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60 jaar aardbeifeesten, lees p. 10

In deze coronatijden staat reizen onder druk, vooral dan het maken van verre rei-
zen. En toch, de mens kan niet in zijn kot blijven, hij wil zijn horizon verruimen, 
andere culturen leren kennen, historische plaatsen ontdekken, indrukwekkende  
landschappen beleven… of gewoon bakken en braden op een plaats met gega-
randeerd zon.  Hij wil een foto maken van zijn partner die de scheve toren van Pisa 
lijkt tegen te houden of de Eiffeltoren in zijn handen houdt. Hij wil een giraf ont-
moeten in zijn eigen habitat en heeft er een lange vliegtuigreis voor over. Hij wil 
excentrieke plaatsen bezoeken en er achteraf mee uitpakken bij de vrienden.

Er zijn ook tegenstanders van al dat gedoe en ze bekijken de reiziger met de nodi-
ge ironie. De wereld is een supermarkt van mooie plekjes geworden die je abso-
luut moet gezien hebben. De pelgrimage naar Santiago de Compostella ontlokt 
aan al die mensen dezelfde woorden: het is een enorm verrijkend moment in mijn 
leven. Na twee weken Indië denken mensen dat ze die cultuur begrijpen. Lees een 
goed boek, zeggen tegenstanders, geschreven door een Indiër en je zult meer 
opsteken over de cultuur aldaar. We laten ons inpakken door het bijwonen van 
typische volksdansen van autochtonen in originele kledij. Als de toeristen weg 
zijn, trekken ze terug hun jeansbroeken aan en tellen de centen. We bezoeken 
musea, maar trekken onze neus op voor musea in eigen land. 

Tot daar de doemdenkers. De geïnteresseerde reiziger is niet zo dom als sommi-
gen denken. Hij bereidt zich voor. Ontegensprekelijk maakt reizen deel uit van de 
genoegens van het leven. Alleen de planning al, is een ervaring op zich en achteraf 
zijn er de herinneringen. Je kunt dan wel opwerpen, kijk dan naar een documen-
taire, dan hoef je niet alle moeite te doen. Maar een mens wil toch op de Acropolis 
in Athene staan of een bouwwerk van Gaudi zien of een historische plek in Berlijn 
of oog in oog staan met de Mona Lisa. Hij wil daar voor in de rij staan. Het zorgt 
voor nieuwe prikkels en een totale afleiding van de dagelijkse routine. 

Oost west thuis best. Een mens is inderdaad pas gelukkig als hij zich goed voelt op 
de plek waar hij woont. Iemand sprak: ik weet niet waar ik naar op zoek ben, maar 
wel waarvoor ik op de vlucht ben. Reizen mag geen obsessie worden en geen ont-
snapping uit de dagelijkse sleur. Het moet ook allemaal niet zo exclusief zijn, een 
reis in eigen land kan even ontspannend zijn. Je hoeft niet perse naar Japan om 
sushi te eten. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld om daar een praatje 
te maken. Ieder reist op zijn eigen manier. Er is de eenzame rugzaktoerist of de 
groepsreiziger. De ene zoekt de bergen op, de ander de zee of een stad.

Een reis wordt vaak gekruid met onvoorziene omstandigheden, die achteraf goed 
zijn voor ongeloofwaardige verhalen. Je wordt bestolen, je bent de code van je 
bagage vergeten, het museum is aan renovatie toe en de kunstwerken staan in de 
kelder, er is een dubbele boeking voor de vliegreis, er is een staking van het lucht-
vaartpersoneel…  Een mens kan wat meemaken. We reizen om ons niet thuis te 
voelen.

Reizen om te leren
Wilfried Andries
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Twee keer op veertien dagen liep de Heilig-Kruiskerk van Vrasene vol met gelovi-
gen. De eerste keer klonk jubelgezang voor Pastoor Daniël Van de Velde die zijn 
gouden priesterjubileum vierde waarbij hem ook het ereburgerschap van de 
gemeente Beveren toegekend werd en twee weken later luidden de doodsklok-
ken voor dezelfde graag geziene priester. Men wist dat er een nog grotere 
opkomst ging zijn en heel wat mensen konden buiten op een groot scherm de 
uitvaartdienst volgen.
Daniël was geboren op 12/10/1946 en overleed in zijn woning op 17/07/2022. 
 
50 JAAR DIENST IN BEVERS PAROCHIELEVEN 
Het heeft geen haar gescheeld of hij was nog een klein jaar eerder in het Beverse 
terechtgekomen want het was de bedoeling dat zijn eerste standplaats Melsele 
zou worden. Maar dat kon om praktische redenen niet doorgaan. Daarom werd 
de jonge priester naar Berchem-Kluisbergen gezonden om daar gedurende 3 
weken de pastoor te vervangen die hartproblemen had. Het werden echter 5 
maanden. 
Hij werd gevraagd om in Beveren in de O.-L.-V. van Bijstandparochie eens een 
kijkje te gaan nemen en zo kwam hij daar bij pastoor Wijns terecht. Toen hij het 
bisdom meedeelde dat hem dat wel beviel, zegde men hem dat hij korte tijd later 
zijn aanstelling zou krijgen. 

BEVEREN WAS ONBEKEND GEBIED 
Hij kende buiten de genoemde pastoor echt niemand in Beveren toen hij daar 
arriveerde op 28 januari 1973. Maar door zijn inzet voor de parochianen en speci-
aal voor de jeugd, kwam daar spoedig verandering in en maakte hij er vele vrien-
den. Zo was hij bij een Beverse schepen gaan vragen om kasseien om de oprit van 
het scoutslokaal te verharden. Die werden hem toegezegd maar hij diende zelf in 
te staan voor het transport van Melsele naar wat nu de Pastoor Steenssensstraat 
is. Hij sprak een parochiaan erover aan, toevallig één van ‘de vier Renés’, vrienden 
onder mekaar. En die zorgden met elk hun tractor en wagen voor het vervoer van 
de kasseien. Een plaatselijke aannemer schonk hem zelfs het zand voor de bed-
ding. 
En bij het uitvoeren van het werk stak hij zelf geregeld de handen uit de mouwen, 
ook bij verbouwingswerken. 

IN MEMORIAM PASTOOR 
DANIËL VAN DE VELDE, 

BEVERS EREBURGER 
Roger Puynen

DE BEVERSE KLOK

krant voor Groot-Beveren   -   2 maal per maand   -   vrijdag 5 augustus 2022   -   28e jaargang   -   nummer 6   -   1,50 euro
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UITBREIDING VAN TAKEN 
Op 10 maart 1993 werd hij benoemd tot pastoor van 
Vrasene, een boogscheut verwijderd van zijn eerste 
standplaats. Ook daar leefde hij van in ’t begin echt 
met de mensen mee. Een treffend bewijs daarvan 
was dat op een foto van de betoging in Vrasene voor 
het behoud van het plaatselijk postkantoor in ‘De 
Wase Koerier’, Daniël op de eerste rij bleek te staan. 
Later kwamen nog Kallo 05/07/2001, Verrebroek 
01/10/2001, Kieldrecht 13/02/2007, Doel 13/02/2007 
en Prosperpolder 22/05/2015 als parochies erbij, 
allemaal in de grote fusiegemeente Beveren. In Doel 
en Prosperpolder was hij aangesteld als parochiead-
ministrator. In die kerken werden slechts heel occasi-
oneel goddelijke diensten gehouden. 

ZO LANG ALS IK KAN, DOE IK HIER 
VOORT. 
Jarenlang werkte hij volgens volgend schema: in de 
weekends en op hoogdagen: op de vooravond om 
18 u. 30 in St. Petrus en Paulus – Kallo, zondag om 9 
u. in St. Michiel – Kieldrecht, om 10 u. in St. Laurenti-
us – Verrebroek en om 11 u. in de Heilig Kruiskerk – 
Vrasene, de parochie waar hij woonde in de Kerk-
straat 55. 
De laatste tijd hield hij in de echte polderparochies 
om de 14 dagen nog een misviering. 
Als pastoor probeerde hij zo veel als mogelijk de zie-
ken van zijn parochies te bezoeken. Thuis of elders. 
Hij vroeg de zieke steeds of zijn bezoek gewenst 
was, anders vond hij het verloren tijd.
Alle vergaderingen met zijn medewerkers gingen 
door ten huize van de pastoor, gemiddeld 4 per 
week. Je had de parochieploegen, de mensen van 
de catechese, van de kerkfabrieken, van de gebeds-
vieringen, de vzw beheer parochiale werken en de 
mensen van de doop- en vormselcatechese. 
Voor de pastoor was elke activiteit die hij in de open
lucht kon laten doorgaan een natuurgeschenk. En 
zo lang het weer het toeliet werd buiten vergaderd. 
Niet voor niets heeft hij achter zijn huis een modern 
ogend overdekt terras laten bouwen waar hij zelf 
zoveel mogelijk zijn maaltijden gebruikte.
Het liefst vergaderde hij daar met de helpers van de 
verschillende parochies gezamenlijk. 
Er waren dames die niet zo goed de avondkilte kon-
den verdragen en die voorzagen zich dan van trui of 
jasje. 
Over zijn parochianen en zijn medewerkers was hij 
altijd zeer positief.  

