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Etienne D'Hollander
Gedreven voorzitter van Hortus ter Saksen
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DE BEVERSE KLOK

W i l f r i e d  A n d r i e s

Lees 'PCR heeft Abraham gezien' p. 3 Lees 'PCR heeft Abraham gezien' p. 3 

Onder religie (van het Latijnse religio) verstaat men vormen van zingeving 
of het zoeken naar betekenis, waarbij meestal een hogere macht of god 
centraal staat. De Katholieke Kerk kent, net als andere religies, zijn tradities en 
symbolen waarvan de betekenis vooral bij jongeren, dreigt verloren te gaan. 
In deze periode van het jaar viert de Katholieke Kerk zijn hoogdagen. Pasen 
valt sinds het begin van de negende eeuw op de eerste zondag na volle maan 
met 22 maart als vroegste en 25 april als laatst mogelijke datum. Tijdens alle 
diensten zal de Paaskaars, symbool van Christus, branden en ze wordt gedoofd 
op Hemelvaartsdag. 

En zo heeft elke feestdag zijn volksgebruiken. Palmzondag (de zondag voor 
Pasen die de vastenperiode afsluit) is de eerste dag van de Goede Week en 
de Christenen vieren dan de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. 
De palmtakken worden bij het begin van de viering gewijd en uitgedeeld. 
Rond de mand met palmtakken staan kinderen met een grote stok in de hand 
waar bovenaan een bundeltje palmtakken met een lintje is vastgemaakt. Het 
gebruik dateert van 1580 en door de straten weerklonk het:

Palm, Palm, Pasen, eikoerei,
Nog maar ene zondag dan krijgen we een ei,
Eén ei is geen ei, twee ei is en half ei, drie ei is een paasei!

In christelijke gezinnen prijkt een takje aan elk kruisbeeld. In de Middeleeuwen 
werden kippeneieren roodgekleurd met een extract van rode biet. Rood is van 
oudsher de kleur van leven en liefde. De boeren begroeven de eieren in hun 
akkers met de hoop dat ze zouden bijdragen tot de vruchtbaarheid ervan. 
Uit die bijgelovige traditie stamt het eierzoeken van kinderen. De paaseieren 
zijn ondertussen van chocolade, want na de lange vastentijd gaat de snoep-
trommel eindelijk terug open. In tijden van armoede hadden deze gebruiken 
meer betekenis en werd er door iedereen naar uitgekeken. Onze schapraai is 
tegenwoordig het ganse jaar gevuld en in tijden van overvloed vergeet men 
gemakkelijk dat er mensen zijn die het met heel wat minder moeten stellen. Het 
hoeft niet zo ver van ons bed te zijn.
Wie in Spanje en voornamelijk Andalusiië rond deze periode is geweest, 
heeft het verschil gemerkt met de uitbundigheid waarmee de Semana Santa 
(Goede Week) vaak gepaard gaat met plechtigheden en processies.

De eieren worden traditioneel gebracht door de klokken van Rome, maar 
die heeft sinds de 16de eeuw concurrentie van de Paashaas. Het zijn moeilijke 
tijden voor een middenstander. Maar wat heeft een haas te maken met Pasen? 
Om te beginnen is hij een zeer vruchtbaar dier en  volgens een Germaanse 
traditie staat hij symbool voor de lente en het nieuwe leven..

Etienne werd geboren in een groot landbouwersgezin en groeide op in de 
Kloetstraat, op het boerenerf van zijn voorouders langs moeders kant. Er kwamen 
zeven kinderen in het gezin D’Hollander. Zoals vroeger dikwijls gebeurde in goede 
katholieke Vlaamse gezinnen, werd de oudste zoon Eugène priester en trad hij in 
bij de paters van het Heilig Hart om missionaris te worden. Helaas liet zijn zwak-
ke gezondheid niet toe om naar de missies te vertrekken en bleef hij in België als 
parochiepriester.
Etienne zag op jonge leeftijd zijn toekomst als landbouwer wel zitten. Na zijn 
lagere school in Melsele ging hij dus naar de landbouwschool in Sint-Niklaas bij de 
Broeders. Voor het hoger middelbaar moest hij naar Oudenaarde, vermits in die tijd 
de opleiding in Sint-Niklaas stopte met het lager middelbaar.
Na rijp beraad met de ouders bleek de overname van de boerderij toch geen al te 
best idee en ging Etienne werken in de tuinaanleg bij een Beverse tuinaannemer.

Parken en Plantsoenen
Ondertussen was sinds 1 januari 1977 de fusie van Belgische gemeenten een feit 
en werd in Beveren, als een van de eerste gemeenten in België en onder impuls 
van de toenmalige gemeentesecretaris Roger Van Roeyen, de gemeentelijke dienst 
‘Parken en Plantsoenen’ opgericht. Die benaming werd later veranderd in 
‘Groendienst’. Daarbij was het eerste diensthoofd Gabriël Van Bortel en de eerste 
ploegbaas Gerard Audenaert. Met Robert Blommaert als toenmalige schepen van 
groen werd Etienne samen met Roger Truyman aangeworven om Gabriël Van Bor-
tel te assisteren en om hem te helpen de dienst verder uit te bouwen. Die dienst 
was trouwens ook lid van de VVOG, de Vereniging Voor Openbaar Groen van 
Gemeenten. Die had als taak het informeren van de groendiensten en het 

Iedereen krijgt een beetje Abraham te zien. 
De plaatselijke cultuurraad viert zijn 50e verjaardag in Cortewalle!
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organiseren van opleidingen en voordrachten en het uitwisselen van kennis  
betreffende de technische kant van het beroep, maar ook wat betreft het  
behandelen van plantenziekten. De VVOG organiseert ook elk jaar wedstrijden tus-
sen de gemeentelijke groendiensten om groenprojecten en bij- en bloemenvrien-
delijke projecten te belonen. De gemeente Beveren werd trouwens enkele weken 
geleden nog door de VVOG als laureaat bekroond voor haar begroeningsproject 
rondom het nieuw administratief centrum op en rond het Gravenplein.
Bij de VVOG in Brugge heeft Etienne indertijd in de weekends een driejarige  
opleiding van groenambtenaar gevolgd.
Hof ter Saksen

We zijn onder-
tussen in het jaar 
1979 en de ge-
meente Beveren, 
nogmaals onder 
impuls van de 
grote natuur- en 
plantenliefheb-
ber en -kenner 
Roger Van Roeyen 
en samen met 
b u r g e m e e s t e r 
Marcel Van Der 
Aa, zijn onder-
handelingen be-
gonnen met An-
dré Meert, zoon 

van Edmond Meert over de aankoop van het domein Hof ter Saksen. Er 
wordt een huurovereenkomst gesloten waarbij, in afwachting van de aan-
koop van het domein, de gemeente onderhoudswerken begint uit te voe-
ren aan het, door bramen en netels overwoekerde en verwaarloosde, park.  
De eerste werkzaamheden van Etienne in het park waren dan ook het bestrijden 
van de braamstruiken én het bestrijden van de olmenziekte, waar meerdere mooie 
iepen het slachtoffer van waren. De methode van professor Veldeman van de Gent-
se universiteit, waarbij fungiciden onder druk door in de stam geboorde gaatjes 
werden geïnjecteerd, heeft het leven van de bomen met heel wat jaren kunnen 

verlengen. Uiteindelijk werd dan toch de strijd verloren en moesten de bomen ge-
kapt worden.
In 1980 werd dan het domein als landschap beschermd en het kasteel als  
ruïne. De aankoop van het domein gebeurde dan in 1982 waarna het voor 
het publiek werd opengesteld. Door de jaren heen én door hun gezamenlijke  
interesse in planten was er een vriendschap gegroeid tussen Roger Van  

