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Een fiere voorzitter Luc Verhelst en zijn 
basketbalclub Remant Basics Melsele-Beveren 
die zich na 50 jaar Koninklijke mag noemen
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W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

schepper VAn 'Ons eLske' OVerLeden, Lees 't kLOkzeeL p. 12

In de tijd dat vrouwen nog huisvrouwen waren was poetsen een bezigheid die 
een groot deel van hun tijd in beslag nam. Ze hadden het overgenomen van 
hun moeder. Dagelijks werd het beddengoed gelucht, wekelijks de ramen ge-
lapt en de stoep geschrobd, schoenen dagelijks gepoetst, een hagelwitte schort, 
deurklinken die glimmen als een spiegel…  Mr Proper rende door het huis en 
liet geen stofje achter. Een geur van zeep moest de ruimte vullen. Het was niet 
alleen om het huis op orde te houden, maar het waren symbolen van een pro-
per huisgezin om een positieve indruk te maken op de buren. Iemand die zich 
destijds niet aan de normen hield, ging over de tong als een luie slons. 

Moderne vrouwen gaan uit huis werken en doen niet mee aan de ‘schone schijn’. 
Zij poetsen op een andere manier of ze besteden het uit. Er is meer aandacht 
voor hygiëne . Visueel schoon is daarom nog niet hygiënisch schoon, beweren 
microbiologen. Niets heeft meer gedaan voor onze levensverwachting  dan het 
invoeren van riolering en veilig drinkwater in de 19de eeuw. Het was cruciaal 
om besmettelijke ziekten zoals tyfus en cholera uit te roeien. Uit een enquête 
blijkt dat elk gezin zijn eigen schoonmaakgewoonten heeft.  Bijna de helft liet 
weten maandelijks de ramen te lappen, terwijl een even grote groep het maar 
een keer per jaar doet. Het aantal mensen dat beweert elke week  de  deuren te 
soppen, is even groot als het aantal dat dit nooit doet. Sommige mensen heb-
ben een strak opgeruimde woonruimte die beantwoordt aan hun status. Je 
vindt er geen stofje of een boek dat rondslingert. Anderen cultiveren wanorde 
en  overal vind je tijdschriften en boeken. Het is zoals een bureau, het ene is zo 
goed als kaal, het andere ligt boordevol paperassen, maar wat hij nodig heeft 
weet hij wel te vinden. Wie kinderen of kleinkinderen in huis heeft weet het wel: 
je huis schoonhouden zolang die in huis zijn is als sneeuwruimen terwijl het 
sneeuwt.

Wat belangrijk is bij het schoonmaken, verschilt dus per individu. Waar ieder-
een het wel over eens is, of het zou toch moeten, is dat onderhoud moet gericht 
zijn op het voorkomen van ziekte door gebrek aan hygiëne. Alle plekken die 
met rauw vlees of rauwe groenten in contact komen, zijn een mogelijke bron 
van schadelijke bacteriën (toch nog even vermelden dat 99% van de bacteriën 
onschadelijk zijn of zelfs nuttig). Snijplanken, vochtige vaatdoeken met etens-
resten… Beenhouwers en mensen die werken in een grootkeuken weten hoe 
streng de wetgeving terzake is. Badspeeltjes met een gaatje onderaan vragen 
voldoende aandacht, ze ontwikkelen binnen de kortste keren een slijmerig 
laagje vol bacteriën en schimmels. Als je die als cadeau krijgt bij een geboorte, 
is een grondige controle noodzakelijk.

Spreek dus vanaf nu niet meer over een kuisvrouw maar over een facilitair 
manager, expert  hygiëne van vastgoed. 

Basics Melsele is gesticht in 1970 en bestaat 
dit jaar dus 50 jaar en mag vanaf 22/5 de 
titel ‘Koninklijke’ dragen.  Daarvoor worden 
de mensen van de club ontvangen op het 
gemeentehuis op  zaterdag 23 mei.  De 
officiële naam wordt dan ‘Remant Konink-
lijke Basics Melsele-Beveren’
De huidige voorzitter Luc Verhelst: “ De 
club heeft zich van 1 seniorsploeg op de 
speelplaats van een school naar een club 
met 6 seniorsploegen (heren en dames) en 
17 jeugdploegen en een basketschool in 
een topsporthal ontwikkeld. Dit maakt dat 
er elk weekend tientallen vrijwilligers in de 
weer zijn om onze spelers hun hobby te 
laten beoefenen. 

Ik maak graag gebruik van de gelegenheid om een oproep naar vrijwilligers (éénma-
lige of langere periode) te doen. Zoals elke club of vereniging zien we het aantal vrij-
willigers gestaag dalen.   
Basics slaagt er in om voor elke leeftijdscategorie een competitieve naast een recrea-
tieve ploeg te plaatsen, zodat elke speler zich op zijn niveau kan ontwikkelen.“

De stichters van de club waren Dirk Martens (dit jaar overleden) en Theo Van den Eeck-
hout. Vanuit de chiro van Melsele bracht Dirk de basketmicrobe binnen in Melsele 
want tijdens zijn studies voor onderwijzer was hij in contact gekomen met clubs uit 
het Gentse. 

Afscheid VAn Onze 
cArtOOnist, 

Lees p. 2
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De eerste 10 jaren was de ploeg geparkeerd in de 
laagste afdeling maar dan ging het langs tweede 
provinciale naar eerste provinciale mede door de 
inbreng van een aantal spelers van het ter ziele gega-
ne BBC Beveren.
Daarna werd er doorgestoten naar landelijke en zelfs 
naar derde nationale.  Dit grotendeels met eigen 
jeugd, wat een studie aan de RUG deed besluiten dat 
er drie basketscholen waren in Oost-Vlaanderen: de 
Aalstse, de Gentse en …de Melseelse.  Naast deze 
jongeren kwamen ook groten uit het basketbal langs 
in Melsele (Willy Goos, Danny Mebis, Rudi Van den 
Bosch, Glenn De Jonghe,  Serge De Boeck en nog vele 
anderen.)
Tijdens de laatste 10 jaar kwam er een nog grotere 
ommekeer: de club werd een vaste waarde in tweede 
nationale.  In basketbal is er maar 1 reeks nog hoger 
(eerste nationale) maar dan is profbasketbal een 
voorwaarde en dat is voor een club als Melsele iets te 
hoog gegrepen.  Al heel wat toppers kwamen langs 
in Melsele als coach of speler (bvb Pieter Van Hoecke, 
Marc Michiels, Nele Deyaert, Ronny Bayer, Eric Strue-
lens,  en nog zovelen)

Luc Verhelst: “ Dank zij de vele vrijwilligers, lokale en 
nationale sponsors en de gemeente Beveren slaagt 

Basics er in om zich te meten met de gevestigde 
waarden in 2de nationale. Deze uitstraling maakt dat 
de club er in slaagt om jongeren uit de regio aan te 
trekken en voor elke leeftijdscategorie op het hoog-
ste niveau in Vlaanderen mee te draaien. Dit seizoen, 
dat om gekende redenen beëindigd is, staat Basics 
op de 4de plaats.
Onze damesploeg zal 
dit seizoen promove-
ren en onze heren 
B-ploeg  promoveert 
naar 2de landelijke 
(5de klasse). 
In het kader van onze 
50-jarig bestaan, 
organiseert Basics 
een All Stars-game op 
2/5 om 14h30. De vol-
ledige opbrengst gaat 
naar Think Pink, de 
organisatie die rond 
borstkanker werkt. We 
willen iedereen ook 
graag uitnodigen op 
ons jeugdtornooi van 
16 & 17 mei met zater-

dagavond een BBQ en een wedstrijd van onze Magic 
Vets tegen de Geuzen. Meer info over onze club vindt 
je op www.basicsmelsele.be“.

