
De afspraak voor het interview dateert van half februari, toen het corona-virus 
nog veraf was.
Op het moment dat de krant met dit artikel in de bus valt, zijn de grenzen geslo-
ten en zitten meerdere landen in een (soort van) lockdown. Waarom het artikel 
dan toch publiceren? Omdat het in deze moeilijke tijden belangrijk is om te dro-
men van het moment dat alles weer zijn gewone gang gaat. Zoals op vakantie 
gaan, bijvoorbeeld. 
De mensen die we vandaag voorstellen, lieten alles in Beveren achter om in 
Spanje hun droom waar te maken.

Jarenlang droomde Annemie ervan om in het buitenland een B&B te 
openen, maar met een gezin en een mooie job was het niet evident om daadwer-
kelijk de stap te zetten. 
Na haar echtscheiding leerde ze Wim kennen. Nadat zijn werkgever een reorga-
nisatie doorvoerde, koos hij voor een zelfstandig statuut. Toen de B&B bij Anne-
mie weer wat meer op de voorgrond kwam, sprak dat ook Wim aan. Hij zag een 
carrièreswitch in het buitenland helemaal zitten en maakte een eerste business-
plan. Zijn berekeningen toonden aan dat het financieel niet helemaal risicoloos 
was en de plannen werden opgeborgen.
Een schouderoperatie met complicaties verplichtte ook Annemie om een andere 
richting uit te gaan. Ze ging parttime aan de slag bij De Klaproos in Kallo, waar 
mensen met een beperking worden opgevangen. Daarnaast begon ze op zelf-
standige basis als ergotherapeut met advies voor woningaanpassingen. Anne-
mie ontdekte, net als Wim, dat uit je comfortzone komen niet noodzakelijk nega-
tief is. 
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Anders leven 
Lavinia Naturist Resort

Wim en Annemie Hantson-Colenbier
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BIJ DE CARTOON, LEES P. 11

In het laatste weekend van oktober vorig jaar zijn we weer terug overgeschakeld op 
de wintertijd. Velen willen af van dat  gesjoemel met zomer- en wintertijd .  Tegen 
april van dit jaar moet de Europese Unie een keuze maken. In de lente van 2021 
schakelen we dan nog één keer over naar zomertijd. Ofwel blijven we daarin en blijft 
de klok onaangeroerd ofwel schakelen we in oktober 2021 definitief over op 
wintertijd. Wetenschappers hebben een belangrijke stem in het debat.

Veel heeft te maken met onze biologische klok die de tijdstippen van opstaan en 
naar bed gaan regelt. Het is afgestemd op de licht-donkercyclus buiten. We hebben 
vooral ochtendlicht  nodig dat de biologische klok in de pas doet lopen. Licht in de 
avond doet net die klok trager lopen. Vandaar dat wetenschappers opteren voor 
permanente wintertijd:  het wordt dan vroeger licht in de ochtend en ’s avonds valt de 
duisternis vroeger in. De zomertijd doet net het omgekeerde. Kiest men voor een per-
manente zomertijd  dan verloopt  in de vier  wintermaanden  de ochtend 
grotendeels in het donker:  de ochtendspits valt grotendeels in het donker, kinderen 
moeten dan maandenlang in het donker naar school. Alleen al om veiligheidsover-
wegingen is de keuze voor wintertijd snel gemaakt.
Bovendien is het ontbreken van ochtendlicht bij de keuze voor permanente 
zomertijd een extra boost voor winterdepressies. Gezond verstand leidt 
onherroepelijk tot de keuze voor wintertijd.

Er moet in elk geval een keuze gemaakt worden; het is het een of het ander. Het 
morrelen met  de tijd heeft effect op onze sociale klok. Het heeft gevolgen voor onze 
slaapkwaliteit  en bijgevolg voor onze stemming en concentratievermogen. Op 
lange termijn kan dat gezondheidsproblemen veroorzaken. Vooral avondmensen 
hebben bij zomertijd de neiging om nog later naar bed te gaan en  moeite te hebben 
om ’s ochtends wakker te worden.  Ochtendmensen hebben er minder last mee.
Om een goede nachtrust te hebben en overdag fit te zijn,  leven we best zo dicht 
mogelijk tegen de zonnetijd, de tijd waarbij de zon ‘s middags om 12 uur op haar 
hoogst staat. Zelfs bij wintertijd lopen we nog ongeveer één  uur achter op dat ideaal. 

WCpapier hamsteren ten tijde van coronavirus

Ten gevolge van het coronavirus zijn de volgende edities tijdelijk niet 
verkrijgbaar bij de dagbladhandelaar. Abonnees blijven onze krant wel 
ontvangen. Vandaar ons voorstel: verzeker je van De Beverse Klok en neem een 
abonnement, je hoeft dan niet meer de deur uit. Het kan door storting van 
25 euro op rek. nr. BE66 7376 0331 0943 van De Beverse Klok met vermelding 
van naam en adres. Je hebt dan recht op 24 edities. Daarna krijg je automatisch 
een verzoek tot verlenging van het abonnement.
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Kansen grijpen 
Na nog maar eens een operatie ging Annemie actief op zoek naar mogelijk-
heden om werk te maken van het buitenlands project. De kinderen waren groter 
en dus minder afhankelijk. Het was nu of nooit. 
Een zonnig land met een vergelijkbare cultuur als de onze was een must en de 
keuze viel op Spanje. Annemie las zich in, de berekeningen werden opnieuw 
gemaakt en er werd een makelaar ingeschakeld. Eens de knoop doorgehakt, kon 
het niet snel genoeg gaan.
Een pand in Murcia viel in de smaak maar in de week dat de akte zou worden 
getekend,  kwamen allerlei onregelmatigheden aan het licht. De overeenkomst 
werd geannuleerd en het koppel moest op zoek naar iets nieuws. Dat vonden ze 
op een kwartiertje rijden van Alicante. Ook al stond het domein al tien jaar leeg, 
krakers en druggebruikers niet meegeteld, toch zagen ze meteen het potentieel. 
Ze moesten er niet over nadenken en trokken meteen naar de bank. Het was 
november 2018.
Via de makelaar kwamen ze in contact met een plaatselijke aannemer en even 
later startten de werken. Zoals te verwachten, waren er onvoorziene problemen 
en dus ook extra kosten. Zo bleek er een lek te zitten in de afvoerput van de toi-
letten, waardoor er insijpeling in het zwembad was. De twee zwembaden zelf 
moesten ook grondig  worden vernieuwd. Op het domein staan vijf huizen en 
om in het bovenste huis voldoende druk op het water te krijgen, was een extra 
pomp nodig. 
Ondanks die extra’s opende het resort half juni 2019, twee maanden vroeger dan 
verwacht. Wim en Annemie betrokken een van de villa’s, de vier andere konden 
worden verhuurd.

Naturisme

In België gingen Wim en Annemie regelmatig naar privé-sauna’s. Toen ze die  
ruilden voor de publieke sauna viel het Annemie op dat de bezoekers niet ‘het 
perfecte lijf’ hadden. Dat werkte heel bevrijdend en voor het eerst kreeg ze vrede 
met haar eigen lichaam.
De stap naar naturisme zette Annemie tijdens een zonnige wandeling op een 
Nederlands naaktstrand. Wim kon haar overtuigen dat die bikini niet nodig was. 
Het was even wennen, maar eens dat punt voorbij bleek het een aangename 
ervaring. Later volgden naturistenvakanties. 
Bij het uitdenken van het concept voor hun Spaans project was een belangrijk 
punt het antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we ons onderscheiden van al die 
andere verblijven?’ 
Wim gaf aan dat hij een naaktaccommodatie wel zag zitten. Annemie moest 
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even wennen aan het idee want naakt gasten ontvangen is toch iets anders dan 
naakt over het strand lopen.
‘Lavinia Resort’ startte als een dubbelconcept met in het koudere seizoen  
‘geklede’ gasten en tijdens de warmere maanden naturisten. Dat laatste was zo’n 
succes dat het dubbelconcept werd losgelaten.

