/02
Etienna Verberckmoes °1941 
+13/02
Adolf Biva °1929 
+14/02
Vera De Kerf °1940 
+14/02

oVerLijdens

Wat Blijft
Tederheid zal ik u noemen
Gij maakt mij wilder wilder dan gras
en bloemen, ik die al wilder dan water ben 
hoe zal ik u in mijn hartstocht noemen 
u die ik nauwelijks ken. 

Zal ik u lief en beminde noemen 
in hoeveelheid namen vloeit gij mij uit 
nooit stond een zomer zo te bloeien 
in al zijn linden in al zijn kruid. 

Hoe zal ik u in mijn kamer noemen 
als gij schreiend uw mond drukt aan mijn 
huid 
als gij stamelend man wordt in al uw zoenen 
tederheid zal ik u noemen.

Aleidis Dierick (°1932)

opLossinG KrUisWoordpUzzeL 158

KruisWoorDpuzzel 159

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

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

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

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

De Rycke
Gebroeders nv

Wannes Bosman en Kathleen De Ridder, 
Heiveldstraat 69/B

Jan Bogaert en Anneke D’haene, 
Koolputstraat 53

hUWeLijKen

in MeMoriaM
Georges Staes, geboren 1927 en weduwnaar van Simonne 
De Meersman, overleed op 16 februari. Ben, Sonja en Karin 
zijn hun kinderen. Hij is bekend als ambachtsman en kun-
stenaar. Op vele plaatsen in onze gemeente vind je werk 
van zijn hand. Onlangs bespraken we er een aantal van in 
onze rubriek Kunstmo(nu)menten (aflevering 11). Hij stamt 
uit een schippersfamilie, maar een zakenman zat er bij hem 
niet in. Hij liep school op de Tijskenshoekschool in Beveren. 

De Tweede Wereldoorlog maakte op hem een ingrijpende indruk en hij pamflet-
teerde  anti-oorlogstekeningen, die hij achteraf vernietigde. Hij volgde teken-
school maar werd voornamelijk gevormd door Jos Hendrickx. Na de oorlog vond 
hij werk als restaurateur en decorateur van patriciërswoningen. In 1950 schreef hij 
zich in aan de Koninklijke Academie van Antwerpen en nadien aan het Antwerpse 
Hoger Instituut. Vanaf 1961 gaf hij les aan de Academie te Sint-Niklaas tot zijn 
pensionering in 1993. Hij was een van de stichtende leden van de Piet Stautkring 
in 1946 en jarenlang werkend lid. Aan de ingang van zijn woonst in de Midden-
heide prijkt ‘Tibeert’, de kat uit het verhaal van Reynaert de Vos. Vanuit de hal in 
kasteel Cortewalle kun je op de binnenkoer zijn werk ‘Kasteelnimf’ bewonderen.
Georges noemde zichzelf  eerder ambachtsman en ging zijn eigen gang. Het top-
punt van erkenning in onze gemeente kwam er in 2009 met de overzichtsten-
toonstelling  met als titel ‘Schilderijen in Glas en Steen’ in kasteel Cortewalle.
En zo verdwijnt in onze gemeente een belangrijke kunstenaar, maar hij blijft aan-
wezig met zijn creaties.

Kunst is waarheid en schoonheid, 
ook al is de waarheid niet altijd schoon. WA

BABymAssAGe - oefensessie
Een moment van rust voor je baby en jezelf! Aanleren van eenvoudige 
massagetechnieken voor dagelijkse toepassing. We verwachten vader, 
moeder, grootouder of onthaalouder, samen met zijn/haar baby tussen de 
zes weken en zes maanden oud.
Dinsdag 21/03/17 om 9:30
Vergaderzaal Wit-Gele Kruis, Vuurkruisenlaan 12, 9120 Beveren-Waas

bvba De Clerck
Mosselbank 62
9120 Vrasene

Tel.: 03 775 54 72
0475 638 280

e-mail: dirk@de-clerck.be

ramen en deuren in pvc
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KUNSTMO(NU)MENTEN

Mensen worden ouder en blijven tegelijkertijd langer 
jong. Mensen blijven ook langer thuis, mantelzorg is 
daarbij het sleutelwoord. Een gevolg is dat bewoners 
in een rust- en zorgcentrum meer en meer zwaar 
behoevend zijn. De gezondheidszorg moet zich aan-
passen, mensen die ermee te maken hebben zijn er 
zich van bewust. Er worden hogere eisen gesteld aan 
comfort. De zorg is intensiever. Dementie is een bijko-
mend facet. Er is de secularisering van de maatschap-
pij, de kapel wordt vervangen door een ‘stille ruimte’. 
Het nieuwe huis wil een open huis zijn, geen eiland, 
geen gevangenis (die ligt een paar kilometer verder-
op). Samengevat,  aandacht voor huiselijke sfeer met 
cultuur, sport en natuur.

De gebouwen van de oude Notelaar, in gebruik sinds 
1977,  konden die hogere eisen niet aan en men koos 
voor een nieuwbouw. Op 27 april 2012 was er de offi-
ciële opening. Nog nooit zoveel relatief jong volk 
gezien in een woon- en zorgcentrum, merkte onze 
redacteur op. Het klassieke woonzorggedeelte 
beschikt over 147 bedden. Het dagverzorgingscen-
trum ‘De Sloester’ (dialect voor bolster of bast van 
een noot) biedt plaats aan 15 mensen en een kortver-
blijf kan zes mantelzorgers aflossen. Er zijn 34 service-
flats (assistentiewoningen)  ‘Hof ter Noten’. In totaal 
zijn er 236 bewoners welkom.