Roeyen en de plantenverzamelaar en internationale zakenman Michel Deca-
lut van arboretum Waasland in Nieuwkerken. Decalut bracht van zijn zaken-
reizen in binnen- en buitenland planten mee die hij veel te dicht opeen in zijn  
arboretum aanplantte. Onder andere daardoor zagen beide bomenliefheb-
bers een zeer interessante bestemming voor een arboretum op Hof ter Saksen.  
En dat gebeurde. Er werden heel wat bomen en struiken over heel het do-
mein aangeplant en mede door aankopen bij allerlei kwekers en door zaden- 
uitwisseling met andere arboreta in binnen- en buitenland groeide de planten-

verzameling van het domein gestaag. Ondertussen is de collectie uitgegroeid 
tot een unieke verzameling en gekend tot ver over de grenzen.
Vzw Hortus ter Saksen
Het park was een succes en in de weekends werd er door vrijwilligers en door 
personeel van arboretum Waasland een standje opgericht waar de bezoekers 
een drankje konden kopen. Nadat in de jaren negentig Michel Decalut zich 
terugtrok werd door Etienne en enkele andere sympathisanten en liefhebbers 
van het domein in 1996 de vzw Hortus ter Saksen opgericht met als doel het 
promoten bij het grote publiek van de natuur- en tuincultuur in en om het 
domein. De bedoeling van deze natuureducatieve vereniging was ook het or-
ganiseren van voordrachten, cursussen en andere educatieve activiteiten om 
bij het grote publiek de kennis van planten en de natuur in het algemeen en 
het park te promoten. Nadien werden, en worden nog steeds, natuurtochten, 
dagtrips en tuinreizen in binnen- en buitenland georganiseerd om te gaan zien 
hoe men dit op een ander aan boord legt. Etienne was de eerste voorzitter.  Na 
zijn verhuis uit Beveren nam Christa Maes in 1998 het voorzitterschap van hem 
over.
Hortus ter Saksen kreeg ook de toestemming van het gemeentebestuur om als 
nevenactiviteit een drankgelegenheid uit te baten in de oranjerie op het do-
mein. Sindsdien slaagt de vereniging er met vrijwilligers in om op een zachte 
en niet commerciële manier deze cafetaria ‘s zondags open te houden. In 2018 
werd er ook met De Bron en  De Stroom een samenwerkingsakkoord afgeslo-
ten zodat de begeleiders en hun ‘mede-werkers’ op woensdagnamiddag de 
drankgelegenheid konden bemannen en zo de mensen met een beperking 
een zinvolle tijdsbesteding konden aanbieden. Helaas kwam de pandemie 
roet in het eten gooien. Tot overmaat van ramp werd de oranjerie door een 
brand geteisterd zodat van het open houden van de cafetaria voorlopig geen 
sprake meer is.

Pensioen
Etienne heeft de stormen in zijn leven en rond het domein en de vereniging 
met glans doorstaan. Na zijn vertrek uit Beveren en zijn huwelijk met Karien 
woonde hij in Herent in Vlaams-Brabant en ging hij voor de groendienst in 
Overijse werken. Sinds hij met pensioen is woont hij met zijn echtgenote te-
rug in Beveren en heeft hij weer meer tijd om zich in te zetten voor Hortus ter 
Saksen. Zijn engagement is groot. Sinds zijn verkiezing als nieuwe voorzitter 
maakt de vzw met een vernieuwd en verjongd bestuur een nieuwe start en 
staat ze klaar om de volgende kwart eeuw aan te vatten. 
We wensen hierbij Etienne en heel de vereniging alle succes toe.

www.Hortus-Ter-Saksen.be
Ook te volgen op Facebook en Instagram.

Hortus ter Saksen is een vzw die wordt geleid en gedragen door vrijwilligers 
die belangeloos en onbezoldigd zich inzetten voor het promoten van de na-
tuur- en tuincultuur in en om het domein Hof ter Saksen.
De vereniging kent geen lidgelden, iedereen kan vrij deelnemen aan alle acti-
viteiten.

Hortus ter Saksen, uit liefde voor planten, tuinen en de natuur.
François

Etienne tijdens een boomplantactie met het toenmalige gemeentebestuur onder 
het burgemeesterschap van Marcel Van Der Aa.

Het winnende begroeningsproject aan het AC in Beveren. De medewerkers van de groendienst eind jaren negentig.
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DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Eureka!
Aflevering 43

Ronald Ross (1857-1932)
De malariaparasiet

Van alle besmettelijke tropische ziekten heeft malaria de meeste mensen 
getroffen. De ziekte was in Egypte reeds in 1550 voor Christus bekend en 
werd veroorzaakt door ‘slechte lucht’ of ‘mal air’ of in het Italiaans ‘malaria’. 
De ware oorzaak van de ziekte werd pas in de negentiende eeuw vast-
gesteld. In 1880 ontdekte een Franse wetenschapper Charles Laveran de 
Plasmodium parasiet, een ééncellig organisme. Het duurde tot 1897 voordat 
de Schotse arts Ronald Ross erachter kwam dat die parasiet door muggen 
wordt verspreid en hij ontrafelde de ingewikkelde levenscyclus. In de mug 
plant de parasiet zich geslachtelijk voort, hij is de hoofdgastheer. Bij mens 
of dier gebeurt de ongeslachtelijke voortplanting, hij is de tussengastheer. 
De mug is in dit geval de vector, die de parasiet overbrengt naar de gastheer 
(zie schema). Een parasiet is een organisme of een virus dat zich ten koste 
van een ander organisme (de gastheer) in stand houdt en vermenigvuldigt. 
Hij heeft niet als doel de gastheer te doden, want hij gaat dan zelf ten onder.
De ingewikkelde levenscyclus van de Plasmodium.

Na een steek van een be-
smette Anophelesmug dringt 
de parasiet (in de vorm van 
sporozoïeten) via de bloed-
baan door in een levercel. Daar 
ontstaan honderden kleine 
merozoiëten die vrijkomen 
en zich een toegang verschaf-
fen tot de rode bloedcellen en 
zich daar verschansen te-
gen het immuunsysteem. Er 
kunnen ook geslachtscellen 
ontstaan (gametocyten), die 
worden vrijgemaakt als ze 
opgezogen worden door de 

mug. Daar gebeurt de bevruchting en de sporozoïeten kunnen door een mug-
genbeet terug een mens besmetten. Ze veroorzaken koortsaanvallen, bloed-
armoede en vergroting van de milt. De frequentie van de koortsaanvallen vari-
eert van 48 uur tot 72 uur. Vandaar de naam ‘wisselkoorts’. Omdat de mug zich in 
moerassen bevindt, spreekt men ook van ‘moeraskoorts’. Als de ziekte niet 
behandeld wordt, is vaak de dood het gevolg. Kinine, gewonnen uit de 
schors van de Zuid-Amerikaans cinchonaboom, bleek goed te werken. Later 
kwam het goedkopere chloroquine.
Voorkomen is beter dan genezen. Muskietennetten (klamboes) geïmpreg-
neerd met een insecticide zijn doeltreffend. Men kan stilstaand, ondiep 
water droogleggen. Het insecticide DDT (dichloordifenyltrichloorethaan) 
werd in 1939 ontdekt door de Zwitserse scheikunde Paul Müller (1899-
1965). Hij kreeg in 1948 de Nobelprijs voor geneeskunde voor de bijdrage 
die DDT aan de volksgezondheid had geleverd.. Het kon goedkoop worden 
gemaakt en bleek werkzaam te zijn tegen luizen, coloradokever, muggen en 
andere schadelijke insecten. DDT boekte zijn eerste belangrijke succes 
bij een ernstige uitbraak van tyfus (overgebracht door luizen) onder de 
Amerikaanse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 60 van 
vorige eeuw bleek DDT moeilijk afbreekbaar te zijn en zich in het milieu op te 
stapelen. Het werd verboden.                 WA

PCR heeft Abraham gezien
Op 21 maart 1969 besliste de gemeenteraad tot de oprichting van een 
‘Gemeentelijke Culturele Raad’ en keurde de statuten goed. Het dagelijks 
bestuur bestond uit voorzitter Lisette Boudiaudhy, secretaris André 
Verberckmoes, bestuursleden Willy De Rop, Robert Hermans, André 
Heyrman, Albert Mees, Jos Philtjens, Godelieve Snellings-Van Renteghem, 
André Tindemans, Sylvaine Van der Aa-Van Goethem, Eveline Van de Vijver-
Swaelen, Karel Vercouteren en Gabriël Willems. 

De Plaatselijke Cultuurraad Beveren bestaat dus meer dan 50 jaar. Voor die 
gelegenheid ontsproot het idee om een tentoonstelling rond dit thema te 
organiseren in kasteel Cortewalle. Om coronaredenen diende de viering te 
worden uitgesteld, maar uitgesteld is niet verloren. Verenigingen werden 
aangeschreven om deel te nemen en hun activiteiten tentoon te stellen. 

Volgende verenigingen nemen deel:
Acantus, Adem, Beverse Filmclub, Beverse Kantschool, De Beverse 
Klok, De Kleine Kunst, De Passanten, De Vlaamse Wijngilde, Femma 
Centrum, Femma O.L.Vrouw, Ferm, Figurentheater Vlinders & C°,  
Fragma13, Gemeentelijke bibliotheek, Gezinsbond, Gidsenvereniging, 
Hortus ter Saksen, Hertogelijke Heemkundige Kring, Kamer Edelweiss 
Toneelgroep (KET), Koninklijke Beverse Fotoclub, Koninklijke Harmonie 
Kunst & Vreugd, Koninklijke Piet Stautkring, Koninklijke Schippersgilde, 
Landelijke Gilde, Markant, Muzart, Okra Academie, Orde van het Pilorijn, 
Pasar, Rode Kruis Beveren, Schaakclub 64.

De Beverse Klok zal op haar stand een fotoquiz organiseren in verband met 
de Beverse verenigingen. Test je kennis van het Beverse verenigingsleven. 
Tot dan.

