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GILBERT JANSSENS 
WORDT 100 !!!
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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

de dAhLiA, BLoem VAn de mAAnd, Lees p. 5

Sinds de jaren vijftig van vorige eeuw is onze maatschappij er materieel sterk 
op vooruitgegaan. Het was de start van de consumptiemaatschappij. Huishou-
dens moesten een kleiner deel van hun inkomens besteden aan noodzakelijke 
levensbehoeften. Ze hielden op het einde van de maand zelfs geld over, dat ze 
konden besteden aan een steeds uitgebreider scala aan producten. De groei-
ende consumptie stimuleerde massaproductie die kostenbesparend was en 
leidde tot een lagere prijs voor de consument. Supermarkten, een nieuw feno-
meen, verdrongen de kleine winkels. Reclame en marketingtechnieken zorgden 
ervoor dat de ondervoeding van het verleden omgebogen werd naar vormen 
van slechte voeding met veel suiker en vet. Sigarettenfabrikanten deden gou-
den zaken.
Krotten werden gesloopt, huizen gebouwd met keuken, bad en toilet. Arbeids-
patronen veranderden, de werkweek werd korter, er ontstond een economie 
van vrijetijdsbesteding. Het aantal landbouwers daalde sterk, vrouwen betra-
den de arbeidsmarkt meestal deeltijds. In 1950 hadden weinig mensen een 
auto, het toerisme was nog domein van de rijken. Huishoudelijke apparaten 
– telefoon, wasmachine, koelkast, televisie – die we nu als vanzelfsprekend vin-
den, waren schaars. De auto-industrie groeide opzienbarend, de Volkswagen 
werd het symbool van vooruitgang. Het buitenlands toerisme begon bereik-
baar te worden voor iedereen.

Jongeren groeien op in de huidige consumptiemaatschappij die in het teken 
staat van de bevrediging van onmiddellijke behoeften. Idealen vinden ze in 
rijk en succesvol worden, een hoge functie veroveren desnoods ten koste van 
anderen. Verenigingsleven en vrijwilligerswerk gaan sterk achteruit. Interesse 
in politiek zit op een historisch laag peil. Het onderwijs ziet voornamelijk een 
malaise bij jongens. Vrouwen zijn nog steeds achtergesteld. Zij hebben nog wel 
de ambitie om vooruit te komen in het leven. Vandaar dat meisjes betere stu-
dieresultaten behalen dan jongens. 

We hebben de jongeren die we verdienen. We moeten durven schuldig pleiten. 
Vanaf prille leeftijd leveren we hen over aan de technologische consumptie. 
Communicatie gebeurt  met de iPad. Sociale media beheersen ons gedrag. 
Waarom zouden we studeren, als we alles kunnen googelen. 

Tot zo ver de analyse van wetenschappelijk onderzoek met een negatief rap-
port wat betreft de kwaliteit van ons onderwijs. Ooit waren we de beste van 
de klas. ‘Onderwijsdeskundigen’ morrelden aan pedagogische concepten en 
verlegden het zwaartepunt van kennen naar kunnen. Pedagogen als peda-
goochelaars. Inzichten vertonen een slingerbeweging, maar de slinger is teveel 
naar een kant doorgedraaid. Het is vanzelfsprekend niet zo zwart-wit. Er is nog 
engagement. Er zijn nog altijd jongeren met uitzonderlijke talenten, die pro-
bleemloos in het bedrijfsleven stappen. Het probleem is dat er teveel jongeren 
door de mazen van het net vallen en zonder diploma het onderwijs verlaten. 

Op 4 september 1920 werd 
op de Hollandse Koewacht 
in het gezin Camiel Jans-
sens en Maria Theresia 
Baert een tweede kind 
geboren dat officieel de 
naam Julbert kreeg. Het is 
geschreven zoals wij het in 
Beveren uitspreken. Maar 
iedereen die hem een brief 
of een kaart zal sturen 
omdat hij op 4 september 
2020 honderd jaar wordt, 
zal ‘Gilbert’ op de envelop 
schrijven.
Zijn ouders waren avon-
tuurlijk aangelegd. Kwam 
het doordat ze alle twee 
met een buitenlander 
trouwden? Zij hadden elk 
aan de Belgisch-Nederland-
se grens gewoond: Jans-
sens aan de Hollandse en 
Baert aan de Belgische kant. 
Ze waren op 12 juni 1913 
getrouwd en op 13 juni - de 
volgende dag dus - scheep-

ten ze in bij de Red Star Line om naar Amerika te vertrekken. Ze zouden daar een 
nieuwe toekomst uitbouwen. Maar de Eerste Wereldoorlog kwam roet in het eten 
gooien en na een tussenstap in Stekene kwam het gezin in 1923 op de boerderij aan 
de Glazenleeuwstraat wonen.

JonG GeLeerd is oUd GedAAn.
Gilbert zat in de kleuterklasjes van Sint-Jozef in de Kasteeldreef en zijn leerplicht vol-
bracht hij in de Sint-Martinusschool. Met de nadruk op ‘volbracht’ want aan studeren 
had hij een broertje dood. Dan nog veel liever helpen op de boerderij van zijn ouders 
en als er tijd overbleef om te spelen was het met zelf in elkaar gestoken speelgoed. Bij 
dat ‘zelf in mekaar steken’ toonde de jonge Gilbert zijn aanleg voor techniek.
In de winter was er weinig te doen op de boerderij. Gilberts specialiteit was toen 
bomen vellen. En er werden ook heel wat uurtjes met de kaarten gespeeld en ook dat 
werd voor Gilbert ‘jong geleerd is oud gedaan.’
Toen in 1940 hier de Duitsers binnenvielen werd het een benarde tijd. Omdat de Duit-
se mannen mee ten oorlog moesten trekken, hadden ze in dat land volk te kort en 
werden hier jonge mannen opgeëist om in Duitsland te gaan werken. Gilbert werd 

‘1 septemBer: 
met een GLimLAch 

terUG nAAr schooL 
nA een zomer met 

ziJn ALLen 
thUisBLiJVen.’

Lees 
'BiJ de cArtoon' 
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ervoor uitgekozen maar hij poogde de bezetter te ontlopen door ’s nachts ‘op den 
vreemde’ te gaan slapen. Maar toen ze plots van systeem veranderden en overdag 
controleerden, hadden ze hem te pakken. In Duitsland gekomen probeerde hij 
met 2 anderen te ontsnappen. Even leek dat te lukken maar de volgende ochtend 
lagen de 3 voortvluchtigen te slapen in het station van Keulen en na paspoortcon-
trole werden ze terug opgepakt en voor enige tijd in de gevangenis gestopt.
Later werd Gilbert in een Duits landbouwersgezin geplaatst waar hij moest mee-
helpen en veel heeft kunnen bijleren op gebied van techniek want het was bij een 
vooruitstrevende boer.
In 1945 werden ze bevrijd door de Amerikanen en deels met de trein en deels te 
voet raakte hij terug in Beveren.

troUWen en Kinderen KriJGen
Gilbert leerde op een KLJ-feestje zijn buurmeisje Andrea De Loos beter kennen en 
het werd liefde. Als er over trouwen gesproken werd, kwam er bij haar steeds de 
vraag om niet in de boerenstiel verder te doen. Gilbert zocht en kon zich inkopen 
in 1954 in de Antwerpse Cementnatie als zelfstandig havenarbeider. In 1956 werd 
er getrouwd en hun eerste adres was in de Prosper Van Raemdonckstraat.
Dan kwamen de kinderen: Etienne (1958), Jo (1961) en Hilde in 1964. Ondertussen 
hadden ze een huis in de wijk Bosdam gebouwd waarin ze in de winter van 1960 
gingen wonen.
De jaren ’60 waren gouden jaren voor wie werkte en zeker voor wie 2 shiften na 
mekaar doorwerkte. De kinderen zagen pa Gilbert alleen in het weekend en met 
de auto kwamen er dan uitstapjes naar Provinciaal Domein Wachtebeke of naar 
Oostduinkerke aan de zee.

Door Gilberts handigheid op gebied van techniek werd hij gevraagd om het 
onderhoud van het wagenpark van de natie op zich te nemen. Geen shiftwerk 
meer, maar wel lange werkdagen en voortdurend met zwaar materiaal omgaan. 
Zijn moestuin was thuis dikwijls zijn ontspanning en ‘s zondags een kaartje leggen 
op café. 

