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2. Voorwoord
Een eigen cluborgaan is steeds het uitzonderlijke voorrecht en kenmerk geweest van een
florerende studentenclub. In de jaren ‘50 heeft Gent slechts 2 gekend, namelijk ’t
studentenspieghelken van Laetitia en onze Scaldisgalm. De eerste jaargang van dit blad werd
in oktober 1959 boven de doopvont gehouden en beleefde een stijgend succes. Het zesde
nummer in mei 1960, was zelfs het beste van de hele reeks. De Scaldisgalm stierf toen een
vroegtijdige dood en ging de geschiedenis in als een der vele verwezenlijkingen van Scaldis
1959-’60.
Het zaad dat toen werd gestrooid droeg nog kiemen. Amper 4 jaar later, bij het 30 jarig
bestaan van de club, zorgde Karel Ringoet voor een tweede jaargang. Ook dit initiatief was
echter geen lang leven beschoren en werd dus niet meer voortgezet.
10 jaar later werd uiteindelijk onder het praesesschap van Guy Kerremans nog een derde
keer geprobeerd de Scaldisgalm van grond te krijgen maar helaas bleek ook dit na enkele
geslaagde nummers verloren moeite.
Nu, bijna 35 jaar na dat de laatste Scaldisgalm van de persen is gerold, beleeft Scaldis zijn
gloriedagen van weleer opnieuw. We organiseren sinds 2007 opnieuw de Vierzustersteden
en er wordt gewerkt aan een groots Galabal met voorgaand oud-ledenbanket. Samen met
dit clubblad zijn die drie element het teken dat Scaldis terug volop leeft en ze een goede
band heeft opgebouwd met haar oud-leden.
Hopelijk mogen alle initiatieven deze keer naar de toekomst voortgezet worden zodat
Scaldis met veel trots kan beginnen aan het 75ste levensjaar, dat zijn hoogtepunt zal kennen
met de publicatie van <<75 jaar “Wij zonen van de Scheldekant”>>.
Ut floreat, valeat et crescat Scaldis!
Jern Vermeiren
Praeses 2005-‘06

Beste Scaldisianen,
Scaldis leeft en werkt aan haar toekomst!
We mogen hierbij de banden met het verleden niet vergeten.
Wij zoeken daarom naar memorabele verhalen, fotomateriaal en andere archiefstukken.
Laat onze geschiedenis niet verloren gaan!
Neem daarom gerust contact op met Jern ( jernvermeiren@yahoo.co.uk of 0496776564 )
of via onze Scaldis mail ( scaldis_dendermonde@yahoo.co.uk )
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3. Tim doet zijn zegje
Waarde Scaldianen,
Scaldis leeft!
Laat daar vanaf nu geen twijfel meer over bestaan. Nog steeds zorgen wij ervoor dat
Dendermondse nieuwkomers zich meteen thuis voelen in Gent. Ook al heeft de Scaldiaanse
studentikoziteit zich gedurende de jaren verplaatst van Dendermonde naar Gent, de
onderliggende gedachten en streefdoelen van Scaldis zijn steeds dezelfde gebleven. Al bijna
75 jaar lang, dames en heren, biedt Scaldis activiteiten voor de student van Dendermonde
en omstreken. Al 75 jaar lang zijn wij een “opvangnet” zonder vooroordelen, waar mensen
zich gezellig kunnen amuseren en tegelijkertijd hun sociaal IQ wat aanscherpen. Inderdaad,
er zijn perioden geweest dat de vlam van Scaldis gedoofd was…, maar net zoals een feniks
uit zijn assen herrijst als een nog grotere vlam, zo is het bij Scaldis geschied. Voor mij het
grootste bewijs dat onze club nooit volledig en voor altijd van deze aardbol zal verdwijnen.
En terecht !!
De grootste hedendaagse vijand blijft echter de vooroordelen. Jullie weten wel wat ik
bedoel: “leden van een studentenclub zijn gewoon een bende zuipers, nietsnutten. Ze falen
in hun richting en terroriseren de omgeving…”. Enkele van de vele uitspraken die totaal uit
hun context getrokken zijn en eigenlijk gewoon verkeerd zijn. Spijtig genoeg zijn er velen die
zo denken en dat aan kun kinderen nog wijs maken ook. De leden zelf, aan de andere kant,
die weten beter. Het doet me dan ook veel plezier als ik advocaten, doktoren, biologen,
economen, managers, enz.(ik wil hiermee ook gewoon illustreren dat ”falen in hun richting”
al uit den boze is) hoor praten over hun vroegere studentenleven binnen de club en het niet
schaamte of spijt is die hun stem overheerst, maar tevredenheid en trots. Ook de fonkel in
hun ogen bij het terugdenken aan vroeger, spreekt boekdelen voor mij. De studentikoziteit
“à la Scaldis”, beste mensen, mag van mij voor eeuwig blijven doorgaan, want die ervaring is
iets dat men niet leert op de schoolbanken en zeker belangrijk is voor iemands persoonlijke
ontwikkeling!
Ik weet alleszins dat ik later ook mijn kinderen ga overtuigen van het nut ervan. Maar zover
zijn we gelukkig nog niet.
Ik groet jullie van harte en hoop jullie snel op een activiteit te mogen ontvangen,
Ut vivat, crescat et floreat Scaldis!

