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de BeVerse kLOk

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

Vervolg op blz. 2

speed pedeLecs, Lees p. 4

De mens is kwetsbaar, hij is soms de weg kwijt. Hij heeft houvast nodig. Die 
vond hij in het geloof met al zijn voorschriften en geboden.  Veel  was verboden 
en wat niet verboden was,  was dan weer verplicht. De huidige mens kent God 
noch gebod. Sommigen hebben heimwee naar die tijd, maar je zult maar een 
buitenbeetje geweest zijn, een homo of een linkse rakker of een linkshandige. 
Tolerantie was niet het sterkste punt van de katholieke kerk. 

Burn-out en eenzaamheid zijn de ziekten van deze tijd. De mens graaft zijn 
eigen graf omdat hij te veel wil en dwangmatig het geluk denkt te vinden in 
materiële rijkdom. We zijn een aantal dingen uit het oog verloren, die we te-
rug moeten leren. We moeten onze nietigheid in deze immense wereld terug 
leren kennen. Perfectionisme is niet de weg naar geluk, mildheid voor jezelf en 
anderen werkt helend. Een burn-out krijg je niet van hard te werken, je wordt 
er hoogstens moe van. Waarvan krijg je dan wel een burn-out? Mensen raken 
opgebrand als ze de controle over hun job verliezen en aan zichzelf beginnen 
te twijfelen. We moeten weg van het ideaalbeeld: succesvol, gezond, sterk, hard 
en zelfzeker. Geen plaats voor mietjes. 

Misschien moeten we onze eigen beperkingen leren kennen en ze aanvaarden. 
Soms is er een schokeffect nodig na een zware tegenslag om onze kwetsbaar-
heid te erkennen. Het overlijden van een kind kan mensen volledig verande-
ren en de eigen breekbaarheid doen beseffen. Het advies om te overleven in 
deze brutale en ongenadige wereld is een cliché als een huis: wees mild voor 
je zelf en voor anderen. Gedragspsychologen geven goede raad. Ga op zoek 
naar mooie dingen, naar kunst, naar een mooi boek, naar echte vrienden. 
Onthaasting is het modewoord. 

Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. De mens is een sociaal dier, 
hij heeft anderen nodig. Verlieservaringen kunnen bepalend zijn voor een-
zaamheid. Een relatiebreuk voelt aan als een pijnlijke mislukking. Mensen die 
even gemakkelijk van partner wisselen als van broek zijn eenzamer dan ze wil-
len laten uitschijnen. Het overlijden van een geliefde dompelt iemand in diepe 
rouw. Je vriendenkring krimpt. Hoe ouder men wordt, hoe meer leeftijdsgeno-
ten overlijden. Vandaar dat het probleem zich voornamelijk bij bejaarden stelt. 
Ze trekken dan vroeger dan nodig naar een woonzorgcentrum.

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem van deze tijd. Vroeger leefden 
mensen meer in groep. Na de mis op zondag werd er nog wat gekeuveld aan 
de kerkpoort. Er werd een kaartje gelegd. Het verenigingsleven bloeide. Tegen-
woordig lijden verenigingen aan bloedarmoede. Op de trein zit 90% van de rei-
zigers eenzaam op de laptop of iPad. De moderne mens mist de energie om na 
een lange werkdag nog bij het plaatselijke koor te repeteren of te vergaderen 
bij een culturele vereniging. Hij verwaarloost zijn vrienden. Hij ligt uitgeteld met 
de laptop op schoot naar televisie te kijken.

Eenzaam is diegene die voor niemand nummer één is. 

In de Koben Geertsstraat viert men een eeuwelinge! 
Maria Van Audekerke woont er nog steeds alléén, 
met hulp van het Wit-Gele Kruis en van haar 6 kinde-
ren, die ook nog allen in leven zijn.
Zij is nog helder van geest en leest dagelijks boeken. 
TV-kijken interesseert haar minder, behalve de Mis 
op zondag. Haar kroost telt 13 kleinkinderen en 28 
achterkleinkinderen, die ze nog allen kent. Haar 
echtgenoot Frans Van de Velde was aannemer-
schrijnwerker en overleed in 2000.
“Ons Maria das geen sterke” zei haar moeder des-
tijds en kijk, op 29 oktober werd ze 100 !!! In 100 jaar 
is de maatschappij ingrijpend veranderd en Maria 
heeft veel te vertellen.  

MAriA en FrAns 
Maria is de enige dochter van Fons Van Audekerke 
en Eugenie De Munck, die jarenlang een kruide-
nierswinkel uitbaatten in de Koben Geertsstraat 84. 
Fons was een Vlaamse oudstrijder die vocht aan de 

IJzer tijdens 
WO 1. Eugenie was een achtergelaten kind van 
ouders die naar Amerika vertrokken. Frans en 
Maria leerden mekaar kennen in de zondags-
school. Frans was een zoon uit een groot  gekend 
gezin uit Haasdonk, dat 17 kinderen telde. Deze 
zijn inmiddels allen overleden. Maria  heeft ze 
allen overleefd.

Ze huwden op 31 juli 1941, in volle oorlogsjaren 
en haar man kwam inwonen bij haar ouders in 
de Koben Geertsstraat. Als anekdote vertelt ze 
nog graag over haar trouwfeest dat thuis plaats 
vond. Er was een varken geslacht, wat niet toege-
laten was in de oorlog. Toen bijna alle gasten bin-
nen waren werd plots gebeld aan de deur en een 
goedgekleed heerschap meldde zich aan.
Moeder dacht dat het een controleur was en ze 
liep vlug naar achter om het varken terug in de 
boom te gaan verstoppen. Vals alarm echter, het 
was de oudste broer van de bruidegom (hij had 8 
broers.., ) die niet gekend was door moeder 
Eugenie. Gelukkig kon veilig verder gefeest wor-
den en gedronken van het kriekenbier dat ze zelf 
in de kelder op vat hadden lieten rijpen.

nU die LAAtste BAnkAUtoMAAt Weg is, proBeren de HAAsdonkenAren 
Het Met ALternAtieVe BetAALMiddeLen  Lees ’t kLokzeeL p.12

Huwelijksfoto van Maria en Frans.
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Moeder Eugenie leidde Maria op om haar op 
te volgen in de kruidenierszaak, maar wegens 
de snelle uitbreiding van het gezin was zij ver-
plicht om vooral de huishoudelijke taken ter 
harte te nemen. Zij hielp ook haar echtgenoot 
in de administratie van zijn bedrijf. Het was 
daar in de Koben Geertsstraat 84 een grote 
bedrijvigheid. Vooraan de winkel, achteraan 
Frans die met 2 knechten en grootvader Fons 
de schrijnwerkerij runde.
   

groot gezin
Op 18 juli 1942 kwam het eerste kind ter 
wereld, Greta. Toen de vliegende bommen 
over het huis scheerden hield ‘pit’ Eugenie de 
kleine onder de tafel, terwijl zij zelf met haar 
hoofd boven de tafel uitstak. Er volgden nog 
drie meisjes - Marie-José, Gisela en Betty – en 
één jongen  Wilfried.   Op haar 42ste dacht ze 
de menopauze bereikt te hebben, maar enkele 
maanden later bleek ze zwanger te zijn van de 

jongste Ilse, die uitgerekend op 18 juli 1962 werd geboren (op de kop twintig jaar 
na Greta). Vader Frans was daar enorm fier over.

Maria was vooral bezig 
met koken en kleren 
verstellen. Zij had “snit 
en naad” gevolgd bij de 
nonnetjes in de Kloos-
terstraat en in een der-
gelijk groot gezin 
kwam dat van pas. Kle-
ren maakte ze zelf. Rei-
zen deden Frans en 
Maria niet, behoudens 
een weekendje  Parijs, 
waar Frans vond dat de 
meisjes in de Folies Ber-
gère toch proper dans-
ten. Het gezin werd 
christelijk opgevoed. In 
de Sint-Martinuskerk 
hadden zij twee eigen 
stoelen en er werd 
geen  mis overgesla-
gen. ‘s Avonds werd er 
om halftien gebeden 
rond  de Leu-
vense  stoof  en  daarna  

        was het bedtijd.

In een dergelijk gezin is altijd wel iets 
te beleven. De kinderen speelden 
regelmatig modeshow op «den hof». 
Ook de buurmeisjes deden mee. 
Wilfried, als enige jongen,  mocht dan 
jureren. Hij kende punten toe en 
eigenaardig genoeg (?) hadden 
steeds de buurmeisjes gewonnen.
Maria kookte elke dag voor 10 
gezinsleden, aardappelen, groenten 
uit eigen moestuin. Grootvader 
slachtte kippen, duiven en soms kal-
koenen. Eén keer had hij de kalkoen 
niet diep genoeg gesneden en het 
dier vluchtte 3 maal de tuin rond 
zonder kop.
Elke zondag werd er rijstpap gekookt, 
uitgespreid op platte borden. Wilfried 
ging op een keer met drie borden 
tegelijk naar de kelder en donderde 
naar beneden. Resultaat: één stuk tel-
loor in zijn knie en 3 borden rijstpap 
minder.
Op een winterdag stuurde Maria de 

vier kinderen buiten omdat ze te veel lawaai maakten voorhun jonger zusje (Betty 
was nog een baby). Grootvader Fons had een ketel was gekookt op hetfornuis en 
zette die buiten om   af te koelen. Wilfried en een buurmeisje vochten voor een 
dans koord en toen het buurmeisje losliet, tuimelde Wilfried in de hete was, met 

als gevolg, brandwonden eerste graad. Wie hem kent weet dat het met hem goed 
is gekomen, er is niets meer van te zien.

