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Alex VAn leuVenhAge,
een bijzonder man als bijzondere veldwachter. 
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De BeVeRSe KlOK

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

Vervolg op blz. 2

KAreL BosmAn met pensioen, Lees p.4

De generatie die nooit honger of oorlog heeft gekend, is ook de generaties met 
de meeste depressies, angsten en zelfmoorden. Een jongeman vermoordt ge-
woon een onbekende. Geen passie, woede, echtelijk drama, roofmoord of een 
andere uit de hand gelopen emotie. Men spreekt dan van zinloos geweld, maar 
is geweld niet altijd zinloos? 
Geweld zonder aanleiding, gewoon het lozen van drift. Er moeten elementen zijn 
in onze samenleving die dergelijk gedrag in de hand werken. De veilige familiale 
haven is verlaten. De job geeft mensen minder binding. Bedrijven zijn anonieme 
‘dozen’ en men verandert van werk zoals van broek. Mensen werken hard, maar 
krijgen er minder waardering voor. Via allerlei evaluatiegesprekken wordt de 
lat steeds hoger gelegd. Enkel de besten blijven. Iedereen is vervangbaar, geen 
plaats meer voor solidariteit of onderling vertrouwen. Vroeger bleven mensen 
hun hele leven bij hetzelfde bedrijf en ze waren trots op hun ervaring en vak-
manschap. Tegenwoordig zijn oudere werknemers te duur en wil men ze kwijt.

Psychologen en psychiaters bijten er hun tanden op stuk want de kwaal kan 
maar worden genezen als men de oorzaak kent. Sommige jongeren zijn op de 
dool als gevolg van een combinatie van verveling, gebrek aan zelfbesef of uit 
puur afreageren. Ze zijn sociaal ontwricht en behoren tot geen enkele groep met 
normen en waarden. Ze zijn contactarm en kunnen niet omgaan met de mede-
mens. Ze zijn eigenlijk leeg en wanhopig. Praten wordt vervangen door pillen. 
Een pilletje slikken kost minder moeite dan jezelf blootleggen. Mensen krijgen 
een etiket van een bepaalde ziekte opgeplakt. Het pleit hen vrij van verantwoor-
delijkheid. Ze hebben ADHD, autisme, anorexie, depressies, borderline, burn-out. 
Een pilletje brengt de oplossing, verdere therapie is overbodig. De farmaceutische 
nijverheid bloeit als nooit tevoren, ze maakt medicamenten en vooral veel winst. 

Tot daar de mening van therapeuten. Maar er is ook de mening van mensen 
die beroepshalve met jongeren omgaan. De commercie heeft zich gestort op 
de wereld van de jongere. Hij leeft in zijn eigen wereldje en eist rechten op. 
’s Morgens staat hij op met het gekakel van Stubru, gsm in aanslag. Hij kan zich 
geen poot verplaatsen zonder een ipot. Het uitgangsleven speelt zich ’s nachts 
af in een zwoele en oorverdovende sfeer. Hij vergeet dat een individu in een 
maatschappij ook plichten heeft. Plaats maken voor een bejaarde in de tram of 
een dame laten voorgaan, is er niet meer bij. Eerst is eerst. Op school kan hij zijn 
enthousiasme goed verbergen. De leerkracht is een ‘seut’ of een ‘loser’. 
Er is een taak voor iedereen die met jongeren te maken heeft: ouders, leerkrach-
ten, leiders van jeugdbewegingen, trainers van een sportclub… Ze moeten 
sterk staan om de confrontatie aan te gaan. 

We mogen de schuld niet enkel in de schoenen schuiven van de jongere. Onze 
maatschappij hecht teveel belang aan prestatie. Topsporters worden aan-
beden en verhuizen op jonge leeftijd met een lamborghini naar Monaco. Op 
school pakt men graag uit met de beste leerlingen. 
Is het dan zo slecht gesteld met kinderen en ouders van tegenwoordig? Abso-
luut niet. Het geschetste beeld vormt een uitzondering. Negentig procent van 
de ouders hebben een openhartige en vertrouwelijke relatie met hun kinderen. 
Er is een kentering. Hoe jonger de ouders, hoe strenger de opvoeding. Wie vroe-
ger te laks werd opgevoed, eist nu van zijn kinderen meer gehoorzaamheid. Op-
voeding is datgene wat overblijft, nadat vergeten is wat ooit is geleerd. 

‘Centraal Hok voor Verdwaalde Duiven’ staat er op een bord aan de gevel van de bunga-
low in de IJzerstaat 95 in Melsele. Ik had vroeger al gehoord dat duivenliefhebbers daar 
vreemde duiven die op hun hok belandden konden afgeven. Toen ik in de groententuin 
last kreeg van een thuisloos tam konijn dat niet zo tam bleek te zijn dat ik het zelf kon 
te pakken krijgen, verwees men mij op de gemeente naar het voornoemde adres.

Alex Van Leuvenhage (°1950), die ik nog ken als oud-leerling van op het GTI, ging na 
zijn schooltijd, in afwachting van zijn legerdienst, op leercontract bij Piet Ruthgeerts, 
de smid op de Melseledijk. En na zijn soldatentijd werd hij mobiele seingever bij de 
Spoorwegen. Hij heeft daar 36 jaar gewerkt en kon dan met pensioen gaan.
Hij is altijd een dierenliefhebber geweest en dat zag ik toen ik hem de eerste keer ging 
opzoeken. In een hoekje stonden 3 prachtige ganzen die ons in stilte en met argwaan 
bekeken. Die anders zo fiere en luidruchtige vogels had Alex zopas moeten gaan 
vangen op Cortewalle omdat ze in de buurt overlast veroorzaakten. 

geVAngen ALs een rAt in een VAL, Lees VAn stAminee tot CAfé p. 7

Ook als Alex afwezig is kan je hier verdwaalde duiven afgeven. 
Steek ze gewoon in de kevie die aan de gevel staat en schrijf je naam op het blad. 

En wil je op voorhand weten of hij je kan helpen: zijn telefoonnummer is 03/755 14 72
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In 1984 volgde Alex een opleiding tot bijzonder veld-
wachter in Drongen en werd hij benoemd door de 
Procureur des Konings. Hij moest de eed afleggen bij 
de griffier van het Vredegerecht in Beveren. Onder-
tussen heeft hij niet enkel zijn asiel voor verdwaalde 
duiven, waarvoor hij samenwerkt met de Duiven-
bond, maar hij is sinds 1987, eerst in Beveren en daar-
na ook in Kruibeke en Temse, aangesteld om de 
openbare gebouwen en andere eigendommen vrij 
te houden van verwilderde dieren, vooral van duiven. 
Zijn eerste ‘jachtterrein’ was de kerk van Melsele waar 
hij in 1987 niet minder dan 113 duiven ving, waartus-
sen 32 geringde zaten, hokduiven dus. Het jaar daar-
op was de totale vangst 92 en nog een jaar later 32. 
De ingreep had dus duidelijk succes. En onlangs heeft 
hij in de oude tabaksfabriek Verhaert in de Peper-
straat, waar ooit het GTI nog klassen had, 48 duiven 
gevangen.

drUKKe tiJden
Toen de vogelgriep toesloeg in 2006 braken voor 
Alex drukke tijden aan. Hij haalt zijn registers boven 
en daartussen zitten de opdrachten van de gemeen-
tebesturen geklasseerd om op dit en dat domein 
hoenders te gaan vangen. Dat jaar kwam hij tot een 
totaal van 754 verwilderde kippen die hij heeft 
gevangen en die in het vilbeluik beland zijn. Om nog 
niet te spreken van de massa duiven die hij in alle ker-
ken en kapellen van de streek moest vangen.

Bij zo’n vangst worden de geringde duiven van de 
andere gescheiden. Alex belt de ringnummers door 
naar de Duivenbond in Zele, die de eigenaars verwit-
tigt dat hun ‘prijsvliegers’ in Melsele in de IJzerstraat 
af te halen zijn.

een HArt Voor dieren
-Heel wat duivenmelkers spelen tegenwoordig 
alleen voor het geld, dat zijn geen echte duivenlief-
hebbers. Dat maakt Alex op uit het feit dat zo weinig 
van de opgevangen dieren ook opgehaald worden. 
Zo vindt hij het schrijnend van een bepaalde ‘melker’ 
uit Beveren die het vertikt om zijn jonge duif te 
komen ophalen. Alex is van plan om de wijkagent op 
de man af te sturen.

