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Sportieve Globetrotter

Epidemie of pandemie
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De Chinese oogarts was de eerste die het nieuwe coronavirus signaleerde in 
Wuhan. De Chinese autoriteiten  pakten hem op met als aanklacht het opruien 
van de bevolking en het verspreiden van valse geruchten. We schrijven 30 
september 2019. Half maart moest het WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)  
COVID-19 kwali� ceren als een pandemie, een  epidemie op wereldwijde schaal. 
De vraag rijst, welke infectieziekten zijn in staat om als epidemie uit te groeien 
tot een pandemie.

Er zijn verschillende facetten. Hoe infectief is het pathogeen (ziekteverwek-
kend) organisme, hoe gemakkelijk wordt het overgedragen naar anderen?  
Hoeveel van de besmette personen worden ziek? Hoe ernstig ziek worden ze? 
Hoeveel mensen gaan ervan dood (mortaliteit)? Even belangrijk is het ver-
rassingse� ect omdat er nog geen behandeling is en nog geen immuniteit bij 
de bevolking. Een ziekte zoals ebola blijft lokaal, mensen overlijden kort na 
het uitbreken van de ziekte zodat het ebola-virus zich niet massaal kan 
verspreiden. Helaas heeft SARS-CoV-2 alle eigenschappen in zich om uit te 
groeien tot een wereldwijde COVID-19. Er zijn dragers van het virus die geen 
klachten hebben, maar wel besmettingen kunnen overdragen. Bovendien is 
de mortaliteit relatief laag, ‘slechts’ 3% van de patiënten overlijdt. De anderen 
kunnen het virus verder helpen.

Complotdenkers slaan de bal mis. Het coronavirus is niet gekweekt in een 
labo en er is dus geen sprake van bioterreur. Pandemieën zijn van alle tijden. 
Pest (de Zwart Dood) kostte tussen 1346 en 1351 de dood aan een derde van 
de Europeanen. Er volgden nog plaatselijk kleinere epidemieën. De ziekte is 
bacterieel en overgebracht via de rattenvlooi van de zwarte rat. In de 17de 
eeuw werd de zwarte rat verdrongen door de bruine en verdween de vlooi en 
de pest van het toneel. Tuberculose (de Witte Dood), de andere grote bacterie-
infectie, kostte ruim 1,5 miljoen doden. In tegenstelling tot pest, is de mens de 
enige drager en velen zijn immuun geworden. Daarenboven is de ziekte goed 
te behandelen met antibiotica. En dan is er de mazelen, een ziekte die voldoet 
aan alle eigenschappen om uit te groeien tot een pandemie. Gelukkig steekt 
vaccinatie er een stokje voor. Ook al zijn er mensen die om religieuze redenen of 
uit vaccinatieangst (sommigen dachten dat de inenting zou leiden tot autisme) 
een inenting weigerden met een op� akkering tot gevolg. 

De ouderen onder ons herinneren zich nog de Aziatische griep van 1957. We 
zaten nog met drie in ons klasje van 25. Het virus was een broertje van het 
virus dat in 1918-19 hard toesloeg met de Spaanse griep en miljoenen doden. 
We kennen nog steeds de seizoengriep of in� uenza. Wetenschappers zijn 
het erover eens dat het griepvirus huist in watervogels die het overbrengen 
naar zoogdieren. Vaccinatie kan veel onheil voorkomen. Sommige virologen 
verwachten dat COVID-19 net als griep mogelijke een blijvertje wordt en elke 
winter zal terugkeren. Vandaar de wereldwijde race naar een vaccin.
Je kunt het virussen  niet kwalijk nemen, ze doen gewoon hun job.

Het spelletje voetbal is uitgegroeid tot 
een sport met ongeloo� ijke � nanciële 
belangen. We herinneren ons nog een 
generatie voetballers die hun ganse carrière 
bij dezelfde club dienden. Clubliefde heet 
dat dan. Die tijd is voorbij en tegenwoordig 
zijn er nog transfers terwijl de competitie al 
een tijd loopt. Waasland Beveren heeft op 
die manier al smaakmakers zien vertrekken. 
De soap rond de de� nitieve afhandeling 
van de competitie in deze coronatijden, 
kreeg onlangs zijn beslag met winnaars 
en verliezers. Club Brugge werd kampioen 
zonder glans en publiek na een glansrijk 
seizoen waarin ze alle tegenstanders ruim 
overklaste. Waasland Beveren bleef achter in 
zak en as. Eén Beverenaar was bij de winnaars, 
nl. Jonas Ivens als assistent trainer bij Club 
Brugge. Hij kent het wereldje van binnen en 

van buiten en was bereid voor een gesprek. Jonas is een telg uit de Lindenlaan in 
Beveren en volgde in het secundair de richting Latijn-Wiskunde-Wetenschappen en 
later Handelsingenieur aan de Universiteit van Antwerpen. Het bewijst dat een goed 
stel hersenen ook in het voetbal zijn nut kan bewijzen. 

Profvoetbal

Jonas doorliep de jeugdopleiding van KSK Beveren en stootte door naar de A-kern. In 
dat seizoen ging Beveren in zee met Guillou op zoek naar Ivoriaanse topvoetballers. 
Jonas vertrok naar tweedeklasser SK Deinze voor twee seizoenen. In 2006 werd 
hij opgemerkt door KV Mechelen en hij promoveerde met de mannen van achter 
de kazerne naar eerste klasse onder de leiding van Peter Maes. FC Groningen had 
een vacature voor een verdediger en Jonas ging er graag op in. Het Nederlands 
voetbal is meer aanvallend dan het terughoudende van de Belgische competitie. 
De Nederlanders oordelen dat men wint als men een goal meer scoort dan de 
tegenstander, de Belgen als ze een goal minder binnenkrijgen. Die omschakeling 
van mentaliteit was niet zo gemakkelijk, maar na een tijdje ontwikkelde hij zich tot 
een stabiele verdediger die zelfs al eens een doelpuntje meepikt. 
Na enkele tussenstops in Waasland Beveren en RKC Waalwijk, kreeg hij in 2014 een 
aanbieding van het Griekse Niki Volos. Halfweg het seizoen ging die club failliet en hij 
keerde in 2015 terug naar België voor twee seizoenen bij Cercle Brugge.

Het profvoetbal in België wordt beheerd door de Pro League, een geleding van de 
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De vereniging groepeert 24 profclubs en 
stuurt de kampioenschappen 1A (Jupiler Pro League) en 1B (Proximus League). Ze 
staat ook in voor de Beker van België vanaf de 1/16de � nales (Croky Cup).

©belgaimage
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Strafschoppen
We herinneren ons nog dat Jonas zijn verantwoordelijkheid nam om penalty’s 
om te zetten.
Reeds vanaf de jeugdelftallen schuwde hij die taak niet omdat hij toen veelal 
kapitein was. Hij won bij de miniemen ooit zelfs een penaltybokaal op een 
internationaal jeugdtornooi met ploegen als Ajax, Feyenoord, Herta Berlijn,... 
Wat is zijn geheim? Hij heeft er eigenlijk nooit op geoefend tijdens trainingen. 
Wat hij wel veel deed was visualiseren. De dag voor de wedstrijd en de dag van 
de wedstrijd beeldde hij zich  in hoe het zou zijn in het stadion, de keeper van 
de tegenploeg voor hem, supporters die riepen,... En dan besliste hij al welke 
hoek hij zou nemen. Tijdens de wedstrijd zelf weet je dat er veel druk ligt op een 
penalty. Hij probeerde zich telkens af te sluiten en zich enkel te concentreren op 
de bal. Hij keek ook niet naar de doelman. Hij had de hoek al uitgekozen en ging 
er vol voor. De keer dat hij twijfelde om van hoek te wisselen, miste hij. Dat was 
tegen Beerschot met Kenny Steppe in doel. De bal in het midden trappen is zeker 
te verantwoorden omdat de doelman 9 keer op 10 ook voor een hoek kiest. Maar 
als de doelman blijft staan, ziet het er wel schlemielig uit. Daarom waagde hij 
zich niet aan dergelijke tierlantijntjes.. 

Van Physical Coach tot Assistant Coach
In 2016 stopte hij met voetballen en hij werd Physical Coach op de Freethiel, 
waar hij werkte met Stijn Vreven en Cedomir Janevski. In het seizoen 2017-2018 
vormde hij een team met Philippe Clement en Sven Vermant.  Die samenwerking 
verliep allicht gunstig, want toen Clement hoofdtrainer werd bij Club Brugge, 
troonde hij hem mee samen met Johan Van Rumst. Jonas werd Physical Coach 
bij Club Brugge.
Twee jaar geleden sloot hij het hoofdstuk af en kreeg hij de rol van Assistant 
Coach. Het fysieke werk gaat veelal over het loopvermogen van spelers en is 
nogal cijfermatig en statistisch. De nieuwe functie richt zich voornamelijk op het 
technisch-tactische. Het spreekt hem meer aan en zijn ervaringen van het fysieke 
is mooi meegenomen, want die basis laat hem toe om voetbaltrainingen beter te 
structuren en voor te bereiden. 