Op de foto de huidige A-ploeg:

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Ik sla de krantjes van maart en april 1957 open.  Huis Stoelen maakt duchtig 
reclame.  Voor de eerste communicanten is een Pontiac-horloge een aange-
wezen geschenk.  Veel is er niet veranderd sindsdien. Nu geven ze aan eerste 
communicanten een tablet of een i-pad.  In de centrumschool zoekt men een 
nieuwe directeur.  Eén van de voorwaarden is dat hij geen bijbetrekkingen 
mag uitoefenen.  Komiek.  Ik dacht dat die mannen allemaal verzekeringen 
deden naast hun job.  Op diverse voetbalpleinen van Beveren, Haasdonk en 
Melsele zal een helikopter een proefvlucht organiseren om te zien of die ter-
reinen geschikt zijn om tijdens de Ronde van Frankrijk een pak gazetten te 
droppen.  Televisie en andere communicatiemiddelen  waren er nog niet 
zoveel. Dus moesten snel snel wat kranten gedrukt worden en een paar uren 
na de aankomst konden de supporters al het verslag van de rit lezen. Ach-
teraf bleek dat een 1 april grap.  Er kwam helemaal geen helikopter. Op de 
gemeenteraad van april staat maar één belangrijk punt.  Er moeten verbete-
ringswerken gebeuren aan het gemeentehuis.  Tegenwoordig doet men dat 
niet meer, men zet ineens een nieuw gemeentehuis.  De Nieuwe Parochie 
krijgt eindelijk een nieuwe bestrating in de Kerkstraat (nu de Pastoor Steens-
sensstraat).  Er komt een stoet bij te pas, de harmonie en zelfs een vuurwerk.  
Als ze dat nu moesten doen met de vernieuwde straten in Beveren en Mel-
sele was ’t alle dagen feest, ging er elke week een stoet uit en waren de man-
nen van de Harmonie nooit meer thuis.  In Melsele opent men het parochie-
centrum, weer met muziek en een daverend feest.  Jammer, alleen de bene-
denverdieping was af, boven nog niet.  Maar dat speelt geen rol.  Dat is dan 
later opnieuw een feest met opening van ‘den boven’.  Tenslotte wordt in de 
gazet meegedeeld dat het Espagnol circus naar Beveren komt.  Ze hebben 5 
beroemde clowns, bamboewerkers (wat zou dat zijn ?), en heel veel roofdie-
ren waaronder olifanten, tijgers, leeuwen, apen, wolfshonden ed.  Tegenwoor-
dig mag dat allemaal niet meer.  Zou het daarom zijn  dat circussen geen volk 
meer trekken ?  

J.B.
(wordt vervolgd)

Bij DE cartOOn

Gedurende de 25 jaar van ons bestaan zijn heel wat medewerkers gepas-
seerd. De deadline van telkens veertien dagen, is een belasting die soms 
moeilijk te combineren valt met de familiale of professionele besognes. 
Onze cartoonist Erik en redacteur Gerda hebben die beslissing genomen 
en nemen afscheid van onze vereniging na jarenlange inzet. We kunnen 
met spijt in het hart enkel respect hebben voor die beslissing en terug-
blikken op een jarenlange engagement en kwaliteit.

WA 

SOcratES
Het leven is een grillige lijn waar je af en toe naast moet gaan staan 

om ze te beschouwen. 
(moraalfilosoof  Patrick Loobuyck)

SprEUK Van ’t jaarGEtij
April doet wat hij wil.
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LUchtfOtO’S

In deze laatste aflevering tonen we uitzonderlijk alleen het Beveren van vroeger. 
De reden is eenvoudig en van praktische aard want luchtfoto’s zijn voor een 
doorsnee persoon nu eenmaal niet te maken, zelfs niet voor een redactielid van 
De Beverse Klok. 

Wie herinnert zich nog de Grote Markt met de kiosk, de waterpomp op de 
oorspronkelijke plaats en de oude dekenij? Van de Warande was nog niks 
te merken. De opening van de Grote Markt zoals we ze nu kennen, had 
plaats op 19 mei 2000. 

De flessenhals van de Oude Zandstraat werd in 1970 verbreed. Niet alleen 
de cafés op de hoeken verdwenen, ook private panden moesten eraan 
geloven om dit stuk van de N70 aan te passen. 
De bomengroepen wijzen op parken: links in de Oude Zandstraat dat van 
het Bosdamkasteel en nog iets meer naar links ‘’t Walleke’, dat eerder ook 
deel uitmaakte van dit domein. Aan de rechterkant kan je het park van het 
huis van dr. Gerard De Paep herkennen. 
Nog meer in de diepte (en daardoor wat minder zichtbaar) de oude Sint-
Annakliniek en aan de overkant het OCMW-ziekenhuis met het torentje 
van de kapel.

Op de hoek van de Kloosterstraat met de Kallobaan lag ‘Anna Piers’. De 
foto toont veel meer. Uiterst links zie je nog een stukje van huize Lombaert, 
vroeger achtereenvolgens vakschool, vredegerecht en bib, tegenwoordig 
met Sint-Maarten opnieuw een school. 
Daarnaast het huidige klooster van de congregatie Onze-Lieve-Vrouw-Pre-
sentatie. 
Op de hoek het Anna Piersinstituut (nu Sint-Maarten Bovenschool) met 
een goed herkenbare kapel. Verder in de Kallobaan de lagere school Sanc-
ta-Maria en Sint-Rafaël. Van de middenschool Sint-Maarten zijn er nog 
geen sporen te zien.

GD

(foto’s © gemeentearchief)

(foto’s © gemeentearchief)

(foto’s © gemeentearchief)
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OnS ELSKE
Samen met De Kaailopers 
van Temse, met Priester 
Poppe, Den Toeter, Jom-
meke en de anderen 
die door kunstenaar 

Valeer Peirsman uit-
gebeeld zijn, ben ik 
in diepe rouw om 
zijn overlijden.
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WiSt jE, BEStE LEzEr,
dAt VAnAf jAArgAng 26 de VertrOUWde krAnt er WAt Anders Uit zAL zien? 

Cartoonist Erik Pijl, van wie op 7 maart 2003 de eerste cartoon in De Beverse Klok 
verscheen, geeft het potlood door. Om helemaal correct te zijn, moeten we vermel-
den dat hij in het prille begin van De Beverse Klok ook even als cartoonist aan de 
slag was. Hij kwam wel eens in café De Graanmaat waar de redactie vergaderde en 
tussen 8 december 1995 en 1 maart 1996 leidde dat tot een creatieve bijdrage van 
zeven cartoons. 
Na het overlijden van zijn opvolger, Aimé Van Avermaet, bood hij aan om opnieuw 
aan de slag te gaan. Los van de 406 cartoons die in de krant verschenen, maakte hij 
voor ‘Koppen van de week’ 12 karikaturen van de redactieleden, voor de boeken 
‘Nooit Thuis’ en ‘Van Staminee tot café - deel II’ resp. 7 en 6 cartoons en voor de 
brochure ‘Kinderzoektocht 2019’ tenslotte een cartoon die 10 prijswinnaars mee 
naar huis mochten nemen. Dat brengt het totaal op 439. Een getal om ‘u’ tegen te 
zeggen.
Een selectie daarvan mocht hij, ter gelegenheid van 20 jaar De Beverse Klok, tijdens 
de zomermaanden van 2015 tentoonstellen in de foyer van CC Ter Vesten.
Op de vraag welke cartoon hij nog eens het liefst in de krant zou willen zien, koos 
hij ‘het voorbijvarende containerschip geladen met de kerk van Doel’.

We wensen hem nog veel succes met zijn archeologisch werk in het team van Erf-
punt. Tussen de opgravingen door mag hij ook daar zijn creatief talent gebruiken 
en maakt hij (technische) tekeningen als illustratie bij een onderzoeksrapport of 
een publicatie.