Zijn wie ik ben

Voor Wim en Annemie is het belangrijk dat de gasten tijdens hun vakantie  
zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. De villa’s zijn zo ingericht dat iedereen 
er zijn eigen leven kan leiden. Zwembaden en - sinds dit jaar - sauna en jacuzzi, 
kunnen vrij gebruikt worden. Wie wil, kan beroep doen op extra services, zoals 
maaltijden. De kleinschaligheid zorgt voor een familiale sfeer. De gasten komen 
er tot rust en kunnen genieten van de mooie tuin. Het aansluitende natuur-
gebied nodigt uit tot een naakte wandeling. De lokale bevolking kijkt daar niet 
van op. 
Het totale plaatje klopt. De website sluit aan bij de sfeer die het echtpaar in hun 
vakantieverblijf wil oproepen. De gasten die ze ontvangen, zijn mensen die op 
zoek zijn naar wat hier wordt aangeboden.

BlootKompas!
Zeker als starter is het belangrijk om te weten wat de gasten, eens ze terug thuis 
zijn, van hun verblijf vonden. Wim maakt er dan ook de gewoonte van om ze 
achteraf nog even te contacteren en hen te vragen om hun ervaring neer te 
schrijven. Dat kunnen ze onder meer op de site van NFN Open en Bloot, de 
Nederlandse naturistenfederatie.  Hun ‘BlootKompas!’ is niet alleen een locatie-
zoeker maar verzamelt ook reviews. Op basis daarvan werd Lavinia Naturist 
Resort in 2019 verkozen tot beste blootaccommodatie, niet alleen in Spanje 
maar wereldwijd. Dat die eer hen een  half jaar na de opening te beurt viel, is zeer 
uitzonderlijk. Het was meteen de beste promotie die Wim en Annemie zich  
konden voorstellen.

Het tweede seizoen
Twee jaar geleden zat dit hele project in de embryonale fase. Een jaar terug  
zaten Wim en Annemie nog volop in de verbouwingen. Enkele maanden later 
ontvingen ze de eerste gasten en die waren tevreden. De tuin werd prachtig, 
alles verliep vlot. 

De wintermaanden gebruikten ze om enkele noodzakelijke reparaties te doen. 
(Al kan je moeilijk spreken van winter als het in januari 20° is.) 
Begin maart startte het tweede seizoen. Ze waren er helemaal klaar voor, de  
boekingen waren veelbelovend en ze keken er naar uit om de eerste gasten te 
ontvangen. Het resort zat helemaal vol toen bleek dat ook Spanje niet ontsnapte 
aan het coronavirus. De gasten vertrokken en lieten een leegte achter die  
hopelijk snel kan opgevuld worden. 

GD

Annemie en Wim voelen zich goed in Spanje, in hun resort met de gasten, 
in hun blootje



Waar is de tijd dat Goede Vrijdag niet alleen in de kerk gevierd werd, maar ook aandacht  kreeg in de straten?
De foto’s werden genomen in de Kasteeldreef en op de ene is het versierde kruis duidelijk te zien.
De andere toont iets meer van de omgeving en geeft een blik op het kruispunt Van Craenenbroeckstraat-Halfdreef met in het 
verlengde de Polderdreef. Café Riebedebie op de hoek met de Donkerstraat is verdwenen en het kruispunt is een rotonde geworden.

GD
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Wist je...
dat de paashaas meer er meer de paasklokken vervangt? Hij begon zijn tocht vanuit Duitsland, waar hij in de 18de 
eeuw zijn intrede deed in kinderboeken. Gelukkig is de mand van de paashaas goed gevuld en kunnen de kinderen 
eitjes blijven rapen. 
Tijdens de vasten mochten christenen geen eieren eten, maar de kippen trokken zich daar niks van aan en bleven 
doen waar ze goed in zijn. Daarom werden de oudste eieren tegen Pasen beschilderd. Later werden ze vervangen 
door exemplaren uit chocolade.
Het verstoppen van eieren komt dan weer voort uit een Germaanse traditie. Het ei is een symbool van vruchtbaarheid 
en de eieren werden in de akkers begraven in de hoop op een goede oogst.
De commercialisering van het paasfeest blijft, in tegenstelling tot Kerstmis, vrij beperkt tot takken met gekleurde 
eitjes, aangepaste servetten en hier en daar een pluchen kuikentje. De hoofdrol blijft weggelegd voor de chocolade 
eieren. En zeg nu zelf, is er iets leuker dan kinderen die ’s ochtends vroeg in de tuin op zoek gaan naar dat lekkers? 
Jawel, een half uurtje vroeger opstaan om de paashaas te helpen en daarna die glunderende gezichtjes zien.    

EEN BOEK OVER ‘T KOERIERKE

Amper een goede maand na de bevrijding van 
het Waasland, op 22 oktober 1944, liet drukker-
uitgever Albert Cleiren uit Kieldrecht het eerste 
nummer van De Koerier verschijnen. Het week-
blad verzamelde toen nieuws uit de polder- 
dorpen, zoals het dat 75 jaar later nog steeds 
doet. André Cleiren, zoon van de oprichter en 
later zelf uitgever, doorbladerde de ganse zo-
mer van 2019 alle nummers uit de eerste 25 jaar 
van het blad. Alles wat de moeite waard was  
verzamelde hij in het boek De Waassche Koe-
rier, een blad in de polder, dat op zondag 8 
maart werd voorgesteld aan een volle zaal in OC  
Ermenrike in Kieldrecht.
Vandaag wordt het tweewekelijks blad nog 
steeds gelezen in Kieldrecht en de omliggende 
dorpen, tot in het Nederlandse Nieuw Namen. 
Ze hebben een oplage van 1.200 exempla-
ren, vooral abonnees volgens uitgever Luc Van 
Broeck en de oplage is nu hoger dan voor het 
faillissement. Dat was in 2018 en toen was het 
blad enige maanden uit roulatie.
De lijst met abonnees was vernietigd en de 
naam De Wase Koerier mocht niet voortgezet 
worden; daarom is het nu ’t Koerierke.
André Cleiren en Luc Van Broeck twijfelen of 
’t Koerierke nog een eeuwigheid verder kan.  
André is 73 en Luc 63. Er moet dus duidelijk  
verjonging komen. We wensen jullie succes bij 
je zoektocht. 

 RP

SocrateS
GELD IS MEST. 

ALS JE HET UITSPREIDT, DOE JE DINGEN GROEIEN.  
ALS JE HET OPSLAAT, STINKT HET.  

(JOHN DENSMORE, DRUMMER VAN THE DOORS)
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A� evering 6
Borstbeeld dr. De Paep

In ons boek Kunstmo(nu)menten kon je 
lezen dat dit beeld gemaakt werd door 
kunstenaar Werner Heyndrickx uit 
Sint-Niklaas.
De dokters van de Sint-Annakliniek wilden 
de stichter en hoofdchirurg voor zijn 
jarenlange inzet eren met een borstbeeld 
en gaven hem de keuze: ofwel postuum 
ofwel als geschenk bij de veertigste 
verjaardag van de kliniek. De Paep koos 
het zekere voor het onzekere en het beeld 
werd onthuld op zaterdag 22 januari 1966.

Heyndrickx maakte het portret uit brons 
en plaatste het op een dikke plaat 
labradorgraniet. Voor het voetstuk koos 
hij notelaar. 
Poseren vraagt veel geduld van de gepor-
tretteerde, maar het was de moeite waard 
want De Paep was heel tevreden met het 
resultaat. Hopelijk gold dat ook voor de 
kunstenaar, want volgens de dokter had 
die veel geduld met hem moeten hebben.
De Sint-Annakliniek evolueerde naar AZ 
Nikolaas Campus Beveren en de buste 
verhuisde naar het park van het vroegere 
woonhuis van de dokter. Het voetstuk in 
notelaar werd vervangen door steen. 
Op zaterdag 7 juni 2008 onthulde 
burgemeester Marc Van de Vijver het beeld.

GD

KUNSTmo(NU)mentje

Het borstbeeld in de gang van 
de Sint-Annakliniek. 