In de jaren ’70 waren er vooral de vakantiereizen naar Zwitserland waarvoor ma 
Andrea steeds moest gepusht worden. In diezefde periode werd er op zondagen 
meegedaan aan autorally’s her en der in Vlaanderen met als resultaat heel wat 
gewonnen bussen zeep van Marc Zeepcentrale. En veel shampoo hebben ze de 
eerstvolgende jaren niet moeten kopen.

moeiLiJKe JAren
In 1983, toen zijn zoon Jo al een paar jaren bij de natie was komen werken, is Gil-
bert met pensioen gegaan. Maar stilvallen was er voor hem niet bij. Eerst wat gaan 
helpen bij zijn broers op de boerderij en daarna onder impuls van zijn schoon-
broer Lucien, ging hij siertuintjes onderhouden. Maar ja, werk aannemen is gemak-
kelijk maar dat later terug afbouwen is moeilijk.
Wat later werd Andrea ernstig ziek maar ze herstelde gelukkig en werd genezen 
verklaard. Tot er problemen met haar nieren opdoken wat veel af- en aanrijden 
meebracht voor de nierdialyse en de herhaalde onderzoeken. In 1996 vierde zij 
met Gilbert en de familie nog een mooi 40-jarig huwelijksfeest. Toen zij in ’98 nog 
een longinfectie erbij opliep werd haar dat fataal. Gilberts verdriet werd verzacht 
door de vele mensen die hem steunden, en door de aanwezigheid van zijn familie. 
Hij ging graag mee op verlof met Ziekenzorg met zijn broer Armand en later met 
zijn ex-collega Cyriel Vijt.  Onder de mensen komen, dat is wat hem steun gaf en 
ervoor zorgde dat hij al zijn zorgen even opzij kon zetten.

UitBoLLen in de noteLAAr
De moestuin werd gehalveerd en er kwam meer tijd om te fietsen. En 3 of 4 keren 
in de week was het ‘klaveren is troef’ en tot in 2014 was de fiets daarbij het ideale 
transportmiddel. Tot na een kaartavond in ‘t Schuurke bij de ‘bergop in de Kasteel-
dreef richting Beverenmarkt’ een sluimerende liesbreuk zodanig opspeelde door 
de inspanning van de bejaarde ‘wielrenner’ dat hij in het ziekenhuis belandde. 

Hij herstelde vlug en kon terug naar huis omdat zoon Jo nog steeds bij hem woon-
de. In oktober 2015 besloot hij naar De Notelaar te gaan wonen en het kaartspel 
leefde weer op. Hij neemt met plezier deel aan de voorziene animatie. Hij gaat 
graag wandelen in de tuin. Soms haalt hij wel eens een grapje uit met medebewo-
ners of de verpleging, en af en toe gaat hij eens een lekker biertje drinken. Ook is 
hij erg dankbaar voor het talrijke bezoek dat hij nog steeds mag ontvangen.
Gilbert wenste een bescheiden feestje voor zijn 100e verjaardag maar dat het 
coronavirus hem nog enkele maanden in isolement zou brengen is toch wel spij-
tig voor een sociaal voelende vader en grootvader.
De Beverse Klok wenst hem proficiat en nog een goede gezondheid! 

RP

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

LEK AT GEzEET IS 8
Wij hadden een oom en die wou naar Lourdes, 

maar tot zijn spijt mankeerde hij niets. 
Hij is toch gegaan en in Lourdes struikelde hij. 

Hij is toen met een omzwachteld been en op krukken 
teruggekomen. 

(Godfried Bomans)



DE BEVERSE KLOK - 3 

Bekijken we eens de situatie 
van ‘de post’ in Beveren in de 18de 

eeuw.  In 1730 werd een zekere  Andries Gilleyn 
aangesteld door het college van burgemeester en 
schepenen als verantwoordelijke voor de post.  Er 
werd ook een eerste reglement opgesteld.  Bepaald 
werd dat hij op maandag, woensdag en vrijdag om 
6 uur naar Antwerpen zou vertrekken met de post.  
Hij moest zijn ‘kas’ uithangen, zodat de inwoners 
hierin hun brieven konden steken.  Een verande-
ring komt er in 1789 toen de postmeester van Ant-
werpen een brief richtte aan het college van Beveren om hier een ‘briefposterije’ op 
te richten.  Dat zou als gevolg hebben dat de aangestelde boden werden afgedankt 
en Beveren kreeg zijn eerste postkantoor.

J.B.

Beveren Buiten in een coronaproof-jasje
Er is een opening voor culturele evenementen. Beveren Buiten (samenwer-
king gemeente Beveren en Studio 98) springt erin met straattheater en live 
muziek voor de komende drie weekends. Het gebeuren zal zich afspelen in 
het Sportpark Beveren. Metejoor, Ertebrekers, Tom Helsen en het internatio-
naal straattheater zijn de blikvangers. Maximaal 200 personen zijn toegelaten 
en reserveren is verplicht via  www.beverenbuiten.be. Op vrijdagavond en 
zondagmiddag is er internationaal straattheater en op zaterdagavond telkens 
liveoptreden.

In het laatste weekend van augustus zal er ook kermis zijn op de Grote Markt 
met respect voor de corona-maatregelen: verplicht mondmasker +12 jaar, ver-
plichte looprichting. SingelB organiseer een online editie van Beveren Festi-
valt. Alle info op hun facebookpagina.

WA

BLuE-BIKE

Fiets en openbaar vervoer moeten de auto verdringen. In onze gemeen-
te  wordt meer en meer aandacht besteed aan veilige infrastructuur voor 
fietsers. Aan het station van Beveren verscheen een verlichte en over-
dekte fietsparking met mogelijkheid om elektrische fietsen op te laden 
en met camerabewaking. Er is ook een aanbod aan deelfietsen. De naam 
van het project Blue-Bike. Het zijn er voorlopig acht in het totaal met als 
doel de gebruikers zo vlot mogelijk van het station naar hun bestem-
ming te brengen. De organisatie Blue-mobility is ondertussen op 65 loca-
ties in ons land actief. 

Met een lidmaatschap van 12 EUR per jaar kan je een fiets ontlenen aan 
een voordelig tarief, ook buiten Beveren. Dankzij de tussenkomst van de 
gemeente en de Vlaamse Overheid betaal je in Beveren (en op de meeste 
andere locaties) slechts 1,15 EUR per rit van maximaal 24 uur. Een Blue-
Bike ontlenen is snel en eenvoudig. Lid worden kan online via de website, 
of in een van de deelnemende fietspunten (station Sint-Niklaas of Ant-
werpen, nog niet in Beveren). Van zodra u de Blue-Bikekaart hebt ontvan-
gen of wanneer uw MOBIB-gekoppeld werd aan een Blue-Bike-account, 
kunt u aan het station van Beveren, maar ook op de andere Blue-Bikelo-
caties, een fiets ontlenen. 
Alle tarieven, voorwaarden en een overzicht van de locaties vindt u op 
www.Blue-Bike.be.

WA

BIJ DE cARTOON
De besmettings-
cijfers  vertonen 
een dalende 
trend. Het geeft 
hoop in bange 
dagen. De inwo-
ners van onze 
gemeente kregen 
een brief in de bus 
met de huidige 
stand van zaken. 
Goed nieuws is er 
voor de school-
gaande jeugd. Het 

schooljaar kan starten op 1 september wel in code geel met 
de nodige  voorzorgsmaatregelen.  Ouders en onderwij-
zend personeel  moeten de richtlijnen volgen. Volwassenen 
aan de schoolpoort moeten een mondmasker dragen.

In elk geval is het een hele opluchting voor beide partijen. 
Ouders met jonge kinderen hadden de bijna onmogelijke 
opdracht om thuiswerk met kinderopvang te combineren. 
Het mondmasker krijgt een brede glimlach.

