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Christoph Pardo
Een Bruggeling in Beveren
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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

Lees meer in Judoclub Beveren op p.11Lees meer in Judoclub Beveren op p.11

Je hebt van die mensen die overal en altijd te laat komen. Het is ongeloofl ijk 
irritant. Op het moment dat je nagels zo goed als afgebeten zijn, komen ze op 
je af zonder zich te verontschuldigen. Het kan vanzelfsprekend wel eens gebeu-
ren, maar bij hen is het een strategische sport. Op een feest komen ze rustig 
binnen als iedereen al neerzit, zodat ze uitgebreid in beeld komen. Wachten 
op een laatkomer geeft je het gevoel niet ernstig genomen te worden. Je voelt 
je tekortgedaan: waar haalt iemand het recht vandaan om te denken dat zijn 
tijd belangrijker is dan mijn tijd? Te laat komen is een gebrek aan respect, niet 
van tijd.
Weten hoe laat het was, bleef tot ver in de middeleeuwen een ingewikkelde 
zaak. Aan zonnewijzers heb je niet veel als de zon niet schijnt. Kloosterklok-
ken gaven enkel de gebedstijden aan, stadsklokken het begin en einde van een 
werkdag. Op een afspraak kon gemakkelijk twee uur speling zitten. Maar te-
genwoordig hebben we uurwerken die de tijd precies weergeven en een gsm 
waarin de afspraken zijn genoteerd; een alarm gaat op een ingestelde uur af.

Te laat komen is ook hiërarchisch bepaald. De meerdere kan zich permitteren 
op zich te laten wachten. Poetin is daar een kampioen in. Hij liet Angela Mer-
kel of de Japanse premier Shinto Abe uren met de vingers draaien. Wie in de 
diplomatie laatst komt, is de baas. Door de anderen zenuwachtig te maken, 
heeft men een psychologisch voordeel in de onderhandelingen. Tijd en macht 
vormen een interessante combinatie. We moeten het niet altijd zo ver zoeken. 
Op een werkvergadering komt de ceo doodgemoedereerd een half uur te laat. 
Ondertussen heeft hij de werknemers een half uur betaald zonder dat ze iets 
hebben uitgericht, behalve zich opgewonden te hebben. 
Er zijn ook culturele elementen. Terwijl de Zwitsers de nauwkeurigste klokken  
hebben, zijn het toch de Duitsers en de Japanners die het meest pünktlich zijn. 
In onze cultuur wordt op tijd komen geapprecieerd. 

Wie te laat komt voor een sollicitatiegesprek is geen amateur telaatkomer meer, 
dat is een beroeps. Hij zal ook te laat zijn voor de job. Dat een toneelvoorstel-
ling een kwartier te laat begint, daar vinden we geen graten in. Dat is traditie, 
Bevers uur. Maar een toehoorder die nog binnenkomt op een dramatisch mo-
ment in de vertoning, kan rekenen op boze blikken. Er zijn nu eenmaal regels 
in telaatkomen. Professoren hebben recht op een academisch kwartiertje. We 
hebben toch graag dat onze Beverse Klok klokvast aan onze abonnees wordt 
bezorgd. Indien niet, krijgen we boze telefoontjes, want de dienst verzendingen 
bij de post is niet bereikbaar. Terloops kunnen we vermelden dat we na  deze 
editie klaar staan om onze 27ste jaargang te beginnen. Met dank aan al onze 
medewerkers die nooit te laat zijn met hun bijdrage.

In de Kamer en Senaat werd er aan gedacht een streep te trekken, zodat de 
volksvertegenwoordigers die te laat kwamen niet in de weg liepen van diege-
nen die te vroeg vertrokken.

Het begrip vrijheid staat hoog in ons vaandel en bestrijkt vele terreinen: vrijheid van 
godsdienst, meningsuiting, pers, vereniging en vergadering. Sinds maart vorig 
jaar zijn er wisselende maatregelen wegens besmettingsgevaar voor corona. Onze 
vrijheid werd gedeeltelijk aan banden gelegd. Sindsdien weten we hoe belangrijk het 
voor de mens is om naar eigen wil te handelen, kortom om vrij te zijn. In de peniten-
tiaire instelling in onze gemeente leven mensen die beroofd zijn van dit belangrijkste 
bezit. Ze staan niet enkel onder bewaking, maar ook onder begeleiding om later 
de draad van het leven terug op te nemen. Commerciële fi lms hebben ons een 
vertekend beeld gegeven. We spraken met iemand die weet waar hij over praat en 
werkzaam is in de gevangenis van onze gemeente.
Christoph Pardo, een geboren Bruggeling (1978), was na zijn humaniora Latijn-
Grieks een beetje schoolmoe en startte zijn carrière als beroepsmilitair in Spich bij de 
1ste Cyclisten. 

Penitentiaire instelling Beveren
Na vijf jaar verkaste hij 
naar Berchem voor een 
job in de gevangenis in 
Antwerpen Begijnenstraat. 
Hij startte als pba (peni-
tentiaire bewaking assis-
tent). Een decennium la-
ter bood zich een nieuwe 
uitdaging aan met de 
plannen voor de bouw 
van de penitentiaire 

instelling in Beveren. Tijdens de ruwbouw deed men beroep op zijn ervaringen 
om het beleid uit te stippelen en aan te passen aan de nieuwe infrastructuur. In 
maart 2014 opende de instelling die plaats bood aan gemiddeld 300 mannelijke 
gedetineerden. Het werd een huis van bewaring voor mensen die veroordeeld 
waren voor minstens vijf jaar. Christoph functioneert er als pbap (penitentiair 
bewaking assistent ploegchef ) met verantwoordelijkheden in verband met de visie 
van de beleidvoerders, want een nieuwe instelling vraagt om een nieuw concept. 

Vrijheid
De organisatie beantwoordt aan een aantal pijlers die steunen op het principe 
dat vrijheidsontneming de straf op zich is. Voor de rest moet men trachten dat de 
mensen hun detentie op een zo humaan mogelijke manier beleven met het oog op 
re-integratie in de maatschappij zodat ze de instelling later verlaten als een beter 
mens. Voor dat doel zijn een aantal diensten aanwezig die als sleutelwoord welzijn 
hebben. Er zijn de VDAB opleidingen (zoals computer en technische vaardigheden), 
bibliotheek, fi lm, soms optredens. Elke bewoner kan een cursus Nederlands volgen. 
Het blijft de taal van de instelling en het kennen van onze taal blijft een belangrijke 
voorwaarde om achteraf snel werk te vinden of de weg terug te vinden naar een 
succesvol vervolg. Er is de psychosociale dienst (psd) en de medische dienst.
De gedetineerden kunnen ook beroep doen op een dienst justitieel welzijn om 
problemen aan te kaarten in verband met wettelijke en familiale zaken. 
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Een dag in het leven van een gedetineerde

De bewoners hebben verschillende regimes en doorlopen aangepaste trajec-
ten. Bij de binnenkomst komt men terecht in vleugel A of B met een gesloten  
regime. Zij kunnen deelnemen aan de dagelijkse wandelingen en zich inschrij-
ven voor sportactiviteiten en bibliotheekbezoek. Na een tijd kunnen ze sollicite-
ren naar een meer open regime in vleugel C en D. Ze behoren dan tot de werkers,  

ingeschakeld voor huishoudelijke taken (keuken, wasserij, schoonmaak…) en de 
werkhuizen. Voor deze laatste kunnen kmo’s beroep doen op de werkhuizen van 
de gevangenis om allerlei taken voor een lage loonkost te laten uitvoeren. 
Hoe ziet zo een dag eruit? Om zeven uur gaan de deuren open en krijgt men  
ontbijt op cel. Om half acht worden de werkers opgeroepen naar hun  plaatsen 
van actie. Om twaalf uur is er middagpauze. Om 15 uur gaan ze terug op cel.  
Er zijn vrijblijvende wandelingen voorzien van kwart na drie tot kwart voor vijf en 
van half zeven tot half acht. In het open regime kan men ongeveer drie en een 
kwart uur per dag contact hebben met andere gedetineerden. ’s Avonds is dat 
van 19 uur tot 21 uur, daarna is er sluiting.

