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GEERT DE SCHEPPER
IN DE VOETSPOREN VAN SEFKEN DE PUITENSLAGER
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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

Stefaan Van Biesen - Mozaïek, lees p.8 en 12Stefaan Van Biesen - Mozaïek, lees p.8 en 12

Is er nog iets meer vertederend dan een kind dat blij is en huppelt als een hin-
de. Is er nog iets meer hartverscheurend dan een kind dat honger heeft. De 
beelden van een kind dat als bootvluchteling aanspoelde aan de kust, 
waren niet te verdragen. We staan machteloos aan de zijlijn. Niet elke vrouw is 
moeder, maar elke vrouw  heeft wel een moeder. De emotionele band met een 
kind is biologisch gesmeed, aan een kind raak je niet. Als een ouder een kind 
verliest, is hij achteraf nooit meer dezelfde.

De relatie tussen ouder en kind is voortdurend aan verandering toe. In het prille 
begin van het leven is men voor de kinderen een toeverlaat. Ze komen in tranen 
naar je toe gerend als ze zich pijn hebben gedaan. Ze klampen zich vast aan je 
rokken bij de eerste schooldag. Ze geloven nog in Sinterklaas en bij het zien van 
de cadeautjes vertonen ze een aanstekelijk enthousiasme. Ze zoeken troost bij 
je als er iets tegenvalt. De kleine pol past perfect in onze grote hand. Ze kraaien 
het uit als ze voor de eerste keer kunnen bewegen op die grote fi ets. Jarenlang 
was je het middelpunt van hun leven. Kinderen opvoeden vraagt veel tijd, 
geduld en opoff ering. Maar het wordt ervaren als de moeite waard en het 
geeft zingeving in het leven. 

De keerzijde van de medaille is dat je je leven minder zinvol gaat ervaren als je 
taak erop zit. Ooit komt de dag dat ze volwassen worden en het ouderlijk huis 
verlaten. Je moet dan tevreden zijn als bankzitter, ze hebben je niet meer echt 
nodig. Ze hebben hun eigen leven en druk, druk, druk. Loslaten, luidt het devies. 
Houd afstand, laat ze hun eigen keuzes maken en hun eigen weg uitstippelen. 
Je kunt dat positief bekijken als een pluim op je hoed, tenslotte heb je hen 
geleerd om zelfstandig te zijn en hun plan te leren trekken in het leven. 
Volwassen kinderen onderschatten vaak de emotionele band die ouders heb-
ben met de kinderen. Als de kinderen na een (te) lange tijd contact opnemen, 
moet je de neiging onderdrukken om niet de vraag te stellen ‘Leef je nog?’. 
Allemaal goed en wel, maar er is als gevolg van controleverlies onmiskenbaar 
de factor ‘angst’. Angst dat hen iets zal overkomen, dat ze ongelukkig worden, 
dat ze een verkeerde partner kiezen…

Maar dan komen de redders in nood, de kleinkinderen, de kinderen hebben je 
weer nodig. Maar het blijft op eieren lopen want je mag je zeker niet bemoeien 
met de opvoeding. Bovendien sparen ze hun kritiek niet. Je hebt de verkeerde 
schoenen gekocht of je bent een kluns met een iPad of je gaat onvoldoende 
mee met de hightech van de huidige maatschappij. 

Er bestaan geen schoonvadermoppen. Schoonmoeders komen meer aan bod. 
De grappen zijn vaak zo melig dat we er ons niet aan wagen. Eentje om af te 
leren: wees lief voor je schoonmoeder, ze is goedkoper dan een babysit.

Oudere lezers van de Beverse Klok herinneren zich nog wel de twee massaspelen 
die opgevoerd werden in het park van Cortewalle door de Orde van het Pilorijn. 
In 1981 ging het om ‘Sefken de Puitenslager’ en in 1985 ‘Sefken en de geuzen’. 
Telkens  werd de rol van verteller ‘Sefken’ grandioos vertolkt door Wim De 
Schepper.
Vandaag , heel wat jaren later, wordt door dezelfde Orde – en dit in het kader 
van het Vyd-jaar – een wegenspel opgevoerd met als titel: Het geheim van de recht-
vaardige rechters. Ook nu is de verteller ‘Sefken’ maar deze maal vertolkt door Geert 
De Schepper, de zoon van Wim. Het klopt dat de appel niet ver van de boom valt.
Tijdens één van de repetities hadden we Geert te pakken voor een kort interview. 
Wie weet nog dat in ‘Het Tafeltje Rond’ een kleine stand stond met klinken, sloten 
en deurbeslag. Wim’s echtgenote, Magda, zag het groot en begon in Antwerpen 
een winkel met alleen die artikelen. Onlangs vervoegde zoon Bruno haar. Geert, 
de oudste, volgde en begon een soortgelijke zaak in hartje Brussel. Hij verkoopt er 
deurbeslag, verlichting, brievenbussen en badkamerbenodigdheden. Toneel heeft 
hem altijd wel geboeid. Aanvankelijk als trouwe kijker in de zaal als zijn vader op 
de planken stond. Later vertolkte hij kleine rollen bij Ket, onder andere in ‘Slissen 
en Cesar’ en ‘Heksenjacht’. Bij Reinaert Melsele zagen we hem in de rol van ‘
wonderdoktoor’. En nu als Sefken in het wagenspel tijdens de autoloze zondag op 
20 september. Op mijn vraag of hij niet graag volledig ingeschakeld zou worden in 
het toneelleven, aarzelt hij. Met zijn drukke winkel is dit vrijwel onmogelijk, alhoewel, 
zingen op het podium zou hem wel aantrekken. En daarbij, zegt Geert, ik speel in 
mijn winkel alle dagen een beetje toneel. En dat heeft hij dan zeker van zijn vader.
Misschien eerst een woordje uitleg over het wagenspel dat opgevoerd wordt op de 
Grote Markt van Beveren om 13.30, om 15 en om 16.30 uur. Met als titel: het geheim 
van de rechtvaardige rechters.
Op 11 april 1934 verdween uit de Kathedraal van Gent 2 panelen van het 
schilderij ‘Het Lam Gods’. Eén ervan werd teruggegeven. Maar het tweede paneel, 
waarop de ‘rechtvaardige rechters’ stonden afgebeeld, is sindsdien spoorloos. 
Er is wel een sterk vermoeden dat Arsène Goedertier achter de diefstal zat. 

Het wagenspel met Joos Vijd, Isabella Borluut, Van Eyck en een kannunik.
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Deze man, geboren in 1876 stierf enkele maanden nadat de diefstal gepleegd 
werd, nl. op 25 november 1934. Hij was op zijn sterfbed in de onmogelijkheid 
om de bergplaats van het paneel te onthullen. Sindsdien zijn alle mogelijke en 
onmogelijke middelen toegepast om het verdwenen doek te vinden. Politie, 
detectives, pendelaars en waarzeggers werd ingeschakeld, vermeende aanwij-
zingen van de dader werden nagetrokken en vooral werd er gezocht. Op tiental-
len plaatsen zelf. Zo onder de Grote Markt van Dendermonde, de waterput van 
de Gentse kathedraal, de kerk van Wetteren en tientallen andere plaatsen.  Nog 
maar enkele jaren geleden zocht men naar een onderaardse bergplaats onder de 
Kalandeberg in Gent. Allemaal tevergeefs.
Vandaag maakt de Orde van het Pilorijn, bij monde van Sefken, de waarheid 
openbaar. Zij weten waar het paneel van de rechtvaardige rechters verborgen 
zit.
Het geheim wordt, na meer dan 90 jaar, eindelijk opgehelderd.
Wegens de coronatoestanden dient men vooral te reserveren via www.beveren-
buiten.be/tickets.  De toegang is gratis.

J.B.