WA
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De renaissance ontstond als culturele beweging in 
Italië en bevorderde de belangstelling voor de klas-
sieke oudheid en kondigde het einde aan van de 
Middeleeuwen.  Die had zijn repercussie op alle 
aspecten van het leven: op politiek vlak, kunst en 
wetenschap. Op gebied van geneeskunde waren 
anatomie en chirurgie als tweelingen. Nochtans 
duurde het tot 1570  tot er een aparte leerstoel voor 
deze twee vakgebieden werd ingesteld. 
De anatomie werd nieuw leven ingeblazen door de 
werken van Vesalius en Leonardo da Vinci. Leonardo 
was architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuur-
kundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, 
schrijver en schilder. Hij wordt gezien als het voor-
beeld van de homo universalis. Toen hij in dienst was 
van de Romeinse familie Borgia, voerde hij bij kaars-
licht, secties uit in het mortuarium van de Santo Spi-
rito. Hij maakte er meer dan duizend tekeningen van. 

Zijn boeken bevatten tekeningen van verschillende 
nieuwe apparaten en machines, zoals een helikopter, 
machinegeweren, een bepantserde tank, een onderzee-
boot en een apparaat met tandwielen waarvan men 
vermoedt dat het een mechanische rekenmachine 
voorstelt. Op 3 januari 1496 voerde Leonardo een mis-
lukte proef uit met een vliegtuig dat hij had gebouwd. 
Ook de viola organista, een muziekinstrument, is 
door Leonardo ontworpen. Een grote collectie van 

zijn tekeningen zijn in het bezit van de Britse konin-
gin op Windsor Castle.
Leonardo was geen wetenschapper in de huidige 
betekenis van het woord. Daarvoor ontbrak de syste-
matiek in zijn werk, zijn geschriften waren nogal cha-
otisch. Wat hij wel bezat, was opmerkzaamheid en hij 
beschreef scherpzinnige experimenten. 

Leonardo is beroemd vanwege schilderwerken als de 
Mona Lisa (ook La Gioconda), dat zich nu in het 
Parijse Louvre bevindt en dagelijks hordes mensen 
aantrekt om zich te vergapen aan de mysterieuze 
glimlach. 

Hij overleed in het Franse Amboise, in het Clos Lucé 
en ligt begraven in de Kapel van St. Hubertus in het 
kasteel van Amboise. Clos Lucé is een Loire-kasteel 
in Amboise waar Leonardo da Vinci de laatste drie 
jaren van zijn leven woonde. Het is nu een museum 
over het leven en werk van Leonardo da Vinci. Het 
beschikt over veel voorbeelden van zijn uitvindingen.

In 2003 schreef de Amerikaanse auteur Dan Brown 
een boek dat later een bestseller is geworden: The 
Da Vinci Code, in 2006 verfilmd. In dit boek gebruikt 
hij symboliek en werken van Leonardo als leidraad 
voor het verhaal. De bestseller-status van dit boek 
leidde onder het grote publiek tot een hernieuwde 

interesse in en 
b e k e n d h e i d 
van Leonardo 
da Vinci.

WA

EuREKA!  AfLEvERING 8

LEONARDO DA vINcI (1452-1519)
BOEGBEELD vAN DE RENAISSANcE

Standbeeld van Leonardo bij het Uffizi te Florence 
door Luigi Pampaloni.

TAALKRONKELS
VeeL Voeten in de AArde

Het leven is niet simpel. Onze krant is aan zijn 26ste jaargang toe en wordt door de 
cultuurraad beloond metde cultuurboom. Wie het van bij het begin heeft beleefd 
weet het wel. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het hoofd boven 
water te houden. De uitdrukking ‘veel voeten in de aarde’ betekent dat er heel wat 
moet gebeuren voor iets lukt of  mogelijk is.
De herkomst van deze zegswijze is zoals meermaals niet geheel zeker. Er zijn ver-
schillende verklaringen. Met voeten bedoelt men misschien de wortels van een 
boom. Als die diep geworteld is, kost het moeite om hem te vellen. Er is nog een 
ander beeld dat ten grondslag ligt nl. als iets moeilijk is, wordt er druk heen en 
weer gelopen en daardoor blijven veel voetsporen in de bodem achter. 

WA

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

De Vitruviaanse mens geeft de ideale verhoudingen van de 
menselijke gestalte weer.
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In de TuIn
De afgelopen weken kregen we een kanjer van 

een hittegolf over ons heen. Verschroeiende 
temperaturen van boven de dertig graden 

gaven ons het gevoel dat we in de 
tropen waren aanbeland. Waar 
tot voor kort vóór de hitte de 
tuinen en de natuur er nog rede-

lijk fris en groen bijlagen, was de 
toestand nadien een kleine ramp. 
Veel groen dat op de middag de 

volle zon moest verdragen geraakte 
verschroeid of aangetast. Zelfs appelen en peren raakten verbrand en voor bewa-
ring en consumptie waardeloos. Jammer voor wie er zijn brood mee moet verdie-
nen.
Toch beseffen we dat de kans groot is dat we in de toekomst jaarlijks één of meer-
dere van die hittegolven te verwerken zullen krijgen. En al bij al is het voor velen 
toch beter dan andersom. Stel u voor dat we in de plaats daarvan, zoals we in het 
verleden soms gekend hebben, veertien dagen koud en nat weer gehad hadden. 
We mogen niet altijd klagen!

Dahlia’s voelen zich met dit warme weer prima in hun nopjes. Ze worden soms wel 
eens de koninginnen van de hoogzomer- en najaarsbloemen genoemd. En die 
eretitel is niet mis gekozen. Sinds juli zijn ze reeds het beste van zichzelf aan het 
geven en ze zullen daarmee doorgaan tot de eerste vorst. Deze warmteminnaars 
komen uit Mexico en werden er oorspronkelijk geteeld om hun eetbare knollen. 
Ondertussen zijn er tienduizenden cultivars van gekweekt in alle mogelijke 
bloem- (behalve blauw) en bladkleuren en vormen. Indien je de uitgebloeide 
bloemen wegsnoeit blijven ze maar doorgaan met bloeien. De soorten met de 

platte, niet gevulde bloemen 
worden overigens veel 
bezocht door allerlei bestui-
vende insecten. Onder ande-
re de cultivars ‘Bishop of 
Llandaff’ en ‘Bishop of Auck-
land’ met hun zeer donker, 
bijna zwart loof en fel gekleur-
de bloemen zijn echte blik-
vangers en insectenlokkers in 
de border.

Het zijn gemakkelijke planten die weinig last hebben van ziekten of plagen. Ook 
in pot doen ze het heel goed. Ik plaats altijd meerdere exemplaren in potten om 
ze dan later in open gekomen plekken in de border te kunnen planten. Soms 
plaats ik ze, met pot en al tussen de andere planten, die potten zie je toch niet 
meer tussen de beplanting. Na de eerste, lichte vorst graaf ik de knollen op om die 
droog, vorstvrij en donker te laten overwinteren om ze dan later na de ijsheiligen 
weer te voorschijn te halen. Kan het nog gemakkelijker?
Wie een heel mooie collectie dahlia’s wil zien moet eens een bezoek brengen aan 
het provinciaal domein Vordenstein in Schoten. Naast het schitterende park kan je 
daar ongeveer driehonderd soorten bewonderen tijdens een wandeling door de 
plantencollectie. Een leuke tip voor een aangename namiddag.

Het wordt nu hoog tijd om de uitgebloeide lavendel met een derde in te korten. 
Zo stimuleer je de planten om onderaan de takjes jonge scheuten aan te maken 
en houd je een jonge en vitale struik die vele jaren mee zal gaan en rijk zal bloeien. 
Na de winter kan je dan weer een beetje terugsnoeien om de vorm er wat in te 
houden. Knip echter nooit te diep tot in het verhoute deel van de takken want die 
lopen niet meer uit.
Hetzelfde geldt voor de wisteria of blauwe regen. Snoei in de achtste maand de 
lange uitlopers op acht ogen en in de tweede maand dezelfde uitlopers op twee 
ogen. Je zal versteld staan van het grote aantal bloemen in mei.
Bij een te groot geworden vijgenstruik kan je nu ook zomersnoei toepassen maar 
let op, het sap van vijgenbomen is een soort latex en kan een fototoxische reactie 
veroorzaken. Dat wil zeggen dat een druppel sap op de huid, beschenen door de 
zon een pijnlijke brandwonde kan veroorzaken. Handschoenen en lange mouwen 
bij het snoeien bij zonnig weer zijn hier zeker niet overbodig!

FRAnçois

Dahlia’s.

Dahlia: nuit d’été.

Bishop of Llandaff.