Ik zie in een hokje een paar fretten zitten. Die heeft hij 
nodig als op een kerkhof konijnen overlast veroorza-
ken. De oude fret is blind en heeft slechts 3 poten, 
maar hij krijgt evenveel van het lekkers als de jonge. 
En die lekkernij is … slagroom uit de spuitbus.
En om te tonen hoe vertrouwd hij met zijn fretjes is, 
laat hij het jongste beestje een vlek bloed van een 
dode duif van zijn kaak likken.
-Heb je dat al verteld van ons Flavie, vraagt zijn 
vrouw Vivian.
Flavie was het Vietnamees hangbuikzwijn dat Alex 
enige jaren geleden gevonden had op de terreinen 
van Westerlund in het haven- en industriegebied. Het 
was een niet meer zo jonge zeug die door verwilder-
de honden de oren afgebeten was. Zij was een 
typisch voorbeeld van een ‘overbodig huisdier waar 
we goedkoop van af willen’.Hij nam het hulpeloze 
zwijn mee naar huis om het te verzorgen. Via de pers 
heeft Alex toen na twee maanden iemand gevonden 
die het wou adopteren. Hij kreeg toen ook telefoon 
van de vrouw van politicus Herman De Croo die 
beloofde het beestje op te nemen als Alex geen uit-
weg vond.
En er worden veel te veel huisdieren losgelaten in de 
natuur. Het oogt prachtig, hoor, zo’n paar witte dui-
ven die bij een huwelijksviering de vrijheid krijgen. 
Maar die beestjes eindigen gegarandeerd dood in de 
goot. Denk ook aan de paaskuikentjes die men met 
Pinksteren al lang beu is. 
Hij wil de mensen op het hart drukken dat ze geen 
twee keren maar zeven keren zouden nadenken eer 
ze een huisdier kopen. Meestal is dat een hondje, 
katje of konijntje waar vooral de kinderen om vragen. 
En die dieren zijn zo lief als ze klein zijn. Het gevolg is 
gekend. Eens het hondje een hond is, het katje een 
kat of het konijntje een heus konijn en de zorg die de 

kinderen er in ’t begin 
aan besteed hebben 
verflauwd is, dan wordt 
het dier geen lust maar 
een last. En in de plaats 
van het naar het asiel te 
brengen, kiest men, laf 
als men is, de goed-
koopste oplossing: 
ergens loslaten.
En liefst nog in het don-
ker, als niemand het 
ziet!

RP

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

-Je weet wel hoe dat komt, zeker, zegde Alex. 
De Beverse hondenbezitters die op Corte-
walle komen wandelen houden hun dier 
niet aan de leiband, wat wel zou moeten vol-
gens het reglement. Die honden rennen 
achter de ganzen aan en die belanden bui-
ten het domein. Is dat geen zonde? Nu kan ik 
gaan zoeken naar iemand die deze 3 vogels 
wil. Ik kan het niet over mijn hart krijgen die 
te doden of ze zelfs maar van mekaar te 
scheiden.

Deze duif werd hier binnengebracht met een gat in de borst. 
Ze was tegen een hoogspanningskabel aangevlogen. 

Ze worden 21 dagen ter beschikking gehouden 
en dan gaan ze naar houders van roofvogels. 
Het gaat niet alleen om duiven van hier, er zitten 
er zowel Duitse, Franse als Nederlandse tussen. 
Vanmorgen nog stak de postbode een envelop 
in de bus uit het Nederlandse Gerwen. Daarin 
zat een briefje met daaraan vastgeplakt een bil-
jet van 5 euro voor de gemaakte onkosten en 
met de vraag van liefhebber Boudewijns: ‘ gelie-
ve de duif met nummer 2010/37 los te laten.’
Men is bij de Duivenbond afgestapt van het 
vroegere systeem om de duivenopvanger zelf 
contact te doen opnemen met de eigenaar van 
de duif. Want als dat een gekende speler was, 
dan gebeurde het wel eens dat het telefoontje 
achterwege bleef en die duif voor heel wat geld 
verkocht werd aan iemand die wel eens met 
een echte rasduif wilde kweken.

Alex is vertrouwd met zijn fretjes 

Montmartre in Hof ter Saksen
Wie Montmartre zegt, denkt al onmiddellijk aan de impressionisten in Parijs die 
op Place du Tertre hun artistieke kunsten lieten bewonderen. Iets gelijkaardigs 
wil men ook in Hof ter Saksen. Kunstenaars – tekenaar, schilder, beeldhouwer, 
graficus, fotograaf – zullen hun kunne tentoonspreiden en dit tegelijkertijd met 
‘Beeldig Hof ter Saksen’. Het evenement vindt plaats op de eerste zondag van 
juli, augustus en september. Wie wil deelnemen kan inschrijven via André Fors-
thoff, Azalealaan 19 te Beveren (037753620) nini.andre@telenet.be 
Op zondag 3 juli zal de tentoonstelling begeleid worden door ‘The Motel men’ 
(rockebilly, country en western muziek) en de Clan Hay Piper Band (doedelzak). 
Inkom gratis.

WA
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Koppen van de week
(aflevering 145)

Gouden huwelijksjubileum 1980

Op de trappen van het gemeentehuis in Melsele 
poseert de familie Van Goethem ter gelegenheid van 
het gouden huwelijksjubileum van Fons en Florien.
Fons Van Goethem (°1906) en Florien De Roeck 
(°1911) woonden in de Kloetstraat in Melsele.
Ze trouwden in Zwijndrecht op 4 juni 1930 en vierden 
de vijftigste verjaardag tussen hun vijf kinderen, klein-
kinderen en andere familieleden.
De foto dateert van 1980, dus enkele jaren na de 
gemeentefusie. De schepenen Van Mieghem en De 
Roeck mochten mee op de foto. Rechts van het 
gemeentehuis zie je nog een stukje van de gevel van 
café Gemeentehuis, tegenwoordig een krantenwinkel.

Voor de trappen:
Frans Van Goethem, Jozef Baukeland, Leopold Van 
Goethem, schepen Amedé Van Mieghem (met lichte 
vest) en voor hem de jonge Pascal Bosman. Daar-
naast de jubilarissen Fons Van Goethem en Florien 
De Roeck, de jonge Patrick Bellon, schepen Jos De 
Roeck, Marc Van de Merlen (met bril), Simonne Van 
Goethem en de jonge Anja Van de Merlen, Krista De 
Bock en Albert Van de Merlen.

Op de rij achter de jubilarissen staan Wilfried Bosman, 
Jeannine Van Goethem en Maria Van Goethem, en 
Mariette Onghena. André Bellon staat achter Mariette.

Volgende rij: Annie Van Bergen met achter haar Staf 
Rotthier, daarnaast Marie Van Goethem en Frans Van 
Goethem en rechts Danny Van Goethem.
Tenslotte op de trap van onder naar boven: Marie De 
Roeck, Maria Boeye, Leo Staes, (?) Pauline (De Meule-
naere ? – bijgenaamd “de vloeker”), (?), Cesarine Van 
Goethem.

(met dank aan Jos Aps en Leopold Van Goethem)
GD

Heb je een foto met een verhaal of 
met vraagtekens?

Bezorg hem ons met zoveel 
mogelijk informatie.

Misschien vind je hem terug in een 
volgende aflevering.

Herken je iemand,
 laat Het ons weten via 

deBeVerseKLoK@AdVALVAs.Be of 
gerdA.driegHe@teLenet.Be

of teLefonisCH 
03 775 26 75 (gerdA)
of met een BriefJe nAAr 
sCHoofLAnd 38 (gerdA)

of door ContACt te nemen met 
iemAnd Anders VAn de redACtie

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 !
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ONDERWIJZER KAREL BOSMAN MET PENSIOEN

Na 32 jaar les gegeven te hebben in het eerste leerjaar van de Centrumschool in 
de Bosdamlaan mag Karel Bosman zich terecht ‘specialist 1e studiejaar’ noemen. 
Een kind helpen bij zijn of haar eerste stappen in lezen en rekenen is een fantas-
tische opdracht. En de eerste echt geschreven nieuwjaarsbrief begeleiden en 
leren voorlezen en in datzelfde jaar de kinderen voorbereiden op de feestelijke 
Eerste Communie, het zijn taken die achteraf grote vreugde verschaffen aan 
kind en aan leerkracht..
Dat 1e studiejaar erfde hij in 1979 op genoemde school van Marcel D’Hooge die 
in dat jaar directeur werd. Maar de eretitel ‘specialist 1e studiejaar’ verwierf hij 
geleidelijk door zijn grote zorg voor de jeugd en zijn toewijding. Geleidelijk raak-
te Karel met de Centrumschool vergroeid. Hij vormde daar bovendien als het 
ware de brug tussen de generatie van ‘de schoolmeesters’ die hij daar als collega 
had leren kennen in zijn beginjaren en de huidige generatie leerkrachten die 
grotendeels uit juffen bestaat.

Op vrijdag 24 juni zullen de leerlingen in de namiddag op de Centrumschool 
uitgebreid afscheid nemen van meester Karel.
En op 1 juli is er het officiële afscheid met de directie, de collega’s en de oud-
collega’s die met de gevierde hebben samengewerkt.
We wensen meester Karel en zijn echtgenote Greet, die sinds Kerstmis j.l. met 
prepensioen is, een goede gezondheid toe zodat ze in lengte van dagen van 
hun pensionering kunnen genieten.

RP

Eén en al bezorgdheid voor de jeugd. Dat typeerde de loopbaan van meester Karel.