(© archief familie De Paep)

(© archief familie De Paep) Lieve De Paep (1931-2014), Ingrid 
(1941) en Raf (1930) bij het standbeeld 

van hun vader. Guido (1928-2004) 
kon dit niet meer meemaken. 

(© archief familie De Paep)

De buste in het atelier van de 
kunstenaar. 

(© archief familie De Paep)

Mededelingen  bib

Leners kunnen tijdens deze uitzonderlijke 
periode gratis max. 10 materialen reser-
veren. Je kan reserveren rechtstreeks via 
https://beveren.bibliotheek.be/ of met een 
mail naar bibliotheek@beveren.be.  Als de 
reservering klaarstaat, neemt de bib persoon-
lijk contact op om een afhaalmoment in Bib 
Beveren of Bib Kieldrecht af te spreken. Hierbij 
wordt elk fysiek contact vermeden.
Materialen met vervaldag tijdens deze 
sluitingsperiode, werden automatisch 
verlengd tot 20 april. Indien de sluitings-
periode verlengd wordt, past de bib de verval-
datum opnieuw aan.
U kunt uw geleende materialen steeds terug-
brengen via de terugbrengschuif van Bib Be-

veren (elke dag van 10 tot 17 uur) of via de inleverboxen aan de filialen 
deelgemeenten.
Indien te laat, wordt de boete “bevroren” tijdens de sluitingsperiode.  
Terugbrengen mag altijd.
Alle geplande bibactiviteiten tot en met 3 mei zijn afgelast. 
De bib ondersteunt leerkrachten als zij bibmaterialen voor hun leerlingen 
nodig hebben.           WA

De organisatie van Levensloop ondervindt impact van de huidige crisis. 
De stichting tegen Kanker heeft beslist om alle Levenslopen en activitei-
ten in het kader van Levensloop af te gelasten. Een drastisch beslissing die 
loopt tot en met 3 juli. Dit betekent voor onze Levensloop Beveren dat al 
onze ‘groeps’-activiteiten tot die datum worden afgelast. Met name onze 
Kick-O� , de uitstap van de Vechters, de bezoeken ter plaatse van ons 
Sponsor-team, zullen niet doorgaan zoals gepland. Ons PROMO-team 
zal aanwezig zijn op de evenementen die (voorlopig nog) kunnen door-
gaan. Ook onze normale vergaderingen van het kernteam en de verschil-
lende medewerkers zullen niet kunnen doorgaan. Op dit moment gaan we 
ervan uit dat onze Levensloop Beveren op 24 en 25 oktober wel zal kun-
nen plaatsvinden. Als organisatieteam stellen we nu alles in het werk om, 
op een alternatieve manier, de voorbereidingen verder te zetten om er 
een succesvolle editie van te maken. Wij gaan er alvast verder voor, en we 
rekenen ook op jullie enthousiasme om er samen met ons weer een mooie 
editie van te maken. Inschrijven als team, deelnemer, vechter en vrijwilliger 
is natuurlijk nog mogelijk via de website van Levensloop, Beveren 2020. 
Hou jullie allemaal goed gezond ! 

Het Levensloop Beveren Kernteam

Geannuleerd

Gezondheid is ons duurste bezit. De Gemeente besliste om de maatregel 
te verlengen. Alle evenementen tot en met 3 mei worden geannuleerd. Dat 
geldt vanzelfsprekend ook voor Ter Vesten.  Het cultuurcentrum schrapt alle 
voorstellingen en zal de tickethouders persoonlijk berichten.  Het gebouw is 
gesloten tot en met 5 april. De medewerkers blijven wel telefonisch en per 
mail bereikbaar.
Het aperitiefgesprek met Jan Tytgat van zondag 26 april is geschrapt. Om 
organisatorische redenen wordt het gesprek niet uitgesteld, maar ineens 
verplaatst naar de volgende reeks in 2021. De tickets worden terugbetaald. 
Het is wachten op een bericht hoe het verder gaat. 
De geplande carnavalstoeten van 4 en 5 april te Kieldrecht zijn ook afgelast.

WA

De bib organiseert een 
contactloze afhaaldienst.

Met de medewerking van de Gemeente, de Groen-
dienst en de Cultuurraad wordt telkens de eerste 
zondag van de zomermaanden een openlucht-
tentoonstelling georganiseerd in het prachtige ka-
der van Hof ter Saksen. Kunstenaars van diverse 
pluimage krijgen de gelegenheid om hun werken 

te tonen. Kunstenaars die wensen deel te nemen kunnen rechtstreeks 
inschrijven bij de organisatie via  https://kunstmontmartre.be/
Montmartre I Hof ter Saksen I 5 juli, 2 augustus, 6 september



dagen een plas vormt. Voor de rest van het jaar blijft het daar ook vochtiger dan 
op andere plaatsen. Daar heb ik jaren geleden de kievitsbloem geplant die daar 
nu schitterend bloeit. Een echte lentebode. Met hangende, diep paarse, met wit 
ruitjespatroon geblokte bloemen. Een enkele keer is er eens een witte bij. Het 
zijn plantjes van vochtige weilanden die in de winter en in het voorjaar onder 
water komen te staan én een van de weinige bolgewasjes die veel nat kunnen 
hebben zonder weg te rotten. In de natuur drijven de zaden op het water mee 
en zo verspreiden de planten zich. Je moet ook bij deze plantjes veel geduld 

hebben want het duurt 
acht jaar voor ze bloeien.

En dan heb je ook nog 
als échte typische voor-
jaarsbode de prachtige 
sleutelbloemen. Er zijn 
drie wilde soorten die 
meestal in vochtige 
bossen groeien maar het 
aantal cultivars die je in 
veel tuinen aantreft is 
bijna niet meer te tellen. 
En sommige daarvan 
zaaien zich, zoals bij mij, 

ook gemakkelijk uit en zorgen dan in de lente voor een heerlijk schouwspel.
Draag in deze Coronatijden goed zorg voor jezelf en voor elkaar en bekijk de 
positieve kanten van heel deze crisis. Jammeren heeft geen zin want gedane 
zaken nemen geen keer. Count your blessings.
Geniet met volle teugen van de voorjaarstuin want mooie lentesprookjes gaan 
dikwijls snel over in de zomer!

François
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WAT BLIJFT
Een herfstdag 

Van zon en van een laatst geluk doorweven is de dag.
Zonnedraden, zilver-bepereld, zijden regenrag.
Gouden zon op de sterrevende blâren speelt;

Goud, veel goud overal, een Sesam-rotsen-weeld.

Dode blâren zijn op de grond gevallen,
Maar zó te sterven lijkt me mooi en allen

Die m'n vrienden zijn, wens ik zulke dood;
Dat zij nooit kennen koude winternood.

En om me ook wat van dat goud te geven
Speelt blij de zon op m'n aangezicht even,

Dan met schalkse klownknijpen, speelt de zon
Over m'n beeltnislege medaljon.

Paul Van Ostaijen (1896-1928)

Lente!

Het Coronavirus schopt de laatste weken en zelfs maanden wild om zich heen. 
De bevolking wordt verplicht om thuis te blijven, en gelukkig maar. Nu besef-
fen mensen die een tuin hebben nóg meer dan vroeger hoe waardevol en wat 
een geluksbrenger een tuin kan zijn. Als het daarbij nog schitterend lenteweer is 
kan het gelukzalig gevoel niet meer op. Komt daarbij nog eens dat door de 
opgelegde quarantaine de agenda leeg is en geen vergaderingen, cursussen 
en voorstellingen kunnen en mogen gevolgd worden. Daardoor kan er van 
‘s morgens tot ‘s avonds in de tuin gewerkt worden en komen er klussen aan 
bod waarvan je al jaren dacht dat ze moesten gebeuren maar steeds uitgesteld 
werden. Zo heb ik me door een paar blauwe regens en enkele klimrozen 
‘geworsteld’ die al een tijdje niet meer gesnoeid waren. Nu ziet het er alle-
maal netjes en strak uit en de komende jaren zal ik er zeker op letten om die 
woekeraars beter en tijdig in de pas te laten lopen.