LEK AT GEZEET IS 6
Als je het beheer over de Sahara aan de federale regering geeft, zal er binnen 

vijf jaar een tekort aan zand ontstaan.
(Milton Friedman, Amerikaans econoom over de federale regering van de 

USA)

Geld stinkt niet
Een geldstuk is plat om het te kunnen stapelen, maar is ook rond om het 
te laten rollen. Alzo sprak onze leerkracht economie. Geld stinkt niet, zegt 
de uitdrukking. De betekenis liegt er niet om. Geld wordt geaccepteerd, 
ongeacht op welke manier het verkregen is. De uitdrukking wordt toege-
schreven aan de Romeinse keizer Vespasianus (9 – 79) en luidde ‘pecunia non 
olet’. Aan deze uitspraak is een anekdote verbonden. Vespasianus staat te 
boek als een keizer die in 69 na Christus de keizertroon beklom en al direct 
werd geconfronteerd met geldgebrek. Voorganger Nero was kwistig 
omgesprongen met de staatskas en er was de brand van Rome geweest. 
Vespasianus bouwde een grote arena in Rome, het latere Colosseum. 
Hij boorde een nieuwe geldbron aan in de vorm van belastingen op urine. 
Urine was een gegeerde vloeistof die gebruikt werd om wollen stoffen mee 

te ontvetten.
Zoon Titus vond dat buiten propor-
tie en toen hij zijn ongenoegen liet 
blijken, duwde zijn vader hem wat 
geldstukken van de eerste heffing 
onder de neus met de vraag: Stinkt 

het? Titus moest ontkennend antwoorden.
WA

Spreuk van 't jaargetij
Septemberregen,

komt zaad en wijnstok goed gelegen.

In 1991 werd in de Beverse deelgemeente Verrebroek – na een heel 
bescheiden oefening het jaar voordien – een heus muziekfestival op poten 
gezet waarbij enkele gerenommeerde namen op de affiche stonden. Groot 
bezieler van “Polderrock” was een zekere Wim Tahon. 
De belangrijkste geldschieters waren Balliauw, Pioneer Belgium, Free Record 
Shop en Joepie Magazine. De organisatie was tot in de puntjes verzorgd. 
Er werden bvb. pendelbusjes ingelegd die de bezoekers vanuit de
treinstations van Beveren en Sint-Niklaas naar het festivalterrein brachten.
Het was trouwens stellingbouw Balliauw die een terrein in Aven Ackers ter 
beschikking stelde.
De inkom aan de kassa bedroeg 400 BF of omgerekend…10 euro. Zeg 
nu nog eens dat alles niet veel duurder is geworden.
De opbrengst van het festival ging naar de actie “Kom op tegen kanker” 
en het motto van het festival was “Come up and see mee, make me smile”.
Een duidelijke verwijzing naar het nummer van Steve Harley die met zijn 
groep Cockney Rebel de headliner van de dag was. Naast Cockney Rebel 
stonden o.a. ook Gorky (vóór de spitsing van de groep in 1993 inderdaad 
nog gespeld met een y dus) en de wonderbaarlijke Kevin Coyne op het 
programma.

Kevin Coyne was in die tijd heel 
geliefd bij het Vlaams publiek. Hij 
maakte sinds begin jaren zeventig 
eigenzinnige, cynische rockmuziek. 
Stijlwendingen, experimenteren 
met geluid en songstructuren en 
zijsprongetjes naar de “punk-avant
-la-lettre” en de blues karakteri-
seren zijn vroege LP’s uit de jaren 
zeventig. Een commercieel succes 
werd het echter nooit. Toen hem 
gevraagd werd om de legendarische 
Jim Morrison op te volgen als zanger 
bij The Doors, leek het sterrendom 

even binnen handbereik…maar hij weigerde. Waarschijnlijk was Coyne er 
zich terdege van bewust dat een monument als Jim Morrison onmogelijk te 
vervangen was en hiermee geen enkele eer of appreciatie te verdienen was. 
Zo nuchter was hij dan wel. Kevin Coyne overleed op 2 december 2004.

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Het bestuur en de leden van de Koninklijke Beverse Fotoclub nodigen 
 u uit voor een bezoek aan een fototentoonstelling 

“Wase Landschappen” 

Op zaterdag 12 en 19 september 2020, van 14 tot 18 uur 
Op zondag 13 en 20 september 2020, van 14 tot 18 uur

in Hof ter Saksen, Kasteelhoeve, Ridderzaal 
Hof ter Saksendreef 2 te 9120 Beveren

Toegang vrij, parking aanwezig
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ONS ELSKE
Het is raar met Waasland Beveren. Eerst hemel en aarde  
bewegen en zelfs procederen om in 1a te blijven. En als dat  
lukt – en terecht! - blijkt er geen geld genoeg te zijn om op dat 
niveau te spelen.
En nu buitenlanders zoeken om aan centen te geraken. Als dat 
maar goed afloopt !?

Eureka!
Aflevering 9

Johannes Kepler (1571 – 1630)
Toen wetenschap nog in de kinderschoenen stond, interesseerden weten-
schappers zich net als kinderen voor alles wat groots is. Het heelal intrigeert 
hen mateloos en inzichten volgden elkaar op van Copernicus, Tycho Brahe 
(1546 – 1601) tot Kepler.
De Deen Tycho Brahe wijdde zijn leven aan de nauwkeurige waarneming  
van de posities van planeten en sterren. Johannes Kepler was een Duits  
wiskundig genie, vandaar zijn obsessie voor getallen en wetten. Hij was  
assistent van Tycho Brahe in Praag en volgde hem in 1601 op als keizerlijk  
wiskundige. 

Zijn waarnemingen 
leidden tot de wetten 
van Kepler. Hij stelde 
dat de baan van de 
planeten niet cirkel-
vormig is, maar ellips-
vormig met de zon in 
een van de brandpun-
ten (eerste wet). De 
tweede wet staat be-

kend als de perkenwet: de snelheid van een planeet verandert tijdens haar 
baan zodanig dat in gelijke tijdsintervallen de oppervlakte, bestreken door de  
verbindingslijn (voerstraal) tussen de Zon en de planeet, gelijk is. Een pla-
neet beweegt beduidend sneller in de buurt van haar perihelium (dichtste  
nadering tot de zon) dan in de buurt van haar aphelium (punt van verste  
verwijdering tot de zon). De tweede wet van Kepler wordt ook de perkenwet 
genoemd. Ter verduidelijking zie figuur.

De perkenwet: Wanneer een planeet in dezelfde tijd van A naar B gaat als van C 
naar D, zijn de gearceerde oppervlakken even groot. Hoe dichter de planeet bij de 

zon staat, hoe sneller haar beweging. (volkssterrenwacht urania)

De derde wet, ook wel harmonische wet genoemd, is voer voor wiskundigen 
en valt buiten het bestek van deze vulgariserende rubriek. Als je het toch wilt 
weten: Het kwadraat van de omlooptijd (periode P) van de planeet rond de 
zon is evenredig met de derdemacht van haar gemiddelde afstand tot de zon .
In formulevorm P2 / a3 = constant. Een hemellichaam dat vier keer zo ver van 
de zon staat als de aarde heeft dus achtmaal meer tijd nodig om één omloop 
te voltooien. 

WA

Laten we het hier eens hebben over de gemeente-
raad van Beveren en zijn realisaties tijdens de 
19° eeuw.
Beveren werd in de 19° eeuw sedert 
de Belgische onafhankelijkheid slechts 
door 4 burgemeesters bestuurd. De 
eerste was Jan-Baptist Everaert. Hij 
werd nog benoemd door Napoleon, 
overleefde de Hollandse tijd en bleef 
ook tijdens de eerste jaren van de onafhankelijkheid burgemeester 
(1811–1854). Eigenlijk was hij volgens de overheid niet zo’n goede 
burgemeester. Hij kwam bijna nooit naar de gemeenteraad, maar 
hij was schatrijk en gaf veel aan het armenbestuur. Schatrijk was hij inder-
daad en behoorde tot de tien rijkste inwoners van het land. Zo had hij een  
fantastisch jaarinkomen van minstens 90.000 frank. Na hem kwam  
burgemeester Lesseliers (1854-1860) die op zijn beurt opgevolgd werd 
door burgemeester J. Van Raemdonck (1861-1885). Die werd opgevolgd 
door zijn zoon P. Van Raemdonck (1885-1902). De gemeenteraad was  
telkens samengesteld uit een homogene katholieke lijst. De burgemeester 
werd gekozen uit de raadsleden, maar niet door de leden zelf, wel door de 
arrondissementscommissaris. 
Bekijken we eens de voornaamste beslissingen van de gemeenteraad in 
de 19° eeuw. Belangrijk was de aanleg van de steenweg van Beveren naar 
Vrasene. Zo bleef de dinsdagse markt van Beveren bereikbaar voor de  
andere Wase gemeenten, want er werd gevreesd daar door de aanleg 
van de baan van Sint Niklaas naar Kieldrecht, heel wat inwoners uit het  
waasland niet meer naar de markt van Beveren zouden gaan. Verder  
verdedigde de gemeenteraad de ‘vlascultuur’ van de boeren van Beveren 
en waren niet akkoord om de grens een paar kilometer dichter bij Beve-
ren te brengen. Zo zou Beveren immers een grensdorp worden met veel 
formaliteiten voor de inwoners. Verder probeerde men het bedelen uit 
de gemeente te verbannen door de bedelaars werk te geven. Ook werd  
de Bosstraat aangelegd (de huidige Kruibekesteenweg), werd het  
gemeentehuis opgekuisd (40.000 frank), kwam er een station en werden 
verscheidene straten voorzien van kasseien (de Bonkstraaat, die nu de  
Peperstraat en Stationstraat is). Ook werden de riolen van de Kloosterstraat 
doorgetrokken naar het Viergemeet.