Ook ik zet er een streep onder. Eind 1998 verscheen het eerste artikel ondertekend 
met GD en gaandeweg werd de Klok een (uit de hand gelopen) hobby.
Door mijn betrokkenheid bij deze plaatselijke krant leerde ik de fusiegemeente 
écht kennen. Zijn geschiedenis vooral via ‘Buizelendam, ontdekkingstocht door de 
straten van Groot-Beveren’ en de vele mooie en vaak onbekende plekken door de 
rubriek ‘Trage Wegen’. Meewerken aan een plaatselijke krant is bovendien een pri-
ma manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Bij het zoeken naar informatie voor 
artikels of boeken, bijvoorbeeld. Ook kom je ze tegen tijdens openingen of andere 
al dan niet officiële gelegenheden waar je als ‘pers’(aan dat woord daar heb ik nooit 
kunnen wennen) aanwezig bent.  Maar als je iemand echt wil leren kennen, dan is 
een interview de beste manier. Tijdens al die jaren mocht ik er 121 doen. Soms met 
BV’s, zelfs Herman Van Rompuy staat in het lijstje, maar vooral met zeer uiteenlo-
pende meer of minder bekende Beverenaars. Dat leverde fijne gesprekken op met 
heel gedreven mannen en vrouwen.
We zijn nu meer dan twintig jaar verder en samen met de inspiratie verminderde 
ook de motivatie en werd de veertiendaagse deadline meer en meer een opgave. 
Vorige zomer hakte ik een moeilijke knoop door. Het einde van de 25ste jaargang, 
zou ook het einde van mijn klokcarrière zijn. Een afscheid in schoonheid, want in 
november verscheen ‘Kunstmo(nu)menten’, ook letterlijk een mooie uitgave. De 
aankondiging dat De Beverse Klok de Cultuurboom zou krijgen, maakte het een 
nog mooiere afsluiter. Dat door de coronacrisis de uitreiking op 15 maart werd 
verschoven naar een latere datum veranderde daar niets aan. 
Beste lezer, vaste rubrieken als ‘Vroeger en later’ maar ook ‘Socrates’, ‘Wist je’ en 
‘Muziek verzacht de zeden’ zal je vanaf het volgende nummer moeten missen. Toch 
trek ik de deur niet helemaal achter me dicht. Als de gelegenheid zich voordoet, 
trakteer ik je op een ‘Buizelendam’ of een ‘Trage weg’. 
Bedankt iedereen.
Gerda

GD

Eén van de favorieten van cartoonist Erik Pijl. 

AfLeVering 10
dOnckhOf (MeLseLe) 

In Melsele komt een nieuwe verkaveling van 14 percelen op het binnengebied 
tussen Koolputstraat, Dijkstraat en Lavendelstraat. Het gebied was bij de oudere 
Melselenaren gekend als ‘Ten Donck’. Omdat het een doodlopende weg voor 
autoverkeer is, besliste het college in de zitting van 13 november 2017 om het 
toponiem aan te passen tot xxx Donckhof xxx . 
‘Donk’ vind je terug in diverse namen van gemeenten (bv. Meerdonk) en van stra-
ten. Het verwijst naar een hoogte, al dan niet een heuvel, in een lager gelegen 
moerasgebied of bij een waterloop.

GD

Meer VrOUW Op strAAt
Deze slogan lanceerde Sofie Lemaire in 2019 op Radio 1 en Canvas. Omdat er 
heel weinig straatnamen vernoemd zijn naar vrouwen, deed ze een oproep 
om vrouwen uit de al dan niet recente geschiedenis te nomineren.
In Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren, versche-
nen in 2004, werd al aangegeven dat het ook in Beveren beter kon. Op een 
geheel van meer dan 500 straten kwamen we toen niet verder dan de Anna 
Piersdreef en de Alice Nahonlaan en verder nog de Onze-Lieve-Vrouwstraat, 
Sint-Elisabethstraat en de Sint-Annastraat. 
We zijn nu zestien jaar en meer dan honderd straten verder. Ondertussen 
kreeg Celine Van Geerstom een straat in Melsele, net als Hertogin Margaretha 
van Parma. In Prosperpolder kwam er recent de Hedwige de Lignestraat bij. 
Het blijft beschamend weinig. Misschien kan de werkgroep ‘straatnamen’ in 
de toekomst er werk van maken. Niets belet u, beste lezer, om uw ideeën van 
verdienstelijke en – noodzakelijke voorwaarde – overleden vrouwen aan de 
cultuurraad mee te delen.
Het boek is nog verkrijgbaar bij de auteur, de toeristische dienst of bij Standaard 
Boekhandel.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com
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In de TuIn
LEntE!

 
We hebben een aantal mooie lenteweken 

achter de rug. Wat een geluk. Dat 
maakt het in deze moeilijke peri-
ode allemaal iets draaglijker. Stel 

je voor dat het tijdens deze lock-
downtijd onophoudelijk had gere-
gend en grauw en guur weer was 

geweest. Je mag er niet aan denken.
Dat mooie weer heeft ons toegelaten gulzig en met volle teugen van onze tuin te 
genieten. Nooit hadden we zoveel tijd en zin om onze tuin te verwennen. Hoe 
mooi kan de lente deze dagen zijn, wanneer je bij schitterend weer alles tot leven 
ziet komen en de vogels hun mooiste concerten hoort geven. Elk jaar moet ik ook 
vol verwondering toekijken hoe tijdens deze periode de varens en de hosta’s bijna 
letterlijk uit de grond komen gekropen. Een echt lentegevoel!

Ondertussen groeit de 
lentetuin naar een eerste 
hoogtepunt. De winter-
bloeiers zingen hun laat-
ste lied, maar ze worden 
afgelost door de echte 
lentebloeiers. In mijn tuin 
is het lentefestival van de 
wit bloeiende struiken 
ingezet. De witte bloe-
menpracht van de spier-
struik wordt nu vervan-
gen door de schitterende 
parelstruik (Exochorda 
macrantha ‘The Bride’). 
Dit is zonder twijfel de 
mooiste en zeker de 
meest zuiver wit bloeien-
de voorjaarsstruik in mijn 
tuin. Met zijn ‘waterval’ 
van bloempjes draagt hij 
zijn naam met recht en 
reden. 

Daarnaast staan enkele 
exemplaren van de lam-
penpoetserstruik (Fother-
gilla major) met zijn crè-
mekleurige bloemen met 
lange meeldraden. Daar-

aan dankt hij zijn naam. Deze weinig bekende traag groeiende Noord-Amerikaan 
is ideaal om in kleine tuinen te worden aangeplant; na meer dan twintig jaar is hij 
nog geen twee meter hoog. In de lente bloeit hij heel mooi en in de herfst ver-
kleurt hij schitterend. Wat wil je nog meer? Eigenaardig dat je hem in tuinen niet 
méér ziet.

En om het voorjaars-
plaatje compleet te 
maken staan de dot-
terbloemen in de vij-
ver te schitteren in de 
lentezon.
Oók een lentebode 
en heel mooi in de 
voorjaarstuin is het 
blauwe druifje. Dit 
bolgewasje komt oor-
spronkelijk uit Klein-
Azië en heeft in onze 
tuinen en zelfs hier en 
daar in de natuur een 
mooie plaats ver-
overd. Als je ze in gro-
te groepen dicht bij 

elkaar plant kan je er een zeer mooi effect mee bekomen. Bovendien zijn het goe-
de nectarplanten voor bijen en hommels. In dat verband nodigde een buurman 
me onlangs uit om naar zijn tuin te komen zien. Wat ik daar zag, mits genoeg soci-
ale afstand te bewaren natuurlijk, was een schitterend schouwspel. Onder een 
aantal, nog kale volwassen esdoornbomen, stonden tienduizenden blauwe druif-
jes te bloeien dat het een lieve lust was. En die hommels maar rondvliegen! Hoe 
mooi kunnen eenvoudige dingen zijn! Dat plaatje kon wedijveren met de bloei 
van de wilde boshyacinten in het Hallerbos. Hij vertelde dat hij in de loop van de 
jaren telkens een heel aantal bolletjes geplant had en dat nadien de plantjes zelf 
voor gezinsuitbreiding hadden gezorgd. Een schilderijtje om in te kaderen!

 

En daarmee is nóg maar eens bewezen dat mooie dingen niet altijd duur of ver 
weg hoeven te zijn.

