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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

Zingen en toUWtje springen, Lees p. 11

Beter een goede buur dan een verre vriend. Het is maar al te waar. Zonder elkaars 
deur plat te lopen,  komen de meeste buren goed overeen en worden kleine 
onhebbelijkheden in der minne geregeld.
Indien er toch een conflictsituatie is, is regelgeving noodzakelijk om tot een goe-
de oplossing te komen. De oorzaak van een probleem is makkelijk te omschrij-
ven, maar om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich kunnen in 
vinden, is een ander paar mouwen.
Goederenrecht is een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en bevat een hoop 
regels waar we aan voorbij gaan tot we in een bepaalde situatie beseffen hoe 
ingrijpend ze kunnen zijn in ons dagelijks leven. Het gaat over de zeggenschap 
over een goed. Eigendom is de absolute bevoegdheid. Er is ook beperkte bevoegd-
heid zoals het recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal, hypotheek…  Een mens 
vindt er zijn weg niet in terug en burenruzies  zijn dikwijls trieste gevolgen. 

De wetgeving moet conflicten tussen buren voorkomen en eventueel beslech-
ten, zodat nodeloze en dure processen worden vermeden. Er wordt soms wat 
lacherig gedaan over burenruzies, maar het komt voor dat buren in geen dertig 
jaar nog tegen elkaar spreken, of nog erger elkaar pesten. Ze willen zelfs na hun 
dood, zo ver mogelijk van elkaar begraven worden. Er zijn natuurlijk mensen die 
pietluttig zijn en van alles last hebben. De hamvraag is: wanneer is er echt over-
last.  Als de haan te vroeg in de ochtend kraait. Zowel de voor- als  achterkant van 
een hond kan voor problemen zorgen: hij blaft te luid of hij gebruikt de haag van 
de buren als openbaar toilet. Een hond met een houten bakkes en een stenen 
gat, bestaat helaas niet.

Meest voorkomende problemen draaien rond de perceelgrens in de vorm van 
bomen, struiken, afsluitingen.  Een boom staat niet op de juiste afstand van de 
scheidingslijn.  Hij neemt zon weg in de zomer en laat in de herfst de bladeren in 
de tuin van de buren dwarrelen. Er zijn de overhangende takken.  Het is alsnog de 
taak van de eigenaar om die te snoeien. Doet hij dat niet, dan kan de buur een 
aangetekend schrijven sturen en heeft de eigenaar zestig dagen de tijd om als-
nog te snoeien. Blijft hij halsstarrig weigeren, dan kan de buur zelf in actie treden 
en de kosten verhalen op de buur. Als je dit leest, dan zijn dat toch kleinzielige 
situaties die met dialoog kunnen worden opgelost. Alsof er geen serieuzere pro-
blemen zijn in de wereld.
Een andere oorzaak is geluidsoverlast, die voornamelijk voorkomt bij apparte-
menten, rijwoningen en halfopen bebouwingen. Muziek van de tiener die snoei-
hard staat bv. of een avondlijke reünie met vrienden gekruid met voldoende spi-
ritualiën die het aantal decibels van de gesprekken en de lachsalvo’s opvoeren 
tot in de vroege uurtjes. De buurman maait op zondag zijn gazon. 
Om aan te geven hoe ingewikkeld de wetgeving is,  volgend verhaal. Stel je vindt 
een fiets op je oprit of op de openbare weg. Wat zegt de wet. Je moet in eerste 
instantie de eigenaar opsporen. Lukt dat niet, dan kun je de fiets zelf bijhouden 
of de gemeente verwittigen. Na drie maanden mag je de fiets verkopen. Verschiet 
niet, beste lezer, de echte eigenaar kan tot vijf jaar later de opbrengst nog opei-
sen. De wetgever heeft daar waarschijnlijk lang over nagedacht.

Wetten zijn enkel van nut in gemakkelijke gevallen, in moeilijke zaken geldt 
enkel de wet van de sterkste.

Er zijn mensen waarvoor de ochtendstond goud in de mond heeft. Nogal wat beroe-
pen vragen om mensen die ’s morgensvroeg uit de veren zijn. Hilaire Schelfhout, gebo-
ren 1947, is er zo een. Hij liep school in de centrumschool en kreeg o.a. les van onze 
redacteur Roger. Daarna ging hij op leercontract, eerst bij bakker Van De Perre in de 
Bijlstraat. Daarna werkte hij zijn opleiding af bij beenhouwer Willy Braem in Den Bon-
ten Os aan de kerk van Beveren. Hij was er kind aan huis en werd omringd met liefde 
en zorg. Willy had het beste gehakt van heel Vlaanderen. Na een tussenstop in de 
beenhouwerij van Cash (in de Vrasenestraat) besefte hij dat het werk hem niet zo goed 
lag en hij keek uit naar iets anders. In galerij Waumans leerde hij kunstwerken inkade-
ren, een werk dat hem later nog van pas zou komen. 

KrAntenVenter
In 1977 kreeg hij de gelegenheid om de krantenronde van Cools over te nemen. 500 
klanten werden per fiets dagelijks bediend en na twee jaar was het bestand uitgebreid 
tot 1200 en moest hij zich een auto aanschaffen. Elke dag bezorgde hij dagelijks 1000 
kranten en wekelijks 1000 tijdschriften (o.a. 500 exemplaren van Het Vrije Waasland). 
De dagbladen werden bij hem aan huis geleverd, de Gazet van Antwerpen soms voor 
middernacht. Op Het Laatste Nieuws, zoals de naam zegt, was het dikwijls wachten en 
moest hij zijn ronde uitstellen. Voor de tijdschriften vertrok hij om vier uur naar het 
persagentschap te Sint-Niklaas. Wat het vroege uur voor vele mensen afschrikt, was 
voor hem een dagelijkse verademing. Hij genoot van de stilte, van de wakkere vogels, 
van de natuur. Het zal later nog in zijn aquarellen terugkomen. 

ALs 2 honden..., Lees p. 5
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Hij hield van het contact met zijn klanten. Hij ging ontvangen aan de deur. Dat 
deed hij in de namiddag, elke week om beurten de helft van zijn klanten. Later 
gebeurde de betaling meer en meer via de bank.

BeeKmAnnen

Het voortdurend in- 
en uitstappen laat 
sporen na en rug-
klachten deden hem 
besluiten om na 13 
jaar de ronde door te 
geven. Stilzitten was 
aan hem niet besteed 
en hij kwam terecht in 
een paardenboerderij 
te Bazel, gespeciali-
seerd in koerspaar-
den. Hilaire mocht de 
koerspaarden trainen 
op de piste en klaar-
maken voor een wed-
strijd. Daarnaast had 
het bedrijf ook nog 50 
dikbillen.

In 1993 vroeg de gemeente een rattenvanger om de plaag van muskusratten, die 
veel schade toebrachten aan teelten, in te dijken. Voordien wachtte men om ze te 
vangen tot ze capabel waren en de pels meer opbracht omdat die in het najaar op 
haar dikst was. Men liet ze in het voorjaar met rust. Ondertussen konden ze onge-
stoord paren en baren, een vrouwtje heeft twee tot vier worpen per jaar met vier 
tot negen jongen. Het werd een echte plaag. De Vlaamse Milieumaatschappij 
startte een intensieve bestrijdingscampagne.

Hilaire herinnert zich nog hoe men massaal lokazen fabriceerde: wortelen werden 
in stukken gesneden, ingespoten met een antistollingsmiddel en in het voorjaar 
aangebracht op de gangsporen. Hij heeft nog een weddenschap gewonnen met 
schepen Boeye voor een bak bier, dat hij zijn gebied klein zou krijgen en de strijd 
met de muskus zou winnen. Nadien kwam er van dierenliefhebbers protest tegen 
het gebruik van gif en ging men over tot het plaatsen van klemmen en fuiken. Het 
leidde tot een wonderbaarlijke rattenvangst. Men moet het gedrag van de rat 
goed kennen om een dergelijk succes te oogsten. Een andere uitdaging is de brui-
ne rat, maar die is moeilijker klein te krijgen. 