Toen hij 75 werd en officieel op pensioen gesteld 
werd, bleef hij zich als voorheen inzetten voor zijn 
parochie(s). Men vroeg hem wel eens: ‘Hoe houd je 
dat allemaal vol? Hij wuifde die vraag met een glim-
lach weg en hij deed verder. 
Woorden van lof of felicitaties waren niet aan hem 
besteed. Hij kon goed relativeren en beschikte over 
de nodige humor. 
Voor veel parochianen was Daniël een echte steun. 
Een groot aantal zullen hem missen.

Met de kinderen van de parochie wist hij vaderlijk om 
te gaan. Vijf minuten genieten van de rust.

We herinneren ons nog de succesvolle tentoonstel-
ling MOZAIEK in kasteel Cortewalle van Stefaan van 
Biesen rond Joos Vijd, de illustere schenker van het 
Lam Gods. De reacties op de tentoonstelling waren 
unaniem positief. Omdat het gemis aan een tastbare 
connectie tussen Vijd en het kasteel voelbaar was, 

gaf het college van burgemeester en schepenen aan 
Stefaan de opdracht om een werk te maken waarmee 
Joos Vijd een definitieve plaats zou krijgen in het kasteel. 

De gemeente Beveren bestelde het werk (V)ADER dat 
een plaats vond in de inkomhal. Het werk is een syn-
these van de tentoonstelling en wachtte al van febru-
ari 2021 op een officieel toonmoment. Als gevolg van 
corona vond de inhuldiging pas plaats op 19 juni dit 
jaar. Het kunstwerk bevindt zich aan de muur tussen 
de torentrap en de toegang tot de Verlatzaal.

We laten de kunstenaar zelf aan het woord. (V)ADER is 
een muurontwerp gebaseerd op de tentoonstelling 
Mozaïek [Mijn naam is Vijd]. Het ontwerp is geïnspi-
reerd op heraldieke stambomen, dit in combinatie 
met een selectie van tekeningen die te zien waren op 
de expositie. De titel: ‘(V)ADER’ is een verwijzing naar 
het thema ‘de kinderloze vader’ dat een onderdeel 
was van de expo op Cortewalle. Het werk wordt uitge-
voerd op plexi als digitale print en met dibond als dra-
ger. Door dit uit te voeren in plexi krijgt het werk een 
glans die de print rijker maakt qua kleur en uitstraling.

Inhuldiging kunstwerk Stefaan van Biesen
Wilfried Andries

Stefaan van Biesen geeft uitleg bij zijn werk. 
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In deze rubriek denk ik vandaag aan de in  deze periode meest gepijnigde groep, nl de universitairen die in blok 
zitten, in de examens of er juist uit. In onze tijd moesten wij blokken, nu moeten zij rekenen.  Sinds de grote 
hervorming (zo werd ik ongevraagd ineens van licentiaat een master, en die Engelstalige benaming heb ik nooit 
gevraagd) is er ook sprake van studiepunten.  De studenten moeten nu niet alleen meer hun cursus blokken, 
maar ook behendig bezig zijn met een rekenprogramma.  Zij krijgen allemaal bij aanvang studiepunten en in 
de loop  van hun academische opleiding komen er punten bij, of vallen er af. Hun enige bekommernis moet 
zijn niet op nul te eindigen.  Daarnaast mogen zij ook vakken ‘meenemen’ naar een volgend jaar. Meenemen 
betekent gewoon ‘uitstellen’.  Als ze het vak niet geleerd kregen of geen goesting hadden, verschoven ze dat 
naar later.  Zo kon het wel eens gebeuren dat studenten, vlak voor hun eindexamen, ontdekten dat ze nog 
een godvergeten vakje uit het eerste jaar moesten afleggen. Gelukkig heeft de minister daar nu een einde aan 
gemaakt.  Het verschil met vroeger bestaat, wij moesten er door zijn, nu moeten ze rekenen en meenemen.  
Ik herinner me uit mijn tweede jaar dat ik op één van de examens niet de helft van de punten behaalde (we 
hadden toen 16 examens).  In september moest ik ze alle 16 terug afleggen. Zonder pardon.  Gebuisd is gebuisd.  
Gelukkig kwam ik er door in september. Is het nu voor studenten moeilijker dan vroeger, of juist gemakkelijker ? 
De bedoeling van die ingewikkelde wijzigingen heb ik nooit begrepen maar dat tijden veranderen is zeker.

Tijden 
veranderen

Jacques Bosman

Elke dag nog
Remco Campert aan Cees Nooteboom 
 
Elke dag nog 
praat ze met zijn grafsteen 
op het kleine kerkhof aan de overkant 
uitzicht over het dal 
met het dunne riviertje 
glinsterend als een spinnedraad 
in het Noord-Franse licht 
 
sinds hij dood is 
doet ze minder aan de tuin 
eens haar trots 
 
kreeg er nog een prijs voor 
de sénateur kwam er nog voor over 
uit het verre Parijs 
waar hij een appartement had 
en een vriendin 
het was vlak voor de verkiezingen 
die hij won 
 
de koeien zijn verkocht 
de tractor staat te roesten in het hoge gras 
het erf is netjes aan kant 
en er is nog hout voor één winter

Wat Blijft
Remco Campert (1929-2022)

TOP 10 van het eerste deel van 2022
1. Wij, en de kinderen en kleinkinderen, en de vrienden: iedereen bleef gezond. 
Kleine kwaaltjes worden dan gelukkig gauw vergeten.

2. Hoe plezant was dat: 4 dagen lang 3x3 top basketbal op de Groenplaats met 
heel veel volk en zelfs op TV. Propaganda. (en DE ontdekking: commentator Tess 
Elst!) (en bij de Cats:  Becky Messay!)

3. Terug mekaar kunnen zien zonder dat masker. Hopelijk nog wat langer ook.

4. De Beverse Klok kreeg dan uiteindelijk met wat vertraging toch zijn over 
verdiende ‘cultuurboom’ uitgereikt. Naast de redevoering van taalvirtuoos Rik Van 
Daele was die van Wilfried Andries weer heel to the point en grappig.

5. Remco Evenepoel maakt iedereen belachelijk in Luik-Bastenaken-Luik. 
Nu voetjes op de grond houden, Remco en ga voor de pin  in de Vuelta. In de 
voetsporen van de successen in de Tour van Wout.

6. Het optreden van Wim Opbrouck (met twee muzikanten) met als eerste zin “Ik 
ben een walvis”. Niet te geloven maar de aanwezigen zwommen meer dan een uur 
mee met deze kolos. Een absoluut hoogtepunt in ‘Ter Vesten’

7.  Blijkbaar botert het geweldig tussen koning Albert en zijn dochter Delphine. 
Moet kunnen (maar Paolo is het hier niet mee eens)

8.   Op haar 27ste is Nafi Thiam een van de grootste Belgische sportvrouwen aller 
tijden. Ik zou zelfs durven zeggen: van de wereld.

9.   Herman Brusselmans wordt vader. (en tegelijk opa)

10. Slachtoffer van de aanslag in Zaventem ex-basketter Sébastien Bellin neemt dit 
jaar deel aan de Ironman in Hawaii.  Straffe kost als je weet dat hij zijn been bijna 
verloor bij de aanslag.

FLOP 10 van het eerste deel van 2022
1. Kan ooit nog iemand anders in deze top het nummer 1 in deze categorie claimen? 
Hij overtreft zelfs Trump. Ik spreek zijn naam niet want dat zou teveel eer zijn.

2. Tienduizenden mensen die eindelijk op reis kunnen na jaren coronamiserie, 
krijgen de middenvinger van de vakbond. Ik, mij en mezelf, hun slogan.