J.B. (wordt vervolgd)  

Volkssterrenwacht Urania is een volkssterrenwacht gelegen in Hove.  
Ze werd in 1969 door pastoor Hendrik Van Gaal opgericht naar  
aanleiding van de eerste maanlanding. Urania kan individueel of in 
groepsverband bezocht worden. Er worden rondleidingen gegeven in 
het Nederlands, Frans, Engels en Duits.
Meer info vind je op de website www.urania.be. Een fragment: ‘In een 
wervelende rondleiding word je door ervaren gidsen doorheen het  
zonnestelsel geloodst. In het auditorium komen beelden van de  
planeten en de zon tot leven alsof je een reis door de ruimte maakt.  
Wie voor het planetarium kiest, wordt ondergedompeld in een wonder-
mooie sterrenhemel van zo'n 3500 sterren. Hier neemt de gids je mee 
naar de sterrenbeelden, verafgelegen sterrenstelsels, ontplofte sterren  
en zoveel meer. Tot slot ga je de pracht van het heelal zelf waarnemen 
met behulp van de vele telescopen op Urania.’
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DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

Genoeg van het meisjesspel? Het is tijd om de jongens uit mijn jeugd eens 
aan de beurt te laten.
Het vliegeren was niet uitsluitend door de mannelijke jeugd beoefend.  
We maakten wel zelf onze vliegers en we gingen er prat op de mooiste uit 
de buurt te hebben. Of was het van groter belang dat je vlieger het hoogst 
vloog?
Het raam van de papieren vlieger was meestal van wijmen gemaakt,  
de dunne takken van de wijmenstruik. Onze vlieger was ruitvormig en 
op het kruispunt van de twee diagonalen werden ze stevig met touw aan  
mekaar gebonden. Verder hadden we touw nodig om de vier hoeken van 
de ruit met mekaar te verbinden zodat met het raam van de vlieger had 
dat men daarna moest beplakken met papier. Veel keuze van papier hadden 
we niet, soms was dat gewoon bruin inpakpapier, soms half doorschijnend 
papier waarin de kruidenier van de wijk kaas, zoetelies of boter verpakte en 
dat wij gewoon ‘boterpapier’ noemden. En soms was er wel een gelukzak  
die van zijn zuster een groot blad crêpepapier had kunnen afbedelen en die 
had dan meestal de kleurigste vlieger.
Het ruitvormig raam werd op het groot blad papier gelegd en dan begon 
het knippen. Gewoonlijk gaven we 3 à 5 cm ‘oversteek’, dat moest volstaan 
om daarna met behangerslijm (als je die in huis vond), of anders namen we 
bloem uit de keukenkast om er een papje mee te maken waarmee we dan 
de randen van de ruit instreken en omvouwden rond de gespannen draad 
van ons vliegerraam. En dan begon het drogen.
Ondertussen maakten we een lange staart met touw van maximaal 12 keer 
de lengte van de grote diagonaal en die versierden we met strikken van 
kleurige papiertjes. De staart diende om de vlieger straks in evenwicht te  
laten hangen als we hem omhoog kregen. Eén man hield de vlieger omhoog 
en de tweede stond een tiental meters verder met de rol klauw (meestal 
dunne vlasdraad of een ander soort binddraad), startensgereed om tegen 
de wind in te lopen van ’t ogenblik dat hij kortweg ‘jà’ riep en de eerste 
man de vlieger in de lucht wierp. De loper moest proberen de vlieger met  
schokjes in de lucht te houden en geleidelijk klauw te geven zodat hij hoger 
kon klimmen. En als de staart zijn werk deed zoals het hoorde en de vlie-
ger niet al te veel zigzagde zag men hem weldra hoog aan de hemel haast  
onbeweeglijk ‘staan’ of ‘hangen’. Wilde men hem nog hoger dan moest men 
meer klauw geven. De kleur van de vlieger was op dat moment bijzaak,  
de hoogte van zijn vlucht was hetgeen telde.
En fier keken wij in het rond of we bewonderaars hadden. En dikwijls  
waren dat niet alleen anders schooljongens maar ook volwassenen die nog 
jeugdig van hart waren.
 
Als ik het verhaal van het vliegeren eens op muziek zette, dacht de  
Gentenaar Walter De Buck. En hij kwam tot een echte klassieker, een‘nationaal 
Gents volkslied’: ‘Mijne vlieger’ waarvan hier de eerste strofe en het refrein.
(Let op:‘ 'k Geve maar klauwe’ klinkt ‘klijwe’ in ’t Gents dialect.)
 

‘Mijne vlieger’
Ik ben nie al te zot van 't spel

Maar 'k vange gere musschen
Marblen en toppen kan ik wel

Maar daarin ben ik nie fel
'k Zie tegenwoordig overal
En ook al in mijn straatje

Jongens schuppen op nen bal
Maar 'k spele 't liefst van al

Mee mijne vlieger
En zijne steert

Hij goot omhoge
't Es 't ziene weert

'k Geve maar klauwe
Op mijn gemak

'k Heb nog drei bollekens
In mijne zak.

 RP

De Wetenschapper
De ideale friet

Friet is onze nationale specialiteit.  De kwaliteit ervan hangt 
af van verschillende factoren. Soms zijn ze te slap, te rauw, te 
vet of te hard. Achter het bakken van perfecte friet gaat een 
heuse wetenschap schuil.
Het begint vanzelfsprekend met het kiezen van een goede aardappel.  
Aardappelsoorten worden ingedeeld op een schaal van kruimig tot vast-
kokend. Kruimige bevatten ongeveer een derde meer zetmeel dan vast-
kokende. Meer zetmeel betekent minder water. De perfecte friet-aardappel 
moet de juiste verhouding hebben van zetmeel en water. Friet wordt dan 
mooi bruin vanbuiten en goed gaar en zacht vanbinnen. 
En dan het bakken. Aardappels bestaan ongeveer voor 80% uit water. De 
temperatuur van de frituurolie ligt met 180 °C ver boven het kookpunt van 
water. Op het moment dat je de verse frieten in de olie legt, zal het water 
aan het oppervlak meteen verdampen en er ontstaan vele belletjes. Deze  
werken isolerend voor de hitte en beletten dat de friet krokant en bruin 
wordt. Dat verhelpen we door met het frituurmandje een keer goed te 
schudden.
Afhaalfriet in een gesloten zak heeft een bekend probleem. Eens thuis 
en op je bord krijg je een slappe en natte friet. De verpakking zorgt  
nl. voor een frietsauna, de waterdamp hecht zich aan de buitenkant van  
de frietjes en de krokante laag verdwijnt. Fastfoodketens zijn voort- 
durend op zoek naar slimmere verpakkingen die de waterdamp naar buiten  
ventileren en de hitte binnenhouden. 

WA

Ticketverkoop CC Ter Vesten
Dit jaar biedt het cultuurcentrum geen abonnementen aan en zijn enkel 
losse tickets te koop. Het programma is online te raadplegen. Vanaf 29 
augustus waren de tickets beschikbaar voor het aanbod van september en 
oktober 2020. Vanaf oktober kun je elke tweede zaterdag van de maand 
kaarten reserveren voor de voorstellingen van de maand nadien. 
De beschikbare plaatsen zijn beperkt, maar geen nood. Meld je aan op de 
wachtlijst. Bij versoepeling van de coronamaatregelen, hoor je als eerste of 
er plaatsen vrijkomen. Via de website wordt je op de hoogte gehouden van 
aanpassingen in het programma.