Hilaire werkte in de beste verstandhouding met diensthoofd Roland Lefevre en 
adjunct Andrea Weemaes. Hij ging al fluitend naar zijn werk. Het diensthoofd 
merkte dat enthousiasme op en promoveerde hem tot ploegbaas met een ploeg 
van 15 beekmannen die instonden voor de waterhuishouding en het onderhou-
den van beken en bermen. Pijnpunten werden verzameld in een klachtenbak en 
op basis daarvan werd een planning opgesteld. Hij beschikte over een jeep.
Uit zijn ervaring met leidinggevenden besefte hij dat hij er moest voor zorgen dat 
zijn mensen met graagte moeten kunnen functioneren. Hij onderhield een goede 
relatie met zijn mensen en probeerde zich voornamelijk te focussen op hun goede 
prestaties. Af en toe waren natuurlijk conflicten niet te vermijden. Een evaluatiege-
sprek bestond toen al.
Om de drie maand was er een vergadering van de Vlaamse Gemeenschap, waarin 
de toestand werd ingeschat. Onze gemeente kwam er telkens goed uit.

sint-jAnsKUnstVrienden

Een rode draad doorheen zijn 
activiteiten, was zijn opleiding 
in de Academie van Beveren. 
Gedurende vier jaar kreeg hij 
algemene vorming van André 
Heye, Roland Massa, Wim Van 
Remortel en Bruno Van Dijck. 
Hij is lid van de kunstkring St.-
Janskunstvrienden die 35 jaar 
geleden gesticht werd door 
Willy Janssens, André Forsthoff 
en Walter Waem. 2021 wordt 
een jubeljaar. Hilaire werkt 
voornamelijk met aquarel en, het voorgaande kennende, zal het niet verbazen dat 
natuur zijn geliefde onderwerp is. Aquarelleren is een directe techniek die een 
ambachtelijke kennis van het gebruikte materiaal vraagt. Men maakt gebruik van 
transparante waterverven. Het wit in een aquarel is afkomstig van uitsparingen in 
het papier. ‘Nat op droog’ (natte aquarelverf op een droge ondergrond) wordt het 
meest toegepast. ‘Nat in nat’ (nieuwe verfstreken worden aangebracht vooraleer 
de vorige droog is) vergt meer ervaring want de kunstenaar moet dan snel werken.

  
In verband met kunst, 
moest Hilaire toch nog iets 
van het hart. Figuratieve 
kunst ligt tegenwoordig in 
het verdomhoekje. Als je 
tegenwoordig een tentoon-
stelling bezoekt, weet je 
niet wat je ziet. Je hebt een 
handleiding nodig om te 
weten wat de kunstenaar 
bezielt. 
Morgen staan de deuren 
van Hof ter Saksen wagen-
wijd open en gedurende 
twee weekends kunnen 
werken van de leden beke-
ken en beoordeeld worden. 
Een handleiding is niet 
nodig, de werken spreken 
voor zich.

WA

DE MUNCK
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in memoriam
Germaine De Smet, de weduwe van 
Edmond De Vylder is geboren in Beve-
ren op 11/10/1927  en overleden op 
15/07/2020 te Beveren in WZC Groot-
enbosch. Het echtpaar had twee zonen: 
Herbert en Guy.
Vele jaren heeft ze gewerkt in de dok-
terspraktijk van Dr Mertens in Klap-
perstraat. Ze stond mee aan de wieg 
van de jaarlijkse wafelenbak van wijk-
comité Beveren Zuid waar zij bestuurs-
lid was.
Ook bij het vroegere Ziekenzorg - nu 
SAMANA - was zij bestuurslid en in de 
bezigheidsclub CM , was ze zeer actief.
Als hobby bleef ze haar hersenen trai-

nen met het oplossen van kruiswoordraadsels en vooral bleef ze alles 
beoefenen  wat met naald en draad te maken had. 
Op latere leeftijd heeft ze zelfs nog een diploma gehaald van kantklossen.
Zij verliet haar huis aan de Kruibekesteenweg in april 2015 en ging naar 
WZC Grootenbosch.
De laatste maanden van haar leven begon ze volledig in de war te gera-
ken, mede door toedoen van Corona crisis en het ontbreken van de vele 
bezoekjes.

(Met dAnk AAn zoon Herbert)
 

Maurice Smet van de Kruibekesteen-
weg, weduwnaar van Maria Van Daele, 
was geboren te Beveren op 16 mei 
1927 en is gestorven in de Oude Note-
laar, afdeling Sint Elisabeth op 25 juni. 
Hij was daar sinds maart en is dan snel 
achteruit gegaan.
Hij heeft vroeger altijd aan de haven 
gewerkt. Zijn hobby was gaan fietsen 
en dan ging hij daarna steevast een 
pintje drinken. Op zondagen ging hij 
graag dansen samen met zijn vrouw, 
die helaas veel te vroeg gestorven.is.
Ook kaartspel deed hij graag tot zijn 
gehoor het liet afweten en dan mocht 
hij niet meer meedoen omdat hij niets 
meer verstond. Hij keek elk voorjaar uit 

naar de jaarlijkse bijeenkomst van de 80-plussers van Beveren-Zuid. Als hij 
onder t volk was voelde hij zich gelukkig.
Zijn kleinzoon Davy was zijn oogappel. 

(Met dAnk AAn docHter MArleen.) 
rP

In de lente van 2019 brachten twee leerkrachten van een school uit de Mongoolse 
hoofdstad Ulaanbataar, een school voor kinderen met een beperking een veertien-
daagse bezoek aan Beveren. Ze maakten hier kennis met het uitgebreid onderwijs-
aanbod en deden expertise op om kinderen in hun land een meer gepaste begelei-
ding te geven. 
Dit bezoek vormde de aanleiding van het groot uitwisselingsproject ‘Beveren 
omarmt Mongolië’ dat in maart gepland was, in nauwe samenwerking met de Mon-
goolse Ambassade en de Mongoolse gemeenschap. Corona stak er een stokje voor.

Van 1 tot 23 augustus kunt u in OC Boerenpoort in Melsele proeven van Mongoolse 
kunst en cultuur en dit telkens van 14 tot 17 uur. GROS Beveren (Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelings Samenwerking) en dienst Cultuur pakken uit met een expo over 
Mongolië, dat verre land gekend van de eindeloze steppes, nomaden, keelzang en 
Chinggis Khan.

Een van de bezielers is Paul Van Wouwe. Hij bezocht Mongolië 
voor het eerst in 1995 en werd gegrepen door de schoonheid 
en de ongereptheid van de natuur aldaar. Het was de start 
van de nauwe band tussen Mongolië, gemeente Beveren en 
GROS Beveren.

WA
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Augustus 1958.  De commissie van Openbare Onderstand vraagt prijsopgave 
voor levering van ondergoed.  Wie wenst in te schrijven moet wel een paar 
stalen afgeven.  Dan kan de voorzitter die alvast eens proberen.  In het gilden-
huis speelt men een film met in het oog springende titel : Zeven maal per 
week. Wie evenaart dit record ? Ik krijg daar complexen van.  De troubadours 
van Koning Boudewijn treden op in Beveren.  De aankondiging beschrijft hen 
als ‘sympathieke zwartjes’.  Dat zou men nu nog eens moeten zeggen. Sche-
pen Albert Noppe is in de Vrasenestraat één handschoen verloren. Teveel pol-
lekes moeten geven ?  Verder vinden we een kort verslag van de gemeente-
raad.  Van de 21 punten op de dagorde zijn er 19 die met algemeenheid van 
stemmen goedgekeurd zijn.  Ik geloof niet dat dit nu nog zou kunnen.  Als 
laatste punt is er de aanstelling van  Florent Van de Velde (onze Flor) als 
onderwijzer.  In de Scala draaien ze de film ‘wij gaan naar Parijis’.  Kinderen zijn 
niet toegelaten. Toen al niet.  In oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  
Er is keuze uit twee lijsten.  Lijst nummer twee is de lijst van de CVP met Les-
seliers op de kop.  Verder zien we op de lijst ook nog Noppe, Bolsens, Van der 
Aa en Lambers staan.  Namen die jaren op de lijst zullen blijven staan. In alle 
deelgemeenten die vermeld worden in de gazet (Haasdonk, Melsele, Beve-
ren, Kieldrecht) behaalt de CVP de absolute meerderheid.  Paus Pius XII is 
overleden. Hij was paus van 1939 tot 1958 en heeft dus de wereldoorlog 
meegemaakt. Zijn opvolger wordt Johannes XXXIII. Onder de bevolking tiert 
de A-griep.  Hoewel er ook een aantal overlijdens te betreuren vallen, maken 
ze er in de gazet niet zoveel spel van als nu met de Covid-19.

eureka!
AfLeVering 7

VesALiUs (1514 – 1563)
het einde VAn het gALenisme

Andreas Vesalius werd geboren te Brussel en studeerde geneeskunde in Leuven 
en in Parijs. Zijn medische titel behaalde hij in Padua en hij bleef er als hoogleraar 
in de anatomie. Zijn faam verwierf hij met anatomische demonstraties. Hij kreeg 
er de beschikking over lichamen van terechtgestelde misdadigers. Zijn bevindin-
gen publiceerde hij in het eerste complete boek over de menselijke anatomie, De 
humani corporis fabrica libri septem (Zeven boeken over de bouw van het men-
selijk lichaam). 
Hij baseerde zich aanvankelijk op 
het werk van Galenus maar via 
zijn waarnemingen verbeterde 
hij de anatomische vergissingen 
ervan. Hij toonde aan dat anato-
mische kennis de basis is van 
geneeskunde. Zijn theorieën 
brachten ongekende opschud-
ding teweeg en de meeste 
docenten, allen galenisten, 
schreeuwden om het hardst om 
zijn werk te verketteren. Het 
duurde lange tijd voor andere 
geleerden zijn werk op zijn wer-
kelijke waarde wisten in te schat-
ten. De humani corporis moet 
beschouwd worden als een van 
de belangrijkste boeken die ooit 
werden gepubliceerd en als 
grondslag van de moderne 
geneeskunde. 