FrAnçois

Spierstruik.

Parelstruik.

Lampenpoetserstruik.

Het lentefestival van de blauwe druifjes.

jOSEph hayDn (1732–1809)
syMfOnie nr. 45 Of de AfscheidssyMfOnie

Prins Nicolaas I Esterházy woonde tijdens de winter in zijn paleis in het Oosten-
rijkse Eisenstadt, maar bracht zijn zomers het liefst door in slot Esterháza in Honga-
rije. De hele hofhouding verhuisde mee en dus ook de muzikanten (allemaal man-
nen) van de hofkapel. Omdat er onvoldoende plaats was, bleven hun vrouwen en 
kinderen achter in Eisenstadt.
Dat betekende dat die mannen hun vrouwen maandenlang moesten missen en 
dat vonden ze op een bepaald moment niet langer kunnen. Ze riepen de hulp in 
van Haydn, die tussen 1766 en 1790 kapelmeester van de prins was. Haydn com-
poneerde een ‘Afscheidssymfonie’. In het laatste deel liet hij de muzikanten één 
voor één hun partij uitspelen. Daarna bliezen ze hun kaars uit en verlieten ze de 
zaal met hun instrument onder de arm. Uiteindelijk bleven er maar twee violisten 
over: de concertmeester en Haydn. De vorst begreep de boodschap en de vol-
gende ochtend vertrok het hof vervroegd terug naar Eisenstadt.

GD

Aflevering 52



DE BEVERSE KLOK - 6 

hOrizOntAAL: 
(1) wiel (4) toegangsweg (8) 
toonbank in hotel, bank, reis-
bureau enz. (10) muzieknoot 
(11) onkreukbaar (13) Friese 
waterverbindingsweg (14) 
en dergelijke (15) sporendra-
gende plant (17) kever (19) 
genezen (Eng) (20) tijdstip 
(22) persoonlijk voornaam-
woord (25) de mensen 
(26) 401 in Romeinse cijfers 
(27) soort papegaai (29) 
gebruikelijk (30) voor een 
bijzonder doel vastgelegd 
kapitaal (31) waarin schepen 
boven water gebracht kun-
nen worden om te worden 
gerepareerd (32) teletekst 
(33) meubel

VertikAAL
(1) toevallig (Eng) (2) zangstem tussen sopraan en tenor, lage vrouwenstem (3) vanaf 
het referentiepunt zich naar verhouding ver naar beneden uitstrekkend (5) klaar (6) de 
verzameling voorschriften op een bepaald gebied (7) op die tijd (8) eetbare knol 
(9) landbouwwerktuig (12) een korte tijd (16) Ralph Lauren (18) prozaverhaal waarin 
lotgevallen en karakter v een of meer personen beschreven worden (19) mannetje vh 
paard (21) mij (22) vereerd persoon (23) valse draai of slag in een kabel of touw 
(24) benzine (26) de verzameling voorschriften op een bepaald gebied (28) bedorven

Wat Blijft

OpLOssing krUisWOOrdpUzzeL 232

KrUiSWOOrDpUzzEL 233

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

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

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

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

De Rycke
Gebroeders nv

cryptO 57: zOek het WOOrd  (OpLOssing in dit nUMMer)
 zeLfde nUMMers zijn zeLfde Letters

eLegie
Zondag op het land.
Roken en door ‘t venster staren :
linden voor de gevel,
trage knapen gaan voorbij.
Zomeravond op de velden
en de verre treinen kan men horen. 
Grachten die naar heimwee smaken, 
vergezichten, klokken die mij plagen 
komen ‘t hart zijn honig roven.
En de dorpen die ik door wil trekken, 
waar de bruiden wonen,
waar de boten varen op de stromen, 
roepen mij in ‘t dalend donker :
in het koren staat een huis.
Maar ik toef hier voor het venster 
van een boerenkamer
waar een stoel de stilte tekent
en de bloemen bruin verwelken
in een glas groen water.

Maurice Gilliams (1900-1982)

in MEMOriaM
Op 4 april overleed te Beveren Maria Staut, de levens-
partner van Freddy De Vylder . Zij heeft jaren gevoch-
ten tegen de verraderlijke ziekte met herhaaldelijk 
vallen en opstaan. En ondanks haar miserie had zij 
steeds een lach op haar gelaat. Zij was te Beveren 
geboren op 10 mei 1948. Zij woonde in Temse /Velle 
en was met haar hart nog altijd in Beveren.
Ferm, het vroegere KVLV Beveren, waarvan Maria een 
van de trouwste leden was, schrijft: We herinneren 

haar als een lieve dame, met aandacht voor een ander en een sterke wil 
om door te gaan. Dankbaar zijn we voor al die mooie momenten, de klei-
ne en grote dingen die haar gelukkig maakten te midden van ons en haar 
familie. Nu zullen wij die mooie momenten met ons meenemen. We zul-
len haar missen !

De Beverse Klok betuigt  aan de familie en vrienden van de overledenen haar 
oprechte deelneming. 

rP
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Ingeborg is een sociaal ver-
pleegkundige en mama 
van 4 zonen. Ze werkte van 
1987 tot 2010 in De Bron, 
een voorziening voor men-
sen met een mentale 
beperking. 
In juni 2010 werd ze verko-
zen in het federaal parle-
ment, in juli 2010 kwam ze 
in de Beverse gemeente-
raad.

In januari 2013 werd ze schepen van sociale zaken, interne preventie, ontwikke-
lingssamenwerking en emancipatie
mei 2014 verkozen in het Vlaams parlement en na de nieuwe verkiezingen is ze nu 
vanaf januari 2019 schepen van Cultuur, bibliotheken, interne preventie, ontwik-
kelingssamenwerking, en emancipatie.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Tijdens mijn loopbaan in de Bron, speelde ik dwarsfluit bij de Kunstliefde, zong ik 
in het koor Melos.  Door tijdsgebrek en verhuis naar Vrasene  zing ik nu alleen nog 
in het koor Acantus 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Abba

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
An Irish blessing van James E. Moore

Welke sport beoefen(de) je?
Toen ik studeerde speelde ik volleybal
 
Welke sport zie je liefst op TV?
Geen enkele, ik heb ook geen tijd om TV te kijken. 

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Bjorn Borg

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Mijn lievelingskleur was/is oorspronkelijk blauw maar door een “speling van het 
lot” is het ook geel geworden 
Wat ik het allerliefste ruik is het verse gras heel vroeg in de morgen als je met de 
fiets aan het rijden bent. Dat maakt me op slag goed gezind

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Kruistocht in spijkerbroek

Welke strip las/lees je het liefste?    
Kiekeboe

Welk is je lievelingsgerecht?
Rosbief met sla, tomaten en vers gemaakte frietjes

Wat was je aangenaamste ervaring?
Mijn aangenaamste ervaring is nog steeds, elke keer als ik de gasten van de Bron 
tegenkom. Ze zijn me nog steeds niet vergeten na 9 jaar. 

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Frankrijk /Avignon

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) 
Geert Bourgeois, een man waar ik  naar opkijk en heel veel respect voor heb. 

Wie is/was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Gerard De Paep

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
De stad: ik hou ervan om overal dichtbij te zijn
De zee: nog maar richting kust rijden en ik ben al goed gezind. Dan een wandeling 
langs de waterlijn en mijn batterijen zijn weer opgeladen. 

Wat is voor jou geluk?
Samen aan tafel zitten met mijn zonen en hun vriendinnen.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)  
Een glaasje cava

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
In de zon, aan het water, met een glaasje en een goed boek!

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Ik geniet enorm van ons CC Ter Vesten

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Mensen die niet eerlijk en oprecht zijn

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Bij mijn oma in Izegem spelen in de grote toonzaal/winkel met de neefjes en de 
nichtjes. 

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan INGEBORG DE MEULEMEESTER
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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

College steunt ondernemers en handelaars
Het zijn moeilijke tijden zowel voor ons sociaal en economische leven. Onderne-
mers, horeca, KMO’s en handelaars beleven moeilijke tijden en kunnen best wat 
steun gebruiken. Hier volgen enkele maatregelen die door het college van bur-
gemeester en schepenen worden uitgevaardigd.