3. Ons Grondwettelijk Hof speelt het weer klaar om een democratisch gestemde 
wet rond onderwijs de grond in te boren. Scheiding der machten?

4. Het kan nog erger: in de USA wordt de klok 50 jaar terug gezet. Ook daar speelt 
het gerecht een rol die eigenlijk de hare niet is. Het recht op abortus zou eigenlijk 
al lang in ‘de rechten van de mens’ moeten staan.

5. De horror-Hollanders bij Alpe d’Huez en bij de Formule 1. De eindtermen in het 
Hollands onderwijs en de opvoeding door de ouders (“alles mag”) moeten toch 
eens herbekeken worden.

6. Tennis. De speler/speelster vraagt drie ballen aan de ballenjongen/meisje, en 
gooit dan uiteindelijk 1 bal weg, waar de jeugd dan moet achter lopen. Raar als je 
weet dat om de haverklap de ballen vernieuwd worden. Maniertjes…

7. De werken op de N70 stil leggen is er over. We krijgen al 50 jaar vuil binnen en nu 
het ontdekt is worden werken stil gelegd.  Hopelijk binnenkort een herstart en een 
mooie verbinding tussen Melsele en Beveren. Wat er nu al ligt belooft het beste.

8. Blijkbaar is de burgemeester van Zwijndrecht de enige die een fusie met Beveren 
tegen houdt. Gelukkig werd hij door de gemeenteraad (met steun van zijn eigen 
coalitie) tot de orde geroepen.  Weet er trouwens iemand waarom in 1926(of was 
het 1923?) Zwijndrecht en   Melsele Polder (inclusief de Smoutpot) overgeheveld 
werden naar de provincie Antwerpen?  

9.  Amerikaanse beste basketbalspeelster Britney Griner wacht in Russische cel 
proces af en zit al meer dan 4 maanden in de cel. Zij had cannabisolie bij zich 
toen ze na verlof wou aansluiten bij Ekaterinenburg, trouwens ook de club van 
Meesseman. Hoe flop nummer 1 weerwraak neemt. Wansmakelijk.

10.  Yves Lampaert houdt Tim Wellens van de overwinning in de Baloise Tour met 
een vernuftig manoeuvre. (een elleboogje) Hij wordt uit koers gezet. Ik heb er wel 
goed mee kunnen lachen en twijfelde zelfs om hem in de TOP 10 te zetten.

TOP en FLOP van het eerste deel van 2022
Paul Staut



We beleven een kurkdroge zomer. Zelden viel er zo 
weinig regen als de voorbije maanden en zelden 
bereikten de temperaturen zulke recordhoogten. 
Vijvers en rivieren vallen droog, gletsjers smelten 
zienderogen en op de polen heersen nooit 
geziene hoge temperaturen. Over heel het 
noordelijk halfrond heersen enorme bosbranden 
die grote oppervlakten natuur verwoesten en 
massaal veel CO2 in de atmosfeer brengen.

In de tuin laten bomen eind juli hun bladeren reeds vallen en staan sommige zonverbrande planten en struiken 
er mistroostig bij. En de zomer is nog maar halfweg. Waar gaat dat eindigen indien dit zo doorgaat?

Niettegenstaande de langdurige droogte en warmte is er toch heel veel moois in de tuin te zien. Onder andere 
de Perzische slaapboom (Albizia julibrissin) staat nu in volle bloei en is met zijn rechtopstaande borstelvormige 
rozerode bloemen een juweeltje en een blikvanger in de tuin. Deze boom treft men de laatste jaren meer 
en meer in tuinen aan. Afkomstig uit Iran en omstreken is hij tegenwoordig wél winterhard en kan hij dus 
op een min of meer beschutte plek onze zachtere winters overleven. Een mooie eigenschap van deze boom 
is dat hij dikwijls meerstammig en parasolvormig groeit en wegens zijn trage groei kan toegepast worden 
in kleinere tuinen. De naam slaapboom heeft hij gekregen omdat hij ‘s avonds wanneer de zon ondergaat 
zijn samengestelde bladeren dichtvouwt en bij wijze van spreken ‘gaat slapen’. Dat doen wel meerdere leden 
van de lipbloemenfamilie, waartoe hij behoort. Rond deze tijd komt hij in bloei en het is een machtig zicht 
wanneer hij met zijn talrijke subtiel geurende bloemen met hun lange meeldraden staat te schitteren in de 
zon. Hommels en bijen zijn er ook gek op en de bloemen worden dan ook door hen druk bezocht. Ik kon 
enkele jaren geleden een klein exemplaar van de Koreaanse slaapboom (Albizia kalkora) aanschaffen. Die 
heeft geelwitte meeldraden en zou iets meer winterhard zijn dan zijn Perzische neef. Ik kijk hoopvol uit naar 
het ogenblik dat hij een van de volgende jaren zijn eerste bloemen laat bewonderen.

Nóg een verre neef van de Perzische slaapboom, maar dan helemáál niet winterhard, is de Surinaamse 
poederkwast (Calliandra surinamensis). Ik heb hem een aantal jaren in een pot staan en elk jaar is het een 
feest wanneer hij bloeit. Dat doet hij trouwens een paar keer per jaar. De plant is in alles een miniversie 
van zijn groter familielid en de naam poederkwast omschrijft perfect hoe de bloemen er uit zien. Een 
prachtige potplant en bovendien een goede groeier! Je moet ze enkel vorstvrij kunnen overwinteren. 

Andere zonaanbidders die blij zijn met zoveel zonnewarmte zijn de 
Afrikaanse lelies of Agapanthus africanus. Ze komen oorspronkelijk uit 
Zuid-Afrika en hebben met hun prachtige bloemen op lange stengels 
de hele wereld veroverd. De loofhoudende soorten moeten vorstvrij 
overwinterd worden maar de bladverliezende soorten kunnen, mits een 
goede bedekking en in niet al te strenge winters, buiten in de borders 
blijven staan. In de volle zon en in goed gedraineerde grond zijn het 
schitterende planten en kunnen ze wekenlang staan bloeien. Er zijn 
tegenwoordig heel wat cultivars op de markt met bloemen in kleuren 
gaande van donkerblauw naar spierwit.   Er zijn ook tweekleurige 
blauwwitte soorten en onlangs zag ik er zelfs met purperen bloemen. 

Bovendien trekken ze met hun trompetvormige bloemen heel wat hommels en bijen aan.

Een plant die het ook graag warm en droog heeft is de kardoen. 
Afkomstig van de streken rond de Middellandse zee is ze bij ons al heel 
lang ingeburgerd. Terwijl van haar neef de artisjok de bloemknoppen 
gegeten worden, worden van de kardoen meestal de stengels van 
de bladeren gegeten, dikwijls na het bleken. Daarvoor worden de 
bladeren, wanneer ze een goede lengte bereikt hebben een aantal 
weken samengebonden en afgedekt met ondoorschijnend materiaal 
zodat de stengels, zoals bij bleekselderij, iets zoeter en malser worden. 
Ik heb al jaren enkele mooie exemplaren enkel voor de sier in de tuin 
staan en je kan er niet naast kijken wanneer de indrukwekkende, 
meer dan twee meter hoge plant met haar distelvormige bloemen 
staat te pronken in de zomerzon. Meestal zitten er ook een aantal 
mooie hommels op die naarstig stuifmeel en nectar verzamelen. Echte 
blikvangers, die kardoen!

In hetzelfde kleurenpalet als de Agapanthus en de kardoen zit 
de kogeldistel (Echinops ritro ‘Veitch’s Blue’) en is daarmee in de 
plantenborder perfect te combineren. De kogeldistel is zo’n plant die 
je, wanneer je ze eenmaal gehad hebt, nooit meer wil missen. Tijdens 
de maanden juli en augustus zorgt ze voor wekenlang bloemplezier en 
wanneer je ze passeert moet je altijd even blijven staan om de show 
die de hommels en bijen op de kogelvormige bloemen opvoeren te 
bewonderen. Véél mooier dan Thuis en Familie samen! Geniet nog van 
de zomer.

In de tuin
François Seghers
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Perzische slaapboom.

Afrikaanse lelie.

De bloem van de kardoen.

De kogeldistel

Er was een vraag van een lezer wat betreft het 
bewateren van sportvelden en beplanting in 
onze gemeente. De aanhoudende droogte 
vraagt om spaarzaam om te springen met water. 
We kregen meer informatie.