Taken van een Assistent Trainer 
Elk lid in de technische staf heeft een bepaalde sleutelrol en verschillende 

rand-verantwoordelijkheden. Jonas 
is hoofd-verantwoordelijke van het 
trainingsgedeelte. Dit houdt in dat hij 
Philippe Clement helpt de trainingen 
mee voor te bereiden tijdens de week. 
De trainingen op dagen van de wedstrijd 
voor de niet-geselecteerde spelers en 
de compensatie-trainingen de dag na 
de wedstrijd voor de niet-geselecteerde 
spelers + spelers die minder aan spelen 
toekwamen tijdens de wedstrijd, zijn 
volledig voor zijn rekening. Daarnaast is 
er nog de analyse van de tegenstander. 
Jonas bekijkt één wedstrijd en selecteert 
de interessante fragmenten. De analyse 
van de individuele spelers wordt verdeeld 

onder Johan Van Rumst (de andere assistent) en Jonas. Een presentatie van  
de tegenstanders wordt op de dagen voor en de dag zelf van de wedstrijd  
besproken met de spelers.
Meer en meer wordt er gescoord  uit stilstaande fases, en dat is een belangrijk 
aandachtspunt bij de voorbereiding van een wedstrijd. Met de competitie, beker 
en Europese wedstrijden leidde dat tot een groot aantal wedstrijden en dus veel 
voorbereidend werk.

Trainingsfrequentie
Er is vanzelfsprekend een verschil tussen begin en volle seizoen. In Brugge 
traint men dagelijks één of twee keer en is er één vrije dag. Maar dor het drukke 
programma zat men soms in een ritme van om de drie dagen een wedstrijd zodat 
het trainingsschema door elkaar diende geschud. Er waren perioden zonder een 
vrije dag per maand.
Nogal wat mensen hebben een verkeerd beeld en denken dat de dag stopt na 
een training. Er komt veel meer bij kijken en Jonas heeft een drukke agenda. 
Hoe ziet een doorsnee dag eruit? Hij vertrekt thuis om 6.45u en is meestal pas 
thuis om 19.30u. Hij blijft twee keer per week  overnachten in het oefencomplex 
in Knokke. En door de Europese campagne was hij regelmatig 4 dagen op reis. 
Een gezinsleven is zo goed als onbestaande. Hij heeft 2 kinderen die hij maar 
1,5 uur per dag zag voor ze gingen slapen. Van hun opvoeding tijdens de 
competitieperiode maakt hij zo goed als geen deel uit. Het merendeel komt  
op de schouders van zijn echtgenote terecht. Soms is dit wel lastig, omdat bijna 
alles van het opgroeien van de kinderen aan hem voorbij gaat…

In een dergelijk hels tempo van wedstrijden is het fysieke herstel van spelers 
essentieel. Er dient geroteerd te worden om sommige spelers rust te gunnen. 
In het huidige voetbal op topniveau moet men beschikken over  een brede 
spelersbasis. 

Aan alles merk je dat Club Brugge een professionele structuur heeft met als 
paradepaardje het nieuwe oefencomplex in Knokke. Ongetwijfeld zorgt dit voor 
een extra motivatie om te trainen. De organisatie moet top zijn tot in de kleinste 
details. 

Het Bevers hart
Uiteraard vindt Jonas het spijtig dat Waasland-Beveren zou degraderen. Hij 
heeft er de kans gekregen om zich te ontwikkelen als trainer. Hij heeft de beste 
herinneringen en waardering voor voorzitter Dirk Huyck, een zeer energiek 
persoon die met veel passie en overtuiging de club probeert te runnen met een 
beperkt budget. Hij moet deze situatie ervaren als schrijnend. Hij zal in elk geval 
niet bij de pakken blijven zitten.
De coronaperikelen hebben niet alleen de voetbalcompetitie  gekelderd, ze 
hebben aangetoond dat cultuur, sport, sociaal contact in een mensenleven 
essentieel zijn om de eenzaamheid te snel af te zijn.
Club Brugge werd kampioen in de zetel. Het gevoel van euforie heef Jonas 
gemist, maar het kan niet ontkend worden dat Club Brugge de terechte 
kampioen is met 70 punten na 29 wedstrijden en 15 punten voorsprong op de 
dichtste achtervolger. 

Toekomst? Hoofdtrainer?
Jonas plant niet graag, omdat er zoveel zaken zijn waar je geen vat op hebt. Hij 
laat de toekomst op zich afkomen. Hard werken en passie zijn sleutelwoorden 
voor succes. Hij probeert uit ervaringen te leren om zich verder te ontwikkelen 
als assistent-trainer of hoofdtrainer op welk niveau dan ook. De toekomst is niet 
te voorspellen. In elk geval, Jonas is nog niet weg uit de voetbalwereld.

WA

Nieuwe versoepeling van coronamaatregelen

De nationale veiligheidsraad heeft opnieuw een versoepeling van de corona 
maatregelen doorgevoerd. Vanaf heden is het opnieuw toegelaten om play-
back wedstrijden te organiseren. Evenwel met behoud van de normale 
veiligheidsvoorschriften, waaronder een mondmasker.

Dollen met Emanuel Dennis.
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BAK 
Vele woorden in onze taal hebben te maken met beroepen zoals molenaar, 
landbouwer, jurist, ambtenaar, nieuwslezer… De nieuwslezer kan een 
trendzetter zijn. De politieker en de sportman bedienen zich van een eigen 
taal. ‘Blijf in uw kot’. ‘Amai nog nie’ ‘het is koffiedik kijken’. ‘Je kunt een paard 
wel naar de vijver brengen, daarom drinkt het nog niet’. Reclamebureaus 
gaan soms creatief om met taal. Een aardappelbedrijf: schatjes van patatjes. 
Een koffiebranderij: we hebben een boontje voor u. Een campagne voor 
verkeersveiligheid: nuchter, helm, fietsverlichting… daar kun je mee 
thuiskomen.  
De scheepvaarttechnologie levert een belangrijke bijdrage aan de rijkdom 
van onze taal. Een bekend voorbeeld is de uitdrukking ‘aan de bak komen’. 
De bak was de plaats op het voordek van een galjoen waar een kuip met 
voedsel stond. Matrozen trokken naar de bak om te eten. Wie te laat komt, 
komt niet aan de bak en krijgt geen eten. Wie nog dienst heeft en pas na de 
anderen kan eten, wordt een ketelaar genoemd. Vandaar de uitdrukking 
‘daar kun je ketelaar van blijven’ of je kunt er naar kijken, maar niet van 
genieten.
Bakboord heeft een heel andere oorsprong, nl. van het woord bac wat rug 
betekent. Het stamt uit de tijd dat het roer van het schip zich vooraan aan 
de rechterkant van het schip bevond. Vandaar stuurboord.  De schipper 
stond met zijn rug (bac) naar de linkerkant van het schip, bakboord. 
Voor de quizzer: er is een ezelsbruggetje om te onthouden wat links en 
rechts is. Enkel stuurboord heeft een r in zijn naam, vandaar rechterzijde. 
Uit een varkensstal kennen we het bakbeest. De zwijnen die het dichtst bij 
de voerbak staan worden het dikst. De betekenis is verruimd: een zwaar, 
lomp en moeilijk te hanteren voorwerp.

 WA

Eureka!
Aflevering 4

Hippocrates (ca 460 – 370 v. Chr.)
Vader van de geneeskunde

Hippocrates van Kos was een Griekse arts in een 
tijd dat vele kwalen nog werden toegeschreven aan 
bovennatuurlijke krachten. Epilepsie (vallende ziekte) 
bv. was een straf van God nadat de lijder betrapt was 
op een goddeloze daad. Hij stelde als eerste natuurlijke 
oorzaken voor ziekten en niet als straf. Hij was overtuigd 
dat gezondheid bij de mens afhing van de balans tussen 
lichaamssappen  (de leer der humores) nl. slijm, bloed, 
gele gal en zwarte gal. 
Hippocrates maakte gebruik van extracten van planten. 
Als pijnstiller en koortswerend middel gebruikte hij ex-
tracten uit de bast van wilgen (Salix), In de 19de eeuw 
was er de opkomst van de farmaceutische industrie en 
vond men het werkzame bestanddeel acetylsalicylzuur 
(je vindt er salix in), dat onder de merknaam ‘aspirine’ 
door Bayer werd gecommercialiseerd. 
Een esculaap is een symbool van een staf met daarom-
heen een gekronkelde slang dat staat voor het embleem 
van geneeskundigen. Het is een herinnering aan Asclepi-
us, de Oudgriekse god van de geneeskunde. Het jaarlijks 
vervellen van de slang staat symbool voor verjonging.
Hippocrates leidde een artsenschool op zijn ge-
boorte-eiland Kos en hechtte veel belang aan be-
roepsmoraal. Hij ontwierp een artseneed die nu 
nog als de ‘Eed van Hippocrates’ wordt afgelegd. 
Hij wordt dan ook de Vader van de Geneeskunde  
genoemd.                  WA

Buste van Hippocrates, 
Paulus Pontius  

(1603-1685) naar Peter 
Paul Rubens (1638).