Herinneringen
Als Karel in zijn herinneringen graaft noemt hij voor de vuist weg de 15 col-
lega’s waarmee hij ooit parallel gestaan heeft vanaf het moment dat het 1e 
studiejaar moest gesplitst worden. En de rijksinspecteur die in de jaren ’80 
geregeld op de school kwam blijft ook in menig geheugen gegrift staan. 
Inspecteur Desmet volgde gewoonlijk een paar lessen in je klas en maakte 
daarna een verslag op in het bureau van de directeur. Daarbij mocht ook de 
hond van de inspecteur aanwezig zijn. Als de speeltijd van de kinderen voor-
bij was, liet de man zijn hond de speelplaats opstormen en het beest kwam 
met zijn voorpoten op de vensterbank en de tong uit zijn bek naar de kinde-
ren kijken die van schrik onder hun bank doken.

Steun team 199 voor Oxfam-Solidariteit
Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus 2011 nemen wij deel aan de Oxfam 
Trailwalker! In het prachtige decor van de Hoge Venen zullen wij 100 km 
wandelen ten voordele van Oxfam-Solidariteit. Wij bereiden ons momenteel 
niet alleen voor op sportief vlak, maar proberen ook minstens 1500 euro in te 
zamelen om te mogen starten.

Sponsor onze wandeltocht en help armoede en onrechtvaardigheid de 
wereld uit! 

Steunen kan via www.oxfamtrailwalker.be of via overschrijving IBAN: BE37-
0000-0000-2828 (BIC: BPOT BE B1) met de mededeling 8048 - OTW TEAM 199 
- GIFT. Voor giften vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. 

Dank voor uw steun,
Team 199

Maurice Maris, Hans De Volder, Gerda De Gendt en Cécile Van Havere

jacQUes GeeFt raad
Nog op zaterdag 25 en zondag 26 juni, van 10 topt 18 uur kan U de ten-
toonstelling bijwonen van de werken van Bevers kunstenaar Wim Van 
Remortel.  De wat lugubere titel “met varkenskleppen’ wijst naar de ope-
ratieve ingreep die Wim onderging waarbij hem twee varkenshartklep-
pen werden aangenaaid.  In de marge van deze tentoonstelling worden 
via projectie ook andere werken van de kunstenaar getoond.  Voor de 
varkenskleppen kan U terecht in Cortewalle.

Een paar memorabele data : op 26 juni kan men in Vrasene terecht voor 
‘Vrasene Fietst’, op 2 juli naar Kieldrecht voor ‘Kieldrecht feest’ en op 3 juli 
naar het hof ter Saksen waar de Sint-Jankunstvrienden ‘Montmartre’ 
organiseren.  

Er komen in de zomermaanden ook weer gratis geleide bezoeken.  
Op 3 en 17 juli, 7 en 21 augustus en 4 en 18 september, komt Cortewalle 
aan de beurt.  Van de kelder tot de zolder neemt een gids U mee.  
Afspraak om 15 uur aan de ingang van het kasteel.  
De rondgang duurt ongeveer 2 uur.  
Op 10 en 24 juli en 14 en 28 augustus komt Fort Liefkenshoek aan de 
beurt.  Ook hier weer verzamelen om 15 uur aan de kanonnen van het fort.

ons elske
Ik zou alle jong uitziende dames en juffrouwen willen waarschu-
wen tegen een opdringerige man, wellicht een verleider of zelfs 
verkrachter. En dit naar aanleiding van de recente diefstal van 
een condoomautomaat in jeugdcentrum ’t Ogenblik. 
Het is blijkbaar iemand die erop uit is alle, maar dan ook àlle 
sporen van zijn daden uit te wissen.
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t
Vraag hed aan Maja

Sluit  je een abonnement af, of neem je een abonnement?

Dat is een goeie vraag, want afsluiten is wat dubbelzinnig in de combinatie 
met abonnement. Is het de start of het einde van de overeenkomst?
Wanneer het de abonnee betreft, is nemen gebruikelijker dan afsluiten (maar 
het is mogelijk). Voorbeeld: Ik heb vorig jaar een abonnement op Humo geno-
men. Afsluiten is eerder van toepassing aan de kant van de leverancier. Voor-
beeld: Hij is erin geslaagd het nagestreefde aantal abonnementen af te slui-
ten. Een abonnement kan je bij het verstrijken van de overeengekomen ter-
mijn verlengen of vernieuwen dan wel opzeggen (en dus niet afsluiten). 
Naast afsluiten en nemen, kan je ook abonneren gebruiken als abonnee. 
Voorbeeld: Ik heb me geabonneerd op Eos.

Hebt u ook een prangende taalvraag? 
Stuur een mailtje naar maja@beverseklok.be

In MeMORIAM
Op 2 juni overleed in de palliatieve eenheid 
“Charon” van het ASZ Aalst eerwaarde heer Willy 
Vernimmen, de pastoor-deken van Haaltert. 
Hij was geboren te Waasmunster op 27 augustus 
1944 en werd priester gewijd te Gent op 6 juli 
1968. Hij was bij ons een goede bekende want hij 
was onderpastoor van Melsele van 1968 tot 1975 
en onderpastoor van Beveren, Sint-Martinus van 
1975 tot 1992. De man was erg graag gezien en erg 
begaan met het verenigingsleven en kon overweg 
met alle groepen in de parochies waar hij werkte.
Toen hij op zijn 65e overgeplaatst werd naar Haal-

tert, na 17 jaar in Zelzate gewerkt te hebben, vertelde hij hoe hij daar in het 
begin een beetje scheef bekeken werd door sommige van zijn parochianen 
omdat hij ook goede contacten had met de socialisten. Hij moest aanvankelijk 
wennen aan het grote wantrouwen dat er tussen de verschillende Zelzaatse 
politieke families heerste.

Op 5 juni overleed thuis in zijn woning aan de Gro-
te Baan in Melsele, Albert Caluwaert, de echtge-
noot van Paula Jacob. Het echtpaar heeft 3 kinde-
ren: Dirk, Marc en Martine en 5 kleinkinderen.
Albert was in Beveren geboren op 4 mei 1937. Hij 
was erg technisch aangelegd en als praktijkleraar 
in het GTI te Beveren leerde hij heel wat jonge 
mannen onder andere de fijnste knepen van het 
lassen. Later werd hij in die school werkmeester. 
Zijn voornaamste hobby’s waren vissen, tuinieren 
en fruit kweken en van dat fruit drankjes maken.

Op 9 juni overleed Julia Noppe, weduwe van Lou-
is van Remortel. Ze was geboren op 5 april 1910 
en bijgevolg was ze sinds vorig jaar eeuwelinge.  
Ze stichtte een van de overbekende grote gezin-
nen in onze gemeente met negen kinderen. Een 
sterke vrouw met een scherpe geest, die samen 
met Louis een culturele interesse tentoon spreid-
de die uitstraalde naar de kinderen.  Ze was jaren 
actief als winkelierster van decoratie- en verfarti-
kelen. Ze verkocht kleur en bracht het ook figuur-
lijk in vele harten. Bij het afscheid van de Moe, de 

grootmoe, de overgrootmoe was er een enkele traan maar vooral blijdschap 
om een lang samenzijn en een gelukkig verleden. De kinderen namen 
afscheid met de woorden van Alice Nahon, een klassiek gedicht, maar toch zo 
rakend in zijn eenvoud.   

Avondliedeke
’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
Nog even voor het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik in het huis mijns herten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was…;
Dan voel ik op mijn jonge lippen, 
Die goedheid lijk een avondzoen…
’t Is goed in ’t eigen hert te kijken
En zo z’n ogen toe te doen.

De Beverse Klok biedt aan de nabestaanden en vrienden van de overledenen haar 
oprechte deelneming aan.

PS Lezers en andere geïntresseerden kunnen voor onze rubriek “In memoriam” een 
overlijdensbericht en een foto van hun familielid aan onze redactie bezorgen.

WA & RP

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

G.D.V.
Algemene karweien, 
herstellingswerken, 

verbouwingen, 
gyprocwerken, laswerken...

Gunter De Vleeschouwer
GSM: 0495 169 719

Fax: 03 755 55 27

e-mail: gunterdv@telenet.be

H. Consciencestraat 26 - 9120 Beveren

gerArd de pAepstrAAt (meLseLe)
Gerard De Paep had fervente medestanders en even heftige tegenstanders 
en dus was er jarenlang heel wat te doen omtrent een mogelijke straatnaam. 
Je kon er onder meer in onze krant over lezen. 
Sinds de gemeenteraadszitting van 21 januari 2011 komt de “Gerard De 
Paepstraat” op de officiële straatnamenlijst van onze gemeente. 
Het wordt de naam van de nieuwe insteekweg voor een verkaveling van 
twaalf percelen, die wordt ontsloten langs de Ijzerstraat.