Tim Buydts
Praeses Scaldis 2007-2008
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4. Het praesidium aan u voorgesteld…

echte zonnetje in huis en noemt iedereen
gezwind schattebees. Een gele (op zijn
Dendermonds uitgesproken liefst) krans is zijn
favoriet attribuut.

1. Senior
Student geneeskunde Tim gaat al voor zijn
vierde jaar mee in Scaldis. Na zijn
schachtenjaar werd hij meteen
gebombardeerd tot quaestor en het jaar
nadien was hij cantor. Het stond echter in de
sterren geschreven; Tim Buydts moest en zou
praeses worden van zijn geliefde
studentenclub. Al dan niet onder lichte
dwang, behaalde hij een klinkende
overwinning, waardoor het voortbestaan van
Scaldis weer een jaar verzekerd was.
Tim zet zich altijd ten volle 100% in. Of hij zich
weer eens origineel opmaakt voor een
themacantus, of wanneer hij de bowling weer
eens onveilig maakt… Tim doet het met
overgave. Zijn bijnaam Schwjoeng is hem niet
gestolen.

3. Quaestor
Meestal de saaiste persoon van het
praesidium, maar in dit geval wordt dat
ruimschoots gecompenseerd door de
vrouwelijke vormen van geneeskunde student
nummer 2. Als dochter van oud-lid Luc Van
den Berghe stond het voor Valérie al vroeg
vast dat ze deel wou uitmaken van Scaldis.
Een vrouw met geld is nooit te vertrouwen,
maar haar kennis in de beginselen der
wiskunde en haar gevoel voor orde haalden
ons over de streep. Haar bijnaam is Joieke
[Zjwake] en die bijnaam wil ze keer op keer
bewijzen. Haar lievelingsactiviteit is de
cocktailfuif, waarover ze smakelijke anekdotes
kan vertellen…

2. Vice
De vice staat op elk moment in de schaduw
van de praeses. Hij doet ongeveer alles wat
een praeses doet, maar dat zonder groot lint
met flosjkes en het bijhorende ego. Voor
Bram is het een stukje thuiskomen. Na een
sabbatjaar neemt hij weer zijn geliefde functie
op in het huidig praesidium en dat met volle
goesting. Deze toekomstige bioloog is het

4. Secretaris
Moet kunnen zwijgen, opletten en schrijven
tegelijk. Er was omtrent deze functie enige
commotie toen bleek dat een opstel van
Maarten uit het zesde studiejaar maar een
7/10 haalde. Dit misstapje werd hem snel
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vergeven, wanneer bleek dat zijn
tegenkandidaten voor deze functie actief
waren in de porno industrie.
Sinds dit jaar staat deze verpleegkunde
student ook in voor de (her)uitgave van dit
blad.

5. Cantor
Vormt samen met de zeden en de
schachtentemmer de heilige drievuldigheid
van een cantus. Deze chemicus in wording is
de jongste van het praesidium. Hij
compenseert zijn jeugdigheid gelukkig met
een enorme werklust. Om cantor te worden
sloot Bo zich enkele maanden op samen met
zijn SingStar®. Sindsdien slaagt hij erin om van
elk liedje moeiteloos de maat en toon te
houden. Succes verzekerd!
Op straat werd hij al meerdere keren
aangeklampt voor een handtekening, iets
waar zijn sprekende gelijkenis op SAmmy
TANghe voor kan tussen zitten.