Bib Beveren en Bib Kieldrecht open

Vanaf dinsdag 2 juni zetten Bib Beveren en Bib Kieldrecht de deuren terug 
op een kier. Lezers kunnen opnieuw materialen lenen tijdens de normale 
openingsuren mits de opvolging van de nodige maatregelen.
Enkel Bib Beveren en Bib Kieldrecht heropenen.
De overige uitleenposten blijven voorlopig toe tot wanneer de  leners 
ook daar in veilige omstandigheden kunnen ontvangen worden. Om 
tegemoet te komen aan de leners in die deelgemeenten, kan men gratis 
titels blijven reserveren tot eind juni. Afhalen is enkel mogelijk in Beveren 
en Kieldrecht tijdens de openingsuren.
Tijd voor een nieuwe fase
“Tijdens de sluitingsperiode hebben we de voorbije weken via de 
contactloze afhaaldienst toch meer dan 
4 500 leners kunnen plezieren met meer dan 12 000 geleende materialen. 
De vele �jne reacties van de leners deden deugd.  Het is tijd voor een 
nieuwe fase: we  kijken er naar uit om onze leners terug in levende lijve te 
kunnen verwelkomen en hen nog meer van dienst te zijn!’, aldus Mireille 
Geerinck, bibliothecaris.

Veiligheid boven alles!
Een beperkt aantal bezoekers tegelijk worden toegelaten. Kom niet met 
het hele gezin naar de bib en kleine kinderen blijven bij de ouders. 
• Iedereen houdt afstand van elkaar en volgt een verplichte looprichting.
• We voorzien een aparte in- en uitgang.
• Teruggebrachte materialen gaan eerst in quarantaine vooraleer terug 

uit te lenen.
• Het bibbezoek is beperkt tot maximaal 30 minuten.
• Mondmasker is verplicht. 
• 
Wat kan voorlopig nog niet?
• Tijdschriften en kranten ter plaatse inkijken.
• De toiletten blijven gesloten.
• Vrij rondlopen in de bib is verboden.
• Zitten en/of studeren in de bib. 
• 
Bib Beveren 037501050 bibliotheek@beveren.beDe eed van Hippocrates (aangepaste versie) van de orde der artsen van 

België (versie juli 2011)

Nu ik toetreed tot de medische professie, beloof ik dat ik mij naar mijn beste 
vermogen voor een kwaliteitsvolle geneeskunde ten dienste van de medemens en 
de samenleving zal inzetten.

Ik zal het beroep van arts plichtsbewust en nauwgezet uitoefenen.

Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun 
lijden verlichten.

Ik zal mijn patiënten correct informeren.

Ik zal geheimhouden wat ik krachtens mijn beroep van mijn patiënten weet, ook 
na hun dood.

Ik zal de professoren en allen die mij gevormd hebben, blijvend waarderen voor 
wat ze mij hebben bijgebracht.

Ik zal mij blijven bijscholen, de grenzen van mijn mogelijkheden niet overschrijden 
en waar mogelijk bijdragen tot de vooruitgang van de geneeskundige kennis.

Ik zal verantwoordelijk omgaan met de middelen die de maatschappij ter 
beschikking stelt en ijveren voor een gezondheidszorg die toegankelijk is voor 
iedereen.

Ik zal mij collegiaal gedragen en respectvol met medewerkers omgaan.

Ik zal ervoor waken dat mijn houding tegenover patiënten niet beïnvloed 
wordt door levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociale stand, ras, etnie, 
nationaliteit, taal, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, ziekte of handicap.

Ik zal het leven en de menselijke waardigheid eerbiedigen.
Zelfs onder druk, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die 
indruisen tegen de menselijkheid.

Dit verklaar ik plechtig, uit vrije wil en op mijn woord van eer.



DE BEVERSE KLOK - 4 

Straatapplaus Meerminnendam

Dagelijks een aangepast liedje met applaus en geklop op potten en pannen.
In het weekend mocht het iets meer zijn namelijk twee of drie liedjes.
Op zaterdag overal een kaars om onze overleden Corona patiënten te 
gedenken.
Gestart op 23/03/20 met enkele buren en gestopt op 31/05/20 met een 
dertig tal buren uit de straat.

Sonia

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Applaus en muziek

Joos Vijd, digitaal

Corona steekt overal stokjes 
voor. Er was de uitreiking 
van de cultuurboom aan 
onze krant. Er was het project 
VIJDAWA voorzien eind 
april. Toch zullen al enkele 
initiatieven deze zomer 
kunnen doorgaan. Later 
informeren we de details.
Als opwarmertje kan het 
publiek al kennis maken 
met Joos Vijd, Beverenaar en 
opdrachtgever van het Lam 
Gods,  via de online expo ’Joos. 
De (on)eindigheid van Vijd’, 
aangeboden door Google 

Arts & Culture en gemeente Beveren https://bit.ly/3bQnIaO. Op die manier 
kan iedereen vanuit zijn luie zetel kennismaken met de kastelen, polders 
en kerken die Joos Vijd en zijn familie hielpen vormgeven in Beveren. Deze  
online tentoonstelling kun je bekijken vanaf  woensdag 20 mei via https://
artsandculture.google.com.. Deze expo zal later ook ‘life’ te bewonderen 
zijn in Erfgoedhuis Hof Ter Welle. Op een nieuwe datum voor de fysieke 
tentoonstelling ‘Joos. De oneindigheid van Vijd’ is het nog even wachten 
maar intussen kan iedereen zich alvast virtueel vergapen aan alle pracht en 
praal die Joos Vijd naliet in Beveren. 

WA

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Beverse bakkers 
Zoete en zoute VIJD-koekjes

Vier bakkers uit Beveren (Dirk Verhelst, Nico Everix, Kris van Steenlandt en 
Veronique De Rop) pakken uit met een nieuw streekproduct: de zoete en 
zoute VIJD-koekjes.  Ze ontwikkelden het recept speciaal voor het VIJD-jaar 
dat Beverenaar Joos Vijd, opdrachtgever van het Lam Gods  in de kijker zet. 
“Met een middeleeuws zegel en een smaak met granola en dedermeel, zijn 
de koekjes meer dan een nieuwe lekkernij,” aldus bakker Dirk Verhelst, één 
van de initiatiefnemers. Er zijn ook vijf uniek ontworpen VIJD-bieren.
Je kan een pakje koekjes van 150 gram kopen aan 4 euro bij bakkerij 

Verhelst-Buys in de 
Halfdreef in Beveren, 
bakkerij Everix in de 
Kruibekesteenweg 
61 in Beveren en 
bij bakkerij Van 
Steenlandt in de 
Koolputstraat in 
Melsele. Ook de 
geschenkverpakking 
met de 5 uniek 
ontworpen VIJD-
bieren en de twee 
pakjes koekjes zijn 
te koop aan 25,50 

euro bij de betrokken bakkerijen en kan je via mail bestellen bij VZW Bier 
Verenigt: wintersellen@skynet.be, gsm 0477 28 34 27
Meer informatie: Dirk Verhelst, gsm 0468 33 37 78, 

verhelst-buys@
telenet.be

©Jornis ‘t Kwijt

©Ines De Smet

Bijscholing Redders van LAGO

LAGO zet alles op alles om de 
zwemparadijzen in optimale 
omstandigheden te laten hervatten 
wanneer er groen licht gegeven 
wordt. En als dat gebeurt, dan zal 
dat gebeuren in alle veiligheid. 
De centra worden aangepast 
om iedereen in zorgeloos  te 
laten genieten van zwemplezier 
én de redders van LAGO zijn 

inmiddels bezig met het volgen van een bijscholing omtrent de nieuwe 
reanimatierichtlijnen in functie van Covid-19.