Corona

Christoph heeft ervaring genoeg en kent de mentaliteit van de bewoners.  
Een gedetineerde hoort graag ja, en niet graag neen. Een pedagogische  
benadering is gewenst om de relatie tussen beide partijen niet te laten  
verzieken. Een gevangenis is een weerspiegeling van de maatschappij.  
Er zijn spanningen tussen verschillende groepen, tussen verschillende  
godsdiensten… 
Het is vaak een hen/ons verhaal. Corona heeft de begeleiders in een  
zelfde schuitje gevangen. Gedetineerden hebben begrip voor die weliswaar  
begrensde vrijheid van hun begeleiders. Het zijn voor iedereen moeilijke tijden en het  
leven in bubbels is problematisch. Het leven in coronatijden heeft ook hier een 
beklemmende impact gehad. De fitness is gesloten. Tafelbezoek wordt beperkt 
tot één volwassen bezoeker achter plexiglas. Na vier weken mag er gewisseld 
worden (van bezoeker). Gelukkig beschikken ze over videocalls en kunnen  
ze via videoconferentie (die ze 48 uur op voorhand moeten aanvragen),  
gedurende 20 minuten in een afgesloten ruimte contact hebben met de intieme 
buitenwereld en zich terug in de beslotenheid van de familie wanen. Op de kamer  
hebben ze ook een online platform zodat ze kunnen corresponderen met alle 
betrokken diensten van de instelling. En zo zorgt de computer voor de brug naar 
de buitenwereld en de interne diensten. 

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

ONS ELSKE
Verrassing alom toen Waasland-Beveren onlangs ging winnen op 
KV Oostende. Zouden ze het tij nog kunnen keren? Was  
het de gezonde zeelucht die de Beverse spelers weer moed 
inblies?  
Het bleek spijtig genoeg maar een kortstondige heropflakkering! 

Traject van een gedetineerde

Hoe verloopt de geschiedenis van detentie tot ontslag? Best ingewikkeld,  
zoals Christoph ons vertelt. De persoon komt binnen, veroordeeld of  
wachtend op de strafmaat. Als de strafmaat bekend is, doorloopt hij een  
volledig traject en wacht er hem een onzeker scenario. Eén zaak weet hij  
zeker: de correcte datum wanneer hij vrijkomt. In de instelling bevindt zich de 
SURB (strafuitvoeringsrechtbank) die over de uitgangsmodaliteiten beslist. Ze 
kan beslissen over een uitgangsvergunning (uv) voor twee uur of een ganse 
dag om administratieve zaken te regelen of familiale zaken (sterfgeval bv.). Ze 
kan penitentiaire verloven (pv) toekennen in het zicht van vrijstelling om bv. 
contact met gezin te stimuleren. Ze kan elektronisch toezicht (enkelbandje) 
voorstellen of een beperkte detentie (overdag gaan werken, ’s avonds terug 
binnen, vrij onder voorwaarden). Uiteindelijk komt er einde aan de straf en 
voor de maatschappij kan hij op een blanco blad beginnen, het is aan hem om 
dit waar te maken. 

Eén zaak is zeker, na dit aangename gesprek heeft men een andere kijk op 
detentie en weten we zeker dat het beroep van Christoph essentieel is in onze 
maatschappij.

WA

75 JAAR ACANTUS

In 2022 viert het gemengd koor Acantus zijn 75-jarig bestaan. Momen-
teel is het koor het zwijgen opgelegd maar het maakt plannen om straks 
opnieuw uit te breken en het jubileumjaar in volle luister te verklanken. 
Het bestuur wil deze 75 jaar ook letterlijk in beeld brengen met foto's en 
diverse publicaties. Daarom deze OPROEP aan alle oud-leden en gele-
genheidsfotografen om ons fotomateriaal te bezorgen over het vroegere 
Sint-Martinuskoor en / of de huidige Acantus.

Het bestuur en de redactie zijn er u eeuwig dankbaar voor!
 
Als u ons kunt helpen, neem dan contact op met Wilfried Van de Velde
03/755 68 97 of 0478 732170.



DE BEVERSE KLOK - 3 

Lek at gezeet is 24

De goedheid van een mens is een vlam die wel verborgen, maar niet gedoofd kan worden.

(Nelson Mandela)

Nog een herinnering aan Briek Schotte. 
“Pakt nu in ’t jaar ’48, dat wereldkampioenschap da ’k gewonnen heb;  
27 keer over de Cauberg. Ik vond dat niet lastig, ’k Ging van ’t gedacht uit 
dat het de laatste ronde toch arrivée was!’’

RP

sPORT ANDERs

GUST

Och, zei Gust, heel wat mensen hebben problemen om de 
naam van het vaccin van ‘Pfizzer’ goed uit te spreken. Als 
je dat heel zorgvuldig doet, heb je al minstens 5 andere 

mensen besmet.  

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Eureka!
Aflevering 22

Humphrey Davy (1778-1829)
Vader van de anesthesie

De chirurgie kende in de 19de eeuw voornamelijk vier problemen: pijn,  
infectie, bloedingen en postoperatieve shock. Pijn was de grootste  
handicap bij chirurgisch werk. Aanvankelijk was alcohol het enige middel dat 
pijn kon verlichten. Chirurgen dienden dan ook zo snel mogelijk te werken. Het  
waren de scheikundigen die een oplossing vonden en die verdovende middelen  
bereidden die een nieuwe discipline inluidden, nl. anesthesie. Het woord is 
afgeleid van het Grieks voor ‘ongevoeligheid. Anesthesie heeft twee functies 
nl. het elimineren van pijn en het doen ontstaan van spierverslapping bij de 
patiënt.
Joseph Priestley ontdekte  distikstofoxide in 1772 en later merkte Sir Humphrey 
Davy op dat het gas een pijnstillend en opwekkend effect heeft en nuttig kan 
zijn bij operaties. Davy’s lezingen voor het Royal Institution waren erg populair 

en hij vergaarde er financiële midde-
len mee voor verder onderzoek.

De moderne anesthesie startte pas 
in 1842 met het gebruik van ether. 
Maar het verspreidde een sterke lucht 
en als gevolg irritatie van de lucht- 
wegen. Bovendien was het brand-
baar. De Schotse verloskundige  
schakelde over op een nieuw product 
nl. chloroform. Het middel werd pas 
beroemd bij de bevalling van queen  
Victoria voor haar zevende kind en 
kreeg het predicaat ‘chloroform à  
la reine’. Het werd de start van een 
wetenschappelijke zoektocht. In 
1874 paste men voor het eerst intra- 
veneuze anesthesie toe met  
barbituraten, de eerste generatie 
slaapmiddelen. In 1945 ontdekte 
men curare, waarmee indianen hun  
pijlpunten giftig maakten. Rond 
die tijd ontwikkelde men ook de lo-
kale anesthesie, aanvankelijk met  
cocaïne en nadien met minder giftige 
derivaten zoals procaïne.

Sindsdien is de anesthesist een  
volwaardige specialist geworden en 
staat hem een scala aan stoffen ter 
beschikking. De algehele anesthe-
sie, waarbij de patiënt onder narcose  
(in slaap) komt wordt zoveel mogelijk 
verlaten. De recente vooruitgang in 
de epidurale anesthesie en de lokale 
verdoving hebben het comfort van de 
patiënt ingrijpend verbeterd. Hij blijft 
bij bewustzijn en loopt minder risico.

WA

De Gevangenis.
Een gevangenis bestond er in het Ancien 
Regime niet zoals we dit nu kennen.  
Echte gevangenisstraffen werden zelden 
uitgesproken. Wie toch in een gevan-
genis geraakte kon er dikwijls met een 
borgstelling uit geraken.  Dat was wel 
moeilijk toen men in onze gewesten een stier opsloot omdat hij 
de vrouw van de eigenaar had gedood. Ook deze stier werd op 
borg vrijgelaten.  In Be-veren was de gevangenis ondergebracht 
in de kelders van het kasteel Singelberg. Toen in 1652 de laatste resten van 
het kasteel werden afgebroken, verdween ook definitief de gevangenis. 
Maar in het landhuis, het toenmalig gemeentehuis, was ook wel een plaats 
waar men gevangenen kon opsluiten. Na de brand van Beveren in 1651 
werd een nieuw ‘landhuis’ gebouwd waarin een gevangenis werd voor-
zien. De conciërge van het landhuis was er tevens cipier (en een tijdje zelfs 
ook herbergier). Ongetwijfeld gaat het hier over ‘het kel-derken’ onder het  
gemeentehuis (dat sloot in de jaren ’30 van vorige eeuw). Links was er een 
cel en rechts een kleine café. Momenteel doet die ruimte dienst als archief-
ruimte. Oude Beverenaars kennen die plaats onder het ‘oud’ gemeentehuis 
nog. De ingang was onder de pui.  Hoe het leven er was is niet bekend.  
Toen in 1665 een terdoodveroordeelde (een zekere Jacques Trouvé) om 
een pijp en om een pint bier verzocht vanuit zijn cel, werd hem dit door de  
voorbijgangers gaarne gegeven. In 1733 werd in de cel (er was er maar 
één) te-gelijk een man en een vrouw opgesloten. De schepenen vroegen 
zich af of dit wel gepast was. We weten niet hoe dit afgelopen is, maar 
ik kan me wel iets voorstellen. Naast de gevangenis bestond er in het  
Ancien Regime ook nog het ‘scherp examen’ (een foltering om bekentenis-
sen te verkrijgen), de doodstraf (meestal de galg of de wurging uitgevoerd  
door de beul van Antwerpen), gese-ling of brandmerking (voor de lichte 
vergrijpen) het aan de kaak (of pilorijn of schandpaal) openbaar tentoon-
stellen en boetedoening (meestal een straf van kerkelijke origine). Met de 
komst van Napoleon verdwenen de meeste van de-ze straffen.