Eén van mijn lievelings-
planten en een plant die 
alle jaren vroeg in mijn 
tuin bloeit is het drieblad, 
ook wel eens boslelie 
genoemd (Trillium kara-
bayashii). Geen gemak-
kelijke planten die hoge 
eisen aan hun groei-
plaats stellen. De meeste 
soorten komen uit het 
oosten van de VS maar 
deze komt uit Azië. Van 
de vijf soorten Trillium 
die ik in de tuin heb is 

deze zonder twijfel de mooiste. Dat begint met de rechtopstaande diep bor-
deaux-kleurige bloemen met een lichte zijstreep op de bloemblaadjes. Dan heb 
je de kelkbladen, donkergroen met naar de bloem toe ook een schijn van donker 
bordeaux. En daaronder de eigenlijke bladeren, licht- en donkergroen gemar-
merd, en alles in drievoud, vandaar de naam. Héél mooi! Trilliums zijn echte 
bosplanten die houden van ge� lterd licht dat tussen de bladeren van grotere 
bomen valt. Ze willen een humusrijke boden die tegelijkertijd wat vochtig 

is. Je moet er wel veel 
geduld voor opbrengen 
want het duurt wel een 
vijftal jaar vooraleer de 
eerste bloem(en) ver-
schijnen. Maar als het 
dan zover is krijg je als 
tuinier een heel gelukzalig 
gevoel. Het wachten heeft 
eindelijk geloond! Net als 
een vriend die je na een 
jaar, trouw op post, weer 
terug ziet.

In ‘normale’ winters, zoals 
we er net een gehad heb-
ben, met de gebruikelijke 
hoeveelheden regen, is 
er in mijn tuin altijd een 
iets lager gelegen plek 
waar zich tijdelijk en 
telkens voor een paar 

Trillium karabayashii.

Sleutelbloemen.

Kievitsbloem.

ONS ELSKE

Wordt Waasland-Beveren weer eens als bij wonder gered van 
degradatie? De ene keer spreken ze van 18 ploegen volgend jaar 
in 1A en een andere keer zouden het er 20 zijn. In elk van die 
gevallen met WB erbij! Ge moet maar chance hebben.                                            
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   KRUISWOORDPUZZEL  232
Horizontaal:
(1) kopen en verkopen 
(7) een ~erlebnis (9) 
Turkse naam (10) darm 
gevuld met gehakt vlees 
(11) vice versa (12) pla-
tenlabel (13) gegroet 
(Lat.) (15) populaire 
vorm voor 'hij' (16) ont-
stekingskoord (17) 
geluid (19) societatis 
Jesu (20) Brusselse con-
certzaal (21) 1000 bytes 
(22) morsdoekje (24) 
niet erover (27) wasgele-
genheid (28) getijde (30) 
ingedijkt laag land (32) 
treurig (33) bedwelming, 
bepaalde toestand

Verticaal:
(1) zijn ~ braadt niet (2) aantekening (3) dyne (4) kwaal, gebrek (5)
landelijke rijvereniging (6) stevig (7) woord om ongeloof, verbazing uit te drukken 
(dial.) (8) andere geaardheid (14) jeugdbeweging (15) te innen (18) vrucht (19) 
deel van ruiterslaars (21) tand (23) strip (Fr.) (25) landcode van de Filipijnen (26) 
Palestijnse vrijheidsbeweging (29) twee (31) lidwoord

     OPLOSSING PUZZEL 231

Dirk Maes

Op 23 maart overleed op 93-ja-
rige leeftijd Dirk Maes.  Hij zal in 
Beveren eeuwig bekend blijven als 
de charismatische PR-man van KSK 
Beveren, een functie die hij meer 
dan 25 jaar vervulde in de glorie-
periode van de club. Dirk werd 
geboren in 1927 in de Verenigde 
Staten toen zijn vader Luc Maes er 
een tiental jaren werkte in Pater-
son, New Jersey. Na de recessie in 
1929 keerde de familie terug naar 
België en stichtte Luc de Waas-
land Botermaatschappij (Hendrik 
Consciencestraat).
Via zijn zonen kwam Dirk in de jaren 
zestig in contact met de turnkring 
DES en leerde daar Theo Bauwens 

kennen. Samen stichtten ze de Beverse afdeling van de Wase Atletiek-
club. Dirk Maes was in die tijd ook actief bij wielerclub Wij Willen en later, 
opnieuw via zijn kinderen, ook in de paardensport. Hij startte zelf een 
eigen fokkerij.
Begin de jaren 70 toen zijn boterbedrijf ging samenwerken met het 
grote zuivelbedrijf INCO uit Kallo werd hem gevraagd toe te treden tot het 
bestuur van SK Beveren. Hij deed dat met volle goesting en de job van 
PR-man was hem op het lijf geschreven . In september 1997 nam hij 
ontslag als bestuurslid, noodgedwongen omdat in de statuten stond dat 
70 jaar de maximumleeftijd was voor een e� ectief besuurslid. Hij bleef nog 
een jaar langer de persverantwoordelijke van de club maar in juni 1998 nam 

hij de� nitief afscheid van geel en blauw. Als 
er één man nooit volledig is vervangen op 
de Freethiel, dan was het wel Dirk Maes. En 
laat dat geen verwijt zijn aan zijn op-
volgers maar wel een ode aan de 
uitstraling en het charisma van Dirk.
Langs deze weg willen we ons 
medeleven betuigen aan de 
familie en vrienden.
(op de foto Dirk Maes in het jaar van 
zijn afscheid van KSK Beveren in 1997, 
foto Werner Van Mele)

RB
Patrick Van Moer

Op 18 maart overleed Patrick Van Moer 
uit de Schaarbeekstraat in een tragisch 
ongeval. Hij was geboren op 16 april 
1972 en was de echtgenoot van Gina 
Verstraeten. Er zijn twee zoons: Cedric en 
Fred. Patrick verongelukte onder zijn ei-

gen camion toen hij bezig was een kleine herstelling uit te voeren maar 
ongelukkig onder het voertuig gekneld raakte en er het leven bij inschoot.
Samen met zijn vrouw Gina had hij op 31-jarige leeftijd het zaakvoerder-
schap van het bedrijf ‘Jos Van Moer’, actief in dieptefunderingen van zijn 
vader overgenomen. Hij was een harde werker die samen met zijn twee 
zoons actief was in binnen- en buitenland.Jarenlang combineerde hij zijn 
eigen zaak met het transporteren van vee wat hij met veel passie deed 
maar er nu mee gestopt was om het rustiger aan te kunnen doen. Hij was 
voor iedereen hulpvaardig en steeds bereikbaar en zeker voor zijn familie 
cijferde hij zichzelf compleet weg. 
Familie en vrienden genoten samen met hem van hun jaarlijkse traditie: 
een welverdiend skiverlof. Ook daarbij  was Patrick de natuurlijke leider 
van de groep.
Het afscheid van Patrick verliep in intieme kring wegens de richtlijnen 
van de federale overheid inzake het coronavirus. Het afscheid was live te 
volgen op internet op vraag van de familie.          
De Beverse Klok betuigt haar oprechte deelneming aan de beproefde 
familie en vrienden.                   RP                   

IN MEMORIAM CRYPTO 56: ZOEK HET WOORD (oplossing in DIT nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters
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Roger is geboren te 
Beveren Waas op 31 
november 1921. (dus 98 
jaar) Hij studeerde rechten 
aan de Rijksuniversiteit 
Gent tijdens de oorlog. 
Daarna was hij advocaat tot 
1955 en dan gemeente-
secretaris van Beveren 
tot aan zijn pensionering 
in 1986. Hij huwde met 

Marie Louise Weyn en werd vader van drie kinderen:  Raf, Wim en Jan. Er zijn ook 
6 kleinkinderen (Joke, Jan, Pieter, Thomas, Hannah en Arne) en sinds kort is 
Roger een � ere overgrootvader (Felix).  In 1994 sloeg het noodlot toe. Zijn 
echtgenote overleed zeer  onverwacht op 72 jarige leeftijd.  Ook het verlies van 
vele vrienden, zijn broer en schoonzus vallen hem zeer zwaar. 