Tot daar de corebusiness. Aangezien het project werd 
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid dient min-
stens één procent van het bedrag besteed te worden 
aan een kunstwerk van een levende kunstenaar. Men 
opteerde om het bedrag te besteden aan meerdere 
kunstwerken. De gemeente beschikt over een uitge-
breide collectie van Ciamberlani en zo ontstond het 
concept om deze werken vanonder het stof en vanuit 
de kelder te halen om ze te confronteren met het 
werk van de laureaten. En zo geschiedde. De gebou-
wen kunnen beschouwd worden als een museum 
met Ciamberlani als blikvanger.  De binnentuin wordt 
gedomineerd door ‘De Engel’.

Aan het onthaal vinden we de plastieken presenta-
tiekasten van Peter Weidenbaum (Tienen). Hij is een 
van de hedendaagse kunstenaars die banale huise-
lijke elementen verheft tot een artistiek niveau. De 
kasten verwijzen naar de aloude pronkkasten waarin 
destijds het chique servies werd uitgestald. Hij wil 
hiermee deze zithoek een zweem van huiselijkheid 
meegeven.

In de cafetaria prijkt de portrettengalerij Ciamberlani 
in combinatie met werk van Sara Vanagt. Sarah 
Vanagt (°1976) studeerde geschiedenis aan de uni-
versiteit van Antwerpen en film aan de National Film 
and Television School in Beaconsfield (Verenigd 
Koninkrijk). Ze maakt voornamelijk documentaires, 
video-installaties en foto’s. Haar werk wordt geprodu-
cet door het productiehuis vzw Balthasar, een naam 
die verwijst naar de film ‘Au Hazard, Balthasar’ van 
Robert Bresson. Op de muur in de cafetaria contras-
teert ze met foto’s die de verbondenheid van oude-
ren met dieren, in casu ezeltjes, verbeeldt. 

    

Op de beveiligde afdeling (eerste verdieping) vallen 
de vrolijke kleuren op van de houten boom van Jan 
van Bergen (Brasschaat), die het opneemt tegen de 
landschappen van Ciamberlani. 

Nick Ervinck uit Lichtervelde verrast met een figura-
tieve collage die te vinden is in de gang van de twee-
de verdieping van Hof ter Noten. Hij inspireerde zich 
op Hof ter Saksen en plaatste elementen daarvan luk-
raak in een imaginair landschap. Het resulteerde in 
een vrije compositie en hij verwees bovendien naar 
een van de belangrijkste tradities in Beveren nl. de 
Sint-Maartenviering. Vandaar de merkwaardige dak-
bedekking. 

In de ontspanningsruimte ertegenover zijn een tien-
tal werken van Ciamberlani verzameld, waaronder 
een aantal mooie vrouwenportretten. Hij schilderde 
ze vaak in opdracht. 

               

15
De nieuwe 
Notelaar/ 

De Sloester/
Hof ter Noten

Deel 3

Symbool van de oude Notelaar. (R. Heyrman)

Toenmalig OCMW voorzitter Ann Cools opent. (W. Andries)

(W. Andries)

(R. Heyrman)

Werken van Ciamberlani. Van links naar rechts: Portret vader 
Vincent Ciamberlani, portret van Boerenvrouw, zelfportret, 

portret van Lieske Van Gavere, neerblikkend vrouwenhoofd, 
portret van zuster van A. Ciamberlani,  rustend vrouwen-

hoofd, Lieske van Gavere in profiel.(R. Heyrman)

(R. Heyrman)

(R. Heyrman)

(R. Heyrman)

(R. Heyrman)
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Wim Reyns is een jonge fotograaf die zich voorname-
lijk focust op de natuur. Zijn foto’s stralen rust uit op 
een kleurrijke manier. Werken van deze Beverse kun-
stenaar zijn te zien in de vergaderzalen en in het kap-
salon. 

  

Bronnen
W. Andries, De nieuwe Notelaar officieel geopend, De 
Beverse Klok 18de jaargang 2012 nr 2
W. Andries, Noortje Cools, een hart van steen, De 
Beverse Klok 18de jaargang 2012 nr. 3
Bezoekersgids, WZC De Notelaar

WA

(R. Heyrman) Het kapsalon met werk van Wim Reyns. (R. Heyrman)

streetart
Bij de behandeling van de streetartkunst vorige zomer, hadden we 
het over het kleine werk van Chaos tegen de gevel van het tijdelijke 
KBC-kantoor op de Grote Markt in Beveren. 
Onlangs dook van deze Portugese streetartkunstenaar opnieuw een 
werkje op in het Beverse straatbeeld. Deze keer hangt het aan de 
sporthal van de Broederschool op de Boerenmarkt.

GD

ons elsKe
Zou de Provincie niet te vermur-

wen zijn om een vergunning 
te verlenen voor de bouw 
van de evementenhal Sin-
gelberg van de heren Huts 
en Verhulst als die beloven 
dat ze die volledig in glas 

zullen bouwen?
Voor onze streek zijn dat  twee 

vliegen in één klap: we kunnen die musical over 
1940-’45 gaan zien en we zijn van dat gezever 
over die glastuinbouw in Melsele-Zuid vanaf.

