
Dikwijls kan je aan de voortuin of de beplanting aan de voorkant van het huis al 
zien dat de bewoners groene vingers hebben. Dat is zeker het geval bij Willy 
Stroobant en zijn vrouw Jenny. Nog vóór je de tuin achteraan hebt kunnen zien 
belooft de voortuin al veel goeds. Vier prachtige Marie Curie stamrozelaars en 
een haagje van perfect gesnoeide en gezonde buxus. Daarnaast een aantal 
pelargoniums in decoratieve potten. Eenvoudig maar zeer mooi. Ooit won hij 
ermee de tweede prijs in een bebloemingswedstrijd van de gemeente Beveren.

Van wildernis tot plantenparadijs

Willy heeft het groene inderdaad in de vingers. Het huis waar hij woont 
is zijn geboortehuis. Het was in het begin van de twintigste eeuw een 
boerderij met het zeer goed draaiende café De Zwaluw van zijn 
grootouders. Drie- tot vierhonderd schutters tijdens een schieting is 
meerdere keren voorgevallen. Nadat het huis verkocht werd kon hij het, na zijn 
huwelijk met Jenny, terugkopen van de vorige eigenaar en begon 
hij eigenhandig aan de verbouwing. De tuin was toen een verwaarloosd stuk 

grond met oude hoogstam-
fruitbomen en veel “onkruid”. 
Beetje bij beetje en met val-
len en opstaan is hij dan de 
tuin beginnen aanleggen en 
na veel jaren van proberen 
en veranderen is de tuin dan 
geworden wat hij nu is, een 
rustgevend planten- en 
bomenparadijs.
Willy deed alles zonder 
papieren plan, het plan zat in 
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Willy Stroobant,
een schilder met de schop
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W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

LEES BIJ BEVERS VERMAAK P. 8

De organisatie van een gezin verliep vroeger volgens een stereotiep patroon. Moeder 
in de keuken, vader in de tuin. Moeder doet de inkopen, vader beheert het spaarvar-
ken. Moeder loopt achter de kinderwagen, vader is de klusjesman. Moeder verzorgt 
het huishouden, vader zorgt voor brood op de plank. Moeder helpt de student bij het 
huiswerk, vader gaat naar het oudercontact. Vader ploft na de dagtaak uitgeput in 
de zetel en krijgt pantoffels en krant aangerijkt…  
Tegenwoordig is moeder niet de enige spil van het gezin. De zorgende man is opge-
staan. Je vindt hem in de supermarkt met een doos luiers. Hij loopt trots rond met een 
boorling in een draagzak. Hij brengt meer tijd door met zijn gezin. Moeder vindt 
steun bij haar partner en voelt zich beter. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in een 
dergelijk gezin gelukkiger zijn en beter in hun vel zitten. En toch blijven er verschillen 
en vooroordelen.  Laat een ouder kiezen voor een onthaalmoeder of een onthaalva-
der en men kiest gegarandeerd voor de vrouw. Alle clichés komen dan naar boven: 
vrouwen doen dat beter, het is biologisch zo geregeld, mannen zijn onhandig… 
Vaders maken weinig gebruik van ouderschapsverlof. Amper 20% van wie ouder-
schapsverlof opneemt is een man. Moeders brengen nog altijd 2,5 keer zoveel tijd 
door met de kroost dan vaders. 
Huishoudelijke taken leer je door ervaring. Vaders zijn motorisch in staat om luiers te 
vervangen of te strijken. De supermoeder heeft het moeilijk om haar rol los te laten. 
Waarom houden moeders dit rollenpatroon in stand? De druk van de samenleving 
op moeders is groter. Als er iets fout loopt met de kinderen bv. worden ze door de 
omgeving met een schuldgevoel opgezadeld. Het begint al bij de geboorte met druk 
op moeders om borstvoeding te geven. Vroeger werd in de materniteit de baby nog 
van de kamer weggehaald zodat moeder kon bijkomen na de bevalling. Alle aan-
dacht gaat tegenwoordig naar het kind met als gevolg dat de rust van de moeder 
zwaar onder druk komt te staan. Als ze zich niet volledig wegcijfert, krijgt ze het pre-
dicaat ‘slechte moeder’. Uit onderzoek blijkt dat baby’s bijna nooit alleen zijn met de 
vader. 
Vrouwen gebruiken soms de huishoudelijke onkunde van de man om bij een echt-
scheiding de controle over de kinderen te behouden. Achteraf blijkt dat mannen die 
hun kinderen in co-ouderschap opvoeden de zorg perfect kunnen opnemen. Ze wor-
den een nieuwe vader, een andere soort dan de pretparkvader die om het andere 
weekend voor vertier zorgt.
Er is nog een element dat meespeelt. Hoogopgeleide vrouwen hebben tegenwoordig 
geen probleem met een partner met een lager opleidingsniveau en kleinere wedde.  
Het beïnvloedt de onderhandelingen over wie thuisblijft bij een ziek kind.
Als je terugblikt op je leven, was het grootste geluk het familiaal geluk. In vroegere 
tijden hing in vele huiskamers volgende  spreuk: 
De schoonste naam op ’t wereldrond
De mooiste naam uit menschenmond,
’t Is moeder.