Portret van Vesalius, een houtsnede van Stephaan van 
Calcar die prachtige illustraties maakte bij de publicaties 
van Vesalius.

Als gevolg van het onbegrip verliet Vesalius Padua en werd lijfarts van keizer 
Karel V van Spanje en later ook van Philips II. 

Nogal wat ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen zijn naar Vesalius genoemd. 
Toen in 2005 ‘De Grootste Belg’ werd verkozen, was Vesalius een van de 111 geno-
mineerden. Hij eindigde bij de Nederlandstaligen op de zesde plaats en bij de 
Franstaligen op de negentiende plaats. 

VRT  
1. Pater Damiaan
2. Paul Janssen
3. Eddy Merckx
4. Ambiorix
5. Adolf Daens
6. Andreas Vesalius
7. Jacques Brel
8. Gerard Mercator
9. Peter Paul Rubens
10. Hendrik Conscience

RTBF
1. Jacques Brel
2. Boudewijn van België
3. Pater Damiaan
4. Eddy Merckx
5. Zuster Emmanuelle
6. José van Dam
7. Benoît Poelvoorde
8. Hergé
9. René Magritte
10. Georges Simenon

Houtsnede (36 x 26 cm), voorblad eerste uitgave 
van De humani corporis fabrica (1543). 
Zowel de tekenaar als de graveerder zijn onbe-
kend. Vesalius is goed herkenbaar omringd door 
de toeschouwers. De meeste houtsneden bleven 
bewaard tot zij in 1943 een bombardement in 
München niet overleefden. 

WA

J.b. 
(Wordt vervolgd)

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Taalkronkels
metten

De metten zijn  de eerste van een vaste reeks gebeden (zogenaamde getijden) 
die iedere gewijde geestelijke dagelijks moet bidden.  Dat gebeurt  tussen zons-
ondergang  en zonsopgang, meestal in de vroege ochtend. In de oorspronkelij-
ke versie duren de metten op zijn minst anderhalf uur. In vele kloosters werden 
de metten ingekort, vandaar de uitdrukking korte metten maken. Gedurende de 
laatste drie dagen van de Goede Week zong men de donkere metten. De Brugse 
Metten, de volksopstand tegen het leger van Jacques de Châtillon, begon op 18 
mei 1302 met het luiden van de metten.

Korte metten maken met iemand of iets duidt erop dat men iets kordaat aan-
pakt. Oorspronkelijk stond het voor het snel afhandelen van de ochtendgebe-
den (metten), gezien het vroege uur waarop ze werden gebeden (het was 
meestal ook koud). 
Iemand de metten lezen staat voor iemand berispen en hem flink de waarheid 
te zeggen.

Je kunt ook iemand de levieten lezen, hem de les lezen of streng berispen. Een 
leviet stamt uit de Israëlische geschiedenis. Levieten of de stam van Levi, de der-
de zoon van Jakob (de aartsvader had 12 zonen),  was een van de twaalf stam-
men van Israël. De uitdrukking is ontstaan uit een herinnering aan de hoofdin-
houd van Leviticus (derde boek van de Hebreeuwse Bijbel), dat de rechten en  
wetten bevat die God door Mozes aan Israël gegeven heeft.                                  

WA

de Legende VAn een oVerLeden pAtiënt

In de biografie van Vesalius uit 1620 duikt een twijfelachtig, dramatisch verhaal 
op. Toen hij had geconstateerd dat een Spaanse edelman, een van zijn patiën-
ten, was overleden, kreeg hij de toestemming voor een dissectie. Bij het ope-
nen van het lichaam kwam hij tot de schokkende vaststelling dat het hart nog 
klopte. Hij werd door de familie aangeklaagd voor moord op de edelman, 
maar kreeg vrijstelling van de doodstraf door de koning. Het verhaal gaat dat 
hij als straf op pelgrimstocht naar Jeruzalem moest. Achteraf bleek dat er geen 
enkel bewijs was gevonden voor heel dit verhaal en kunnen we het afdoen als 
een legende. Hoge bomen vangen veel wind.
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In de TuIn
Na het mooie maar zeer droge voorjaar én de 
kurkdroge zomers van de voorgaande jaren, 

vreesden veel natuur- en tuinlief-
hebbers dat we dit jaar weer 
dezelfde weg opgingen. Dat is 
voorlopig toch niet zo. Wat we 

tot nu toe kregen was een redelijk 
‘normale’ Belgische zomer. De 
recente hittegolf met haar subtro-

pische temperaturen heeft natuurlijk 
roet in het eten gegooid. Wie geen (regen)watervoorraad kon aanspreken zal na 
de voorspelde hoge temperaturen verschroeide planten in zijn tuin mogen ver-
wachten.
Die regen die we af en toe toch kregen heeft er mee voor gezorgd dat dit jaar de 
hortensia’s er heel mooi bij staan. En dat is ondertussen al enkele jaren geleden. 
De wetenschappelijke naam Hydrangea betekent zoveel als ‘watervatje’, en dat 
water drinken ze graag en veel. Dus een plaats in de halfschaduw en regelmatig 
water is voor hen ideaal. Ik vind het schitterend mooie en veelzijdig inzetbare 
planten. De tijd van de bolhortensia’s in oma’s tuin is al lang voorbij want onder-
tussen zijn er zoveel soorten en een kleine duizend cultivars op de markt dat het 
moeilijk kiezen is.

Naast de macrophylla’s 
met hun bolronde 
bloemhoofden heb je 
ook de hybriden met 
hun platte, schotelvor-
mige bloemschermen 
met aan de buitenkant 
de steriele lokbloe-
men en enkel binnen-
in de fertiele.

Hydrangea macrophylla, 
Teller hybride.

Daarnaast heb je de alom gekende en gewaardeerde ‘Annabellen’ met hun grote 
spierwitte bloeiwijzen met honderden bloemetjes. Ook heel mooi zijn de zoge-
naamde ‘schapenkoppen’ of paniculata’s die jaarlijks diep kunnen ingesnoeid 
worden omdat ze bloeien op het hout van het nieuwe seizoen. En de klimhorten-
sia waarin een winterkoning heeft gebroed, pal op het noorden, groeit en bloeit 
elk jaar dat het een lieve lust is.

Maar de eikenbladhortensia’s spannen voor mijn part de kroon. Rijkbloeiend, met 
een schitterend blad en dan nog mooi verkleurend naar brons in de herfst. Prach-
tig! De cultivar ‘Harmony’ met zijn enorme, spierwitte, op druiventrossen lijkende 
bloeiwijzen, bloeit in mijn tuin jaarlijks vijf maand aan een stuk. Welke plant doet 
beter?
En dan zijn er ook onder andere nog de aspera’s met de platte mauve bloemscher-
men en de weinig gekende involucrata’s met hun viltig behaard blad en speciale 
bolvormige bloemknoppen die graag in de schaduw staan. Over veelzijdigheid 
gesproken.

Ondertussen loopt de bloei van de brede wespenorchis op zijn einde. Deze tame-
lijk veel voorkomende wilde orchidee is jaren geleden plotseling in mijn tuin ver-
schenen en heeft zich sindsdien sterk uitgebreid, zodanig dat er nu reeds tiental-
len exemplaren mijn tuin sieren. Orchideeën zijn speciale en mysterieuze planten. 
De orchideeënfamilie is een van de grootste plantenfamilies. Wereldwijd wordt 
hun aantal geschat op meer dan dertigduizend soorten, de meeste in tropische 
gebieden. Dáár zijn zelfs een heel groot deel van de bloemen niet groter dan 
enkele millimeter en krijgt men bij het begin van het bezoek aan een orchideeën-
tuin een vergrootglas mee om naar de bloemen te kijken. Het zaad van orchidee-
en is zo fijn als stof, nauwelijks zichtbaar met het blote oog en wordt door de wind 
verspreid. Omdat het zo klein is heeft het in zich geen reservestoffen om te kie-
men en moet het hiervoor een in de grond aanwezige schimmel gebruiken die de 
kiem van voedsel en water voorziet. Dus wie chemische bestrijdingsmiddelen in 
de tuin gebruikt en zwaar bemest zal nooit die schimmel in de bodem en nooit op 
een spontane manier een orchidee in zijn tuin kunnen verwelkomen. Daardoor 
worden ze ook veel aanzien als een indicatorsoort voor de kwaliteit van de bodem.