Nog een tip: op zondag 13 september om 15.00 uur is er een gratis rond-
leiding door gemeentelijke groengidsen in de prachtige Vijdtuin op Hof 
ter Saksen. Daar kan je te weten komen hoe de middeleeuwse mens 
omging met kruiden en planten en wat de bedoeling was van de gebroe-
ders Van Eyck met het schilderen van de talrijke planten op het Lam 
Gods. Vooraf inschrijven op toerisme@beveren.be is verplicht.

ONS ELSKE
De foorreizigers juichen de beslissing van het Beverse schepen-

college toe om op Bevers grondgebied nog voor de winter 6 
kermissen toe te staan. Uiteraard mits het naleven van strikte 
coronamaatregelen.
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horizontAAL: 
(1) uitgestald voedsel waar-
van de gasten zich bedie-
nen (5) coöperatieve vereni-
ging (Fr) (7) uitroep van pijn 
(8) lithium (9) tentoonstel-
ling (10) zetel (11) Koninklij-
ke majesteit (Lat) (12) loof-
boom (13) Verenigde Staten 
(14) uitje (15) wij (16) Neder-
lands (17) voor de middag 
(19) speld met naamkaart 
(22) in het doel (24) tijdperk 
(25) Amerikaans persbu-
reau (26) Arabisch vorst (29) 
gedaante (31) reeds (32) 
politieke organisatie tijdens 
het Hitlerregime

VerticAAL: 
(1) lang hol voorwerp (2) weinig smaak hebbend (3) vrouw uit Finland (4) beproeving 
(5) springen 1e pers enk (6) ingewikkeld (7) lucht die levende wezens in zich opnemen 
en weer uitblazen (17) zoogdier (18) moeder (19) beschermende kleurstof voor hout, 
leer, metaal (20) stad in Noord-Frankrijk (21) deca (22) advies (23) ruimte achter in de 
mond (27) multiple sclerose (28) staan 1e pers enk (29) gaan 1e pers enk (30) voeg-
woord

Wat Blijft

opLossinG KrUisWoordpUzzeL 240

KRuISWOORDpuzzEL 241

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 65 zoeK het Woord  (opLossinG in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers ziJn zeLfde LettersGIJ BADT OP ENEN BERG

Gij badt op enen berg alleen, 
en... Jesu, ik en vind er geen 
waar ‘k hoog genoeg kan klimmen 
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna, 
alwaar ik ga 
of sta 
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen; 
geen een, 
die nood hebbe en niet klagen kan; 
die honger, en niet vragen kan; 
die pijne, en niet gewagen kan 
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle (1830-1899)

IN mEmORIAm
Op 18 juli overleed Roland Van Gysel.  Hij 
werd net geen 70 jaar.  Roland doorliep een 
boeiende carrière.  Als afgestudeerde van de 
eerste lichting informatica aan het nationaal 
Radio en Filmtechnisch instituut werd hij 
een pionier in de I.T. wereld.  Hij werkte bij 
INCO, General Motors (waar hij fabrieksro-
bots programmeerde) en EDS (waar hij 
werkte voor grote klanten als Coca Cola en 
Rank Xerox). Na het vroegtijdig overlijden 
van zijn echtgenote vond hij na een aantal 
jaren opnieuw de liefde en huwde pas vorig 

jaar met Michelle.  Roland speelde mee in heel wat toneelgroepen van de 
streek waaronder Const Ieveraars, TC Kallosino, Tassyns, Nyzalia, KET, TAK 
ea. Het huis werd verbouwd en nu waren ze bezig met de tuin.  Roland 
werd ziek en na een kortstondig maar hevig gevecht tegen kanker moest 
hij het onderspit delven en overleed te St.Niklaas. 

Op 9 augustus overleed geheel onverwacht 
Omer Bogaert in zijn huis in de Kasteeldreef. 
Hij was te Verrebroek geboren op 24 juli 1934 
en is de echtgenoot van Josette Vanhove. Zij 
zijn de ouders van Wim en Griet. Er zijn 2 klein-
kinderen. Hij was lid van COV en Neos.
Hij was gekend als onderwijzer van de Sint-
Martinusschool waar hij specialist was van het 

eerste studiejaar waarin hij les gaf tot 1990 toen hij opgevolgd werd 
door zijn dochter Griet. Ook zijn echtgenote Josette was onderwijzeres.
Al die jaren in zijn eerste studiejaar leerde hij de jeugd niet alleen lezen, 
schrijven en rekenen maar werden zij ook voorbereid voor hun eerste 
communie. Ook buiten de school was hij heel actief: o.a. 40 jaar in de 
vrije bib van het Gildenhuis. Samen met o.a. Jos Meyvis en op initiatief 
van onderpastoor Van Peteghem zorgde hij voor Milac dat lokaal nieuws 
bracht bij de Beverenaars die hun legerdienst vervulden. Meer dan 30 
jaar was hij lid van de parochieraad Sint-Martinus en met zijn vrouw zat 
hij in de werkgroep die 21 jaar de maandelijkse gezinsmis verzorgde.
Toen catechese aan huis gestart werd als voorbereiding op plechtige 
communie en vormsel namen ze ook samen een groepje kinderen voor 
hun rekening. Omer droeg de communie naar de zieken en hij hielp een 
zestal jaren bij begrafenisdiensten.
De Beverse Klok betuigt haar deelneming aan de beproefde familie.                                  

JB & RP
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Mireille studeerde af als  licentiate geschiedenis, had enkele werkervaringen in 
een textielbedrijf en het onderwijs en is nu al 38 jaar in het bibliotheekwezen 
werkzaam, waarvan meer dan de helft in bib Beveren.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Wandelen – in de tuin bezig zijn bij milde zonneschijn – Engelse, Scandinavische, 
Belgische (maar geen Amerikaanse) (detective)series – gezellig samenzijn – ten-
toonstellingen over kunst en geschiedenis – muziekvoorstellingen - … 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer?
Ik hou van alle genres muziek, zolang het maar opgewekt, melodieus en dansbaar 
blijft: Motown, Vlaams en Frans chanson, Bob Dylan, Paul Simon, Van Morisson, 
Coldplay, een streep klassiek, flamenco, Vlaamse folk.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Viva la vida!

Welke sport beoefen(de) je?
Als student speelde ik volleybal, tot ik een vinger gebroken opliep bij een mislukte 
afblokking. Ik hou het tegenwoordig bij wandelen, dansen en yoga.

Welke sport zie je liefst op TV?
Ik ga zitten voor de bergritten in de ronde van Frankrijk en de finales van Wimble-
don. In de winter kijk ik graag naar veldrijden en veldlopen: kort, maar krachtig.

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Djokovic en Nadal, tegen elkaar op het tennisveld.

Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Rood om naar te kijken, blauw om te dragen. De combinatie zwart/wit intrigeert. 
Een grasveld of bloemenperk na een malse regenbui.

Wat is je favoriete boek aller tijden? 
Als je het voorrecht hebt om dagelijks te mogen vertoeven tussen zoveel mooie 
titels, is het not done om daar één titel uit naar voor te schuiven. Dan maar de 
namen van de drie laatst gelezen auteurs naar voor schuiven: Elena Ferrante, 
Minette Walters, John Boyne.

Welke strip las/lees je het liefste?
De strips van Kuifje en Asterix kan ik lezen en blijven herlezen. Ook historische 
strips bekoren.
 
Welk is je lievelingsgerecht?
Macaroni met hesp en kaassaus, zoals mijn mama die altijd klaar maakte. Helaas 
verleden tijd…Verder: elk gerecht dat ik niet zelf hoef klaar te maken, een dagelijks 
genoegen!

Wat was je aangenaamste ervaring?
Ichigo-itchie. Of: het besef dat ieder moment, iedere ontmoeting uniek en eenma-
lig is; genoegen vinden in dagdagelijkse kleine gebeurtenissen.

Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Zuid-Europa tijdens de zomer (met Italië op kop), Ierland tijdens de herfst, Euro-
pese hoofdsteden in de overige seizoenen, telkens ergens anders op verkenning.

Wie is voor jou De Belg van alle tijden? 
Wie de sympathiekste Beverenaar
Pater Damiaan, onbaatzuchtig, zowel in 
Vlaanderen als in Wallonië hoog gewaar-
deerd tijdens de Grootste Belg. 