Als ontspanning had Frans zijn duiven. Hij was gekend in de streek en haalde tien-
tallen eerste prijzen, vooral op Quévrain en Noyon. ‘s ‹Zondags werden de duiven 
opgeleverd naar De Velle. Dat was de wekelijkse uitstap. Ze kochten van Gerard 
Buyl een occasiewagen waarmee ze in 1958 een grote reis maakten naar… de 
wereldentoonstelling Expo ‘58 in Brussel. Een enorme belevenis uiteraard en ze 
keken hun ogen uit.
De kinderen gingen ook jaarlijks met ‘peteren’  Fons naar de IJzerbedevaart en 
daarna naar de zee.  Voor de rest werd er hard gewerkt.
  

oUde dAg
Op 65 gingen ze met pensioen en het huis werd heringericht, zodat dochter Betty 
er een kapsalon kon  beginnen. In 2000 overleed Frans en kwam Maria alleen te 
staan. Ze had hem drie jaar verzorgd. De leegte wordt door de kinderen opgevuld. 
Ze nam het leven terug op mede dankzij een oude vriendin Rachel, die haar regel-
matig kwam ophalen voor een reisje naar de Elzas, Brugge, Brussel, Gent… Ook 
met Kerk en Leven ging ze elke 2° Sinksen mee op uitstap o.a.naar Oostakker-
Lourdes en Waasmunster. Als 81-jarige sloot ze aan bij «mensen met tijd». Ze had-
den toen regelmatig koffieklets in de Donkvijverstraat.
Schoonzoon Roger vertelt dat Maria op 85-jarige leeftijd nog op de buitentrap van 
de poortzolder klom om den ‘eletriek’ te gaan opmeten. Ze was toen nog goed te 
been, maar op een dag is ze eens zwaar gevallen   en brak ze haar schouder en haar 
pols. Daar is ze gelukkig goed van hersteld.

Momenteel doen Betty en haar man Eddy de dagelijkse zorg. Het Wit-Gele Kruis, 
de dokter en de kinesist verlenen de nodige bijstand. De kinderen hebben een 
beurtrol om ’s avonds haar maaltijd  klaar te zetten.
Maria leest enorm veel boeken met grote letters, die Gisela haar bezorgd.  Ze kijkt 
voortdurend door het raam en volgt de beweging in de straat. Ze is blij met een 
bezoekje van kinderen, klein- of achterkleinkinderen. Het feest voor de honderdja-
rige zal wellicht aangepast moeten  worden aan de coronamaatregelen. Dat vindt 
Maria spijtig, maar ze overleeft het wel... Ze is niet goed meer te been, maar met de 
rollator kan ze zich nog verplaatsen binnenshuis.
Ze mag fier terugblikken op een rijkgevuld leven. In bewondering kijken we terug 
op de zorg die zij besteedde aan de opvoeding van haar kinderen, de verzorging 
van haar ouders thuis en haar  man. Nu geniet ze nog rustig van haar “oude dag”. 
Proficiat !

Ilse en WIlfrIed Van de Velde

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Maria als tiener.

De geboorte van Betty, van links naar rechts: Gisela, Greta met 
kleine zus Betty, Marie-José en Wilfried.   Ilse was nog op komst.

Maria en jongste dochter Ilse.

De kinderen enkele jaren later.
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oVer onWettige kinderen.
Mede door de grote invloed van de katholieke kerk 
(die sinds het concilie van Trente bijzonder streng 
optrad tegen buitenechtelijk seksueel verkeer) waren 
er relatief weinig ‘onwettige’ kinderen  (of illegitimi 
genoemd in de kerkregisters).  Meestal lagen die tussen 
1 en 2 % van de geboorten.  Vanaf 1770 beginnen die 
cijfers wel te stijgen en gaan naar 4 à 5 %. Dat viel voor-
al op in de gemeente Beveren. In de andere Wase 
gemeenten blijven de cijfers laag.  Was de invloed van 
de pastoor daar groter ?  Wanneer er buiten het huwelijk 
toch kinderen werden geboren, werden de ouders aangeraden, op straffe van boe-
te, om snel te huwen en zo hun kind buiten de statistieken te houden.  Een voor-
beeld.  Een zekere Jeronimus De Bisschop, weduwnaar uit Haasdonk, moest in 1769 
wegens seksuele omgang met de zuster van zijn overleden broer, geknield in het 
publiek vergiffenis vragen, een generale biecht spreken en een kaars van een half 
pond offeren.  De pastoor van Haasdonk las het vonnis voor in de zondagsmis.  
Meestal werd het vonnis uitgesproken door de lokale besturen met behulp van een 
vroedvrouw.  Zij was immers het best geplaatst om tijdens de bevalling van de toe-
komstige moeder de naam van de vader te ontfutselen.  Lukte dit niet, werd gedreigd 
om de ‘nageboorte’ niet te verzorgen.  Over abortus is weinig geweten, omdat dit 
meestal in het geheim gebeurde en de artsen toen nog niet bekwaam genoeg 
waren om een abortus te ontdekken.  Een andere oplossing was het kind te depone-
ren in een vondelingenschuif.  Zo was er één in Antwerpen.  Sommige zwangere 
meisjes trokken naar de stad om daar, buiten de sociale controle van hun dorpsge-
meenschap te bevallen en hun kind af te staan.  Indien deze kinderen in leven ble-
ven werden ze later door de beheerders van de vondelingenschuif gedumpt als 
goedkope werkkrachten bij een rijke familie.  Maar ook op andere plaatsen werden 
vondelingen achtergelaten.  Meestal ontvingen ze dan een naam die zich liet inspi-
reren door de vindplaats.  Zo kennen we Franciscus Van Den Dijck, Petrus Van Der 
Gracht, Joannes Van Den Acker, Petrus Mosegat en Petrus Waegenhuis.  Soms wond 
men er zelfs geen doekjes om, zoals bij Joannes Trouvé.

J.B.

Van 15 oktober tot en met 15 november kan men in 

de foyer van Ter Vesten een fototentoonstelling 

bekijken van de hand van onze medewerker Gerry 

Smet.  Gerry was hoofd van de grafische dienst van 

de gemeente Beveren en eveneens een getalenteer-

de schilder en fotograaf. Hij heeft tientallen reizen 

gemaakt en daarvan telkens bergen indringende 

foto’s meegebracht.  Deze maal exposeert hij onder 

de titel ‘kinderen van de wereld’ foto’s van kinderen 

met aandacht voor hun leefomgeving. 

Naar aanleiding van 11.11.11 organiseert de wereld-

winkel een fair trade ontbijt.  In tegenstelling met 

andere jaren zal men de paketten thuis afgeven op 

zondag 1 november.  Men kan ze ook afhalen in 

de Boerenpoort te Melsele vanaf 8 uur.  

Inschrijven kan in de wereldwinkel (Ijzerhand 17) of 

via beveren@oww.be. Het ontbijt kost 11euro.

jaCQues GeeFt raad

jeuGdCentruM PrOsPerPOLder
Schepen Katrien Claus huldigde de kampeerweide van Jeugdcentrum Prosper-
polder in op 13 oktober. In het voorjaar van dit jaar werden al een aantal nieuwe 
bomen en struiken aangeplant. De weide aan de andere kant van het jeugdcen-
trum (net naast het grasplein op de koer) kreeg naast een aantal nieuwe bomen 
ook een grote picknicktafel tussen de ingezaaide bloemen. De Beverse Groen-
dienst coördineerde de aanplant in samenwerking met de leerlingen van de 
Gemeentelijke Basisschool De Droomwolk uit Kieldrecht.

Bos+ Vlaanderen vzw nam de kosten voor haar rekening. 
BOS+ Vlaanderen vzw is een erkende Vlaamse milieuorganisatie die werkt rond 
bosbehoud, bosuitbreiding, multifunctioneel en duurzaam bosbeheer in Vlaan-
deren en Europa. In de visie van BOS+ zijn bossen en bomen belangrijk voor de 
natuurwaarden, de economische functie (houtopbrengst), de natuurbeleving, 
culturele aspecten, gezondheid en hun milieuregulerende effecten.
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VOLKSE GEBRUIKEN
WAs Het Vroeger zoVeeL Beter?

Toen ik een schooljongen was ‘deed ik mijn studies’ in de Centrumschool die toen 
nog niet in de Bosdam gelegen was maar die wel gehouden werd in de ‘oude 
kantschool’ in de Oude Zandstraat, zoals men ze noemde. Het was een deel van 
het gebouwencomplex waar nu zowel de Oude als de Nieuwe Notelaar, Hof ter 
Noten en de OCMW-diensten gevestigd zijn. Onze schoolpoort was ongeveer 
recht tegenover de toegangsdeur van de toenmalige Sint-Annakliniek. Naast onze 
school was het hospitaal en daar verbleven ook ouderlingen.
In het boek van Richard Willems ‘De Notelaar’ lees ik dat in 1856 een lagere school 
wordt opgericht door het Bureau van Weldadigheid en even later wordt die door 
de gemeente overgenomen en is dat de eerste gemeenteschool in Beveren. Zo 
valt het te verklaren dat de Centrumschool, een gemeentelijke lagere jongens-
school, in een deel van de gebouwen van een hospitaal of gasthuis-ouderlingen-
gesticht-lagere school gevestigd was.