Cultuurcentrum Ter Vesten
Gravenplein 2
9120 Beveren
t. 03 750 10 00
tickets.tervesten@beveren.be
www.tervesten.be
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September

De scholen zijn weer begonnen en daarmee ook de nazomer. Of wat er voor moet 
doorgaan. De dagen zijn al een pak korter, de nachten heel wat frisser en we ver-
glijden stilaan naar de herfst. Alhoewel, in september kunnen we nog een heel 
mooi nazomertje verwachten. Maar ‘s morgens ligt het gras nat van de dauw en 
spinnenwebben glinsteren al in de struiken.
In de tuin is het wat betreft het gezang van vogels opmerkelijk stil. Behalve de 
houtduif en de Turkse tortel die omzeggens heel het jaar rond nestelen, zijn an-
dere vogels klaar met hun jongen groot te brengen.

Alhoewel ik op zes augustus op mijn oprit nog een jonge groenling vond die uit 
het nest in de leilinden gevallen was. Is dit late (extra?) broedgeval misschien een 
gevolg van de mooie zomer die we gehad hebben of is hun vorig nest mislukt en 
is het koppel opnieuw begonnen? Helaas vloog een andere jonge groenling (mis-
schien een broer?) een drietal weken later zich te pletter tegen het glas van de ve-
randa. Een jaarlijks weerkerend verschijnsel. Waarschijnlijk hebben jonge vogels 
nog te weinig ervaring in het opmerken van glazen wanden. Uiteindelijk zullen 
maar weinig jonge vogels de volwassen leeftijd bereiken en dan is het maar goed 
dat ze een extra nestje grootbrengen.

De mannetjes hoeven nu ook geen indruk meer te maken op de vrouwtjes en 
geen territorium meer te verdedigen. Veel volwassen vogels zijn nu ook aan het 
ruien en houden zich nu het liefst gedeisd, nu ze minder strak in het pak zitten en 
wat minder snel zijn. Er zijn ook al heel wat vogels reeds vertrokken naar warmere, 
en waarschijnlijk voedselrijkere, oorden in het zuiden. De onvermoeibare gier-
zwaluwen zijn daar een goed voorbeeld van. Ze blijven maar iets meer dan drie 
maanden in ons land. Daarom worden ze ook de honderddagenvogels genoemd. 
Aankomen, paren, broeden en jongen grootbrengen in een mum van tijd en dan 
terug weg naar Afrika, tot onder de evenaar. Uitslovers zijn het, maar gebouwd 
om te vliegen!
Het goede maar droge voorjaar en de hoge zomertemperaturen hebben ervoor 
gezorgd dat het fruit minstens drie weken vroeger rijp is dan normaal. Maar wat is 
tegenwoordig nog normaal? En niet alleen het fruit, ook in de natuur tref je, zeer 
vroeg, de rijpe vruchten zoals vlierbessen, lijsterbessen en eikels aan.

In mijn tuin valt de appelopbrengst van Jonathan, Reinette en James Grieve dik 
tegen. Misschien omdat het verleden jaar een superjaar was en we nu een zoge-
naamd ‘beurtjaar’ meemaken. Het kan ook niet alle jaren ‘bingo’ zijn in de liefheb-
berstuin. Of heeft het iets te maken met de droogte die we deze zomer door-
maakten? Sinds eind juli zijn van meerdere appelaars de bladeren (en ook veel 
appelen) beginnen afvallen, zodanig dat nu de bomen al voor minstens de helft 
ontbladerd zijn. En dat geldt ook voor een twintigjarige tulpenboom, die nu al in 
oktoberkleed staat. De bomen verdedigen zich zo tegen uitdroging. Er is meer 
verdamping via de bladeren dan er aanvoer van water is langs de wortels. Door 
hun bladeren af te stoten verminderen ze de verdamping en brengen ze weer 
balans in de waterhuishouding.
De peren zijn dit jaar dan wél zeer goed gelukt. De Conférence hangt afgeladen 
vol. En wat me ook opvalt zijn de hoge aantallen wespen die op het rijpe fruit 
afkomen. Ook een gevolg van het mooie weer? De druiven en peren moeten er 
massaal aan geloven.
Na de regenval die we de laatste weken wat gehad hebben is het toch weer merk-
waardig hoe veerkrachtig de natuur kan zijn en hoe vlug de tuin zich kan herstel-
len. Je zou denken dat op enkele weken tijd de toestand weer zo goed als normaal 
is. Oppervlakkig gezien wel, maar het zal nog maanden duren vooraleer de voor-
raden grondwater weer terug op peil zijn. Komen ze ooit nog op een behoorlijk 
peil?

François

In de tuin

Een jonge groenling.

Nestje jonge tortels.

Het zoveelste jonge slachtoffer.

Rijke oogst aan Conférence peren.
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OplOssing kruiswOOrdpuzzel 241

Kruiswoordpuzzel 242

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 66: zOek HeT wOOrd  (OplOssing in diT nummer)
 zelfde nummers zijn zelfde leTTers

MERKWAARDIGE VERHUIS IN MELSELE

Op zaterdag 29 augustus j.l. werd het Tweede Statiebeeld, “De bezoeking 
van Maria aan Elisabeth”, van de Oude Beeweg van Gaverland, verplaatst. 
Het ging van zijn oud adres, Brielstraat 73, naar zijn nieuwe thuis, Cyriel  
Buysselaan 2.
De nieuwe eigenaar van het pand in de Brielstraat had geen probleem met 
het religieuze beeld op zich, maar plaatsgebrek noodzaakte hem er een 
nieuw onderkomen voor te zoeken.
Toen Marc De Blanger dat hoorde had hij direct een oplossing: zijn vader  
Domien, eind jaren ‘60 nog mede-oprichter van de Nieuwe Beeweg van  
Gaverland, zou dit als een godsgeschenk zien om dit in zijn tuin te mogen 
plaatsen. Domien heeft immers met zijn vader en broer alle sokkels voor  

de beelden "ter ere Gods" gemetseld.
 
Enkel nog een paar bereidwillige helpers  
optrommelen en op de bewuste zaterdag  
was het zover. Het meer dan 100 jaar oude  
zware beeld, losmaken, optillen, vervoeren en 
uiteindelijk terugplaatsen was geen sinecure, 
maar uiteindelijk is alles goed gelukt.
Het resultaat is te bewonderen op de hoek 
van de Cyriel Buysselaan en de Hugo Verriest-
laan in de tuin van het echtpaar Domien en 
Yvonne, De Blanger-De Roeck.
 
Wetenswaardigheden over de Oude 
Beeweg
De eerste beeweg die door pastoor Wuytens 
tegelijk met de kapel was opgericht, werd  

tijdens het Frans bewind verwoest op bevel van J.B. De Kever in het jaar 
1799. Pas in het jaar 1848, onder impuls van onderpastoor De Landsheer, 
werd een nieuwe beeweg ingewijd. De toeloop naar Gaverland was on-
voorstelbaar groot en een meer imposante beeweg drong zich op. Priester- 
architect Clarysse liet de vijftien monumenten vervangen en op 19  

september 1869 wijdde de H.F. 
Bracq, bisschop van Gent, de 
vernieuwde beeweg in.
De arduinen kolommen, ge-
maakt uit blauwe steen van 
Ecaussines, schraagden boven-
aan breder uitgewerkte kapel-
letjes met in witte hardsteen 
gebeeldhouwde taferelen die 
de vijftien items van de Rozen-
krans voorstelden. De steen-
kapper was Van Biesbroeck 
uit Gent. Elk monumentje dat 
3 meter hoog was woog ca. 

3 ton en was bovenaan getooid met een rozenkruis. Op het voetstuk van  
1,40 m x 1,00 m stond een rechthoekige kolom van 0,6 m x 0,4 m die overging 
naar een kapelletje van 1meter hoogte. Achter glas zag men het mooie half-
verheven gebeeldhouwd tafereel van de Rozenkrans. Voor de monumentjes 
stonden arduinen bidbanken.De oude beeweg werd in 1969 ontmanteld.  
De kapelletjes werden verspreid over het grondgebied van de gemeente 
Melsele en de ruimte kreeg de bestemming van wandel- en speelpark.