De brede wespenorchis.

De brede wespenorchis is een soort met lange bloeiaren met soms meer dan vijf-
tig kleine maar mooie bloemen op. Ze zouden bestoven worden door wespen, 
vandaar de naam. De bloei per plant duurt meer dan een maand en begint onder-
aan en loopt stilaan en geleidelijk op naar boven.
Wanneer je als planten- en tuinliefhebber zo’n plantje in de tuin mag begroeten 
kun je toch niet anders dan blij worden.

FrAnçois

Annabellen

Bij de cartoon

Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde er mee heen. De 
betekenis van deze zegswijze is duidelijk, een derde profiteert van de ruzie 
van de twee. Het hoeft niet altijd zo letterlijk te zijn. De mens is uitdrukkelijk in 
gevecht met corona, een probleem dat acuut aanwezig is en iedereen beroert. 
Bepaalde gebieden kleuren rood  of oranje. Ondertussen raken de milieupro-
blemen ondergesneeuwd en vergeet men dat er op onze aardbol als gevolg 
van onverantwoorde menselijke activiteiten klimaatveranderingen ontstaan 
die onze levenskwaliteit in het gedrang brengen. De aarde kleurt rood. Het is 
de spreekwoordelijke derde hond die de mensheid de das kan omdoen.
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horiZontAAL:
(1) elektrische spanning (6) 
muzieknoot (7) markering 
voor een product dat in over-
eenstemming is met de Euro-
pese regelgeving (8) voor-
werp waarmee je iets 
bestuurt (11) vlees vd achter-
bout ve varken (13) Milaan (It) 
(15) onder andere (17) het 
gelijktijdig losbranden ve 
aantal geweren of kanonnen 
(18) mal waarover schoenen 
of laarzen worden gevormd 
(20) Koninklijk Besluit (21) 
persoonlijk voornaamwoord 
(23) groot, katachtig roofdier 
(25) mij (27) auto (Eng) (28) 
koekjesmerk (29) meubel om 
iets in op te bergen (31) groot 
en krachtig hert (34) groot-
moeder (35) na aftrek v 
onkosten, premies of belas-
tingen

VerticAAL: 
(1) vrolijk plagend (2) thee (Eng) (3) gecastreerde stier (4) Internationale code voor het 
vliegveld v Ottumwa (5) klein knaagdier (6) treuzelen (9) Turks district (10) lid vh 
geraamte vd vingers en tenen (12) slap door uitputting (14) naamloze vennootschap 
(16) kant waaruit iets beschouwd wordt (19) laagtij (21) iets tegen betaling tijdelijk in 
gebruik nemen (22) bezittelijk voornaamwoord (24) en andere (25) aromatische plant 
(26) waterkering, bestaande uit een wal tussen de beide oevers (28) meetinstrument 
(29) knock-out (30) Société Anonyme (32) Frans lidwoord (33) doen (Eng)

Wat Blijft

opLossing KrUisWoordpUZZeL 239

kruiSwoordpuzzel 240

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 64 ZoeK het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 ZeLfde nUmmers Zijn ZeLfde Letters

MOEDER 
Mijn moederke, ik kan het niet verkroppen 
dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten, 
zoals een pop waarin een hart zou kloppen, 
door ‘t volk bij ‘t heengaan in een huis vergeten.

Ik zie uw knoken door uw kaken steken 
en diep uw ogen in het hoofd gedrongen. 
En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken, 
wanneer gij zegt ‘kom zit aan tafel jongen’.

Ik hoor u ‘s avonds aan de muren vragen 
of gij de vensters wel hebt toegesloten. 
Gij kunt de mist niet uit uw hersens jagen.
Uw lied is uit, gij kreunt de laatste noten.

Daar in de verte wordt een put gegraven; 
ik hoor zo goed het ploffen van de kluiten. 
En achter ‘t huis zie ik een schimme draven: 
hij staat waarachtig reeds op haar te fluiten.

- Kom in, Mijnheer, ik stel u voor aan Moeder. 
- Vrees niets, kindlief, al heeft hij naakte benen: 
hij is een vriend, een goede vriend, een broeder: 
hij is niet ruw, hij wandelt op de tenen.

Tot weerziens dan. Ik kom vannacht of morgen. 
Gij kunt gerust een onze-vader lezen, 
en zet uw muts wat recht. Hij zal wel zorgen 
dat gij geen kou vat en tevree zult wezen.

WilleM elsscHot (1882-1960)

in memoriam
Greta Schoonvliet, geboren 1939 te Kield-
recht, overleed op 11 juli. Zij is de echtge-
note van Roland Van Goethem en moeder 
van Rudolf, Ingrid, Iris en Yvan.
Greta heeft haar leven geleefd in het teken 
van anderen. Haar zorgzaamheid, gene-
genheid, bezorgdheid en onbaatzuchtige 
toewijding voor haar echtgenoot en kin-
deren kende geen grenzen. Iedereen 
kwam op de eerste plaats, zij pas later en 
dat sierde haar enorm. Ook in haar sociale 
leven trok ze dit levens principe door: ze 
zette zich belangeloos in voor verschillen-

de verenigingen in Beveren zoals het St. Maartencomité en Axis Vredes-
genootschap Beveren. Iedereen zag haar als een warme en lieve vrouw, 
een prachtige dame die respect uitstraalde en diepgelovig was. Haar 
heengaan is een groot gemis voor haar familie en de gemeenschap. 

Je mag bedroefd zijn maar niet wanhopen 
verdrink niet in oeverloos verdriet 

blijf hoopvol denken en toekomst zien 
omhels het leven zoals ik heb geleefd 

sterf niet met mij hoor ik je zeggen
iris 



DE BEVERSE KLOK - 7 

Stijn De Munck is geboren en getogen in Beveren. Opgegroeid op het Yzerhand 
ging hij naar de Sint-Martinusschool, de Broederschool en het GTI.  Hij is afgestu-
deerd als onderwijzer en werkt ruim 25 jaar te op de Sint-Rafaëlschool in de Kal-
lobaan te Beveren. Hij is getrouwd met Lieve De Ridder en vader van twee kinde-
ren: Lieselot (18) en Benjamin (16).

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)? 
Ik sleet vele korte broeken bij de scouts Sint-Hiëronymus als lid, leiding en groeps-
leiding, groeide door als commissaris Gidsen-Verkenners, instructeur en auteur. 
Voorzitter van de scoutsgroep vzw.  Ik ben voorzitter van de Viva Foundation 9120; 
de organisatie achter het jaarlijkse themafeest in de Gerard Van Gervenstraat.  Ik 
doe enkele trekkings per jaar in binnen- en buitenland.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Dat is kiezen van Abba tot Zappa.  Als we de centimeters tellen in de kast … Van 
Morrison – Tom Waits – The Doors – David Bowie - Pearl Jam – Suede – The Smiths 
– U2 – Neil Young  - Led Zeppelin … Misschien dan toch How soon is now van The 
Smiths of The Passenger van Iggy Pop

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Die van Firt Aid Kit mogen langskomen. Evengoed leg ik een lijstje klaar …  The 
Stooges, Ride, Depeche Mode,  The Bony King of Nowhere, Nick Cave, Bowie ....  
Maar daar moeten ze nog wel effe op wachten.

Welke sport beoefen(de) je?
Trekkings met de rugzak. Bushcraft.   Het hardlopen staat nu op een laag pitje 
wegens blessures.

Welke sport zie je liefst op TV?
Als het lukt kijken we met plezier naar een wedstrijd van de Belgian Cats of de 
Rode Duivels.

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden? 
Etienne Gaillly:  een onwaarschijnlijke levensloop, de heroïsche marathon in Lon-
den, een onafgewerkte carrière.  En op de slaapkamer hing ook een levensgrote 
poster van Bjorn Borg.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Alle kleuren hebben iets.   Houtgeur
 
Wat is je favoriete boek aller tijden?
‘Misschien wisten zij alles’ van Toon Tellegen

Welke strip las/lees je het liefste?
Onvoorwaardelijk fan van ‘Guus Flater’  en ‘Zwartkijken’ van Franquin.  Pareltjes van 
verfijnde humor.  De reeks ‘Game over’ is ook best grappig.