En in het verlengde daarvan: ieder(e Beve-
renaar) die zich vrijblijvend inzet voor ande-
ren of wie meer doet dan het verwachte 
minimum.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Afwisseling tussen cultuur en natuur, bij voorkeur in gezelschap van iemand die 
mijn gebrek aan oriëntatie- en tijdsbesef kan compenseren. Want alleen loop ik 
grandioos verloren, zelfs aan zee.

Wat is voor jou geluk?
Een gezond lichaam, een gezonde geest, ergens een thuis, een halfvol glas als 
levensvisie, het besef dat dit alles geen evidentie is voor eenieder.

Voor welke drank zet je je neer in stilte?
Huidige favoriet is Aperol Spritz, maar … het kan gauw verkeren.

Een goed boek lezen of een fietstochtje?
Zonder twijfel een goed boek! Een goed boek of een wandeling zou een moeilij-
ker keuze geweest zijn.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren?
Hof ter Saksen, in de vier seizoenen.

Wie zou je naar de maan willen schieten?
Elon Musk om daar ter plaatse de nodige technische voorbereidingen te nemen, 
zodat alle dikke nekken en wie naast zijn/haar schoenen loopt kunnen achterna 
komen.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Achter op de fiets bij juffrouw tante Jeanne? Of een huisje bouwen in het spijlen-
bed van kleine broer? Nooit geweten wat er eerst kwam. 

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Mireille geerinCK
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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                                        

50 JAAR 
pLAATSELIJKE cuLTuuRRAAD BEvEREN

Vieringen liggen moeilijk in deze barre  
tijden. Er moet gezocht worden naar ini-
tiatieven die zonder risico kunnen door-
gaan. Het bestuur van de PCR heeft 
gezocht en gevonden. De raad  heeft 
zich laten inspireren door een initiatief 
ter gelegenheid van  haar 25 jaar 
bestaan. Toen werd wijlen Georges Staes 
aangezocht om een werk te creëren. Het 
werd ‘de Slotnimf’ , een werk uit epoxy 
dat je doorheen de ramenpartij vanuit 
de hal in kasteel Cortewalle kunt ontdek-
ken. 
Nu werd besloten een kunstwerk aan te 
kopen van Edith Ronse, een kunstenares 
uit Haasdonk. Zij is gefascineerd door 
het menselijk lichaam en in 2012 was zij 
met haar werk te zien in haar achtertuin, 
Hof ter Saksen,  tijdens Beeldig Hof ter 
Saksen 12. Voor wie meer over haar wil 
weten kunnen we het boek ‘Kunstmo(nu)
menten’ aanraden, een uitgave van onze 
krant (verkrijgbaar bij de auteurs 
gerda.drieghe@telenet.be, wilfried.

andries@telenet.be en in de Standaard Boekhandel). 
Het beeld draagt de titel ‘Imprint of memory’ en het ontwerp werd door de 
gemeente goedgekeurd.  Ondertussen is Edith volop aan het werk en het beeld 
zal in brons worden gegoten en een plaatsje krijgen in Hof ter Welle.

WA

Ontwerp van ‘Imprint of memory’ van 
Edith Ronse.

DE fRATSEN vAN TRump

Briljanten jubileum

Lisette en Leonard waren op zondag 23 augustus 65 jaar gehuwd. Het 
huwelijk krijgt het predicaat briljant, een verwijzing naar het briljant-
slijpsel dat een diamant meer luister en lichtreflectie geeft. Na zoveel 
jaar samen heeft hun huwelijk ook meer luister en respect. Ze hebben 
twee kinderen, vier kleinkinderen en tien achterkleinkinderen die allen 
in feeststemming waren  maar  als gevolg van corona zich moesten 
beperken tot intieme kring. 
Het echtpaar woonde jaren in de Lindenlaan en zijn vorig jaar verhuisd 
naar de Beuken. Tijdens hun beroepsleven hadden ze veel contacten in 
de landbouwwereld. Ze volgen de huidige ontwikkelingen in het land-
bouwersleven nog steeds  op de voet via de media. Kaarten is een van 
hun passies, maar corona steekt er tegenwoordig een stokje voor. Ze 
kijken wat meer televisie. 

Ze zijn  abonnees van het eerste uur van onze De Beverse Klok.  Namens 
de redactie wensen we hen van harte proficiat en nog vele gelukkige 
jaren samen in goede gezondheid. Hop naar platina.

WA

Eind van de jaren zestig, begin van de jaren zeventig van vorige eeuw hadden 
de organisatoren van de Melseelse Aardbeifeesten – die hun eerste editie 
organiseerden in 1963 – het lumineuze idee om ook een tienernamiddag op 
zondag te organiseren. Misschien kwam het initiatief er wel op aandringen 
van de talrijke jeugdige leden van de drie organiserende verenigingen: fanfa-
re De Kunstliefde, turnkring Jong Waasland en Svelta Melsele. 
Er werd op geen inspanning gekeken en bekende binnen- en buitenlandse 
acts verschenen op het podium: The Jokers, The Pebbles, The Swinging Soul 
Machine, Peter Koelewijn, The George Baker Selection…enz.
Ook de Nederlandse band “Earth and Fire” – niet te verwarren met de Ameri-
kanen van Earth, Wind and Fire – zorgde voor een heel geslaagd optreden. De 
band werd eind jaren zestig gevormd door de gebroeders Gerard en Chris 
Koerts. Muzikaal werd de lat hoog gelegd. Er werd goed geluisterd naar de 
symfonische rock van bvb “The Moody Blues”, “Jethro Tull” of “Pink Floyd”. In 
Nederland was er in dat segment van de populaire muziek trouwens  absolute 
wereldklasse met bands als “Ekseption” of “Focus”.

Zangeres Jerney Kaagman werd het gezicht van “Earth 
and Fire” en het aanspreekpunt voor de pers hoewel ze 
dit zelf helemaal niet wilde. In diverse interviews ver-
klaarde Jerney dat zij slechts een ondergeschikte rol 
had binnen de groep en enkel de vertolkster was van 
producten die anderen geschreven hadden. 

 In 1970 kreeg de groep algemene bekendheid met een 
drietal hits waarvan “Seasons” nog bekend in de oren 
klinkt. In 1972 had de groep in Nederland een nummer 

één-hit te pakken met “Memories”.
Het jaar daarop volgde “Maybe tomorrow, maybe tonight”, een nummer dat de 
muzikale tijdsgeest van toen perfect weergeeft. Voor hun grootste hit “Week-
end” was het wachten tot eind van de jaren zeventig. Het nummer werd 
bekend tot ver over de grenzen en werd dus de eerste internationale hit voor 
de volgens mij ietwat onderschatte Nederlandse band.
Je moet er de filmpjes op YouTube maar eens op naslaan.                  

Paul Verelst
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

Waasland-Beveren begon dus aan zijn negende campagne op het hoogste 
niveau sinds de oprichting in 2010. Niet minder dan 150 spelers kwamen in 
die periode effectief op het veld. Het voorbije seizoen bleef het aantal nieuw-
komers steken op 15 (in 2018-2019 waren er dat nog 20). Die nieuwkomers 
waren Andreas Wiegel(23), Aboubakar Koita(22), Yuki Kobayashi(20), Mathias 
Verreth(18), Nordin Jackers(16), Tomas Ageyepong(14), Andrija Vukcevic(12), 
Lukas Pirard(10), Xian Emmers(8), Fiorin Durmishaj(8), Aaron Tshibola(8), Jakub 
Piotrowski(5), Brent Gabriel(3), Eric Asomani(1), Olivier Dhauholou(1)…. 9 van 
die 15 zijn ondertussen weer weg. 

De top tien aller tijden voor Waasland-Beveren in eerste klasse wordt nog 
steeds geleid door LAURENT JANS met 101 matchen. Verder volgen Bolje-
vic(98), Demir(97), Caufriez(93), Myny(85), Ampomah(84), Jur Schrijvers(84), 
Vanzo(81), Blondelle(80) en Coosemans(79).