Waar bevinden de beelden van de oude beeweg zich nu?
A1.De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria: naast 
de Gaverlandkapel
2.Maria bezoekt haar nicht Elisabeth: C. Buysselaan 2
3.Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem: Bergmolenwegel 
5a
4.Jezus wordt in de tempel opgedragen: Bergmolenstraat 31
5.Jezus wordt in de tempel teruggevonden: Kalishoekstraat 121
B1.Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader: Hennennest-
straat
2 Jezus wordt gegeseld: Smoutpot 16
3.Jezus wordt met doornen gekroond: Pauwstraat 102
4.Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië: Parmastraat 43
5.Jezus sterft aan het kruis: Schoolstraat 51
C1.Jezus verrijst uit de doden: Zakdam, rechtover nr. 5
2.Jezus stijgt op ten hemel: Breestraat 11
3.De Heilige geest daalt neer over de apostelen: Gentstraat 31
4.Maria wordt in de hemel opgenomen: Appelstraat 34
5.Maria wordt in de hemel gekroond, Pauwstraat 43
(Rik Van Buynder)

Met het nodige overleg  
en met moderne middelen 

werd de verhuis  
verwezenlijkt.

Domien De Blanger tussen zijn zoon Marc 
en vriend Rik, blinkend van contentement.
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• Directeur GTI Beveren sinds 2011
• Leraar GTI Beveren tussen 2001 en 2011
• Bio-ingenieur in de landbouwkunde
• Geboren in Sint-Niklaas op 20 mei 1975
• Getrouwd op 25/11/2005 in Gent met Greet Steeman
• 2 dochters Hanne en Katrijn
• 1 broer David

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Waar ik energie uit haal, is sporten. Op 11-jarige leeftijd ben ik gestart met  
rolschaatsen in recreatieoord De Ster (Sint-Niklaas). Momenteel ben ik trainer 
 in een rolschaatsclub in Gentbrugge waar ik volwassenen de basistechnieken 
aanleer en geef ik sporadisch les aan toekomstige trainers in de schaatsporten  
in de Vlaamse Trainersschool. Verwar deze VTS niet met de VTS in Sint-Niklaas. 
Daarnaast kijk ik graag eens naar een actiefilm en geniet ik van uitstapjes maken 
met het gezin. Ik organiseer ook graag feestjes voor jong en oud in onze wijk  
Elsdries te Melle.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
Het is heel moeilijk om hier 1 antwoord te geven. Ik heb een heel brede  
muzieksmaak gaande van disco tot trance, pop, new wave, grunge,  
indiemuziek en rock. Alles heeft zijn tijd en moment. Voorbeelden zijn  
Muse, Anne Clark, U2, Lenny Kravitz, Prince, Gorki, dEUS, Ellie Goulding,  
The Cure, Björk,…

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Muziek van Enya (Book of days), Sigur Rós (Hoppipolla), rustige nummers van 
Bear’s den: Om van weg te dromen…

Welke sport beoefen(de) je?
Rolschaatsen, inlineskating, skiën

Welke sport zie je liefst op TV?
Ik stoor me aan de beperkte of zelfs geen zendtijd voor het merendeel van de 
sporttakken. Ik kan genieten van hockey. Deze sport is totaal niet saai en is snel 
in de omschakelingen. Ook de arbitrage en fair play zitten daar goed. Skeeleren 
mag zeker meer in beeld komen.
Ik kijk uit naar de Olympische winter- en zomerspelen om op die manier eens 
andere sporten te zien, zoals bv. skidisciplines en ijsschaatsen. 
Het moge gezegd dat de voetbalwedstrijd België-Japan tijdens het WK 2018  
ook om in te kaderen was!

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Nafi Thiam: zeer complete sportster met de juiste mentaliteit

Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Warme kleuren (oranje, rood) / geur van koffie

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De naam van de roos (Umberto Eco): fantastisch samenspel van filosofie,  
misdaad, geschiedenis,…

Welke strip las/lees je het liefst?
Asterix: fijne humor, met een vleugje cultuur en geschiedenis 

Welk is je lievelingsgerecht?
Wildgerechten, maar oppassen voor het bolletje hagel.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Geboorte van de kinderen

Lievelingsland/stad/gemeente? 
Noorwegen – Zwitserland (dus: bergen en ongerepte natuur)
Gent: heeft het lef om de stad leefbaar te maken – ruim aanbod voor jong en 
oud - progressieve vibe

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Vesalius: ligt aan de basis van de anatomie, onontbeerlijk in de geneeskunde en 
deed zijn onderzoek in tijden waarin dit zeer omstreden was.
Moeilijk/onmogelijk om één naam te noemen. Iedereen met een positieve 

 ingesteldheid draag ik in mijn hart! Als één van 
de vele voorbeelden geef ik 
 Rudi Van Goethem: ooit actief in de succesvolle 
voetbalploeg SK Beveren,  
sterk gewaardeerde leraar op het GTI, steeds 
positief, goedgezind en nog 
 steeds bereid (in zijn pensioen) om in te sprin-
gen op school!

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland en bos. 
Ik leef in een “voorstad van Gent”. Dit is ideaal: 
dicht bij alle voorzieningen en dicht bij de 
natuur.

Wat is voor jou geluk? 
Een evenwichtig leven: stevig werken met deugddoende resultaten en tevreden 
mensen, met ruimte voor zelfzorg, uitstapjes met het gezin en de talenten van 
de kinderen zien ontplooien.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Guillotine: dit bier van brouwerij Huyghe (Melle) heeft een mooi geur- en smaak-
pallet (citrus, (dry) hopping, meergranenbier met haver, gerst en tarwe)

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Fietstochtje met een niet-elektrische fiets

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Hof ter Saksen

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Alle politici die polariseren, een zondebok zoeken, fake news of halve waarheden 
gebruiken én daardoor dus (al dan niet bewust) uit zijn op onstabiliteit of louter 
macht verwerven. 
Ook klimaatontkenners heb ik liever naar de maan. We moeten ons niet  
slimmer wanen dan een panel van wetenschappers. Ik ben blij met elke  
kleine inspanning die een mens levert binnen zijn mogelijkheden om dit  
probleem om te buigen.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Een familiefeest, met een grootmoeder die zich graag verkleedt en toneel speelt.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Pascal de roP
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Stefaan Van Biesen
Mozaïek

Naar aanleiding van het Jan Van Eyck jaar in 2020 en op uitnodiging van
CC Ter Vesten en Erfgoed Beveren, startte Stefaan van Biesen in het
voorjaar van 2019 een artistiek onderzoek naar de fi guur van Joos Vijd
die het Lam Gods [1432] bestelde bij Jan Van Eyck.

We laten de kunstenaar zelf aan het woord. ‘Dit multidisciplinair project 
bestaat uit een luik van 80 tekeningen/notities, video, foto-installaties, 
soundscapes, teksten/verhalen en publicaties. Een zoektocht naar Joos 
Vijd: symboliek en thema's in het Lam Gods worden in een eigentijd-
se context geplaatst, vertrekkend vanuit de persoon van Vijd, (een telg 
uit een Vlaams patriciërsgeslacht die op het Lam Gods, samen met zijn 
echtgenote Isabella Borluut, is afgebeeld op het buitenluik) Deze 
elementen worden getoetst aan onze  hedendaagse leefwereld. Welke 
verbanden kunnen er gelegd worden en welke zijn nog steeds relevant 
en worden hierdoor als tijdloos ervaren? Is de tijd en het milieu waar Vijd 
in leefde nog steeds actueel en voelbaar in onze menselijke, sociale en 
interculturele relaties?’