De gemeentelijke groendienst besteedt er 
vanzelfsprekend aandacht aan. Ze verzekeren 
ons dat de regeling van de waterhuishouding 
niet gebeurt met kraantjeswater. Ze gebruiken 
alternatieve waterbronnen. Tot vorig jaar 
gebruikte men gezuiverd afvalwater van Aquafin 
om de gemeentelijke bassins op te vullen. Sinds 
juni van dit jaar is deze bron opgedroogd omdat 
experten geen garantie geven op het niet 
optreden van milieurisico’s zoals PFOS. 
Een landsbouwbedrijf uit Melsele stelde zijn 
waterreservoir van meer dan 2 miljoen liter 
regenwater ter beschikking. De groendienst kan 
tot oktober hieruit putten. Er zijn ook plannen 
om extra regenwaterputten te plaatsen om 
regenwater op te vangen van gemeentelijke 
gebouwen. Bij het aanplanten van nieuwe 
bomen zal ook gekozen worden voor soorten 
die kunnen gedijen bij droogte. Misschien heb je 
al bemerkt dat jonge bomen worden bewaterd 
met speciale zakken.

Water, 
het vloeibare 

goud
Wilfried Andries

Gust.
Och, zei Gust.  
Die ballen die overal in de 
straten van Beveren hangen, 
is dat omdat Jean-Marie 
Pfaff ereburger van Beveren 
is geworden ?  
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Het was een warme maar toch intrieste zomerdag 
toen Johan De Ridder (1943 – 2022) begraven werd. 
Een overijverige journalist noemde hem in de krant 
‘de ongekroonde Beverse cultuurpaus’, maar dat zou 
Johan zelf niet zo gezien hebben. 

Maar toch. Om zijn mandaten en verdiensten op 
te noemen heb je een uitklapbaar visitekaartje 
nodig. Johan is het levende bewijs van het feit dat 
voor sommige mensen een dag meer dan 24 uren 
telt. Als leraar werkte hij in de ‘Londenstraat’ maar 
eindigde zijn schoolcarrière als voorzitter van het 
schoolbestuur van de scholengroep Berkenboom. 
Bijna dagelijks was hij hiervoor in de weer en bleef 
alle hervormingen in het onderwijslandschap volgen. 
En dat hij meer was dan zomaar een voorzitter in een 
bestuursorgaan, getuigde de secretaris in de kerk. 
Hij was een voorzitter die daadwerkelijk ingreep 
in het schoolgebeuren. Ook daar zullen ze hem 
missen. Maar terug naar Beveren. Hij rolde in het 
verenigingsleven via de Haasdonkse toneelkring 
Tassyns. Naar hij zelf vertelde begon hij daar als 
souffleur in ‘den bak’ bij die vereniging.  Later werd hij 
er wel bestuurslid.  In 1976 stond hij mee aan de basis 
van de oprichting van de cultuurraad in Haasdonk.  
Zo is hij nadien bij de overkoepelende gemeentelijke 
cultuurraad van Beveren terechtgekomen. Het waren 
de pioniersjaren met voorzitster Lisette Bourdiaudhy 

en Gabriel Willems.  In die raad was hij maar liefst 36 
jaar actief waarvan heel wat jaren als secretaris en 
(sinds 1993) 20 jaar als voorzitter.  Hij werkte er samen 
met drie burgemeesters en acht cultuurschepenen. 
Heel wat initiatieven zagen het licht onder zijn 
stuwende kracht.  Het subsidiëringsysteem voor de 
verschillende culturele verenigingen werd op poten 
gezet, hij had een belangrijk aandeel in de oprichting 
en uitbouw van CC Ter Vesten, lag mee aan de basis 
van de oprichting van de Beverse gidsenvereniging, 
lanceerde de cultuurboom  (die hij zelf ontving in 
2014) en zetelde in tientallen commissies.  Ook de 
erfgoedsite Hof Ter Welle was één van zijn laatste 
doelstellingen. Hij was niet alleen een doorduwer 
in het culturele leven van de gemeente, hij was 
ook graag gezien in alle omstandigheden en het 
pintje na elke vergadering smaakte altijd beter in 
zijn gezelschap.  Johan laat na zijn plots overlijden 
een verweesde familie achter, zijn echtgenote Rita, 
vier dochters en acht kleinkinderen. Want naast het 
onderwijs en de cultuur was hij ook een family-man.  
Heel velen zullen hem missen.

In memoriam Johan De Ridder
Jacques Bosman

Geschiedenis van het bier (deel1)   

Bier is een drank gemaakt door vergisting van granen.

In de oude beschavingen tussen de Eufraat en 
Tigris, het tweestromenland Mesopotamië, vonden 
archeologen sporen van deze biercultuur. 

Aardewerk, resten van granen en zelfs een kleitafel 
waarop een bierrecept gegrift staat (6000 v.C.) zijn 
daarvan het bewijs.

Ook de Egyptenaren waren liefhebbers. Zij voegden 
aan granen dadels en suikerbrood toe en lieten het 
spontaan vergisten. Ze beschouwden het als een 
edele drank. Farao’s dronken het uit gouden bekers, 
het werd geofferd aan de goden en zelfs meegegeven 
aan de doden voor hun reis in het hiernamaals.

De oude Grieken en de Romeinen hadden het meer 
voor wijn. Met Dionysos en Bacchus hadden ze een 
god van vreugde en wijn. En toch hadden ze iets met 
bier. Zo schreef de filosoof  Plato (ca 427 - 347 v.Chr.) vol 
lof : “Hij was een wijs man, die het bier uitvond”. Zeker 
in het noorden van het uitgestrekte Romeinse rijk 
waar de wijnrank het minder goed deed, dronk men 
graag bier. Het werd “curmi” of “cerevisia” genoemd. 
Het waren afgeleiden van Ceres, de Romeinse godin 
van de akkerbouw (graan). Dus toch een God van het 
bier?

Het zal u niet verwonderen maar bij de Germanen (in 
onze contreien dus) werd bier al vlug de volksdrank 
nummer één. Ze dronken een zwaar primitief 
tarwebier verrijkt met eikenschors en lijsterbessap 
voor smaak en houdbaarheid. 

En naar het schijnt dronk Julius Caesar, bij de 
verovering van Gallië, graag een pintje. 

In zijn boek “ De Bello Gallico” noemde hij bier een 
verheven drank.

Later schreef C.Tacticus (55 - 118 n.C.), een Romeinse 
geschiedschrijver, in zijn werk “Germania”: “ De 
Germanen drinken een vloeistof uit gerst en tarwe, 
gegist en gelijkend op wijn.”.

Biertje 
Pleziertje

Aflevering 2

Marc Cools en Johan Smet
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Kruiswoordpuzzel 285

CRYPTO 111 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) gek (Eng) (5) beet (6) oorspronkelijk (7) schuif (8) klinker (11) lomp (14) of 
(Eng) (15) meisjesnaam, vlijtig ~ (17) van adel (19) sievert (20) onkreukbaar (23) 
tweede letter vh Griekse alfabet (25) eerste deel v Franse negatie (26) stof (27) 
cilindervormig projectiel of ruimtevaartuig (29) microfoon (30) @ (31) knock-out

Verticaal: 
(2) windrichting (3) droog (4) papegaai (5) nek (8) naad tussen planken of stenen 
(9) reeds (10) misleiding (12) ~ Simpson (13) wat door reukvermogen kan 
waargenomen worden (16) denkbeeldige lijn op de aarde in het midden vd twee 
polen (18) inhoudsmaat voor vloeistoffen (21) tijdsbepaling (22) het gek zijn (23) 
waarin de ingewanden liggen (24) elektrolytische condensator (26) symbool voor 
handelsmerk (28) leuk

Oplossing kruiswoordpuzzel 284

Dit waren de 5 kandidaten om Burgemeester van Melsele 2022 te worden.

Uiteindelijk is Ilse Vercruyssen verkozen tot Burgemeester van Melsele 2022.

……..

Svelta Melsele zakte naar eerste provinciale en ondertussen was er ook een 
voorzitterswissel: Willy Collin vervangt Dirk Melis. Sportief gaat het dus wat 
minder maar de club wil er toch het beste van maken en meedoen voor de prijzen. 
Uiteraard nog steeds onder trainer Mathias Smet. Met Beveren, Haasdonk en Sint-
Niklaas in de reeks zullen er ditmaal ook heel interessante thuiswedstrijden zijn!
Basics Melsele blijft in tweede Nationale een topploeg. Deze keer moet het er eens 
van komen want de betere spelers worden een dagje ouder en de versterkingen 
verhopen het beste.
Ook Asterix Avo begint eraan in ere divisie. Met een jonge ploeg hoopt men weer 
aan te sluiten met de absolute top.