De transfermarkt ligt nog vrij plat, de transferperiode is uitgebreid tot oktober. 
Ondertussen zijn er toch al enkele gewezen WB-spelers van ploeg veranderd. 
LAMINE NDAO (7 matchen in eerste klasse voor WB) verhuist van Quevilly-Rouen 
naar US Concarneau (een havenstadje in Bretagne) op het derde niveau in Frank-
rijk. LIVIO NABAB (19 matchen in eerste klasse voor WB en internationaal van 
Guadeloupe) verhuist van Bourg-en-Bresse(N) naar US Granville (N2) in de baai 
van de Mont-St-Michel…Nabab zet dus wel een stapje terug. In Nederland ver-
huist FRANK WIAFE DANQUAH (in 2011 twee matchen voor WB in tweede klasse) 
van Fc Lienden naar NEC amateurs uit Nijmegen, zij spelen in de hoofdklasse van 
het amateurvoetbal. Danquah was ooit een grote belofte bij het Engelse New-
castle. ROBERT DEMJAN (27 matchen voor WB in eerste klasse) keert terug naar 
Slowakije (de afgelopen seizoenen speelde hij in Tsjechië) waar hij aan de slag 
gaat bij Povazska Bystrica in de buurt van Trencin (het 5de niveau in Slowakije). 

XIAN EMMERS wordt door Inter Milaan verhuurd aan Almere City, een Neder-
landse tweede klasser die vroeger Omniworld heette en waar in 2004 EDWIN 
VAN ANKEREN afscheid nam van het profvoetbal. FIORIN DURMISHAJ speelt 
dit seizoen bij AEL Larisa in de Griekse eerste klasse.

SIEBE BLONDELLE (80 eerste klassematchen voor WB) en DYLAN DE BELDER 
(3 matchen voor WB in 2014-2015) zijn twee van de vele nieuwkomers bij 
Deinze in IB.

FLORIANO VANZO gaat dan weer aan de slag in Roemenie bij POLITECNICA 
IASI, een eerste klasser uit Iasi, met meer dan 600.000 inwoners de derde stad 
van Roemenië (in de regio Moldavië). Het afgelopen seizoen speelde Vanzo in 
IB bij Virton…maar die kregen geen proflicentie meer. 

Ruben Apers mist heropstart wielrennen niet.
Het wielrennen is al een tijdje terug aan de gang, weliswaar 
nog zonder publiek. In augustus is vooral Haasdonk het mekka 
van de koers in het Waasland… in 2020 spijtig genoeg niet 
dus.
RUBEN APERS miste de heropstart van de koers niet , hij won in 
Frankrijk de Grand Prix Saint-Souplet, een traditiekoers die 
teruggaat tot 1963. Het was van 2005 geleden dat nog eens 
een Belg kon winnen . In 2005 won Pierre Herinne (afkomstig 
uit Sombreffe). Herinne was drie jaar prof bij Lotto , half weg de 
jaren negentig en won als beroepsrenner in Wielsbeke, Zotte-

gem en een rit in de Tour de l’Essonne. Nadien reed hij terug bij de amateurs
Na zijn winst in Frankrijk reed Ruben Apers  een rittenkoers in Polen. Hij werd tien-
de in het eindklassement van de Tour Bitwa Warszawska. 

RB

mARvIN pEERSmAN zET LOOpBAAN 
vERDER IN GRIEKENLAND.

In 2010 werd er een punt gezet achter KSK Beveren. Heel wat aankomende talen-
ten bleven verweesd achter en moesten op zoek naar een nieuwe ploeg. Eén van 
hen, MARVIN PEERSMAN verdient tien jaar later nog steeds goed zijn kost als voet-
baller. Hij verhuisde deze zomer van Israël naar Griekenland.  

De nu 29-jarige verdediger begon bij de 
jeugd van Sint-Anneken Sport, speelde tus-
sen 2001 en 2005  bij GBA en kwam in 2005 
naar de Freethiel (ook Georghi Zhukov van 
Ternesse was dat jaar één van de nieuwko-
mers bij de jeugd, hij is ondertussen A-inter-
nationaal van Kazakstan). In het seizoen 
2009-2010 komt Johan Boskamp als trainer 
en hij gaf de 18-jarige Marvin van de aller-
eerste oefenmatch een basisstek. Vooral op 
het sterke Roda JC overtuigde Peersman 
Boskamp en hij werd een vaste waarde op 
de linksback. Zijn prestaties bleven ook in 
Brussel niet onopgemerkt : 6 interlands met 
België U19 aan de zijde van ondermeer 
Kevin De Bruyne, Koen Casteels, Christian 
Kabasele, Maxime Lestienne, Gianni Bruno, 

Lukas Van Eenoo en huidig WB-er Dries Wuytens mocht hij spelen. Tijdens de win-
terstop van dat laatste KSK-seizoen was er sprake van een overgang van Marvin 
naar KV Mechelen…hij zou betrokken worden in een ruil met Wouter Vrancken. 
Marvin, die de familienaam van zijn moeder draagt (zijn vader is van Gambiaanse 
origine) kreeg in 2010 een contract bij tweede klasser Antwerp. Hij speelde daar 
46 officiële matchen. Vanaf 2012 koos hij voor een buitenlands avontuur en overal 
was hij een vaste waarde. Tussen 2012 en 2015 speelde hij 92 matchen voor Dor-
drecht (in het tweede jaar dwongen ze de promotie af naar eredivisie). Nadien 
volgden twee en een half jaar Cambuur Leeuwarden (93 matchen) waarvan één 
seizoen in de eredivisie.
In januari 2018 trok Peersman naar Hapoel Tel Aviv waarmee hij direct promo-
veerde naar eerste klasse en het afgelopen seizoen de halve finales van de beker 
haalde. Met het Griekse PAS GIANNINA dat kampioen werd in tweede klasse en 
dus het nieuwe seizoen op het hoogste niveau zal aantreden volgt een nieuw 
avontuur. Pas Giannina is de ploeg van Ioannina, een stad van 100.000 inwoners in 
het noordwesten van Griekenland. LUKSA POKLEPOVIC, de legendarische Joego-
slavische keeper van SK Beveren speelde er een aantal seizoenen. Ook WB-er PAUL 
KEITA, dit jaar naar de B-kern verwezen, was er actief, net als Dennis Van Wijk. 

RB

Marvin Peersman

Marvin, met nummer 5, zittend 4de van rechts Kevin De Bruyne

SpORT ANDERS
Plots kwam op 18 augustus het bericht dat de voetbalclub Waasland-
Beveren te koop was. Ik denk dat het bestuur van het gunstig klassement 
wilde gebruik maken. Na het eerste voetbalweekend van dit seizoen 
stond de club aan de leiding van de Belgische 1e Klasse. Ze zijn wellicht 
met een copie van dat klassement naar de kandidaat-kopers getrokken. 
Het ijzer smeden terwijl het heet is, noemen ze dat. 

RP
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groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

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

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

 Ik besefte niet dat ik met het lied over ‘Jan, de mos-
selman’ uit mijn eerste aflevering van ‘Volkse gebrui-
ken’ zulke rijke liederenbron had aangeboord.
Meisjes hadden de gewoonte bij het dansen zichzelf 
al zingend te begeleiden.
Bij de rondedansen werd er soms plots neergehurkt 
en dat bracht een ritmeverandering mee. Een van de 
liedjes die daarbij gezongen werd klonk als volgt:
Mieke houd u vast aan de takken van de bomen, 
Mieke houd u vast aan de takken van de mast.
Als Mieke valt, dan valt z’ in ‘t water
Als Mieke valt, dan valt z’ in ’t nat.
Boem patat!
Om het rijm te onderhouden wordt het woord 
‘mast’ gebruikt en op ’t eerste gezicht staat dat 
woord daar verkeerd want een (scheeps)mast heeft 
geen takken. Nu is mast ook de naam van een den-
neboom of een pijnboom en een mastbos is een 
bos pijnbomen. Die twee woorden hebben trou-
wens een nauwe verwantschap: de (scheeps)mast 
was vroeger steeds de stam van een denneboom.
 

Bij andere dansen werd de zang met gebaren bege-
leid. Soms was het aanleiding tot het zingend vertel-
len van een lang verhaal zoals dat over die boer uit 
Zwitserland.
Let op: een snijer of snijder was een oude benaming 
voor een kleermaker en een kledekijn was een 
kleedje.
 
Daar kwam een boer uit Zwitserland
kadee, kadolleke, keda.
En die had een ezel aan zijn hand,
laberdi, laberda, laberdonia,
en hij had een ezel aan zijn hand.
Cecilia.