LAGO gaat ervan uit dat iedereen binnenkort terecht kan in een LAGO 
zwembad voor een veilige duik in het water. Vakantie in eigen land zal 
deze zomer zeker populair zijn. Vorige zomer genoten maar liefst 600.000 
bezoekers van waterpret in de subtropische zwemparadijzen van LAGO. De 
weergoden voorspellen alvast een zomer met tropische temperaturen. Een 
zwemparadijs zal tijdens deze hete dagen een topbestemming zijn met 
heerlijk verkoelend buitenwater dichtbij huis.
LAGO wil voldoen aan  vijf sleutelwoorden: veilig, vooruitstrevend, 
vlekkeloos, warm en plezierig. Het coronavirus wordt niet doorgegeven 
via zwembadwater. Het water is ontsmet met chloor en dat doodt zowel 
bacteriën als virussen.
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Zomer

De weerkundige zomer is 
begonnen. Maar na de hoge 
temperaturen en het mooie weer 
zou men denken dat hij al een 
tijdje bezig was. En uiteindelijk 
is er wat regen gevallen. Daar 
hadden de natuur, de tuinen en 
veel landbouwgewassen hoge 

nood aan. In normale tijden spat rond deze periode de frisheid en de levendigheid 
van de planten in je gezicht. Niets van dat alles nu. Veel beplanting en zeker de 
gazons liggen er flets en verlept bij. Zeker die planten die de volle middagzon te 
verduren kregen. Maar na wat regen zal daar wel snel verandering in komen. We 
mogen de veerkracht van de natuur nooit onderschatten.

In juni groeien de meeste tuinen naar een hoogtepunt. De voorjaarsbloeiers zijn 
weliswaar uitgebloeid maar hun taak word overgenomen door onder andere ge-
ranium, rozen, clematis en zoveel andere schitterende tuinplanten. Een van mijn 
favoriete tuinplanten in dit seizoen is het vingerhoedskruid. Een wilde plant die 
in Europa algemeen voorkomt en die je regelmatig aan de rand van bossen ziet 
opduiken. Het is een tweejarige plant. Het eerste jaar maakt ze een bladrozet, 
waarna het tweede jaar de bloemen aan een lange steel (soms meer dan twee 
meter) verschijnen. De bloei begint onderaan en schuift stilaan naar boven op, 
terwijl onderaan de zaaddozen reeds verschijnen. En uitzaaien doen ze zich mas-
saal. Maar de zaailingen laten zich gemakkelijk verwijderen en ze worden nooit 
een pest. Voorkomen is hier de boodschap. Er zijn meer dan twintig soorten vin-
gerhoedskruid en tientallen variëteiten en het zal niemand verbazen dat de En-
gelsen hier weeral kampioen zijn in het veredelen en kweken van diverse soorten 

van deze typische cottage tuinplanten. Ik heb in mijn tuin jaren geleden enkel de 
witte aangeplant en elk jaar is het weer een mooi beeld als de tientallen schitte-
rend witte speren voor een prachtig verticaal accent in de borders zorgen. Het is 
jammer dat je ze niet méér in onze tuinen aantreft. Het zijn gemakkelijke planten 
die nooit problemen geven en die op bijna elke grond en op iedere plek, zo’n of 
schaduw, groeien. Bovendien zijn het enorme leveranciers van nectar en stuif-
meel voor onze hommels en het is een plezier om gade te slaan hoe de insecten 
bloem na bloem bezoeken om al dat goeds te bemachtigen. Slechts één kleine 
bemerking: je moet oppassen dat kleine kinderen niet met hun vingertjes in de 
bloemen gaan peuteren want de plant bevat giftige stoffen.

De vijver in de tuin is nu ook op zijn mooist. En daarvoor zorgen onder andere de 
waterlelies. Het zijn ook wilde planten die je in de natuur vaak in vijvers aantreft 
maar waarvan ook tientallen cultivars in alle kleuren bestaan. Het zijn echte zon-
nekloppers die bij de eerste zonnestralen zich openen en nadat ze overdag door 

veel insecten bezocht worden zich ‘s avonds weer slui-
ten. Sommige tropische soorten zijn zelfs nachtbloei-
ers en openen zich enkel als het donker wordt om dan 
door nachtvlinders en zelfs vleermuizen bestoven te 
worden.
Een vijftal jaar geleden plantte ik aan de rand van de 
vijver een paarse trompetbekerplant (Sarracenia pur-
purea). Het is een vleesetende plant uit het oosten van 
de Verenigde Staten en Canada en dus goed winter-
hard. De plant bezit bekervormige bladeren die een 
zoete lokstof bevatten en waarvan de rand glibberig is. 
Hierdoor glijden kleine insecten van de rand in de be-
ker en worden daar, na verdrinking, door de plant ver-
teerd. Zo voorziet de plant die meestal op zeer arme 
gronden groeit zich van de nodige voedingsstoffen. 
Elk jaar bloeit deze plant, vóór het verschijnen van de 
bekers, met een schitterende gele bloem op een sten-

gel van wel veertig centimeter lang. Zo worden mogelijke bestuivers niet gedood. 
De bloem heeft ook een heel speciale vorm met onder andere een parapluvor-
mige stamper. Heel mooi om te zien!
Geniet nog van de lange zomeravonden want binnen niet al te lange tijd begin-
nen ze weer te korten.

François

 Vingerhoedskruid Waterlelie.

In de tuin

Trompetbekerbloem

Bebloemingswedstrijd

Ook dit jaar, in de loop van de zomer, gaat een jury op zoek naar de 
mooiste aangelegde Beverse tuintjes die werden ingeschreven voor de 
bebloemingswedstrijd.
Wie zich voor 31 juli  inschrijft bij de Groendienst, maakt kans om een 
mooie prijs te winnen! Deelnemen is gratis.
Meer info en inschrijvingen via  https://www.beveren.be/
bebloemingswedstrijd, bij de Groendienst  of via de deelnemende 
bloemisten.

LEK AT GEZEET IS 4
Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld  

1 meter diep was.  Hij verdronk.
(Godfried Bomans)
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HORIZONTAAL:
(1) departement in Frankrijk (6) ~ 
de Janeiro (7) overeen te komen 
(9) Provinciaal Technisch Instituut 
(11) geluk (14) ultraviolet (15) 
koepel kan christelijke 
werknemersorganisaties (16) 
alcoholhoudende drank uit hop 
en mout door gisting bereid (18) 
scherm van fijnmazig materiaal 
om een open raam of deur af te 
sluiten (21) staat in de VS 
afkorting (22) uitroep ve aap (24) 
geelachtig wit (26) bep zoogdier 
(28) voegwoord (29) te veel (31) 
gedeelte vd aarde dat boven 
water uitsteekt (32) science 
fiction (33) alea iacta ~ (35) 
achtervoegsel voor 
rangtelwoorden (36) toeren per 
minuut (Eng) (37) algemeen 
bekend

VERTICAAL:
(1) bep zoogdier met vier handen (2) gedrevenheid (3) product ve kip (4) algehele 
bewusteloosheid (5) geluid voortgebracht door de spraakorganen (7) de tovenaar van 
~ (8) kiloliter (10) ruiker (12) uitroep (13) huidrand aan spek (16) bep smaak (17) 
jongensnaam (19) radio controlled (20) om de eerste gevolgen van plotselinge 
veranderingen op te vangen (23) eerste vrouw (25) aardappelgerecht (27) voorvoegsel 
met betekenis 'in' (30) boom (34) tot en met (35) secundair onderwijs

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL 236

KRUISWOORDPUZZEL 237

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 61: ZOEK HET WOORD  (OPLOSSING IN DIT NUMMER)
 ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

BERICHT AAN DE REIZIGERS

Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen, 
dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen. 

Zit rustig en geduldig naast het open raam: 
gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam. 

Zoek in 't verleden weer uw frisse kinderogen, 
kijk nonchalant en scherp, droomrig en opgetogen. 

Al wat ge groeien ziet op 't zwarte voorjaarsland, 
wees overtuigd: het werd alleen voor u geplant. 

Laat handelsreizigers over de filmcensuur 
hun woordje zeggen: God glimlacht en kiest zijn uur. 

Groet minzaam de stationschefs achter hun groen hekken, 
want zonder hun signaal zou nooit één trein vertrekken. 

En als de trein niet voort wil, zeer ten detrimente 
van uwe lust en hoop en zuurbetaalde centen, 

Blijf kalm en open uw valies; put uit zijn voorraad 
en ge ondervindt dat nooit een enkel uur te loor gaat. 

En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord, 
waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord, 

Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen 
betekent voor de dolaards en de ware wijzen... 

Wees vooral niet verbaasd dat, langs gewone bomen, 
een doodgewone trein u voert naar 't hart van Rome. 

Jan Van Nijlen (1884-1965)

Wat Blijft

ONS ELSKE

In hun strijd tegen het sluipverkeer zijn drie straten in 
Zwijndrecht voortaan exclusief voorbehouden aan automobilisten die in 
het eigen dorp wonen. De lokale politie zal op verschillende tijdstippen 
identiteitscontroles uitvoeren. Wie de verbodsborden negeert en geen 
domicilie heeft in Zwijndrecht krijgt een boete van 58 euro.
En in Beveren vrezen ze dat de N70 op hun grondgebied daardoor gaat 
dichtslibben. Gaan wij van de weeromstuit de Zwijndrechtenaren 
beboeten die straks bij ons in de file komen staan? Ik stel voor: 59 euro!