GD
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WASE BEGRAFENISSEN bvba

Stationstraat 32 - Beveren
rechtover de boerenmarkt

Tel. :
775.71.50

Een menselijke
begeleiding ...

en de kans om
WAARDIG afscheid
te nemen van uw 
dierbare overledene

ROUWCENTRUM
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM 
ROUWCENTRUM

DE
BLAUWE
POORT

BuRgeRlIJKe STAnD

kruiswoordpuzzel 24
HorizontAAL:

(2) bevestiging 
(3) muziekzender (
6) Verenigde Staten 
(8) garderobe 
(11) materiaal van een spin 
(12) oogvormig snoer 
(13) onder andere 
(14) vroegere Europese 
munteenheid 
(16) speelgoedmensje 
(17) vochtafvoer 
(19) bladgroente 
(20) slee (21) jongensnaam 
(23) niet vol 
(26) zonder haar
(29) orgaan 
(31) met iemand praten via 
internet 
(33) Brief van Paulus aan de 
Efeziërs 
(34) nikkel  
(35) verbinding tussen hoofd en romp (36) in beslag genomen (37) analoge output

VertiCAAL:
(1) uitstraling (2) niet de prooi (3) kookgerei (4) dansfeest (5) strijkinstrument (7) nv (Fr) 
(8) klomp aarde (9) koekjesfabrikant (10) Aziatisch land (15) circa (16) toevoeging aan 
een brief (17) brede landweg (18) bovenste van het dak (20) het geheel (22) de heer-
schappij hebben (24) eventueel (25) schaamte (27) uitroep van erkenning (28) niets-
zeggende klank, vaak in liedjes gebruikt (30) rijst (Fr) (32) technisch secundair onderwijs

oVerLiJdens
Van Steen Celestina, °1913, 
+26/05/2011
Mamouni Mohamed, °1944, 
+28/05/2011
Bral Gabrielle, °1923, 
+30/05/2011
De Bruyn Maria, °1919, 
+30/05/2011
Van Ho Alice, °1918, 
+01/06/2011

Bogaert Hugo, °1950, 
+02/06/2011
Caluwaert Albert, °1937, 
+05/06/2011
Vermeiren Elien, °1987, 
+05/06/2011
Pissierssens Bob, °1963, 
+07/06/2011
De Bock Achillis, °1924, 
+08/06/2011
Strobbe Laura, °1923, 
+09/06/2011

opLossing KrUisWoordpUzzeL 23

HUWeLiJKen
De Backer Alain en Van Landeghem Marianne uit de Fabriek-

straat 69, zijn getrouwd op 3 juni.

Op 4 juni stapten Ward De Clercq en Sofie Schaeckers uit de 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 101 in het huwelijksbootje.

Ook Nico Bollaert en Charlene Deschamps trouwden op 4 juni, zij 
wonen nu in Diksmuide, Warmoesstraat 2.

Wim Toté en Marjan Verheggen uit de Hermelijnstraat 14 werden ook op 4 juni 
officieel in de echt verbonden.

Stijn Melis en Evelien De Raeymaecker zijn getrouwd op 11 juni en hun adres is 
Pauwstraat 17.

Ook op 11 juni traden Michel Van Esbroeck en Eva Van Waesbeeke uit de Dorpsstraat 
114 in het huwelijk.

Stein Hoffmann en Kim Van Mele uit de Bijlstraat 144 kozen ook voor 11 juni om elkaar 
hun jawoord te geven.

Net als David Pintens en Pam Helssen uit de Hertog Van Arenberglaan 38 trouwens, 
ook zij trouwden op 11 juni.

En om het rijtje af te sluiten; Kristof De Rocker en Kirsten Ivens uit de Moretusstraat 
16 bus 302, zij trouwden ook op 11 juni.

Wij wensen hen allemaal voorspoed en geluk!
WVM

Van Felix Timmermans,  
Boerengebed
’t Kruis staat eenzaam in de velden,
door mijn zware boerenhand
uitgesneden en gebeeldhouwd
en godvruchtig neergeplant.

Jezus is voor on s gestorven
en misschien ook voor mijn veld.
Al onz’ haren, en de sterren,
ook het zaad heeft Hij geteld.

Heer, laat ons elkander helpen,
Gij, die ’t stro niet hebt miskend,
geef mij ’t zaad, ik geef de tarwe
voor uw heilig sacrament.

socrates
Lachen is de kortste afstand tussen mensen. 

(J.F. Kennedy)
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Vervolg op blz. 8

Theofiel Verstiggel (Trapkes op, nr. 71) van 
De Vlaamsche Zanger was tevens mandenvlechter 
en menig voorbijganger stond vol bewondering door 
het keldervenster te turen naar het werk van zijn vaar-
dige handen. Hij had samen met zijn echtgenote 
Melanie van Kemzeke tien kinderen. De wijmenbe-
werking in het Waasland was in het begin van de 
20ste eeuw een echte nijverheid. Samen met de 
klompenmakers verdwenen ze langzaamaan uit het 
straatbeeld. Het was een café-chantant, Theofiel 
schreef zijn eigen teksten. In de jaren dertig van vori-
ge eeuw kwamen de zonen Verstiggel – die alle uit-
stekende muzikanten waren – gedurende de kermis-
dagen muziek maken. Ze waren bekend via hun 
muziekensemble VIOS, waarvan niemand ons de 
betekenis kon verklappen. We doen een poging met 
‘Vooruitgang Is Ons Streven’. Is het niet correct, het 
klinkt toch goed.

Ernaast op nr. 75  was er De 
Gouden Poort bij Louis 
Picavet en Louise Vergau-
wen. Hij stond bekend als 
acteur bij de plaatselijke 
toneelbond ‘Kunst Ver-
edelt’. Hij blonk uit in pas-
toorsrollen, vandaar zijn 
bijnaam “pastoor Picavet”. 
Hij kon toneel en privéle-
ven blijkbaar goed schei-
den, want hij had zeven 
dochters. Men sprak dan 
ook wel eens van de ’14 bil-
lekes’.

Wardje Lambin van De 
Vrachtwagen (nr. 83) was 
voerman op Antwerpen 
en brandweerman. De 

poort was altijd open ’s nachts om hem bij brand 
uit zijn bed te halen. De brandweer had toen nog 
geen wagen en men gebruikte de camion van 
Wardje. 

De Sportwereld (of De 
Loor ?) (nr. 103) is dan 
weer verbonden met wiel-
renner Fons De Loor die 
door zijn huwelijk Kield-
rechtenaar werd en uitba-
ter. In de jaren twintig van 
vorige eeuw oogstten de 
gebroeders Gustaaf en 
Fons De Loor successen in 
de wielerwereld. 

Fons was een kop kleiner dan Gustaaf maar het chau-
vinisme van Kieldrecht maakte dat men Fons de grote 
noemde. 
Fons werd geboren op 3 juli 1910 als zoon van een 
mijnwerker in de Borinage. De familie verhuisde naar 
De Klinge. Als jonge snaak was al vlug te merken dat 
hij overliep van klasse. In 1928 stapte hij over naar de 
beroepsrenners. 1933 was voor hem een uitmuntend 
jaar met o.a. een tweede plaats in de Ronde van Lim-
burg, derde  in de Omloop van Villeneuve, vierde in 
Parijs-Nice (met een ritoverwinning), tweede in de 
Ronde van België. Hij nam dat jaar deel aan de Ronde 
van Frankrijke en eindigde op plaats 27. In 1935 werd 
Fons ritwinnaar en tweede in de Ronde van Catalonië. 
1938 was zijn beste jaar: winnaar van Luik-Bastena-
ken-Luik en overwinningen in Moerbeke, Ninove en 
Herentals. De oorlogsomstandigheden maakten een 
vroegtijdig einde aan zijn loopbaan. 
Hij overleed op 23 maart 1995 te Mechelen.

Van staminee tot caféAfl. 35

KieLdreCHt (AfLeVering 6)
dorpsstrAAt – deeL 4

In samenwerking met de toneelbond Hooger Op. De tweede van rechts is zoon Hilaire.(P. Verstiggel)

Dit genrestuk speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog. Theofiel aan 
het werk in gezelschap van echtgenote Melanie Werkers en kroost 