de oUde zAndstrAAt is nog ALtijd een zorg-strAAt.
In de volksmond heette het ziekenhuis Sint-Anna ‘de kliniek’ en ‘het hospitaal’ was 
de volksnaam van het ziekenhuis naast onze school.
Hospitaal komt van het Latijn hospitale wat logeerkamer betekent en het woor-
denboek zegt dat een hospitaal een militair ziekenhuis is. Hospitaliteit is gastvrij-
heid. Hospitalen of gasthuizen waren lang geleden gastvrije onderkomens voor 
pelgrims en reizigers maar ze boden ook in een beschermde omgeving onderdak 
en eten aan bedelaars en mensen die op den dool waren. Stilaan werden daar ook 
zieken verzorgd en kwamen artsen en chirurgijns er aderlatingen en kleine chirur-
gische ingrepen verrichten, kruidenmengsels toedienen en met zalven en oliën 
werken. Al in de 13e eeuw beschikten zowat alle steden in ons land over een of 
meerdere hospitalen voor de zieke arme mensen. Het middeleeuwse hospitaal 
was er vooral een van armenzorg en zielenzorg. Dat laatste kwam erbij want je 
belandde daar als het erg met je gesteld was en de dood nabij was. Het waren 
vooral de Kerk en de kloosters die zich toen over die mensen ontfermden. En ook 
nu nog zijn hun belang en hun rol in de ziekenzorg niet te onderschatten.
Niet van te verschieten dus, dat de namen van die instellingen uit de religieuze 
sfeer komen. Nu nog zijn die in de hoofden van onze mensen ingeprent: Sint-
Anna, Maria-Middelares, Sint-Lucia, Sint-Helena, Sint-Camillus enz.
Laatstgenoemde instelling staat onder de leiding van de congregatie van de Gast-
huiszusters van Antwerpen.
Het is dus ook niet verwonderlijk dat iemand zegt dat zijn kozijn of nicht getroffen 
is door Corona en dat die in ’t gasthuis verzorgd wordt. 

rP 

In de krant van mei 1959 zoekt de C.O.O van Melsele een leverancier voor kolen.   
Ze hebben 40 ton nodig.  Er wordt ook nog meegedeeld dat de Beverse renner 
Petrus Oelibrandt niet aan de ronde van Frankrijk mag deelnemen.  Hij was als 
‘vervanger’ (van wie ?) aangeduid, maar hij moest niemand vervangen.  Spijtig 
voor de Peet. In Melsele wordt een comité opgericht dat hulde moet brengen 
aan het prinselijk paar (Albert en Paola) die in het huwelijk treden.  Er wordt ook 
geld opgehaald.  Dat zou tegenwoordig niet meer lukken denk ik.  In het gilden-
huis heeft men een Vlaamse kermis georganiseerd mét tombola.  De eerste 
prijs is een ‘schone matras’.  Ge moet er maar opkomen.  In de Sint Martinuskerk 
wordt graaf Pierre de Brouchoven de Bergeyck begraven. Hij was amper 41 jaar. 
Wie ook sterft is deken Vanden Abbeele, de oprichter van ons gildenhuis.  De 
bijlstraat wordt vernieuwd.  Er staat nadrukkelijk in het verslag dat er nu aan 
weerszijden een voetpad in cementtegels komt. Bij de opening wordt een var-
ken aan het spit gebraden ‘in volle straat’.   De gemeenteschool zoekt twee 
onderwijzers.  Zijn ze gehuwd, dan moeten ze binnen het jaar naar Beveren 
verhuizen.  Zijn ze ongehuwd, dan hebben ze vijf jaar tijd. Ter gelegenheid van 
de gemeentefeesten (nu Beverse feesten) zal een ballon opstijgen vanop  de 
markt.  Firma’s die strooibiljetten willen meegeven (die dan boven het Bevers 
grondgebied worden uitgestrooid) moeten een voorstel doen aan de gemeen-
te.  Wie het meeste wil betalen mag zijn biljetten meegeven.  Gelukkig dat de 
groenen toen nog niet bestonden.  Op het agenda van de gemeenteraad van 
Beveren staat een belangrijk punt.  De zitpenningen van de gemeenteraadsle-
den worden verhoogd naar 200 frank per zitting.

J.B.  
(wordt vervolgd)

duBBeLCOnCert
Bram Nolf, Hans Ryckelynck & Luc Loubry , A Tale of Reeds “Het ene riet is het 
andere niet.”
Vrijdag 20 november 20 u. Heilig Kruiskerk Vrasene en Zondag 22 november 
11 u. CC Ter Vesten A Tale of Reeds brengt hoogtepunten uit de Franse kamer-
muziekliteratuur en het Belgisch repertoire dat om onbegrijpelijke redenen 
nog nooit eerder opgenomen werd. Zelfs de met uitsterven bedreigde Franse 
fagot komt aan bod in dit concert. 

Met Bram Nolf (hobo), Luc Loubry (fagot), Hans Ryckelynck (piano) 
Organisatie: Kon. Piet Stautkring i.s.m. cc Ter Vesten, PCR Vrasene & ORDE VAN 
BRADERICK 
www.kpsk.be www.tervesten.be 
Tickets reserveren – vanaf 10 oktober 2020 - bij cc Ter Vesten op 03 750 10 00 
om ledenkorting (14 euro) te bekomen.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

sPeed PedeLeCs
Ook bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en van speed pedelecs 
mogen of moeten in bepaalde omstandigheden op het fietspad rijden, volgens 
artikel 9.1.2.2° van de wegcode. 
Bij snelheidsbeperkingen tot 50 km/u mogen tweewielige bromfietsen klasse B 
en speed pedelecs op een fietspad rijden als dat aangeduid is met een D7 of met 
een fietspadmarkering, maar ze moeten voorzichtig zijn voor de andere gebrui-
kers van het fietspad! Als de toegelaten snelheid hoger ligt dan 50 km/u, dan moe-
ten die bromfietsen op een dergelijk fietspad rijden. 
Onderborden bij het verkeersbord D7 kunnen deze toelating of deze verplichting 
wijzigen. De letters B en P staan respectievelijk voor bromfietsen klasse B en speed 
pedelecs. Ze kunnen samen voorkomen of apart, naargelang welke voertuigen 
verplicht of verboden zijn. 
Merk op dat het nooit toegelaten is dat bromfietsen klasse B of speed pedelecs op 
een fietspad rijden dat aangeduid is door het verkeersbord D9 en zeker niet op 
een pad of weg aangeduid door het verkeersbord D10, want daar mogen zelfs 
geen bromfietsen klasse A rijden. 
Er zijn nog meer weggebruikers die het fietspad mogen of zelfs moeten gebruiken.. 

VerkeersBorden en onderBorden

                                                        

                                                  

Met dank aan Pierre Bressinck (Fietsersbond Beveren)

Onderbord verplicht fietspad 
te gebruiken

Onderbord verboden 
fietspad te gebruiken

Op landelijke wegen 
(F99)

Fietspad 
D7

Gemengd voet- en fietspad 
D9

Gemengd voet- en fietspad 
D10
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In de TuIn
oktoBer

We zitten nu middenin de herfst. Bij heel wat 
bomen is de bladverkleuring reeds 

volop bezig. Onder andere 
Japanse esdoorns, Japanse ker-
selaars en sommige amberbo-

men tonen nu reeds hun schitte-
rende herfstkleuren. Ook enkele 
soorten eikenbladhortensia’s sho-

wen hun prachtige, diepdonkere bor-
deauxkleurige bladeren. Binnenkort zullen eiken, beuken, esdoorns, Perzisch ijzer-
hout en tal van andere bomen en struiken volgen. Het onvermijdelijke verval in de 
natuur en de tuin gaat zijn gang. Onder invloed van de korte dagen en de koelere 
nachten trekt het bladgroen zich in de plant terug en andere kleuren komen daar-
door te voorschijn. Binnenkort zullen ook de bladeren afgestoten worden en 
neervallen. Hoe mooi kan deze herfstkleurenshow zijn?

In mijn tuin heb ik met de regelmaat van een klok enkele speciale gasten. Naast de 
‘doordeweekse’ egels, vogels, kikkers en salamanders heb ik de laatste weken een 
roodborstje dat zich de ziel uit zijn (of haar) lijf zit te zingen. Dat is een van die 
noordelijke roodborstjes die op de vlucht zijn voor het koude en gure weer in hun 
Scandinavische of Siberische geboortegronden. Terwijl een deel van de hier gebo-
ren roodborstjes verhuizen naar zuidelijker streken, komen zij hier hun winter 
doorbrengen. Die noordelijke exemplaren zijn minder schuw omdat ze ginder 
meer in de bossen leven en zo in de mens weinig gevaar zien. Het zingen dient om 
aan andere vogels te laten weten dat ze liefst niet te veel in hun voedselterritori-
um moeten komen. Het is bewezen dat roodborstjes heel agressief uit de hoek 
kunnen komen en er niet voor terugdeinzen om liefdes- en voedselconcurrenten 
dodelijk te verwonden. Ze zien er schattiger uit dan ze werkelijk zijn.

Een andere dagelijkse bezoeker is een waterhoentje. Vroeger waren ze met twee 
en hadden ze als koppel elk jaar een nestje jongen, ooit zelfs bovenin de mei-
doornhaag. Maar de laatste paar jaar is er maar eentje meer. Die overlever is het bij 
mij al zo gewoon dat hij zo goed als tot aan de keuken gezellig de kruimels op het 
gazon komt oppikken.
Maar de meest speciale gast die ik onlangs in de tuin mocht ontmoeten is toch 
wel een inheemse rode eekhoorn. Tijdens mijn werkzaamheden in de tuin stond 
hij achteraan in de tuin plots oog in oog met mij, keek op om te zien met wie hij te 
doen had en verdween dan in de klimop. Dát was nog eens een leuke verrassing 
van formaat! Maar hoe komt zo’n pluimstaart nu hier terecht?
Blijkbaar doet de eekhoorn het de laatste jaren in Vlaanderen redelijk goed. Sinds 
1992 is de eekhoorn wettelijk beschermd. Van de ziekte die de populatie eek-
hoorns in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw decimeerde is ze volle-
dig hersteld. De zachte winters van de laatste jaren en ook het feit dat meer en 
meer grote bomen in tuinen en parken de zaaddragende leeftijd hebben bereikt 
spelen hier waarschijnlijk een rol in. En vergeet ook niet dat in veel tuinen soms 
gedurende gans het jaar vogelvoeder wordt aangeboden in voederhuisjes. Daar 
profiteren ook de eekhoorns van.