Vijdtuin

Terzelfdertijd kun je in Hof ter Saksen de Vijdtuin bezoeken. Een deel 
van het centrale grasplein werd herschapen in een middeleeuwse tuin 
waarin 64 van de 76 plantensoorten die op het Lam Gods te zien zijn, 
werden aangeplant. De tuin heeft vier ingangen en daarvoor heeft de 
technische dienst van onze gemeente vier metalen ‘schrijnen gemaakt.
Op de binnenkoer zijn er kruidenborders aangelegd met planten die in die 
tijd veel werden gebruikt.       WA

Kom eens zien naar mijn vitrien

Je hebt het allicht al gemerkt. De etalages van 136 Beverse winkels zijn versierd 
met liefdesgedichten. Het is een initiatief van de Beverse Raad voor Lokale 
Economie die daarmee de lokale handelaars wil ondersteunen. Het is een 
uitnodiging aan de inwoners van Beveren om een bezoek te brengen aan de 
lokale handelaars. 
In deze maand is er een spaaractie aan verbonden. Klanten die een bezoek 
brengen aan een deelnemende handelszaak krijgen een stempel op hun 
spaarkaart. Achteraf wordt onder de ingeleverde spaarkaarten prijzen verloot: 
waardebonnen, geschenkpakketten, een tablet…). (https://www.beveren.be/
kom-eens-zien-naar-mijn-vitrien) 

Verantwoordelijke schepen voor lokale economie Filip Kegels, fi lip.kegels@
beveren.be.

WA

Bravo Velo

Met dit initiatief wil de gemeente het 
fi etsgebruik aanmoedigen. Bij wijze 
van applaus aan alle fi etsers verschijnt 
‘Bravo Velo’ in het straatbeeld: op de 
fi etspaden langs belangrijke invalswe-
gen, op de fi etssnelweg, veelgebruikte 
fi etsassen en fi etspaden die de verbin-
ding maken tussen centrum Beveren 
en de deelgemeenten. Aan de cam-
pagne is een fotowedstrijd verbonden.
Een kwaliteitsvolle en veilige fi etsin-
frastructuur moet voor elke gemeente 
een prioriteit zijn.  
De laatste jaren werden al fi etsvriende-
lijke initiatieven genomen.  Er staat nog 

een en ander in de planning:
• Heraanleg fi etspad Gravendreef
• Heraanleg fi etspaden N70 doortocht Melsele
• Aanleg fi etssnelweg F425 tussen P&R Melsele en Waaslandhaven
• Fietsbrug over E34 tussen Trepelandstraat en Kwarikweg
• Fietsvriendelijke woonkernen via een Wijkcirculatieplan
• Sensibilisering rond wegcode voor fi etsers



DE BEVERSE KLOK - 9 

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

Door het verdwijnen van Sc Lokeren uit het profvoetbal belandden deze 
zomer een aantal beloften van Lokeren op de Freethiel. De bekendste is OWEN 
EKAKIA, de zoon van de Congolese ex-spits Elos Ekakia die destijds furore maakte 
bij Lokeren, Club Brugge en Anderlecht. Voor de 18-jarige Owen is WB reeds zijn 
achtste club na Denderleeuw, Schaarbeek, Serskamp-Schellebelle, Fc Dender, 
AA Gent, Aalst en Lokeren. 

Daam FOULON maakte een droomtransfers naar de Italiaanse Serie A, meer 
bepaald naar BENEVENTO (60 km boven Napels). Volgens Belgische media streek 
WB daar 650.000 euro voor op, in Italië wordt dan weer gezegd dat de overgang 
1 miljoen euro kostte aan Benevento… dat verschil zal dan allicht weer eens in de 
zakken van voetbalmakelaars zijn beland (Foulon laat zich begeleiden door een 
Duits makelaarskantoor). 

DIDIER DROGBA wil voorzitter worden van de Ivoriaanse voetbalbond. Zijn 
runningmate in die verkiezingsstrijd is ex-KSK Beverendoelman BARRY 
BOUBACAR COPA. 

NANA OPOKU AMPOMAH zit voorlopig nog bij Fortuna Dusseldorf. Door een 
positieve CORONA-test half augustus werd hij twee weken op non-actief gezet, 
uiteraard niet bevorderlijk voor een mogelijke overgang. Bij Dusseldorf zit ook 
JAKUB PIOTROVSKI na zijn niet bepaald geslaagd intermezzo op de Freethiel. 

Spits STEFAN MILOSEVIC wordt door WB uitgeleend aan FC RIGA, de kampioen 
van Letland. In de Champions League werd Riga uitgeschakeld door Maccabi Tel 
Aviv maar Riga mag half september wel verder spelen in de Europa League zo-
dat Milosevic Europees kan spelen dit seizoen. Voor de 24-jarige Montenegrijn 
is dat niet nieuw want in het verleden speelde hij al zes keer Europees met 
Buducnost Podgorica (in 2014 tegen SS Folgore uit San Marino en Nicosia uit 
Cyprus en in 2015 tegen Spartaks Jurmala uit Letland). Voor Milosevic speelde er 
nog een ex-Waasland Beverenspeler bij Riga, linkerfl ankverdediger DAVID ADDY. 

NIELS VERBURGH zet na twee seizoenen (en 50 matchen) bij RODA JC zijn 
loopbaan verder bij Roeselare (eerste amateur). Ook KASSIM DOUMBIA, nog 
een gewezen WB-verdediger, speelt het komende seizoen bij Roeselare waar 
WIM HOFKENS werd aangesteld als nieuwe jeugdcoördinator. 

De nieuwe club LOKEREN-TEMSE begint er zeer “Bevers” uit te zien. Alec Luyckx 
en Ward Huyghens zaten vorig seizoen al bij Temse. Nog voor de exodus naar 
Lokeren tekende YANNICK AERTS al bij Temse en vorige week kwam daar nog 
IBOU bij. De Gambiaan speelde 39 matchen voor KSK Beveren en 35 matchen 
voor Waasland-Beveren. Ook de kapitein van de WB-beloften vorig seizoen, 
YASSIN BEN OMAR uit Bazel stapt over naar Lokeren-Temse dat uit zal komen 
in tweede amateur. Ben Omar maakte de hele voorbereiding mee van WB, hij 
was er zelfs bij op PSG. 

Primeur voor Belgisch damesvoetbal. 
Eind augustus werd voor het eerst in België een competitiewedstrijd tussen 
twee damesteams rechtstreeks uitgezonden op TV. Het was de topper tussen 
Anderlecht met TINE DE CAIGNY en Standard. De match eindigde op 2-0 voor 
paarswit. Tine De Caigny, sinds december 2017 bij Anderlecht, gaat op zoek 
naar een vierde opéénvolgende landstitel. Tijdens, de vooral in het buitenland 
gespeelde oefencampagne (tegen de Franse teams Lens en Fleury en het Duitse 
Essen) fungeerde Tine als kapitein van Anderlecht dat met Tessa Wullaert een 
grote naam binnenhaalde… zij komt over van Manchester City.

Achtste Tour voor Thomas De Gendt.

Met meer dan een maand 
vertraging is de TOUR dan 
toch van start gegaan. 
Thomas De Gendt komt voor 
de achtste keer aan de start. 
De 33-jarige Lotto-Soudal-
renner startte voor het eerst 
in 2011 toen hij nog voor 
Vacansoleil reed, ook in 2013 

reed hij de Tour voor die Nederlandse ploeg. Vanaf 2015 kwam hij ieder jaar 
naar de Tour, telkens voor Lotto-Soudal. Twee keer won hij een rit, in 2016 op de 
Mont Ventoux, in 2019 in Saint-Etienne. In 2015 reed hij de meeste vluchtkilome-
ters van alle Tourrenners, in 2016 droeg hij zes dagen de bollekenstrui (en werd 
uiteindelijk tweede in de bergprijs). In 2017 werd hij opnieuw tweede in de 
bergprijs en won hij de publieksprijs in de Tour. Ook werd hij twee keer tweede 
in de Superstrijdlust…als hij een Fransman was geweest had hij die twee keer 
gewonnen.

85ste verjaardag KSK Beveren

Tweede provincialer YB SK BEVEREN vierde op 6 
september, exact 85 jaar na de offi  ciële oprichting 
van SK Beveren, die verjaardag met de voorstelling 
van hun nieuwe shirts voor zowel de heren- als de da-
mesploeg. Het 100%-fan owned-team koos voor de 
mytische DRINK MELK-truitjes waarmee Beveren in 
1984 voor de tweede maal landskampioen speelde. 

RB

Merel Maes, de 15-jarige talentvolle atlete uit Haasdonk, heeft op 16 
augustus in het Koning Boudewijnstadion de Belgische titel hoogspringen 
gewonnen met een sprong van 1,84 meter, een nieuw Belgisch record in 
haar categorie (cadetten).
Als je ervan uitgaat dat Tia Hellebaut die in 2008 goud behaalde op de 
Olympische Spelen in Peking, minder hoog sprong dan Merel Maes toen 
zij 15 jaar oud was, mogen ze in Haasdonk hoopvol uitkijken naar de 
toekomstige prestaties van Merel.