VAkAntietOppers
Heel wat ouders hadden hun kinderen ingeschreven voor het gemeentelijk 
vakantieaanbod van de paasvakantie, dat helaas dient geschrapt te worden. De 
inschrijvingsgelden zullen integraal terugbetaald worden. 

geMeenteLijke BeLAstingen
Wie onderhevig is aan een gemeentelijke belasting krijgt vier maanden beta-
lingsuitstel in plaats van de standaard voorziene twee maanden.. Datzelfde geldt 
ook voor de verblijfsbelasting.

Wat de terrasbelasting, de belasting op nachtwinkels, de handelaarsbijdrage, de 
belasting op mobiele koopruimte, de belasting op taxibedrijven en de belasting 
op koopwaar betreft, zijn de facturen voor de betaling voor 2020 nog niet uitge-
stuurd. Dat zal ook in de nabije toekomst niet gebeuren. In de loop van de maand 
september wordt een actuele stand van zaken opgemaakt en zal op dat moment 
een aftrek gebeuren voor alle maanden van inactiviteit (ten gevolge van de 
opgelegde maatregelen).

Marktkramers zagen vorige maand ook alle gemeentelijke markten geannuleerd. 
Zij kregen wel een factuur voor hun standplaats voor de maand maart in de bus. 
Het college besliste om de eventueel al gestorte gelden volledig terug te storten. 
Ook wat deze belasting betreft, zal het college in de loop van de maand septem-
ber een evaluatie opmaken. Marktkramers en standplaatshouders kunnen dan 
ook rekenen op een procentuele aftrek afhankelijk van het aantal geannuleerde 
marktdagen.

Zelfde regeling geldt voor de belasting op het openen van drankgelegenheden 
na het sluitingsuur of voor het openingsuur. Ook die geïnde gelden zullen inte-
graal teruggestort worden en na de evaluatie in september verrekend worden.

Tot slot zijn er ook een aantal gemeentelijke concessies. 
Dat is onder andere het geval voor:

- het horeca-punt in Fort Liefkenshoek
- het Cultuurcafé in cultureel centrum Ter Vesten
- frituur De Markt
- het Koetshuis aan kasteel Cortewalle
- De Molen in Doel
- snackbar The Daily 
- het aan de vzw Aangenaam Winkelen verhuurde marktpaviljoen. 
- De schutterstoren/kegelbaan
- De cafetaria van de sporthal van Melsele
- De cafetaria van de sporthal van Beveren

Het college besliste om geen huur aan te rekenen voor de maanden waarin de 
deuren noodgedwongen gesloten bleven. Mocht de maandelijks aangerekende 
concessie voor maart toch al vereffend zijn, dan zal gemeente Beveren deze 
terugstorten. Wie nog geen factuur kreeg, kan rekenen op een verrekening aan 
het einde van het jaar.

Voor de sportclubs wordt nog apart bekeken welke maatregelen kunnen 
genomen worden. WErKEn in BEVErEn

n450

Binnenkort kan aan de 
v e r k e e r s l i c h t e n 
opnieuw vanuit de 
Brielstraat of de Kool-
putstraat naar de over-
kant gereden worden. 
Tijdens de eerste week 
van de paasvakantie 
heeft de aannemer al 
een asfaltlaag aange-
bracht.
Voor de aanleg van de voetpaden is het, door het bouwverlof, wachten tot 
na de paasvakantie. 
Verkeer op de N450 (Dijkstraat – Melseledijk) blijft verboden.

GD

Onze gemeente lanceerde op 
19 maart een vrijwilligersplat-
form waarbij Beverse vrijwilli-
gers zich kunnen aanmelden 
om hulp te bieden aan hulpbe-
hoevende Beverenaars die in 
de problemen komen door de 
maatregelen n.a.v. de corona-
crisis. Al ruim 100 vrijwilligers 
boden zich aan! 

Hulpnummer T 03 750 15 15
Gemeente Beveren lanceerde 
bij het begin van de coronacri-
sis een Gemeentelijk Informa-
tiepunt waar inwoners terecht 
kunnen met vragen over de 
genomen maatregelen tegen 
de verspreiding van het coro-
navirus. Mensen kunnen er ook 

terecht met hulpvragen en dat wil de gemeente extra benadrukken. Via 
sociale media, affiches en met medewerking van de pers trachten we 
zoveel mogelijk inwoners op de hoogte te brengen van dit hulpnummer 
03 750 15 15. 
Het Sociaal Huis verwacht dat het aantal hulpvragen zal toenemen nu de 
strenge maatregelen nog een tijdje aanhouden. 

Sociaal Huis verbindt vrijwilligers met inwoners met een hulpvraag
De medewerkers van het Sociaal Huis bekijken welke vrijwilliger ze voor 
welke hulpvraag kunnen inzetten. Vinden ze een match, dan vragen ze bei-
de partijen of contactgegevens mogen uitgewisseld worden zodat de vrij-
williger aan de slag kan. 

Ondersteuning Vlaamse regering
De Vlaamse regering heeft de vrijwilligersverzekering die reeds bestaat 
voor alle verenigingen in Vlaanderen, uitgebreid naar iedereen die zich wil 
inzetten voor de medeburger tijdens deze crisis. Ook de vrijwilligers die via 
het Sociaal Huis aan de slag gaan zijn hierdoor gratis verzekerd.

cOrOna En WOOnzOrGcEntra
De Vlaamse overheid wil bewoners van 85 woonzorgcentra systematisch 
laten testen op een besmetting. Eén van die centra is de Nieuwe Notelaar. 
Met dit testproject zullen alle inwoners  getest worden op een besmetting 
met Covid19.
We kregen ook informatie in verband met  de situatie in WZC Briels. Enkele 
bewoners zijn in quarantaine geplaatst op hun kamer, maar de situatie is 
onder controle. Gelukkig heeft de recente nieuwbouw een infrastructuur 
die toelaat om adequaat te reageren.
Dit was de situatie op vrijdag 10 april. 

WA
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

In onze vorige editie hadden we het over de benefietwedstrijden van Jean-
Marie Pfaff (in 1982) en Paul Vangenechten(in 1980). We gingen ook terugko-
men op andere benefietwedstrijden in die periode. Op 3 maart 1981 vierde 
men het feit dat FREDDY BUYL en JEAN JANSSENS 20 jaar in het eerste elftal 
van SK Beveren stonden. Jean Janssens maakte zijn competitiedebuut voor 
Beveren op 10 september 1961 op het veld van HO Merchtem(1-5), Freddy 
Buyl debuteerde op 5 november 1961 thuis tegen Maurage(8-1). Om die twin-
tig jaar te vieren werd het Duitse BORUSSIA MONCHENGLADBACH uitgeno-
digd. 7000 kijkers kwamen opdagen op die mistige vastenavond en er was 
een voorwedstrijd tussen twee Beverse jeugdteams waarin de drie zonen 
(twee van Jean, één van Freddy) van de feestvierders aantraden.  De twee jubi-
larissen mochten zelf de tegenstander kiezen en hun keuze viel op de Duitse 
topclub, toen getraind door Jupp Heynckes. De club was in de jaren 70 vijf keer 
landskampioen in Duitsland, won in 1973 en 1980 de Uefa-cup en speelde in 
1977 de finale van EC I. Monchengladbach kwam naar de Freethiel met doel-
man Wolfgang Kleff en de spelers Frank Schaffer, Wilfried Hannes, Kristian 
Kulik, Harald Nickel, de Denen Steen Tychosen en Carsten Nielsen, Winfried 
Schafer, Armin Veh, Ewald Lienen, de Luxemburger Roby Langers en de toen 
19-jarige, nog nobele onbekende LOTHAR MATTHAUS (werd 150 keer Duits 
A-internationaal).
Beveren speelde met Dirk Rosez, Eddy Jaspers, Philippe Garot, Freddy Buyl, 
Marc Baecke, Dieter Weihrauch, Heinz Schönberger, Danny De Cubber, Jean 
Janssens, Erwin Albert en Bert Cluytens. Patrick Schoofs en Bob Stevens vielen 
in. Geen Jean-Marie Pfaff die toen verwikkeld zat in de zaak Thirion. Beveren 
won met 3-1 en voor geelblauw scoorden Albert, Weihrauch en De Cubber. 
Naast de vele supporters ook heel wat scouts op de tribune. Schalke 04 en 
Nurnberg waren geinteresseerd in Dieter Weihrauch en de Franse teams Lille 
en Straatsburg kwamen voor Bert Cluytens…. maar die verhuisde uiteindelijk 
naar Anderlecht.   
Voor deze galawedstrijd werd een speciale editie van het clubblad uitge-
bracht. 