(P. Verbeek)

zAng en dAns
De vooroorlogse kermissen werden gekruid met 
optredens van cabaretzangers. De bovenzaal van 
Van Oevelen  (Dorpsstraat), leende zich daartoe. 
Later (net voor de Tweede Wereldoorlog) kwam er 
de nieuwe danszaal “Zaal Odeon”. Voornamelijk 
Antwerpse variété-artiesten vermaakten de men-
sen met volksliedje, marionettenspel en sketches. 
De achondroplastische dwerg Louike Staal spreekt 
nog tot de verbeelding. Er waren trouwens meer-
dere café-chantants, o.a. in ’t Sleepbootje (toen uit-
gebaat door Vercuyssen bijgenaamd de Gadde) en 
bij Theofiel Verstiggel in de Vlaamsche Zanger. 
Theofiel schreef zijn eigen teksten en haalde zijn 
inspiratie bij de plaatselijke gebeurtenissen. Het 
spreekt vanzelf dat de politiekers van het dorp op 

de korrel werden 
genomen. Op de plan-
ken vloer (de plancher) 
van de “Trapkes op” bij 
de “Vlaamsche Zanger” 
werd duchtig gedanst. 
Dansgelegenheid  was 
er in de zaal Rubens bij 
Gustje Vermeiren of in 
De Gouden Poort bij 
Louis Picavet - die 
bekend stond als ‘Pas-
tor Picavet’ omdat hij 
bij de plaatselijke 
toneelvereniging de 
pastoorrol op zich nam 
– of  in Het Gouden 
Hoofd van slager Flo-
rent Martens. Het ensemble VIOS met uiterst rechts de jongste zoon Hilaire Verstiggel en tweede van links zittend 

de andere zoon Renild. De pianist is Piet (Pietje) Pluym. (P. Verstiggel)

 fons de Loor
Op de warmste dag van de Tour in 1933 stapte 
Fons af, dook in de kelder van een café op zoek 
naar frisdrank. De deur sloeg achter hem dicht en 
hij zat gevangen als een rat in een val. Door het 
tumult buiten werd zijn hulpgeroep niet gehoord. 
Toen de renners voorbij waren en het lawaai weg-
ebde, hoorde men zijn wanhopige kreten en werd 
hij bevrijd. Hij eindigde die rit met minuten achter-
stand. (bron: de wielersite.net)

 Fons De Loor

WieLerdorp
Kieldrecht was een wielerdorp, en de pres-
taties van Theo Middelkamp waren daar 
niet vreemd aan. Kermis was en is nog 
steeds een verzameling van geuren en 
zeker op koersdag. De geur van gemasseer-
de rennersbenen mengde zich dan met die 
van het friet- en smoutebollenkraam. Men 
leurde met boning (gedroogde en gezou-
ten wijting). En dorst dat men daarvan 
kreeg. ‘Zwarte Jef’ ontbrak nooit en met zijn 
grote valies en puntzakjes met bollen droeg 
hij bij tot de folklore van elke manifestatie 
in de omgeving, al was het maar met zijn 
uitspraak ‘Het zijn de laatste, de valies is nog 
vol’. De jeugd verteerde zijn zondagse pree 
aan babbeluten, zwarte rekkers, spekken, 
sjiëziepen, kalissenhout…
Achteraf werd er over de voorbije koers 
nagekaart in o.a. café De Loor.
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Vervolg van blz. 7

In de herberg ’t Enzal van Jules Weyenberg-Van Vlier-
berghen werd in de jaren dertig de gelijknamige 
muziekfanfare gesticht en de duivenmaatschappij 
‘De Grensvlucht’. Jules, bijgenaamd “De schacht”, was 
ook haarkapper en volgens bepaalde bronnen wij-
zigde hij de naam in Perle Caulier (of was het 
gewoon de pilssoort die op de gevel vermeld stond?).  
Albert de Maeyer (Ber de Sterken) en Yvonne Hoef-
man veranderden de naam in Ponderosa. Later werd 
de staminee overgenomen door de familie Phille-
mon Lampers en omgedoopt tot De Sportvriend. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het café 
gerund door zoon Gilbert, een begenadigd maar gril-
lig voetballer, die er later een viswinkel van maakte 
tot het pand werd afgebroken. 
Nu is er café Brizé, een eet- en praatcafé, en de echt-
genoot werd bekroond als beste bierschenker van 
Orval.

Cyriel Lockefeer van ’t Sleepbootje verdiende de 
kost met vervoer en was tegelijk kolenhandelaar. 
Voor zijn deur was de tram- en bushalte en de Kield-
rechtse winkeliers konden na het stopzetten van de 
café ‘De Tramstatie’ (er rechtover gelegen) er hun 
pakje afhalen die tram en later bus meebrachten. De 
tramlijn Sint-Niklaas-Kieldrecht (15,8 km) werd in 
1893 aangelegd en er kwam een verlenging naar 
Doel (7,4 km) in 1905. Aanvankelijk was het een 
stoomtram, maar vanaf 1935 reed hij op stookolie. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog was er gebrek aan die-
sel en stoomde hij terug doorheen het landschap. 
Van Kieldrecht tot Sint-Niklaas deed de tram er een 
uur over omdat er water moest worden getankt in 
Vrasenepolder.  In 1944 werden de sporen door de 
Duitse bezetter uitgebroken en later niet meer 
heraangelegd. Nadien werd de lijn verzekerd met 
autobussen.  
Cyriel  was de trotse bezitter van de eerste camion, 

een drietonner (jaren zestig). 

De café bestaat nu nog en is de vaste stek van de fan-
fare Sint-Cecilia. Na Cyriel werd de herberg uitgebaat 
door Danny De Maayer-Van Hese en Franky en Ingrid 
De Witte-Van Mullem.

Jef Van Laere (zoon van Charel Van Laere, café De 
Pluim op de Kreek) runde met “Marie Pees” op nr.119 
De Speelwagen. Jef sprak graag Frans. Hij pakte er 
om een of andere duistere reden graag mee uit en 
had ook een Franstalige krant in huis.

WA

Kantoor
M. Bosman BVBA

Grote Markt 4
9120 Beveren

Tel. 03/750.90.90 

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

BANK & VERZEKERINGEN

Ciamberlanidreef 2
9120 Beveren

Tel. 03/775 29 01 • Fax 03/775 32 60 e-mail: kantoor.bosman@axa-bank.be

Beste lezer, 
meent U onjuistheden vast te stellen

 in deze aflevering, hebt U aanvullingen, 
plezante anekdotes, foto’s….  

WiLfried Andries

03 775 44 53 - WiLfried.Andries@pAndorA.Be

LindenLAAn 56 - BeVeren

De tramlijn Sint-Niklaas-Doel met trambestuurder Jozef De Koning en 
kaartjesknipper Goeman. Als passagier bemerken we de zusters met 

opvallende witte kappen ( P.Verbeek)

Aan de hoek Dorpsstraat-Kouterstraat was er de herberg “De Speelwagen afspanning en voer-
man J. Van Laere” zoals op de gevel prijkt. Even verder ’t Sleepbootje. (P. Verbeek)

fiGurentheater
 15tH internAtionAL WorLd festiVAL of pUppet Art 

prAAg 31 mei – 5 JUni 2011
Tijdens deze jubileumeditie van het festival werden onder meer de winnaars 
van eerdere edities uitgenodigd.
Figurentheater Vlinders & C° nam deel met “Valentino”. Deze productie werd 
gespeeld door Ronny Aelbrecht en werd technisch ondersteund door artistiek 
leider Milly Jennes.

De voorstelling kreeg een nominatie in 
de categorie “Prijs van het kinderpu-
bliek”.
De professionele jury was er zeer over 
te spreken dat Ronny Aelbrecht zich-
zelf en zijn gezelschap al meer dan 
twintig jaar op hoog niveau kan hand-
haven en verbeteren en beloonde hem 
met een speciale prijs voor “Lifetime 
Achievement in Puppet Art”.

GD

 Ronny en Milly

Albert Noens, 
wijkinspecteur Vrasene met pensioen

De wijkinspecteur van Vrasene, Albert Noens, is op 1 juni met pensioen gegaan. 
Albert verlaat het Beverse politiekorps na 37 jaar dienst. De Vrasense schooljeugd 
heeft dat niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Albert heeft immers ontelbare 
keren de kinderen aan de Brugstraat helpen oversteken. Zijn afscheid viel samen 

met de verkeersweek op school en de kinde-
ren van de gemeentelijke basisschool De Oog-
appel maakten per klas een teken- en knutsel-
werkvoor de dienstvaardige wijkagent.
Als je Albert stevig tempo ziet maken als hij, 
zomer en winter, in de vroege morgen in de 
omgeving van de Bosstraat en Hof ter Saksen, 
bezig is met nordic walking, dan menen wij dat 
met pensioen gaan voor hem niet hetzelfde 
betekent als ‘op rust gaan’.
We wensen hem en zijn vrouw Godelieve het 
beste toe met veel leuke (elektrische) fiets-
tochten 
PS Hij wordt als wijkinspecteur voor Vrasene 
opgevolgd door  Kristel Van Kerckhove.

RP
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POINTl
ALUMINIUM EN PVC

Kalishoekstraat 29      9120 Melsele

Tel: 03/750.24.02   Fax 03/755.49.50 info@point-alu.com

Als prijs- kwaliteit voor u een l is..
Wij garanderen snelle plaatsing

 MAES bvba
  ALGEMENE  BOUWONDERNEMING

www.maesbouw.be
woningbouw 
appartementen 
verbouwingen
totaalafwerkingen
projecten in eigen beheer      

tel.: 03/750 24 00
fax: 03/755 49 50

info@maesbouw.be

Kalishoekstraat 29      -   9120 Melsele

14-jarige TINE DE CAIGNY , 
jongste Beverse Rode Duivel. 