Uit Melsele 17
Paul Staut

ONS 
ELSKE  

Niemand houdt 
meer van hard 

werken dan diegene 
die ervoor betaalt. 

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 
Het weder van Sint-Cassiaan (13 augustus),  

houdt meerdere dagen aan. 
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Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

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

In Memoriam
Rudi Beck en Wilfried Andries

Op 5 juli overleed Roger Beck, uitgerekend op de geboortedag van zijn vader. Roger werd 88 jaar. In 1967 kwam hij met vrouwtje 
Mariëtte en vier kleine kinderen over van het landelijke Sint-Pauwels. Hij werkte bij Bell Telephone en het bedrijf verhuisde van Sint-
Niklaas naar Geel. Roger moest dichter bij Antwerpen gaan wonen om dagelijks in Geel te geraken. Omwille van het voetbal verkoos 
hij Beveren boven Zwijndrecht. Hij kocht een klein huisje in de Piet Stautstraat. Er kwam nog een vijfde kindje bij en samen met een 
sterke vrouw aan zijn zijde groeiden de kinderen op in een warm gezin. Ze kregen allen de kans om zo lang te studeren als ze wilden. 
Ondertussen zijn er negen kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Roger kon op vrij jonge leeftijd op brugpensioen gaan en heeft 
daar tientallen jaren van kunnen genieten. Het laatste decennium was zwaar maar Mariëtte verzorgde hem thuis zo lang ze kon. Hij 
kreeg een prachtig afscheid in de Sint-Martinuskerk.

Gerard Andries, geboren 1929, overleed op 26 juni. Hij is gehuwd met Rachelle Heyrman, is vader van vier dochters Christiane, Dianne, 
Martine en Carine en opa van negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Hij is geboren en getogen op het Zillebeek en is alom 
bekend als aardbei- en tomatenkweker. In het hoogseizoen waren het lange dagen en korte nachten. In die tijd kwamen huisvrouwen 
helpen bij de pluk, nadien seizoenarbeiders uit o.a. Polen. Met die ervaring was hij bestuurslid van de Koninklijke Bedrijfsgilde Groente- 
en Aardbeitelers Waasland. Rachelle baatte de kruidenierswinkel in het ouderlijk huis verder uit tot ze beiden met pensioen gingen. 
Ze konden samen nog genieten van een lang en gezond samenzijn dat ze besteedden aan reizen en het verzorgen van de grote tuin.

Toen we klein waren herinneren we nonkel Gerard als een opgewekte man met een zacht karakter, die niet verlegen zat voor allerlei 
fratsen. Onze grootouders baatten in die tijd een gemengd boerenbedrijf uit. Tijdens het melken van de koe vertelde hij ons fantastische 
verhalen over Sterke Jan die hij uit zijn duim zoog, maar die we met open mond aanhoorden.
Tijdens het afscheid schetsten de kleinkinderen het beeld van een warme familieman. Het jongste achterkleinkind Lena, een paar 
weken oud, was er ook. Als dat geen ultieme samenvatting is van het leven. 

Op 29 juni overleed Maria Van Audekerke in het WZC de Notelaar. Zij werd geboren op 29 oktober 1920 als enig kind van Eugenie De 
Munck, achtergebleven dochter wiens ouders vertrokken waren met de Red Star Line naar Amerika, en Alfons Van Audekerke die als 
oudstrijder vocht in de loopgrachten waar hij levenslang over vertelde.
De ouders van Maria baatten een kruidenierszaak uit in de Koben Geertstraat waar zij hielp waar nodig.  Zij volgde snit en naad in de Kloosterstraat. 
In 1941 huwde zij met Frans Van de Velde afkomstig uit een gekend gezin met 17 kinderen uit Haasdonk.  Frans richtte een schrijnwerkerij 
op waar Maria zich bezig hield met de administratie .
In de Koben Geertstraat was het een grote drukte met vooraan de winkel en achteraan de schrijnwerkerij. Zij kregen 6 kinderen waarvan 
de oudste en de jongste 20 jaar in leeftijd verschillen en dezelfde geboortedatum hebben! 
Haar 100ste verjaardag vierde Maria in haar geboortehuis.  101 werd gevierd in de Notelaar waar ze nog 9 maanden verbleef.
Ze bleef helder van geest en las bijna alle grote letterboeken uit de bib drie maal uit.
Het jaarlijks verjaardagsfeest, dat de familie bij elkaar hield, telde al een 70 tal gezinsleden:  

6 kinderen, 13 kleinkinderen, 30 achterkleinkinderen en zelfs één achterachterkleinkind.
In bewondering blikken wij terug naar dit rijkgevuld leven.   

Gisela Van Audekerke

Op 12 juli is mevrouw Annie Bosman (°01/03/1939) overleden in Woonzorgcentrum De Notelaar. Ze was de fiere en trotse mama en 
oma van twee zonen (Koenraad en Gunther Van Hal) en vijf kleinkinderen (Evy, Sophy, Dries, Toon en Lander).
Ondanks het verlies van haar geliefde echtgenoot François Van Hal (+1987) heeft zij in haar verdere leven gezorgd voor haar gezin want 
dit kwam steeds op de eerste plaats.
Nadat ze eigenhandig de beslissing had genomen om naar De Beuken te verhuizen is alles in een stroomversnelling gekomen en 
heeft ze spijtig genoeg niet lang kunnen genieten van haar mooi en gezellig 
ingericht flatje.
Zij is gewezen voorzitter van KAV/Femma Centrum Beveren alsook van Kind en 
Preventie. Op het secretariaat van de dekenij heeft zij ook gedurende meerdere 
jaren haar steentje bijgedragen. 
Zoals in het afscheidswoord tijdens de uitvaartliturgie zullen wij ons mama blijven 

herinneren als een “zorgzaam” iemand die steeds klaar stond voor iedereen en een handje zou helpen waar nodig. 
Voor gezelligheid en goede raad kon je steeds terecht in de Klapperstraat.
Bedankt mama en oma voor de vele mooie en gezellige momenten.

Koenraad Van Hal
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De Amerikaanse Minnie Riperton was gezegend met 
een hemelse stem. Zij had een stembereik van liefst 
vijf octaven. Haar wereldhit “Loving You” – met een 
zingend vogeltje op de achtergrond - uit 1975 was 
daar een uitstekend voorbeeld van en benaderde 
qua zang de perfectie.

Minnie Riperton werd geboren in een muzikale 
familie met acht kinderen in Chicago in 1947. Zij 
begon te zingen in het plaatselijk kerkkoor toen 
ze negen jaar oud was en twee jaar later begon ze 
echte zanglessen te volgen en opera te studeren. 
Als ze veertien jaar oud was tekende zij reeds een 
contract bij Chess Records en kort daarna richtte 
zij haar eigen meisjesgroep op, The Gems. De 
jaren daarop verzorgde Minnie en haar band de 
achtergrondkoortjes op talrijke Chess-opnames. In 

1967 verliet zij haar groep en werd ze lead-singer 
bij Rotary Connection. Drie jaar later koos zij voor 
een soloproject en maakte zij haar eerste album 
voor Chess. In 1971 zegde ze haar contract op met 
de platenmaatschappij en verhuisde ze met haar 
man naar Gainesville, Florida. Op dat moment zette 
ze haar zangcarrière als het ware op een iets lager 
pitje. Zij hield zich nog wel bezig met het schrijven 
van nummers maar haar gezin kwam toch op de 
eerste plaats. Op een gegeven moment kreeg ze de 
muziekmicrobe opnieuw te pakken en ging zij een 
nieuwe overeenkomst aan met Epic Records. Haar 
eerste album voor het nieuwe label met de titel 
“Perfect Angel’ bevatte enkel nummers die door 
Minnie zelf en haar echtgenoot werden geschreven. 
De producer was niemand minder dan Stevie 
Wonder die ook diverse instrumenten speelde bij de 
opnames. “Loving you” werd uitgebracht als single. 
Hierna volgden de singles “Adventures in paradise” 
van het gelijknamige album, en “Stay in love”. 
In 1978 tekende zij voor Capitol Records en nam ze 
het album “Minnie” op.
In 1977 was zij onderscheiden geweest door 
president Jimmy Carter in het Witte Huis, met “The 
American Cancer Society Courage Award” voor haar 
voortdurende inzet en openheid omtrent haar ziekte. 
In 1976 was inderdaad voor de eerste maal kanker 
vastgesteld bij Minnie.