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?  
Geschiedenis (en erover lezen), lezen, ook veel gedichten, tuinieren (fruit), 
erfgoed,  verenigingsleven (heemkundige kring, archeologische dienst, KSK Be-
veren, Hof Ter Welle, jeugdbescherming, de bib),  kaarten.  
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Klassieke muziek (vooral uit 18e en 19e eeuw), Beethoven ( Pastorale), Stamitz 
(de grondlegger van de latere symfonische muziek.)
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
‘de winter’ uit de 4 jaargetijden,   ‘Solveigs lied’ uit de Peer Gynt Suite (Grieg),  de 
‘Pastorale’ (6e Symfonie) van Beethoven
Welke sport beoefen(de) je?
Wegens polio kon ik niet aan actief sporten doen.  
Dus kaarten en boogschieten.
Welke sport zie je liefst op TV?
Voetbal en wielrennen.  
Wie is je meest geliefde sport� guur van alle tijden?
Eddy Merckx natuurlijk
Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Herfstkleuren en de geur van rozen.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
‘Olav Audunszoon’ van Sigrid Undset (een Noorse romanschrijfster die in 1928 
de Nobelprijs voor Literatuur won) Maar ook gedichten van Jan Van Nijlen (een 
gedicht van hem werd op 18 maart 2011 aangebracht in het treinstation Ant-
werpen Centraal. De eerste regels luiden:
Bericht aan de reizigers
Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen,
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen.)
Verder Jean Giono (l’homme quit plantait des arbres) Maar ook de gedichten 
van Gezelle  en boeken van Jeroen Brouwers en Paul de Wispelaere kunnen 
mij  zeer boeien.  En werk van Anton Van Wilderode! (samen op school en later 
vriend aan huis)
    

Welke strip las/lees je het liefste?
Nero
Welk is je lievelingsgerecht?
Vlees in alle vormen
Wat was je aangenaamste ervaring?
In mijn functie als secretaris:  de fusie van de gemeenten (waarbij een deel van 
de Scheldegemeenten bespaard bleven van aanhechting bij Antwerpen) , de 
realisatie van de haven van Antwerpen op de Linkeroever met behoud van zeg-
genschap voor Beveren,  de ontsluiting van het Waasland door de aanleg van 
de E17.
Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Als land Frankrijk en stad/gemeente Obernai en natuurlijk Beveren
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland en bos
Wat is voor jou geluk?
Het leven op zich
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Wijn! en ook wel  Calvados
Een goed boek lezen of een � etstochtje ?
Een goed boek lezen. Of in mijn gedichtenbundels nog eens een mooi gedicht 
lezen.
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Het Hof ter Saksen
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Niemand eigenlijk
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Naar school gaan in de Kasteeldreef langs modderige wegen.

WILDE NOU IES WA WETEN??
20 vraagjes aan Roger Van Roeyen

Op 5 maart overleed Mia Herbots, 
echtgenote van Marc Suy. Ze was 
geboren in 1949 te Sint-Truiden. Via haar 
huwelijk kwam ze in Hamme wonen. 
Ze dompelde met haar overlijden niet 
alleen de familie in rouw, maar ook 
de leerlingen en collega’s van de 
Broederschool, van het Gaverland-
instituut en van de bovenbouw van de 
Sint-Maartencampus. Ze gaf er jaren-
lang gedreven Nederlands en Engels. 
Velen die nu volwassen zijn, hebben haar 
gekend en hebben allicht goede 
herinneringen aan dat kleinschalig 

onderwijs van niveau waarin Mia naadloos paste. Op haar gedachtenis-
prentje koos ze voor volgend prachtig gedicht.
Sta niet aan mijn graf, ween niet.
Ik ben er niet. Ik slaap niet.
Ik ben duizend winden die waaien.
Ik ben de diamanten glinstering in de sneeuw.
Ik ben het zonlicht op het rijpe graan.
Ik ben de zachte herfstregen.
Wanneer je ontwaakt in de stilte van de ochtend.
ben ik de plotse vlucht omhoog
Van stille vogels die vliegen in cirkels.
Ik ben de zachte sterren die schijnen in de nacht.
Sta niet aan mijn graf, huil niet;
Ik ben er niet. Ik ben niet gestorven.

Mary Elisabeth Frye

Wie nog heimwee heeft naar haar Engelse lessen kan het gedicht in de 
originele taal vinden op wikipedia (Do not stand at my grave and weep).  
En zo blijft ze educatief ook nog na haar dood.

WA

IN MEMORIAM 
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Werken in Beveren

Werken Yzerhand stilgelegd

 GD

De oorlog tegen het kleine

Hoeft het nog gezegd, het corona-spook heeft ons in zijn greep. De macht van 
het kleine, een vijand die met een gewone microscoop niet te zien is, enkel 
met een gesofistikeerde elektronenmicroscoop. Terwijl bacteriën zich kunnen  
voortplanten op dood materiaal (in de meest gunstige omstandigheden om 
de 20 minuten), kunnen virussen enkel overleven in een levende gastheercel.  
Virussen bestaan uit een nucleïnezuur (DNA of RNA, ook in onze celkernen  
aanwezig) omgeven door een eiwitmantel (capside). Een virus ademt niet,  
groeit niet en laat zich door de gastheercel voortplanten. Als het virus de gast-
heercel binnendringt, valt het uiteen en komt het genetisch materiaal (DNA of 
RNA) vrij. De cel reageert door zijn eigen materiaal (nucleïnezuren en eiwitten)  
zelf nieuwe virussen aan.  Na uiteenvallen van de cel (lysis) kunnen de aange-
maakte virusdeeltjes nieuwe cellen infecteren. 

Enkele bekende voorbeelden van 
virussen zijn:

humaan papiloma virus: 
de veroorzaker van wratten.
herpes simplex virus: de veroor-
zaker van de koortsblaasjes.
varicella zostervirus:  de ver-
oorzaker van waterpokken en 
gordelroos.
norovirus: een veroorzaker van  
buikgriep en buikloop.
influenzavirus: de veroorzaker 
van griep.
HIV: de veroorzaker van AIDS.

Coronavirussen danken hun 
naam aan de krans (in het  
Latijn Corona) rond het virus-
deeltje als men het onder een  
elektronenmicroscoop bekijkt. Het  
huidige virus wordt aangeduid als  
COVID-19, wat staat voor corona-
virus disease 2019.

WA

De gastheercel zorgt voor  
de vermenigvuldiging van het virus.

Corona-virussen onder  
de elektronenmicroscoop.

Applaus voor zorgverleners

In deze moeilijke tijden heb-
ben we ervaren dat onze  
gezondheidszorg een van de  
beste in de wereld is. Zorgver-
leners verdienen een bloemetje. 
Op vrijdag 20 maart was er een 
actie om dat te tonen. Om 12 uur 
klonk er vanuit de ramen van vele 
woningen een applaus en hing 
er symbolisch een wit laken als  
teken van hoop en appreciatie voor  
zoveel inzet. 

WA

Busje komt zo
Extra pendelbussen

Het organiseren van pendel- 
bussen is een initiatief van  
Maatschappij Linkerscheldeoever 
(MLSO). Ze bieden alle werkne-
mers in de haven de mogelijkheid 
om het woon-werkverkeer tegen 
een gunstig tarief dagelijks af te 
leggen
De Pendelbus haven van  

Antwerpen zet sinds 18 maart extra bussen in, om  de verspreiding 
van het coronavirus (Covid-19) af te remmen. Zo garandeert men een  
veilige afstand tussen de pendelaars onderling en de chauffeur. Door 
het wegvallen van o.a. schoolritten konden de nodige bussen en  
chauffeurs vrijgemaakt worden. 