6. Zedenmeester

scaldismannen hem de weg wezen. Sören
onderging een spoeddoop en een inwijding in
het cantus leven. Amper enkele weken later
werd hij verkozen tot nieuwe zeden, een
functie dat hij voor het tweede jaar op rij
vervult ( met verve ). Als geen ander kent hij
de leukste straffen, als geen ander weet hij de
commillito’s stilhouden, kortom the right man
at the right place.
Later gaat Lex, of Sören zoals je wilt, iets met
pc’s doen. Niet denken dat hij een nerd is, hij
kent elk café vanbinnen en buiten ( en dan
vooral de wc’s [nvdr: verdere details besparen
we u, beste lezer]).
7. Schachtentemmer

Onder het aaibare uiterlijk van deze man zit
een sadistisch beest, klaar om schachten naar
hun slachtbank te leiden. Gewapend met de
meest vernederende doopopdrachtjes, het
smerigste recept van schachtenpap hoopt hij
het leven menig schacht zuur te maken.
Daarnaast beschikt hij nog over genoeg
andere troeven, zoals het vermogen om snel
vertrouwen te winnen van onze schachten
(om het daarna te misbruiken natuurlijk).
Jan is zijn naam en is student geneeskunde
nummer 3. Hij staat altijd klaar om mee
dingen te organiseren en is zeer vertrouwd
met het cantusleven. De enige dingen dat hij
haat op een cantus zijn ongehoorzame
schachten en de kwak straf

De zeden werd 3 jaar geleden opgemerkt in
een café, eenzaam en verloren, tot

6

5. Wist je dat… ?

Mijn paard, schoon paard in Dendermonde zeker en vast van toepassing is…
Ons paard geen ajuinen schijt…
En al zeker geen ajuinen mag…
De ajuinen bij jullie uit het gat van een ezel vallen…
Er dit jaar eens werk moet gemaakt worden van een vete-cantus…
Regels op deze cantus belangrijk zullen zijn om de orde te bewaren…
Onze stad nog niet half zo hard stinkt als die van jullie…
In 2010 het Ros Beiaard weer door onze stad loopt…
Leden van Scaldis onder het Ros Beiaard zullen lopen…
Severs Paul adoreren volledig fout is…
Jaarlijks als een vrouw verkleed gaan ook een beetje marginaal is…
T Ros Balatum allergisch is aan suiker…
Er bij het toedienen van suiker niet zoveel beweging meer in te krijgen is…
Reuzen uit Dendermonde werelderfgoed zijn…
Scaldis in 1961 een tijd lang het Aalsterse Belfort heeft bezet…
Er toen lustig met appelsienen naar beneden werd gesmeten…
Blauw beter met rood en wit samen gaat dan geel…
Elke Scaldiaan met recht en rede trots is op zijn stad…
Eén en twintig september een dag om te onthouden wordt…
Foto’s van deze dag op jullie netvlies zullen gebrand staan…
T Deiremonds een veel schoonder dialect is als het Oilsjters
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6. J’aime, J’aime Durbuy
Het verslag over de Scaldisweek

Liefste Mama,
Ik sgrijf je nu vanop de trein richting
Dardennen over mijn vakantie met het
preezidiejum. Vier uur op een trein zitten is
wel lang ze mama! In Brussel kwamen er zo
mensen mij lastig vallen, die hun gezicht en
handen precies ni goed hadden gewassen. Die
wouden mij vanalles verkopen, ma da ebbek
ni gedaan hoor!
Toen ik daar in barvo ofzoiets aankwam,
waren ze mij precies vergeten. Keb een half
uur moeten wachten tot Tim ( ge weet wel,
die jongen da zo beetje baas is over ons en zo
een beetje ontploft haar heeft ) eens
terugbelde. Ze waren daar gaan varen met
een bootje en ze waren hunne weg kwijt! Dan
kwamen de Joeri en den Ief mij halen toch.
Die meneren praatten zo beetje raar, zoals
nonkel Patrick als hij een paar biertjes
opheeft. Die meneer Joeri wist ook ni meer
hoe hij moest rijden. En hij had dan nog zo
een geepeees. Ma we zijn toch goed
aangekomen ze mama.
Ik kwam daar toe en er gingen al een paar
jongens weg, waaronder die jongen da
iedereen schattebees noemt. Das toch maar
ne rare ze mama.
We zijn dan beginnen pokeren, maar ik kon
mij ni goed concentreren ze. Die kamer hing
gans vol rook, ik kon mijn kaarten nieens zien.
Keb dan nog al mijn sjips verloren aan Jern,
die meneer met zijn luide stem en ben dan ne
film gaan kijken ( mama, ik lag wel iets later in
mijn bedje als anders, ma tis vakantie he ). Ik
kon daar de eerste nacht niet slapen, daar
waren zo allemaal geiten. Die riepen de ganse
nacht Jéééééérn, Jéééééérn, ma da kon die
meneer toch niet uitleggen hoor.
De dag erna was ik als eerste op, flink he!! Ik
heb dan maar naar de Franse televiesie
gekeken, ma daar verstond ik ni veel van. Die
andere slapen allemaal zo lang mama, twas al