rB

catEnacciO 5
De vzw KSK Beveren bracht onlangs haar vijfde nummer uit van Catenaccio. De 
focus ligt deze keer op de herdenking van het feit dat honderd jaar geleden in 
Antwerpen de 7de OLYMPIADE plaats vond. We hebben er nooit bij stil gestaan, 
die officieel zevende Olympiade was in feite maar de zesde (na Athene, Parijs, St-
Louis, Londen en Stockholm). De in 1916 geplande Olympische Spelen in Berlijn 
gingen door Wereldoorlog I niet door. Op die Olympiade in Antwerpen wonnen 
de Belgen GOUD in het voetbal. Omdat er toen nog geen wereldkampioenschap-
pen voetbal plaats vonden ,wordt die Olympische titel beschouwd als een wereld-
titel zodat de Belgen eigenlijk een ster zouden mogen dragen op hun shirts van de 
nationale ploeg. Uruguay, dat twee WK’s won en daarvoor twee Olympische titels, 
draagt op hun nationale voetbalshirts vier sterren.
De olympische voetbaltitel van de Belgen bracht het ganse land in vervoering en 
overal werden voetbalploegen opgericht. Ook in het toen nog zeer landelijke 
Beveren. In 1922 werd officieel voor het eerst gevoetbald in het “Hof ter Saksen” 
tussen Standaard Beveren en Eendracht Beveren. De derde voetbalploeg die in die 
periode werd opgestart was AMICAL, een ploeg van de Broederschool. Nog in 
1922 werd in de Kasteeldreef een nieuw voetbalterrein ingehuldigd voor Stan-
daard Beveren . Grote bezieler van het Beverse voetbal toen was Paul Verhaert. Hij 
was de schoonzoon van Leon Scheerders, oprichter van Scheerders-Van Kerckho-
ve, een groot bedrijf van bouwmaterialen uit Sint-Niklaas. Velen volgden zijn voor-
beeld en nieuwe ploegen zagen in Beveren het levenslicht : Zwaluw, Sport Star, 
Vlug en Vrij, Beverica, Zwarte Leeuw Beveren, Arizona, Wilsa Bijl en Roode Ster. De 
meeste wedstrijden werden afgewerkt op het Hof ter Saksen. In 1926 sloot Stan-
daard Beveren zich aan bij de KBVB, het kreeg stamnummer 737. Door de beur-
scrash in 1929, zakte de economie als een pudding in elkaar. Vele ploegen gingen 
failliet, zo ook Standaard Beveren…het werd op 31 mei 1931 geschrapt van de 
bondslijsten.  

Robin Beck trok naar Beveren bij Roeselare om er CHRISTIAN BOUCKENOOGHE te 
gaan opzoeken. Bouckenooghe , geboren op de Cookeilanden is de enige Nieuw-
Zeelander die ooit in de Belgische competitie speelde. Hij was ook nog actief bij 
Red Star Waasland en met de nationale ploeg stond hij oog in oog met vedetten 
als Lothar Mathaus, Thierry Henry, Ronaldo, Kaka, Ronaldinho, Marcel Dessailly. 
Iets verder dan Roeselare was de tocht naar Jeruzalem waar een bezoek werd 
gebracht aan Hapoel Katamon , een club die Palestijnen en Israëliërs samen brengt 
en die geleid wordt door een jonge vrouw, Daphna Goldschmidt. Zij is ook één van 
de drijvende krachten achter Supporters Direct. Terug in België werden in de 
hoofdstad fotoreportages gemaakt van oude historische voetbalstadions die erg 
in trek zijn bij de zogenaamde Groundhoppers , de kleine Heizel (waar SK Beveren 
in 1958 nog tegen Rc Brussel speelde), Stade Communal de Jette, het Drie Linden-
stadion in Watermaal-Bosvoorde, het Stade Communal Adrien Bertelson in Vorst 
en de Ganzevijver in Ukkel.

Tot slot, ook honderd 
jaar geleden kregen 
België een stukje Duits-
land (Eupen, Malmedy 
en de dwergstaat More-
snet) en ook daar werd 
gevoetbald. De redactie 
trok naar Malmundaria 
en Raeren-Eynatten.

Catenaccio 5 is te 
verkrijgen via “catenac-
cio-magazine.com”. 
Kostprijs 6,5 euro, 
verzending gratis.

rB

afSchEiDSMatch VOOr 
LUcianO OLGUin in arGEntinië.

Door de Corona-crisis ligt, op uitzondering van Wit-Rusland, het voetbal over-
al al enkele maanden stil. Zo ook in Argentinië. Op de laatste dag voor de 
lock-down (29 februari) kreeg ex-KSK Beverenspits LUCIANO OLGUIN in 
Junin (provincie Buenos Aires) zijn afscheidsmatch georganiseerd door CA 
SARMIENTO, de club waar hij ooit als jeugdspeler begon. In het seizoen 2008-
2009 speelde de flamboyante aanvaller op de Freethiel. Hij scoorde 9 keer in 
24 matchen en werd dat seizoen clubtopschutter.  In de jeugd van Sarmiento 
(waar ooit ook Daniel Passarella zijn eerste voetbalshoes aantrok) werd hij 
opgemerkt door de grote clubs van het land. Hij belandde bij Independiente 
(samen met ondermeer Losada) en later bij Racing Club de Avellaneda, alle-
bei behorend tot de G5 van Argentinië. Bij Racing Club kreeg hij zijn eerste 
profconract en speelde hij twee competitiewedstrijden op het hoogste 
niveau. Na een uitleenbeurt aan tweede klasser San Martin de San Juan 
belandde Olguin in 2005 bij Antwerp, het begin van een wereldtour want na 
4 jaar België speelde Olguin later in Griekenland(Pierikos Katerini), China 
(Tienjan Teda en Shenyang Dongjin), Azerbadjan (Xazar Lankaran) en de 
USA(Tampa Bay). Hij was ook nog op proef in Australië (Sydney) , Polen(Polonia 
Warschau), Rusland(Spartak Nalchik) en Wit-Rusland(Bate Borisov).

In 2015 keerde Olguin terug 
naar zijn thuisland om er bij 
Almirante Brown te gaan spe-
len en daarna bij Sarmiento. In 
2019 speelde hij bij El Porvenir 
uit San Clemente en scoorde 4 
keer in 12 matchen. De 
afscheidsmatch voor Olguin 
had plaats in het Eva Peronsta-
dion in Junin. De mytische pre-
sidentsvrouw Evita Peron (die 
op 33-jarige leeftijd aan kan-
ker overleed) was afkomstig 
van Junin. 

rB

SpOrt anDErS
De Beloftenploeg van Waasland-Beveren is uitgeroepen tot kampioen 
van reeks B. Een dikke proficiat aan de spelers en hun trainer Geert 
Dirinck. Zij promoveren naar de reeks 1A en zullen volgend seizoen 
spelen tegen de beloften van de grote Belgische clubs. We kijken er al 
naar uit. 

rP
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Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

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

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

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

Maandag : wekelijkse rustdag

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

Onlangs verschenen in het Beverse straatbeeld op 
diverse plaatsen metalen doorkijkjes. Het lijken wel 
kunstwerkjes. Erfgoedmedewerker Bert Verwerft 
noemt ze ‘schrijnen’. De inspiratie hiervoor gaat terug 
op de gotische nissen waarin Joos Vijd en Elisabeth 
Borluut op het Lam Gods zijn afgebeeld. Deze 
opdrachtgevers van het wereldberoemde schilderij 
van Jan Van Eyck hadden een band met Beveren en 
dus bedacht onze gemeente een VIJDAWA-jaar dat 
op 26 april zou openen. Dat was buiten het coronavi-
rus gerekend. 