En daarop lag een witte doek,
kadee, kadolleke, keda.
Hij sprak: wat zal ik daarmee doen?
laberdi, laberda, laberdonia,
Hij sprak: wat zal ik daarmee doen?
Cecilia.

Snijerke, sprak hij snijerke fijn, kadee, kadolleke, keda. 
wil mij maken een kledekijn.
laberdi, laberda, laberdonia,
wil mij maken een kledekijn.
Cecilia.

En toen dat kledekijn was gemaakt,
kadee, kadolleke, keda.
toen ging hij voor zijn vrouwke staan,
laberdi, laberda, laberdonia,
toen ging hij voor zijn vrouwke staan,
Cecilia.

Vrouwke, sprak hij, vrouwke fijn,
kadee, kadolleke, keda.
zeg mij: hoe staat dat kledekijn,
laberdi, laberda, laberdonia,
zeg mij: hoe staat dat kledekijn,
Cecilia.

Dat kledekijn staat jou niks goê,
kadee, kadolleke, keda.
je hebt een lijf gelijk een koe,
laberdi, laberda, laberdonia,
je hebt een lijf gelijk een koe,
Cecilia.

Heb ik een lijf gelijk een koe,
kadee, kadolleke, keda.
dan ga ik weer naar de snijer toe,
laberdi, laberda, laberdonia,
dan ga ik weer naar de snijer toe,
Cecilia.

Snijerke, sprak hij, snijerke fijn,
kadee, kadolleke, keda.
je hebt bedorven mijn kledekijn,
laberdi, laberda, laberdonia,
je hebt bedorven mijn kledekijn,
Cecilia.

Heb ik bedorven uw kledekijn,
kadee, kadolleke, keda.
ik heb het gesneên in de maneschijn,
laberdi, laberda, laberdonia,
ik heb het gesneên in de maneschijn,
Cecilia.

Heb jij het gesneên in de maneschijn,
kadee, kadolleke, keda.
ik zal het betalen in de zonneschijn,
laberdi, laberda, laberdonia,
ik zal het betalen in de zonneschijn,
Cecilia.

De boer die pakt zijn stok algauw,
kadee, kadolleke, keda.
en waar hij sloeg kwam niet zo nauw,
laberdi, laberda, laberdonia,
en waar hij sloeg kwam niet zo nauw,
Cecilia.

Maar ook de snijer hield zich kloek,
kadee, kadolleke, keda.
hij stak de boer met zijn naald in zijn broek,
laberdi, laberda, laberdonia,
hij stak de boer met zijn naald in zijn broek,
Cecilia.

Ze zetten de snijer op een witte geit,
kadee, kadolleke, keda.
en reden ermee naar de eeuwigheid,
laberdi, laberda, laberdonia,
en reden ermee naar de eeuwigheid,
Cecilia.
 
De kleermaker voert ter verontschuldiging aan dat 
hij het kledekijn gesneên (gesneden, geknipt) heeft 
in de maneschijn. Ook snijer of snijder toont aan dat 
de tekst zeer oud moet zijn. Niemand weet wie dit 
gezongen verhaal verzonnen of als allereerste 
gezongen heeft.

RP

vOLKSE GEBRuIKEN
WAs het VroeGer zoVeeL Beter?

Ik blader nu door de laatste nummers van 1958.  
Het valt mij op dat er dit jaar weinig geschreven 
werd rond de expo 58. Misschien niet Vlaams en 
Katholiek genoeg ?  Het Davidsfonds, de organisa-
tor van de griel op de markt ter gelegenheid van  
Sint Maarten, vraagt  aan de ouders om hun kinde-
ren niet te laten grielen ‘van deur tot deur’.  Blijkbaar 
hebben ze daar last van de concurrentie.  De redac-
teur van dienst (ik vermoed Jos Aps zelf ) ergert zich 
aan de ‘grote premie’s van onze voetballers.  De 
jaarvergoeding ligt nu op 42.000 frank (omgere-
kend een dikke 1000 euro).  Men wil die optrekken 
naar 60.000 frank per jaar en de redacteur vreest 
dat nu al het sportieve gaat verdwijnen ten voor-
dele van het grote geld.  Spijtig dat de man geen 
halve eeuw in de toekomst kon kijken.  De schep-
per van Nero, Piet Fluwijn en Bolleke, Oktaaf Keu-
ninck en de Lustige Kapoentjes, zijnde Marc Sleen, 
komt naar Beveren.   Na de vorige verkiezingen 
worden nu overal coalities gesloten.  In heel wat 
steden komt een coalitie tussen de CVP en de soci-
alisten.  Het gemeentebestuur deelt mee dat alle 
eigenaars of pachters van gronden in de polder 
hun beken moeten kuisen, vuil verwijderen en 
terug uitgraven tot de oorspronkelijke diepte.  En er 
zullen kontroles komen.  Van GAS boeten is nog 
geen sprake.  Een beetje overal duikt de hoela-
hoep op.  En al direkt wordt er gesmokkeld.  In Bel-
gië kost dat ding 30 frank, in Nederland maar 8 
frank.  ’t Moet niet altijd boter zijn die de grens pas-
seert.  In Melsele wordt het brandweerkorps ont-
bonden.  Daarom verkopen zij al hun pompen en 
slangen.  Hoe de branden in Melsele in het vervolg 
gaan bestreden worden, staat niet in het artikel.  
Het Davidsfonds kondigt een boeiende avond aan 
rond het onderwerp : Handel in blanke slavinnen 
en prostitutie.  De voordracht wordt gegeven door 
een expert ter zake, Pater Luyts.  De toegang is ver-
boden onder de 18 jaar.  

SpREuK vAN 
’T JAARGETIJ

Noordenwind in augustus opgestaan,
brengt standvastig weder aan.

TERuG NAAR 
SchOOL

Een middelmatige leraar vertelt, 

een goede leraar legt uit, 

de betere leraar demonstreert 

en de beste leraar inspireert
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsJes Uit de Grootste deeLGemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLiJK  
Waar is de tijd: de ronde van Frankrijk passeert Melsele.  

°°°
Dan heb je een mooi aangelegde nieuwe Snoeckstraat. Net als het bijna af is 
verwerkte de aannemer glas in de asfalt van de verhoogde kruispunten. 
Bedoeling is dat de zon daarop reflecteert zodat automobilisten vanzelf tra-
ger gaan rijden. Probleem is dat stukjes loskomen en op het fietspad terecht 
komen. Met lekke banden als gevolg.  Veegwagens probeerden het probleem 
op te lossen maar voorlopig tevergeefs. Vorige week het fietspad nog eens 
getest: nog steeds stukjes glas aan de kruispunten!

°°°
Bericht op facebook van de parkconcerten in Melsele:  indien corona niet 
opnieuw toeslaat organiseren wij volgende week donderdag 27 augustus 
een coronaproof parkconcert voor een zittend publiek. Reserveren is ver-
plicht. Maximum 200 toeschouwers.
Alle reservaties boven de 200 worden verwittigd en krijgen voorrang voor 
een 2e concert de 1e donderdag van september. 
Bezoek onze website voor reservatie.