J.B. (wordt vervolgd)  

De eerste succesvolle  
demonstratie van anesthesie in het 

Masachussets General  
Hospital in 1846.

Drugs is van alle tijden, het  
inhaleren van het gas werd  

omwille van zijn roeseffect ge(mis)
bruikt op feestjes.  

Het kreeg de bijnaam lachgas.  
Tegenwoordig komt lachgas nog 

regelmatig in het nieuws.
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VOLKSE GEBRUIKEN 
deel 3

Was het vroeger zoveel beter?

Ter gelegenheid van de heropening van het nieuwe wielerseizoen gaf ik 
in de rubriek sPORT ANDERs een aantal keer een uitspraak van wijlen Briek 
Schotte, een legendarische West-Vlaamse coureur waarover generatie-
genoten van mij nog geregeld praten. Over zijn prestaties en zeker ook over 
zijn doodnuchtere uitspraken over de wielersport. Een paar keer kwam dat 
bij jongere lezers ter sprake en die vroegen zich af wie die man geweest was 
en wat hij gepresteerd had. Hier enige gegevens over IJzeren Briek, zoals hij 
genoemd werd. 
Albéric (Briek) Schotte was te Kanegem geboren op , 7 september 1919 . 
Hij overleed te Kortrijk op 4 april 2004.  
Briek Schotte werd twee keer wereldkampioen (1948 en 1950). Hij nam ook 
viermaal deel aan de Ronde van Frankrijk (1947 tot 1950) waarin hij in 1948 
tweede eindigde achterGino Bartali.  

Hij won in zijn lange carrière tweemaal de Ronde van Vlaanderen (1942 
en 1948) waaraan hij 20 maal deelnam. In die Ronde van Vlaanderen van 
1948 die Briek won, was zijn generatiegenoot, onze Beverenaar Gerard Buyl 
5e nadat hij in datzelfde jaar ook 5e was geworden in Gent-Wevelgem en 
even later werd Buyl 8e in de Waalse Pijl. Om maar te zeggen dat Gerard niet 
uitsluitend de kermiscoureur was waarvoor sommigen hem afschilderden.

De toenmalige coureurs waren de 
dwangarbeiders van de weg met 
de drinkbus op de stuurstang van 
de zware fi ets en een reserveband 
kruiselings over de rug. Door 
zijn hoekige, werkende stijl was 
Schotte het type-voorbeeld van de 
Flandrien. 

Na zijn actieve carrière als renner 
was hij nog een 30-tal jaar actief 
als ploegleider waar hij met zijn 
renners ook viermaal de Ronde van 
Vlaanderen won.  
Briek Schotte stierf in 2004 op de 
dag van de Ronde van Vlaanderen 
en hij kreeg een begrafenis in stijl - 
hij werd de kerk binnen- en buiten-
gedragen door acht wielergroot-
heden uit vier generaties, onder 
wie vier wereldkampioenen: Rik Van 
Looy, Benoni Beheyt, Eddy Merckx, 
Freddy Maertens, en verder Roger 

De Vlaeminck, Eric Leman, Seán Kelly en Frank Vandenbroucke.  
Zijn graf is terug te vinden op de begraafplaats van Waregem, de stad waar 
hij ook ereburger van was. Schotte woonde jarenlang in deelgemeente 
Desselgem.  
Tekst geschreven op 31 maart 2021, de dag dat Dwars door Vlaanderen, 
gereden werd, de koers die Briek 2 keer gewonnen heeft, in 1953 en ’55.

RP

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

Wat Blijft
Zondag 

Zondag had ik me voorgesteld 

in de hangmat door te brengen 

tussen de stevige stammen van de bomen 

dicht boven de aarde 

en van de hemel ver genoeg verwijderd 

om me een mens op zijn plaats te voelen. 

Maar het regende.

Remco Campert (1929)

Voor mij liggen de nummers van september (en volgende) van het jaar 
1962.  Het gemeentebestuur deelt mee dat vanaf heden de ophaling van 
het huisvuil zal gebeuren met twee kamions.  Daarmee zullen de ritten 
tegen de middag al gedaan zijn.  Men deelt ook mee dat het vuil dat op het 
voetpad blijft liggen, en daar bijeengeveegd dient te worden, absoluut niet 
in het rioolputteke mag geveegd worden.  Dit zou immers verstoppingen in 
de riolen teweeg brengen.  Na vijftig jaar dienst (bijna allemaal in de Sint 
Martinus parochie) gaat deken Sturm met pensioen. Hij wordt gehuldigd 
voor zijn verwezenlijkingen zoals op oprichting van de parochie van 
O.L.Vrouw (nog altijd door ons de nieuwe pa-rochie genoemd), de missen in 
Gaverland,  de uitbreiding van de St.Martinusschool, de oprichting van 
talrijke verenigingen (waarvan de meeste ondertussen reeds verdwenen 
zijn)… Als afscheidsgeschenk kreeg de deken een TV toestel. In zijn plaats 
wordt Richard Weemaes de nieuwe deken. Vlaanderen organiseert de 
tweede mars op Brussel.  Men hoopt op 200.000 deelnemers. Ook Beveren 
doet mee.  Er vertrekken vijf bussen vanop de markt van Beveren. Melsele 
heeft twee bussen. De burgemeester van Melsele wijst er nog eens nadruk-
kelijk op dat men zonder vergunning van het sche-pencollege geen gebou-
wen mag oprichten of verbouwingen aan de gevel doen. Vraag maar eens 
aan café ’t Portaal in Melsele of die regel nu nog  be-staat. In de gemeente-
raad van Melsele komt een belangrijk punt op het agenda: of de gemeente 
de kosten op zich wil nemen van de telefoongesprekken van de politie. 
Gelukkig wordt dit met algemene stemmen goedgekeurd. De uitbater van 
café Royal, de Cyriel, deelt mee in een advertentie dat hij wel degelijk de 
prijs voor de souper van de Harmonie heeft betaald. Men had rond-
gestrooid dat hij niet had betaald. Tenslotte deelt de redactie mee dat de 
abonnementsprijs vanaf nieuwjaar zal verhogen naar 70 frank per half jaar. 

J.B. (wordt vervolgd)Een beeld van Schotte als 
wroetende renner siert het 

dorpsplein van Kanegem sinds 
1997 (beeld van Jef Claerhout).  



In de tuin
April, bloesemmaand

Het weer maakt rare sprongen. De ene week wordt warmterecord na warmte-
record gebroken en de andere wanen we ons terug in de winter met een laagje 
hagel of sneeuw op het gazon. April heeft zijn grillen. Hopelijk zijn de eerste  
bloesems van de perelaars niet geraakt door de late vorst.
Maar april is de laatste jaren ook de droogste maand van het jaar. Dat wil zeggen 
dat al wie deze winter bomen, struiken en planten geplant heeft ze nu extra in 
de gaten moet houden en desnoods moet water geven. Dat moet je de eerste 
zomer trouwens altijd doen wanneer je nieuwe aanplantingen hebt gedaan, zelfs 
als het geregend heeft. De weinige wortels van jonge planten zitten nog niet 
diep genoeg geworteld om bij droogteperioden genoeg water te vinden om de 
verdamping langs de bladeren aan te vullen.

Stermagnolia ‘Leonard Messel’.