Meer informatie: Bob Kussé Boudewijn Vlegels
Projectcoördinator Voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever
bob.kusse@pendelbushaven.be b.vlegels@telenet.be
tel: 0470 63 09 57 tel: 0475 29 26 49



In de jaren 60, 70 en 80 waren bene� etwedstrijd schering en inslag… het 
arrest Bosman was er nog niet, veel spelers bleven jarenlang trouw aan hun 
club en werden dan beloond met een galawedstrijd waarvan de opbrengst 
hen ten goede kwam. Soms was er geen opbrengst als de tegenstander een 
grote club was zoals bij het afscheid van PAUL VANGENECHTEN. Op 7 juni 
1980 kwam het grote Barcelona naar de Freethiel afgezakt…Beveren had 
pas de beker� nale verloren tegen Waterschei met als gevolg “slechts” 3000 
toeschouwers voor de match tegen Barcelona. Gelukkig waren er twee grote 
sponsors die het verschil bijpasten (Zetelhallen en AVA supermarkten) en 
Pol een passend afscheid konden geven en dat op zijn 39ste, ongezien op 
het hoogste voetbalniveau. Het werd 2-3 met twee Beverse goals van Erwin 
Albert. Voor de Spanjaarden scoorden Manolo, Landaburu en de grote 
vedette toen, de Deen Alan Simonsen. 
Voor de match was er een wedstrijd tussen de Beverse veteranen en een 
team Oud-België dat uitkwam met in doel Fernand Boone en Luk Sanders  
op het veld Jean Dockx, Prudent Bettens, Richard Orlans, Jean Cornelis, 
Johnny Thio, Pierre Carteus, Marc De Windt(zaakvoerder Marc Zeep-
centrale, ooit groot wielersponsor), Julien Van Puymbroeck, Fernand Goyvaerts
(ex-Barcelona), Roger Claessen, Nico De Walque, Pierre Hanon, Jean Plaskie, 
Maurice Martens, Henri Depireux en MON GOOSSENS… een pleiade aan 
vedetten. Ze verloren met 5-1 van de Beverse veteranen (in doel Honore 
De Roeck, op het veld Richard Verelst, Gilbert Robbrecht, Norbert De Bock, 
Julien Van Gool, Omer Janssens, Willi Laureys, Omer Moortgat, Omer 
Janssens, Flor Van De Velde, Robert Rogiers, Martin Vets, Roger Aenden-
boom, Roland Matthijnssens, Eddy Van Lommen en Raoul  Van Meirvenne). 
In onze volgende edities komen we terug op andere bene� etwedstrijden 
voor ondermeer Jean Janssens, Freddy Buyl, Robert Rogiers, Richard Verelst, 
Andre De Poorter en Julien Van Gool. 

                                                                                                                                     RB

De Beverse Lotto-Soudalrenners.

De sport is in deze Corona-crisis terecht naar de achtergrond verschoven. 
Maar voor velen is het ook hun beroep. De wielrenners begonnen nog wel 
aan hun seizoen maar zagen het al vlug afgebroken. Tot wanneer blijft 
een vraagteken. Met Thomas De Gendt, Brent Van Moer en Ruben Apers 
hebben we drie renners in dienst van Lotto-Soudal. Alle drie begonnen ze veel 
belovend aan het seizoen. 

Voor THOMAS DE GENDT is het zijn zesde 
seizoen bij Lotto. Hij is al prof sinds 2009 
toen hij startte bij Topsport Vlaanderen, 
later passeerde hij bij het Nederlandse 
Vacansoleil en in 2014 reed hij voor Ome-
ga Pharma-Quickstep (als meesterknecht 
van Uran, ook nog Tom Boonen en Caven-
dish in de ploeg toen). Thomas begon het 
seizoen wat anoniem in de Australische 
Tour down under. Naar goede gewoonte 
reed hij weer een opvallende Parijs-Nice 
met een vierde plaats in de tijdrit en een 
lange solo in de laatste rit, hij werd pas 
gegrepen drie kilometer voor de � nish. 

Voor de 22-jarige BRENT VAN MOER is 
2020 zijn eerste volledig pro� aar. Begin 
juni 2019 debuteerde hij in Gullegem 
Koerse. Met de Ronde van Valencia en de 
Ronde van Algarve in de benen zat hij in 
het Belgische openingsweekend in de 
selectie van de twee topklassiekers, 
Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-
Brussel-Kuurne. Die selectie alleen al 
bewijst zijn goede forme en potenti-
eel voor de toekomst, hij is de op één na 
jongste van de 28 Lotto-Soudalrenners 
(alleen Gerben Thijssen is jonger, die 
revallideert van een zware val in de Gentse 
zesdaagse). 

RUBEN APERS zit in het beloftenteam van 
Lotto-Soudal. Hij werd 5de in Brussel-
Zepperen en 18de in Brussel-Opwijk in 
het openingsweekeinde. In februari nam 
hij met de Belgische baanploeg ook deel 
aan een pistemeeting in het Portugese 
Anadia (achtervolging). Ruben is 
vierdejaars belofte en heeft een 
verschrikkelijk 2019 achter de rug. In het 
Henegouwse Melles kwam hij zwaar ten 
val na een aanrijding met een wagen 
(er was geen  seingever) waarbij collega 
Stef Loos dodelijk verongelukte. Later 
verongelukte in Polen zijn boezemvriend 
Bjorg Lambrecht. Hij had met Bjorg in 
de winter een trip met de � ets naar de 

Champs Elyssées in Parijs gepland. Als hommage heeft Ruben de tocht naar 
Parijs op zijn ééntje gedaan. 

                                                                               RB

Johny Voners en bene� etwedstrijden.

Onlangs overleed Johny Voners. Hij zal in Vlaanderen eeuwig beroemd 
blijven om zijn rol van Xavier Waterslaegers, de doelman van Fc De Kampioe-
nen. Acht jaar voor hij in 1990 met die populaire TV-reeks begon, maakte hij 
zijn verschijning op de Freethiel op 20 april 1982 op een galawedstrijd om 
JEAN-MARIE PFAFF te huldigen voor “tien jaar fanionkeeper bij SK Beveren”. 
Op de foto ziet U Johny Voners staande uiterst links, verder ook nog Hugo 
Sigal, de Strangers, Gaston en Leo, Joe Harris, Willy Sommers. Zij maak-
ten deel van een pleiade Vlaamse vedetten (ook nog Gust Lancier  die 
moderator was, Micha Marah, Nicole Josy en Jeanine Bisschops ) die het 
showgedeelte van de jubileumwedstrijd tussen Beveren en een nationale 
selectie verzorgden. Pfa�  werd door honderden supporters op het veld 
beladen met geschenken (er waren ook 7000 toeschouwers op de tribu-
nes), ook personaliteiten als Will Tura, trainer Guy Thijs en vice-premier Willy 
De Clerq kwamen JMP persoonlijk feliciteren. Oorspronkelijk was JOHAN
CRUYFF voorzien als kapitein van de ploeg die Beveren partij zou geven 
maar de legendarische nummer veertien blesseerde zich zwaar twee dagen 
voor de match, tijdens de topper in Nederland tussen Ajax en PSV. Men wou 
Cruy�  laten overkomen per helicopter om de aftrap te geven maar dat werd 
geweigerd door de Regie der Luchtwegen. Beveren won de match met 3-2 
(Van Moer, Theunis en Schoofs scoorden). De nationale selectie speelde met 
Wim De Coninck (Patrick Hantson), Danny Pfa� , Luk Millecamps, Georges 
Leekens, Alex Querter(Paul Vangenechten, toen uitkomend voor Temse), 
Swat Janssens(Theo Bordui, de neef van Jean-Marie, hij scoorde de twee-
de tre� er voor de selectie), Johan Boskamp, Aad Koudijzer, Jean Janssens 
(die toen bij Bornem speelde), Nico Jansen, Soren Skov(Tokodi) . Een paar 
voorziene spelers van Lokeren haakten af na de tumultueuze kwart� nales 
voor de Belgische beker enkele weken eerder (twee keer 1-0 en Beveren 
ging toen winnen met de strafschoppen in Daknam waar Jean-Marie de 
elfmeters van Rene Verheyen en Maurice De Schrijver pakte). Op het moment 
van die bene� et was er nog geen sprake van een vertrek van JMP naar een 
andere club, hij lag nog een jaar onder contract…en het arrest Bosman was 
toen nog niet aan de orde.  Enkele weken later werd dan toch de overgang 
naar Bayern Munchen beklonken. Jean-Marie werd sinds 1979 al uitvoerig 
gevolgd door de Duitse topclub (nadat Beveren het tornooi in Toulouse 
betwiste, met St-Etienne, Bayern Munchen en Barcelona) en na de twee 
halve � nales in de Belgische Beker tegen Waterschei, begin mei 1982,  die 
beiden worden bijgewoond door Uli Hoeness,  geeft die zijn � at, Jean-Marie 
Pfa�  wordt de opvolger van Sepp Maier.