 RP

sporT ANders
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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

MOEDERKEN
‘t En is van u

hiernederwaard,
geschilderd of

geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,

geen beeld van u
gebleven.

Geen teekening,
geen lichtdrukmaal,

geen beitelwerk
van steene,

‘t en zij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,

alleene.
o Moge ik, u

onweerdig, nooit
die beeltenis

bederven,
maar eerzaam laat

ze leven in
mij, eerzaam in

mij sterven.
Guido Gezelle (1830-1899)

Wat Blijft De fratsen van Trump

We konden een gesprek opvangen tussen 
de hoofdviroloog van de Verenigde Staten 
en zijn Belgische collega Marc Van Ranst. Zei 
de viroloog : ik kan nooit geloven dat hij van 

de miljoenen zaadcelletjes van papa Trump de beste, de snelste en de 
verstandigste is geweest. 

KPSK - Klassiek concertseizoen 2020-2021 met een kroontje

De Kon. Piet Stautkring van Beveren-Waas, die volgend jaar 75 kaarsjes 
uitblaast, heeft in haar brede culturele werking een jarenlange traditie van 
klassieke kasteelconcerten.
Het vorige concertseizoen is voortijdig opgeschort door Covid 19 waardoor 
het laatste concert in kasteel Cortewalle niet kon doorgaan.
Onze kring heeft met CC Ter Vesten een zeer goede samenwerking en 
kon voor het nieuwe cultuurseizoen, dat samen met het schooljaar in 
september opstart, een schitterende deal sluiten. 
De zondagconcerten die voorheen in het kasteel plaatsvonden, gaan nu 
alle door in de schouwburg van het cultuurcentrum, om veiligheid en 
afstand te garanderen voor het concertpubliek.
Het nieuwe seizoen kondigt zich dan ook veelbelovend aan met 
3 concerten in het najaar

27 september 11u CC Ter Vesten
Coronation – Gwen Cresens (accordeon) en Liesbeth Devos (sopraan)

20 november 20u – Heilig Kruiskerk Vrasene
22 november 11u CC Ter Vesten
A Tale of Reeds – Bram Nolf (hobo), Hans Ryckelynck (fagot) & Luc Loubry 
(piano) 

6 december CC Ter Vesten
Ryelandt, Bach & Schumann - Jozef De Beenhouwer (piano)

Tickets te reserveren vanaf 29 augustus via www.tervesten.be



DE BEVERSE KLOK - 11 

Bericht van de aardbeifeesten:

Door de COVID-19-maatregelen konden de Aardbeifeesten 2020  
niet doorgaan op het traditioneel tijdstip, met name het week-end van 
OLH-Hemelvaart. 
Maar het Aardbeicomité wilde de traditie van de Aardbeifeesten  
niet onderbreken en heeft het plan opgevat om een light versie te  
organiseren. Hierbij waren we van oordeel, dat in een light versie minstens 
de Aardbeiprinsesverkiezing en de kwis De Slimste Straat van Melsele een 
plaats moesten krijgen. 
Het Aardbeicomité heeft dus alles in het werk gesteld, om een  
coronaveilige verkiezing van de Aardbeiprinses en Eredames 2020 en  
kwis De Slimste Straat van Melsele in elkaar te steken.  

Voor de verkiezing van de Aardbeiprinses en Eredames 2020 wordt  
een beroep gedaan op freelance producer Sam Van de Velde uit Beveren. 
Hij maakt filmpjes van de kandidates in verschillende settings. Deze  
filmpjes worden doorgestuurd naar de jury die ook volledig digitaal hun 
evaluaties kunnen doorsturen.  

Ook de kwis Slimste Straat van Melsele 2020 zal bijna volledig digitaal  
en dus coronaproof kunnen doorgaan. De kwis bestaat uit 3 onderdelen:  
1. Een digitaal gedeelte: de link naar de vragen is beschikaar van 1/09 tot 
en met 20/09. De antwoorden moeten ons ten laatste op 30/09 – 24.00u 
hebben bereikt. 
2. Bake Off Melsele – in deze coronatijden mag de bakproef thuis  
uitgevoerd worden. Een persoon van elk team brengt het resultaat binnen 
op zaterdag 03/10/2020 tussen 13.00u en 14.00u. Een professionele jury 
zal het bakresultaat van elk team beoordelen op presentatie, techniciteit 
en smaak.   
3. De Aardbeibattle – eveneens in de kapel van OC De Boerenpoort, op 
zaterdag 03/10 e.k. vanaf 14.00u. 
Elk team vaardigt twee personen af, die de namen hebben  
gememoriseerd van de Aardbeiprinsessen en hun eredames sedert het 
begin van de Aardbeifeesten. Deze namen zijn te vinden op de website 
van de Aardbeifeesten www.aardbeifeesten.jimdo.com De teamgenoten 
zullen 10 kaarten trekken van jaartallen en moeten de bijhorende namen 
van Aardbeiprinses en eredames opgeven. Slechts één van de beide  
teamgenoten mag tegelijkertijd aan het woord zijn.  
Als blijkt dat er na afloop van alle proeven een ex aequo is, zal een 
 chiftingsvraag de knoop doorhakken. 
Op zaterdag 17/10 e.k. in de voormiddag zal in OC De Boerenpoort  
De Slimste Straat van Melsele 2020 bekend gemaakt worden, en in de 
namiddag zullen we weten wie Aardbeiprinses en eredames 2020 zijn. 
Wenst u aanwezig te zijn bij de prijsuitreikingen, gelieve uw aanwezigheid 
tijdig mede te delen, dit in functie van het beperkt aantal toegelaten  
personen in OC De Boerenpoort. U kan uw aanwezigheid kenbaar maken 
via ons e-mailadres aardbeicomitemelsele@gmail.com 
Sam Van de Velde zal in elk geval instaan voor het streamen van de  
plechtigheid. 

°°°

Volgend jaar in januari gaan de werken van start voor de heraanleg van de 
N70 van Cortewalle  tot voorbij Melsele. De werken zullen maar liefst twee 
jaar duren. Gecombineerd met de werken richting Kallo en de werken aan 
de E34 en de E17 zal dit een serieuze weerslag hebben voor Melsele. 

°°°

Na de fietsostrade F4 komt er ook een afslag F425 van het station van  
Melsele naar de Waaslandhaven. Later meer nieuws hierover

°°°

HeT grafsCHrifT van de week:
Hoe leutig zou dit zijn:

Corona ligt begraven hier gewis

 We vieren nu allemaal grote kerremis.

Oplossing Crypto 66:  TRONK   BADPAK   DOOPSEL   BEDSTEDE
STRAATARM   DUBBELKLIK   ONDERHUIDS   PROTOTYPE
FEBRUARI   LOODWIT   GIETER   TROEL  en dus… OPSTALHOUDER

Vanaf 14 september tot november wordt er gewerkt aan een waterbekken 
langheen het fietspad Meersen. Dit als voorbereiding voor de heraanleg van 
de N70. Deze werken starten midden januari 2021.

°°°

Eind 2020 wordt het parochiehuis afgebroken. Op de plaats komt een  
dienstencentrum, sociale woningen en assistentiewoningen.

°°°

Nog tot 15 september loopt de fietszoektocht van de gemeente doorheen de 
polders van Melsele en Kallo. Het deelnemingsformulier is o.a. te verkrijgen in 
de Bib van Melsele en café ’t Portaal.

°°°

Na Haasdonk kan ook de grote kermis van Melsele doorgaan van zaterdag  
5 tot woensdag 9 september.