Maar tijdens zonnige dagen kan deze maand fantastisch mooi zijn. Daarvan  
getuigen de bloeiende magnolia’s, kersen- en pruimelaars die langs straten,  
lanen en in tuinen en parken wondermooi staan te bloeien. Wat een zeeën en 
wolken van kleurrijke bloemen!
Nu een bezoek brengen aan het arboretum van Hof ter Saksen of dat van  
Kalmthout of Wespelaer is voor plantenliefhebbers hetzelfde als een kind dat  
losgelaten wordt in een snoepwinkel. De bloemenpracht is overweldigend.  
Magnolia’s in alle kleuren, bloemvormen en -grootte én vaak nog geur, verlei-
den de insecten en de bezoekers. Zelfs de bloemknoppen met de behaarde  
schutbladen zijn al mooi vóór ze openspringen. Magnolia’s behoren trouwens 
tot de oudste bloemplantenfamilies op aarde. Onder andere uit die schutbladen 
en de spiraalsgewijs staande voortplantingsorganen kan afgeleid worden dat 
deze plantenfamilie ettelijke miljoenen jaren geleden al bij de eerste bloeiende  
planten moet geweest zijn.
Meestal zijn de stermagnolia’s de eersten om te bloeien met hun schitterende 
stervormige bloemen en kleuren variërend in soorten van spierwit tot lichtroze, 
gevolgd door de Soulangeana’s. Dan volgen de iets minder courante soorten 
met bloemen die soms tot wel dertig centimeter in diameter kunnen bereiken.  
Gewoonweg prachtig.

Ook de Japanse kerselaars in al hun verschijningsvormen en kleuren zorgen  
voor een voorjaarsbloemenweelde. Met een ronde kroon, zuil-, vaas- en zelfs 
treurvormig zijn het ware blikvangers in onze straten en tuinen. Naast de Japanse 
kerselaars zorgen ook andere prunussoorten voor bloemenpracht. Ook de zoete 
kers, kerspruim en sleedoorn hebben al in de bloeiende symfonie meegespeeld. 

Hevig en wondermooi, maar helaas, net als bij de magnolia’s duren die mooie 
liedjes niet zo lang.
En nu we het toch over Japan hebben, de Japanse esdoorns ontrollen nu ook 
hun voorjaarsbladeren. Hoe mooi kan dat zijn? Soms bordeauxrood en daarna 
verkleurend naar groen, soms goudgeel en veranderend in lichtgroen. Neem 
nu bijvoorbeeld Acer palmatum ‘Sango-Kaku’ met zijn jonge lichtgroene blad 
dat in contrast met de vuurrode eenjarige twijgen voor een supermooie plaatje 
zorgt. Of ook Acer palmatum ‘Orange Dream’, waarvan de bladeren goudgeel met  
oranjerode randen uitlopen. Gewoonweg prachtig!

Maar ook onder de bomen loont het nu de moeite om goed te kijken. Talrijke  
lentebloeiers zorgen in de bosonderlaag voor heel wat bloemen. Speenkruid, 
bosanemoon, vingerhelmbloem en binnenkort daslook en boshyacinten. Nu is 
het de tijd om de bossen op te zoeken voor een fikse wandeling. Zeker doen!

François  

Acer Palmatum

Japanse Kerselaar.

Vingerhelmbloem.

Acer Palmatum ‘Sango-Kaku’.

Abonnees van de Beverse Klok hebben nog altijd de mogelijkheid om de 
foto’s van de rubriek ‘In de tuin’ digitaal en in kleur te ontvangen. Gelieve 

daarvoor een mail te sturen naar info@beverseklok.be.
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crYPtO 81: ZOek Het wOOrd  (OPLOssing in dit nUMMer)
 ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde Letters

Tot in 1958 was het management 
van Jerry Lee Lewis erin geslaagd 
om zijn privéleven uit de publiciteit 
te houden. Maar in mei van dat jaar 
ontdekte journalist Ray Berry dat de 
derde vrouw van de 23-jarige Lewis, 
Myra Gala Brown, niet alleen pas 
dertien jaar was maar ook nog eens 
zijn achternicht. Het schandaal was 
compleet en na drie concerten werd 
de Britse tournee van Jerry Lee Lewis 

stopgezet. De ellende achtervolgde Jerry Lee ook na zijn terugkeer in 
de USA. Veel van zijn zogenaamde vrienden lieten hem in de steek, de 
radio liet hem volledig links liggen en van rijkelijk betaalde optredens viel 
hij terug op amper betaalde avondvullende programma’s in enkele 
obscure clubs. Hoewel hij nog onder contract stond bij Sun Records 
besloot Lewis om geen nieuwe opnames meer te maken. Het was 
de voorzitter van zijn fanclub en muzikant Gary Sklar die hem kon 
overtuigen om opnieuw de studio van Sun aan de Madison Avenue 
binnen te stappen. Het enige bescheiden hitje dat Jerry Lee in die pe-
riode nog scoorde was een cover van “What’d I say” van Ray Charles. 
Het contract met Sun liep af in 1963 en Lewis tekende een nieuwe 
deal met Smash Records waarvoor hij, zonder succes trouwens, enkele 
rock & rollplaten maakte. 
Tegen eind van de jaren zestig lukte het hem eindelijk om een soort 
comeback te maken toen Jerry Kennedy van Mercury Records hem kon 
overhalen over te schakelen naar countrymuziek. Hij scoorde meteen 
een hitnotering met het toepasselijke “Another place, another time”. 
Enkele kleinere successen volgden.
Op persoonlijk vlak sloeg het noodlot meermaals toe. Hij ontsnapte, 
na een maagbloeding, ternauwernood aan de dood. En in 1973 kwam 
zijn 19-jarige zoon Jerry Lee Jr. om het leven bij een verkeersongeluk. 
Eerder was zijn andere zoon Steve Allen gestorven door verdrinking. 
Overmand door verdriet en emoties – hij kon ook de scheiding van 
Myra niet van zich afzetten – zocht hij heil in drank en drugs en moest 
hij zich uiteindelijk laten opnemen in de Betty Ford-kliniek. In 1976 was 
hij betrokken bij twee schietincidenten. Op zijn verjaardag schoot hij 
ongewild zijn bassist Butch Owens in de borst. De tweede keer was in 
de buurt van Graceland waar hij door Elvis Presley was uitgenodigd en 
niet meteen werd binnengelaten…
In 1989 werd een fi lm gemaakt over zijn leven “Great balls of fi re” 
waarvoor hij alle songs opnieuw opnam. 
Eigenlijk is de nu 85-jarige Jerry Lee Lewis nooit gestopt met optreden 
maar op zijn offi  ciële website vinden we momenteel de vermelding dat 
geen aankomende evenementen gepland zijn…
Corona zeker ? 

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

HORIZONTAAL:
(1) boven (3) vertering door 
vuur (7) telwoord (9) grond 
behorend bij en gelegen om 
een huis (12) ding (14) juweel 
(17) Chinees politicus en par-
tijleider (18) Aziatisch land 
(19) Amerikaanse serie over 
een buitenaards wezen (20) 
maat voor de zuurtegraad 
(22) ve muur of gebouw uit-
stekend dak (25) operatie-
kwartier (27) meisjesnaam 
(28) zeer dunne plastic vellen 
(30) op dat ogenblik (31) 
groep v individuen, ve ande-
re groep onderscheiden 
door een aantal erfelijke en 
lichamelijke overeenkom-
sten (32) rooms-katholiek 
(33) voor een bijzonder doel 
vastgelegd kapitaal

VERTICAAL:
(2) platina (3) Belgische 
domeinnaamextensie (4) opstandeling (5) neus (Fr) (6) toneelstuk (8) gooiende beweging (10) 
falen, 1e p enk (11) cash (13) bakje troost (15) geluid ve aap (16) langwerpige, gele vrucht (21) 
spreek- en hoorgedeelte telefoon (23) kermis (24) vuilnis, slijk (26) papier om er voorlopige aan-
tekeningen enz. op te maken (29) ruimtestation

OPLOssing krUiswOOrdPUZZeL 255

Aqua leisure host
Gelezen in een persbericht: ‘Ben je gek op water? Wil je graag in 
een zwembad werken? Als aqua & leisure host kan je gaan werken in 
publieke zwembaden, attractiebaden of privé-baden. Als aqua & leisure 
host voer je veel van de werkzaamheden zelfstandig uit. Je meet 
regelmatig de kwaliteit van het water en voert de daarvoor benodigde 
schoonmaakwerkzaamheden uit. Je geeft zwemlessen en bedenkt 
vanuit een commercieel inzicht nieuwe zwemactiviteiten en zwem-
lessen. Daarnaast begeleid je nieuwe collega’s. Je houdt je ook bezig met 
de verkoop en verhuur van de aanwezige zwembadartikelen en weet 
wat je moet doen bij incidenten.’