In deze tijd van het jaar zijn er ook nog enkele prachtige bolgewasjes aan het 
bloeien. De bloei van de herfsttijloos loopt nu stilaan ten einde, maar de herfstcro-
cussen geven nog altijd het beste van zichzelf. In tegenstelling tot de populaire 
lentecrocussen is deze soort minder gekend en een beetje ondergewaardeerd. 
Dat is jammer want ze is zó mooi met haar paarsblauwe bekervormige bloemen 
met in de bloemblaadjes donkere nerven. In contrast daarmee staan de oranje 
meeldraden en de gele stampers. Schitterend! Op de juiste plaats kunnen ze zich 
stilaan uitbreiden en verwilderen zodat ze na verloop van tijd een mooi tafereeltje 
vormen in de herfstborder.
Vergeet niet in deze tijd van het jaar een mooie herfstwandeling te maken in een 
van die prachtige parken of arboretums die ons land rijk is. Dan denk ik in de eer-
ste plaats aan ons eigenste Hof ter Saksen, maar ook Kalmthout, Wespelaer, Meise 
of Tervuren zijn echte parels aan de Vlaamse kroon. Geniet ervan!

françoIs

Japanse esdoorn met eikenbladhortensia.

Prachtige herfstkleuren van de eikenbladhortensia.

Herfsttijloos.

Herfstcrocus.
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HorizontAAL: 
(1) soort auto (4) Frans lid-
woord (6) Groot-Brittan-
nië (8) bal v samendruk-
baar materiaal (10) cul-
tuurwebsite van de VRT 
(12) onderdeel ve schip of 
vliegtuig dat dient om te 
sturen (13) openbaar ver-
voer (14) ingenieur (afk) 
(15) onzin (17) daar (19) 
groep van personen die 
hun gezang laten horen 
(20) paramilitaire organi-
satie die behoorde tot de 
Duitse nazipartij (22) een 
overmaat aanduidend 
(23) aftreksel v groente, 
vlees of vis (24) beweeglijk 
orgaan in de mond (26) 
nummer (27) lichaams-
deel (28) ~ en der (30) (theater)gordijn (32) separatistische gewapende beweging die 
een onafhankelijke, socialistische Baskische staat wil stichten (34) voegwoord (35) 
beweegbare afsluiting ve opening

VerticAAL: 
(1) bruin vlekje op de huid (2) voorvoegsel betreffende de urinewegen (3) naad, groef 
(5) Waalse partij (6) behendig, snel iets weggrijpen (7) (van streken) kaal, onvruchtbaar 
(9) fanatiek verkondigen (11) hoofd, aanvoerder (16) knock-out (18) het teruggrijpen 
naar producten en ontwerpen uit het verleden bij het maken v nieuwe (21) het vermo-
gen om te spreken (25) (informeel) oom  (27) Archeologische Dienst Waasland (28) 
human resources (29) mannetje vd hond (31) Nederlandse jongensnaam (33) titanium

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUzzeL 243

kruiswOOrdPuzzeL 244

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 69 zoek Het Woord  (opLossing in dit nUMMer)
 zeLFde nUMMers zijn zeLFde LettersMoeder

Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen. 
Even blootshoofds en met een brede voet. 
Rijzend en dalend op haar vloed, 
als kleine vogels op haar schoot gezeten, 
konden wij lange tijd haarzelf vergeten, 
rustend en rondziend en behoed. 
Haar stem was donker en wat hees 
als schoven schelpjes langs elkander, 
haar hand was warm en stroef als zand. 
En altijd droeg zij om haar bruine hals 
dezelfde ketting met een ronde maansteen, 
waar in een neevlig blauw een kleine gele maan scheen. 
Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis 
waren wij steeds op reis en altijd thuis.

M. Vasalis (1909-1998)

in MeMOriaM
Maria Van Acker werd geboren te 
Beveren in 1935 en overleed in het 
WZC Boeyé-Van Landeghem te 
Kallo op 12 oktober. Zij is de wedu-
we van Prosper Van de Perre. 
Ze werd groot gebracht in een 
gezin met acht kinderen als twee-
de oudste met vier broers en drie 
zussen. 
In 1958 trouwde ze met Prosper 

Van de Perre, een vriend in de harmonie van haar oudere broer.Het jonge 
koppel woonde aanvankelijk in de buurt van het station (in het gedeelte 
dat in de volksmond het ‘Strontdammeke’ werd genoemd) en in de Piet 
Stautstraat.
Daar kregen ze ook hun eerste kind, zoon Karel. Vier jaar later kwam dan 
dochter Anne ter wereld.Intussen woonde het gezinnetje in de Klap-
perstraat, in de buurt van haar ouderlijk huis.
In de jaren zestig en begin van de jaren zeventig had ze daar een kruide-
nierswinkel. In de buurt was ze dan ook bekend als Maria van ’t winkelken.
Toen de kleine winkels meer en meer concurrentie kregen van de opkomende 
supermarkten stopte ze met haar winkel en begon ze half van de jaren zeven-
tig te werken als kassierster in de Delhaize in het Koopcentrum Sint-Niklaas.
Ze werd een actief lid van het kerkkoor van Sint-Jan-Evangelist. Ook 
Prosper en de twee kinderen geraakten nauw betrokken bij de destijds 
bloeiende parochiale werking.
Zingen in het koor is altijd haar grootste hobby gebleven, nu niet bepaald 
omdat ze zo’n goede zangstem had, maar omdat ze zich daar heel goed 
thuis voelde en zich echt opgenomen wist in de Gaverland-gemeenschap.
Lichamelijk ging het niet altijd zo goed, ze heeft verschillende hartope-
raties ondergaan, en met de jaren begon het allemaal wat moeilijker te 
gaan. Maar het overlijden van Prosper vorig jaar in april was een grote 
klap. Na een huwelijk van bijna 61 jaar stond ze er in het dagelijkse leven 
plots alleen voor. Een opname in het WZC drong zich op en daar heeft ze 
de laatste maanden van haar leven doorgebracht.
Ze is nu opnieuw samen met Prosper, zij aan zij liggen ze nu op het kerkhof.

Karel Van de Perre
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Hallo Mijn naam is Jessy en op deze 
moment woon ik in Vrasene maar in 
december verhuis ik naar Melsele. 
Aangezien daar heel veel van mijn 
sociaal leven ligt, is dat een wijs 
besluit.
Ik werk op het GTI in Beveren en ben 
daar de schoolprefect. Dus ik zorg er 
mee voor dat iedereen zich aan de 
afspraken houdt, zodat het aange-
naam samenleven is in onze school. 
Dus denk eraan: elke keuze die je 
maakt heeft een gevolg, dat kan posi-
tief of negatief zijn … You are free to 
choose, but you are not free from the 
consequences of the choice. 
Ik ben reeds 13 jaar gehuwd, mis-
schien een raar getal maar hoop dat 
er nog heel veel jaren mogen bijko-
men!

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Tot dit jaar heb ik de Aardbeiprinsesverkiezing mee helpen organiseren maar na 5 
jaar was het tijd om de fakkel door te geven aan een nieuw team. Tijd voor een 
nieuwe frisse wind!
Ook speel ik sporadisch eens mee in een toneel maar doe dat wel super graag. Mij 
inleven in een ander personage is heel leuk en ik kan er ook heel goed mijn zinnen 
met verzetten.
Voor de rest ga ik heel graag op reis, bestemming maakt niet veel uit als ik maar 
nieuwe dingen kan ontdekken. En natuurlijk hoort er ook altijd een hapje en 
drankje bij, want dat is toch één van mijn zwakheden.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Ik hou vooral van leuke popmuziek, de hits die in de top 50 staan.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Ik heb niet zo’n specifieke nummer die ze moeten draaien maar wat ik wel graag 
zou hebben is dat er PowerPoint is met allemaal leuke foto’s uit mijn leven.

Welke sport beoefen(de) je?
Ik ga heel graag lopen (joggen). Ik probeer dit minstens 1x per week te doen. 
Gewoon mijn muziek in mijn oren en hoofdje leeg maken.

Welke sport zie je liefst op TV?
Persoonlijk kijk ik niet zo graag naar sport op tv maar als bv onze duivels spelen, 
dan kijk ik met veel plezier.

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Ik vind dat wij ons land heel veel goede topsporters hebben, dus een voorkeur 
heb ik niet. Het is knap wat ze allemaal presteren in hun discipline.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Ik ben nogal roos-achtig aangelegd, een kleur die ik heel snel zal kiezen.
Mijn lievenlingsgeuren zijn: J’adore van Dior en lady Million van Paco Rabanne 

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Ik lees vooral graag thrillers en een verhaal van Aspe.

Welke strip las/lees je het liefste?
Dan kies ik voor Jommeke

Welk is je lievelingsgerecht?
Ik hou enorm van pasta’s op alle mogelijke manieren. Je kan hier veel kanten met 
uit en kan bijna niet mislukken!

Wat was je aangenaamste ervaring?
Er zijn er al heel veel geweest in mijn leven. Ik kan genieten van heel veel dingen 
en dat moet niet altijd groots zijn.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Ik hou wel van de Griekse eilanden om op reis te gaan maar ons Belgie-landje 

heeft ook heel veel mooie dingen te bieden. En het is leuk om op weekend te gaan 
in eigen land, zo hou ik wel van Limburg.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Ik vind de sfeer in een stad altijd gezellig, ik kan die drukte wel appreciëren.
Bos of zee is een moeilijke keuze omdat je beiden niet kan vergelijken. Ze hebben 
beiden hun charme en voor-en nadelen.  Ik vind het leuk om met mijn voetjes in 
het water te zitten maar dat kan ook perfect in de Ardennen. 

Wat is voor jou geluk?
Mezelf kunnen zijn en genieten 
van de kleine dinges des levens. 
En natuurlijk ook mijne Bert.