middag toen ze stillekesaan naar beneden
kwamen. En ze hadden allemaal van die klein
rode oogjes, tzal iets met de lucht van die
Walen zijn? Het stonk daar ook ze, ni alleen
die koeien maar die proseenjoren ook een
beetje ( veel ) ze. Gelukkig hadden we twee
doesjes. Die ebben toch rare manieren van
ontbijten hoor. Die namen daar allemaal
curryworsten met rare limonade ( geweetwel,
da da nonkel Patrick graag drinkt). Ma kmocht
ook es proeven en da is wel lekker. De Joeri
was een paar keer kok, ma volgens mij kan die
ni goed koken ze. Alles wada eetbaar lijkt
gooit die int frituur. Wadden curryworsten
gekocht en hij had die allemaal gebakke dieje
avond nog, lief he?
Joeri zijn mama gaat heel blij zijn als hij terug
thuiskomt. Die had waarschijnlijk zo gans den
tijd warm, die liep enkel in een kort shortje!
Der zat daar ook zo ne stille jongen bij, Ief zei
da da ook ne prosenior was, da Sven noemt.
Kdenk dak die van de ganse week ni heb
gehoord. Die zat de ganse tijd te spelen op de
pleestetion int klein. Der was ook zo ne
pleestetion int groot waar wij met wormpjes
op zaten te spelen. Die meneer met zijn luide
stem kan echt ni tegen zijn verlies, die begint
dan zo luid te roepen en boos te worden. Dan
haddek wel ffkes schrik!
Webben ook naar een doolhof geweest, echt
ojookweniehoeneigdemaxmama! Twas daar
echt plezant, we moesten azo drie dingen
verzamelen bij ne weerwolf, een vlinder en
een spin. Die meneer Joeri vond die laatste
wel een geile. Wat wilt da zeggen mama?
Webben dan opt eind nog de draak verslagen
en langs nog een speciaal doolhof gelopen.
Iedereen moest lachen ermee. Waarschijnlijk
met die naam, hennep is toch wel grappig he?
Der was daar ook ne jongen Bo en die had zo
een sing star voor op de pleestation mee. Dan
moet ge daar zo in zingen en dan krijgde daar
punten voor. Kwou eerst ni zingen ze mama,
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maar heb dan tegen tegen die meneer
gezongen met zijn luide stem, zo van; everie
bret joe teek, everie moef joe meek. Ma keb
niet gewonnen…
We zijn dan ook es gaan winkelen, en een
meisje ( Sofie ) heeft gereden ( kverstond die
ni zenne, das precies een buitenlandse, uit
toerhoet ofzoiets). Papa zegt altijd da
vrouwen ni kunnen rijden, ma da val wel mee
ze. Webben maar 2 keer een koe geraakt.
Webben veel films gekeken, ma sommige
vinden die precies ni leuk. Tim en Sven zijn zo
nekeer in slaap gevallen en webben dan choco
op die hun gezicht gesmeerd, zo lachen!
Die mensen van Scaldis kunnen wel goed
drinken ze mama. Die dronken altijd van die
rare limonade of als die op was maakten ze
kokteels.
Ah mama, die meneer van die geiten met zijn
luide stem is nonkel geworden! Die heeft al
meteen raar plannen voor zijn neefje. Als die
wat deftig kan lopen ( de kleine mama, de
grote waggelt ook zo een beetje na wat
limonade ) gaat Jéééérn hem dezelfde kleren
aandoen als hem en hem zo mieniemie
noemen gelijk in de film! En over 25 jaar wil hij
dan zo zijn eigen zoontje als baas van Scaldis.
Gelijk da gij zegt he mama, zot zijn doet geen
zeer… ( allez da hopek toch, want anders moet
die veel pijn ebben! ).
Oja mama, die Tim had ook een meisje mee
en die waren zo opeens weg. Die hadden hen
opgesloten op hun kamer, raar he? Ma da