Welk is je lievelingsgerecht?
Een ‘fruit de mer’  ...

Wat was je aangenaamste ervaring?
Vader worden. En nog steeds aangenaam. (Haha!)

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Ik reis heel graag, kom ook graag terug thuis. Van de Schotse Highlands tot aan het 
Turks Nurgebergte, van de Grote Meren in Canada over Mexico tot in de Andes. 
New York heeft het. Gent en Antwerpen ook.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van 
alle tijden? (waarom?) en wie is/was de 
sympathiekste (groot)Beverenaar?
Misschien wel Maria Van Bourgondië. Gebo-
ren te Brussel en begraven te Brugge. Spilfi-
guur in toenmalige Europese politiek, 
bestuurde op jonge leeftijd Vlaanderen en 
hield ons onafhankelijk van Frankrijk. Paard-
rijden was niet haar ding. Grootmoeder van 
keizer Karel V. 

Joos Vijd, geboren op kasteel Singelberg, 
misschien de sympathiekste omdat hij ons 
via de gebroeders van Eyck het altaarstuk  
Het Lam Gods als eeuwige nalatenschap 
heeft meegegeven.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Een balans tussen comfort en mogelijkheden van de stad en echte natuur  

Wat is voor jou geluk?
Van betekenis zijn voor anderen, gezond zijn, vrij zijn van woord en daad, vrienden 
hebben, vallen en terug kunnen opstaan.

Voor welke drank zet je je neer in stilte? 
Na een vermoeiende stapdag die zelf gezette tas thee met uitzicht op oneindig.  
Een Orval na die lange vergadering. Dan toch een ‘nice glass Tomatin single cask 
Oloroso’ om het feest af te sluiten?

Een goed boek lezen of een fietstochtje?
Die ene zin die blijft hangen en inspireert tot andere dingen. Een boek dus.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Het park van Hof ter Saksen en het kasteel Hof ter Welle zijn leuke plaatsen om te 
vertoeven.
Nu nog een groene verbinding ertussen.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
De engdenkende verzuurde medemens.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Als vijfjarige met  grootmoeder een bezoek aan mijn overgrootmoeder in de Van 
Craenenbroeckstraat waar de tijd was blijven stilstaan. Een voorkamer vol tabaks-
rook met mensen die ik nog nooit had gezien. Maar de koekjes waren lekker.

Wilde nou ies Wa WeTen?
20 vraagjes aan sTijn de Munck
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Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

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

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

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

Maandag : wekelijkse rustdag

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

in memoriam
Op 8 juli overleed WALTER MERTENS.  Hij 
was 83 jaar.  Hij werd geboren in het gezin 
van Remi Mertens.  Van zijn vader nam  hij 
in 1966 de drukkerij over.  Die werd alom 
bekend in Beveren, zeker toen hij na een 
aantal jaren de ‘Beverse Post’ lanceerde.  
Walter was medestichter van de Orde van 
het Pilorijn waarvan hij de laatste jaren 
ere-deken was.  Ook van onze harmonie 
was hij jarenlang bestuurslid.  In Beveren 
was hij vooral gekend als toneelacteur.  
Van toneelgroep KET was hij medestich-
ter en bleef tot aan zijn overlijden lid van 
het bestuur.  De flegmatieke manier waar-
mee hij komische rollen vertolkten waren 
legendarisch. Als Walter op het podium 

stond verkocht de toneelgroep minstens 200 kaarten meer. De laatste jaren 
ging zijn gezondheid fel achteruit.  Uiteindelijk verloor hij, moegestreden, 
het gevecht tegen de aftakeling van zijn lichaam.  Zijn echtgenote, zijn kin-
deren en kleinkinderen blijven verweesd achter.  

J.b.

in memoriam
Op 31 maart  overleed op 89 jarige leef-
tijd Willy Audenaert in het WZC Van 
Landeghem-Boeyé in Kallo.
Willy heeft met zijn ouders, zussen en 
broer eerst op de Haasdonkse Baan in 
Beveren gewoond waar ze een dran-
kenhandel hadden. Nadien verhuisden 
ze naar de Guido Gezellelaan en later 
naar de Gerard Walschaplaan.
In zijn actieve loopbaan was Willy 
spoorwegarbeider.  In zijn vrije tijd was 
hij als schutter op de liggende en 
staande wip een graag geziene gast bij 
verschillende schuttersverenigingen 
en viel hij daar ook regelmatig in de 
prijzen.

Na zijn pensionering heeft hij vooral van het leven genoten zoals bijvoor-
beeld tijdens het jarenlange wekelijkse restaurantbezoek, ooit begonnen in 
“De Reinaert” in Sint-Niklaas met zijn drie zussen Marcella, Simonne en Adri-
enne.  Verder trachtte hij nog in de mate van het mogelijke hier en daar een 
handje toe te steken waar dat nodig was.

Op zijn vraag heeft de familie, in het kader van de richtlijnen van de federale 
overheid inzake het coronavirus, gewacht om een christelijke begrafenis in 
het bijzijn van familie en vrienden te laten doorgaan op zaterdag 11 juli 
2020. 

Indien er nog vrienden mochten zijn die geen persoonlijk overlijdensbe-
richt hadden ontvangen, wensen wij langs deze weg hiervoor onze excuses 
aan te bieden, en danken deze mensen om dit bericht als kennisgeving van 
zijn overlijden te willen aanvaarden.

ilse MAes

in memoriam
Hilda Lannoy werd geboren in 1935 en 
overleed op 15 juli. Ze was gehuwd met wij-
len kinderarts Jozef Kriekemans en studeer-
de aan de KUL voor apotheker. In die functie 
werkte ze in de St.-Annakliniek. Ze was zeer 
muzikaal, ze volgde lessen piano, zang, 
orgel en componeren aan de muziekacade-
mie. Ze was jarenlang een sterke kracht in 
het Sint-Martinuskoor (nu Acantus). Ze 
heeft zes  kinderen Hilde, Johan, Els, Bert, 
Kristien en Karel (+). Het overlijden van haar 
jongste zoon heeft haar veel pijn bezorgd, 
ze kon gelukkig bogen op veel steun van 
kinderen en kleinkinderen. Tijdens het 
afscheid vatten de  kleinkinderen de levens-
wandel van hun liefste oma als volgt samen.

Fier, moedig en vastberaden. 
Dat is wie je was. 

En wie je voor ons altijd zult zijn.
Wat zullen we je missen.

WA (Met dAnk AAn els kriekeMAns)

Beatrix Bosman werd geboren in 1939 en 
overleed op 30 juli. Ze is de echtgenote 
van Julien Wauters met wie ze 55 jaar 
gehuwd was. Ze hebben 3 kinderen, 7 
kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. 
Ze waren zeer gekend in Beveren, samen 
stonden ze gedurende 25 jaar op de markt 
met parfumerie, toiletartikelen en naaige-
rief. Ze deed het met hart en ziel en stond 
bekend om haar vriendelijke bediening en 
sociaal contact. Ze gingen vaak op reis 
naar Tenerife en Duitsland. Ze gingen 
graag uit eten. De zorg voor de tuin was 
haar lang leven. De  kleinkinderen waren 
haar oogappels en ze waren steeds wel-

kom. In Beveren centrum gingen ze  bijna dagelijks hun koffie of pintje drin-
ken. De laatste maanden verbleef ze in WZC de Notelaar omdat ze getroffen 
werd door Alzheimer.

WA (Met dAnk AAn Freddy WAuters)

De Wetenschapper
snorhAren VAn een KAt

Is er een verschil tussen de snorharen van een kat en die van 
een mens? Zeker wel. De snor van een mens valt onder de 
noemer gezichtsversierselen, net zoals een oorbel of een 
neusring of een wenkbrauwpiercing. Met andere woorden, 
ze dienen nergens voor.

Anders is het bij de 
kat, daar fungeren 
de snorharen als 
een zintuig. Ook al 
heeft ze uitsteken-
de ogen, in het pik-
kedonker heeft ze 
er niet veel aan. De 
snorharen zijn dan 
een soort sensor die 
de aanwezigheid 
van een obstakel verraadt. Als een snorhaar ergens tegenaan komt, beweegt ze en 
prikkelt ze de zenuwcellen aan de wortel van het haartje. De informatie gaat naar 
de hersenen. 
Als je goed kijkt, zie je dat de snorharen even lang zijn als de kat breed is. Als ze er 
met haar snor erdoor kan, dan kan ze dat ook. 