Voor welke drank zet je je neer 
in stilte ? (mag ook een theetje 
zijn, hoor)
Een goed gemaakte gin-tonic!

Een goed boek lezen of een 
fietstochtje ?
Dan opteer ik eerder voor een 
fietstochtje, neus in de wind en 
rondtoeren.

Wat is voor jou de tofste plek in 
Beveren ? (kan van alles zijn, 
zelfs een café)
Aangezien ik nogal een sociaal 
beestje ben, vind ik alle plaatsen 
leuk waar het een gezellige 
bedoening is en dat kan wel eens op café zijn.

Wie zou je naar de maan willen 
schieten ? (enkele reis)
Alle mensen die denken dat ze mega 
belangrijk zijn en uiteindelijk niets bij-
brengen

Wat is het eerste wat je je nog kunt 
herinneren?
Ik heb onlangs foto’s gezien van de 
periode dat ik klein was en dan 
komen er zo wel wat momenten naar 
boven die ik herken. . Mijn ouders 
hadden vroeger een café en daar heb 
ik nog wel wat herinneringen aan. 

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Hilde scHellens
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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                                        

in MeMOriaM
Op 7 oktober overleed geheel onverwacht 
Robert Van den Broeck uit de Lindenlaan, de 
weduwnaar van Maria Smet. Het echtpaar had 3 
kinderen: Marc, Anne en Philip. Er zijn 4 klein-
kinderen.
Robert, die voorheen in de Irisstraat woonde, 
was van de parochie van Sint-Jan Evangelist. 
Hij was daar nog altijd lid van het parochiekoor. 
Spijtig genoeg lag de werking het laatste half 
jaar stil door de coronaplaag. Hij was ook lid van 
Okra.
Voor zijn kinderen en kleinkinderen kwam het 

overlijden als een donderslag bij heldere hemel want het gebeurde op 
Roberts dagelijkse wandeling naar het centrum van Beveren. ‘Zonder 
afscheid, maar ook zonder lijden ,’lezen we op het bidprentje, ‘maar goed 
ook, want dat heb je genoeg gezien 8 jaar geleden bij het sterven van ons 
mama.’
Robert was een boom van een vent en hij gebruikte zijn kracht en zijn ener-
gie voor iedereen die erom vroeg. En hij was steeds behulpzaam met de 
glimlach. Het woordje ‘neen’ stond niet in zijn woordenboek.
De Beverse Klok betuigt haar medeleven aan de familie en kennissen van 
Robert 

rP

Wij vernamen het overlijden van dhr. Hedwig De 
Jonghe, echtgenoot van Mevrouw Yvette Buyle.  
Hedwig had één dochter en één kleinkind.  Hij 
werd geboren in 1945 in Kieldrecht en overleed 
op 12 okober in Sint Niklaas.  Enkele jaren gele-
den heb ik van hem nog een interview afgeno-
men voor De Beverse Klok.  Daarin vertelde hij 
vol enthousiasme over zijn ‘fulltime job’ als stich-
ter en voorzitter van de Baanvrienden.  Zijn orga-
nisatietalent manifesteerde hij bij de inrichting 

van talloze teerfeesten, palingfeesten en dansfeesten, bezoeken aan pret-
parken en carnavalsfuiven.  Maar ook werden, eerst in het gildenhuis, later in 
Ter Vesten talloze optredens gegeven van artiesten en toneelvrienden.  Zo 
gaven naast diverse vedettenparades ook het Echt Antwerps Toneel meer 
dan 50 voorstellingen, en meestal uitverkocht. Hij ijverde, en met succes, 
voor de erkenning van de ‘populaire cultuur’ in onze culturele centra.

J.B.

de Fratsen 
Van truMP

Op de laatste persconferentie van het Witte Huis stelde één van de jour-
nalisten aan Donald Trump een vraag.  Hij vroeg aan de president wat 
volgens hem het verschil was tussen een goede en een heel goede 
secretaresse.  Donald keek eens rond of zijn Melania niet in de buurt was.  
Een goede secretaresse zegt tegen mij : Good morning, mister President.  
En een hele goede zegt : it’s morning mister President.

Benefietactie Champagne/Cava/Wijn
t.V.V. dHAnWAr indiA , LeVensWerk VAn WijLen pAter sidon MAes

De jaarlijkse benefietactie voor de junglekinderen met de ontbijtpak-
ketten mag vanwege de Corona dit jaar niet doorgaan. In de plaats 
daarvan verkopen de sympathisanten van wijlen pater SIDON MAES dit 
jaar Champagne, Cava en Wijn van allerbeste kwaliteit, die aan huis zal 
geleverd worden op 21 of 22 november.
Inschrijven en betalen ten laatste op vrijdag 13 november. De opbrengst 
gaat 100% naar Dhanwar India.
Contact en alle info bij Walter & Lief Janssens-Maes, Dweerse Kromstraat ,6 
Melsele.
E-mail: janssens_walter@fulladsl.be Tel. 03/775 16 61 of 0486/47 51 62

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

Vierde Giro voor Thomas De Gendt.
Door het Corona-virus werd de wieler-
kalender volledig door elkaar gehaald. 
Zo wordt de Ronde van Italië (de Giro) 
na de Ronde van Frankrijk (de Tour) 
gereden. De Giro moet het meestal 
met heel wat minder mediabelangstel-
ling doen dan de Tour. Dit jaar leek dat 
anders te gaan worden omdat Remco 
Evenepoel op jacht zou gaan naar zijn 
eerste grote rondesucces in Italië. Er 
waren bij de VRT en Karl Van Nieuwker-
ken zelf plannen voor een dagelijks 
avondprogramma zoals Vive le vélo. 
Maar door de zware blessure en het 
forfait van Remco ging dat niet door.
Wel aanwezig in de Giro 2020, Thomas 
De Gendt. Het is meteen zijn 18de gro-
te ronde (7 Tours, 7 Vuelta’s en 4 Giro’s). 
In 2012 reed Thomas voor het eerst de 
Ronde van Italië voor het Nederlandse 

team Vacansoleil…. het werd een groot succes met een ritzege op de mythi-
sche Stelvio en een derde plaats in het eindklassement met amper 1’39 ach-
terstand op de Canadese eindwinnaar Hesjedal. Het was 17 jaar geleden dat 
er nog eens een Belg op het podium stond in een grote ronde (Johan Bruy-
neel derde in de Vuelta van 1995). Twee jaar later ging Thomas naar de Giro als 
meesterknecht van Rigoberto Uran (bij Quickstep toen) die uiteindelijk twee-
de zou worden in die Ronde van 2014. Naast zijn knechtenrol kon hij dat jaar 
ook nog uitpakken met drie ereplaatsen (4e, 6e en 8ste). Ook vorig jaar reed 
De Gendt de Giro. Hij werd ondermeer derde in de slottijdrit in Verona (op 
amper vier seconden van de winnaar). 