50 jaar PCR Beveren
Kasteel Cortewalle
Open 23, 24, 30 april en 1 mei telkens van 13.30 tot 18 uur.ZALIG PAASFEEST 

Wie Pasen zegt en jong (van hart) is, denkt meteen aan paaseieren. 
Dat leuke gebruik stamt eigenlijk uit de voorchristelijke tijd. Aan het ei, 
symbool van vruchtbaarheid en oneindigheid werd altijd een grote 
levenskracht toegekend.  
In het christendom werd dat symbool overgenomen als symbool van de 
verrijzenis. 
Op oude plafondschilderingen en andere fresco’s, maar ook op moder-
nere tekeningen werd daarom het lege graf van Christus veelal eivormig 
voorgesteld. 
Als je onze krant in de bus krijgt zitten we in de tweede helft van de 
Goede Week. Gisteren was het Witte Donderdag, vandaag is het Goede
 Vrijdag en dan volgt Paaszaterdag of Stille Zaterdag. En op Pasen vieren wij 
de Verrijzeniszondag als bekroning. Wij wensen al onze lezers al een Zalig 
Pasen!

RP 
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Wat Blijft
De lenige liefde

Je truitjes en je witte en rode
sjaals en je kousen en je slipjes

(met liefde gemaakt, zei de reclame)
en je brassières (er steekt poëzie in

die dingen, vooral als jij ze draagt)-
ze slingeren rond in dit gedicht

als op je kamer.
Kom er maar in, lezer, maak het je
gemakkelijk, struikel niet over de

zinsbouw en over de uitgeschopte schoenen, gaat u zitten.
(Intussen zoenen wij even in deze

zin tussen haakjes, zo ziet de lezerons niet.) 
Hoe vindt u het,

dit is een raam om naar de werkelijkheid
te kijken, alles wat u daar ziet
bestaat. Is het niet allemaal

als in een gedicht?

Herman de Coninck (1944-1997)

Vandaag bekijken we de situatie van de katholieke 
kerk in de periode van het ontstaan van België. 
De danspartijen die tijdens de Franse en 
Hollandse periode bestonden op het 
platteland waren grotendeels verdwe-
nen. Wel noteerde men bij de katholieken 
ondeugden die moesten verdwijnen 
zoals vloeken, kwaadsprekerij en zingen van 
slechte liedjes.  Herbergen, drinkpartijen in slecht gezelschap en 
soldatendienst waren gelegenheden tot grote zonde. Halfweg de 
19° eeuw werd door de Kerk meer en meer nadruk gelegd op de 
nadelige gevolgen van het herbergbezoek, het te laat openblijven van drank-
gelegenheden en het vroegtijdig omgaan van jongens en meisjes. Nog later 
komt daar als nieuwe kwaal het opkomend socialisme bij.
Maar terug naar 1830.  De pastoors van de verschillende parochies wisten tot 
op de man af hoeveel ‘onkerkelijken’ ze in hun parochie hadden. Dat waren 
mannen of vrouwen die niet naar de mis gingen, geen sacramenten ontvin-
gen en zeker hun Pasen niet hielden. In Kieldrecht waren er zo 16, in Doel 12, 
in Kallo 9 en in Verrebroek 6. We vonden geen cijfers over Beveren.
Te communie gaan was ook een aanduiding. Onder invloed van de Bonden 
van het Heilig Hart steeg de communiefrekwentie per hoofd. In sommige pa-
rochies was dat opgelopen tot 9 à 10 per jaar Blijkbaar waren de pastoors ook 
boekhouders die deze cijfers moesten bijhouden.
Dat de Kerk in ook bezorgd was omtrent het doopselgebruik (want zonder 
doopsel kon je niet in de hemel komen) is een bezorgdheid die al langer leeft. 
Omdat het sterftecijfer bij pas geborenen en hun moeder heel hoog was, 
vond men reeds in de 17° eeuw (maar werd lang daarna nog gebruikt) een 
intra-uterine doopspuit uit. Was het kind nog niet geboren en overleed de 
moeder in het kraambed, probeerde men met deze spuit, die langs de vagina 
werd ingebracht, het doopwater tot bij het kind te brengen zodat dit toch 
nog als gedoopt kon worden beschouwd en in de parochiecijfers opgeno-
men.

J.B. (wordt vervolgd)  

TrampolineTeam DES Beveren scoort op provinciale wedstrijden

De afgelopen weken gingen de gymnasten van TrampolineTeam DES Beveren 
eindelijk terug aan de slag met wedstrijden na een corona-periode van 2 jaar.
Vanaf januari tot eind maart werden de provinciale voorrondes georganiseerd 
voor zowel trampoline, dubbele mini-trampoline alsook een wedstrijd 
synchroon trampoline.
Afgelopen weekend vond de Oost-Vlaamse wedstrijd trampoline plaats in Balen.
DES Beveren sprong er met verschillende gymnasten richting medailles.
Terwijl vele 12-plussers voor hun examens op school moesten leren, ging ook 
het Oost-Vlaams kampioenschap trampoline door. Naast onze 9 en 10-jarigen 
die vorige weekends puike wedstrijden hebben gesprongen, moesten onze 
11 tot 18-jarigen op 26 en 27 maart hun laatste provinciale voorronde 
trampoline springen.
En dat hebben ze met verve gedaan!
Zo hebben bij de wedstrijd trampoline individueel Merel Heyrman (B-13 jaar), 
Jinte Van Haute (B-14 jaar) en Gibbe De Ryck (B-15-16 jaar) een fantastische 
wedstrijd gesprongen en behaalden ze de gouden medaille.
Milla Tilleman (A-12 jaar) en Tuur De Grave (B-15-16 jaar) behaalden de zilveren 
medaille in hun reeks, Naïma Van Roeyen (A – 12 jaar) kon de derde plaats in de 
wacht slepen. Ook alle andere gymnasten van TrampolineTeam DES Beveren 
hebben hun beste beentje voorgezet.

Daarnaast vond ook de eerste wedstrijd trampoline synchroon plaats.Bij 
synchroon trampoline springen ze samen met een partner elk op een 
trampoline beiden een reeks die zo gelijk mogelijk dient te zijn. Net zoals bij 
de individuele trampolinereeksen bestaat de wedstrijd uit 2 verschillende reek-
sen waarvan je zelf de moeilijkheid van je reeks kan bepalen.
Bij deze eerste wedstrijd behaalden Milla Tilleman & Imke Benoot (A- 11-14
 jarigen) de tweede plaats, net zoals Elise Vervaet & Nienke Apers (B – 11-14 
jarigen) en partners Elien Pauwels & Aimy Matthys (B – 15+).
Kato Bracke & Fien Somers (A -11-14 jaar) alsook Merel Heyrman & Jinte Van 
Haute (B – 11-14 jarigen) haalden de derde plaats.
Ondertussen zijn er heel wat gymnasten van DES Beveren ook geselecteerd 
voor het Vlaams Kampioenschap, zowel voor trampoline als dubbele mini-
trampoline. Deze wedstrijden vinden eind april plaats.
Wil je eens mee genieten van al die prestaties? Kom dan zeker een kijkje nemen 
naar het Vlaams kampioenschap trampoline & tumblink op zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei te Sportpark Beveren (Klapperstraat 103). Deze wedstrijd wordt 
georganiseerd door DES Beveren, dus ze duimen voor heel wat supporters.
Tickets zijn te koop via www.gymfed.be.  

 Karine Pyl (Hoofdtrainster Trampoline Team DES Beveren)

V.l.n.r (onderste rij): Karine Pyl (trainster) – Naïma Van Roeyen – Merel Heyrman 
– Jinte Van Haute – Imke Benoot – Milla Tilleman – Elien Pauwels – Aimy 
Matthys – Aukje Van der Sanden (trainster).
V.l.n.r. (bovenste rij): Elise Vervaet – Fien Somers – Kato Bracke – Tuur De Grave



In de tuin
Lente
we hebben ondertussen de maand maart al een tijdje achter ons gelaten. Het was 
een maand met schitterend weer voor tuiniers met een record aantal uren aan 
zonneschijn maar ook een zeer droge maand. De koude eerste april heeft echter 
voor wat nachtvorst gezorgd. Nu maar hopen dat de schade aan bloesems van 
fruitbomen en voorjaarsbloeiers niet te groot is. Gelukkig kregen we de voorbije 
weken heel wat regen. Er is een spreuk die zegt: ‘een droge maart en een natte 
april is de boeren (en tuiniers) naar hun wil’. Dat belooft! Nu maar hopen dat we 
van verdere vrieskou gespaard blijven.