De tien schrijnen kaderen in het project ‘Vijdland’, een 
multimediale wandeltocht van 7 km en een fiets-
tocht van 35 km. Ze staan op locaties waar Joos Vijd 
en zijn tijdgenoten een rol speelden. 

Voor de lancering van het project en de bijhorende 
Erfgoedapp met filmpjes die het verhaal van elke 
locatie vertellen, is het wachten op gezondere tijden. 
Wie wil, kan al op zoek gaan naar de schrijnen en 
een foto plaatsen op Facebook: gemeenteplein Kallo, 

Kallosluis, Defensieve Dijk aan de Halve Maan, 
Melsele dorp, kasteel Cortewalle, Sint-Martinuskerk, 
Sint-Maartencampus, Hof ter Saksen, Singelberg en 
Hof ter Welle.
Op 26 april zou in het kader van het VIJDAWA-jaar 
ook een tentoonstelling geopend worden in Erf-
goedhuis Hof ter Welle. Gelukkig loopt ze nog tot 29 
november. Voor het eerst was er (eindelijk!) ook spra-
ke van ruimere openingsuren. 

 (met dank aan Bert Verwerft)
GD

Joos Vijd is geboren op kasteel Singelberg. Zelf woonde hij in 
Cortewalle en in Gent. (© G. Drieghe)

Vijd 2 Hof ter welle
 (© G. Drieghe)

Voor wie zich ondertussen thuis wil inlezen, 
kunnen we het boek ‘Vijd. Het verdriet van het 
Lam Gods’ van Jonas Bruyneel aanraden.

Vijd zal nog even geduld moeten hebben voor hij in Hof ter 
Welle bezoekers mag verwelkomen. (© G. Drieghe)

DE Straat in tijDEn Van cOrOna

GD

citaat
Een mens heeft twee oren 

en één mond om twee keer 
zoveel te luisteren dan te 

praten.

Confusius
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Uit estLAnd MAAr WOnende in MeLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grOOtste deeLgeMeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
2003: in de vergaderzaal Sabot horen de werknemers dat de Parein ermee 
stopt.   Zo rond 1975 werkten er 1000 mensen, op het einde nog 500. 

°°°
Svelta Melsele kreeg goed nieuws van de bond: de club blijft in derde ama-
teurklasse.  Half maart had de club ook al de licentie gekregen om in deze 
reeks op te treden.  Basket Basics Melsele bouwt rustig verder aan zijn positie 
in tweede nationale. De nodige conclusies werden getrokken uit het voorbije 
(ingekorte) jaar en en aantal posities werden gesterkt. 

°°°
Beenhouwer De Coninck stopte ermee enkele weken geleden. Weer een 
nieuwe in het rijtje: Baby Vanille, Elekto Ryckaert, Beenhouwer De Keulenaer, 
bakker Suy, De Warmoezier, de viswinkel, de Melba, de Pultina, bakker Ste-
vens, De Villa, den Thermidor, De Kadans en ik vergeet er allicht nog een paar. 
En de Post niet vergeten. Zoveel blijft er niet over in Melsele, een gemeente 
van meer dan 10.000 inwoners. Bij het uitdelen van mogelijkheden om 
bewoners en personeel te testen bleef Briels (De Notelaar wel) ook in de kou. 
Nochtans is Melsele met zijn aardbeifeesten, de dorpsfeesten en de kerst-
markt mee koploper in Beveren wat betreft amusement, om nog te zwijgen 
over de successen van Asterix (dat samensmolt met AVO) en Basics (topper in 
2e nationale) en Svelta Melsele (blijver in derde amateur). Het mag toch eens 
gezegd zijn.

°°°
De Melseelse ploegen moeten hun budget beheren als ‘ een goede huisva-
der’ . Dat doet ook gebuur Waasland-Beveren. Met een klein budget krijgen 
ze toch een licentie voor profvoetbal. Dat kunnen Lokeren, Lommel, 
Moeskroen, Oostende, Roeselare, Virton en…Standard niet zeggen. Proficiat 
geburen van Waasland-Beveren.

°°°

het grAfschrift VAn de Week: (UitzOnderLijk eens geen MeiLseneir)

Hier ligt Michel Preudhomme, Calimero die veel zaagt
Standard geen licentie ook nie als hij weer klaagt.

Den  est

Oplossing Crypto 57:  AFWAS   SLIEREN   DWEIZEN   PRETPARK   DANSVLOER   
THUISWACHT   EVENNAASTE   SUIKEROOM   TWEELOOP   CATWALK   TOEKAN   
NAGEL   en dus … FIETSSNELWEG

firMa OLEOn SchEnKt 1000 LitEr 
hanDGEL aan OnzE GEMEEntE

Tjjdens deze coronacrisis laten ook bedrijven zich van hun meest solidaire kant 
zien. De firma Oleon, met vestigingen in de Gentse havenzone en in Oelegem, 
heeft 20 000 liter handgel geproduceerd om gratis te verdelen aan ziekenhuizen 
en de zorgsector in de strijd tegen covid-19. De productie gebeurde met akkoord 
van de FOD Volksgezondheid en volgens de richtlijnen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO).
Gemeente Beveren ontving van het bedrijf een vat met 1 000 liter handgel.  Hulp-
verleningszone Waasland zorgde voor de transporten en voor het afvullen van het 
grote vat in kleinere bidons en flessen. De handgel wordt nu herverdeeld onder 
zorgverleners uit het Waasland.
Een eerste deel van de levering ging naar de ambulancediensten van Hulpverle-
ningszone Waasland. De 227 huisartsen van de huisartsenkoepel Waasland krij-
gen elk een gratis liter handgel in de praktijk geleverd. Voor die verdeling werd het 
medisch labo Medina uit Dendermonde gratis bereid gevonden. 
Eerstelijnszone Waasland peilde via een bevraging onder de Wase zorgverleners 
naar de interesse in handgel. Daaruit vloeiden al de eerste leveringen aan vroed-
vrouwen, thuiszorg, thuishulp, thuisverpleging, VZW De Klaproos en rusthuizen 
van Zorgpunt Waasland. 
Stap voor stap zullen de geïnteresseerde zorgverstrekkers die zich melden via de 
Eerstelijnszone Waasland, verder bevoorraad worden. Ondertussen blijven 
gemeente Beveren en haar partners uitkijken naar opportuniteiten om extra 
materialen aan te trekken en deze op een correcte wijze te herverdelen naar de 
zorgverleners die voor ieder van ons in de frontlinie staan.

De firma Oleon is een bedrijf gespecialiseerd in het verwerken van plantaardige 
oliën en dierlijke vetten tot oleochemische producten als bouwstenen voor een 
brede waaier aan producten zoals voeding, cosmetica, zepen en coatings. Het 
bedrijf is een van de vaste waarden in de groene chemie van België en Europa.

Dienst Communicatie gemeente BeverenDE WEtEnSchappEr
MAyOnAise

Keukenprinsessen of -prinsen  weten het wel: mayonaise maken is een 
kunst. Er is zelfs een spreekwoord uit voort gekomen. Als iets niet lukt 

dan zegt men: de mayonaise pakt niet. Tijdens de regeringsvorming horen we 
niets anders. We moeten graven in onze schoolse kennis om het culinaire pro-
bleem te vatten.