Het Engels wordt regelmatig misbruikt om de status van iemand op te 
pompen. Bij het beroep van badmeester kunnen we ons zijn activiteiten 
voorstellen. Hij is meer dan dat, hij is een aqua leisure host, vrij vertaald 
als ‘vrijetijdswatergastheer’. Dergelijke titels strelen de ijdelheid. 
Iedereen wil er een beetje bijlopen als een manager, een executive of als 
senior officer. Heb je als klant een probleem, dan kom je terecht bij de 
customer service assistant (telefoniste van de klantendienst). Het is als 
een hairstylist die dubbel zo duur is als de kapper in de buurt. De term 
managerziekte is sinds de jaren zestig van vorige eeuw een omschrijving 
van ziekteverschijnselen die zich voordoen bij leidinggevenden van 
grote bedrijven die onder voortdurende  druk staan, weinig lichaams-
beweging hebben en een risico vormen voor ernstige gezondheids-
problemen.
Ondertussen, beste lezer, ben ik senior writer van onze krant. 

WA (Bron: Woorden weten alles, Ludo Permentier)
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Sinds mij geboorte in 1971 woon ik op de  
Kruibekesteenweg, in Beveren-Zuid zoals ze  
zeggen daar waar ’t Kapelleke staat. Opgegroeid 
op de Kapelhoeve waar mijn grootouders en 
ouders een landbouwbedrijf hadden en daarna 
verhuisd naar een woning naast mijn ouderlijk 
huis. Mijn loopbaan in 1991 ben ik begonnen  
bij Voeders Lambers in de Vrasenestraat te  
Beveren. Na 29 jaar in de veevoedersector ben  
ik overgestapt naar de afvalverwerking. Buiten 
mijn werk ben ik politiek actief en ben ik lid van 
het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het  
Sociaal Huis (O.C.M.W)

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)? 
Ferm, Ferm en nog eens Ferm. Samen met Ria Tilleman ben ik duo voorzitster van 
het vroegere KVLV, nu FERM. In onze afdeling Beveren hebben we samen met een 
goed team wel iedere moment iets te regelen, een goed gevuld programma 
vraagt heel wat organisatie. Daarbuiten ben ik ook nog actief in het wijkcomité 
Beveren-Zuid. Sociaal bezig zijn is voor mij ook een hobby maar door een drukke 
agenda heb ik èèn van die taken opgegeven, lid zijn van commissie van  
toezicht in de gevangenis van Beveren. Ooit neem ik zo een taak graag terug op. 
Daarbuiten spreek ik graag af met vriendinnen om een fiets-of wandeltochtje te 
maken en als het kan een city-tripje meenemen. 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Ik hoor wel graag de liedjes van Leonard Cohen en Charles Aznavour, maar in mijn 
jeugdjaren was ik vooral grote fan Georges Michael en John Travolta. Ik denk dan 
terug aan een dik plakboek vol artikelen en een kamer vol posters van mij  
favoriete zangers.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Ave Maria van F Schubert.

Welke sport beoefen(de) je? 
Had ik de afgelopen jaren weinig tijd voor, maar yoga en line dance zet ik graag 
terug op de agenda.

Welke sport zie je liefst op TV?
Voetbal, liefst zo’n EK’s of WK’s met de Rode Duivels.

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
 Tom Boonen, die is van mijne tijd 

Lievelingskleur? Lievelingsgeur? 
Mijn lievelingskleur zijn blauwtinten.
Lievelingsgeur : de geur van het bos, gewoon zalig. Of als het gaat over parfum 
gaat : L’Extase van Nina Ricci.

Wat is je favoriete boek aller tijden? 
Ben echt geen boekenlezer, ben eerder creatief, laat mij dan maar bloemschikken.

Welke strip las/lees je het liefste? 
Suske en Wiske, stapels gelezen vroeger. 

Welk is je lievelingsgerecht? 
Een klassieker maar als we allen samenkomen thuis dan is het altijd : rosbief met 
zelf gemaakte kroketten en heel veel groenten met een lekkere champignonsaus.  
En rijstpap gemaakt met verse melk door ons mama met verse melk is het lekkerst 

Wat was je aangenaamste ervaring? 
Op citytrip met mijn nichtjes naar Londen en met mijn neefje op stap naar  
Manchester City.

Lievelingsland?  
Spanje, voor de warmte en sfeer.

Sympathiekste stad/gemeente?
 Kan niet anders dan Beveren zijn hè ! 

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Vlaming allertijden : Denk ik direct aan Eddy Merckx maar Wout Van Aert is ook 
goed op weg in de sport.
Sympathiekste Beverenaar : Jean Marie Pfaff zou ik kunnen zeggen maar er zijn 
zoveel sympathieke Beverenaars hoor.

De stad of het platteland? 
Platteland is open ruimte en met gezonde lucht erbij.

Het bos of de zee? 
Geef mij het bos maar en zeker in het herfstseizoen.
Wat is voor jou geluk?

 Het zit hem echt in kleine dingen, ik hoef dat niet ver te zoeken maar met  
vriendelijkheid, oprechtheid, eerlijkheid en vertrouwen krijgen en geven daar 
kom je al heel ver mee. 

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een glaasje cava of wijntje en in de winter proef ik graag verschillende thee- 
mengelingen uit.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ? 
Zeker en vast een fietstochtje, uitwaaien op de fiets kan deugd doen.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Hof Ter Saksen en als ik daar een plekje moet uitkiezen, de natuurtuin. Maar het 
geboortebos aan Hof Ter Welle heeft ook z’n charmes. Met de lockdowns en  
de moeilijke corona-periode kunnen we gelukkig zoveel mooie plaatsen  
herontdekken in onze eigen streek. Verschillende trage wegen brengen ons naar 
mooie plaatsen in ons eigen Beveren.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Dan zou het toch maar voor even zijn, mensen verdienen allemaal een 2de kans.  
Mensen die laten uitschijnen dat ze nooit zelf iets fout doen of oneerlijk zijn,  
die enkel aan hun eigenbelang denken mogen iets langer blijven.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
De heerlijke kindertijd die wij hadden. We speelden een ganse dag buiten op de 
hof.  ’t Buurmeisje, nichtjes en neefjes kwamen spelen om kampen te bouwen 
tijdens de vakantie en om allerlei fratsen uit te halen. Mijn grootvader Henri Van 
Laere die naast ons woonde was onze oppas en verhalenverteller uit de oorlog. 
We zaten dan stil te luisteren naar wat er toen allemaal was gebeurd.  Ook mijn 
tante Fien Van Laere, (zus van mijn grootvader) die iedere vrijdagnamiddag op 
hetzelfde uur te voet langs kwam vanuit ‘Beveren dorp’ met voor ons een reep 
‘Perette’ chocolade. Vele mooie herinneringen schieten mij hier nu te binnen…… 

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan leentje van laere
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Leuk verhaaltje: de piste van Beveren

Jozef Apostel - ook wel kortweg 
Jos of Jef genoemd – werd gebo-
ren in Boom op 5 juni 1887. Hij en 
zijn zuster Maria waren de enige 
overlevende kinderen uit het gezin 
Apostel – De Wachter. Vijf van zijn 
broers en zusters overleden op 
zeer jonge leeftijd. Jef was verzot op 
wielrennen en werd uiteindelijk be-
roepsrenner die enkele bescheiden 
successen behaalde.

René Mampaey werd eveneens 
geboren in Boom,  op 28 maart 
1892. Hij was een begenadigd wiel-
renner en behaalde diverse succes-
sen. Zo werd hij in 1911, 
1912 en 1914 Belgisch snelheids-
kampioen der “onafhankelijken” 
en naam hij deel aan het wereld-
kampioenschap zuivere sprint in 
Parijs waar hij tweede eindigde.