meiske ( Eline ) is wel nog een toffe om mee te
pingpongen, alleen kan ze wel ni zo goed
tegen haar verlies.
Keb nog twee keer gepokerd en dan ebbek
wel gewonnen! En ook twee keer monopoly
gespeeld. Die meneer met zijn luide stem was
den eerste keer gewonnen. Den andere keer
ebbe we gespeeld om drie uur ’s nachts en
dan had ik gewonne tegen Tim en Sophie ( das
een andere Sofie, ma die verstond ik wel ).
Dan ebben we nog alles moeten opruimen
want da moest proper liggen!
Wij drie ebben daar nog serjeus moge werke.
Al de rest lag te maffe. Die Sofie eeft gezegd
da ge van lege fleskes nog geld terugkrijgt, ma
dan gaan wij rijk zijn zenne! Der stonden daar
zo overal fleskes, ma webben ze allemaal
gevonden. ( of toch bijna, tsgijnt dat die
mevrouw van da huisje een beetje vies was op
ons ).
Maar mama,
Ik ga nu stoppen met sgrijven!
Een dikke smakkerd,
Van je kapoen,
Maarten
PS : Ief heeft mij geholpen met mijn
sgrijffoutjes te verbeteren. Ma ik denk eerlijk
gezegt dat hij er ni veel van kon.
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7. Enkele sfeerbeelden …
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8. Uit den ouden doosch
In elke galm proberen we een gevoel van nostalgie op te wekken bij onze oud-leden.
Memorabele verhalen, fratsen en anekdotes vinden hier hun plaats. We rekenen hierbij op
jullie, waarde oud-leden. Als u zelf nog een verhaal heeft, dat het nageslacht zeker dient te
horen; aarzel dan niet en stuur het ons op!

We spreken het jaar des Heren 1971.
Scaldis bestond reeds 38 jaar en bloeide
als vanouds, wat te merken was aan de
doop van dat jaar. Vele schachten,
waaronder latere praeses Dirk Verheyden,
kwamen opdagen. Onder hen ook een
vreemde eend in de bijt, namelijk R. Hij
had het niet aangedurfd zich te laten
dopen, maar stemde uiteindelijk toe. Om
deze prestatie te belonen zou hij na zijn
doop meteen ontgroend worden.
Scaldis had haar thuisbasis in
Dendermonde zelf, meer bepaald in café
Regent. Zo ook de doop, die zoals een
Scaldis doop moet zijn, vettig was. De
schachtjes werden besmeurd met bloem,
confituur, eieren en meer van dat prettigs.
Om ontgroend te worden moest R er een
beetje representabel uitzien. Daarom
werd hij, volledig naakt, op een
omgekeerde vuilnisbak geplaatst zodat de
andere schachten hem een badje konden
geven.
Het vroegere clublokaal was gescheiden
met de rest van het café door een
veranda. Het toeval wil dat op de dag van
de doop, een kwartet dames hun
wekelijkse kaartavond hield. Twee van die
dames moesten naar het toilet( dames

gaan zoals u wel weet, altijd per twee naar
het WC ). Doorheen de veranda zagen ze
een stralende Adonis in al zijn goddelijke
naaktheid op een vuilbak. Ze sloegen de
handen voor de ogen, iets wat R uiterst
vermakelijk vond. Om hen nog verder te
provoceren wou hij de inhoud van een
emmer water over hen gooien. Door de
zwaai verloor R zijn evenwicht en viel met
zijn achterste door het glas van de
veranda. Zijn verwondingen vielen al bij al
nog mee, R was enkel een
mercurochroomschilderij rijker op zijn rug.
Nadien werd hij ontgroend, zijn lint
veranderde van schouder en hij mocht
zich van dan aan commilito noemen.
De dag erna werd het zaaltje verhuurd aan
een Nederlandse turnvereniging. Een
verantwoordelijke stond erop om het
zaaltje te inspecteren voor de kinderen er
hun boterhammen gingen eten. Hij trof er,
samen met de twee bejaarde uitbaatsters,
de zaal aan zoals de Scaldisianen het
hadden achtergelaten, namelijk vuil. Ze
troffen ook een commilito aan op het WC,
die daar in slaap was gevallen. Het moet
geen wonder wezen, dat de kinderen die
dag hun boterhammen elders hebben
opgegeten.
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9. Kalender 1e semester
Date

Time

Place2Be

Wat ?