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

Op 4 juli ll. overleed op 93-jarige leeftijd ISIDOOR VAN GREMBERGHE. In het 
seizoen 1953-1954 was hij de enige inkomende transfer van toenmalig derde 
klasser SK Beveren. Hij kon zich niet echt doorzetten en speelde maar één 
competitiematch. Hij keerde terug naar Sparta Zwijndrecht en speelde daar 
nog veel jaren. Zijn zoon Freddy speelde in de jaren zeventig zeven seizoenen 
op de Freethiel. 
Doelpunten maken was en is een groot probleem voor Waasland-Beveren. 
Toch zijn een aantal te vroeg afgeschreven ex-spelers wel zeer productief op 
een ander. FRANCESCO FORTE die het voorbije seizoen nog startte bij Waas-
land-Beveren , trok in september naar de Italiaanse tweede klasser Juve Stabia 

en scoorde daarin 17 keer. Nog 
beter deed de Kroaat ANTE 
VUKUSIC. Hij speelde in 14-15 bij 
WB en werd nu topscorer in Slo-
venië. De aanvaller van Olympija 
Ljubljana maakte niet minder 
dan 26 goals (plus gaf hij nog 
eens 7 assists). Ook CHERIFF NDI-
AYE doet het uitstekend in de 
Kroatische eerste klasse. Hij 
maakte 7 competitiegoals en 4 
voor de beker voor Gorica (en 
zag zo zijn marktwaarde stijgen 
tot 1,8 miljoen euro). 
VITO PLUT, nog een gewezen 
spits bij WB, speelde de afgelo-
pen drie jaar bij FSV Frankfurt en 
gaat het komende seizoen aan 
de slag bij de Maltese eerste 
klasser TARXIEN RAINBOWS. Plut 

was eerder al drie jaar in Malta. In het seizoen 14-15 maakte hij 12 goals bij 
Floriana. In 15-16 en 16-17 scoorde hij 23 keer voor Birkirkara. 
In de Spaanse eerste en tweede klasse werden alle wedstrijden van de voor-
bije competitie afgewerkt zonder publiek. Ex-WB-aanvaller Christian Santos 
scoorde in één van die matchen een fantastische goal voor zijn club Deportiva 
La Coruna. De omhaal van de Venezolaan ging de wereld rond en in België 
kreeg het nog wat meer aandacht door zijn Bevers verleden….er werd wel 
verkeerdelijk gezegd dat Santos in de Belgische eerste klasse het ooit moest 
stellen met vijftien speelminuten… Santos speelde NOOIT eerste klasse voet-
bal voor WB. Zijn Bevers optreden bleef beperkt tot een bekermatch.

rb  

Hattrick voor RONNIE MARTENS 
op Paris-Saint-Germain.

Op 17 juli ll. had Waasland-Beveren de eer om in het Parijse Prinsenpark te mogen 
spelen tegen één van de wereldtoppers, nl. PARIS-SAINT-GERMAIN. PSG was in 
volle voorbereiding van de bekerfinale tegen St-Etienne (die het won met 1-0), de 
finale van de Ligabeker en de eindronde van de Champions League in Lissabon.  
Het werd in Parijs een logische 7-0 nederlaag want PSG pakte uit met al zijn 
wereldsterren, doelman Navas (ex-Real Madrid en Costaricaan), de Argentijnse 
internationals Di Maria en Icardi, de Braziliaanse internationals Neymar, Marquin-
hos en Thiago Silva, de Fransman Kylian Mbappe, de Italiaan Verrati, de Duitsers 
Kehrer en Draxler, de Senegalees Idrissa Geye, de Kameroener Choupo-Motting…
Op het moment van de partij (die cijfers worden maandelijks aangepast) was de 
transfertwaarde van de spelerskern van PSG 786 miljoen euro tegenover 8,65 mil-
joen euro bij WB. 
Ook SK Beveren speelde ooit in Parijs tegen PSG. Op 5 mei 1984 , een week voor 
Beveren tegen Cercle Brugge haar tweede landstitel pakte, werd van het vrije 
weekend (de bekerfinale werd toen gespeeld) gebruik gemaakt om tegen PSG te 
oefenen. De wedstrijd had niet plaats in het Prinsenpark maar wel in het STADE 
JEAN BOUIN dat pal naast het Prinsenpark ligt en eigenlijk de thuisbasis is van 
rugbyclub Stade Francais. 

PSG had toen nog niet de grandeur van vandaag maar was wel onder voorzitter-
schap van FRANCIS BORELLI bezig aan de uitbouw van een topploeg. Borelli, zoon 
van een vuurtorenwachter uit Algerië, maakte naam in de uitgeverswereld (onder-
meer Gault en Millau, Télé 7 jours, Elle en Paris-Match) en zou tot 91 voorzitter zijn 
(in 82 en 83 pakte PSG de beker, in 86 werd het voor het eerst landskampioen)…
de naam St-Germain komt van het stadje St-Germain-en-Laye, 25 km ten westen 
van Parijs waar de ploeg in derde klasse begon vooraleer naar het Prinsenpark te 
komen. 
Beveren won in 1984 de partij met 2-3 en RONNIE MARTENS pakte uit met een 
hattrick. Ook toen al was PSG een verzameling van A-internationalen, vooral Fran-
se dan, doelman Dominique Baratelli en de veldspelers Dominique Rocheteau, 
Dominique Bathenay, Luiz Fernandez, Gerard Janvion, Jean-Marc Pillorget. Vedette 
was de Joegoslaaf Safet Susic. Andere buitenlanders waren Nambatique Toko uit 
Tsjaad, Mustapha Dahleb uit Algerije en de Senegalees Michel N’Gom  (die drie 
maand later op 25-jarige leeftijd verongelukte bij een verkeersongeval). 
Beveren trok naar Parijs met Filip De Wilde, Marc Baecke, Philip Garot, Paul Lam-
brichts, Eddie Maes, Danny Pfaff, Julien Lodders, Heinz Schonberger, Paul Theunis, 
Patrick Stalmans, Peter Creve, Erwin Albert ,Marek Kusto , Armin Gortz en Dirk 

Rosez (een uitermate sterke 
spelersgroep toen, en die 
zege op PSG maakte dat ook 
duidelijk toen). Voor PSG 
scoorden Toko en Dahleb. 
RONNIE MARTENS, de held 
daar in Parijs, scoorde in 
competitie 13 keer voor 
Beveren (Erwin Albert 16 dat 
jaar) en vertrok op het eind 
van het seizoen naar AA 
Gent waar hij met 23 goals 
topscorer werd in de Belgi-
sche competitie.

rb

Ante Vukusic

links het Prinsenpark, rechts Stade Jean Bouin in Parijs

Ronnie Martens

Sport anderS
Guy Smet uit Kruibeke, zoon van wijlen Eddy Smet van de Beverse Kruibeke-
steenweg, was jarenlang de koning van de kermiskoersen in het Waasland en 
omstreken. Guy is naast amateur-wielrenner ook stukadoor. Op zijn 48e 
levensjaar is hij in juli voor de eerste keer samen gestart in een wielerkoers 
met zijn zoon Yaxano die bij de nieuwelingen rijdt. Het betrof een oefenkoers 
in Familleureux, een deelgemeente van Seneffe in de provincie Henegouwen 
. De nieuwelingen moesten een kortere afstand afleggen dan de veteranen 
en de jonge Smet eindigde 4e in zijn categorie. De vader werd 2e in zijn reeks.
Spijtig dat de vader van Guy, die zelf nog efkes gekoerst heeft en gekend was 
als ‘de mooien Eddy’, dat niet heeft mogen meemaken!

rP
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Oplossing Crypto 64:    KLIMOP   KRIEKEN   KLOKZEEL   KOOPZUCHT   
OMKOOPBAAR   FIETSWISSEL   VOOROORDEEL   STEMPLICHT   TREURBERK   
KAPSALON   HAZARD   TEINK  EN DUS … MEZZOSOPRAAN

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

GERARD BUYL
In onze laatste editie hadden we het over 
Gerard Buyl…het belangrijkste gegeven 
(het ging over een verzamelprentje uit de 
jaren 50) kreeg de lezer niet te zien. 