Zij stierf op 12 juli 1979 nadat ze drie 
jaar in behandeling was geweest. 
In de herfst van 1980 bracht Capitol Records postuum 
een album uit met nummers van Minnie Riperton. 
Het album kreeg de titel “Love lives forever”… Op het 
album werd meegewerkt door een reeks bekende 
artiesten zoals Stevie Wonder, George Benson, 
Michael Jackson en Roberta Flack. 

Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Op vrijdag 24 juni gonsde het van bekend volk in de Verlatzaal van 
kasteel Cortewalle. Niet alleen de familie Pfaff was present, journalisten 
- waaronder ook Duitstalige - waren in grote getale aanwezig. Na pater 
Jeroom Heyndrickx was het de beurt aan Jean-Marie Pfaff om verder door 
het leven te gaan als ereburger van onze gemeente. Burgemeester Van De  
Vijver had zich goed laten informeren en schetste de carrière van ‘Il Sympathico’. 

Rudy Beck belichtte de figuur Jean-Marie in het boek ’Beverenaars van de 
Twintigste Eeuw’, een uitgave van onze De Beverse Klok uit 2001. Wij waren dus 
ver vooruit om hem het ereburgerschap van onze gemeente toe te kennen.  Hij 
werd geboren in Lebbeke op 4 december 1953 en enkele jaren laten verhuisde 
de familie naar Beveren. Voetbal was nooit ver weg. De twee oudere broers Louis 
en Jean-Baptiste speelden in de eerste ploeg van Aalst. Jean-Marie en broer Toon 
bonden daar hun eerste voetbalschoenen aan op de leeftijd van respectievelijk 10 
en 11 jaar. Jean-Baptiste werd opgemerkt door SK Beveren dat toen in derde klasse 
aantrad (Louis was te duur). Jean-Marie volgde opleiding in de Centrumschool en 
het GTI, maar hij blonk toen al uit met zijn uitzonderlijke keeperscapaciteiten. Hij 
was enkel nogal klein van stuk, maar net op tijd kreeg hij zijn ‘scheut’. 

In 1971 werd hij Belgisch UEFA-internationaal en één jaar later debuteerde hij in de 
Beverse eerste ploeg. Vanaf dan ging het razendsnel bergop. 

In mei 1976 deed hij zijn intrede in de nationale ploeg tegen Nederland, een eerste 
van 64 interlands. Met Beveren ging het toentertijd opperbest: bekerwinst in 1978, 
de titel in ’79; met Jean-Marie zo mogelijk nog beter: Gouden Schoen 1979, finale 
met België Italia 80, eindrondes WK in ‘82 en ‘86, beste doelman van de wereld in 
1987. Vanaf 1982 beleefde hij zeven knappe jaren bij Bayern München.

Ook na zoveel jaren blijft Jean-Marie in de kijker en hebben de media een gewillige 
kluif aan hem. Dat bewees de aanwezigheid van zoveel journalisten. Daarnaast 
waren er collega’s die hem nog kennen uit zijn periode in Beveren. Paul Noppe 
die hem heeft meegemaakt als ploeggeneesheer, oud-spelers die met hem de 
grootste successen hebben meegemaakt. Broer Danny was aanwezig (libero in 
de jaren tachtig) en Toon moest afzeggen wegens ziekte. Ze hebben ook in SK 
Beveren furore gemaakt.
Jean-Marie maakte in zijn bekende stijl een slot aan deze academische zitting. 
Emoties waren nooit ver weg. Een staande ovatie bewees dat de sporen van het 
legendarische voetbal van SK Beveren nog niet zijn uitgewist. 

Jean-Marie Pfaff 
Ereburger

Wilfried Andries

Freddy Buyl , Jean-Janssens en Heinz Schönberger, iconen uit de gouden jaren. 
Op de tweede rij een icoon van VK Palamos.

LEK AT 
GEZEET IS 

Mensen eisen vrijheid 
van meningsuiting als 

compensatie voor de vrijheid 
van denken waar ze zelden 

gebruik van maken.

Sören Kierkegaard
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Gele ditjes - Blauwe datjes
Rudy Beck

SPORT

Vrijdag 24 juni werd door de Beversekegelclub ‘den Beker van het Schoolkegelen’ 
- 2021 - 2022 uitgereikt.

De Verrekijker uit Verrebroek  won de beker met een gemiddelde aantal kegels 
van 432. Tweede werd De Toren uit Melsele met 425 kegels en derde werd De 
Oogappel uit Vrasene met 424 kegels. De winnende klas kreeg naast een Beker ook 
nog een Diploma en een Schotel van de Gemeente Beveren.
De twee initiators van de Beversekegelclub die dit schoolkegelen organiseerden 
waren Andre De Roeck en Francois De Block.

Op de foto de Winnende leerlingen uit De Verrekijker met hun lerares en drie 
afgevaardigden van de kegelclub: Jos De Groof , Andre De Roeck en Leonard Van 
Overmeire. De Sportdienst werd vertegenwoordigd door Annelies Dhoey.

Schoolkegelen
Leonard

©Annelies Dhoey (afgevaardigde sportdienst).  

ADO DEN HAAG en HELMOND SPORT waren de twee buitenlandse 
tegenstanders van SK Beveren in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. 
Voor het eerst is Helmond Sport een tegenstander van Beveren. ADO Den 
Haag was eerder, in 1975 twee keer een opponent van SK Beveren.  ADO staat 
voor Alles Door Oefening.
Op het eind van het seizoen 74-75 kwam ADO naar de Freethiel voor 
een oefenwedstrijd. In België was een paar maanden  eerder officieel het 
PROFVOETBAL boven de doopvont gehouden. . De eisen om te participeren 
aan het profvoetbal waren de volgende : minstens 13 profspelers (34800 
frank per jaar), een stadion met 15.000 plaatsen, verlichting, een terrein met 
afmetingen 105-110m op 60-75m, een parking, een dokterscabinet, een 
perstribune, een radio-en tv-cabine, 
Beveren testte toen drie spelers , Chris Stroybandt (Beerschot), Alfons 
Groenendijk, een Nederlander van Deventer en De Bleeckere van de 
toenmalige eerste provincialer Fc Nederbrakel. .
Beveren speelde met JM Pfaff, Richard Verelst, Patrick Verhoosel, Freddy Buyl, 
Rudy Van Goethem(Toon Pfaff ), Jaak Roelandt, Frank Schrauwen, Bob Van De 
Sompel(Stroybandt), Groenendijk, De Bleeckere(Robert Rogiers), Hugo De 
Raeymaeker. 
Bij ADO toen de legendarische doelman Ton Thie (13 seizoenen in de eerste 
ploeg bij ADO), de nog piepjonge Johny Dusbaba die later bij Anderlecht 
belandde, Tsheu La Ling, Martin Jol, Aad Mansveld en Dick Van Der Wulp. 
(trainer was Evert Teunissen).

In hetzelfde jaar, maar een ander voetbalseizoen ( bij Beveren was trainer 
Rik Matthijs vervangen door Jef Jurion) sloot Beveren in augustus haar 
voorbereiding af met een uitmatch bij Den Haag. Ook Den Haag had een 
nieuwe trainer, De Joegoslaaf VUJADIN BOSKOV die later ook nog trainer zou 
worden bij ondermeer Feyenoord, Real Madrid, Sampdoria Genua, AS Roma 
en Napels.  Beveren verloor met 3-0 na twee goals van Tsheu La Ling en één 
van Martin Jol. Beveren speelde met JM Pfaff, Fred Van Gremberghe, Paul 
Vangenechten, Freddy Buyl, Richard Verelst(Rudy Van Goethem), Bob Van De 
Sompel, Bob Rogiers(Bert Cluytens), Frank Schrauwen (Hugo De Raeymaeker), 
Guy De Baere en Hans Engbersen.  
Nu werd met 2-1 verloren van ADO waar vooral de trainer beroemd is, DIRK 
KUYT, 104 interlands voor Nederland en zes jaar actief bij Liverpool (ook 
nog bij Feyenoord, Utrecht en Fenerbache). Bij ADO ondermeer de 20-jarige 
Gylermo Siereveld wiens vader Giovanni in het seizoen 2008-2009 zeer dicht 
bij een transfer van Hoek naar KSK Beveren stond maar uiteindelijk geraakte 
beide clubs het niet eens over de prijs. Gylermo Siereveld kwam deze zomer 
over van Nac Breda.