°°°

het GrAfschrift VAn de WeeK:
Hier ligt een Meilseneir en belangrijk

Hij zag de doortocht van de ronde van Frankrijk

Den  est

Oplossing Crypto 65:   ANJER  WASDOM   KILOTON   ONHANDIG   MAAT-
STAF   RIZZENEREN   BUIENRADAR   KLETSKOUS   BELCANTO   SCHAATS   
MALGRE   SPEED  en dus …NALATENSCHAP

IN mEmORIAm JuLIEN mOORTGAT
Op 9 augustus overleed in Beveren op 80-jarige 
leeftijd Julien Moortgat. Net als zijn oudere broers 
Omer en Rene speelde hij in het eerste elftal van 
SK Beveren. In het seizoen 1959-1960 was hij 
basisspeler in derde klasse. Hij debuteerde tegen 
Hasselt, speelde dat jaar 18 competitiematchen 
met als jonge ploegmaats Omer Janssens, Freddy 
Buyl en Robert Rogiers. In 60-61 speelde hij nog 5 
matchen en werd de seizoenen daarop uitge-

leend aan RS Haasdonk en Excelsior. In 1980 richtte hij samen met enkele 
andere spelers de Beverse veteranen op. Julien had in de Gaverlandstraat in 
Melsele een winkel van tapijten, vloer- en wandbekleding. Langs deze weg 
betuigen we onze deelneming aan familie en vrienden. RB

DE WETENSchAppER
mUGGenzWermen

We kennen het fenomeen van de mug-
genwolkjes in de tuin,  een trosje mug-
gen  dat in de buurt van een tak of een 
struik blijft rondhangen.  Ze behoren 
tot de Chironomidae of dansmuggen, 
waarvan  er zo een 700 soorten 
bestaan. Anders dan de steekmuggen 
zuigen ze geen bloed bij de mens. Ze 
hebben altijd haast, ze leven  slechts 
één week. Als de temperatuur gunstig 
is komen ze gelijktijdig uit hun cocon 
en beginnen te dansen. Het is een 
soort ‘La Bamba’, een paringsdans van 
de mannetjes, een spectaculair lucht-
ballet . De vrouwtjes staan ongeduldig 
het hele gebeuren af te zien en kiezen 

een mannetje uit om te paren. Daarna worden de eitjes gelegd en sterven 
ze af. 
De larve is bekend als de rode muggenlarve of bloedworm vanwege de 
kleur als gevolg van hemoglobine (dat ook verantwoordelijk is voor de 
kleur van ons bloed). Vissen zijn er dol op en ze worden vaak gebruikt  als 
vissenvoer in vijvers. 

Over muggenzwermen gesproken, wie de Highlands in Schotland heeft 
bezocht, heeft waarschijnlijk kennis gemaakt met de ‘Highland midge’ die 
vooral uitblinkt door zijn aantal. De midges houden van zweet en weten je 
te vinden, een beet is niet zo erg. Veengebieden en moerassen zijn hun 
biotoop. Van juni tot en met augustus is hun hoogseizoen. 

WA
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‘t klokzeel
WeLKom…

De naam Vijd (Vijt, Vyt) klinkt tegenwoordig als een 
klok in Beveren. Het heeft alles te maken met de figuur 
van Joos Vijd, de opdrachtgever voor het wereldbe-
roemde en nu schitterend gerestaureerde schilderij in 
de Gentse Sint-Baafskathedraal ‘Het Lam Gods’ van Jan 
Van Eyck.
De gemeente Beveren lanceerde deze zomer VIJDAWA, 
het cultureel en toeristisch erfgoedproject rond Joos 
Vijd, de Beverenaar die ons het beroemde Lam Gods 
schonk.
Spijtig genoeg kwam het coronavirus half maart stok-
ken in de wielen steken van de in Beveren geplande 
festiviteiten te zijner ere. Op 26 april mocht een wagen-
spel over Joos Vijd door de Orde van het Pilorijn op de 
Beverse Grote Markt wegens veiligheidsproblemen 
niet doorgaan. Voor andere activiteiten van de Vijt-her-
denking werden beperkende maatregelen opgelegd: 
het dragen van een mondmasker, het afstand houden, 
de verplichte reservering omwille van beperkte bezoe-
kersaantallen. Dat waren niet te onderschatten hinder-
palen. En toch klinkt de naam Vijd duidelijk hoorbaar 
in dit corona-jaar 2020.
En daar is niet van te verschieten als je nagaat welke 
Beverse gebeurtenissen en gebouwen een ‘Vijt’-stem-
pel vertonen.

… in ViJdLAnd…
Het was jaren geleden dat je nog van Singelberg 
gehoord had. En nu blijkt toch die motteheuvel – ik 
schreef haast ‘die mottige heuvel ‘– te maken te hebben 
met Joos Vijd, die daar het levenslicht zag rond het jaar 
1360 en opgroeide in het imposante kasteel Singel-
berg. Zijn vader, Clais Vijd was baljuw en moermeester 
van Beveren en beheerde als burchtvoogd het kasteel 
namens graaf Lodewijk van Male en hertog Filips de 
Stoute, allebei heren van Beveren. De moeder die de 
later zo belangrijke Joos op de wereld bracht, was 
Amelberga Van der Elst, dochter uit een welvarende 

Melseelse familie.
Vanuit het kasteel Singelberg kon de familie Vijd het 
handelsverkeer op de Schelde controleren. Dichter bij 
de rivier had Vijd een soort voorpost, namelijk de mid-
deleeuwse versterking Hof ten Damme, op de plaats 
waar zich nu de feestzaal met dezelfde naam bevindt.
Het familiefortuin kende zijn oorsprong in rente op 
gronden, turfwinning en bedijkingsaanbestedingen in 
het Waasland. Het blijkt dat Clais Vijd in 1390 uit zijn 
functies ontheven werd door Filips de Stoute na een 
onderzoek naar fraude en zelfverrijking. Rond 1392 
trouwde Joos met de Gentse patriciërsdochter Lysa-
bette Borluut. Net als haar man is ook zij afgebeeld op 
een van de panelen van ‘Het Lam Gods’.
Het echtpaar bewoonde een Gentse stadswoning, 
gekend als het Vijdsteen, in de huidige Gouverne-
mentstraat. Het huwelijk bleef kinderloos.

…BeVeren.
In het Land van Beveren kocht Joos o.a. ‘de behuusde 
stede Ten Walle’, de voorloper van het huidige kasteel 
Cortewalle, en alle gronden die erbij hoorden.
Ten tijde van Joos Vijd bewoonde ridder Daneel Vilain 
het kasteel Hof ter Welle, dat volgens de Beverse volks-
mond in de Pillekensdreef gelegen is en dat nu het Erf-
goedhuis Hof ter Welle heet. Daneel Vilain was een 
edelman die in opdracht van Joos Vijd bedijkingswer-
ken in de Melselepolder uitvoerde. Joos Vijd was 
immers een veelzijdig man die zowel inpolderaar als 
turfhandelaar was, kasteelheer van Cortewalle en 
stichter van een middeleeuws klooster.
En op Hof ter Saksen woonde in de vijftiende eeuw Jan 
Vijd, die was baljuw van het Land van Beveren en hij 
was een bastaardneef van Joos.
In volgende Klok breng ik verslag uit van het bezoek 
aan de exposities op drie van de genoemde adressen.
(Voor historische gegevens gebruikte ik de folder BV 
Vijdland van de gemeente Beveren.)

RP

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cOLOfON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943 

(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 

email: debeverseklok@advalvas.be

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

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 loopt al een tijdje rond in de 

grote hal van de autoshow en hij 

laat zich elk type van wagen uitvoe-

rig demonstreren. Na lang wikken 

en wegen keert hij terug naar het 

duurste model van de show en dat 

vindt hij ook de mooiste auto.

-Ik heb besloten, zegt hij tegen de 

verkoper dat het deze wagen zal 

worden, mits een kleine aanpassing 

van uwentwege.

De verkoper knikt hoopvol en 

vraagt:

-Zeker meneer, en welke aanpas-

sing had u gewenst?

-Aanpassing van de prijs, zegt 

Riekes.

-Marjet, wilde gij de PEIRDEMEES-
TER eens OPBELLEN (telefone-
ren), die koe moet gaan kalven en 
ik vrees dat het niet goed gaat 
aflopen.
‘Peirdemeester’ werd vroeger 
praktisch altijd gebruikt als naam 
van de veearts, de ‘veteri-
nair’(naar het Frans vétérinaire = 
veearts, dierenarts). En ik heb 
vroeger de veearts steeds horen 
aanspreken met de titel ‘meester’. 
Eigenaardig toch dat je nooit 
‘koeiemeester’ gehoord hebt.
De jongere generatie landbou-
wers gebruikt veelal de algemene 
benaming veearts maar de aan-
spreektitel bleef meester. En 
tegenwoordig worden heel wat 
kleinere huisdieren door zulke 
arts verzorgd. Terecht dat nu als 
beroepsnaam de algemene bena-
ming ‘dierenarts’ in gebruik is.                          
RP

NEm NOu
extra dikke kaarten - huisstijl

naamkaarten - briefpapier - omslagen
 doorschrijf/formulieren

onderleggers - kaften - affiches - flyers
goud & reliëf - boeken - tattoo
geboortekaarten - trouwkaarten

uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk

genaaide boekjes 
offset & digitale druk vanaf 1 stuk

…

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

bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie

groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen

lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas

...

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