KunstBende Waasland 2017
Zondag 12 februari gaven de Wase deelnemers (13-19 jaar) het beste van zichzelf in de voorronde die werd 
georganiseerd in CC Lokeren.
Er waren acht verschillende categorieën: TXT, dans, muziek, mode, foto, film, beeldend en performance. In de 
top drie van deze categorieën zaten spijtig genoeg geen Beverse namen.
Gelukkig was er nog de publieksprijs want die ging naar Eclips Dance Studio uit Beveren met ‘I Want To Be 
Yours’. 
De eersteprijswinnaars verdedigen hun eer in de nationale finale op 14 mei. Eclips Dance Studio zal er die 
dag niet bij zijn maar aan hun deelname houden Floor De Brabander, Iris De Meulenaere, Jessy Desodt, 
Kelly Desodt, Eline Joos, Caro Maes en Thibault Verbeke wel een bootcamp over.

GD

Alle winnaars van de voorronde. (Stef Van Oevelen)

daGeraad
Elke Beverse Kloklezer kent dit beeld als ‘ons 
Elske’. De laatste maanden hebben we een 
beetje medelijden met haar. Afbraakwerken 
en de bouw van nieuwe appartementen 
brachten heel wat ongemak voor haar mee. 
Het waterbekken stond in de weg en werd uit-
eindelijk verwijderd. Tegenwoordig is haar 
directe omgeving terug een beetje toonbaar  
maar ons Elske zit er toch ongemakkelijk bij. 
Wat moeten wij en zij ons voorstellen bij de 
bordjes ‘geen drinkwater’? Er is de verste verte 
geen water te zien. Of is ons gemeentebe-
stuur van plan om er een attractie van te 
maken om internationale toeristen te lokken? 
In Brussel weten ze met Manneke Pis en Jean-
neke Pis daar alles van.

GD  
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Gele ditjes,   blauwe datjes.EDDY ROELANDT 
neemt voor de vijfde keer afscheid van de Freethiel.

Pensioenleeftijd bestaat in het voetbalwereldje blijk-
baar niet. Eddy Roelandt wordt dit jaar 71 en verlaat, 
ondertussen al voor de vijfde keer in zijn loopbaan, de 
Freethiel. Hij wordt jeugdscout voor RSC Anderlecht.  
Eddy is de zoon van Alfons Roelandt (die 32 jaar op de 
markt in Beveren “De Vier Eemers” openhield). Alfons 
speelde sinds de oprichting in 1935 bij SK Beveren en 
was nadien één van de stuwende krachten van de 
jeugdwerking op de Freethiel. Eddy zelf debuteerde 
op zijn zestiende in de Beverse eerste ploeg (in vierde 
klasse in 1963) maar kon door de loodzware concur-
rentie nooit een basisplaats afdwingen. Toch speelde 
hij acht matchen in de eerste afdeling (seizoen 1968-
1969). In 1971 verliet hij voor het eerst de Freethiel en 
ging voor één seizoen bij de nieuwe fusieclub Sc 

Lokeren spelen. Nadien was hij vier jaar actief bij Excelsior St-Niklaas en drie jaar 
bij Red Star Haasdonk. Ondertussen haalde hij een trainersdiploma en werd 
jeugdcoach bij SK St-Niklaas waar hij ook enkele weken T1 werd nadat Leon Nol-
let er werd ontslagen. Bij St-Niklaas werd hij assistent van Ladislav Novak en toen 
de Tsjech hoofdtrainer werd op Beveren in 1986 kwam Eddy mee. In 1987 werd 
Novak ontslagen (het allereerste trainersontslag ooit bij SKB) en depanneerde 
Roelandt vier matchen tot Wilfried Van Moer kwam. Van Moer bleef niet en René 
Desaeyere werd de nieuwe trainer met Eddy als assistent. Onder Rik Pauwels was 
Eddy Roelandt beloftentrainer en jeugdcoördinator (de T2 was toen Franky 
Janssens). Bij het ontslag van Pauwels werd Eddy Roelandt gepromoveerd tot 
hoofdtrainer en bleef zeven matchen op post .Uiteindelijk werd Johan Boskamp 
binnengehaald en was er geen plaats meer voor Eddy...we zitten dan in het jaar 
1990. Een tweede vaarwel. In 1994 keert Eddy terug, ditmaal als uefa-trainer (met 
o.a. Spelers als Jimmy Smet, Bart Van Den Eede en Tristan Peersman onder zijn 
hoede). Drie jaar blijft hij uefa-trainer. In 1997 stopt hij daarmee maar komt een 
jaar later terug, dit keer als jeugdcoördinator, een functie die hij zal uitoefenen 
tot 2001. In de loop van dat jaar neemt Luc Audenaert het over . In het seizoen 
2012-2013 komt Eddy dan de jeugdwerking vervoegen van Waasland-Beveren, 
hij wordt opnieuw jeugdcoördinator . 