rB

Op de foto het Giro-podium van 2012

100 jaar geleden - De Olympische Spelen van Antwerpen
Exact honderd jaar geleden viel de stad Antwerpen de eer te beurt om de Olympi-
sche Spelen te organiseren. 
Eigenlijk ligt België nog half in puin wanneer Antwerpen de Spelen van 1920 toege-
wezen krijgt. 
Het Internationaal Olympisch Comité van de Franse baron Pierre De Coubertin heeft 
de stad gekozen om eer te bewijzen aan het kleine maar dappere België… Al in 1913 
was De Coubertin op bezoek in Antwerpen en daarbij werden de eerste plannen 
reeds ontvouwd. Op 5 april 1919, nauwelijks zestien maanden vóór de openingsce-
remonie, wordt Antwerpen officieel aangeduid als gaststad. De kosten voor de orga-
nisatie worden geraamd op 3 700 000 Belgische frank. Maar het uiteindelijke cijfer 
komt veel hoger te liggen.
Koning Albert I en koningin Elisabeth, met hun kinderen Leopold, Karel en Marie-
José, komen met de trein naar Antwerpen om de Spelen te openen.  Er wordt daar-
voor een speciaal stationnetje gebouwd op de lijn Brussel-Antwerpen.
De voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité, graaf De Baillet-Latour vraagt aan 
de Koning, allemaal in het Frans uiteraard, om de Spelen te openen. Hetgeen Koning 
Albert prompt doet, in het Nederlands… Op de Spelen in Antwerpen wordt voor 
het eerst de Olympische vlag gehesen. 
Het gewone volk loopt niet warm voor de Spelen. De tickets zijn duur, drie frank voor 
een staanplaats en 10 frank voor een zitplaats. Dat is meer dan arbeiders of bedienden 
zich kunnen permitteren. Bovendien heeft niemand speciaal verlof gekregen en wordt 
er in de week gewerkt tot en met de zaterdag.  De Koning zou zelfs zijn teleurstelling 
laten blijken hebben omtrent de geringe publieke belangstelling.
De Spelen werden officieel geopend op zaterdag 14 augustus 1920 in het huidige 
Beerschotstadion. Het stadion wordt voorzien van een monumentale poort voor de 
entree van de atleten en een toren voor de Olympische vlag. Er wordt een tribune 
gebouwd met 4000 zitplaatsen en een atletiekpiste van 389 meter, en geen 400 
meter, hetgeen de homologatie van records bemoeilijkt. Een paar duizend atleten 
(exact cijfer is niet bekend) nemen deel aan de Spelen. Slechts 64 daarvan zouden 
vrouwen geweest zijn.  Die mochten enkel schaatsen, tennissen of zwemmen. Atle-
ten uit het overwonnen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, Turkije of de jonge Sovjet 
Unie werden niet toegelaten.
In werkelijkheid zijn de Spelen al  lang vóór de officiële opening gestart.  De eerste 
Olympische wedstrijd is de ijshockeymatch tussen Zweden en België op 23 april.
Het “Olympisch zwembad” was in feite een afgebakende zone in de brede gracht 
van de versterkingen om de stad, ter hoogte van de Wezenberg.  De meeste zwem-
mers zijn niet te spreken over het koude, donkere water. Andere deelnemers klagen 
over de ratten die “meezwemmen”.
De belangstelling voor het wielrennen op de wielerpiste in Wilrijk is maar matig. Het 
Belgisch publiek, gewend aan de prestaties van de beroepsrenners,  loopt niet 
warm voor de wedstrijden van de Olympische amateurs.  De velodroom biedt plaats 
aan 14 000 toeschouwers maar tijdens de wedstrijden dagen er nauwelijks 500 op. 
Roeien gebeurt op de Willebroekse vaart in Brussel.  Daar worden ook – in het 
stadion van Union St. Gillis - voetbalwedstrijden gespeeld, net zoals op het terrein 
van AA Gent. 
Voor zeilwedstrijden en polo moet het publiek naar Oostende.  Bokswedstrijden 
vonden plaats in de grote feestzaal van de Antwerpse Zoo.
Van een soort Olympisch dorp is geen sprake. De Nederlandse voetbalploeg verblijft 
op de Hollandia, een schip dat voor anker ligt op de Schelde.  Zij gaan regelmatig op 
stap in de beruchte havenbuurt en zorgen meer dan eens voor opstootjes.
De Zweden zijn zo ontevreden over de omstandigheden in de school op het Kiel 
waar ze logeren dat sommigen ervoor kiezen om op eigen kosten een hotelkamer 
te huren in de stad.  Omdat daardoor hun geld sneller opraakt dan voorzien moeten 
zij vóór het einde van de Spelen reeds de terugreis aanvatten.
Ook de atletiekwedstrijden kennen maar een geringe belangstelling.  De Vlaamse 
sportliefhebber is niet vertrouwd met deze sporten. Er worden daarenboven ook 
geen buitengewone prestaties neergezet.  Veel van de topsporters zijn tijdens de 
oorlog gesneuveld…
Het opmerkelijkste Olympisch debuut is dat van de 22-jarige Fin Paavo Nurmi,  die 
zal uitgroeien tot één van de succesvolste Olympische atleten aller tijden.  In Ant-
werpen verovert de Fin vier gouden en een zilveren medaille.
Voor de finale van het vertrouwde voetbal komt wel veel publiek op de been.  Er is 
sprake van 40 000 toeschouwers. De wedstrijd gaat tussen België en Tsjecho-Slowa-
kije.  Vijf minuten vóór de rust stuurt de scheidsrechter een Tsjechische speler van 
het veld omdat hij een tegenstander heeft doen struikelen.  Daarop vertrekken ook 
zijn verontwaardigde ploegmaats, die de scheidsrechter van partijdigheid beschul-
digen.  De tussenstand, 2-0 voor de Belgen, wordt meteen de eindstand.
In totaal behaalt België dertien gouden, twaalf zilveren en elf bronzen medailles, 
een prestatie die nooit meer wordt geëvenaard.
Op 12 september 1920 is het feest voorbij.  De Antwerpse Spelen eindigen met een 
aanzienlijk financieel  tekort hetgeen zelfs  leidt tot het bankroet van het Belgisch 
Olympisch Comité.
De straten die na het einde van de Spelen in de buurt van het Beerschotstadion 
worden aangelegd krijgen namen als Polostraat,  Atletiekstraat,  Schijfwerpersstraat 
en Atletenstraat maar veel meer onuitwisbare sporen laten de Spelen in Antwerpen 
niet na. Op de terreinen van de Garden City Wielerbaan verrijst na enige tijd inder-
daad…een tuinwijk. 
Nadat de vestinggracht plaatsmaakt voor de ringweg wordt een nieuw zwembad 
Wezenberg gebouwd. Slechts weinig Antwerpenaars weten dat het om een indirect 
spoor van “hun” Olympische Spelen van 1920 gaat.

Paul Verelst

Verder in dit nummer hebben we het over Danel Sinani .  De Kosovaarse Luxem-
burger  maakte furore bij Dudelange. Het afgelopen decennium speelden daar 
ook nog andere ex-Beverse spelers.   Doelman Michael Clepkens, nu aan de slag 
in tweede amateur bij RSD Jette en Jeffrey Rentmeister die in derde amateur bij 
Rochefort speelt. Emilio Ferrera was er ooit trainer en die zit nu in IB bij Seraing. 

Voor THIBAULT MOULIN lijkt het profvoetbal voorlopig ook gedaan. De nog 
altijd maar dertig jaar oude middenvelder was in het seizoen 2015-2016 een 
sensatie op de Freethiel. Het leverde hem een lukratieve transfer op naar het 
Poolse Legia Warschau waarmee hij schitterde in de Champions League (een 
goal op Real Madrid, 3-3). Hij verzilverde dat berenjaar met opnieuw een trans-
fer naar het Griekse Paok Saloniki . Na uitleenbeurten aan het Turkse Ankara-
guci en Xanthi verloopt in december zijn contract in Griekenland. Hij is onder-
tussen aan de slag gegaan in zijn geboortestreek (Caen) bij La Maladrerie OS op 
het vijfde niveau in Frankrijk. 

Ook LEANDRO RODRIGUEZ, ooit door bondscoach Martinez (die hem kende 
van bij Everton) aangeprezen bij WB, keert terug naar eigen land. Het afgelopen 
seizoen speelde hij in Mexico bij Oaxaca. Hij gaat nu aan de slag bij Danubio, 
één van de topclubs uit Montevideo (Uruguay).

Nog opvallende overgang is die van de Let 
IGORS STEPANOVS. In 2003-2004 speelde 
hij een seizoen bij KSK Beveren (26 mat-
chen). Hij kwam toen over van Arsenal. In de 
bekerfinale tegen Club Brugge was hij de 
enige blanke tussen tien Ivorianen. Stepa-
novs speelde 100 A-interlands voor Letland 
waaronder niet minder dan 16 in dat ene 
jaartje KSK Beveren (met opvallende resul-

ten dat seizoen, een 0-0 tegen Duitsland en zeges tegen Zweden en Turkije). De 
afgelopen zeven jaar was Stepanovs in eigen land trainer van de nationale ploeg 
U17. Hij ruilde die job dit seizoen om voor het trainerschap van de nationale 
ploeg U19 van de MALEDIVEN, een eilandengroep van 26 atollen, gelegen tus-
sen Sri Lanka en de Seychellen (bijna 400.000 inwoners) in de Indische Oceaan. 
De Malediven staan nummer 155 op de voetbalranking (alleen Nieuw-Caledo-
nie en Singapore doen slechter). Eind vorig seizoen was YAYA TOURE ook al enke-
le dagen op de Malediven op uitnodiging van de FIFA om er enkele trainingsses-
sies te geven aan de jeugd van de Malediven in de hoofdstas Malé.  

rB
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sPOrt anders
De dames van Svelta Melsele (2e klasse van het vrouwenvoetbal) wonnen de 
topmatch van de 3e speeldag op Club Brugge met 1 – 2. Prachtig! Met 9 
punten op 9 staan ze er schitterend voor.
Coach Nikita Smet blijft er nuchter bij en wil nog geen conclusies trekken. 

rP

daneL sinani.
De afgelopen weken was er een interlandbreak en lag de competitie in 1A stil. 
Waasland-Beveren  moest wel bekeren tegen Petegem. Door het interland-
voetbal waren daardoor twee spelers niet beschikbaar, DANEL SINANI werd 
geselecteerd voor Luxemburg , Serge Leuko voor Kameroen.

Voor Danel Sinani werd het 
een topweek, met drie goals 
(tegen Cyprus 2-0 zege, op 
Montenegro 1-2 overwin-
ning) bezorgde hij Luxem-
burg, waar ex-speler 
LAURENT JANS aanvoerder is, 
een zes op zes. Tijd dus om 
de van Norwich gehuurde 
aanvaller voor te stellen. 
Danel werd 23 jaar geleden 

geboren in Belgrado. Zijn ouders zijn Gorani uit het Kosovaarse Dragash (Sla-
vische moslims). In 2002 vluchtte de familie tijdens de oorlog in Kosovo naar 
Luxemburg, waar een neef van de familie reeds woonde. Ze verbleven een 
tijdje in het vluchtelingenkamp van Bourscheid en kregen asiel in Luxemburg. 
Danel begon zijn voetballoopbaan bij de jeugd van Differdange 03. Op zijn 
14de trok hij naar Union Luxemburg. Met die club won hij in 2014 de Coupe du 
Prince en kon in die periode naar het Duitse Nurnberg. Hij bleef in Luxemburg 
en debuteerde er op zijn 17de in de eerste ploeg van Union Luxemburg. Nog 
voor zijn 20ste  en na 72 matchen (15 goals) werd Dudelange zijn nieuwe club. 
Met ondermeer Emilio Ferrera als trainer werd Dudelange een sensatie in het 
Europees voetbal. Als eerste Luxemburgse ploeg bereikte het de groepsfase 
van een Europees tornooi. Sinani speelde in die korte periode niet minder dan 
29 Europese wedstrijden. Legia Warschau en het Roemeense Cluj werden uit-
geschakeld. Sinani scoorde 3 keer tegen Cluj en het Armeense Ararat, 2 keer 
tegen Apoel Nicosia en Sevilla. Zijn naam werd gelinkt aan Standard, Virton, 
Sint-Truiden en het Maltese Valletta maar hij wilde geen stappen overslaan en 
deed zijn contract bij Dudelange uit (zijn stats zijn opmerkelijk : 46 goals in 99 
matchen voor Dudelange). In februari 2020 onderschreef hij een overeen-
komst bij het Engelse Norwich City voor drie seizoenen. Norwich degradeerde 
deze zomer uit de Premier League. Met 15 inkomende transfers voor Norwich 
werd Sinani bereid gevonden voor een uitleenbeurt aan WB 
Op zijn 19de debuteerde Danel Sinani met de Luxemburgse nationale ploeg 
tegen Frankrijk. Eerder was hij ook al jeugd- en belofteninternationaal voor 
Luxemburg (hij kon ook voor Kosovo kiezen). Zijn oudere broer Dejvid (Fola 
Esch) was trouwens ook Luxemburgs belofteninternationaal. 

rB

Lek At gezeet is
Vroeger waren het toch andere tijden, minder verspilling van badwater en maar 
één keer per week wisselen van onderbroek, op het einde van de week kreeg ik die 
van mijn broer....