Om het damesvoetbal in België verder uit te bouwen worden sinds 2007 ook interlands 
georganiseerd voor de U-15. Zo werd er begin deze maand een interland tegen Neder-
land gespeeld in Susteren ter gelegenheid van de KNVB-dag. De pas 14 geworden 
Beverse TINE DE CAIGNY (op het moment van de match was ze nog maar 13) uit de 
Duivendam kreeg als enige Wase voetbalster een uitnodiging in de bus. Het Belgische 
team wordt getraind door de Waalse Joelle Piron en naast Tine kwamen er speelsters 
van Anderlecht(3), Standard(2), Lierse, Zulte, Harelbeke, Rupel-Boom, Hoogstraten, 
Egem, Zingem, St-Maria Horebeke en de kleine Waalse clubs uit Ostiches, Ochamps en 
Braine op het terrein. De trainingen van de ploeg hebben plaats in Tubeke.
De Nederlanders waren een maatje te groot voor België: het werd 3-0, maar vooral in de 
tweede helft boden de Rode Duivels knap weerwerk tegen Jong Oranje dat in eigen land 
als een zeer sterke lichting wordt aanzien. Voor een volle hoofdtribune in Susteren begon 
het voetbalfeest alvast met een valse noot, want het Belgische volkslied bleek niet het 
juiste te zijn (misschien wel bewust nu we nog steeds geen regering hebben). 

Dat Tine als enige uit de 
regio werd geselec-
teerd mag wel een 
beetje verrassend zijn 
want onlangs won 
Oost-Vlaanderen het 
tornooi “Michel De 
Pauw” door achtereen-
volgens Limburg (2-0), 
Brabant (1-0), West-
Vlaanderen (0-0) en 
Antwerpen (1-0) te ver-
slaan op de terreinen 
van OHL Leuven. In die 

Oost-Vlaamse selectie 
zaten met Silke Vanwijnsberghe (net als Tine aangeslo-
ten bij Vrasene), Shana Jaspers (uit Kieldrecht, spelend 
bij KSK Beveren), Chloë Van Mingeroet (Waasland-Beve-
ren) en de nog een jaar jongere Emma Van Britsom 
(dochter van ex-prof Marc) nogal wat streekgenoten. 
Tine De Caigny heeft het voetbalvirus van geen vreem-
den want moeder Ann Van Leugenhaege is afgevaar-
digde bij het kampioen geworden damesteam van KSK 
Beveren, een functie die ze eerder al uitoefende bij  ver-
schillende jeugdploegen van KSK Beveren. Tine begon 
op haar 7de met voetballen, in navolging van broer Tim 
die bij de nationale jeugd van KSK Beveren speelde. 
Door de samensmelting van de jeugd van Waasland en 
Beveren is hij het komende seizoen actief bij SK St-
Niklaas op de terreinen van Nieuwkerken en dat op een 
boogscheut van zijn grootouders Jean en Lea. 
Omdat er bij KSK Beveren geen mogelijkheid was om 
als meisje mee te spelen in de competitie - ook al laat 
de KBVB dat toe tot 15 jaar - moest ze uitwijken naar 
Vrasene. Samen met Silke Van Wijnsberghe staat ze 
haar mannetje ... nog één seizoen kan ze met de jon-

gens mee opdraven, dan moet ze kiezen voor een damesteam. Tine’s prestaties bleven 
niet onopgemerkt en na de Oost-Vlaamse selecties kreeg ze begin dit jaar de kans om 
voor België te spelen , eerst in Scheldewindeke tegen Nederland en begin mei de 
terugmatch in Susteren. Tine speelt centraal in de verdediging en kreeg het nummer 4 
toebedeeld.

RB

Jong-België in Susteren met Tine De Caigny als nummer 4 
(foto Frank Passemier)

 Rode Duivel Tine De Caigny

KlAAR VOOR De TOuR.
Voor wie er nog aan zou twijfelen, THOMAS DE GENDT is klaar voor de Tour. In de 
Ronde van Zwitserland won hij een zware bergrit en hield in de slotklim poten-
tieel Tourwinnaar Andy Schleck op afstand. We hopen U na het verlof verslag te 
kunnen uitbrengen over de eerste deelname van een Beverenaar aan het wiele-
revenement van het jaar. In de rit naar Montpellier staan we aan de aankomst. 
Een jaarlijkse traditie (op de foto ziet U uw sportmedewerker met JOSE DE CAU-
WER in Monaco bij de Tourstart in 2009) die nu een extra dimentie krijgt.
Voor de Tour is er uiteraard nog het BK in het Westvlaamse Hooglede-Gits. De 
supportersclub van Thomas De Gendt heeft een bus ingelegd. 
Eén van de ingeschreven supporters is de 91-jarige MARCEL VAN KERCKHOVE, 

erevoorzitter van het 
CHW Beveren. Er 
moet nog één prak-
tisch probleem wor-
den opgelost. De 
afstand tussen de 
parkeerplaats van de 
autobus en de aan-
komst van het BK 
bedraagt 3 km en dat 
is iets te veel voor niet 
meer zo jonge benen 
van Marcel. 

RB

De Tourstart 2009 in Monaco. 

* De nationale ploeg van Ivoorkust won met 2-6 op Benin en is zeker van de 
eindronde in Afrika. Bij de geselecteerden heel wat ex-Beverenspelers : Copa, 
Eboue, Romaric, Yaya Toure, Gervinho en Lolo. Laatstgenoemde IGOR LOLO 
degradeert met zijn club AS Monaco naar de Franse tweede klasse. Het is af te 
wachten of hij daar blijft. GERVINHO die twee keer scoorde in Benin won met 
RIJSEL de dubbel in Frankrijk : beker en kampioen dus. 

* KRUNOSLAV JURCIC gaat opnieuw aan de slag als trainer bij de Kroatische 
landskampioen Dinamo Zagreb. EMILIO FERRERA mag mee met Michel Preu-
d’homme als assistent naar Al Shabab. 

* De aanval van reeksgenoot KV Oostende is Bevers getint het komende sei-
zoen. Zowel Mama Dissa als Sam De Munter die respectievelijk overkomen van 
Roeselare en Wetteren hebben een Bevers verleden. 

* TOMAS DAUMANTAS die kon rekenen op enkele lucratieve contracten in 
Nederland, waar hij woont, blijft nog een jaar langer bij PATRO EISDEN, ploeg 
waarmee hij afgelopen seizoen kampioen speelde in 4eC. 

* Ex-keeper GILBERT BODART wordt trainer van het pas naar eerste provinciale 
gepromoveerde TILLEUR-SAINT-GILLES. 

* Ex-speler HANNES RUYMBEKE werd voor zijn knap jaar bij eerste provincialer 
Klauwaarts Kemzeke beloond met de Gouden Schoen als beste speler van het 
afgelopen jaar. Hij haalde het voor twee andere gewezen Beveren-spelers, nl. 
good old Jeffrey Saman en Youngster Michaël Matthijssens. Kemzeke had met 
Geert Van Hoyweghen, Bart Antheunis, Davy Peirsman en Alexander Vereecken 
trouwens nog ex-Beverenspelers in de ploeg. En met JOREN CALLE en SIEBE 
VAN DAMME (broer van Rode Duivel Jelle) komen er daar volgend seizoen nog 
twee bij. 

RB

Gele ditjes,   blauwe datjes.
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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
*  Honda enkel in Temse

*

ramen en deuren in pvc

bvba De Clerck
Mosselbank 62
9120 Vrasene

Tel.: 03 775 54 72
0475 638 280

e-mail: dirk@de-clerck.be

beVerse weetjes 
Wist Je …

*dat de Beverse kunstschilder Pierre Vriesacker uit de Ex.Van De Veldelaan 12 
(tel. 03/296 40 03) thans exposeert onder de titel ‘Langs de Kade’. Dat gebeurt 
in het Molenhuis op de Wilfordkaai 23 in Temse. Je kan er zijn olieverfschilde-
rijen nog bekijken op 25 en 26 juni en op 2 en 3 juli van 14 tot 18uur.

*dat de 19-jarige Charlotte Piessens uit Temse de nieuwe Aardbeiprinses van 
Melsele is geworden? De persoonlijke act van de welbespraakte Charlotte, een 
studente orthopedagogie, zou de doorslag gegeven hebben bij het eindrap-
port. De verhalen die ze ten beste gaf over haar stages in De Steiger in Bornem 
en zeker bij De Klaproos in Kallo, maakten zo’n indruk dat ze naast de prinses-
senkroon ook nog de publieksprijs in de wacht sleepte.

* dat  in de succesrijke Aardbeirun een afvaardiging meeliep in fluogele shirts? 
Ze droegen  het opschrift ‘www.boks.be’? Op die manier probeert de ‘Belgi-
sche Organisatie voor Kinderen en volwassen met een Stofwisselingsziekte’ 
naambekendheid te verwerven bij het grote publiek

*dat het Beverse GTI een nieuwe schrijnwerkerij, plus 6 klaslokalen en een 
sporthal mag verwachten in de nabije toekomst?. Niet enkel het groeiend aan-
tal leerlingen maar ook de vraag van het bedrijfsleven naar leerlingen gespeci-
aliseerd in bepaalde richtingen, noodzaken deze uitbreiding. Zo zullen de leer-
lingen houtbewerking een 7e specialisatiejaar kunnen volgen en met compu-
tergestuurde houtbewerkingsmachines leren werken.