In de tuin en in parken is de lentebloei op volle snelheid gekomen. We hebben 
lang kunnen genieten van de bloemen van de vroege magnolia’s, maar dat is nu 
gedaan. Let eens op de bloei van de soorten met gele bloemen die er nu aan 
komt. Gewoonweg prachtig!
Een lentebloeier die in geen enkele tuin mag ontbreken is voor mijn part een  
sierappelaar. Je hebt ze in tal van kleuren en cultivars en ze bloeien zó uitbun-
dig en mooi. Bovendien worden het geen reuzen zodat ze in elke tuin hun plaats  
kunnen hebben. Zelfs in een grote bak op een balkon is mogelijk. De insecten 
zijn dol op de nectar in de bloemen. Het zijn trouwens ook heel goede bestuivers  
voor tal van grote appelrassen. In de zomer en de herfst krijg je dan de kleine 
appeltjes in kleuren van geel over oranje en bloedrood naar donkerpaars. Die  
vormen een mooie meerwaarde in de najaarstuin. Je kan ze ook gebruiken als 
herfst- of kerstdecoratiemateriaal. De Engelsen maken van sommige soorten zelfs 
jam. En als laatste pluspunt zijn er cultivars met een mooie herfstverkleuring.  
Wat kan je van een tuinboom nog meer verlangen?

In de rij van prachtige voorjaarsbloeiende struiken hoort zeker de Viburnum x 
burkwoodii ‘park farm’ thuis. Een prachtige hybride in de grote rij van de sneeuw-
balsoorten. De bloei van de geurige witte bloementuilen gaat weken aan een stuk 
door en betekent een grote aanwinst in de lentetuin. Bovendien is het ook een 
trage groeier zodat hij in iedere tuin geplant kan worden. Wie nog een plaatsje vrij 
heeft moet niet twijfelen.

Het is nu ook die tijd van het jaar dat de onderbegroeiing in de bossen naar 
haar hoogtepunt toe gaat. Binnenkort beleven de boshyacinten hun rijke bloei, 
maar nu al staat het goudveil te bloeien. Goudveil is een zeer zeldzaam plantje 
van beekranden en van natte plaatsen. Je vindt het in de natuur enkel nog in  
de steeds schaarser wordende vochtige oude bossen. De goudgele bloempjes  
zijn heel klein maar lijken groter omdat ze omgeven worden door gele  
schutbladeren. Die dienen om de insecten te lokken en te verleiden om voor  

de bestuiving te zorgen. Eens het zaad gevormd en rijp is zorgen regendruppels 
die op de bladeren vallen voor de verspreiding van de wegspringende zaden.  
Dat is óók een methode om voor nakomelingen te zorgen.
In datzelfde rijtje van voorjaarsbloeiende bosplanten van een vochtige bodem  
horen het reeds lang bloeiende speenkruid en ook de bosanemonen thuis. Beiden 
zijn mooie lenteplanten die profiteren van het feit dat er nog geen bladeren aan 
de bomen staan om zich vlug voort te planten en nadien weer geruisloos onder 
de grond te verdwijnen. Dood zijn ze dan zeker niet, want ondergronds groeien  
ze dan nog wel met hun wortelstokken verder, maar we zien ze maar terug  
verschijnen in de volgende lente. Meer is voor hen niet nodig.

Wie nu in de bos-
sen gaat wandelen 
heeft ook kans om de  
gewone vogelkers te 
zien bloeien. Het is 
een inheemse struik 
die met bloemen 
in grote witte plui-
men bloemt. Nadien 
worden de bessen 
door de vogels graag  
gegeten, maar voor 
de mens zijn ze niet 
lekker. Verwar ze  
zeker niet met de 
Amerikaanse vogel-
kers die een glanzend 
donkergroen en leer-
achtig blad heeft. Dat 
is een invasieve exoot 
die met alle midde-
len bestreden wordt. 
Die heester werd in 
de vorige eeuw in  
Europa aangeplant 
om de bossen op  
armere gronden van 
een rijkere humus-

laag te voorzien. Maar dát liep vreselijk uit de hand. Vogels verspreidden massaal 
de zaden zodat de bossen er na verloop van tijd vol van stonden. Daarom werd de 
heester indertijd ook bospest genoemd. De bestrijding van deze struiken heeft al 
enorme bedragen en ontzettend veel uren beroeps- en vrijwilligerswerk gekost. 
Tegenwoordig heeft men er zich bij neergelegd dat men hem waarschijnlijk nooit 
meer zal kwijt geraken en vindt men dat de aantallen beheersbaar zijn. Tot wat 
een ondoordachte invoer van exoten kan leiden!

François

Speenkruid.

Gewone vogelkers.

Bloemen Sierappel 'evereste'

Viburnum x burkwoodii ‘park farm’.

Paarbladig goudveil.

Nog een tip: op zondag 1 mei organiseert natuurpunt waasland kern  
Beveren van 10 tot 16.00 uur een opendeurdag in het natuurpunthuis, grote 
baan 197, in Melsele. Het wordt een speciale editie want het natuurpunthuis  
bestaat 5 jaar. Je kan meefietsen langs meerdere natuurgebieden in de regio 
en voor families is er een wandelzoektocht voorzien. Allen daarheen dus!
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KRUISWOORDPUZZEL 279

CRYPTO 105: ZOEK HET WOORD  (OPLOSSING IN DIT NUMMER)
 ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

HORIZONTAAL:
((1) wiel (4) toegangsweg 
(8) toonbank in hotel, 
bank, reisbureau enz. (10) 
muzieknoot (11) onkreuk-
baar (13) Friese waterver-
bindingsweg (14) en der-
gelijke (15) sporendra-
gende plant (17) kever 
(19) genezen (Eng) (20) 
tijdstip (22) persoonlijk 
voornaamwoord (25) de 
mensen (26) 401 in 
Romeinse cijfers (27) 
soort papegaai (29) 
gebruikelijk (30) voor een 
bijzonder doel vastge-
legd kapitaal (31) waarin 
schepen boven water 
gebracht kunnen worden 
om te worden gerepa-
reerd (32) teletekst (33) 
meubel
VERTICAAL:
(1) toevallig (Eng) (2) zangstem tussen sopraan en tenor, lage vrouwenstem (3) vanaf het refe-
rentiepunt zich naar verhouding ver naar beneden uitstrekkend (5) klaar (6) de verzameling 
voorschriften op een bepaald gebied (7) op die tijd (8) eetbare knol (9) landbouwwerktuig (12) 
een korte tijd (16) Ralph Lauren (18) prozaverhaal waarin lotgevallen en karakter v een of meer 
personen beschreven worden (19) mannetje vh paard (21) mij (22) vereerd persoon (23) valse 
draai of slag in een kabel of touw (24) benzine (26) de verzameling voorschriften op een bepaald 
gebied (28) bedorven

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL 278

Finale Vlaams Tandem Kampioenschap Kegelen.

Van links naar rechts: Jos/Jr De Groof (VKF), Matthias Beeldens/Andre 
De Roeck (Beverse), Kevin Verdonck/Klaas Van De Sanden (Zun), Kevin 
Van Der Auwera (A.D.A)/Joran Verhulst (Awakes), Karin De Bel (VKF).
Op 26 maart werd in ons lokaal: 't Zillebeek te Beveren, de Finale voor 
het Vlaams Tandem Kampioenschap gespeeld .
En de Beverse spelers stonden op het podium; bij de reeks: Heren B 
behaalde Matthias Beeldens samen met Andre De Roeck een 2de 
plaats. In de reeks C behaalde Thibo Buytaert samen met Thijs De 
Bondt een derde plaats, wat voor Thijs bij zijn eerste deelname aan een 
Kampioenschap onmiddellijk een medaille opleverde.
Profi ciat voor onze Beverse spelers.

Leonard Van Overmeire

KSK Kallo zoekt voor volgend seizoen spelers voor de beloften en/
of U21. Ook voor de U15 is Kallo nog steeds op zoek naar spelers. 
Kandidaten kunnen contact opnemen met de club via jeugd@kskkallo.be 

RP

SPORT ANDERS

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

GUST
Och, zei Gust.  Eindelijk heeft onze groene minister van ener-
gie, Tine Van Der Straeten, de oplossing gevonden om onze 
energiefactuur te milderen. Je kan jouw factuur halveren 
door ze halfmaandelijks te betalen.
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Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan gerry smet

ONS ELSKE
Ik begrijp niet wat men tegen luiaards heeft, die mensen  
doen toch niets. 

FOTO bij mijn aangenaamste en pijnlijkste ervaring één van de fotograaf Gerhard 
Beck. Ik op de Galapagoseilanden aan het fotograferen. 
 
Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Vroeger tekenen, schilderen. Ik heb aan de Academie in Sint Niklaas Schilderen, 
Vrije Grafiek, Modeltekenen en Beeldhouwen gevolgd. Als graficus aan de 
Gemeente Beveren vond ik het noodzakelijk om zelf foto’s te nemen om in mijn 
lay-out te verwerken. Dus volgde ik een paar jaar fotografie aan de Academie in 
Sint Niklaas. Meerdere diensten deden op mij een beroep, zo ben ik geëvolueerd 
tot gemeentefotograaf. Al was dat maar 10 procent van mijn tijdsbesteding  
ben ik zo wel een beetje bekend geworden. Ik heb er een hobby aan  
overgehouden. Ik verzorg ook regelmatig de fotografie, de affiches en de  
promotie voor de Ket Toneelkring. Ik beheer de facebookpagina  
“spiegelnostalgie”. Ik ben lid van het koor Resolut. In grote toneelproducties van  
de KET waarin veel gezongen wordt speel ik zelf mee. (Dan wordt er gezorgd dat 
iemand ander de foto’s van de voorstelling neemt). Je kan zeggen dat ik van mijn 
hobby mijn beroep heb gemaakt en later van mijn beroep mijn hobby. Ik ben  
ook fervent reiziger meestal solo als rugzaktoerist en het fotoapparaat binnen 
handbereik.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Rolling Stones, Beatles, Neal Young, De Kreuners, Raymond van het Groenewoud, 
Wannes Van de Velde, Miriam Makeba, Mercedes Sosa. En vele andere……van 
Arno tot Zita Swoon.
Luz Casal neemt een speciale plaats in. Op reis bij toeval ontdekt tijdens een  
concert dat ze gaf onder het aquaduct van Segovia. Luz was een muze van Pedro 
Almodovar, ze maakte muziek voor bij zijn films (Tacones Lejanos).
Door muziek te zoeken bij het maken van een video over een Italiëreis naar Lucca 
muziek ontdekt en herontdekt onder meer Giacomo Puccini, Lucilla Galeazzi, Eros 
Ramazotti…
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Ik zou het mooi vinden dat het Koor Resolut waar ik zingend lid van ben (bas) mijn 
uitvaart zou begeleiden met zelfgekozen liederen.
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
In mijn tienerjaren was ik bij de turnkring in het zaaltje van het jeugdheem,  
de turnleraar was toen Theo Bauwens. Later gevolleybald bij “den Deugniet” maar 
gestopt wegens het volgen van taallessen Italiaans, Spaans en Portugees. Nu  
nog Tennis en Skiën als Corona het toelaat. Op TV kijk ik naar wielrennen zowel  
rittenkoersen, klassiekers als veldrijden. Maar ik heb al veel aankomsten gemist 
door in slaap te vallen door eentonig commentaar.

Wie bewonder je?
Geëngageerde jonge-
ren Greta Thunberg, 
Amanda Gorman met 
haar gedicht ”The Hill 
We Climb” tijdens de 
inauguratie van Joe 
Biden.

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Een varkenskotelet, een boterham met gekookt spek (mag eigenlijk niet voor mijn 
cholesterol).
Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Het is te zien waarvoor de kleur moet dienen. Voor interieurs pasteltinten. Lieve-
lingsgeur cake die net uit de oven komt! Lekkere appelcake, nog een beetje nat-
tig, nis.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
“Capitães da Areia” van de Braziliaanse schrijver Jorge Amado. En ik probeer alles 
te lezen van John Irving en John Grisham.
Hoe kom je tot rust?
goeie film of muziek
Welk is je lievelingsgerecht?
Heb ik niet echt. Wel probeer ik op reis altijd wel paling of mosselen te eten. Dier-
tjes zien erop reis anders uit. En ze worden anders bereid.
Wat was je aangenaamste ervaring?
Fotograferen op de Galapagos eilanden. Mijn pijnlijkste ervaring? Terug van de 
Galapagos eilanden en in Guayaquil Ecuador mijn camera met geheugenkaart 
gestolen! Een kaartje met zeker een tweeduizend foto’s van dieren da ‘s zuur!
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Spanje, Italië en Portugal omdat ik me daar thuis voel.
Antwerpen ben ik het afgelopen jaar beter leren kennen doordat ik streetart  
spotter en fotograaf ben geworden doordat ik niet meer op reis kan door  
corona. 
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Eddy Merckx.
Gabriël Willems, Ik heb met hem samen vele tentoonstellingen in Cortewalle 
opgebouwd (met ook wat hulp van leden van de cultuurraad). Zonder zijn goede 
zorgen zou er tijdens de restauratie van Cortewalle veel meer werk geweest zijn!
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Een leuke stad met landelijke omgeving of grote wandelparken. Wenen, Firenze, 
Sienna…
Wat is voor jou geluk?
Een goede gezondheid en met vrienden kunnen genieten van elkaars gezelschap 
en zwanzen.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? 
Whisky
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Fietstochtje
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Terras van de Beckhand op een zonnige dag terwijl de pleinen bezet zijn met  
spelers.
De Beukendreef en het park van Hof Ter Saksen en de orangerie mag open zijn.
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Nigel Farage, en voor mijn part pakt hij Boris Johnson mee.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Ik was 1 of 2 jaar oud, denk ik, en ik zat te wippen in een hoge kakstoel tot ik met 
kakstoel en al voorover viel.
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Compromis gemeente Doel

Industrie, natuur, landbouw, wonen, landschap liggen al jaren in de clinch. 
Voorvechters voor Doel als woondorp hebben de strijdbijl nooit begra-
ven. Eind maart kwamen alle partijen tot een ontwerptekst die door de  
gemeenteraad eind maart werd aanvaard en goedgekeurd. Het compromis  
bestaat erin dat Doel terug een woonfunctie krijgt. De haven kan binnen 
de voorziene ruimte uitbreiden, niet ten koste van extra inname van land-
bouwgrond. 
Het nieuws wordt onthaald op uiteenlopende reacties. De overheid is  
tevreden met de rechtszekerheid van Doel waarbij bewoners, landbouwers 
en ondernemers terug kunnen investeren in de streek. Het Vlaamse Gewest 
engageert zich om een plan van aanpak op te stellen voor de verschillende 
leegstaande en verwaarloosde gebouwen in de polder. De Vlaamse rege-
ring gaat in op de eis om een verbinding te realiseren tussen de N70 en de 
E34. De gemeente wil inzetten op de toeristische waarde van het scheldorp. 
Het Brits Monument zal terug worden geplaatst, de begraafplaats gereno-
veerd, de Molen met bijhorend restaurant in ere hersteld.
Anderen die in de tijd uit Doel zijn ‘gevlucht’, omschrijven de situatie als  
‘te laat’ en vrezen de aanval van grondspeculanten, overbelasting met zwaar 
verkeer en woon-werkverkeer, doorgaand sluipverkeer in de dorpskernen. 
Wie het gesjoemel van de laatste decennia overloopt, kan dit enkel met  
een wrange smaak in de mond. Het is de ziekte van de politieke verantwoor-
delijkheid: het is een erfenis van de vorige beleidsmensen en de huidige 
moeten de brokken lijmen. 
Een zaak is zeker, het wordt een kwestie van lange adem. Een gedeukt  
vertrouwen zal moeten hersteld worden. We duimen met de jarenlange  
slogan van de strijders: hoop doet leven.

WA

Fusie Beveren-Kruibeke
Er waren voorheen al geruchten maar nu komt het nieuws bij velen toch als 
een donderslag bij heldere hemel. Beveren (49000 inwoners) en Kruibeke 
(16000) starten een fusieproject. Vanaf één januari 2025 willen ze samen een 
nieuwe gemeente vormen. Motivatie: als nieuwe sterke gemeente willen zij 
zich handhaven tussen steden als Antwerpen en Sint-Niklaas. Het financiële 
aspect wordt niet onder stoelen of banken gestoken. De Vlaamse Overheid 
stimuleert gemeenten tot een vrijwillige fusie met een schuldafbouw. Voor 
een nieuwe fusiegemeente van meer dan 35000 inwoners betekent dat  
500 euro per inwoner. Voor Beveren en Kruibeke zou dat 32 miljoen euro  
bedragen. De oppositie scherpt allicht haar messen, het wordt een  
interessante en vinnige discussie.
Er is de gemeentebelasting. Voor Beveren 5 procent, voor Kruibeke 8  
procent. Er is een afspraak om de huidige gemeentebelasting van  
Beveren niet te overschrijden. Een goede zaak voor Kruibeke. Tenzij men het  
belastingniveau van Kruibeke overneemt, dan wordt het een slechte zaak 
voor Beveren.
Belangrijk is in elk geval dat er een transparante communicatie komt en  
de beide burgemeesters beloven binnenkort een brochure met correcte  
informatie. Er komen hoorzittingen waarin de burger een stem heeft.
De beide gemeenten hebben een stuurgroep opgericht met daarin de  
burgemeesters en een schepen van elke gemeente en raadsleden uit beide 
gemeenten. Er komen een coördinerend algemeen en financieel directeur.