DE BEVERSE KLOK - 7 

Lien Claessens is geboren en getogen in 
Melsele waar ze ook les geeft in gbs De 
Toren. Tijdens een van haar lange reizen 
kwam ze haar man Nicholas tegen die uit 
Australie komt. Samen hebben ze heel wat 
van de wereld gezien maar hebben zich 
nu terug gevestigd in Melsele samen met 
hun kinderen Lily en Oscar. In 2019 was ze 
(dorps)burgemeester van Melsele.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Toneel, fotografie, yoga, reizen, met mijn diertjes/kinderen bezig zijn
 (bijna hetzelfde). 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Ain’t no mountain high enough, ik hou erg van de Motown uit de jaren ’60 maar 
in the 90’s hebben ze ook wel zalige platen gemaakt.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
“the time of my life” uit een van mijn favoriete films Dirty Dancing �

Welke sport beoefen(de) je?
Yoga, al veel jaartjes ging ik naar Antwerp Yoga maar sinds dit jaar is mijn favoriete 
leerkracht ook yogales aan het geven in Beveren, veel handiger en rustgevender 
dan naar ’t stad pendelen.

Welke sport zie je liefst op TV?
Voetbal tijdens WK en EK

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Kim Clijsters, blijft altijd even sympathiek.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?   
Geel, frangipanibloem

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Ik ben een stripboek lezer: Thorgal

Welke strip las/lees je het liefste?  
Thorgal dus en vroeger Jommeke en Yakari

Welk is je lievelingsgerecht?
Vogelnestjes

Wat was je aangenaamste ervaring?
De inrichting van mijn huis na het tv programma: Een frisse start met VT wonen

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Australie! En Melsele natuurlijk

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Elke vrijwilliger van de talrijke organisaties die we rijk zijn. Ze verdienen allemaal 
een standbeeld.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Ik hou van de stad als ik nadien terug naar “den boerenbuiten” kan gaan. 
De zee maar dan geen drukke kustgemeente.

Wat is voor jou geluk?
Buikpijn hebben van het lachen samen met vrienden en familie.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een lekker Roseetje, maar meestal word ik er luider van...

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Fietstochtje, ik lees te weinig

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Cafeetjes rond de kerk van Melsele

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Voorlopig nog niemand maar arrogante mensen, mensen die niet eens goeiedag 
zeggen, daar heb ik toch wel een hekel aan.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Spelen in het magazijn en den hof van mijn papa, spelen op de speelplaats van de 
kleuterschool in Melsele.

WILDE NOU IES WA WETEN?
20 VRAAGJES AAN LIEN CLAESSENS

Op 25 juni 1967 maakte de techniek een fantastische en historische 
gebeurtenis mogelijk.
Satellieten werden voor de eerste keer verbonden tot één groot 
wereldomvattend televisienet. Elk land met een televisiestation kon aan deze 
unieke onderneming meedoen en werd verzocht één of meer van zijn beste 
items uit te zenden. Het resultaat was een programma met een verbluffend 
eenvoudige titel: “Onze Wereld”.
Zoals bij veel historische gebeurtenissen deden zich ook nu een paar 
moeilijkheden voor. Op het laatste ogenblik trokken de communistische 
landen zich terug en in de binnenlanden van Australië viel op enkele plaatsen 
het beeld uit. Maar het werd een groot succes…zo wordt gezegd.
De USA bracht een leuk programma over erwtenteelt in Prairie Hills, 
Wisconsin.

Groot-Brittannië  was heel wat origineler… 
Zevenhonderd miljoen mensen over de 
hele wereld kregen tegelijkertijd de Beatles 
te zien. “All you need is love”, zongen ze en 
wij geloofden hen op hun woord.

Het was een verheerlijking van de 
popmuziek op dat ogenblik.
Het was indertijd ondenkbaar dat een 
popdeuntje ooit weer zo’n enorme 
publiciteit zou krijgen. 

Muziek verzacht de zeden
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We zitten ondertussen in het gezegende jaar 1958.  Het ‘Moderne Feestsalon 
van Verstraeten’ opent in de Kloosterstraat. Als ik denk hoeveel jonge gasten 
van mijn generatie daar hun eerste (of tweede of derde) lief gevonden 
hebben… De Beverse veearts D’Hondt ging met zijn broer op hazenjacht 
en stoot per malheur op een everzwijn. Toen het dier naar hem toeliep 
schoot de jager het dier ‘vanop 4 meter afstand’ dood. De heldendaden 
werden in het lang en het breed in een artikel bejubeld.  Het gemeente-
bestuur deelt mee dat er in 1957 in Beveren 3 echtscheidingen plaats 
hadden. Zou dat nu niet per week zijn ? In Melsele  en Kallo waren geen 
echtscheidingen. De Beverse onderpastoor Van Achter wordt benoemd tot 
pastoor in Kieldrecht. Ik lees in de gazet dat de broederschool het toneelstuk 
‘De Wondersteen’ brengt. Ik weet nog dat ik daar mijn allereerste toneelrol 
in heb gespeeld. In Antwerpen willen ze een commissie samenstellen om 
na te gaan of er misschien een tweede tunnel onder de Schelde (of 
misschien wel een brug) nodig is. Uiteindelijk zal die tweede tunnel, de 
Kennedytunnel, tien jaar later in 1968 geopend worden door de Koning. 
In Beveren en in Melsele wordt een examen georganiseerd voor veldwachter. 
De sollicitatie moet met een eigenhandig geschreven brief gebeuren. 
Dan zijn ze zeker dat hij kan schrijven. Omdat het blijkbaar heel erg koud is, 
vragen de voetballers of ze met een lange broek mogen voetballen. 
Antwoord van de voetbalbond: neen, maar ge moogt wel een lange 
onderbroek onder uw korte voetbalbroek dragen. Ik geloof nooit dat één 
sjotter dat kostuumke gedragen heeft. De Bond van de Kroostrijke 
gezinnen organiseert verschillende voordrachten voor jonge mensen die 
in het huwelijk gaan treden. De avond rond ‘voorlichting’ wordt door 
een pater gegeven. Zou die daar zelf wel op de hoogte van zijn? De 
Heemkundige Kring lanceert een nieuw tijdschrift onder de titel ‘Het Land 
Van Beveren’. Het tijdschrift bestaat nu nog. In Doel draait men de 
film ‘de toekomst begint vandaag’.  Heel ver in de toekomst hebben ze daar 
zeker niet gekeken.  

J.B.  (wordt vervolgd)

IN MEMORIAM
Op 31 mei overleed op 75-jarige leeftijd in Sint-Niklaas 
ex-SK Beverenspeler William Verdonck. William, 
geboren in Beveren op 9 december 1944, maakte deel 
uit van de legendarische scholierenlichting van de 
jaren zestig. In het seizoen 64-65 debuteerde hij in de 
eerste ploeg die toen derde werd in derde klasse. De 
twee volgende seizoenen werd hij een vaste waarde 
in de verdediging : Beveren werd twee keer op rij 
kampioen en stootte door naar de eerste afdeling. 
In de voorbereiding van dat debuutseizoen op het 
hoogste niveau liep William een beenbreuk op tijdens 
de training. 13 maanden revalidatie en hij werd nooit 

meer de oude. William bleef tot in 1971 bij SK Beveren en speelde nog 25 matchen 
in eerste klasse. Ook op Arsenal en Valencia speelde hij mee in de Europacup. 
William combineerde het voetballen op hoog niveau met een job als bouwvakker. 
Hij voetbalde nadien nog enkele seizoenen bij derde klasser Vigor Hamme en hing 
toen de shoes aan de haak. Op zijn 31ste begon een nieuwe loopbaan voor hem, het 
ultralopen. Het was zijn vader die hem een zetje gaf. Vader Verdonck was een bekend 
wielerverzorger (van ondermeer Peet Oelibrandt, verschillende Wase amateurs maar 
ook grote namen als Stan Ockers en Rik Van Steenbergen kwamen geregeld ten rade 
bij hem). Om de winter te overbruggen liet hij zijn renners deelnemen aan crossen 
en hij wilde dat zijn met voetballen gestopte zoon het goede voorbeeld gaf aan die 

renners. Het werd uiteindelijk een passie en 
omdat ook het bedrijf waar hij 23 jaar werkte 
, Electrabel, een eigen lopersteam had, kwam 
van het één het ander. William sloot zich aan 
bij Volharding en hij werd een wereldtopper 
in zijn leeftijdscategorie. Zo nam hij 13 keer 
deel aan de Spartathlon in Griekenland, een 
legendarische wedstrijd van 246 km.
Langs deze weg willen we onze innige 
deelneming betuigen aan zijn echtgenote 
Simonne, familie en vrienden . 