We maken het hier goed en herhalen nog 
eens dat op 23 september het honderd jaar 
geleden zal zijn dat Gerard Buyl geboren 
werd. 

rb

Voorschriften van de gemeente voor 
gebruik van de sporthal:

 -  Een kwartier tussen elke training. Om te ontsmetten en kruising van teveel 
sporters te   vermijden.
-  Looplijnen van de sportaccommodatie volgen.
-  Mondmasker voor iedereen + 12 die de sporthal of sportsite binnen komt. 
(niet tijdens het sporten).
-  Handgel bij het betreden van de accommodatie, tijdens en na de training 
gebruiken.
-  Er zijn geen ouders/toeschouwers toegelaten in de sportinfrastructuur.
-  Trainers dienen in het begin de kinderen op te vangen aan de ingang.  (en 
de ouders in te lichten dat ze niet binnen mogen)
-   Wanneer het niet nodig is: niet douchen.  Beperk ook gebruik van kleedka-
mers. (voorlopig zijn deze sowieso nog gesloten wegens staalname legionel-
la)
-  Gebruikers kantine in sporthal Beveren en Melsele, niet via de sporthal.
-   Materialen ontsmetten na elke training.
-   Geen ouders toelaten als toeschouwer langs de zijlijn tijdens de trainingen 
en wedstrijdjes.  Ze kunnen wel zittend plaats nemen in of op het terras van de 
cafetaria volgens de horecaprotocollen.  

corona in onze gemeente
In onze gemeente stijgen de coronacijfers geleidelijk.  Op 3 augustus ging 
gemeente Beveren voor het eerst boven de alarmdrempel van 20 besmettingen 
per 100 000 inwoners. Het gemeentebestuur volgt de ontwikkelingen op de voet 
en nam de nodige beslissingen met de uitdrukkelijke oproep om alle inwoners, 
handelaars, horeca-uitbaters, uitbaters van fitnesscentra… zich aan de regels te 
houden. Het is de enige manier om het virus terug te dringen.

Er wordt toegekeken op de toepassing van de maatregelen. Overtredingen wor-
den beboet:  250 euro per klant die in overtreding is, tot zelfs 750 euro voor de 
zaakhouder. Er was ook onduidelijkheid  omtrent fitnessers die vanuit Antwerpen 
en Zwijndrecht hun sport in Beveren kwamen beoefenen, na de sluiting van de 
centra daar. Een nieuwe politieverordening stelt dat Beverse fitnesscentra ver-
plicht zijn de gegevens van de aanwezige sporters te verzamelen en bij te houden. 
Deze gegevens moeten bij een eventuele controle door de politie onmiddellijk 
beschikbaar zijn. Bovendien moeten de Beverse fitnesscentra sporters uit hard 
getroffen steden en gemeenten de toegang tot de zaak weigeren. De politie zal 
instaan voor de handhaving van deze nieuwe maatregel. 

Waar is de tijd dat wij als kind of als prille tiener elk jaar opnieuw reikhalzend 
uitkeken naar de optredens tijdens de Melseelse aardbeifeesten. De liefde voor 
muziek zat er al heel vroeg in. Met vader en moeder – of met tante en nonkel 
– werden we inderdaad al vanaf heel jonge leeftijd meegetroond naar het jaar-
lijks groot evenement in het centrum van onze gemeente. In die tijd werden er 
tot ver in de omtrek geen feesten van die omvang en met dergelijk program-
ma georganiseerd. Melsele was absoluut een voortrekker op dat gebied.
Heel veel bekende artiesten, uit binnen- en buitenland, passeerden de revue. 

Eén van de meest vreemde 
vogels – het moet halver-
wege de jaren zestig zijn 
geweest – was de Congo-
lese zanger Gerard Madia-
ta.  Voor veel Waaslanders 
was de gekleurde zanger, 
die populaire deuntjes 
bracht, een absolute 
bezienswaardigheid.  Madi-
ata was op het Afrikaans 
continent een absolute ster 
en werd de eerste Congo-
lese zanger die er in slaag-
de om een internationale 
carrière uit te bouwen.  Hij 
maakte er ook een punt 
van om nummers te bren-

gen in diverse talen waaronder ook bvb. Spaans, Engels en Frans. Het publiek in 
de tent van de Aardbeifeesten kraaide van de pret als Gerard af en toe ook 
enkele Vlaamse woordjes brabbelde.
Zonder dat we het eigenlijk wisten leerde heel België in 1975 Gerard Madiata 
kennen…
Wie herinnert zich niet de televisiebeelden van de zwarte zanger die tijdens 
een bezoek van premier Leo Tindemans aan het Zaïre van president Mobutu, 
de boel opvrolijkte ? Wie zong er een oervlaamse medley met o.a. “Och was ik 
maar bij moeder thuis gebleven” en “Vi-van bomma” ?
Inderdaad, Gerard Madiata. De grappige beelden staan nog steeds online.
Gerard Madiata overleed op 27 juli 1996, pas 56 jaar. 

PAul verelst

ONS ELSKE

Als het waar is dat alle gelijkgrondse spoorwegovergan-
gen op Bevers grondgebied tussen dit en 15 jaar zullen 
verdwijnen dan zullen de treinticketjes wellicht elk jaar 
10% duurder moeten worden.
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijK  

Wat gaat er gebeuren met ‘De Mops’ wanneer de huidige uitbaters (niet de 
eigenaars) vertrekken naar De Hen, achter Melsele. Uit heel goede bron ver-
neem ik dat er GEEN appartementen komen en dat het de bedoeling is dat 
het concept behouden blijft. (mits aanpassingen en met nieuwe uitbaters). 

    °°°
Wij gingen een kijkje nemen in ‘De Hangar’, de nieuwe Padelzaal in het vroe-
gere complex van Houthandel Van Acker. En het moet gezegd worden: “cha-
peau”.  6 spiksplinternieuwe velden in een sfeervolle omgeving en met een 
gezellige cafetaria. Amai zeg! Meer info op de website.

    °°°
Nog een meevaller: het kruispunt Brielstraat-Koolputstraat-Melseledijk ligt er 
mooi en afgewerkt bij, behalve richting Kallo.  Wat toch wat tegen valt: een 
schitterend fietspad langs beide zijden lijkt precies geen voortgang te krij-
gen richting Kallo en richting Melsele, beide nog aan te leggen. Op te volgen!

    °°°
De niewen Dama is dus een Delhaize geworden. Na een kwartier zoeken heb 
ik de mosselsaus gevonden en even later de Kip met curry. Maar het zal wel 
wennen en we wensen de nieuwe uitbaters het allerbeste.

    °°°
De Brielstraat organiseert een zoektocht in de straat. Je moet 11 afbeeldin-
gen (en bijhorende letter) zoeken en een zin vormen. Formulieren te bekij-
ken op facebook. (bij Brielstraatcomité)

    °°°
Basics Melsele heet voortaan Koninklijke Remant Basics Melsele-Beveren. 
Dank zij hun 50-jarig bestaan. En in tweede Nationale vernoemen zowat alle 
ploegen Basics bij de eerste drie volgend seizoen. Proficiat aan de mensen 
die het klaar spelen om zulke ploeg te been te brengen. Nu hopen dat Coro-
na ook wat mee wil.

het grAfschrift VAn de WeeK:
Over Dr Andre Bolssens

Zagen de pompiers mij nie veel in ’t openbaar
ik was doktoor met weinig tijd en vandaar

ik zag z’ies op ne smeir en op ’t afscheid van de Staf
en een 3e keer hier ammel rond mijn  graf

den  est

lek at gezeet iS 7
Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, 

`lees ze dan sprookjes voor. 
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.                                        

(Albert einstein)

VOLKSE GEBRUIKEN
WAs het Vroeger ZoVeeL Beter?

 
Het lied over ‘Jan, de mosselman’ uit vorige aflevering was veel gebruikt bij de 
dansen op de speelplaatsen van de meisjesscholen. En die zang begeleidde 
zowel het touwtje springen (dat bij ons ‘koordedansen’ heette) als bij de ron-
de- en de reidansen. Een ander lied dat van louter plezier getuigde begon bij 
ons met ‘Krimgelas…’. Het ging als volgt:

Crème de glace stond in de kas
Vader dacht dat ‘t boter was

Moeder sneed er een stukske af,
oeioeioei ‘t was crème de glace...

 
Sneller ging het eraan toe in:

Lopen, lopen, lopen, de gardeville is daar, de gardeville is daar, de gardeville is daar
Lopen, lopen, lopen, de gardeville is daar, de gardeville is daar.

En het gestoei werd rustiger in het lied ‘Ik heb een bloemeke geplukt.’
En ik heb een bloemeke geplukt al in de wei

‘t is dat van mij, ‘t is dat van mij
En ik heb een bloemeke geplukt al in de wei

‘t is dat van mij, ‘t is dat van mij.

Een ander kinderdansliedje had veel weg van een heuse smartlap:
Maar nooit, of van mijn leven, 

Gene sigarenmaker aan mijn zij
Maar nooit, of van mijn leven, 

Gene sigarenmaker aan mijn zij!
 