Onze Beverse voetbaltrots Tine De 
Caigny schreef geschiedenis op het 
EK in Engeland. Met een treffer tegen 
Italië (1-0 zege) zorgde ze er voor dat 
de Red Flames voor het eerst in de 
geschiedenis de kwartfinales haalden 
in een groot tornooi. 
De nog altijd maar 25-jarige voetbalster 
zit al aan 79 wedstrijden bij de Red 
Flames, daarin scoorde ze 38 keer. Het 
afgelopen seizoen speelde ze bij het 
Duitse Hoffenheim (Duitsland haalde in 
Engeland de finale op het EK).

Historische goal voor Tine.
Rudy Beck

Als jonge wielrenner leer je de wereld kennen, ook al ga je niet noodzakelijk in 
het buitenland koersen. Yaxano Smet uit Kruibeke werd op 5 juli tweede van 
48 renners in de juniorenkoers in Knesselare. Hij stond op het podium naast 
de nummers 1 en 3 van de wedstrijd en dat waren twee Australiërs!

sPORT ANDERs  
Roger Puynen
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Oplossing Crypto 111:   

MOKT   VRIJEN   EIKELS   KADUUK   ANTILOOP   
ANACONDA   LICHTJAAR
KWATONGEN   SCHARREL   IEVERST   DISCUS    
ADIOS  en dus …  KIJKDICHTHEID

De aardbeifeesten vinden hun oorsprong in 1954 toen de toenmalige pastoor 
Ivens de aardbeienteelt wilde propageren. De archivaris van de feesten was 
ongetwijfeld Jos Aps die jarenlang de gewaardeerde presentator was van de 
prinsesverkiezingen. 

In 1963 werd het enthousiasme van Raymond Melis geconcretiseerd en werd 
tussen Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en Sinksen een tent op het Kerkplein 
geïnstalleerd. Het was nogal vanzelfsprekend dat men in Melsele zou kiezen 
voor de Grote Aardbeifeesten. In geen tijd groeide dit initiatief uit met een 
aardbeiententoonstelling, optredens en als sluitstuk de verkiezing van de 
aardbeiprinses. De traditie ontstond om elk jaar een korf primeurs aan te bieden 
aan de koning.
Een andere constante werd verzorgd door wijlen Romain De Coninck. Vanaf 1972 
schilderde hij jaarlijks de aardbeiprinses. In 2018 kon niemand vermoeden dat het 
zijn laatste zou zijn. Hij overleed op 1 mei 2019.
Hoe het zich allemaal verder ontwikkelde, kun je lezen en bekijken in het boek dat 
aangeboden wordt aan 30 euro. Het werd voorgesteld in de Boerenpoort en met 
grote waardering onthaald. 

Voorstelling boek
60 jaar aardbeifeesten

Wilfried Andries

Enkel lachende gezichten: Ann Cools, Herman Janssens, Paul Verelst, 
Julien Weekers, Frans Verelst, fotograaf Dirk Van Dosselaer,

 schepen Laura Staut en fotograaf Emiel Thomaes.

 

Het nut of de onzin van sommige goede raad.  
Sportievelingen in fitnesscentra weten misschien niet dat de uitvinder van 
de loopband (waarop ze zich in ’t zweet trainen) zelf overleed op 54-jarige 
leeftijd. 
En dat de bedenker van de gymnastiek stierf toen hij 57 jaar was. 
De wereldkampioen bodybuilding is gestorven op 41-jarige leeftijd en ‘s 
werelds beste voetballer, Maradona, op 60-jarige leeftijd. 
James Fuller Fixx hielp de fitnessrevolutie in Amerika te lanceren door 
hardlopen populair te maken. Hij stierf aan een hartaanval tijdens het joggen 
op 52 jarige leeftijd. 
Dat zijn maar enige voorbeelden van mensen die het misschien goed 
bedoelden door bewegen te propageren maar bij wie dat slecht is uitgevallen. 

En wie het tegenovergestelde deed kwam soms tot een positief resultaat. 
Zo is de uitvinder van het zoetighedenmerk Nutella overleden op 88-jarige 
leeftijd  
Sigarenmaker Winston leefde tot hij 102 jaar was. 
De uitvinder van opium stierf tijdens een aardbeving op 116- jarige leeftijd. 
En de bedenker van de Hennesseylikeur heeft tot zijn 98 jaar geleefd. 
Hoe kwamen de dokters dan tot de conclusie dat lichaamsbeweging het 
leven verlengt? Toch niet door naar de dierenwereld te kijken! 
Een konijn springt toch steeds op en neer, maar het leeft maar 2 jaar. En de 
schildpad die op het eerste gezicht niet beweegt, leeft 400 jaar. 
Trek je van die afschrikkingen of van de raadgevingen niet al te veel aan.  
Rust als je denkt dat je lichaam dat nodig heeft.  
Ontspan je!  
Hou je koel bij te hoge zomertemperaturen.
Eet als je honger hebt en neem op tijd een drankje en geniet!

OUDE VOLKSGEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

Roger Puynen

Van dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus trekken we langs verschillende deelgemeenten met 2 sprankelende acts. 

Gentleman Jongleur
19 uur: Champagne! | Gentleman Jongleur (BE)

Olivier Palmier, de gentleman jongleur bijt de spits af met zijn sprankelende show Champagne! Deze ober 
brengt heerlijke acrobatie met alledaagse voorwerpen. Olivier brengt u met plezier de kneepjes van het vak 
bij en leert u als een professional het tafellaken van een gedekte tafel trekken. Champagne serveert u na het 
zien van deze show nooit meer hetzelfde...

Hirondelles
20 uur: Crèpes de la Bete | Hirondelles (NL)

Het is alweer even geleden dat het beroemde crêpes-restaurant van een vooraanstaande familie op zijn 
hoogtepunt was. De tijden zijn veranderd en vanuit financiële overwegingen hebben de nazaten het chique 
restaurant moeten verruilen voor een paar tafeltjes en een keuken in de open lucht. Het is zwoegen en 
zweten om het restaurant in stand te houden en er voor te zorgen dat de al lang overleden grondleggers van 
het restaurant zich niet omdraaien in hun graf.
Praktische info: De eerste voorstelling start om 19 uur, de tweede voorstelling start om 20 uur. GRATIS
Locaties: 16/08: Pastoor Verwilghenplein, 9120 Haasdonk
 17/08: Terrein scouts Kieldrecht, Oud Arenberg 88b, 9130 Kieldrecht
 18/08: Terrein chiro Ieweko, Kalishoekstraat 109, 9120 Melsele
 19/08: Terrein chiro Kallo, Kallodam 2, 9120 Kallo

Straattheater on tour
16 aug 2022 - 19 aug 2022



11

Nele Deyaert woont in Beveren, is getrouwd en mama van 2 zoontjes (7 en 9j)
Zij studeerde aan de KU Leuven  en was 4 jaar op kot in Leuven
Ze is basketbal beginnen spelen in Melsele (op 6 jaar) om dan op 14-jarige leeftijd 
naar 1ste klasser Kortrijk en vervolgens Namen en Waregem te trekken. Allen 
toppers in het vrouwenbasketbal.
Na een aantal jaren bij de nationale jeugdselecties, op 17-jarige leeftijd ook deel 
van de Belgian Cats.  
Na haar studies begonnen aan een buitenlands basketbalavontuur in Mondeville 
(Frankrijk- 2 jaar) en Burgos (Spanje – 3 jaar) om daarna terug te keren naar België 
en haar basketbalcarrière verder te zetten bij o.a. Namen en Waregem.  Nele werd 
liefst vier keer uitgeroepen tot speelster van het jaar! Begin 2020 heeft ze de 
basketbalschoenen aan de haak gehangen.
Momenteel is ze werkzaam als Teamcoördinator bij SEPIA Events (Beveren) en de 
voorbije 3 jaar ook actief als jeugdtrainster bij Basics Remant Melsele (U12A).

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Basketbal, concertje meepikken, in de natuur vertoeven (weg van de drukte), 
afpreken met vrienden

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
Heater Nova, The National, The Weekend, Florence and The Machine,…

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?  
Daar wil ik nog niet aan denken.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?   
Basketbal uiteraard.
Op TV kijk ik graag naar tennis en atletiek

Wie bewonder je?  
Onbaatzuchtige mensen 

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Grey’s Anatomy kijken met een grote zak ribble chips bij de hand

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Als een vogel....vrijheid!