RB
Op 31 mei overleed thuis op de Glazenleeuw 
Lucien Van Mieghem, de weduwnaar van 
Gaby Heyrman. Hij was geboren op 29 juli 
1931 en verloor 6 jaar geleden zijn echtgeno-
te. Het echtpaar had 5 kinderen: Dirk, Kristine, 
Marleen, Hilde en Geert. Voor zijn beroep was 
Lucien groenverzorger aan de autosnelwe-
gen.
Hij woonde na het overlijden van Gaby alleen 

in zijn woning maar kon rekenen op de bereidwillige hulp van zijn kinderen.
Lucien was een vriendelijke man en hij kwam graag onder de mensen en daarom 
beoefende hij verschillende hobby’s: kaartspelen, biljarten en boogschieten. Hij ging 
ook dikwijls naar de thuiswedstrijden van KSK Beveren.
Hij was ook geregeld te zien in RVT De Notelaar waar hij tot aan haar overlijden zijn 
zus Lisette ging bezoeken.

De 24e van de meimaand, de maand waarin 
Maria Suy gedurende veel jaren honderden 
Gaverlandgangers voor haar deur in de 
Gaverlandstraat heeft zien passeren, heeft zij 
het tijdelijke met het eeuwige verwisseld in 
WZC De Regenboog in Zwijndrecht. Maria 
was te Melsele geboren op 21 februari 1927. 
Zij huwde met Louis Hiel en werd moeder 
van een mooi gezin van 8 kinderen: Clement, 

Monique, Riet, Ludo, Anne, Marc, Luc en Berlinda. Er kwamen 13 kleinkinderen en 5 
achterkleinkinderen. Maria was een goede echtgenote en moeder en een zorgzame 
huisvrouw.
Zoals in veel van de toenmalige grote gezinnen zorgde zij thuis voor een aangename 
sfeer voor de kinderen, familie en vrienden. Dat herinner ik mij van toen ik daar jaren 
geleden kwam voor een interview voor de Beverse Klok met haar man Louis die op 
technisch gebied super begaafd was. (Met dank aan André Heyrman) 

RP

VRIJGEVIGE BANKEN

Een lezeres liet mij een brief zien die ze bij haar bankuittreksels gekregen 
had. De royale intrestvergoedingen vielen direct in het oog. Er is sprake 
van een nieuwe niet-gereglementeerde spaarrekening die ze de Pro-
plusrekening noemen en die voorbehouden is voor groeperingen en 
feitelijke verenigingen.
Als je leest dat de basisrente 0,00% is en de getrouwheidspremie eenzelfde 
0,00% dan vraag je je toch af waar ze die PLUS vandaan halen in de naam 
Pro-plusrekening. Dat is me een raadsel ! ‘Plus’ betekent toch ‘meer’!?
En als je dan even verder leest, zie je ook dat de roerende voorhe�  ng op 
die intrest 30% bedraagt. Dertig procent op al die nullen, daar zal Vadertje 
Staat ook ‘een vette mee zijn.’

RP

Altijd hetzelfde en toch anders

De Franse schilder CLAUDE MONET was bezeten om een gebouw telkens 
opnieuw vanuit een andere lichtinval te schilderen. Zo schilderde hij de 
kathedraal van Rouen maar liefst 33 keer. Elke keer leverde dat een ander 
schilderij op omdat er op elk moment van de dag een andere lichtinval is. 
De kathedraal zag er anders uit in de vroege ochtend dan in de late middag, 
anders bij regen dan bij volle zon. Hij koos daarvoor een vaste plek om te 
schilderen. Hij ging elke keer in de etalage van een winkel recht tegenover 
de kathedraal zitten. In de winkel werden dameskleren verkocht en de 
klanten vonden het niet leuk op regelmatig een man aan te tre� en in de 
etalage.
(uit : Och,het is maar een Van Gogh)
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,   blauwe datjes. blauwe datjes. blauwe datjes.

Zaterdag 30 mei speelde KARLO LULIC de halve � nale van de Kroatische beker 
achter gesloten deuren. Hij verloor die halve � nale met zijn club SLAVEN BELUPO 
tegen Lokomotiv Zagreb met 3-1. Slaven Belupo ging pas in het slot onderuit 
want het stond lang 0-1 voor. Lulic wordt uitgeleend door Waasland-Beveren en 
ligt daar nog onder contract tot 30 juni 2021. Slaven Belupo is een voetbalclub 
van Koprivnica, een stad aan de Hongaarse grens…Belupo is de naam van de 
sponsor, een farmaceutisch bedrijf. 

Een andere verhuurde speler, de Italiaan FRANCESCO FORTE, was bij Juve Stabia 
(een ploeg van Castellammare , gelegen tussen Sorento en Pompei) zeer succesrijk 
het afgelopen seizoen. Ondanks het feit dat hij maar half september voor het 
eerst in actie kwam voor Juve Stabia scoorde hij in competitie 13 keer, goed voor 
een derde plaats in de topscorerslijst. Juve Stabia lichtte dan ook de optie die het 
had op het contract van Forte. Zijn marktwaarde is op een jaar verdubbeld tot 
950.000 euro. 

In onze reeks over jubileummatchen zijn we beland in het jaar 1966. SK Beveren 
speelde toen in derde klasse onder trainer Omer Van Boxelaer. Op de 26ste 
speeldag (van de 30) wint Beveren de derby tegen Hamme met 3-2 voor niet minder 
dan 11.000 toeschouwers. Door de zege heeft het (in het tweepuntensysteem) 
drie punten voorsprong op Roeselare. Maar het wordt nog bibberen na een 
3-2 verlies op Moeskroen, een moeizame 3-2 tegen Kortrijk en een gelijkspel 
thuis tegen Zottegem. Daardoor was er nog een punt nodig op de slotdag op 
het veld van konkurrent Zwevegem, het werd 2-2. Na het seizoen was er de 
afscheidsmatch voor ANDRE DE POORTERE en JULIEN VAN GOOL. Tegenstander 
op de Freethiel was de Nationale Militaire Ploeg met als belangrijkste spelers 
doelman HermanFranssens(Turnhout), Jean-Paul Spaute(Charleroi), Pekke Van 
Hees(Beerschot) en De Vos(Zottegem).  Andre De Poortere speelde 15 seizoenen 
in het eerste elftal van Beveren, goed voor meer dan 400 wedstrijden. Hij 
debuteerde als 16-jarige in 1951 en vanaf 1960 was hij kapitein (in opvolging van 
Peet Covens). Na zijn afscheid op de Freethiel werd hij speler-trainer bij Gerda. 
Julien Van Gool speelde 8 seizoenen voor SK Beveren (waarvan 5 in derde klasse 
en 3 in vierde). Julien vertrok in de zomer van 1966 naar Red Star Haasdonk waar 
hij speler-trainer werd. 

Soms zijn er ook fans die hun jubileum vieren. Zo was er in de herfst van 2003 op 
de twaalfde speeldag de match van Beveren tegen Bergen die op 2-0 eindigde 
met twee goals van CONSTANT KAIPER. Niet veel speciaals, wel voor superfan 
GEERT DE VREESE voor wie het de duizendste match van Beveren was die hij 
bijwoonde (de aftrap werd gegeven door ex-speler Fred Truyens). 

We hadden het hierboven over het seizoen 1965-66. Op het eind daarvan 
debuteerde de toen 20-jarige Jaak Roelandt  in de eerste ploeg. Jaak die al een 
seizoen bij de jeugd van Beerschot had gespeeld, ging op 21 mei 1966 testen 
op Antwerp. Hij speelde daar mee in de match Antwerp-Charleroi die op 2-0 
eindigde. Hij bleef echter op de Freethiel en werd een vaste waarde in de ploeg 
die kampioen speelde in tweede klasse en ook in de eerste afdeling. In die eerste 
afdeling kwam hij 206 keer uit voor Beveren. 

RB

De vrouwen geven het voorbeeld.

De Red Flames zijn al begonnen met hun voorbereiding voor het volgende 
seizoen. De trainingen werden wel opgesteld naar de corona-normen. Na drie 
maanden non-activiteit is er nu wekelijks een training voorzien in Tubeke. Het 
interlandprogramma ligt ook al klaar. Vier interlands zijn gepland voor het najaar. 
Zoals steeds worden de thuismatchen in Leuven gespeeld.

18/9 België-Roemenië
22/9 Zwitserland-België
27/10 Litouwen-België
1/12 België-Zwitserland

Justine Odeurs, doelvrouw van de nationale ploeg, werkt 
ondertussen als contact-tracer bij COVID-patiënten. 

RB

MOHAMED DIALLO weet van geen ophouden.