RB
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De Geuzenlaan kwam er al in de eerste fase van het grote project aan de 
Alexander Farnèselaan en is daar een zijstraat van. 
Ook deze straatnaam houdt verband met de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648) al werd ‘Geuzen’ voor het eerst al in 1566 gebruikt. Zo’n 
tweehonderd Nederlandse edelen vroegen toen met het zogenaamde 
‘Smeekschrift der Edelen’ aan Margaretha van Parma om te stoppen met de 
vervolging van de protestanten. Zij vertegenwoordigde als landvoogdes 
koning Filip II van Spanje. Haar adviseur zou haar hebben gezegd: ‘N’ayez 
pas peur Madame, ce ne sont que des gueux’ (het zijn maar bedelaars). 
Al snel werd het een eretitel waar ze � er op waren.
Later werd de term uitgebreid naar strijders die de Spanjaarden bekampten. 

Eedverbondlaan, de tweede insteekweg, verwijst naar het Eedverbond 
der Edelen. Dit was de verzamelnaam van de groep die op 5 april 1566 het 
verzoekschrift aan de landvoogdes in het Brusselse paleis overhandigde. 
De Inquisitie vermoordde protestanten en de edelen zagen het als hun 
taak om de (vertegenwoordiger van de) koning daarop aan te spreken. Het 
Smeekschrift liet verstaan dat zonder godsdiensttolerantie een opstand 
niet vermeden kon worden. De edelen vroegen ook dat Margaretha de 
vervolgingen tijdelijk zou opschorten tot Filip zijn de� nitief antwoord gaf. 
De landvoogdes was hun smeekbede genegen, maar dit had 
het onvoorziene gevolg dat overal in de Nederlanden protestanten haag-
preken hielden en het calvinisme steeds meer succes kende. Toen het ook 
nog economisch slechter ging, met armoede en hongersnood tot gevolg, 
kwamen de protestanten in opstand tegen de rijkdom van de katholieke 
kerken en kloosters. De Beeldenstorm was het resultaat. 
Als reactie stuurde Filip II de hertog van Alva naar Brussel, waar hij in 1567 
Margaretha van Parma verving als landvoogd. Hij liet er geen gras over 
groeien en vervolgde de protestanten met harde hand.

GD

Buizelendam
Aflevering 9

Geuzenlaan en Eedverbondlaan (Melsele) 

Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren 
(Gerda Drieghe) is nog verkrijgbaar bij de auteur, de toeristische dienst 
of bij Standaard Boekhandel.

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

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

Klantenparking

Cartoon

De mens zit toch raar in elkaar. Er 
komt een coronavirus op hem af 
en hij begint massaal wc-papier 
te hamsteren. En dat niet alleen in 
Beveren maar wereldwijd. Het vi-
rus geeft longproblemen en dus is 
het verband met toiletpapier ver te 
zoeken. 
Niemand wil om hygiënische 
redenen zonder toiletpapier vallen, 
maar in sommige landen wordt het 

niet gebruikt en reinigt men zich met water. Wie dat niet ziet zitten, kan nog 
altijd teruggrijpen naar een oud telefoonboek of krantenpapier, maar moet 
dan oppassen. In tegenstelling tot de plank met het gat in het hokje met 
een hartje in de deur zijn onze moderne toiletten daar niet op voorzien.
Blijkbaar zet een ‘bijna leeg’ rek andere klanten aan om ook nog snel een 
paar pakken toiletpapier of – logischer – rijst of pasta mee te nemen. 
Het is pure massahysterie. Omdat niemand weet hoe lang de situatie zal 
aanhouden, neemt de klant het zekere voor het onzekere. Het nieuws van 
de volle distributiecentra overtuigt niet iedereen want tussen dat magazijn 
en een vol rek in de supermarkt liggen heel wat mogelijke hindernissen. 
De keerzijde van dat hamsteren is dat de klant die het product op dat 
moment echt nodig heeft tevergeefs aanschuift. Je zal het als verpleeg-
kundige na een lange shift maar meemaken. 
Gelukkig is er ook heel veel solidariteit, denk maar aan de mondmaskers die 
overal gemaakt werden. Of www.hulpvoorhelden.be, de website waarop 
vrijwilligers zich kunnen registreren om mensen uit de zorgsector te hel-
pen. Of aan al die vrijwilligers die minder mobiele personen willen onder-
steunen.
Gelukkig zijn er al die gezondheidswerkers die hun eigen leven riskeren en 
dag en nacht klaar staan. Gelukkig zijn er al die mensen die zorgen dat de 
Belg aan eten geraakt. Gelukkig valt de economie niet helemaal stil om-
dat velen hun job ter plaatse of thuis doen. Gelukkig werken postbodes, 
huisvuilophalers, buschau� eurs…
Een applaus voor iedereen. Laat ons er samen het beste van maken. 
Hou het veilig. Voor jezelf, maar ook voor de anderen.

GD

Marc Coucke, de grote baas van voetbalploeg Anderlecht, looft  de 
houding van bepaalde van zijn voetballers die spontaan meer dan een 
maandloon willen laten vallen. Zouden ze misschien daar ook geen omha-
ling organiseren om dat behoeftig manneke uit zijn miserie te helpen? 

RP

SPORT ANDERS
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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  -  www.cornelis-partners.be

De heren van Basics Melsele B promoveren naar tweede landelijke, de dames 
A naar eerste provinciale. Pro� ciat!  De heren A eindigen op de vierde plaats 
maar er komen geen play o� s om de gekende reden C. 

°°°

Of de aardbeifeesten doorgaan weten we niet (afhankelijk van Corona en de 
inrichters) Maar als het zo is: hier het programma: 
o Donderdag 21 mei
 •  10.00u-17.00u:  vintage markt in de tent met doorlopend rockabilly 

muziek van Old Skool DJ Martijn en live optredens 
van The Swamp Boys & The Mantas; old-timers 
stellen tentoon op het grasplein onder de kerktoren

 • 11.00u: wedstrijd De Dikste Bees en De Mooiste Kist
 • 20.00u: VERKIEZING AARDBEIPRINSES 2020
 • Tijdens de pauze om 22.00u: live optreden van SWOOP
 • 23.00u: PRINSESSENFUIF met DJ AmbiE
o Vrijdag 22 mei 
 • 14.00u: seniorennamiddag ism OCMW-Beveren: 
dubbelconcert met Lisa del Bo en Willy Sommers
 • 20.00u: kwis De Slimste Straat van Melsele
o Zaterdag 23 mei 
 • 9u30u: Aardbeibrunch met KLJ - reuzenspringkasteel
 • 14.00u-16.00u: KUBB-tornooi onder begeleiding van de KUBBEZEN
 • 18.00u-21.00u:  BBQ georganiseerd door de Koninklijke Wase 

Tuindersgilde
 • 20.00u: BAL VAN DE BURGEMEESTER VAN MELSELE: opbrengst gaat 
naar het goede doel
o Zondag 24 mei  
 • 8.00u: Aardbeienrit 60 of 90 km ism Peloton Melsele
 • 13.00u: AardbeiRun 
 • 14.00 – 17.00u: doorlopend activiteiten in de tent

°°°

Hier de kandidaten aardbeiprinses 2020: Boven Laura, Luna, nog een Laura 
en Kayleigh.   Onder Ellen, Yasmine, Tiziana en Caro

De Oostenrijkse com-
ponist Franz Schubert 
(1797- 1828) was een grote 
fan van Beethoven. Toen 
die op 26 maart 1827 stierf, 
was Schubert een van 36 
fakkeldragers bij de begra-
fenis. Achteraf trok hij met 
enkele vrienden naar een 
café en bracht er een heil-

dronk uit: ‘Op hem die we zojuist begraven hebben’. Nadat de glazen 
opnieuw gevuld zijn, bracht hij nog een tweede uit: ‘Op hem die de 
volgende zal zijn’.
Die volgende was hij zelf. Hij leed aan tyfus en was op het moment van 
de begrafenis van Beethoven al ziek. Schubert overleed op 19 november 
1828 en werd vlak bij het graf van Beethoven begraven in een voorstad 
van Wenen. 