RP 

Landst iteL voor Yapi Yapo.
29 Ivorianen kwamen er ooit naar de Freethiel door toedoen van Jean-Marc Guillou. Ze kwamen 
uiteraard niet allemaal tegelijk naar Beveren, wel gespreid over zeven periodes. Tot de eerste lichting 
behoorde GILLES DONALD YAPI YAPO. De lichtvoetige middenvelder groeide uit tot een uitblinker in 
de Belgische eerste klasse en hij was de eerste Beverse Ivoriaan die door een buitenlandse club werd 
weggehaald. Yapi was pas 19 toen hij op de Freethiel arriveerde. In zijn derde Beverse seizoen werd 
hij tot kapitein van de ploeg gebombardeerd en was met zijn 21 lentes de jongste aanvoerder in de 
hoogste afdeling. Na twee en en half seizoen Beveren vertrok hij in januari 2004 naar het Franse Nan-
tes. Er was een som van meer dan één miljoen euro mee gemoeid waarvan 30% naar de club ging en 
ook nog eens 30% naar de NV Goal. Begin 2006 koos Yapi voor een Zwitsers avontuur bij Young Boys 
Bern. Bij die ploeg kon hij elk seizoen Europees voetbal spelen. In 2010 stevende Bern af op een lands-
titel maar verloor op de slotdag de titel nog aan Basel. De transfervrije Yapi had op dat moment al een 
contract getekend voor de concurenten van Basel en werd voor de beslissende match niet geselec-
teerd.... weg titel dus. Maar het was voor Gilles slechts uitstel want dit seizoen pakte de populaire club 
uit Basel opnieuw de titel.  Yapi Yapo is er een vaste waarde, hij speelde dit seizoen 31 competitiemat-
chen, 2 bekermatchen en 11 Europese wedstrijden (in de Champions League en Europa League). 

Toch wil de Ivoriaan weg bij 
Basel. Een beetje raar dat hij een 
club die in zijn thuismatchen 
gemiddeld bijna 30.000 toe-
schouwers trekt wil verlaten. 
Wellicht is de beperkte uitstra-
ling van de Zwitserse competi-
tie de oorzaak want Yapi valt 
steeds uit de selectie van de 
Ivoriaanse Nationale ploeg en 
dat zou niet zo zijn moest hij in 
een grotere competitie spelen. 
De Turkse topclub Galatasaray 
jaagt al enkele jaren op de Ivori-
aan.  

RB
Yapi( met trofee in de hand) viert de titel in Basel.

SPORT MeT KleIne S 
Zopas is onze Beverse wielrenner Dominique Cornu vader 
geworden en we wensen hem en zijn familie van harte 
proficiat.
Dat de afstand tussen succes en vergeten worden in de 
sportwereld erg kort kan zijn, dat wist je al. De eens zo 
bejubelde jonge belofte scheert echter niet de hoge top-
pen die men verwachtte. Hij startte half mei redelijk goed 
in de proloogtijdrit van de Ster ZLM in Nederland. Toen ik 
na de eerste rit in lijn in Gazet van Antwerpen zocht hoe 
zijn klassement was, miste ik zijn naam. De namen van de 
Belgen worden in vetjes gedrukt en ik vond geen Cornu 
op ’t eerste gezicht. Bij nader toezien bleek hij toch nog op 
de 13e plaats te staan.
Dat Dominique eigenlijk Beverenaar-af was, dat wist ik. 
Maar is hij nu ook al Belg-af? 

RP

BEVEREN GAAT NIET NAAR 
EERSTE KLASSE

Het was al een tijdje zichtbaar, de ruiten van café Tipiek 
waren in een tijdje niet meer gekuist.  Toen wij daar 
navraag naar deden, bleek dat de uitbaters gerekend had-
den op een overwinning van onze Beverse voetbalploeg 
die dan in eerste klasse zou gaan spelen.  En dan moeten 
de ruiten van de Tipiek niet meer gewassen worden.  Met 
de regelmaat van de klok sneuvelen ze en dient men 
nieuwe ramen te steken.  Jammer, het heeft niet mogen 
zijn.  Vanmorgen zag ik een ruitenwasser bezig.

J.B.

Patrick Schelfhout 
behaalt 

6de Dan Graad

Judo Beveren kon met fierheid 
berichten dat  Patrick Schelfhout 
zijn 6de Dan Graad judo heeft 
behaald te Zele.
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BOUWWERKEN VERHULST
9120 BEVEREN

nieuwbouw - verbouwingen - herstellingen

50 jaar ervaring in de sector

Kontakteer ons als u snel en degelijk wilt geholpen worden

Kasteeldreef 164 • Tel. 03-750 27 90 • Fax 03-750 27 97

Johan's Viscenter bvba
Ijzerhand 26 - 9120 BEVEREN

Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal - en schelpdieren.

Ruime keuze aan zelfbereide koude - en warme gerechten.

Tot uw dienst :
dinsdag t.e.m. vrijdag: van 8 u tot 12.30u en van 13.30u tot 18 u.

zaterdag: doorlopend open van 8 u tot 18 uur.
zondag: afhaalservice tussen 10u en 10.30u.

maandag : gesloten.

Tel.nr.: 03/775.33.16.                                   Fax.nr. 03/755.47.49.

wedstrijd de Gouden aardbei.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens de aardbeifeesten een wedstrijd ingericht voor 
leerlingen van de lagere school. De opdracht is ‘schrijf een gedicht over de aardbei en 
breng het zelf voor’.  Dit jaar waren er meer dan 50 kandidaten.  Opvallend is het verschil 
met de eerste jaren.  Toen bracht men braaf een gedichtje voor waarbij de enige vraag 
voor de jury was : hebben zij het zelf geschreven of heeft papa of mama een handje moe-
ten helpen ?  Nu zien we op het podium heuse toneeltjes met verkleedpartijen en massa’s 
aardbeien.  De winnares werd dit jaar Charlotte Krüger uit het zesde leerjaar van de O.L.V. 
Van Gaverlandschool.  Zij won de gouden aardbei.

en HAAr gediCHt :
Vanmorgen stond ik op
Ik had nen houten kop
Een meisje zei
Eet een aardbei
Dus ging ik naar den akker
En nee, niet om ne koffiekoek naar den bakker
Ik kwam aan bij de pepe van Tine Van Proeyen
Ik keek naar zijn koeien
‘mijnheer, mag ik een aardbei ?”
Ja, ze staan daar in de wei
Ik plukte een aardbei uit de grond
En stopte ze dan lekker in mijn mond
Het smaakte me echt
Daarom ben ik nu aan aardbeien gehecht
Luister nu maar goed naar tante Kaat
Ik heb een goede raad
Als je nog eens ziek bent
Ga dan niet naar een dokter die je kent
Maar ga dan naar den akker
Die meneer schud u ies goe wakker
Koop dan een aardbei
En zet u rustig in de wei
Zo, dit is geschreven door Charlotte
Ik eer soms wel eens lieve een chocopot
Maar aardbeien zijn gezond
En je krijgt geen dikke kont.

J.B.

Het Rode Kruis huldigt zijn donoren

De belangrijkste kernopdracht van Dienst voor het Bloed van Rode Kruis-
Vlaanderen is het ter beschikking stellen van voldoende en veilige bloed-
producten. Er is dagelijks bloed nodig en mensen die er beroep op moe-
ten doen weten hoe essentieel deze werking is voor onze samenleving. 
Daarvoor voert ze voortdurend campagne om nieuwe donoren te wer-
ven. Zelden is er een tekort aan bloedvoorraad. In Groot-Beveren worden 
er collectes georganiseerd op 5 plaatsen en het resultaat is meer dan 
bevredigend zoals volgende cijfers aantonen: Beveren 2010 bloedgiften 
(141 nieuwe donoren), Melsele 738 bloedgiften (32 nieuwe donoren),  
Kieldrecht  188 bloedgiften (10 nieuwe donoren), Haasdonk  305 bloed-
giften (15 nieuwe donoren),  Vrasene 275 bloedgiften (9 nieuwe donoren). 
Een huldiging van verdienstelijke bloedgevers is dan ook op zijn plaats. 
Er waren 86 personen met 25 bloedgiften, 29 met 50 bloedgiften, 9 per-
sonen  met 75 bloedgiften, 4 met 125. Op het podium stonden Luc Van 
De Vijver en Urbain Van Remoortele met elk 140 bloedgiften en op het 
hoogste schavotje Herman Waem met 160 bloedgiften. 
Het Rode Kruis organiseert regelmatig cursussen waarin mensen wor-
den getraind om als vrijwilliger actief mee te werken. Er zijn de basiscur-
sus Eerste Hulp, de vervolgcursus Helper, de cursus Bedrijfseerstehulp, 
Bijscholingen, cursus reanimeren en defibrilleren (voor bedrijven), eer-
ste hulp bij sportongevallen,  individuele lessen en voordrachten, ande-
re bedrijfsgericht opleidingen… Jong geleerd is oud gedaan, voor de 
jeugd zijn er ook cursussen Junior Helper.
Geïnteresseerd? Neem contact op met het Rode Kruis. 