In 2005 arriveerden de laatste Ivorianen op de Freethiel…dat is ondertussen al 15 
jaar geleden. Die laatste Ivoriaan was GERVINHO. Die verdient nog steeds dik zijn 
boterham bij de Italiaanse eerste klasser Parma waar hij nog tot midden 2022 een 
contract heeft. 
De kleinste van al die Ivoriaanse voetballers was Mohamed Diallo. Hij speelde 
de meeste competitiematchen in eerste klasse van allemaal voor KSK Beveren : 
109. In 2006 verliet hij Beveren en trok naar het Zwitserse Sion. In Zwitserland 
speelde hij later  nog voor Chiasso en Fc Champagne. Diallo speelde ook in Israël 
voor Maccabi Petach Tikva en in Zuid-Afrika voor Ajax Cape Town. Het meest van 
al voetbalde hij nog in Frankrijk bij Fréjus-Saint Raphaël, Nantes (waar hij maar 
één match speelde), Ajaccio en US Roye (zijn laatste club op profniveau in 2016). 
Op 11 februari 2003 debuteerde hij in de nationale ploeg van Ivoorkust in een met 
0-3 gewonnen match tegen Kameroen aan de zijde van ondermeer Kolo Toure, 
Zokora, Drogba, Kalou en Yeboah. Hij was die wedstrijd de enige van Beveren 
opgeroepen Ivoriaan…normaal behoorde Yapi Yapo in die periode ook bij de 
selectie van Ivoorkust.  Voor Diallo kwam er het jaar daarop nog 1 selectie bij 
(in Tunesie) en daar bleef het bij want hij werd overvleugeld door zijn academie-
genoten Boka, Touré, Marco Né, Romaric, Eboue, Junior, Badjan en Gervinho 
die allemaal A-internationaal werden in Ivoorkust. 
Mohamed, in mei 37 jaar geworden , woont in het Noord-Franse Saint-Georges-
sur- l’Aa (in het departement Pas-de-Calais). Sinds 2017 speelt hij daar in de 
reeks Régional 1, het zesde niveau in Frankrijk (te vergelijken met onze eerste 
provinciale). In de periode 2017-2019 speelde hij bij Loon-Plage (waar de 
overzetboot Duinkerken-Dover vertrekt). Dit seizoen begon hij bij Gravelines 
en tijdens de wintermercato stapte hij over naar AS Marck. Door de Corona-
perikelen kwam hij bij Marck nog niet aan spelen toe. 
Diallo is niet de enige Ivoriaan in de regio daar die nog volop actief is in de 
voetballerij. Bij CS BLENOD, een reeksje lager (R2) spelen er dit seizoen zelfs drie, 
MOUSSA SANOGO, BOUBACAR TRAORE SECRETO en JUNIOR ABDULAYE DJIRE. 
Secreto speelt er al sinds 2016, Junior kwam er bij in 2018  (hij is dit seizoen ook 
jeugdtrainer bij Blénod) en op hun voorspraak werd dit seizoen ook aanvaller 
Moussa Sanogo binnengehaald. Na Beveren speelde die in ons land ook nog voor 
Brussels, Bergen en Woluwe-Zaventem. 

RB

Waasland Beveren gaat in de tegenaanval na de degradatie die hen door 
de strot geduwd is!  Dat ze daarbij al hun TV-gelden riskeren bewijst dat ze 
zeker zijn van hun zaak.

 RP

SPORT ANDERS

Spreuk van 't jaargetij

In juni dondergevaar 
betekent een vruchtbaar jaar..
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VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

Het coronavirus of COVID-19 heeft ons leven ingrijpend veranderd. De 
maatregelen om de besmetting te voorkomen worden nu geleidelijk 
versoepeld maar of die versoepeling blijvend is, zullen we moeten afwachten. 
Van het ergste vond ik dat de in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten 
of zij die in een rust- en verzorgingstehuis behandeld werden geen rechtstreeks 
contact met vrienden of familie mochten hebben. In de grootste nood van een 
mensenleven, wordt men dan van zijn vertrouwde personen afgesneden en 
men moet sterven in gedwongen eenzaamheid. 

En ook het gaan groeten van het lichaam van je overleden familielid was de 
overblijvenden meestal niet gegund. Normaal zou je verwachten dat een 
overledene geen besmetting meer kan overbrengen. Maar men beweert dat 
na het overlijden het virus bij lage temperaturen (door koeling) en bij hoge 
luchtvochtigheid echter nog wel tot 48 uur na overlijden in en op het lichaam 
aanwezig kan blijven.

*Ik herinner me het overlijden van een tante een goeie 60 jaar geleden. Zij 
overleed thuis, en gedurende haar laatste weken was ze geen moment alleen 
geweest: echtgenoot of kinderen, steeds was er haar iemand nabij. Soms 
waren er broers of zusters of buren op bezoek. 

Zelfs als ze ‘gepasseerd’ was, zoals men dat noemde, werd ze zelden alleen 
gelaten. Ze lag op een bed in de beste kamer opgebaard en er werden kaarsen 
ontstoken. ’s Avonds werd er gebeden voor haar zieleheil, staande of zittend 
rond het bed.

En ’s nachts werd er bij het lijk gewaakt door familieleden. Vrouwen stonden 
meestal in voor de wake tot middernacht. Sommigen brachten hun brei- of 
haakwerk mee, vooral om zich wakker te houden. Daarna werden ze door 
de mannen afgelost. Die zaten dan meestal rond de tafel en speelden op 
een rustige manier kaart in een aangrenzend vertrek en met de tussendeur 
open. Men ging er van uit dat de overledene nog steeds tot de gemeenschap 
behoorde. Bij sommige families werden de verliezers van het kaartspel soms 
naar het sterfbed verwezen om daar een aantal onzevaders en weesgegroetjes 
te gaan bidden.

De dag voor de begrafenis bracht de begrafenisondernemer de lijkkist en 
werd er in aanwezigheid van alle huisgenoten afscheid genomen en werd het 
lijk gekist.

Het contrast tussen het sterven in de huiselijke kring 60 jaar geleden en de 
vaak onpersoonlijke toestanden bij het overlijden van coronapatiënten nu is 
immens groot.

 RP

De Wetenschapper
De soep wordt zuur als het onweert?

Micro-organismen zijn de oorzaak van het verzuren van 
soep. Bacteriën produceren dan melkzuur en de soep 
wordt zuur. De snelheid waarmee bacteriën zich voort-
planten hangt van verschillende factoren af. 
Er is de zuurtegraad van het milieu, aangegeven door de 

pH. Een pH van 7 is neutraal, een lagere pH wijst op een 
zuur milieu. Bacteriën houden van een neutrale pH en verfoei-

en een zuur milieu. Vandaar dat we azijn(zuur) gebruiken als bewaarmiddel 
voor bepaalde voedingsmiddelen. Vele bacteriën zijn aëroob en  hebben 
nood aan zuurstof. Vandaar dat sommige voedingsmiddelen verpakt wor-
den in een andere atmosfeer, zonder lucht, zoals een vlootje garnalen bv. 
Of vacuüm.
Belangrijk is ook de temperatuur. Bacteriën verkiezen over het algemeen 
een temperatuur tussen 30 en 60°C. Bij een hogere temperatuur worden ze 
afgedood, vandaar pasteurisatie (80 °C) of sterilisatie (120°C). Bij een lagere 
temperatuur wordt de groei drastisch vertraagd, vandaar koelkast en diep-
vries. Na het bereiden van de soep is het zaak om de gevarenzone zo snel 
mogelijk te overbruggen en het product in de koelkast te plaatsen. Bij een 
volgende maaltijd is het geraden om enkel de nodige portie op te warmen, 
en de rest te laten rusten in de koelkast. Op die manier kan de soep lange 
tijd genietbaar blijven. Onweer heeft er dus niets mee te maken, maar het 
simpele feit dat het voor een onweer meestal behoorlijk warm is, kan mee-
spelen.

Samengevat:
De soep wordt zuur
Door temperatuur

WA

groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be
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Komaan Melsele, zet de bloemekes buiten. Ook dit jaar, in de loop van de 
zomer, gaat een jury op zoek naar de mooiste aangelegde Beverse tuintjes 

die werden ingeschreven voor de bebloemingswedstrijd. 
Wie zich voor 31 juli  inschrijft bij de Groendienst, maakt kans om een 

mooie prijs te winnen! Deelnemen is gratis.
Meer info en inschrijvingen via https://www.beveren.be 

bebloemingswedstrijd, bij de Groendienst of via de deelnemende 
bloemisten.

°°°
Ineens kunnen we overal gaan padellen. (nadruk op del). Naast de kantine 
van de sporthal in Melsele komen er twee outdoorvelden , en aan de Lidl 
komen er liefst zes indoorvelden (tussen Melsele en Beveren) in de Hangar 
Padel Club 

°°°

2 afleveringen geleden hadden we het over het hoekhuis Spoorweglaan-
Grote Baan dat was blijven staan na afbraak van het bouwvallig huis ernaast. 
Blijkbaar zoekt de gemeente nu naar een oplossing. Afbreken? Een café of 
een restaurant? Alles ligt open maar dan moeten de plannen wel aangepast 
worden. 