WA

Het bloed kruipt  
waar het niet gaan kan

Het is een uitdrukking die in verschillende betekenissen kan worden 
gebruikt. Vaak betekent het: iemand kan proberen zijn ware aard te  
verbergen, maar uiteindelijk zal toch blijken hoe hij echt is. Iemands  
echte karakter verloochent zich niet. Er wordt ook wel eens mee uitgedrukt 
dat een oude voorkeur of liefde nooit helemaal verdwijnt en uiteindelijk toch 
wordt nagejaagd, zelfs na jaren. Verborgen wensen of verlangens komen 
bewust of onbewust uiteindelijk toch bovendrijven. Hij wou aan het toneel 
maar mocht niet van thuis uit; na zijn studies stapte hij achteraf toch de 
toneelwereld in.
Een derde betekenis: bloedverwantschap geeft vaak de doorslag, een  
familieband verloochent zich niet. De stem van het bloed laat zich altijd  
gelden. In de middeleeuwen kende men het spreekwoord al:
Het bloedt kruypt, daer 't niet gaen en kan,
Als iemandt deur affectie werdt ghedreven,
Tot sijn bloedt en vleesch, t' zy wijf of man:
Maer men moet sulcks niet te veel toe-gheven,
Wellustighe liefde sluit uyt d'eeuwich leven.

WA

De Wetenschapper
Chocolade paaseieren

17 april is het alweer Pasen. Voor de kleinsten komen de paas-
klokken en is het weer zoeken in de tuin. Voor dag en dauw, ter-
wijl de koters nog slapen, sluipen vader en/of moeder doorheen de tuin om 
te kijken of de klokken al gepasseerd zijn. 
Koffie met chocolade geeft meerwaarde aan het ontbijt. De uitvinding van 
chocola is een unieke combinatie tussen ingewikkelde natuurprocessen en 
technisch menselijk vernuft.
De basis begint bij de cacaoboon die vooral eiwit en vet (cacaoboter) bevat. 
Na de pluk is de boon een saaie peulvrucht: taai, bitter, wrang en geurloos. In 
1504 bracht Columbus de boon mee naar Europa. 
Om van de smakeloze boon iets lekkers te maken, moet hij eerst een paar 
dagen fermenteren zodat melkzuurbacteriën de eiwitten doen uiteen vallen 
in aminozuren. Daarna brengt het branden de befaamde maillardreactie op 
gang. De aminozuren reageren met vruchtsuikers tot een rijk palet aan aro-
ma’s. De structuur was echter nog korrelig. Eind 19de eeuw vond de Zwitser 
Rudolph Lindt een machine uit om de cacaobonen met suiker en melkpoe-
der fijn te walsen tot een gladde massa die door de smaakpapillen als heerlijk 
romig werd ervaren.
Chocolatiers slaagden erin om het mengsel om te vormen tot een harde, 
glanzende reep. De smelttemperatuur ervan is gelijk aan de temperatuur van 
ons lichaam (37 °C) zodat een ‘smelt-in-de-mond-gevoel’ ontstaat. 
De transformatie van de saaie cacaoboon tot het meest onweerstaanbare 
product heet dus veel pioniers gekend.            WA

Mooiste zin
"Dit is het enige wat telt, lieverd, dat iemand meer in je ziet dan je wist dat 
er te zien was." Deze zin uit de roman "Een schitterend gebrek" uit 2003 van 
schrijver Arthur Japin is in Nederland verkozen tot mooiste zin over de liefde 
uit de Nederlandse literatuur. 
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Gewezen spits van Waasland-Beveren, CHERIFF N’DIAYE speelt sinds begin deze 
maand bij het Chinese Shangai Port. Hij komt over van de Turkse eerste klas-
ser Goztepe waar hij in de lopende competitie goed was voor 10 goals en 3 as-
sists. Goztepe verloor 8 keer op rij en belandde op een degradatieplaats die niet 
meer te ontlopen valt. De club werd ondertussen ook overgenomen door Roman 
Abramovich, gewezen eigenaar van Chelsea. N’Diaye, 26 jaar ondertussen, mag 
bij Shangai al direct Champions League spelen tegen het Japanse Vissel Kobe. 
Zijn trainer bij Shangai is niemand minder dan Ivan Leko. Tussen 2017 en 2019 
speelde N’Diaye, van Senegalese origine, voor Waasland-Beveren (hij speelde 
13 keer voor WB in eerste klasse). Van WB verhuisde hij naar het Kroatische 
Gorica dat hem voor veel geld doorverkocht aan Goztepe. Ondertussen is zijn 
marktwaarde gestegen naar 2,2 miljoen euro. 
ANTHONY SWOLFS, ex-doelman van WB hing een paar geleden de shoes aan de 
haak maar kondigde onlangs aan dat hij het komende seizoen gaat spelen voor 
de Antwerpse tweede provincialer Brasschaat. 
LAURENS PAULUSSEN, goed voor 72 wedstrijden in tweede klasse voor 
Waasland-Beveren, beëindigde vorige maand zijn voetballoopbaan bij 
Sint-Lenaarts. De 31-jarige Hoogstratenaar die bij de jeugd speelde voor 
Anderlecht, Lierse en Beerschot was na zijn periode bij WB nog actief voor 
KV Mechelen, Westerlo en Lommel. Hij gaat aan de slag als scout voor 
KV Mechelen. 
ZINHO GANO debuteerde vorige maand als internationaal voor GUINNEE-BISSAU. 
In het Portugese Rio Maia werden twee oefenmatchen afgewerkt tegen Angola 
(2-3 verlies) en tegen Equatoriaal Guinee (3-0 winst). Gano, gewezen Belgisch 
jeugdinternationaal, scoorde al direct in zijn eerste A-interland. 

Geweldige ontvangst voor Brent Van Moer in de Ronde.
Voor het laatst passeerde de Ronde 
van Vlaanderen in onze regio. Vanaf 
volgend jaar verhuist immers de start van 
Antwerpen naar Brugge. De fanclub van 
Brent Van Moer liet dat niet onopgemerkt 
voorbijgaan en posteerde in Kruibeke een 
supporterscaravan. Die deelde petjes en 
wimpels uit en daar werd ook het nieuwe 
fanlied, geschreven door Raymond Felix 
voorgesteld. De fanclub, gevestigd in café 
“de Voermansrust”, beter gekend als Roos 
Pap, telt al 350 leden.
Het begon al voor de offi  ciele start in Burcht: 
tientallen vrachtwagens van “Van Moer 
Logistics” langs de weg naast de Schel-
de vormden een erehaag voor het pelo-
ton. Voor Brent zelf was er geen hoofdrol 
weggelegd in de Ronde, hij werd 61ste… 

het seizoen verloopt wat moeizaam met kleine valpartijen en pech op het slechte 
moment. In de E3-prijs in Harelbeke zat hij wel even in een ontsnapping. Het 
seizoen is nog lang en zijn supporters hopen alleszins op een tweede profzege. 

Vorig jaar won hij de eerste rit van de Dauphiné in Issoire en kreeg er de gele 
trui bovenop. In de Scheldeprijs, drie dagen na de Ronde kwam Brent wel uitge-
breid in beeld als knecht voor Arnaud De Lie, de 20-jarige Belg uit de provincie 
Luxenburg die dit seizoen al drie keer kon winnen. 

In memoriam Andre De Poortere.
Op 26 maart overleed ex-SK Beveren-speler André De Poortere. Hij werd 87 jaar. 
Met 15 dienstjaren in het eerste elftal (361 offi  ciële matchen) is hij één van de boeg-
beelden uit de Beverse voetbalgeschiedenis. In 1951 debuteerde hij als 16-jarige 
in het eerste elftal en scoorde dat seizoen nog drie keer (hij was toen aanvaller, 
later werd hij omgevormd tot centrale verdediger). André werkte bij GFK in de 
Antwerpse haven en hij speelde met zijn fabrieksteam mee in het Antwerps 
Handels-verbond, in een sterk team waar Raymond Braine trainer was en 

Rode Duivel Van De Weyer (Union) zijn 
ploegmaat. Het Beverse bestuur vond 
twee matchen per week te veel voor de 
jonge De Poortere en verwees hem naar 
het doubluresteam. Later ging André 
werken bij FMC uit St-Niklaas waardoor 
hij zich op nieuw ten volle kon toeleggen op 
SK Beveren. Af en toe, bij een blessure van 
de keeper, kwam hij zelf in doel terecht. Zo 
verving hij op Oostende de geblesseerde 
Germain Verhaeghen en ook op het Kiel stond 
hij eens in doel tijdens een oefenpar-
tij tegen Beerschot. Vanaf 1960 was hij 

kapitein van SK Beveren (in opvolging van Peet Covens). In 1963 mocht hij zo de 
titel in Bevordering vieren. In die periode assisteerde hij ook Fons De 
Winter als kadettentrainer. In mei 1966 kreeg hij samen met Julien Van Gool een
 jubileummatch aangeboden tegen de Nationale Militaire Ploeg. Vele supporters 
vonden dat André (31 jaar toen) te vroeg werd afgeschreven… maar de talentvolle 
lichting (voor de defensie waren dat toen Freddy Buyl, William Verdonck en 
Richard Verelst) stond te drummen. André werd speler-trainer bij eerste 
provincialer Gerda. Later werd hij trainer bij SK Kallo en keerde ook nog terug 
naar de Freethiel als jeugdtrainer. 