RB

Eddy Roelandt(foto 
Waasland-Beveren)

 * Sinds half februari is verdediger HRVOJE CALE aan de slag bij de 
Kroatische eerste klasser INTER ZAPRESIC. Inter Zapresic werd in 1991 de aller-
eerste kampioen van Kroatië en won een jaar nadien de beker. Nadien zakte de 

ploeg weg en degradeerde zelf. Sinds enkele jaren 
speelt het opnieuw in de eerste klasse. Voor Cale, 
die vorig jaar in Slovenië landskampioen werd met 
Olimpic Llubljana, is het een terugkeer naar Zapre-
sic. In het seizoen 2004-2005 speelde hij daar al een 
seizoen...het was zijn laatste jaar in Kroatië want 
nadien speelde hij in Turkije, Duitsland, België en 
Slovenië. Cale speelde twee seizoenen bij Waas-
land-Beveren en heeft vijf A-caps voor Kroatië op 
zijn palmares staan.
 

 * JORDAN ATHEBA, vorig seizoen in de beloftenkern van WB tekende 
in januari een contract bij de Spaanse derde klasser EL ENDENSE, een ploeg uit 
Elda in de buurt van Valencia. El Edense haalde ook nog een Nederlander bin-
nen, Hans Mulder, ex-Nec, RKC en Willem II. De transfers trokken heel wat 
belangstelling in Spanje want de 22-koppige spelerskern van de derde klasser 
bevat maar negen Spanjaarden meer en de rest zijn allemaal buitenlanders.  
Atheba speelde in het seizoen 2015-16 ook een aantal vrienschappelijke wed-
strijden met het eerste elftal. Zo stond hij in de basis in de match op PSV in 
november 2015. De Ivoriaanse Belg werd 22X Belgisch jeugdinternationaal in 
een lichting met ondermeer Dennis Praet, Merveille Goblet, Siebe Schrijvers, 
Trossard, Kabbasele, Foket en Castagne. Hij werd vooral bekend omdat hij mee 
in de wagen zat bij het verongelukken van Junior Malanda. 

 ZORAN KOKOT heeft het scoren nog niet verleerd. Een paar weken 
geleden scoorde de Bosniër een hattrick voor zijn club VITEZ in een match 
tegen Rudar Kakanj.

 * Gewezen beloftentrainer TIM BAVRE werd vorige maand de nieuwe 
T1 van SK Berlare, hij verving er ex-Lokeren-speler Angelo Nijskens.  

 * EMMANUEL SARKI speelt opnieuw in Polen.  De Nigeriaan speelde in 
het seizoen 2011-2012 tien wedstrijden voor toenmalig tweede klasser Waas-
land-Beveren dat hem had overgenomen van het Israelische Ashdod. Na een 
jaartje Freethiel vertrok hij naar het Poolse Wisla Krakau waar hij drie seizoe-
nen actief was. In de heenronde van dit seizoen speelde Sarki voor het Cyprio-
tische AEL Limassol maar kwam daar maar aan vijf wedstrijden zodat hij in 
januari besloot zijn contract te verbreken. Hij testte bij het Tsjechische Karvina 
maar trok uiteindelijk terug naar Polen waar hij bij Krakau een goede reputatie 
had opgebouwd. Sarki tekende een overeenkomst bij eerste klasser GKS 
TYCHY. De afgelopen drie seizoenen kwam Sarki ook geregeld uit voor de nati-
onale ploeg van Haiti.

RB

Hrvoje Cale

50ste europese Match Voor 
sarah sMits.

Eind februari moest volleybal-club ASTERIX-AVO 
aan de bak in de kwartfinales van de Challenge Cup 
tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. 450 toe-
schouwers zagen de thuisploeg met 2-3 verliezen in 
Sporthal Meerminnen. Voor de match werd SARAH 
SMITS in de bloemetjes gezet, het was haar 50ste 
Europese wedstrijd voor Asterix. In tegenstelling tot 
veel van haar gewezen ploegmaats heeft Sarah niet 
gekozen voor een buitenlands avontuur. De onder-
tussen 28-jarige volleybalster speelt al sinds 2008 
bij Asterix. Voordien speelde ze 12 jaar bij VC Zoersel 
(en 1 jaar  bij Zandhoven). Bij Asterix pakte ze 6 
landstitels en 3 bekers. Twee keer werd ze verkozen 

tot beste speelster van het land (in 2013 en 2016). 
RB

Sarah Smits

Brons voor Judoka Femke De Bruyn
Na medailles op de Provinciale en 
Vlaamse Kampioenschappen 
moest Femke De Bruyn van de 
Beverse Judoclub aantreden op 
de Belgische Kampioenschappen 
in Herstal. Daar kwamen de beste 
8 judoka’s van het land (4 Vlaamse 
en 4 Waalse atleten) samen om te 
strijden voor de Belgische titel. 
Femke, haar ouders en coach had-
den er alles aan gedaan om voor 

een goede voorbereiding te zorgen.
In de klasse tot 63 kg in de leeftijdscategorie U18, kon ze haar eerste wed-
strijd winnen met een houdgreep. In de tweede kamp, de halve finale, stond 
de kamp na 4 minuten gelijk. De golden score moest een winnaar opleveren. 
Jammer genoeg liet ze zich verrassen met een binnenwaartse maaiworp.
Ontgoocheling vanzelfsprekend, maar coach Bart Geelen en Papa Gust kon-
den Femke terug opladen voor de wedstrijd om de derde plaats.
Ze stond weer met volle overtuiging op de tatami en ze zou er alles aan doen 
om voor de eerste keer op het podium te staan van een Nationaal Kampioen-
schap en dit als eerstejaars in de U18.
De kamp ging gelijk op maar Femke kon na een overname de tegenstandster 
met een armklem  kloppen. Brons dus op 15-jarige leeftijd.