Vanwaar deze introductie. Wel, het 
waren Jozef Apostel en René 
Mampaey die in 1923 – andere 
bronnen spreken van 1920 - 
de betonnen wielerpiste in Beveren 
bouwden. Ongeveer op de plaats 
waar nadien het Freethielstadion 
van SK Beveren werd opgetrokken. 
Na hun wielercarrière hadden beide 
mannen de handen in mekaar gesla-
gen en werden zij gerenommeerde 
pistebouwers in heel België.  Zowel 
voor betonbanen als voor houten 
pistes. Naast de piste in Beveren 
waren Apostel en Mampaey o.a. ook 
nog de bouwers van wielerbanen in 
Boom, Gentbrugge, Wilrijk, Verviers, 
Oostende en Oudenaarde.

Hun twee meesterwerken waren 
echter zonder twijfel het Kuipke in 
Gent en het Sportpaleis in Antwer-
pen…

De open betonnen piste in Beveren 
werd aangelegd op “een akker van 
slechte kwaliteit”. De baan had een 
omtrek van 333 meter en kwam tot 
stand met de hulp van vrijwilligers 
en werklozen. Er kwam een 
houten tribune met daaronder 
twaalf kleedkamers. Het publiek 
beleefde gouden tijden en de plaat-
selijke renners Theo De Sorte, Mon 
Van Craenenbroeck en Bokske Maes 
vertolkten een hoofdrol in het 
pistewielrennen. In de jaren dertig 
raakte de pistebedrijvigheid in het 
slop en in 1938 besloot eigenaar 
Frederik Thielemans zijn activiteiten 
stop te zetten. Het vrijgekomen 
terrein stelde hij na afbraak van de 
wielerbaan ter beschikking van het 
jonge SK Beveren dat zich drie jaar 
eerder bij de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond had aangesloten. 
Op 31 juli 1938 werd het nieuwe 
“voetbalstadion” officieel inge-
huldigd met een wedstrijd tegen 
eersteklasser Ronse.

Paul Verelst

IN MEMORIAM
Julbert Janssens,
,
Op 3 april overleed in WZC De Notelaar te Beveren Julbert 
Janssens, weduwnaar van Andrea De Loos die lange tijd in 
de Goudenregenlaan woonde. Het echtpaar had 3 kinderen: 
Etienne, Jo en Hilde en Maura is de kleindochter. Julbert was 
geboren te Koewacht op 4 september 1920 en hij mocht in 
september vorig jaar zijn 100e verjaardag vieren. 
Julbert was oud-natiebaas van de Cementnatie en is opge-

eiste werkkracht geweest in WO II. 
Als jeugdige knaap hielp hij liever op de boerderij van zijn ouders dan te studeren. 
Maar dat compenseerde hij met zijn handigheid. In 1983 ging hij met pensioen en 
samen met zijn schoonbroer Lucien begon hij siertuintjes te onderhouden. Er kwam 
wel meer en meer tijd vrij om zijn geliefde hobby’s fietsen en kaartspelen te beoefe-
nen. 
In 2015 besloot hij naar De Notelaar te gaan wonen waar hij met plezier deelnam 
aan de ruim voorziene animatie. Hij kreeg ook graag en geregeld bezoek van familie 
of vrienden. Zijn wandelingen in de tuin waren hem dierbaar en dat inspireerde zijn 
kleindochter tot mooie afscheidswoorden op zijn gedachtenisprentje. 
De Beverse Klok betuigt haar oprechte deelneming aan familie en vrienden van de 
overledene. 

RP 

De beverse Klok betuigt aan de familie en vrienden van de overledene 
haar oprechte deelneming.

Buitenexpo fotowedstrijd

De dienst toerisme organiseerde een fotowedstrijd met als opdracht: unieke 
plaatsen doorheen vier seizoenen in beeld te brengen. 125 fotografen deden 
mee aan de fotowedstrijd. Uit de 545 inzendingen koos een jury 22 beelden en 
3 winnaars (zie foto).

Bruno Stevenheydens met 
de foto 'Doel, mistige 
herfstochtend'.
Maria Van Esbroeck met 
het beeld ‘21 juli, nationale 
feestdag in Beveren met 
vuurwerk'.

Heleen Hubrechts met de 
foto ‘Het leven door een 
groene bril’.

De winnaars ontvangen 
van schepen van Toerisme Inge Brocken en de voorzitter van de adviesraad 
Tim Verwilghen een gepersonaliseerde trofee, een cadeaucheque van het 

winkeldorp en een streek-
productenmand. De trofee, 
een ontwerp van Michael de 
Rop en de dienst Toerisme, 
verwijst naar enkele Beverse 
parels. Het sluitstuk is een 
buitenexpo met 22 foto’s, 
een reizende tentoonstelling 
die tot oktober te zien zal 
zijn op drie Beverse locaties. 
April tot juni: wandeldijk 
van Fort Liefkenshoek 
openingsuren: 
van woensdag tot zondag, 
van 9.30 tot 17 uur.
Juli tot augustus: Polderdreef 
richting Singelberg - fi ets-
route Vijdland.
September tot oktober: 
Prosperpolder - wandel-
netwerk Grenspark Groot 
Saeftinghe van Toerisme 
Oost-Vlaanderen.

WA
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Op 1 april werden de supporters van KSK Beveren geïnformeerd over een transfer 
van de 54-jarige spits PATRICK GOOTS naar Beveren. Uiteraard was het een april-
vis. Maar het had gekund, PHILIPPE GAROT deed het hem vorig jaar voor door op 
zijn 71ste nog te solliciteren , wel op iets lager niveau (3de en 4de provinciale), om 
terug competitief te gaan spelen. Patrick Goots poseerde gewillig met het DRINK 
MELK-shirtje van KSK Beveren en hij zag er nog vrij scherp uit…we zouden zelfs 
durven opperen, scherper dan in zijn Beveren-periode in eerste klasse.   
Corona treft alle verenigingen ter wereld. Ook professionele clubs moeten 
soms inbinden. Zo moest in de Engelse Conference League (5de niveau) Dover 
Athletic alle activiteiten stoppen. Die Conference League is een interessante 
afdeling met ploegen als Barnett (waar Graham Stack lang speelde), Eastleigh 
(nog een ex-club van Stack), Hartlepool (Jonathan Rowell), Wrexham uit Wales 
(speelde vroeger geregeld Europees voetbal), Yeovil Town (ex-club van Paul 
Tisdale) en Notts County, de oudste profvoetbalclub ter wereld (waar ooit Gil-
les Swerts een jaartje actief was). De club had 25000 pond nodig per week om 
haar werking te kunnen garanderen en die had het niet. Daarom stopte het op 31 
januari en begint volgend seizoen een reeks lager en met 12 strafpunten. Bij 
Dover was de 20-jarige OMAR MUSSA sinds half oktober een vaste waarde. Hij 
speelde vorig seizoen nog bij de beloften van Waasland-Beveren (die kampioen 
werden). Mussa speelde in 2018-2019 al in Engeland bij Walsall en kreeg bij KV 
Mechelen zijn opleiding. 
MARTIN VAN OPHUIZEN, gedurende drie jaar libero van KSK Beveren (59 mat-
chen in de periode 1997-2000) was de afgelopen acht seizoenen trainer bij 
Purmersteyn (nabij Amsterdam). Hij bracht de club naar het hoogste amateur-
niveau (ondertussen al vier jaar in die afdeling). Van Ophuizen die een diploma 

rechten (internationaal recht) heeft is ook een erkend makelaar bij de Fifa. Hij nam 
zelf afscheid van Purmersteyn en wil een stapje hogerop als trainer in Nederland. 
Nog in Nederland wordt IVES VAN DRIESSCHE hoofdtrainer bij Zaamslag, een 
ploeg uit Zeeland, uitkomend in derde klasse. Dendermondenaar Van Driessche 
was in het seizoen 2016-2017 beloftentrainer van Waasland-Beveren. Hij werkte 
ook nog voor AA Gent en Sc Lokeren. 

Ruben Apers in de Ronde van Vlaanderen.