(Toon Hermans)

Eric Clapton zou ooit een journalist hebben weggestuurd omdat de man niet 
wist wie Robert Johnson was. “Hoe kan ik met jou over mijn muziek praten als je 
geen flauw benul hebt waar die vandaan komt ?”
Robert Johnson is een sleutelfiguur van de moderne blues maar stond niet aan 
de wieg ervan. De blues ontstond aan het begin van de twintigste eeuw. John-
son werd geboren in 1911 en leerde de muziek kennen van de oude Son House, 
een ex-dominee uit het deltagebied van de Mississippi. Behalve van de Heer 
hield House ook van de drank. In een dronken bui trok hij een wapen en schoot 
hij ooit een man dood. Hij zat twee jaar in de gevangenis maar door een proces 
in beroep – waarin hij zelfverdediging pleitte – kwam hij onverwacht vrij.
Son House ging de nor in als dominee maar kwam eruit als bluesman.
Het was die Son House die Robert Johnson aanzette om de blues te spelen. 
Hoewel Johnson oorspronkelijk een vrij goed mondharmonicaspeler was, 
greep hij toch telkens opnieuw naar de gitaar. Dit zeer tegen de zin van Son 
House die vond dat hij er niets van terecht bracht.
Het is een mysterieuze bluesman Ike Zinneman, van wie trouwens geen enkele 
opname bekend is,  die uiteindelijk Johnson de kneepjes van het vak bijbrengt. 
Robert oefent tot zijn vingers blauw zien. Heel af en toe is hij te vinden in de 
katoenvelden om te helpen plukken maar het liefst zit hij in één of andere 
kroeg om muziek te maken.
Met veel meer zelfvertrouwen begint hij opnieuw te touren. Als hij op een avond 
Son House opnieuw tegenkomt, valt diens mond open van verbazing. Niemand 
begrijpt hoe hij in een paar jaar zo goed kon worden. De enige verklaring voor 
zijn vooruitgang – zo fluisteren de andere muzikanten – is dat hij zijn ziel aan de 
duivel heeft verkocht, daarbij verwijzend naar een veel ouder verhaal.
“Als je heel goed wilt leren spelen dan moet je naar een kruispunt gaan. Zorg 
dat je er even voor middernacht bent en ga dan maar spelen. Dan komt er een 
grote zwarte man naar je toe.  Zonder iets te zeggen neemt hij je gitaar. Hij 
stemt de gitaar en speelt dan een razendsnelle mysterieuze melodie. Dan geeft 
hij de gitaar aan je terug…en is hij plots verdwenen. De gitaar lijkt bezeten”.

“Crossroads”.    Eric Clapton kent het 
verhaal ook al lang…
Johnson stierf in 1938. Meer dan waar-
schijnlijk werd hij vergiftigd door een 
jaloerse echtgenoot wiens vrouw te 
veel in de ogen van Johnson had geke-
ken. Hij werd slechts 27 jaar oud en is 
dus eigenlijk ook één van de invloed-
rijke artiesten die al op hun 27ste over-

leden zoals bvb Jimi Hendrix, Janis Joplin en Amy Winehouse…
(wordt waarschijnlijk vervolgd)

Paul Verelst

Ons eLske
Na jaren op mijn zelfde plekske te staan begon ik de regelma-
tige passanten al wat te kennen. Maar nu begint iedereen 
ineens een mondmasker te dragen en kan ik helemaal 
opnieuw beginnen.

spreUk VAn ’t jAArgetij
Worden de bladeren geel en krom,
kijk dan maar naar de kachel om.
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Uit estLAnd MAAr Wonende in MeLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgeMeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  

BericHt VAn Het orkest VAn de rode MUizen
Na een gedwongen pauze van enkele maanden zijn we enkele dagen gele-
den weer gestart met repeteren, uiteraard volgens de geldende corona 
maatregelen. Want we mogen terug muziek brengen. Eindelijk!
PARIJS IN 2021
Liefhebbers van Franse chansons die al een ticket hebben voor onze voor-
stelling J’aime Paris, gepland op 11 en 13 april 2020 mogen deze gebruiken 
voor ons Paasconcert op 3 en 5 april 2021.
NAJAARSCONCERTEN
We hebben nog nieuws! Het Orkest van de Rode Muizen brengt dit najaar 2 
bubbelconcerten op zaterdag 7 november om 20u en zondag 8 november 
om 15u.
MUZIKAAL PROGRAMMA
We beloven u een divers muzikaal programma van 90 minuten zonder pauze. 
Speciaal voor dit bubbel concert brengt Het Orkest van de Rode Muizen het 
uniek nummer ‘Adem’.
Maar we zullen u ook verrassen met enkele popsongs in een orkestraal rood 
jasje en verrassende arrangementen en eigen composities van onze chef 
d’orchestre Kris Ryckaert.
VERMINDERDE ZAALCAPACITEIT
We willen natuurlijk dat jullie kunnen genieten van een fijne, maar ook veili-
ge en gezonde muzikale beleving. Het reserveren van tickets voor de bubbel 
concerten en de plaatsverdeling verloopt daarom anders dan anders en niet 
via ons eigen online ticketing systeem. We zijn hiervoor nog in overleg met 
gemeente Beveren, want de voorstellingen zullen ook doorgaan met een 
verminderde zaalcapaciteit. Hoe dit concreet verloopt bekijken we nog met 
CC Ter Vesten. Want de bestelling zal wellicht via hun ticketsysteem verlopen. 
Hierover informeren we jullie zo snel mogelijk.
Wij kijken er alvast naar uit om u vanaf november terug te verrassen met 
onze muziek.
Heel graag tot dan!

°°°
Niet alle hondeneigenaars hebben een grote tuin waarin hun trouwe vier-
voeter naar hartenlust kan ravotten en op openbaar domein, in parken en 
natuurgebieden moet de hond uiteraard aan de leiband. Om aan de nood 
voor speelruimte voor honden tegemoet te komen, heeft gemeente Beveren 
in 2018 de hondenlosloopzone aan Hof ter Saksen en in 2019 de honden-
losloopzone aan de Melkader in Kallo aangelegd. 
Ook Melsele krijgt nu zijn hondenlosloopzone aan de hoek Pauwstraat-
Vogelkerslaan, aan de rand van het Molenbeekpark. De hondenlosloopzone 
heeft een oppervlakte van 2 800 m² en is afgerasterd met een 1,5 m hoge 
afsluiting in kastanjehout. De zone heeft 2 bezoekersingangen, elk voorzien 
van een sas met een extra klappoort zodat honden niet kunnen ontsnappen.

°°°
(uit facebook) Zéér gevaarlijke toestand, afrit Beveren (richting Gent) ver-
keerslichten daar niet goed afgesteld. Dagelijks file vanaf iets voorbij Zwijnd-
recht. De vrachtwagens scheuren daar met hoge snelheid voorbij jou stil-
staande auto, terwijl je op een smalle strook moet aanschuiven. Hier gaan 
ongevallen gebeuren als een vrachtwagen eens uitwijkt door onoplettend-
heid. Ziet de verkeerspolitie die gevaarlijke toestand niet?
(ook van facebook) De omleiding via Vrasene is een ramp tijdens het spitsuur. 
Auto’s die ver op de pechstrook moeten aanschuiven om de afrit te nemen.  
Over verkeersonveiligheid gesproken.  Ik hoop echt dat er tijdens deze peri-
ode geen truck in de wachtrij knalt.   Recept voor miserie

°°°
Dan ben je eens super bezig 
(drie keer gewonnen, onder 
andere op het veld van Club 
Brugge) in tweede nationale, 
komt daar die Corona toch wel 
tussen zeker! Competitie opge-
schort!

Het grAFscHriFt VAn de Week:
Hier ligt een supporter van Club Brugge

Van ’t verschieten op zijne rugge

den  est

Oplossing Crypto 69:
LOSER   FLATER   INDIAAN   HANENKAM   AUTOSTOP   GARDESAS   
DEELNEMER   OPSTOPPING   PIETELEIR   CARNAVAL   STENCIL   ZOTTE   
en dus …. STINSENPLANT

taaLkrOnkeLs
Loer

Loer is een kunstprooi waarmee valken gelokt worden, een met zand gevulde 
leren buidel met een lange riem eraan. Op de buidel wordt een stukje vlees 
bevestigd. Valken jagen enkel op levende prooien, vandaar draait de valkenier 
de loer in het rond om de vogel de indruk te geven dat de prooi nog leeft. De 
valkenier draait hem een loer, hij bedot hem met een nepprooi.

In ons taalgebruik hebben 
we dit overgenomen. 
Iemand een loer draaien, is 
hem bedotten, iemand een 
kunstje flikken of een streek 
leveren. In deze zegswijze 
heeft loer de betekenis ‘ding 
van weinig waarde’, een vod 
of lap.
Loeren kennen we ook, 
scherp kijken of toezien. 
Vaak om iemand te betrap-
pen of zijn kans waar te 

nemen. Op de loer liggen (op wacht staan om een gunstige gelegenheid af te 
wachten) of iets in de loer (in de gaten) hebben. 