WA (met dank aan Bruno Bertels)
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Albert Panisstraat 172 - Beveren  
Tel. 03/755 33 54

e-mail: optiek.thys@skynet.be
GrATis PArkinG oP BijlsTrAAT

Optiek

l  openingsuren:
   di-vr: 9u30-12u / 13u30-18u
   zat:  9u30-12u / 13u30-17u
l Contactlenzen
l Hoorapparaten LAPPERRE
   tijdens de openingsuren op
   afspraak

Acht gemeenten en hun gemeenteraden namen de 
uitnodiging aan om deel te nemen aan de gesprek-
ken voor de nieuwe fusiegemeente en brachten die 
tot een goed einde. 

Doel (1.110 inwoners – 25,60 km²)

Waarnemend burgemeester: Willy 
Struys (ter vervanging van Rafaël De 
Roeck + juli 1976)

Schepen: Georges Verley
Raadsleden: Henri Weemaes, Rosa Anthoon, Andreas 
Bral, Petrus Josephus Goossens, Frans Vleeschouwer, 
Gilbert Scheerders, Remi Moenssens 
Secretaris: Georges Van De Vyver 

Verrebroek (1.275 inwoners – 15,83 km²)
Burgemeester: Kamiel Van De Velde
Schepenen: Etienne Van Duyse en Amedé Geerts
Raadsleden: Gerard Geerts, Arthur Laureys, Frans Van 
Puyvelde, Werner Noens,  Richard De Smit, Jozef Ver-
meiren
Secretaris: Paul Gheldolf

Kallo (1.950 inwoners – 27,62 km²)
Burgemeester: Honoré Onghena
Schepenen: Leon Reyns, Amanda Van 
Look-Hendrickx
Raadsleden: Herman Wielandt, Karel 

Van Berlo, Norbert Cordeel, Richard Van Gerven, Erna 
Beeldens-Weyten, Willy Vleeschouwer, Remi Bogaert, 
Armand Smet 
Secretaris: Alfons Vleeschouwer 

Vrasene (3.797 inwoners – 13,77 km²) 
Burgemeester: Paul Goossens 
Schepenen: Gaston Van Stappen, Albert 
Karel Taelman
Raadsleden: Emiel Goeman, Lucien Fie-

rens, Georges De Paep, Etienne Audenaert, Paula 
Eeckhaoudt-Van Cauteren, Roger Nijs, Joseph Schae-
kers, Armand De Block, Georges  Uytdenhouwen
Secretaris: Godfried Verschelden 

Haasdonk (4.077 inwoners – 10,27 km²)
Burgemeester: Arthur Boeye
Schepenen: Jozef Valaert, Omer De 
Jonghe
Raadsleden: Yvonne Buys-Verhelst, 

Albert Rodrigus, Roger Batens, Constant Roodhooft, 
Marcel Moordtgat, Kamiel Van Mele, Hilaire Van Laere, 
Frans Van Raemdonck, Eugeen Thijs, Jozef Smet 
Secretaris: Hector Bauwmans 

Kieldrecht (4.157 inwoners – 19,49 km²)
Burgemeester: Amedé Van Mieghem
Schepenen: August Weemaes, Frans Van 
Overmeiren 

Raadsleden: Jozef De Roeck, Fideel Schwiebbe, Mar-
cel Dillis, Georges Van den Bergh, Laurent Gijs, André 
Uytdenhouwen, Gerard Pauwels, Oscar Lingier, Albert 
Cleiren, Irène Van Oevelen 
Secretaris: Luc Anné

Melsele (7.424 inwoners – 18,54 km²) 
Burgemeester: Jos De Roeck
Schepenen: Gisleen Van Vossel, Robert 
Blommaert, Charles De Smet 
Raadsleden: Jozef Van Puymbroeck, 

Albert Van Mieghem, Lutgarde Cools-Fabry, Jerome 
Dierickx, Karel De Meulenaere, Frederik Claessens, 
Jozef Baukeland, Gerard Verstraeten, Louis Van Havere 
Secretaris: Paul Vandermeulen 

Beveren (16.896 inwoners – 19,03 
km²) 
Burgemeester: Marcel Van der Aa
Schepenen: Camiel Bolsens, Alfons Lam-
bers, Gilbert Bosman, Paul Noppe

Raadsleden: René Cappaert, Alfred Jegers, Marcel Van 
Kerckhove, Robert De Decker, Gilbert Bracke, Aloïs 
Goyvaerts, Hilaire De Wreede, Johan Lesseliers, Guido 
De Paep, Dionysius Onghena 
Secretaris: Roger Van Roeyen 

Op 31 december 1976 hadden deze acht gemeenten 
samen 40.686 inwoners.

KDM
(GD)

VeertiG Jaar Groot-BeVeren  afleVerinG 6

sport anders 
Enkele mensen werden door gemeente Beveren gehuldigd voor een bijzon-
der sportprestatie. Melselennaar Davy Reniers liep voor de tweede maal de 
Marathon des Sables, een zware loopproef waarbij in vijf etappes zo’n 250 
kilometer in de bloedhete woestijn moeten afgelegd worden, met daarbij 
nog de bagage op de rug. 
En zeggen dat onze jeugd vanaf het minste dat ze moeten presteren, de hele 
tijd met een flesje water in de hand loopt.