De Ronde van Vlaanderen is het 
wielermonument bij uitstek. De 
voorjaarsklassieker passeert een 
stukje door Beveren…. Ondermeer 
onze burgervader ziet op zondag-
morgen de karavaan voorbij zijn 
deur passeren. Misschien moet hij 
eens aan een spandoek denken, 
in navolging van Herman De Croo, 
met de tekst “ Mark Van De Vijver 
groet de Ronde”. Twee jonge Beverse 
renners behoorden tot de 53 Belgen 

die startgelegenheid kregen in Antwerpen : Brent Van Moer en Ruben Apers. De 
22-jarige Ruben Apers maakte dit seizoen zijn profdebuut in de Franse wedstrijd 
Paris-Troyes, hij werd er 35ste. Nadien reed hij ook nog de kasseiwedstrijden de 
Bredene-Koksijde-Classic, de Classic Brugge-De Panne en Dwars door Vlaanderen 
in Waregem uit. Dat leverde hem een startplaats op bij Sport Vlaanderen-Baloi-
se voor de Ronde. Zijn supporters waren ook op post, alles goed naar Corona-
normen, en begroetten hem met een spandoek aan de Konijnenpijp in 
Antwerpen. Ook de fans van Brent Van Moer lieten zich niet onbetuigd. Op 
de eerste helling na de offi  ciële start in Burcht, de viaduct over de E17, was zoals 
gebruikelijk in de Tour, de naam van Brent op het asfalt geschilderd. Na de Ronde 
van Vlaanderen reed Brent opnieuw een opvallende wedstrijd in de Scheldeprijs, 
een klassieker in Schoten waar PEET OELLIBRANDT drie keer op de erelijst staat. 

RB

Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,   blauwe datjes. blauwe datjes. blauwe datjes.
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De Wetenschapper
Vitaminen
Vitaminen zijn gevoelig voor licht, lucht,  
water en warmte. De manier waarop je  
voedsel bewaart en bereidt heeft een  
impact op de voedingswaarde. Zoals  
gewoonlijk worden er in verband met 
dit onderwerp vele kwakkels de wereld  
ingestuurd. De wetenschapper geeft enkel 
betrouwbare informatie.

Wanneer je fruit in stukken snijdt en in 
de blender doet, komt het langer in aanraking met zuurstof en gaan  
er meer vitaminen verloren. Drink het in elk geval zo vers mogelijk. 
Zelfgeperst sap kun je drie tot vier dagen bewaren in de koelkast.  
Sap uit een fles of pak bewaar je het best in het donker omdat onder 
invloed van licht het vitamine C-gehalte sneller daalt.

Groenten en fruit gebruiken we zo snel mogelijk na aankoop.  
Moeten we toch bewaren, dan is het de kunst om het in de beste  
omstandigheden te doen.
Bladgroenten (sla, spinazie, andijvie), koolsoorten en prei horen  
in de koelkast. Vruchtgroenten (tomaat, komkommer, paprika) en  
wintergroenten (wortel, knolselder, ui) bewaar je op een koele, dro-
ge en donkere plek. Aardappelen leggen we in een open bak in een  
koele, donkere en goed verluchte ruimte. Koop geen al te grote  
hoeveelheden, onderzoek heeft uitgemaakt dat het gehalte aan  
vitamine C na drie maanden is gehalveerd.

En hoe zit het met diepvries? Invriezen is een prima manier om  
groenten te bewaren en heeft weinig effect op de voedingswaarde. 
Ontdooien leidt wel tot vitamineverlies. Vandaar stelt men voor om  
ze meteen in het kookwater te doen.

WA

Ongeveer een jaar geleden zond een vroegere buurman van Georges  
Staes de gemeente een brief waarin hij aantoonde dat de kunstenaar  
een straatnaam verdiende. Ook zonder dat vurige pleidooi wou de straten-
commissie deze veelzijdige artiest met een straatnaam vereeuwigen en het 
gemeentebestuur ging daar helemaal in mee.

Georges Staes (1927-2017) is een kunstenaar waarvan het werk overduidelijk 
in het Beverse straatbeeld aanwezig is: glasramen, mozaïeken, bas-reliëfs… 
tot zelfs voordeurklinken. Voor de Gewestelijke Maatschappij voor Huis- 
vesting maakte hij Moeder en Kind in Vrasene (het werd gestolen),  
Jeugd in de Gaverlandwijk en De Visser voor een project in Doel.  
De huisvestingsmaatschappij heeft dat laatste werk overgedragen aan de 
gemeente. De Slotnimf in kasteel Cortewalle was een geschenk van de 
PCR aan de gemeente. Staes ontwierp ook een blijvend eerbetoon aan de  
gefusilleerden en – iets totaal anders - de Beverse reuzen.

Literatuur: 
Kunstmo(nu)menten, uitgave De Beverse Klok, 2019, Gerda Drieghe en 
Wilfried Andries
(Georges Staes: p. 150-155, 273, 275-277, 280, 288, 293)
Buizelendam, ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren, uitgave 
De Beverse Klok, 2004, Gerda Drieghe

GD

Buizelendam
Georges Staesstraat

De Georges Staesstraat is een nieuwe insteekweg aan de Gentseweg. 
Hij ligt aan de overzijde van het kruispunt van de N70 en Duivendam 
en dus vlakbij de Middenheide waar de kunstenaar woonde. Tussen de 
Gentseweg en de spoorweg is er ruimte voor 12 ééngezinswoningen 
en 48 appartementen

Spreuk van 't jaargetij
Een droge april is niet der boeren wil.  

Maar aprilse regen daar is hen veel aan gelegen. 



DE BEVERSE KLOK - 11 

Deze mooie foto (aan het trapje achteraan de kerk, met het deurtje naar de 
Sacristie) zette Marc Engels op Facebook.

boven Marc Muysers en Eric Bal, onder Karel De Munck, Johan Hernalsteen 
Luc Apers en Marc Engels

 
°°°

De kern van Svelta A 2021-2022  verleden seizoen
Pauwels Jargo Svelta Melsele A
Braem Lennert Svelta Melsele Beloften
Butsraen Milan Ternesse Wommelgem
Cool Jochen Svelta Melsele A
D’Haeseleer Jorrit Svelta Melsele A
De Vleeschouwer Robin Svelta Melsele A
Dutoit Birger Svelta Melsele A
Felix Nick Ternesse Wommelgem
Geenen Dennis Ternesse Wommelgem
Ito Sebastien Svelta Melsele A
Keisers Finn Berchem Sport
Malfroy Timon Svelta Melsele A
Muyshondt Jens Ternesse Wommelgem
Ndiribe Matthias Svelta Melsele A
Oostvogels Mats Svelta Melsele B
Spies Ken Berchem Sport
Suy Stef Svelta Melsele A
Tazi Ilyas Cappellen FC
Van Bergen Arno Svelta Melsele A
Van Bossuyt Robbe Svelta Melsele A

°°°
Voor het tweede jaar op rij moet het Aardbeicomité een afgeslankte  
versie van de Melseelse Aardbeifeesten presenteren. Maar de Aardbei-
prinsesverkiezing is een blijver, hoewel ze pas in het najaar zal kunnen 
doorgaan - in de hoop dat dan de coronaperikelen vrijwel achter de  
rug zullen zijn.
Het nieuwe jonge team dat zich geëngageerd heeft om de prinses- 
verkiezing te organiseren, heeft een selectie van tien kandidates kunnen 
realiseren!
Wij houden u op de hoogte van de juiste datum, de plaats en wijze waarop 
de afgeslankte Aardbeifeesten zullen kunnen doorgaan.

Oplossing Crypto 81:  
PSCHONE   DEVOREN   TROEFAAS   SNOR-
FIETS   EENWORDING   LEESTEKEN   KOEIO-
NEREN                      PRIJSGEVEN   WEERBOTS   
BOMAUTO   MENAGE   HOOFD   en dus … 
HOFFOTOGRAAF

Het grafscHrift van de week:
Hier likt begraven in een doos mevrouwtje muis

Gevonden onder een steen van ’t oud Parochiehuis

Koninklijke Judoclub Beveren viert 70e verjaardag!