°°°
“Eigen volk eerst in Zwijndrecht”.  Dat was de titel op dinsdag 2 juni in Het 
Laatste Nieuws. 
Wie niet in de gemeente woont zal binnenkort geen gebruik meer kunnen 
maken van Zwijndrechtse sluipwegen. Vanaf zaterdag 30 mei staan er op 3 
strategische plaatsen verbodsborden. Die geven aan dat enkel inwoners van 
Zwijndrecht nog toegang krijgen.
De nieuwe verkeersborden komen in de Schaarbeekstraat, in de Lindenstraat 
en in de Melselestraat.
Iedereen die in Zwijndrecht woont mag wel doorrijden. Verkeer komende 
van de E17, Kruibeke, of Beveren, kan daarentegen enkel nog richting 
Antwerpen via de Kruibeeksesteenweg of de N70. Wie betrapt wordt moet 
58 euro boete betalen. 
Om te vermijden dat hierdoor de N70 dichtslibt komt een intelligente sturing 
van de verkeerslichten aan Hof Ter Rijen.  Die zorgt er vanaf dinsdag 2 juni 
voor dat de lichten op rood springen als de maximale capaciteit van de N70 
is bereikt. Dat dit files gaat opleveren tot in Beveren is een zekerheid.
Eerder was ook al de toegang naar Zwijndrecht aan de Smoutpot afgesloten 
(enkele richting)
Efkes stout zijn: gaan we de Zwijndrechtenaars nu een boete laten betalen 
als ze langs de Koolputstraat en ’t Leurshoek naar Beveren rijden om de N70 
te vermijden.? Of langs de Heirbaan naar Beveren? 

HET GRAFSCHRIFT VAN DE WEEK:

Hij reed door Zwijndrecht de Melselenaar

en kreeg een boete, toch wel heel raar.

DEN  EST

Oplossing Crypto 61:  SJILP   SPERMA   PUINHOOP   MASTENTOP   
LEVERVLEK   SCHARRELEI   CYCLOCROSS    GODSAKKERS   SPAARVLAM   
ZOJUIST   REIGER   AKTES  en dus ….JENEVERKRUIK  

De fratsen van Trump

Trump komt te overlijden en gaat, zoals dat 
bij hem altijd het geval is, in goed gezelschap 
van Einstein en Picasso naar de hemel. Als 
ze zich aanmelden bij Sinte Pieter kan die 

moeilijk geloven dat hier een eminent gezelschap bij hem staat. Hij vraagt 
dat ook om zich bekend te maken. Einstein schrijft meteen een ingewik-
kelde formule op het bord bij de inkom en lost het in één twee drie ook op.  
Daarom zegt Sinte Pieter dat hij binnen mag. Ook Picasso moet zijn  
identiteit bekend maken en zet vlug op het hetzelfde bord een fantastisch 
schilderij. Ook hij mag binnen. Dan is het aan Trump. Sinte Pieter vraagt ook 
aan hem om te bewijzen dat hij de president van Amerika is, dan mag hij 
ook binnen net zoals Einstein en Picasso. Antwoord van Trump: Picasso en 
Einstein, wie zijn dat ?
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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: 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 doet sinds het 
begin van de coronaplaag 
nu ook al af en toe een 

boodschap. Hij is gisteren in de 
supermarkt om de hoek van hun 
straat geweest en heeft daar nogal 
wat broodbeleg gekocht.
’s Anderendaags keert hij terug 
naar die winkel en er zit toevallig 
weer dezelfde juffrouw aan de 
kassa.
-Juffrouw, zegt hij, ge hebt mij 
gisteren op een briefje van 50 euro 
moeten teruggeven en …
Riekes ziet dat haar gezicht betrekt, 
maar toch gaat hij voort.
-…en ge hebt u 10 euro vergist.
-Zo kan iedereen afkomen, zegt ze 
nogal brutaal. Dat hadt ge gisteren 
direct moeten zeggen, daar is ’t nu 
te laat voor.
-Mij ook goed, zegt Riekes, dan ga 
ik voor die 10 euro wel een paar 
pinten pakken.

NEM NOU
Ik schreef over ‘vrijgevige banken’ en 

op zijn Bevers had ik kunnen schrijven 

dat ze RIEJOUL zijn. ‘Riejoul’ of zoals 

het Franse woord ‘royaal’ waarvan het 

afkomstig is, betekent koninklijk (roi is 

koning), vorstelijk, onbekrompen, mild, 

vrijgevig, niet nauw rekenend. Vandaar 

‘riejoul’ leven is op grote voet, veel geld 

uitgevend.

Het kan ook zijn dat een naaister een 

lap stof keurt en zegt: ‘daar kan ‘riejoul’ 

(of ruim) zo ’n rokje uit en ge zult 

nog stof over hebben om er een leuk 

SAKOSKE (handtasje) van te maken.

Als een gezin meerdere kinderen heeft 

dan is het leuk om in een ‘riejoul’ huis te 

wonen, dus met veel plek.

En een man die niet kleingeestig is 

maar ruim van opvattingen noemen 

we een ‘riejoule’ kerel.

Maar iemand van wie je moeilijk iets los 

krijgt –zoals die banken waarmee we 

begonnen zijn– noemen we sarcastisch 

ook ‘riejoul’. 

RP

DE TRUKEN VAN DE FOOR…

Sta mij toe te veronderstellen dat ze in het gemeentehuis 
van Beveren op dienst Stedenbouw vertrouwd zijn met 
de tactiek die bouwpromotoren tegenwoordig gebruiken 
bij het aanvragen van een bouwvergunning voor nog 
maar eens een blok appartementen.

Het Stedenbouwpersoneel doorziet wel dat de aanvraag 
om een flatgebouw met 5 bouwlagen op te richten in een 
omgeving waar maximum 4 verdiepingen toegestaan 
worden, de aanvrager meteen in een comfortabele positie 
moet zetten bij onderhandelingen met het gemeente-
bestuur. Die 5e verdieping is in feite niet meer dan een 
toevoegsel en dat kan even goed geschrapt worden want 
zelf beseft de promotor ook dat op die plek nooit een 5e  
verdieping zal toegestaan worden. En door die 5e - met 
alleen maar een beetje morren en dat eigenlijk voor de 
show - te schrappen, toont hij zich inschikkelijk.

…EN ANDERE (OM)WEGEN…

En zo zet die promotor eigenlijk ook het Stedenbouw-
personeel in een gemakkelijke stoel, als de toekomstige 
buren van het op te richten gebouw de gele aanplak-
brieven op de bouwgrond zien verschijnen en zij met hun 
klachten over zulk een hoog gebouw in hun leefomgeving 
naar het gemeentehuis trekken. Je hoort de ‘gemeentelijke 
stedenbouwer’ al zeggen: ‘Ja meneer/mevrouw, de 
promotor is in feite wel heel menselijk, hij heeft ons 
toegezegd dat hij een verdieping gaat schrappen. Je kan 
hem dan ook moeilijk van slechte wil verdenken.’

…NAAR SUCCES.

Onlangs vertelde mij iemand dat het er in de zakelijke 
wereld op diverse terreinen met dezelfde psychologie 
aan toe gaat. Anders gezegd, men put er uit dezelfde 
trukendoos. Die man vertelde mij bijvoorbeeld dat hij 
gehoord had hoe Brussels Airlines uit hetzelfde vaatje 
tapt. Onze nationale luchtvaartmaatschappij, de opvolger 

van het ter ziele gegane SABENA dat van 1923 tot 2001 
voor onze buitenlandse luchtlijnen zorgde, voelt door de 
Coronacrisis en het schrappen van een massa geplande 
reizen, het water tot aan de lippen stijgen. O.k., het 
faillissement is er nog niet, maar het is dreigend. Erg 
dreigend zelfs. Er zou 350 à 400 man moeten ontslagen 
worden maar ze kwamen ermee naar buiten dat er een 
ontslagbrief gereed ligt voor niet minder dan 1.000 man 
personeel. Een indrukwekkend cijfer, zeker als dat de 
volgende morgen in de krantenkoppen staat. Paniek te 
allen kante en grote verontwaardiging bij het personeel 
en hun families en zeker bij de vakbonden. Maar er kon 
nog gepraat worden met de sociale partners over een 
mogelijke herstructurering.

Bij die gesprekken stellen de syndicaten dat voor hen de 
absolute grens op 500 ontslagen ligt. 

De top van Brussels Airlines zwakt zijn cijfer af tot 750 en 
geeft na nog wat tegenwringen en ander weerwerk ten 
slotte toe om het tot 500 ontslagen te beperken. Resultaat: 
iedereen tevreden, de vakbonden hebben weer eens 500 
jobs gered en Brussels Airlines kan 150 mensen meer 
afdanken dan ze oorspronkelijk van plan waren.

Je moet maar weten hoe de problemen aan te pakken.

RP