RP

de Wetenschapper
WAArom drAAien de Wijzers VAn een KLoK in Wijzerszin?

Deze vraag is nu nog relevant, maar binnen de kortste 
jaren hebben we een digitale klok zonder wijzers. Op het 
eerste gezicht zou je denken dat het te maken heeft met 

het feit dat we op het noordelijk halfrond de zon op die 
manier om ons heen zien draaien  (ook al draait de zon 
niet om ons heen, maar dat was ooit de overtuiging).  
En als je dat denkt heb je ook bij het rechte eind. De 
voorloper van de klok is de zonnewijzer. En dat kan 
primitief: steek een stok in de grond en de schaduw 

ervan vertelt je alles over de voortschrijdende tijd. 
Logischerwijs heeft men bij de ontwikkeling van de mecha-

nische klok dezelfde draairichting aangehouden. Op het zuidelijk halfrond is 
de draairichting omgekeerd, maar de klok is in het noorden uitgevonden.

Tijdsmeting is in deze technologische tijd sterk verfijnd. Atoomklokken kun-
nen met duizelingwekkende precisie de tijd meten en ze worden beheerd 
door de Koninklijke Sterrenwacht van België. Het netwerk van atoomklokken 
is o.a. van belang voor het bijstellen van de klok. De aarde draait om haar as in 
24 uur. Dat is niet helemaal correct, de aarde vertraagt (hij wordt ook ouder). 
Die afwijking wordt af en toe gecorrigeerd met een schrikkelseconde, laatst 
op 30 juni 2015, die dag was een seconde langer dan een normaal etmaal. 

WA

spreuK Van ’t  jaarGetij
Deze keer eens geen korte weerspreuk maar een gedicht 

van Simon Vestdijk (1898-1971) getiteld ‘Maart’

Dit is een duivelskind, deze maand maart.
Men kan dit in een stormnacht goed bemerken:
Hij buitelt door de schoorsteen op de haard
En blaast de torenhanen van de kerken!
 
Nochtans, al wat hij roert is slechts zijn staart,
Waarmee hij wind maakt als met vogelvlerken,
En van zijn hoef is enkel ‘t boerenpaard
De drager, dat de akker gaat bewerken.
 
Rust en beweging is deze maand eigen:
Wildheid der luchten, en op aarde ‘t wachtend
Verlangen naar wat eerlang komen gaat.
  
En drooggewaaide stoepen langs de straat
Zijn nooit zoo helderblauw en kalm en smachtend
Als wanneer buien in de hemel dreigen.
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Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

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

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

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

Maandag : wekelijkse rustdag

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

SAMEN  ONDERWEG

                                       
www.houttequiet.be                                 
info@houttequiet.be

Oude Zandstraat 25
9120  Beveren-Waas

Tel  (03)750 95 00

Kapelanielaan 1
9140  Temse
Tel  (03)780 34 30

Cultuurboom 2016
Sinds 1993 reikt de Gemeentelijke Cultuurraad 
regelmatig een prijs uit aan mensen die op gebied 
van cultuur in onze gemeente een opmerkelijke 
functie hebben vervuld. Niet elk jaar komt er een 
vereniging of een individu in aanmerking. Dit jaar 
was het de beurt aan Richard Willems, die zichzelf 
met activiteiten zodanig in de picture plaatst, dat 
hem voorstellen bijna affronterend zou zijn. Hij is 
lid van verschillende culturele verenigingen zoals 
HHK Het Land van Beveren, het Sint-Maartensco-
mité, de Gidsenvereniging en de Orde van het Pil-
lorijn. Hij vertoont een onbaatzuchtig engage-

ment en dat is in deze tijden van ‘graaicultuur’ blijkbaar niet zo vanzelfsprekend. 
Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam voornamelijk rond het culturele 
erfgoed van onze gemeente en de heemkunde. Al deze verdiensten en nog meer 
werden gebundeld in een brochure die op de dag van de uitreiking voor het 
publiek beschikbaar was.
Hij is bovendien abonnee van onze krant en een vereniging als de onze heeft veel 
respect voor haar abonnees en als ze ook maar de minste publicatie maken of suc-
ces boeken, zetten we hen met genoegen in het zonnetje. Proficiat Richard.

oVerzicht UitGereiKte "cULtUUrBomen"

WA

1993: Lisette Bourdiaudhy  
1994: Gabriël Willems        
1996: Koninklijke Piet Stautkring    
1997: Sint-Martinuskoor  (nu Acantus)
1998: EH Deken Richard Weemaes     
2000: Roger Van Roeyen     
2001: Herman Cools      
2003: Toneelkring KET

2004: Orgelcomité Melsele vzw            
2007: H.H.K. ‘ t Land van Beveren    
2008: Figurentheater Vlinders & C°   
2011: Kunst Veredelt (Kieldrecht)
2012: Harmonie Kunst en Vreugd
2013: Johan De Ridder
2016: Richard Willems