Langs deze weg betuigen we onze deelneming aan de familie van André.
RB

Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,   blauwe datjes. blauwe datjes. blauwe datjes.

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT

JACQUES GEEFT RAAD

Op dinsdag 12 april ontvangt iedere marktbezoeker die bij vier
verschillende marktkramen iets koopt, een geschenkpakket.
Van 23 april tot 1 mei organiseert de plaatselijke culturele raad van 
Beveren een tentoonstelling waarin alle verenigingen van de 
deelgemeente Beveren worden voorgesteld. De tentoonstelling gaat door 
in Cortewalle en elders in deze Klok kan U hierover meer vinden.
In alle geval is deze tentoonstelling een aanrader.
En kaarten zijn te verkrijgen voor de komediethriller die KET opvoert in
het minitheater, Klapperstraat 103 te Beveren.  Het stuk kreeg de naam:
’ van tieen in taander’ en vertelt de confrontatie tussen Swa, Martine en 
Richard die gaat van passionele liefdesverklaringen tot moordintenties en 
verduisteren van miljoenen.  Een niet alledaagse komediethriller.  
Voorstellingen op 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20 en 21 mei. Tickets verkrijgbaar 
via jacques.bosman@belgacom.net 
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VOLKSE GEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

In Oekraïne is men verontwaardigd om de ontdekking van enorme 
brutaliteiten van Russische soldaten in Boetsja en andere steden tegen 
Oekraïense burgers. 
Men weet al van vroeger dat soldaten in de laatste dagen van een oorlog 
dubbel gevaarlijk zijn. Zo ook op het einde van WO II. 
‘De Melseelse pastoor Frans Pieters schreef in zijn Liber memorialis: ‘Groote 
scharen Duitschers beginnen af te trekken. Dit houdt aan tot wanneer 
op 4-9-1944 de stad Antwerpen bevrijd wordt. Ook dan blijft de onzeker-
heid groot. Pastoor Pieters schrijft ook op 4 september dat men de munitie 
gelegen op het fort Vendoorn (het Zwijndrechtse Fort) doet springen, 
dat duurt twee dagen en een nacht en op 5 september noteert hij dat de 
mensen in Melsele dachten dat men bevrijd was en dat de Belgische vlaggen 
werden uitgehangen; maar dat was voorbarig. Er bleven nog maar steeds 
Duitse soldaten passeren.’  
‘Op die bewuste zondag 10 september zakken enkele weerstanders van het 
N.B.K.-3de sectie Park uit Antwerpen naar Beveren af. Na benzine getankt 
te hebben bij de Engelse soldaten in Beveren rijden ze met hun auto’s naar 
Kallo. Ze verlaten hun voertuigen en gaan te voet verder over de Melsele-
dijk die naar Kallo-dorp leidt. Het was kermiszondag. Halfweg tussen de 
Keetberg en Kallo-centrum worden de weerstanders vanuit de huizen rechts 
op de Melseledijk door de Duitsers gemitrailleerd.’ 
De 96-jarige vriendin van vroedvrouw Celine Van Geertsom,  Maria Hernould 
(°1917) weduwe van Dr. Delacave ,vertelde mij in 2013 hoe wijlen haar man, 
samen met Celineke hun leven hebben gewaagd op die 10e september 1944 
om dodelijk gewonde weerstanders (mannen van de Witte Brigade) te gaan 
verzorgen op de Melseledijk.  

In een van spanning adembenemende voettocht zijn de dokter en 
Celineke zij aan zij over de Melseledijk gestapt. Zij met haar mutsje met het 
Rode Kruissymbool op het hoofd en hij met een grote witte servet die hij 
met beide handen boven zijn hoofd stak. Op die servet had zijn vrouw met 
rood lint een groot Rode Kruissymbool gemaakt zodat de strijdende partijen 
konden zien dat die twee moedigen een hulpopdracht kwamen vervullen. 
Zij kwamen de zwaargewonden onder die weerstanders bijstaan. 
Elf van hen hebben daar het leven gelaten. Als herinnering aan die gevallenen 
werd op die plaats, tussen de huizen met nummer 50a en 52 een monument 
opgericht. 

Monument Melseledijk Kallo genomen door Roger Puynen, 
voor het boek Celine Van Geertsom 

Op het monument staat te lezen:‘3de Sect. Park Antwerpen en dan N.B.K. 
Aan onze gevallen weerstanders 1940-1945 en dan de namen: Belles F., 
Bouten F., Cant J., Condes J.,Coppens A., De Cort F., Deheuvel A., Detournay J., 
Muller P., Remouchamps E., Tielemans F. 
‘Op het kerkhof van Kallo ligt het graf van G. Brooks, korporaal bij The Queens 
Royal Regiment die er overleed op 10 september 1944. Op het kerkhof van 
Melsele ligt het graf van Harold William Warden van hetzelfde regiment en 
overleden op 11 september 1944.’ 
En toch konden zulke gruwelijke oorlogsfeiten onze mensen niet beletten 
al eens van de vrede te proeven. Op dezelfde zondag, 10 september 1944, 
vond een bevrijdingsbal plaats op de Markt in Beveren in zaal Hindra, door de 
weerstanders georganiseerd.
(Uit het boek ‘Celine Van Geertsom’ door Roger Puynen , uitgave De Beverse Klok 
2013.)                   RP
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OOplossing Crypto 105:   

EIWIT   WATERIJS           
BEETGEHAD   AUTOBOU-
WER   GUIMAUVEKE   
ONPARTIJDIG   ZEEVRUCHT         
KOMMISSIE   PIERCING   
LAFAARD   RIDDER   KLEUR  
en dus … WEGBARRICADE

Uit Melsele 11
PFAS-nieuws: OVAM heeft het eerste 
beschrijvend bodemonderzoek van 
3M goedgekeurd. Hieruit volgt dat 3M 
nu verplicht is om een bodemsanerings-
project uit te werken:

-  in een eerste fase voor een groot 
gebied in Zwijndrecht

-  in tweede fase voor een gebied in Melsele

Iedere eigenaar van een eigendom die in de oranje en gele zone ligt (zie 
website OVAM), ontvangt in de week van 11 april van OVAM een bodem-
attest met de boodschap dat hun perceel gesaneerd moet worden.
OVAM heeft een webpagina ontwikkeld waar mensen met vragen terecht-
kunnen, specifiek in functie van de ligging van hun kadastraal perceel: 
https://app.keysurvey.com/f/41617665/8672/
Meer info over het 3M-dossier vind je ook op https://ovam.vlaanderen.
be/3m-dossier-zwijndrecht
Met vragen kan je ook telefonisch terecht bij het team Klantenbeheer van 
de OVAM op 015 28 44 58 (elke werkdag van 9 > 12.30 uur en van 13.30 > 
16.30 uur, behalve op maandag vanaf 10 uur en op vrijdag tot 16 uur).
Goed om weten:

-  3M is wettelijk verplicht om deze sanering zowel financieel als 
praktisch op zich te nemen.

-  Tegen 1 december moet er voor zone 2 een saneringsproject worden 
uitgewerkt. Voor de effectieve sanering is nog geen timing. Het is ook 
nog niet geweten op welke wijze er gesaneerd wordt.

-  Waarom stopt zone 2 aan de grens met het woongebied in Melsele? 
Die grens is bepaald door de bodemsaneringsdeskundige 
maar is geen definitieve grens. Er volgt nog een beschrijvende 
bodemonderzoek waarbij er verder gekeken wordt. In de eerste fase 
werden de meest kritieke locaties opgenomen.

...

Op 2 mei 1922 werd de Gewestelijke Maatschappij voor Goedkope 
Woningen en Woonvertrekken, de ‘compagnie’ zoals men in de volksmond 
zegt, opgericht. 
Dit jaar bestaat de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting dus 100 
jaar.  In de loop van de voorbije eeuw werden duizenden gezinnen aan 
een betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzaam gebouwde woning gehol-
pen. Dit jaar zullen families hun intrek kunnen nemen in de woningen 
in het Viergemeet in Beveren, en er wordt hard verder gewerkt aan het 
project Sabot in Melsele.  