Donderdag 18
oktober

20.00

Overpoort Bowl

Bierbowling

De Dolle Koe

Bierrally

Confrater

Valérie haar B-day vat

Overpoort

Vice-Rolling

13.00

Resto overpoort

Doop

20.30

Canard Bizar

Doopcantus

Sint Pietersplein

Gravensteenfeesten

Maandag 22
oktober
Dinsdag 23
oktober

22.00

Woensdag 24
oktober
Dinsdag 6
november

Woensdag 14
november
Vrijdag 16
november

20.30

Canard Bizar

Oud-leden cantus

Woensdag 21
november

20.30

De Dolle Koe

Piraterij Cantus

Woensdag 28
november

21.00

Confrater

Cocktailfuif

Woensdag 12
december

20.30

Sint Pieters plein

Massacantus
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10.

De toch naar Eden

Het verslag van de fietsenrolling
Mijn verhaal over de feiten begint op een
rustige zaterdagmiddag, met plannen voor
een kalme BBQ onder vrienden. De BBQ
zou doorgaan in het verre Baasrode, in de
tuin van de familie De Roos. Daar werden
we begroet door de dochter des huizes
Sofie (Roosje voor de vrienden) en een
enthousiaste zwarte pornoster. Het eten
was lekker en het bier stond koud, dus
bleven we maar zitten (en drinken) tot
lang na onze honger was gestild, al
wachtende op een late gast, genaamd
Joeri (senior 2003-04).
De middag sleepte aan, en het bier raakte
op, en nog steeds geen teken van Joeri,
dus besloten we maar om onze vermiste
kameraad te gaan zoeken. Gewapend met
fietsen en een grote zak vlees, trokken we
erop uit op zoek naar onze pro-senior en
bier. De eerste vonden we al vrij snel,
ergens slonzend in een achtertuin,
mogelijks verdwaald geraakt. Het bier
zouden we daar niet vinden, aangezien
bier en pro-senioren nooit lang samen
overleven. We besloten het dan maar
elders te zoeken.
Onze zoektocht leidde ons langs de dijk
naar Dendermonde. Toen we stopten om
onze kelen te smeren, zagen we twee
knielende figuren langs de kant van de
weg zitten. “Help ons!” riep één van hen;
“want we hebben dorst en we zijn
verdwaald in dit land van luidkeelse
patattenplanters!”. We stapten naar hen
toe en zeiden: “Kom dan met ons mee,
broeders, want ook wij zijn dorstig in dit
vreemde land. Vergezel ons op onze reis
naar het land van onze vaders, waar wij

voldaan en tevree zullen zijn.” Bij deze
woorden hief de andere figuur het hoofd
en zei: “Wij zullen plaats nemen in jullie
midden, want in jullie zien wij onze
broeders en zusters. Wij zijn Bo en
Maarten, wij zullen jullie voorgaan in lied,
en onze daden voor de geschiedenis op
papier bewaren.”
De dag sleepte aan, en ons gezelschap
zette zijn weg voort naar Dendermonde.
De weg was moeilijk, dus veel telden onze
stops langs de weg om terug op krachten
te komen. Velen zagen ons en sloten zich
aan bij ons doel. Onder hen Tim (senior
2007-2008), die ons zou leiden in onze
laatste stappen naar ons thuisland.
De zon naderde zijn zenit, toen de torens
van Dendermonde in zicht kwamen. Onze
laatste rustpauze was bijna vergeten en de
zon was genadeloos. Van mijn positie
achteraan de groep zag ik mijn broeders
en zusters traag ten onder gaan aan
dehydratatie en ik bad tot de goden van
mijn volk om ons te helpen in dit moeilijke
uur.
toen, wanneer bijna alles verloren was, in
het zicht van onze stad, zagen we een wit
busje opdoemen, als een levensgevende
engel met opengeslagen vleugels,
gezonden door de Goden zelf.
Zo was het dat ons volk, in dit moeilijke
uur, toestrompelde bij dit vreemde
voertuig, dat langs onze baan geparkeerd
stond. Toen we allemaal verzameld waren
en met verwachting toekeken, vlogen de
deuren van het busje open. Daar in het
midden stond niemand minder dan Jean
Pets (senior 1977-79), getooid in de
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gewaden van ons volk, met levensgevend
bier en andere dranken in de hand. “Neem
en drink hiervan, mijn zonen en dochters,
zodat ons volk terug sterk kan zijn bij het
thuiskomen in onze stad”, sprak de wijze
Jean.
Lang was ons verblijf in deze oase, waar
we genoten van de dranken en de
woorden van onze voorganger Jean. Zo
was de zon diep in het Westen toen ons
volk zijn intrede deed in ons thuisland.