In 1888 werden de lichamen van Beethoven en Franz Schubert overgebracht 
naar de eregraven op het kerkhof van Wenen. 

Muziek verzacht de zeden
A� evering 51 - S Chu� rt

en de begrafenis van Bee� oven

Oplossing Crypto 56:  STEEL   MINEUR   BIJENKORF   ARENDSOOG   
SCHAAKSTUK   PARINGSDANS   PREEKSTOEL   TWISTVRAAG   DOMPELEIR  
TEERLING   PERVERS   GALGJE   en dus … EENDAGSVLIEG

Spreuk van 't jaargetij

Al doet april ons mooi weer aanschouwen,
het is evenals een fortuin, we kunnen het niet vertrouwen

                                           

Het grafschrift van de week

Als Corona zich laat kisten
Kunnen we duimen voor de finalisten.

Den Est
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling in de 

etalage van elke apotheek
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 en 22u00: te 
vinden op www.kavw.be of www.apotheek.be of het 
betalend nummer: 0903 / 99 000
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 en 9u00: 
Bel politie Beveren 03  367 21 00 die zal doorverwijzen 
naar de geselecteerde nachtdienstapotheek

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

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

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

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

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, 

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

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck,  Jacques Bosman, 

Paul Staut,  Gerda Drieghe,  Roger
Puynen, François Seghers.

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons  :  Erik Pijl 
Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral
Dienst verzending en abonnees: 

GSM 0474 56 00 06
Reklameregie: 03 775 44 53

e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

DE WEERBORSTEL of ’t 
gedacht van Riekes De 
Ben

Zjeraar vertelt Riekes dat hij naar 
zijn huisdokter geweest is omdat 
hij zich niet te best voelde.
-En wat heeft de dokter gezegd,  
vraagt Riekes.
-Niet veel goeds, zucht Zjeraar.
-Wat mankeert ge dan?
-Om te beginnen heb ik gal- en 
nierstenen, zegt Zjeraar, en dat kan 
verschrikkelijk pijn doen.
-Daar weet ons Marjet ook van mee 
te spreken, zegt Riekes.
-Maar dat is nog niet alles, weet 
Zjeraar, hij denkt dat ik ook nog 
aderverkalking heb.
-Amai, zegt Riekes, gal- en 
nierstenen en nog een verkalking 
ook. Als ge tien jaar jonger waart 
zou ik zeggen dat ge een 
metsersbedrijf moest beginnen.

NEM NOU
Doodgewone werkwoorden als 
weten en zeggen kunnen in het 
dialect plots heel wat anders 
betekenen dan in het A.N.
Hij heeft een wonde aan zijn 
linkerknie, maar zie hem daar 
lopen, hij WIT (weet) er niets van. 
Plots betekent dat ‘weten’ dat 
iemand er last van heeft. Een 
simpele schram is aan ’t zweren 
geraakt zodat hij mank loopt. Zijn 
broer zegt dat hij er erg van ‘weet’ 
en ’s nachts niet kan slapen.
De jongste van mijn zus is een 
kereltje waar niemand ZEGGEN aan 
heeft. Betekenis: hij gehoorzaamt 
aan niemand.
In de derde kleuterklas was het 
duidelijk, de juf had aan Jantje 
‘geen zeggen’. Wacht eens, zei zijn 
opa, als hij volgend jaar bij een 
meester zit; die zal er wel ‘zeggen’ 
aan hebben.                                                                                                                                

RP

STILLE PAASTIJD…

Het is stil op de Grote Markt in Beveren. Zeker nu door het 
Coronavirus de dinsdagse markt een tijdje op non-actief 
gezet is. En de Sint-Martinuskerk zo goed als bestendig 
gesloten is door het rondwaren van hetzelfde virus. Ik 
kreeg van Rik Van Buynder een tekst doorgemaild die het 
kerkelijk leven in het Beveren van 1980 belichtte. 
Niemand had toen, 40 jaar geleden, een paastijd kunnen 
voorspellen met doodse en gesloten kerkgebouwen.
Richard Weemaes was in 1980 pastoor-deken van de 
Sint-Martinusparochie en hij had twee onderpastoors, 
Raf Buysse en Willy Vernimmen. 
In de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandparochie, zelfs nu 
nog de “Nieuwe Parochie” genoemd, was Remi Wijns 
pastoor. Hij was daarvoor onderpastoor geweest in 
Sint-Martinus. Daniël Van de Velde was zijn onderpastoor 
(thans pastoor in Vrasene en de andere polderparochies).
De parochie Sint-Jan Evangelist in de Gaverlandwijk was 
bij Koninklijk Besluit van december 1979 erkend als 
hulpparochie. Ze hadden daar Marcel Van Peteghem als 
pastoor en op 26 juni 1980 werd zijn kerk ingewijd.

…IN DE KERKGEBOUWEN…
In Doel was het Cesar De Cock die pastoor was van de 
Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen parochie. 
Pastoor De Cock bleef tot in december 1980 actief en 
werd voor de zondagsliturgie vervangen door de Beverse 
hulpkapelaan Robert De Cauwer. Die werd bijgestaan 
door Aalmoezenier De Neve van het Bejaardentehuis 
Heilige familie te Kieldrecht.
Odilon Hoogewijs was de pastoor van Haasdonk en hij 
had Marcel Van de Sompel als onderpastoor. In 1980 werd 
de verwarming van de kerk aangepast en de glasramen 
hersteld 
Maurice Van der Speeten was pastoor in Kallo, nadat hij 
al onderpastoor geweest was in Melsele.  In oktober 1980 
kwam er gunstig advies voor grondige herstellings-
werken aan de kerk en de centrale verwarming. De 
pastoor van Sint-Michiel Kieldrecht was Jozef Van Achter 

en R. Baetens was er onderpastoor. In 1980 kreeg deze 
parochie een buitengewone toelage voor het aanleggen 
van centrale verwarming in de kerk.

…VAN GROOT – BEVEREN.
In Sint-Engelbertus in Prosperpolder was Tony Werkers de 
bedienaar van de eredienst.
De parochie van Onze-Lieve-Vrouw Melsele werd geleid 
door pastoor Antoine Sabot, wiens naam nu nog voort-
leeft in PC Sabot (Parochiehuis). De twee onderpastoors 
waren Adolf Oellibrandt en Luc Maes.
In Vrasene was de Heilig Kruisparochie met Etienne Oste 
als pastoor en Leo Aeyels als onderpastoor. In de kerk 
waren er in 1980 restauratiewerken aan het orgel en aan 
de glas-in-loodramen.
In Verrebroek had men Sint-Laurentius met pastoor 
Camiel Dhaese. Er kwam in 1980 een begrotingswijziging 
voor restauratiewerken aan de kerk en de aankoop van 
een vervangingsorgel.
Om te eindigen nog iets over de klokken, zoals het past in 
deze Paastijd. Ook in 1980 werden de klokken van de 
Sint-Jan Evangelistkerk gewijd: de Sint-Jansklok van 675 
kg en ruim 1 meter hoog draagt als tekst “Deze Sint-
Jansklok om Gods heerlijkheid aan te kondigen om de 
parochiegemeenschap op te roepen tot gebed in 
vreugde en leed. Dankbaar geschonken door en voor de 
duizenden spaarders van onze kerk.”
En de Onze-Lieve-Vrouwklok van 400 kg en 80 cm hoog 
heeft als opschrift: ”Vrouw van Gaverland, bescherm uw 
volk”.

Aan al onze lezers een Zalig Paasfeest.

(Met dank aan Rolf Duchamps voor het verzamelen van 
de  gegevens.)   

 RP