Om te laten horen dat het allemaal niet zo serieus te nemen was kwam daarna 
dit nonsensicaal liedje:

En rijen is plezant, rijen is plezant, 
Rijen in een karreke zonder wielen.

Rijen is plezant, rijen is plezant, 
Rijen in een karreke zonder wielen.

En niemand van de dansende meisjes die zich zorgen maakte of zij nu aan ’t 
discrimineren waren of die vreesden voor racisten uitgescholden te worden:

Moeder mag ik eens piepen achter het gordijn 
of dat die zwarte mannekes al gewassen zijn

Moeder mag ik eens piepen achter het gordijn 
of dat die zwarte mannekes al gewassen zijn.

rP

klokzeel van 10 Juli 
waS onvolledig

Twee Melselenaren, Jozef Van Moere en André Van de Perre verwittigden mij 
dat ik in mijn Klokzeel bij de Melseelse Korea-slachtoffers uit 1953 Karel Van de 
Merlen over het hoofd gezien had. André toonde mij het overlijdensprentje 
van Karel , de zoon van Gerard Van de Merlen en Mathilde Van Steenlandt. 
En Jef wist mij te vertellen dat hij in zijn jeugd geregeld bij de Van de Merlens 
over de vloer kwam doordat hij met René, broer van Karel, bevriend was. Er was 
ook nog een zus, Lucienne. Het gezin woonde aan Melsele-statie waar vader 
Gerard bareelwachter was. 

rP
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‘t klokzeel
BeVerse mArKtdAg…

Ik ben deze dinsdagmorgen naar de markt geweest, zo 
begon Lucien Braem, de hoofdredacteur van Prepare for 
Action, het blad van de Para-Commando Vriendenkring 
Groot-Beveren, vorig jaar het relaas van zijn marktbezoek in 
tijden dat er van Corona nog geen sprake was. Lucien zong 
de lof van de markten waar ge kunt genieten van een grote 
variëteit aan koopwaren. En omdat hij dat schreef op een 
volkse manier had ik hem gevraagd of ik een stuk van zijn 
verhaal mocht gebruiken in onze Klok als het van pas kwam. 
En nu de dinsdagse markt - zij het met coronabeperkingen 
- terug aan ’t opleven is, vind ik dat die gelegenheid geko-
men is.
Op de markt lokken ze u naar hun kraam, schreef Lucien. 
-Allee, Maria, vandaag twee bloemkolen kopen en de derde 
gratis. En als ge in de omgeving van dat kraam kijkt, ziet ge 
aan hetgeen de madammen meedragen dat de bloemko-
lenman succes heeft.
Ge staat daar met uw vrouw aan een ander kraam van 
iemand die ook de klanten rechtstreeks aanspreekt.
-Allee, madammeke, kom ne keer dichterbij en zet uwe 
schoen hier eens op, ik zal die eens poetsen met dit speciaal 
vet.
En uw vrouw durft geen nee zeggen want er staat al 20 man 
benieuwd te kijken hoe ge zult reageren. En dan begint zijn 
verkoopstechniek pas te marcheren.

…Kent heropLeVing…
-Madam, uw schoenen gaan er als nieuw uitzien en met 
deze schoensmeer gaan zelfs de rimpels weg omdat het 
leer er soepeler door wordt. En als ge dat over uwe man zijn 
gezicht wrijft, zijn ook zijn rimpels weg en zit ge binnen de 
kortste keren met ne nieuwe vent.
Het volk dat staat te kijken schiet in de lach. De helft stapt 
verder en de andere helft koopt het spul. En omdat zij daar-
juist hare schoen heeft laten insmeren, durft uw vrouw ook 
niet anders dan er een doos van te kopen. En omdat ge op 
de markt niet in de file moet staan om te gaan betalen aan 
de kassa, zijn er ook weinigen die zich bedenken over deze 
impulsaankoop.

File hebt ge wel aan het kiekenkraam, het hamburgerkraam, 
het groentenkraam en het viskraam. Ja, waar er eten is valt 
er aan te schuiven.

-Dag, meneer, wat mag het zijn?

-Ik had graag tien sardienen.

Het is precies of heel de markt moet weten wat gij gaat eten 
want die visverkopers en -verkoopsters hebben de gewoon-
te om alles nog eens luid te herhalen.

-Tien sardienen voor meneer!!!
-En wat mag er nog bij?

-Twee stukken kabeljauw, a.u.b.

-En twee schone stukken kabeljauw voor meneer!!!
Ik moest ook nog wat visafval en een paar mossels hebben 
om mijn vissoep te maken, maar die zou ik wel ergens 
anders gaan halen, waar ze dat niet afroepen zodat gans de 
markt weet dat ge daar met visafval rondloopt.

…en Wordt ALs Vroeger!
En we laten Lucien verder vertellen hoe hij gaat aanschui-
ven in de rij aan het kraam met hamburgers en worsten 
voor ‘een braadworst met veel mosterd, alstublieft.’

Als ze hem die geven in een veel te kleine servet voel je zo 
dat daar problemen van gaan komen.

De eerste beet valt nogal mee maar al stappend schuift de 
braadworst op en druipt de mosterd op uw broek. 

Als hij het laatste stuk van de pistolet in zijn mond heeft 
gestopt, heeft hij alleen nog een met mosterd besmeurd 
servetje in zijn handen en is hij al zo ver van het worsten-
kraam weg dat hij nergens een vuilnisbak vindt.

-Morgen zal ik uw broek naar de droogkuis brengen, troost 
zijn vrouw hem.

En toch verlaat hij de markt niet helemaal beteuterd, want 
zo ’n marktbezoek heeft zijn charme. 

-En hopelijk krijgt die droogkuis de mosterdvlekken uit mijn 
broek!
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WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een cen-
trale post in de Prinses Josephine Char-
lotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee 
satellieten, één in Beveren-Waas (cam-
pus St.-Anna van het AZ Nikolaas) en één 
in Sint-Gillis-Waas (campus St.-Helena 
van het AZ Nikolaas). 

Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.

De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens week-
ends en feestdagen.

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

- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s ande-
rendaags 08u00.

De satellieten zijn enkel geopend op 
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 
08u00 en 20u00. 

Contactnummer is voor alle gemeentes 
gelijk : 03 361 03 61. Voor meer info kan U 
terecht op de site www.wpwaasland.be

tAndArtsen
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en feest-
dagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/033 99 69

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

Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 
en 09u00: Bel politie Beveren 03 367 21 00 
die zal doorverwijzen naar de geselec-
teerde nachtdienstapotheek
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de WeerBorsteL of  
‘t gedAcht VAn rieKes de Ben

‘t Heeft er lelijk tegen 
gezeten in het huishou-
den van Riekes en Marjet. 

Hij heeft gelogen over het aantal 
vrienden waarmee hij op café geze-
ten heeft en zij is enorm bang om 
zo het coronavirus bij hen in huis te 
krijgen. 
-Tegen uw eigen vrouw daarover 
liegen dat is even erg als haar 
bedriegen, huilt zij. Moeten we 
daarvoor al meer dan vijftig jaar 
getrouwd zijn!
-Dat was een leugentje om bestwil, 
roept Riekes, omdat ge altijd zo 
overbezorgd zijt om die stomme 
corona!
-Ge moest eens weten wat ik mee-
maak als ik hier avond na avond 
alleen zit te wachten tot meneer 
beslist heeft om naar huis te komen. 
Vroeger, als we nog jong waren, 
waart ge blij als ge mij maar voor 
een paar minuten zag.
-Dat is nu ook zo, gromt Riekes tus-
sen zijn tanden. 

Moeder en dochter maken zich 
gereed om naar de dinsdagse 
markt te gaan en moeder vindt 
dat de rok van de dochter wat 
BEPEUZELD is. Wat is dat nu weer 
voor een ouderwets woord, ant-
woordt die.
‘Bepeuzeld’ wordt in ons dialect 
nog steeds gebruikt voor ‘in lich-
te mate bevuild.’
We kennen het woord peuzelen 
en dat is eten met kleine beetjes. 
En het is die betekenis ‘met kleine 
beetjes’ die aanleiding geweest is 
tot de vorming van ‘bepeuzelen’.
Soms zijn het kleine pluisjes of 
wanneer de rok gedragen is bij 
regenweer kunnen het ook SPIÊ-
TELINGSKES zijn.
‘Spiêtelingen’ is ons dialectwoord 
voor spatten. Denk aan de ‘spiêt-
lap’ die je voeten beschermt 
tegen opspattend regenwater als 
je per fiets bent zodat je schoe-
nen niet bevuild zijn met van die 
vervelende ‘spiêtelingen’
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nem nou