Mayonaise is een emulsie of een mengsel van een fijnverdeelde vloeistof  in een 
andere vloeistof, in dit geval oliedruppels  in azijn (water). We weten allemaal dat 
dat eigenlijk niet kan, olie en water laten zich niet mengen, na een tijd zou er een 
laagje olie drijven op azijn. Er is dus een brug nodig om de twee vloeistoffen met 
elkaar te verzoenen in de vorm van een emulgator. Het gaat over de stof lecithine, 
die aanwezig is in eigeel, vandaar de truc met het ei. De naam lecithine vind je 
terug in kleine letters op het etiket van vele voedingsmiddelen. 

De olie mag niet te snel toegevoegd worden zodat via het kloppen fijne druppeltjes  
olie ontstaan. Dan is er nog de temperatuur, ideaal is 15 °C.  Het ei uit de koelkast is te 
koud, de olie op het aanrecht te warm. Er zijn nog andere fabeltjes over het al of niet 
lukken van mayonaise. Mannen zien hun mayonaise even vaak mislukken.

WA

Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
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‘t klokzeel
kUnstenAAr…

Op maandagmorgen 30 maart fietste ik in de Vrasenes-
traat richting Grote Markt. Het was ferm koud en ik moest 
tegen de wind en de felle ochtendzon in kijken. Als ik bij-
na aan het beeld De Dageraad kwam en omhoog keek 
meende ik dat het meisje, Ons Elske, bovenop de wereld-
bol, tranen in haar ogen had. In het voorafgaand weekend 
was haar geestelijke vader, beeldhouwer Valeer Peirsman, 
overleden.

Ik stapte af omdat ik niet zo 
goed meer zag. Ik was het die 
betraande ogen had van  de 
wind en de zon.
In de nacht van 28 tot 29 maart, 
enige weken voor zijn 88e ver-
jaardag, is Valeer
in WZC ’t Blauwhof in Steendorp 
van ouderdom gestorven.

…VALeer peirsMAn…
Het was in de zomer  van 1999 dat de Beverse gemeente-
raad een som van 1120 000 BF ‘opzij zette’ voor een beeld 
dat de Grote Markt zou gaan versieren en waarvoor Valeer 
Peirsman uit Temse de opdracht kreeg. Door de redactie-
raad van onze Klok werd ik uitgezonden om met Peirs-
man te gaan praten op 15 november ’99. Ik was blij met 
die opdracht, ik had altijd graag de beeldhouwer van het 
toeristisch gekende ‘De Kaailopers’ eens ontmoet.
Het eerste wat hij me zegde was dat er eindelijk eens 
iemand uit Beveren naar zijn werk kwam kijken. En dat 
was eigenlijk in tegenspraak met hetgeen die dag van 
mijn bezoek gebeurde want van kijken is die dag niets in 
huis gekomen omdat het kunstwerk zorgvuldig afgedekt 
stond. Staatsgeheim!
Wel had ik op voorhand kunnen lezen dat het monument 
een rond waterbekken (dat ondertussen spijtig genoeg 
droog staat) omvatte met in het midden een achtzijdige 
sokkel met erboven een achtkantige piramide met op elk 
vlak het wapenschild van de acht gefusioneerde dorpen. 

En daarboven een wereldbol waarop een kind zit.

Het stromend water zou het symbool van de nabije haven 
zijn, het kind helemaal bovenaan staat voor een toekomst 
met o.a. een nieuwe munt (de euro), een nieuwe eeuw en 
millennium. Dat kind is een echt kind en het zit op een 
wereldbol die ook echt is. Stuk voor stuk zijn dat herken-
bare, figuratieve beeldelementen waarbij geen hele bro-
chure als handleiding nodig is om aan de mensen uit te 
leggen wat een meer abstracte kunstenaar bedoelt. Peirs-
man zat toen, op de grens van de 21e eeuw, tot over zijn 
oren in het werk. De opdrachten stroomden toe en hij 
vond dat de reden daarvan was dat hij op dat moment tot 
onze meest figuratieve beeldhouwers behoorde.

…OVerLeden.
Twee dingen die ik van beeldhouwer Valeer onthouden 
heb zijn: als je een beeld in stevige materialen aflevert 
dan heb je achteraf geen reparatiemiseries. Voor hem dus 
geen beeld in polyester want dat moest op het einde van 
de 20e eeuw zijn duurzaamheid nog bewijzen.

En hij legde ook uit dat hij vooraf de omgeving waarin het 
beeld opgesteld zou worden steeds gaat bekijken. Op dat 
gebied heeft hij, of beter zijn ‘Dageraad’, echter weinig 
geluk gekend: in de 20 jaar dat het beeld er staat heeft het 
ondertussen al ongeveer een vol jaar geleden onder het 
stof van afbraakwerken vlakbij. Daarbij verdwenen nog 
een paar min of meer klassieke bouwwerken die onze 
Grote Markt nog enigszins sierden.

Maar zijn ‘Dageraad’ is ondertussen een baken geworden 
op deze Markt en Ons Elske dat er helemaal bovenaan 
troont,is fier dat iemand uit onze eigen streek dat  beeld 
gemaakt heeft.

De Beverse Klok betuigt  aan de familie en vrienden van 
kunstenaar Valeer Peirsman haar respectvolle deel-
neming.

rP

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een cen-
trale post in de Prinses Josephine Char-
lotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee 
satellieten, één in Beveren-Waas (cam-
pus 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 week-
ends en feestdagen.

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

- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s ande-
rendaags 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: 09/033 99 69

ApOthekers
Apotheek met wachtdienst: zie medede-
ling in de etalage van elke apotheek.
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 
en 22u00 raadpleeg www.apotheek.be .

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03 367 21 00 
die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde 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,  

Gerda Drieghe, Roger  Puynen,
François Seghers 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons  :  Erik Pijl 

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

Reklameregie: 03 775 44 53
e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

de WeerBOrsteL Of  
‘t gedAcht VAn riekes de Ben

Zjeraar zit met Riekes 
aan de toog in hun 
stamcafé en daar komt 
hun vriend van vroeger, 

Marcel binnen. Er wordt een stevige 
pint gedronken op het weerzien. En 
een kwartier later gaat het gesprek 
over de bezigheden waarmee de 
drie gepensioneerden hun tijd pas-
seren.
Marcel vertelt dat hij in de fotogra-
fie een fantastische hobby heeft 
gevonden.
Zjeraar zingt de lof van het tuinie-
ren waar hij zijn dagen mee vult en 
hij stoeft geen klein beetje over de 
lekkere groenten die hij in de keu-
ken door zijn vrouw laat bereiden.
-En gij, vraagt Marcel aan Riekes, 
wat doet gij?
-Ik doe opsporingswerk, zegt Riekes 
met een geheimzinnig glimlachje.
-Wat spoor je dan op, vraagt Marcel.
-Oh, dat is bijna alle dagen hetzelf-
de zegt Riekes. Dat begint al van ’s 
morgens. Ik spoor mijn bril op, daar-
na mijn valse tanden, mijn sleutels, 
mijn wandelstok …

Ons dialect gaat soms raar om 
met verkleinwoorden. Daar waar 
in het A.N. de verkleinwoorden 
dezelfde klank behouden als die 
van het grondwoord, zijn er nogal 
wat gevallen waar wij in onze 
gewesttaal aan klankwisseling 
doen.
Zo wordt een draad, dat bij ons 
klinkt als ‘drout’, een ‘drotsjen’ en 
een straat klinkt ‘strout” en “strot-
sjen’. En een baal klinkt als ‘boul’ 
en ‘bolken’. Een buik en een ‘buks-
ken’,een goot en een ‘gotsjen’, een 
steel en een ‘stilken.’

Rare gevallen en verwarringsmo-
gelijkheden kom je tegen als je 
een klein beeld en een kleine bijl 
in ons dialect hoort want dan klin-
ken ze alle twee ‘bildsjen/biltsjen’. 
Die zijn dus aan de klank niet van 
mekaar te onderscheiden.
 
En wat dacht je om af te sluiten 
met een klein glaasje wijn, dus 
een ‘wintsjen’. En als het warm 
weer is hebben we daarbij graag 
een koel ‘windsjen’. 

rP
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