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
De ondraaglijke lichtheid van het 
bestaan (Milan Kundera)

Hoe kom je tot rust?  
In de natuur kom ik tot rust, maar ook 
door te luisteren naar muziek.

Welk is je lievelingsgerecht?  
Ik hou erg van pasta allerlei.

Wat was je aangenaamste ervaring? 
Ik heb de kans gekregen om van mijn 
hobby mijn beroep te maken

Lievelingsland?  
Nieuw-Zeeland, Frankrijk, IJsland

Sympathiekste stad/gemeente?  
Waregem... daar heb ik altijd 
graag basketbal gespeeld ...mooie 
herinneringen

De stad of het platteland? Het bos of de zee?   
Ik kan onmogelijk kiezen. Soms het ene, soms het andere

Wat is voor jou geluk?  
Kunnen zijn wie je bent. 
En nog zoveel andere kleine dingen...

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Een goed glas rode wijn

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Ik kan weer niet kiezen. Soms het ene, soms het andere

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Mijn terras als de zon schijnt. Hoe leutig is dat…

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)   
Hypocriete mensen.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?   
De leuke schommel aan de notelaar in de tuin van het huis waar ik tot mijn 7 jaar 
gewoond heb.

Wilde nou ies 
wa weten?

20 vraagjes aan Nele Deyaert

Paul Staut

We zijn er nog niet vanaf, dat beginnen we meer en meer te beseffen. Er is een 
zevende golf en de opnames in de ziekenhuizen nemen toe. De verwachtingen 
zijn somber, zowel in het najaar als in de winter verwacht men nieuwe golven 
die ons parten gaan spelen. Vandaar dat het ministerie van gezondheid beslist 
heeft tot een nieuwe vaccinatiecampagne. Vanaf september komt er een nieuwe 
booster. De groep van 65-plussers krijgen een nieuwe uitnodiging. De bewoners 
van de woonzorgcentra worden aangemoedigd voor een tweede boosterprik. Het 
zorgpersoneel in ziekenhuizen en de eerstelijnszorg (thuisverpleging, huisartsen)  
vormen de tweede groep. 
Wat de groep van 50 tot 64 jaar betreft, zijn het vooral de mensen met een 
onderliggende aandoening die een hoger risico vormen. Omdat die moeilijk op te 
sporen zijn, wordt de ganse groep uitgenodigd. Voor de groep van 18 tot 50 jaar 
komt er geen massacampagne. Een extra booster is wel mogelijk op individuele 
vraag. Voor de jongere leeftijd is gen herfstbooster voorzien behalve voor jongeren 
die in de zorg actief zijn.

De Wetenschapper
Corona

Wilfried Andries



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 (campus 
St.-Anna van het AZ Nikolaas) en één in 
Sint-Gillis-Waas (campus St.-Helena van 
het AZ Nikolaas). 

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

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

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

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

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

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

TANDARTSEN
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en feestda-
gen 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 : 28 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
Paul Verelst 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons : Siebe Puynen
Strip : Kathleen Bosman

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 : GraffitiPuursesteenweg 390a  
2880 Bornem

Riekes zit in een café te wachten op 
zijn vriend Zjeraar die ongewoon 
lang wegblijft. 
Omdat hij dat vervelend vindt, 
bestelt hij ondertussen al een 
biertje. Hij voelt dat hij naar het 
toilet moet en hij kijkt rond in ’t café 
want er zitten een paar rare figuren. 
Daarom neemt hij een bierkaartje 
en schrijft er in grote letters op: Ik 
heb in dit glas gespuwd. 
Gerustgesteld zoekt hij het toilet 
op. In deze post-coronatijden zal 
niemand het wagen om van zijn 
glas te drinken. 
Als hij terug in de gelagzaal komt 
en verwacht dat hij Zjeraar nu gauw 
zal zien, loopt hij naar het tafeltje 
waarop zijn glas staat. 
Hij ziet dat er op het kaartje iets 
bijgeschreven is. 
IK OOK, staat er in hoofdletters. 
En meteen is zijn dorst over.

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen
Lorena Wiebes, Nederlands 
snelste wielrenster van het 
ogenblik, heeft een opvallende 
familienaam. Dat was ook 
onze lezer André Heyman niet 
ontgaan. 
Okee, je moet een beetje onze 
Wase volkstaal kennen en je 
hoort dan een grote gelijkenis 
met wat een Beverenaar zegt 
over een kat die plots een stuk 
vlees van het aanrecht steelt: ‘Zij 
was ermee WIEPPES!’ 
‘Wieppes ’of ‘wiebes’ suggereert 
dat iets plots, ook onverwacht 
en snel gebeurt. Het wordt 
nog weinig gehoord. Je mag 
het zeker niet verwarren met 
WIEDDES. Dat laatste hoor je 
meer gebruiken, vooral in de 
zin: ‘Dat is nogal ‘wieddes’ = 
dat is duidelijk, begrijpelijk, 
vanzelfsprekend.  
Of de genoemde Lorena Wiebes 
haar spurtsnelheid te danken 
heeft aan haar familienaam 
moet nog verder onderzocht 
worden.

‘t klokzeel
Roger Puynen
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OVER WATERTEKORT, … 
Wie met de land- en tuinbouw te maken heeft, 
had het de laatste tijd niet onder de markt. 
Neem nu het probleem van de uitstoot van 
stikstof. Gewoonlijk wordt daarbij de boer als 
hoofdschuldige aangewezen. Vooral diegenen die 
hun veestapel zodanig uitgebouwd hebben dat 
het een hele industrie geworden is. Zo worden de 
gronden die nog bewerkt worden voor menselijk 
voedsel dat ons allen aanbelangt schaarser en 
schaarser. Het probleem van de droogte doet 
daar nog een schep bovenop: ze mogen nu uit de 
onbevaarbare rivieren en beken geen water meer 
oppompen om hun akkerland te bevloeien.  
Een man uit Meerdonk en één uit Bazel die 
samenwerken, zoeken een uitweg door 
droogteminnende planten op hun akkers te 
planten; ze proberen lavendel te kweken en in het 
Waasland een tweede Provence te creëren en ze 
trachten zo de uitdroging van onze bodem een 
neus zetten. 
Het klinkt poëtisch, maar als er straks 
voedseltekort dreigt valt er aan die welriekende 
planten weinig te knabbelen.  

…GRONDVERVUILING,… 
Op de koop toe zijn Zwijndrechtse en een deel 
van de Beverse landbouwgronden jarenlang door 
de fabriek 3M vervuild. En nu probeert die firma 
met schone woorden en beloften te redden wat 
er nog te redden valt. PFAS  is een verzamelnaam 
voor chemische stoffen die door de mens 

gemaakt zijn en voorheen niet voorkwamen in 
de natuur. Van een aantal PFAS is geweten dat ze 
een gevaar vormen voor de gezondheid, zich zeer 
gemakkelijk verspreiden en niet afbreken als ze 
in het milieu terechtkomen. De bekendste telg uit 
de PFAS-familie is PFOS, de chemische verbinding 
die leidde tot vervuiling rond de 3M-fabriek in 
Zwijndrecht En dat is meteen de grootste PFAS-
vervuiling in Europa in woon- en natuurgebied. 
Het schoonwassen van de gronden die in een 
bepaalde cirkel omheen de fabriek liggen, dringt 
zich op en de betrokkenen 
vragen zich af hoe dat moet gebeuren. 

…EN DUMPINGPRIJZEN. 
In West-Vlaanderen is er een bloemkolenkweker 
die het vorige maand niet meer zag zitten om nog 
verder voor een hongerloon te werken door nog 
groenten te kweken voor de conservenindustrie. 
Vermits die laatste zich niet aan de prijsafspraken 
houdt, ploegt de moe getergde man al die 
volgroeide koolplanten onder. 
De conservenproducent ziet blijkbaar zichzelf 
als slachtoffer in die ‘story’. Hij beweert dat de 
warenhuisketens hem dwingen om zijn glazen 
potjes met groenten tegen dumpingprijzen af 
te zetten, en zo kan hij niet ‘de volle pot’ betalen 
aan de groentenkwekers ‘zonder er zijn broek aan 
te scheuren’. En die teler had een treffelijke prijs 
voor zijn kolen verwacht, vandaar zijn ongewoon 
doortastende reactie waarmee hij vooral … 
zichzelf benadeelde.