Eén van de meest stijlvolle artiesten van het laatste kwart van vorige eeuw 
was ongetwijfeld Robert Palmer. Heel zijn carrière hield de man vast aan een 
keurige outfi t en dito kapsel. Hoewel we diverse deuntjes van Palmer kun-
nen neuriën, lijkt hij toch een beetje in de vergetelheid geraakt.
De jonge Robert, geboren in 1949, woont tot zijn tien jaar op het eiland 
Malta, waar zijn vader als militair gestationeerd is en groeit daar op met de 
radiozender van de Amerikaanse strijdkrachten waar hij jazz, blues en soul 
leert kennen. Eenmaal terug in het Verenigd Koninkrijk richt hij op zijn vijf-
tiende een eerste bandje op. Op zijn 21ste leert hij zangeres Elkie Brooks 
kennen met wie hij de band “Vinegar Joe” opricht.
Hun albums worden goed ontvangen maar kennen geen commercieel suc-
ces. De invloed van Robert Palmer is op deze LP ’s al duidelijk merkbaar.
Halverwege de jaren zeventig valt de band uiteen en gaat Robert Palmer 
solo. Hij houdt van diverse muziekstijlen en surft tussen rhythm & blues, reg-
gae, Caraïbische muziek en synthpop.
Zijn eerste album “Sneakin’ Sally Through The Alley” is sterk geïnspireerd 
door Little Feat. Niet verwonderlijk eigenlijk. Lowell George, frontman van 
Little Feat schreef het openingsnummer en speelde op meerdere tracks 
mee. De samenwerking zal enkele jaren – en enkele albums – blijven duren. 
Het gaat zelfs zover dat de band voor de volledige begeleiding van Robert 
Palmer zorgt op het in 1976 uitgekomen album “Some people can do what 
they like”.
“Double Fun” uit 1978 is waarschijnlijk het beste album van Robert Palmer, 
catchy, diepgaand en met prachtige nummers als “Every Kinda People”, “Best 
of both worlds” en “Night People”. Wie Robert Palmer op dat ogenblik nog 
niet heeft opgemerkt heeft een klein jaar later geen uitvlucht meer, als het 
album “Secrets” op de markt komt met het onvervalste rocknummer “Bad 
case of loving you” dat oorspronkelijk van Moon Martin was. Ook het won-
dermooie “Can we still be friends” van Todd Rundgren krijgt een Palmer-re-
make.
Op “Clues” uit 1980 blijft Palmer vernieuwen en lonkt hij richting new-wave 
en synthesizer-pop.
“Johnny and Mary” en “Looking for clues” zijn nummers die in ons muzikaal 
geheugen gegrift zijn.

In 1985 verschijnt Palmer plots als frontman van een nieuwe band “The po-
wer station”, met Duran Duran-broers Taylor en Chic-drummer Thompson. 
Heel de productie klinkt eigenlijk een beetje overhaast en om één of andere 
reden is Robert Palmer vocaal niet op zijn allerbest.
In hetzelfde jaar komt Robert alweer met een nieuw soloalbum op de prop-
pen waarvan het nummer “Addicted to love” één van de laatste hoogtepun-
ten wordt uit zijn carrière. Of was het “Simply irresistible”  uit 1988 (met bij-
horende zwoele videoclip) ?
In de jaren negentig verschijnen nog drie albums van de man – waar blues 
meer en meer de bovenhand krijgt – maar de echte bezieling lijkt verdwe-
nen.
Robert Palmer overlijdt in 2003 op 54-jarige leeftijd aan een hartstilstand. 
Ik zag de man één keer aan het werk in 1981 op Rock Torhout en was danig 
onder de indruk. Hierover is trouwens nog een leuke anekdote te vertellen 
over de “correctheid” van Robert Palmer…Backstage hadden de roadies van 
Elvis Costello een caravan kort en klein geslagen. Robert dreigde ermee : “als 
ik die gasten morgen in Werchter zie, dan speel ik niet”…
’s Anderdaags waren de betrokkenen in geen wegen en velden rond Werch-
ter te bespeuren…

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

Spreuk van 't jaargetij

April veranderlijk en guur,  
brengt hooi en koren in de schuur. 

LEK AT GEZEET IS 47
JACQUES BREL TEGEN DE PASTOOR: WIJ VOLGEN NIET DEZELFDE WEG, 

MAAR ZOEKEN DEZELFDE HAVEN. 
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

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

(BIC: KREDBEBB)

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

email: info@beverseklok.be

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

Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
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Secretariaat: Paul Staut
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2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes en Zjeraar zijn 
met OKRA op uitstap 
in Antwerpen en ze 
bezoeken een 
museum dat gekend 
is om zijn prachtige 
vazen en ander 

vaatwerk. 
Ze bewonderen eerst de mooiste 
stukken met een gids die overal bij 
vertelt hoe oud dit en dat stuk is en 
door welke koning of andere 
grootheid dat stuk aan de stad 
Antwerpen geschonken is. 
De opsomming van al die gegevens 
is bij de meeste bezoekers wat te veel 
geworden en met een zucht 
vernemen ze dat ze voor de rest van 
het bezoek vrij mogen rondlopen. 
Riekes wijst Zjeraar op een schilderij 
en als hij daar dichterbij wil komen 
trapt hij tegen een grote vaas die in 
stukken valt. 
-Dat is er één van de 17e eeuw, zegt 
Zjeraar. 
-Wat een chance, zegt Riekes, ik 
dacht al dat het een nieuwe was. 

RP 

NEM NOU
Zo ne lange frak (jas), da STO toch niet 

voor ne jongen. Dat staat dus niet, dat 

past niet. Maar het kan ook afkomstig 

zijn van iets dat hem niet ‘ aanstaat of 

aanstond’; dus niet bevalt. 

Van iemand die ergens een afkeer 

van heeft, zegt men dat hij/zij dat niet 

GEIRT. Daar zit wat betekenis van min-

achting in. Sommigen denken dat dat 

werkwoord ‘geiren’ steeds met een ne-

gatief woord verbonden is: nooit gei-

ren, niet geiren… 

Maar je kan ook zeggen: als hij die pap 

niet lust, kan je daar altijd wat suiker of 

siroop aan toevoegen, hij zal hem dan 

wel ‘geiren’. 

‘Geiren’ kan ook als adjectief gebruikt 

worden en dan is het synoniem van 

graag. Dus geiren zien, geiren hebben. 

RP 

RECLAME VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN … 

Heb jij soms per se een elektrische fiets nodig, een e-bike? 
Het is me het dagje van de elektrische fiets wel op deze 
31e maart 2022. Toen ik vanmorgen mijn redelijk zware 
krant van onze brievenbus naar de keukentafel droeg,  
vroeg ik me af: waarom weegt die meer dan anders? 
Op een donderdag nog wel? Gewoonlijk zijn het de 
zaterdagkranten die met een plof op de vloer aan onze 
brievenbus vallen. 

Misschien is er vandaag een maandoverzicht van het 
uiterst droge weer dat niet alleen heel wat land- en 
tuinbouwers maar ook gewone gazonliefhebbers zorgen 
baart ? Of is het de vuile oorlog in Oekraïne die precies 
vandaag vijf weken onze wereld op zijn kop zet en 
waaraan een speciale bijlage gewijd is ? 

Niets daarvan. Uit het midden van de krant valt een 
bijlage van acht pagina’s van de Nieuwsbladshop.be 
met op de titelpagina voor de zoveelste keer een aanbod 
van elektrische fietsen.  

…BRENGT ZAAD IN ’T BAKSKE … 

En dat aanbod krijg je gepresenteerd door niet zo maar 
de eerste de beste! Nee, en nog eens nee. Lucien Van 
Impe, de laatste Belg die de Tour de France won (1976), 
een fantastisch wielrenner dus, siert de publiciteit voor de 
elektrische fietsen van de Nieuwsbladshop.be. 

Als ik die fietsbijlage opzij wil leggen, valt daar een 
kleurenfolder van eveneens acht bladzijden uit van …
je raadt het nooit, elektrische fietsenfabrikant Prestige. 
Het kan dus niet anders of we moeten in de week van de 
Vlaamse wielersport aanbeland zijn met allerlei koersen 
die groeien in belangrijkheid en in afstand, naar wat men 
‘Vlaanderens mooiste’ noemt: de Ronde van Vlaanderen.  

…BIJ EX-TOURWINNAAR. 

Als ik ’s middags het TV-nieuws wil zien en horen krijg ik 
vooraf nog wat reclame te slikken. En om in de juiste sfeer 
voort te doen zit daar een stukje bij van ‘Stella, die de 
e-bike-specialist van België’ genoemd wordt  

-  Het houdt niet op, we zullen ons ook nog zo ’n fiets 
moeten aanschaffen, zegt mijn vrouw. 

-  Zie je wel, de aanhouder wint uiteindelijk, besluit ik.  
Goed wetende dat ze een grapje maakt, want ze vindt 
die elektrische fietsen of e-bikes echte ondingen, veel 
te gevaarlijk voor mensen van onze leeftijd. 

-  Maar Lucien Van Impe kan met zijn publiciteit in de 
krant toch een goeie bijverdienste hebben; en het is 
al jaren dat dat steeds herhaald wordt, zegt ze. En ik 
die dacht dat iemand die de Ronde van Frankrijk 
gewonnen heeft, nooit meer hoefde te werken! 

Als ik haar uitleg dat Lucien met vijf broers opgroeide in 
een volkscafé en liever muzikant dan wielrenner had 
willen worden, krijg ik als antwoord dat hij het nu dan 
toch gemakkelijker heeft dan dat hij na een paar leuke 
nummertjes op zijn accordeon met de hoed zou moeten 
rondgaan bij de aanwezigen.

RP 