WA

11 juli in CC Ter VesTen
Het klinkt wat raar, maar op zaterdag 9 augustus gaat de 11 juliviering 
door in CC Ter Vesten met een optreden van JackoBond (Riet Muylaert). 
Ze werd ontdekt in het ‘Zo is er maar één’ programma op televisie. Ze 
schrijft haar liedjes zelf en is bekend door haar theatertournee ‘Gevleu-
gelde Stemmen’, samen met Liesbeth List. Ze brengt haar programma 
‘als ik van u was’. Aanvang 20 uur. Inkom: gratis. Reserveren noodzakelijk.

WA

spreUK VAn Het JAArgetiJ
Blaast juni uit de noordkant

Veel koren dan op ‘t land
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‘t klokzeel
AUto’s met nieUW KenteKen…

Er gaat geen week voorbij of je leest ergens een verslagje 
van snelheidscontroles door de Beverse politie. Favoriete 
plekken blijken - in alfabetische volgorde -de Bosdamlaan, 
de Gentseweg, de Heirbaan, de Koolputstraat, de Linden-
laan en het Zillebeek te zijn. We krijgen ook de hoeveel-
heid gecontroleerde voertuigen mee en het aantal chauf-
feurs in overtreding.
Als je die cijfers nog verder zou ontleden, zou het mij benieu-
wen welk het aandeel is van overtreders die rijden met een 
‘hippe nieuwe nummerplaat,’ zoals de staatssecretaris voor 
Mobiliteit Etienne Schouppe de platen van het type 1-AAA-
001 noemde. Zij hebben dus een streepje en een cijfer meer 
dan vroeger op hun plaat. De zelfgenoegzame politicus 
gewaagt van populariteit en succes van dit nieuw type 
autokenteken. Hij beweerde zelfs dat bijna 40 procent van 
de aanvragen voor zo’n plaat komt van bestuurders die per-
fect nog met hun oude nummerplaat in orde zijn maar toch 
20 euro over hebben voor een nieuwe. En dan volgt een 
stukje pure politiekerspraat: nogal wat chauffeurs bezien die 
nieuwe plaat als een gadget, een hebbeding.
Als je alles wat Schouppe daarover vertelt zou geloven, 
zou je geneigd zijn te denken dat het over de categorie 
van de zelfbewuste, sportieve autorijders gaat. Jongere 
mannen en nu ook al vrouwen voor wie hun auto hun sta-
tussymbool bij uitstek is. En het zijn zij die het bijvoor-
beeld vertikken hun richtingaanwijzers te gebruiken als 
dat verplicht is en zich in ’t algemeen om de doorsnee 
andere weggebruikers weinig bekommeren. Precies daar-
om dat ik mij afvroeg hoeveel procent zij uitmaken van de 
betrapte snelheidszondaars.

…HerKen Je …
Als je even navraag doet bij een paar bezitters van zo’n 
‘hippe nieuwe nummerplaat’ dan ga je gauw wat anders 
denken dan wat de staatssecretaris voor Mobiliteit ons 
voor ogen houdt.
-Ik heb wel een nieuwe nummerplaat, vertelde mij iemand, 
omdat ik niet anders kan. Als je een nieuwe auto koopt, 

moet je wel een nieuwe plaat aanvragen. En had ik het op 
voorhand geweten, dan had ik wel geprobeerd om nog 
een paar jaartjes met mijn oude auto voort te doen want, 
ook al was de letter- en cijfercombinatie van de oude plaat 
niet zo speciaal, toch herkenden veel mensen mij aan mijn 
autokenteken. Ik ervaar dat het best als ik nu in en rond 
Beveren per auto rijdt. Vroeger moest ik voortdurend mijn 
hand opsteken als groet aan mensen die mij herkenden en 
dat is nu haast volledig weggevallen. Ik moest er in ’t begin 
echt aan wennen, ik dacht eerst dat het aan mezelf lag.
-En wat heeft het voor zin, ging de man verder, om een 
autokenteken dat nog in goede staat is te gaan vervangen. 
De overheid die, als het haar uitkomt, de mond vol heeft 
over zuinigheid en bescherming van het milieu, verprutst 
met die nieuwe platen kostbare grondstoffen en geeft 
voor de zoveelste keer weer eens het slechte voorbeeld.

…VAn Ver.
Anderen die ik erover polste, vonden de maatregel gewoon 
een geldklopperij. Je krijgt tegenwoordig op de jaarlijkse 
autokeuring nogal gauw de verplichting een nieuwe plaat 
aan te vragen omdat ze de jouwe slecht leesbaar vinden. 
Ook dan helpt geen lievemoederen: je nieuwe plaat draagt 
niet meer de vertrouwde combinatie van letters en cijfers 
maar het is er één van die ‘hippe nieuwe’ categorie..
En dat Schouppes uitleg gewoon prietpraat is, werd beves-
tigd door een vezekeringsagent. Die vertelde dat sedert 
het invoeren van die nieuwe nummerplaten bij hem nog 
geen enkele klant spontaan is langs gekomen om er een 
exemplaar van aan te vragen. En evenmin bij collega’s in de 
omtrek met wie hij erover sprak. Hij merkte geregeld wel 
de tegenzin van oudere klanten op die hun voertuig ver-
vingen of een verdict ‘onleesbare plaat’ van de autokeuring 
hadden gekregen. Afscheid nemen van hun oud kenteken-
nummer, waarmee ze een gevoelsmatige band hadden, 
viel hen zwaar.
En dat euforisch verhaal van Schouppe? Dat hoort ergens 
thuis in Fabeltjesland!

RP

WeeKenddiensten 
medisCHe seCtor  

doKters
Van zaterdagmorgen 8 uur tot 

maandagmorgen 8 uur en op wet-
telijke feestdagen

Voor Beveren, Haasdonk, 
Melsele en Kallo 0900-10 512. 

Voor Doel, Kieldrecht en  
Verrebroek 03/755 52 55 en 
voor Vrasene 03/70 70 622. 

Let op: je wordt automatisch door-
geschakeld naar de bemande tele-
fooncentrale van het Rode Kruis in 
Antwerpen. Die centrale kan je ook 
rechtstreeks bellen op 0900-10 512. 
Ook de apothekers van wacht kan 

je op dat nummer vernemen.

tAndArtsen
Zaterdag van 14 tot 18 uur. 

Zon-en feestdagen van 9 tot 
12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 

09/039 98 38

Apothekers  
Apotheek met wachtdienst tussen 

9u00 en 22u00 te vinden op 
www .kavw.be of 

www.apotheek.be 
of het betalend nummer 

0900/10 500
Apotheek met wachtdienst 

tussen 22u00 en 09u00: 
Bel politie Beveren 03  750 14 11 

die zal doorverwijzen naar de 
geselecteerde 

nachtdienstapotheek.
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de WeerBorsteL of  
‘t gedACHt VAn rieKes de Ben

Riekes heeft de laatste tijd last van 
lichtflikkeringen in zijn ogen en hij 
is daar niet gerust in.
- Dan gaat ge toch naar de oogarts, 
zeker! zegt zijn Marjet.
Hij maakt van zijn hart een steen 
en hij gaat aanschuiven in de dag-
kliniek in de rij van de oogarts.
- Ja, zegt die, die flikkeringen, dat 
gebeurt wel meer als je wat ouder 
wordt. De arts controleert ook zijn 
zicht en schrijft hem een bril voor.
Een drietal weken later, als hij al 
gewoon is de bril te dragen, komt 
hij op straat de oogarts tegen.
- En, vraagt die geïntresseerd, helpt 
het je wat, die bril?
- O ja, zegt Riekes nu zie ik die licht-
flikkeringen veel beter.

neM nOu
Enige tijd geleden probeerde een 
vriend mij wijs te maken dat het 
woord HANK dat we kennen uit 
de samenstellingen ‘paarden-
hank,’ ‘ossenhank’ of door het 
verkleinwoord een HANKSKE 
zoals wij in onze jeugd een stuk 
van ongeveer 300 gram saucijs, 
( soms ook ‘wit en zwart’ geheten) 
noemden, afkomstig zou zijn van 
het werkwoord ‘hangen’. Op 
’t eerste gezicht bleek dat zo gek 
nog niet want die ‘hankskes’ 
werden bij ons steeds hangend 
bewaard.
Maar de oorsprong ligt volgens 
mij veel dichter bij het oude 
woord hank voor ‘een stuk vlees 
uit de bil van een beest’ zoals 
Amaat Joos in 1900 schreef.
En als de Engelsen een homp 
brood of een brok vlees ‘a hunk’ 
noemen dan zitten ze dicht bij 
ons Bevers ‘hank(ske)’

RP