Judoclub Beveren 
werd op 16 maart 1951 
opgericht als één van 
de eerste judoclubs  
in België. De club 
kreeg de naam Shin 
Gempin Ryu en de 
eerste trainingen 
vonden plaats in een 
achterzaaltje van café 
‘De Vier Eemers’ op de 
Grote Markt te  
Beveren. In deze 
judozaal werd toen 

getraind op zakken zagemeel met daarover een zeil gespannen.
In 1976 kon dankzij het gemeentebestuur van Beveren verhuisd worden 
naar een nieuwe dojo in de kelder van het oude zwembad. Twintig jaar 
later verhuisde de club naar een nog grotere trainingszaal onder de tribune 
van Waasland-Beveren. Voor het eerst beschikte de club hier over een  
dubbele tatami, iets waar veel clubs zelfs nu enkel maar van kunnen  
dromen. In deze dojo vierde de club in 2001 zijn 50e verjaardag waardoor 
de naamswijziging naar ‘Koninklijke Judoclub Beveren’ een feit werd.
De club heeft een rijke geschiedenis opgebouwd en verzamelde zowel in-
dividueel als per team diverse provinciale, regionale en nationale titels. KJC 
Beveren heeft tot op heden ook een belangrijke invloed en functie  
op het internationale niveau, waar hoofdtrainer Franky De Moor, 8e Dan, 
het hoofd is van de Scheidsrechters Commissie van de Europese Judo Unie.
Koninklijke Judoclub Beveren beschikt over gediplomeerde trainers en  
verschillende leden hebben een hoge Dan-graad. In het 70-jarig bestaan 
heeft de club reeds 69 zwarte gordels voortgebracht, een indrukwekkend 
aantal! 
Er staan vijf bestuursleden aan het roer :
Bruno Bertels als Voorzitter, Patrick De Schepper als Ondervoorzitter,  
Gust De Bruyn als Secretaris, Niko Lardenoit als Penningmeester en Tom  
De Vadder als Jeugdcoördinator. Franky De Moor is verantwoordelijk voor 
het technisch gedeelte.
De huidige dojo bevindt zich in de gevechtsporthal in het sportcentrum  

De Meerminnen in de 
Klapperstraat. Er  
worden zowel competi-
tieve als recreatieve 
trainingen gegeven 
voor jeugd en volwas-
senen.
Jammer genoeg kan  
de club ten gevolge van 
corona nu nog niet de 
gepaste vieringen en 
activiteiten organiseren, 
maar dit zal zeker plaats 
vinden van zodra de 
mogelijkheid er is.

Op de website van de club www.judobeveren.be en www.facebook.com/
judobeveren vind je leuke foto’s en video’s van de voorbije 70 jaar van deze 
prachtige sportvereniging.
Heb je interesse of wil je graag een training bijwonen? Je vindt alle info op 
dezelfde media kanalen.

Niko Lardenoit

De laatste interclub waar KJC Beveren 
3e werd in 2e Afdeling. 

Eerste clubfoto 1951.
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‘t klokzeel 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 
maandagochtend 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: info@beverseklok.be

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

Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Paul Verelst 

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 en Zjeraar zijn 
met de Verenigde 
Biljartvrienden van hun 

stamcafé mee op een 
binnenlandse reis. Ze bezoeken in 
Brussel het Atomium, de 
Koninklijke serres en daarna het 
Legermuseum en in dat laatste 
gaat het natuurlijk over alles  wat 
met koninklijke families en vooral 
met oorlogen te maken heeft. 
-En deze stoel is een van de 
belangrijkste en waardevolste 
stukken uit ons museum, horen ze 
de Franstalige gids in zijn beste 
‘Vloms’ uitleggen. 
-Hij is zeer oud die stoel en Keizer 
Karel, Napoleon en Koning Leopld 
II hebben hier op gezeten. 
-Wat voor flauwekul is dat, fluistert 
Riekes tegen Zjeraar. Stel u dat 
maar voor drie volwassen venten 
op zo ene stoel! 

NEM NOU
“’Wij koersten nog individueel, van 
ploegtactiek was geen sprake. ‘t Was in 
onzen tijd nog elk voor zijn skelle,” zei 
Briek Schotte, die twee keer de Ronde 
van Vlaanderen won. Bij ons in Beveren 
zou dat geklonken hebben: iedereen 
reed voor zijn eigen, voor zijn eigen 
‘SCHEL HEPS’. (eigenlijk wordt dat ‘hesp’ 
geschreven, maar de juiste naam is 
ham ) 
Een snee(tje) of een plak(je) vlees is bij 
ons een ‘schel’.  
Bij mijn grootvader langs vaderszijde, 
die ook mijn dooppeter was, moesten 
we altijd de 1e of de 2e zondag van 
januari mijn nieuwjaarsgeschenk, een 
met suiker versierde peperkoek gaan 
halen. Dat was naar mijn smaak een te 
zoete brok.  
Ik hield meer van de broodmaaltijd 
die we daarbij kregen en ik herinner 
me nog zeer goed het plechtige mo-
ment waarop de gerookte ‘heps’ uit de 
schoorsteenmantel naar beneden werd 
gehaald.  
En alsof hij een volleerde slager was 
sneed mijn peter daar mooie dikke 
‘schellen’ af. 

RP

DE SAMENHANG… 

Melselenaars zijn door de band vriendelijke mensen. 
En ze vertonen een stevige samenhang met hun dorps-
genoten. Wie had bijvoorbeeld durven verwachten dat de 
steunactie vorige maand om de gerechtskosten van de 
uitbater van café ’t Portaal te helpen dragen, in een 
recordtijd meer dan 20.000 euro zou bijeenkrijgen? 
Daarvoor moet ge in ‘Meilsen’ zijn. Dat is ook het dorp 
waar de Bombardon thuis is. 
De Bombardon van december 2020 was een extra 
dik nummer ‘Zo was de oorlog in Melsele’ met als onder-
titel ‘De laatste getuigen van de tweede wereldoorlog 
vertellen.’ 
En daarop volgden in het februarinummer onder de titel 
‘Oorlogsnummer blijft nazinderen’ de lovende woorden 
van zes van hun lezers. 
‘Ge haalt eer van uw werk,’ schrijft Paul Rosiers. En 
Maria Helincks is van mening dat dit nummer van de 
Bombardon na veel jaren nog zal gelezen worden. 

…TUSSEN MELSELENAARS… 

Dat ‘Oorlogsnummer’ begon met een knappe 
inleiding van de hand van Robert Janssens die het 
oorlogsgebeuren situeert in de Melseelse samenleving. 
Men herhaalt het verhaal van wijlen Domien Segers over 
de vlucht naar Frankrijk in mei 1940 dat indertijd in 
Bombardon nr. 171 verscheenen. Het dagboek van Karel 
Engels dat pas na diens overlijden werd gevonden, werd 
uitgepluisd door Karel De Meulenaere. 
Daarna volgen kortere maar niet minder interessante 
bijdragen die de redactie kon optekenen bij Marguerite 
Suy, Domien De Blanger, Jos en Maria Kersschot-Van 
Hoorick, Maria Smet, Armand Vyt, Albert Janssens, Magda 
Suy, Christiane en Lucienne De Schepper, Elza Truyman, 
Denise Weekers, François Helaers, Josée Weekers. 
Er zijn knappe stukken van wijlen Aloïs Seghers en André 
Van Hoey; een stuk uit een scriptie van Pieterjan 
De Coninck over het verzet van de parochie tegen 
de bezetter en wijlen Jos Rombaut over Melseelse 
kerkklokken en over Rudolf Esser. 

De redactie verraste de lezers met bijdragen over het 
enige Engelse gaf op het kerkhof en over de jonge 
verzetsheld Jozef Helincks. En Sidon De Coninck rakelt in 
zijn slotwoord nog eens de herinnering op aan het drama 
met de vele doden in de Dorpsstraat bij het begin van de 
oorlog en hij vindt het spijtig dat van hun graven geen 
spoor meer te vinden is op het kerkhof. 

…BESTAAT AL LANGER ALS VAN GISTEREN. 

Graag brengen we hier het boek ‘100 jaar Wapenstilstand 
1918’ nog eens in de schijnwerpers, uitgegeven in 2018 
door Axis Beveren en verkrijgbaar op het secretariaat van 
Axis bij Roland Van Goethem, Adolf van Bourgondiëlaan 
9, Beveren Tel 03/775 86 78 waarin de ellende van WO I
 in Groot-Beveren beschreven wordt. In woord en beeld 
vinden Melselenaren daarin verhalen over dorpsgenoten 
als de gesneuvelde kunstschilder Jozef Van Hul en Alfons 
Verheggen wiens brief aan zijn ouders meer dan 100 jaar 
onderweg geweest is. 
Meer geluk hadden de geïnterneerde Alfons Dierickx 
die zijn zoontje voor het eerst zag als die 4 jaar was; 
Beverenaar Jozef Stoelen, kaartvriend van dokter Gerard 
De Paep; Kamiel Engels, grootvader van Karel De 
Meulenaere die 52 maanden in het leger was en Alfons 
De Clerck die na de Wapenstilstand vanuit Brugge te 
voet naar Melsele kwam. Melseelse gesneuvelden August 
Vergauwen, Gustaaf Pultijn, Alfons Truyman, Petrus 
Van Hove en de broers Karel en Petrus Stuer worden 
herdacht en volkszanger Louis Van de Perre was de man 
die al die miserie bezong. 

 RP