De weg was hard, maar we zijn thuis
geraakt zonder slachtoffers (op één
krankzinnige na, die krijsend ideeën
verkondigde over chocomousse). Het
vieren van onze overwinning heeft ons
door heel de stad geleid en het uur was
laat toen we eindelijk naar ons bed
terugkeerden.
Nimmer zouden we nog dorstig zijn!

Bram ‘Bok’ Bonnarens

Waarde Oud-leden,
Wij streven ernaar om tweemaandelijks een nieuw tijdschriftje uit te brengen met meer
nieuws over Scaldis. Aangezien wij zoveel mogelijk oud-leden en sympathisanten willen
boeien is het echter onmogelijk dat wij u dit elke keer gratis kunnen opsturen. Daarom
vragen we u een kleine bijdrage in de vorm van Erelidgeld, waarvan u het bedrag zelf
bepaalt.
Dit geld zal echter niet alleen gebruikt worden voor het uitgeven van deze boekjes, maar
wordt ook aangewend om te investeren in het aanmaken van een deftig archief. Dit archief
zal onder andere geraadpleegd worden bij het samenstellen van het lustrumboek “75 jaar
Wij zonen van de Scheldekant”.
Storten kunt u op rekeningnummer 001-5267819-19, met vermelding Scaldis Galm en uw
naam. Als bewijs van betaling krijgt u een erelidkaart toegestuurd!
* Laat ons zeker eens uw mening weten over onze galm. Wij staan open tot verbetering en
aanpassing. Zelfgeschreven artikels kunnen eveneens hun plaats in een Galm krijgen.
** Onze zoektocht naar Scaldis leden uit het verleden is nog niet ten einde. Als u nog
mensen kent, die geïnteresseerd zijn in dit boekje, stuur ons hun adres dan door.
*** Als u dit bruisende boekje vol boeiend nieuws (niet) wil blijven ontvangen, laat dan een
seintje op een van onze contactadressen.

Met jullie bijdrage zullen er nog vele galmen volgen,
Wij rekenen op jullie!
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11. Cartoons
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12. Het galabal

Waarde leden,
HSC Scaldis bestaat al weer 15 jaar sinds de laatste heroprichting en de praesidiumleden van dit jaar
wouden dat gepast vieren. We hebben daarom besloten om op zaterdag 1 maart 2008 een groots
galabal te organiseren!
Dit spektakel zal doorgaan in gasthof Het Vaderland, gelegen op de Grote Markt te Dendermonde.
Het diner en galabal zullen doorgaan in hun chique zaal en er zal niets ontbreken om die avond te
doen slagen.
Breng u oude vrienden op de hoogte. Beleef samen met hen een onvergetelijke avond!
Er zijn twee opties
- U komt om acht uur voor het diner. Voor ongeveer 50 € krijgt u een 5 gangenmenu met
aangepaste wijnen. Als toemaatje krijgt u gratis toegang tot het bal gedeelte.
- U komt later, tegen tien uur naar het bal. Voor ongeveer 10 € krijgt u toegang tot de balzaal
met aangepast thema en DJ. Het feest zal tot in de vroege uurtjes doorgaan.
* De prijzen en het menu staan nog niet vast. Zodra deze vast staan brengen we jullie op de hoogte.
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13. Brainteaser
1. Een Heemskind viel van het Ros Beiaard… Kan jij hem terugbrengen doorheen de doolhof?

2. Sudoku voor beginners

3. Hardcore Sudoku

17

Met dank aan onze meter en peter:

Check out our new website :

http://scaldis.skghendt.be
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