°°°

Stefaan Van Biesen is een Melseelse kunstenaar die internationaal bekend  
is. Met tekeningen, video’s en teksten gaat hij op zoek naar Joos Vijd, de 
opdrachtgever van het Lam Gods. De expo ‘mozaïek’ op kasteel Cortewalle is 
een echte topper! (nog tot 11 oktober)

Met het versoepelen van de coronamaatregelen vond Luc Van Hese,  
voorzitter van het Melseels Aardbeicomité, dat de traditie haar rechten had, en 
dat, ondanks het feit dat de delegatie niet mee mocht, ten minste de aardbei-
en naar het hof moesten gebracht worden. Een prachtige korf met 9 kilo aard-
beien werd in gereedheid gebracht. Op 20 juni stond een kleine delegatie 
klaar om na een korte plechtigheid de korf met de aardbeien uit te wuiven. 
‘Ik ontmoette de koning onlangs,” zei burgemeester Van de Vijver,” en  
had hem beloofd dat de aardbeien gingen gebracht worden’. Aan de  
Aardbeiprinses en eredames beloofde de burgemeester dat hij ervoor zou  
zorgen, dat bij het bezoek aan het paleis in 2021, het team van 2019 ook deel 
zou mogen uitmaken van de delegatie, wat uiterst positief onthaald werd door 
de betrokken dames.
Het Aardbeicomité plant ondertussen een coronaveilige prinsesverkiezing en 
kwis De Slimste Straat. Binnenkort meer hierover.

°°°

Bib Melsele is verhuisd naar OC Boerenpoort.

De leners van bib Melsele zullen zich even moeten heroriënteren.  
Tijdens de sluitingsperiode verhuisde Bib Melsele van de Hazaarddam naar  
OC Boerenpoort, ingang langs de Sint-Elisabethstraat 31A. Bib Melsele is open 
op woensdagen (14-19 uur) en zaterdagen (9.30-12.30 uur).
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.

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

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

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

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

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

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

ColoFoN
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

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

(BIC: KREDBEBB)

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

email: debeverseklok@advalvas.be

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

Roger  Puynen, François Seghers, Paul Staut

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons  :  Siebe Puynen

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

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

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

DE WEERBORSTEL of ’t 
gedacht van Riekes De 
Ben
Enige maanden nadat 
Riekes en Marjet hun 

10e huwelijksverjaardag gevierd 
hadden, kregen ze in een weekend 
serieus ruzie. En toen de maandag 
daarop Riekes ’s avonds van zijn 
werk thuis kwam, kwam hij in een 
leeg nest terecht. Op de keuken 
tafel lag een briefje met daarop: 
‘Ik ben naar mijn moeder…en 
verder op het briefje : ‘voor goed!’ 
En echt, ze had haar kleren uit de 
kleerkast mee.
- Dat zal wel koelen zonder blazen, 
dacht Riekes. 
En zijn buren bekloegen hem. 
Iemand wilde hem helpen.

- Waarom kom je niet eens af naar 
ons stamcafé, zei de man, je kan 
samen met ons je zorgen 
verdrinken.

- Ik vrees dat dat niet zal gaan, zei 
Riekes.

-Waarom niet?
- Omdat ik helemaal geen zorgen 
heb.

NeM Nou
In de rubriek ‘Volkse gebruiken’ heb 
ik het over de papieren vlieger die we 
aan een touw in de lucht probeerden 
te houden. Dat touw noemden wij 
vroeger KLAA (van het woord klauw), in 
het Gents dialect zingt Walter De Buck: 
'k Geve maar ‘klijwe’ als hij de vlieger 
hoger wil laten gaan. 
Die ‘klaa’ is/was dunne vlasdraad om 
netten te breien of vliegers op te laten. 
Het is verwant met het zgn. ‘klamp-
koerd,’ dun maar sterk koord waarmee 
vogelvangers hun netten breiden.
Het is ook verwant met het woord 
kluwen: een bal van opgewonden 
garen of bindtouw. In het Middel-
nederlands was ‘kluwen’ of ‘kluw’ met 
betekenis een draaiende beweging 
maken, het op- of afwinden van een 
touw of koord.
Net zoals de loper met de vlieger 
geleidelijk meer touw moet geven of 
afwinden als ze roepen: geeft hem ‘klaa’ 
RP

RP

VIJD SLAAT DE KLOK IN CORTEWALLE…

Ik beloofde een verslag te geven van het bezoek aan de 
belangrijkste exposities van Vijdland.

Eerst ging het naar kasteel Cortewalle waar de Melseelse 
kunstenaar Stefaan Van Biesen mij onderdompelde in de 
wereld van Joos Vijd. Of moet ik zeggen: de wereld van 
de gebroeders Van Eyck, die van Joos de opdracht kregen 
het ‘Lam Gods’ te schilderen. Van Biesen is voor deze 
expositie die ‘Mozaïek’ heet meerdere keren het kunst-
werk gaan bestuderen om er de sfeer van op te snuiven 
en ik verdenk hem ervan dat hij er meermaals door de 
Gentse suppoosten moest op gewezen worden dat 
het sluitingsuur van de expo gepasseerd was. Met 
tekeningen, foto’s video’s en teksten probeert hij ons een 
inzicht bij te brengen over wat zich in het brein van de 
middeleeuwse opdrachtgever en de grote kunstenaar 
afspeelde bij het schilderen van dit onovertroffen 
meesterwerk.

‘Ik ben de kinderloze vader, de boom die zijn vruchten 
niet heeft afgeworpen in het mulle zand van Moeder 
Aarde. Die koos voor een solitair bestaan tussen vrouw en 
maan en de oogst van zijn eigen twijfel schaamteloos 
moest ondergaan,’ laat Van Biesen Joos Vijd denken.

De tekenkunst van de exposant intrigeerde mij. Van veel 
elementen uit zijn expositie ging hij uit van detailfoto’s 
die hij genomen had en maakte hij prachtige tekeningen. 
‘Waarom,’ vroeg iemand uit het publiek. Hij vertelde hoe 
hij persoonlijk de tekenkunst boven de schilderkunst 
verkoos. Daarin kan hij beter zijn persoonlijke stijl 
bewaren en laat hij zich minder door andere kunstenaars 
beïnvloeden.

…HOF TER WELLE…
In Erfgoedhuis Hof ter Welle kregen andere vragen een 
gepast antwoord.
Hoe kon een Beverenaar een schilderij bestellen bij een 
van de grootste kunstenaars van zijn tijd? Dat kon alleen 

doordat hij rijke ouders had. Vader Clais Vijd had rijkdom 
verworven door de handel in turf. En zoon Joos kon de 
activiteiten van zijn vader voortzetten. Turf was in die tijd 
een veel gebruikte brandstof voor de verwarming van de 
huizen en in een stad als Gent kon je heel wat turf aan de 
man brengen.
In Cortewalle hadden we al horen vertellen dat bisschop 
Triest, een andere Beverenaar, geboren in het kasteel 
Cortewalle in 1577, toen dat nog ‘Hof ter Walle’ heette, 
ervoor gezorgd had dat bij een restauratie van het ‘Lam 
Gods’ zijn geboortehuis bijgeschilderd werd. Dat kon ons 
hier in het Erfgoedhuis door gids Johnny Van Bogaert 
getoond worden, waarbij hij vertelde hoe het kwam dat 
het geen 100% geslaagd beeld van Cortewalle was. Teken 
maar eens een kasteel als dat alleen maar in woorden 
beschreven werd. Misschien maar goed dat het bij de 
laatste restauratie van het ‘Lam Gods’ weggelaten is.

…EN HOF TER SAKSEN.
De ‘Tuin van Vijd’ heet de expo in open lucht op Hof ter 
Saksen. Christa Maes en haar team vonden 64 planten op 
het centrale paneel van het ‘Lam Gods’ en men wil ons die 
‘in levenden lijve’ tonen. Een zware opdracht als je weet 
dat daar zowel voorjaarsbloeiers als najaarsbloemen 
tussen zitten en ook heel wat exotische planten als de 
dwergpalm en granaatappelboom om er maar een paar 
te noemen. Op zijn reizen, voornamelijk naar Italië 
maakte Jan Van Eyck schetsen van die planten en te 
gelegener tijd, zoals hier in het ‘Lam Gods’, kon hij die 
gebruiken.

In de hoevetuin even verderop maken we kennis met de 
meest gebruikte kruiden uit de middeleeuwen. En daar 
zitten niet alleen geneeskrachtige kruiden bij maar ook 
planten die gebruikt werden om verfstoffen te maken, 
magische planten, specerijen en keukenkruiden. Enkele 
Beverse artisanale bakkers lieten er zich aan inspireren en 
ontwikkelden zowel zoete als zoute Vijdkoekjes. En laten 
we zeker de bierkruiden niet vergeten, o.a. de koriander, 
die ook gebruikt is in de speciale Vijdbiertjes van Bier 
Verenigt.         RP