VorminGplus Waas-en-DenDer
 stelt Voor

Desserten: natuurlijk lekker
Vegan, suikerarm en glutenvrij
Ben je verplicht of kies je bewust om zuivel, suiker of tarwemeel uit je voedingspa-
troon te schrappen? Dan weet je uit ervaring dat lekkere taarten en desserten 
maken niet eenvoudig is. Je gaat naar huis boordevol frisse ideeën en bruikbare 
recepten. Ingrediënten zijn inbegrepen in prijs. 
woensdag 8/3 van 13u30 tot 16u00
Prijs: 18.00 euro - Standaard, (12.50 euro - Met korting)
Begeleiding: Wendy Van Looy (hobbykok en blogster Koken in Balans)

Tijd voor jezelf
Eenvoudig leven
"Ik zal even mijn agenda nemen", en pas dan merk je dat hij al boordevol afspra-
ken en to do's staat. Gaat er een alarmbelletje rinkelen? Ben je soms te druk bezig 
en kom je niet toe aan wat voor jou echt belangrijk is? Op deze vorming praten we 
over prioriteiten stellen, nee zeggen en het leven eenvoudiger maken. 
woensdag 15/3 van 19u30 tot 22u00
Prijs: 9.00 euro - Standaard, (4.50 euro - Met korting)
Begeleiding: Resy De Meulder (educatief medewerkster Vormingplus)

China als regionale speler en wereldmacht
China is in de 21ste eeuw uitgegroeid tot een economische en politieke macht. 
Hoe verhoudt die opgang, de Beijing Consensus genoemd, zich tegenover de 
Washington Consensus? Wordt het Chinese groeimodel een inspiratie voor ande-
re landen die zich ontwikkelen? 
donderdag 16/3 van 10u00 tot 12u30
Prijs: 11.00 euro - Standaard, (5.50 euro - Met korting)
Begeleiding: Bart Dessein (professor UGent en voorzitter onderzoeksgroep East 
Asian Culture in Perspective)

Resy De Meulder over de levenslessen van Dirk De Wachter
Veel mensen hangen aan de lippen van de bekende psychiater Dirk De Wachter. 
Zijn visies zijn dan ook belangrijk voor deze tijdsgeest: blijf verwonderd, wees 
onbevangen, koester je geliefden, wees niet bang van een beetje ongelukkigheid 
en engageer jezelf. Opgelet: deze vorming wordt niet gegeven door Dirk De Wach-
ter. We gaan in op de levenslessen uit zijn boeken. 
een reeks van 4 woensdagen op 22/3, 29/3, 19/4 en 26/4 van 19u30 tot 22u00
Prijs: 44.00 euro - Standaard, (22.00 euro - Met korting)
Begeleiding: Resy De Meulder (educatief medewerkster Vormingplus) 

Al deze activiteiten gaan door in CC Ter Vesten.
Inschrijven voor een van de activiteiten kan op het telnr. 03 775 44 84 van Vormingplus 
Waas-en-Dender of via www.vormingplus.be/waas-en-dender. Betaling na bevesti-
ging van inschrijving op het reknr. BE33 8916 7404 6946.

Wijze Woorden

Op het pad der 
vriendschap bloeien 
de mooiste bloemen. 

Ze heten 
verdraagzaamheid, 

eerlijkheid, 
hulpvaardigheid en 

vertrouwen.

spreUK VAn de 
dAG

Wacht niet op een 
goede dag, 

maak er een!

Ciamberlanidreef 78 bus 21, 
9120 Beveren

0472 37 87 37
Goossens_steven@skynet.be

BVBA vloeren 
Jozef Reyns

vakkundige plaatsing
van vloer- en muurtegels

reyns
vloeren
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‘t klokzeel
tUinieren…

Met februari kwam de kortste maand gelukkig weer 
met de wat langere dagen. En als het een zonnige dag 
was en je vond de juiste plek uit de wind, kon je buiten 
al een gezellig babbeltje slaan. Zo ’n praatje over de 
geleverde arbeid in je tuin en over wat er eerstdaags 
nog te doen staat, is de helft van de vreugde van het tui-
nieren. De gesprekspartner is misschien een toevallige 
bezoeker of een buurman die bezig is met dezelfde 
hobby als die van jou of je vrouw die het bloemenge-
deelte van de tuin voor haar rekening neemt. Je praat 
en je vraagt. En je mening wordt getoetst aan die van de 
gesprekspartner. En nu en dan kom je op een idee waar-
van je  zegt: waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht.
In december had ik nog een uitgebreid artikel gelezen 
over de Beverse en Kruibeekse compostmeesters die 
gevierd werden met de opening van een nieuwe kring-
looptuin. Die is gelegen in het recyclagepark van Ibogem 
aan de Schaarbeekstraat in Melsele en de toegang is 
naast de ingang van de ondertussen door veel mensen 
gekende kringwinkel. Dat zo ’n kringlooptuin bedoeld is 
om de mensen inspiratie te geven om zelf te beginnen 
met kringlooptuinieren, is nogal logisch; en dat betekent 
zoveel als tuinieren zonder veel afval te produceren. Als je 
daar zelf al enige jaren mee bezig zijt, moeten ze jou niet 
meer uitleggen dat snoeiafval, verwelkte bloemen en 
andere plantenresten gebruikt kunnen worden om je na 
verloop van tijd een waardevolle verbeteraar van je tuin-
grond te verschaffen: de compost.