Wa

OOrLOGsMiseries
In de jaren 2014 – 2018, toen de herdenking van WO I aan de orde was, schreef 
ik een 60-tal bijdragen in de Beverse Klok over de miseries die de Beverenaars 
100 jaar tevoren hadden meegemaakt. In 2018 werden veel van die bijdragen, 
aangevuld met soldatenfoto’s en archiefstukken, gebundeld in het boek ‘100 
jaar Wapenstilstand 1918’ met als ondertitel ‘1560 dagen Oorlogsmiserie in 
Groot-Beveren’, dat door AXIS Vredesgenootschap werd uitgegeven.
Ik moest aan dat boek denken toen ik zopas het blad van de Para-Commando 
Vriendenkring Groot-Beveren in de bus kreeg en daarin het wonderlijke ver-
haal las van René Bergmans, 24 jaar oud, uit de omgeving van Diest.
De ouders van René kregen een brief van het ministerie op 17 augustus 1914 
waarin gemeld werd dat René te Seraing op 1 augustus gesneuveld was voor 
het vaderland. De ouders lieten een overlijdensmis opdragen en er werden 
doodsprentjes gedrukt en bedeeld.
Vijf jaar later, op 2 augustus, beleefden die mensen de verrassing van hun leven: 
hun zoon stond voor de deur, fel vermagerd door de jaren van ontbering.
Wat was er gebeurd? In Seraing was René gevangen genomen en was dus niet 
gesneuveld. Hij was overgebracht naar verschillende werkkampen in Duits-
land tot hij in vrijheid gesteld werd op 1 augustus 1919.
René huwde enige tijd later en kreeg een zoon. Hij overleed op 63-jarige leef-
tijd en toen werden voor René …voor de tweede keer doodsprentjes gedrukt.

Wie het boek ‘100 jaar Wapenstilstand 1918’ met heel wat pakkende verhalen over 
mensen uit onze streek wil lezen, kan zich het boek aanschaffen bij AXIS, Roland 
Van Goethem, Adolf Van Bourgondiëlaan 9 te Beveren. Telefoon 03/775 86 78. Prijs 
30 euro.

rP
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‘t klokzeel
in kALLo en HAAsdonk…

Waar is de tijd dat alles normaal verliep en de Haasdon-
kenaren konden rekenen op een bakker, een slager, een 
café en een bankautomaat? Maar sinds vrijdag 9 oktober is 
dat sprookje uit door het wegvallen van dat laatste. Tot 
vorig jaar hadden ze in Haasdonk-dorp zelfs nog 3 bank-
kantoren en nu… niets meer. Na Kallo, dat twee jaar gele-
den zonder bankinstelling en zonder bankautomaat viel, is 
nu Haasdonk aan de beurt. Voortaan zal wie baar geld in 
zijn portemonnee of portefeuille wil hebben, naar Beveren 
of een andere buurgemeente moeten rijden. En voor 
oudere mensen is dat rapper gezegd dan gedaan. Okee, je 
kan de autobus nemen. Of de trein? Daarvoor is het station 
van Haasdonk te ver uit het centrum gelegen en het is al 
een eeuwigheid geleden dat in dat station nog eens een 
trein gestopt is.
In elk geval, je bent gegarandeerd een paar uren bezig om 
300 euro van je bankrekening te halen.
Je kan je laten voeren als je er de gelegenheid toe hebt. Of 
je kan iemand in jouw plaats sturen maar dan moet je wer-
ken met een volmacht, maar dat geef je niet zo maar aan 
iedereen. Of anders moet je je bankkaart aan een vertrou-
weling meegeven en op de koop toe die persoon je gehei-
me code toevertrouwen.

…zit er geen geLd…
De voorbije zomer is in Haasdonk de voorlaatste bankauto-
maat, die van KBC gesloten en nu heeft ook BNP Paribas For-
tis het kantoor op het Pastoor Verwilghenplein gesloten.
Over laatstgenoemde bank kan ik je niet veel vertellen. 
Maar als je de geschiedenis van KBC gaat oprakelen kom je 
daar zeker heel wat personen tegen die het niet over hun 
hart zouden gekregen hebben om in de 21e eeuw de 
bankinstelling in de kleinere dorpen zo maar brutaal te 
sluiten. En zelfs ook de bankautomaat ‘droog te zetten’.
KBC heette tot in 1998 gewoon Kredietbank. Maar in dat 
jaar greep er een fusie plaats van twee Belgische 
banken,(Kredietbank en CERA Bank) en één Belgische ver-
zekeringsmaatschappij (ABB).
CERA Bank die daarvoor CEntrale RAiffeisenkas heette, 

groepeerde de Raiffeisenkassen, de spaar- en kredietcoö-
peraties die in België het lot van arme boeren verbeterden 
volgens de ideeën over coöperatief bankieren van Frie-
drich Wilhelm Raiffeisen, een Duitse burgemeester uit de 
19e eeuw uit het gebied Westerwald.
De hongerwinter van 1846-1847 bracht daar bittere 
armoede. Burgemeester Raiffeisen stelde vast dat liefda-
digheid geen soelaas bracht. Daarom bond hij op zijn 
manier de strijd aan tegen armoede en ellende met een 
andere aanpak: zelfhulp.

…Meer in de MUUr.
Hij bracht arme boeren samen om zichzelf en elkaar te hel-
pen. Onderlinge solidariteit op basis van een coöperatieve 
structuur moest hen uit de armoede halen. Met het oog 
hierop creëerde hij spaar- en kredietkassen. De leden leg-
den hun spaargeld samen en wie geld nodig had, kan dit 
lenen tegen voordelige tarieven.
Door de positieve resultaten van deze spaar- en krediet-
kassen nam hun aantal snel toe.
Net als in Duitsland kenden de boeren in ons land grote 
armoede op het einde van de 19e eeuw. Naar het voor-
beeld van Raiffeisen richtten zij hier bij ons ook lokale 
spaar- en kredietcoöperaties op. Ze worden later Raiffei-
senkassen genoemd. De overkoepelende coöperatie heet 
eerst ‘Centrale Kas voor Landbouwkrediet’ en wordt later 
‘Centrale Raiffeisenkas’, afgekort CERA .
Een paar principes: er is een gemeenschappelijk doel en 
een sociale opdracht; winst is belangrijk in de mate dat het 
nodig is om de coöperatie te laten voortbestaan; de leden 
zijn tegelijkertijd eigenaar en dus medeverantwoordelijk; 
de besluitvorming is democratisch; de mens staat centraal.
Indien de mensen die tot 1998 de leiding hadden in CERA, 
nu nog mee aan het bewind waren, zouden de Haasdon-
kenaren nu niet in de kou zitten. Denk aan hun principes 
van democratische besluitvorming en van een centrale 
plek voor de mens! Raiffeisenkas Haasdonk zou nooit 
opgedoekt geweest zijn en de Haasdonkenaren zouden 
niet voor een voldongen feit gesteld zijn door de bankau-
tomaat te verwijderen. 
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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,  

Roger  Puynen, François Seghers, Paul Staut
 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons  :  Siebe Puynen

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

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

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

de WeerBorsteL oF  
‘t gedAcHt VAn riekes de Ben 

Riekes staat in het warenhuis te 
kijken aan de stand van het huis-
houdmateriaal en vraagt aan de 
verkoopster
-Wat is dat ding daar?
-Dat is een thermosfles.
-En waarvoor dient dat?
-Wel, zegt de juffrouw, alles wat je 
er koud instopt blijft koud en alles 
wat je er warm instopt blijft warm.
-Dat zou ik wel willen, ik neem er 
een, zegt Riekes.
’s Anderendaags neemt hij de 
thermosfles mee naar z’n werk en 
toont ze fier aan zijn collega’s en 
hij legt uit: Alles wat er warm in 
gaat blijft warm en alles wat er 
koud in gaat blijft koud.’
Waarop een collega vraagt:
-Wat heb je er nu in zitten ?
-Twee tassen soep en een frisco, 
zegt Riekes.

De Engelse taal is steeds meer ons 
eigen Nederlands aan ’t verdringen. 
Een grote oorzaak is de populaire 
muziek waarvan de teksten, vooral 
bij de jeugd in ’t geheugen blijven 
kleven. En om bij de jeugd op een 
goed blaadje te staan neemt de 
reclame veel van die Engelse woor-
den over en op den duur is het een 
brij van half Nederlands en half 
Engels.
Onlangs hoorde ik in een gewoon 
gesprek onder vrienden iemand 
zeggen dat hij een wetenschappe-
lijk werk moest lezen, maar dat hij 
de inleiding ‘geskipt’ had. Kende 
hij misschien het werkwoord ‘over-
slaan’ niet of was hij niet zeker of 
het wel juist was als hij zei: ‘Ik heb 
het overgeslagen.’
En misschien is dat Engelse ‘to skip’ 
nog verwant met ons dialectwoord 
‘schrikken’.
Mijn buurvrouw vertelde dat haar 
zoon elke week door onze straat 
passeert en dat hij dan elke keer 
eens binnenspringt; behalve in de 
zomer, dan, durft hij wel eens een 
paar keer SCHRIKKEN.
Die heeft dan geen schrik of angst, 
maar slaat gewoon het bezoekje 
over.
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neM nOu

extra dikke kaarten - huisstijl
naamkaarten - briefpapier - omslagen

 doorschrijf/formulieren
onderleggers - kaften - affiches - flyers

goud & reliëf - boeken - tattoo
geboortekaarten - trouwkaarten

uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk

genaaide boekjes 
offset & digitale druk vanaf 1 stuk

…

lasercut en graveren - textiel bedrukking
stickers - belettering auto's & gevels

bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie

groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen

lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas

...

Puursesteenweg 390A – 2880 Bornem
T 03 889 92 32   sales@graffi ti4paper.be