…de Groenste…
Echt nieuwe zaken had dat krantenartikel mij dus niet 
geleerd, maar toen ik er met mijn vrouw over sprak, her-
innerde ze mij eraan dat ik twee jaar geleden een grote 
hoeveelheid compost uit onze eigen composthoop had 
gehaald en dat rijkelijk had uitgestrooid in haar bloe-
mengedeelte. En je kan niet geloven, zegde ze, hoe 
sindsdien de bovenlaag daar niet meer ‘dichtslaat’ na 

een paar dagen regen. Het werken tussen de bloemen is 
nu veel aangenamer dan vroeger, toen de klei, die van 
nature in onze grond zit, de bovenlaag tot een ‘dorsvloer’ 
maakte. Waarom probeer je niet met die compost het 
groentengedeelte van onze tuin ook een compostbeurt 
te geven om voor een betere bovenlaag te zorgen?
Ik moet bekennen dat ik eerst nog lichte tegenzin moest 
overwinnen. Vijf jaar geleden had ik ‘rijpe’ compost 
gehaald in het recyclagepark van Ibogem om de grond 
in mijn tomatenserre te verbeteren. En spijtig genoeg 
was ik ‘van een kale reis thuisgekomen!’ De tomaten 
hadden dat jaar een vieze smaak en dan denk je: ‘Dat 
spul gebruik ik nooit meer voor mijn groenten; voor 
bloemen tot daar aan toe, daar moet je niet van eten.’
Het daaropvolgende jaar was die slechte smaak bij de 
tomaten gelukkig verdwenen, de compost was beter in 
de bovenlaag verwerkt en zo verteerd, denk ik. En kwam 
het misschien niet doordat in een glazen kas de regen 
niet zijn werk kon doen? Maar ik bleef afkerig.

…onder de hoBBy’s.
En toch ik ben aan de slag gegaan. Pas op, niet zo hevig 
als dat  zinnetje zou doen vermoeden. Ik vulde kruiwa-
gen na kruiwagen met onze eigen compost. Terwijl ik 
dat in het rond voerde en hoopjes legde in mijn tuin, 
dacht ik: ‘Dat van die ‘kale reis’ is wellicht te wijten 
geweest aan het feit dat ‘dat spul’ vreemd was aan onze 
tuingrond. Misschien was die vieze smaak van de toma-
ten te vergelijken met het in de geneeskunde welge-
kende afstotingsverschijnsel bij transplantaties’ 
Laten we hopen dat die laatste - ver gezochte - uitleg de 
juiste is. Maar je mag van mij aannemen dat ik de eerst-
komende weken hoopvol uitkijk naar de eerste radijs-
jes en sla. En ik zal die nauwkeurig aan een smaakproef 
onderwerpen
Hoopvol uitkijkend dus. Bijna als een kleuter die de 
paasklokken verwacht! 

RP

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een centra-
le 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 rij-
dende huisartsen, is permanent beschik-
baar en geopend tijdens weekends en 
feestdagen.

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

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

De satellieten zijn enkel geopend op zater-
dag, 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 feestda-
gen 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 
09u00: Bel politie Beveren 03  750 14 11 die 
zal doorverwijzen naar de geselecteerde 
nachtdienstapotheek

colofon
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de WeerBorsteL of  
‘t GedAcht VAn rieKes de Ben

Riekes heeft Stan, een oude beken-
de, ontmoet die hij in een eeuwig-
heid niet meer gezien had en zoals 
dat gaat hebben ze mekaar heel 
wat te vertellen. Over hun vrouw, 
hun kinderen en natuurlijk ook hun 
kleinkinderen. Daarna komt het 
onderwerp ‘reizen’ aan de beurt.
Stan vertelt met evenveel vuur over 
beren in Noorwegen als over leeu-
wen in Afrika.
-Ik blijf liefst in mijn eigen land, zegt 
Riekes, daar ken ik best mijn weg.
-En nooit het buitenland eens 
geprobeerd? wil Stan weten.
-Bijna, zegt Riekes. Tien jaar geleden 
hadden we geboekt voor een 
vakantie in Engeland, maar dat is 
niet doorgegaan vanwege de schrik 
om links te moeten rijden.
-Maar dat valt best mee, beweert 
Stan.
-Dat ziet ge van hier, zegt Riekes. Ik 
heb dat toen hier eens uitgepro-
beerd. Maar dat viel dik tegen. 

Bij een ongeluk moet je geluk 
hebben, is een wijs gezegde. 
Het is niet de eerste keer dat je 
iemand hoort zeggen: die heeft 
een gelukkige engel gediend of 
die heeft een goede engelbe-
waarder gehad als die persoon 
aan een groot gevaar ontsnapt 
is. Het kwam bij dat ongeval op 
een hele of een halve seconde 
aan om aan het gevaar niet ten 
onder te gaan.’Het was echt OP 
HET NIPPERKE’. Het woord ‘nip-
pen’ is een intensivering, het 
versterken van wat het woord 
‘nijpen’ uitdrukt. Als iets hoog-
dringend is, zeggen we dat het 
spant, dat het nijpt. Bij zoiets 
spannends kan je de lippen of 
de billen samen nijpen en ‘op 
het nippertje’ aan een onheil 
ontsnappen.
Nippen wordt ook gezegd als 
we met samen ge(k)nepen lip-
pen aan een borrel proeven.
Hij kon nog echt ‘op het nipper-
ke’ wegspringen als die boom 
viel. 

RP

neM nou