Zalige moederdag.

Eigenaardige voorkeur voor 
bloempotten
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zijn hoofd. Zijn werkervaring heeft hem daarbij zeer goed geholpen. Als jonge 
man kon hij begin van de zeventiger jaren beginnen bij de firma De Roeck, waar 
hij veel stielkennis en ervaring opdeed in waterbouwwerken en tuinaanleg. Hij 
kan uren vertellen over de levensverhalen van de klanten waarmee hij samen-
werkte en waar hij dikwijls een goede band mee had. Hoe kan het ook anders, na 
een carrière van meer dan veertig jaar en omgang met honderden klanten met 
uiteenlopende achtergronden, doe je veel mensenkennis op.
Dank zij zijn werkgever kon hij ook geregeld beslag leggen op afbraak-materia-
len die ze links en rechts bij de klanten moesten weghalen. Zo kon hij zijn oprit 
aanleggen met kasseien die indertijd massaal werden opgebroken om plaats te 
maken voor beton- en asfaltbanen. Voor zijn tuinpaden recupereerde hij dan 
weer “platinekes” (platte vierkante kasseitjes) uit de Zand- en de Vrasenestraat.

Buxusboom

Wanneer je naar de tuin kijkt valt het op dat er weinig rechte lijnen in zitten.  
Voor Willy mag het er niet kunstmatig uitzien, hij heeft het graag natuurlijk. Hij is 
ook een echte rozenliefhebber. In een groot rozenperk en ook over heel de tuin 
verspreid, vind je tientallen soorten, de meeste gekocht, maar ook hier en daar 
gekregen maar allemaal met een verhaal. En hij kent ze ook zonder uitzondering 
bij naam en weet er de voor- en de nadelen bij op te noemen. Een echte  
kenner dus.

Het tweede dat opvalt is de grote snoeivor-
men die de tuin sieren. Het moet geen sine-
cure zijn om deze bomen van meer dan zes 
meter hoog mooi in vorm te snoeien.
Dé topper in de tuin én zijn grote trots is de 
meer dan honderdjarige buxusboom.  
Waarschijnlijk vind je in het Waasland en 
misschien ver daarbuiten geen oudere dan 

deze. Hij werd indertijd geplant door zijn grootvader en is nu een meerstammige 
boom met stammen van meer dan 20 cm diameter. Jaarlijks brengt de boom 
massaal zaden voort die Willy dan op kweekbedden zaait en waarvan hij reeds 
honderden nakomelingen kweekte en in de tuin uitplantte. Andere prachtige 
buxus snoeivormen in de tuin hebben een andere herkomst. Ooit brachten vrien-
den na de mis op Palmzondag enkele gewijde palmtakjes mee om op te hangen 
in het huis. Willy stak ze echter in de grond en buiten alle verwachting groeiden 
ze uit tot prachtige, kerngezonde struiken.

Biologische moestuin

Naast de mooie siertuin 
bewerkt Willy nog een grote 
moestuin met daarin een 
serre en kweekt hij, volledig 
biologisch, heel wat groen-
ten. Ook een vijgenboom en 
een mispel hebben een 
plaats in zijn tuin. Volgens 
Willy kan je je zelfs “zat” eten 
in mispels.
Een andere blikvanger aan 
de zijkant van de tuin is de 
eigenhandig aangelegde, 
grote vijver, met op de oever 
in de vroege zomer, onder 
andere schitterend bloeien-
de aronskelken.
Gelukkig laat zijn gezond-
heid nog toe dat hij dagelijks 
in de tuin bezig is, wat niet 
evident is als je al op tram 
acht zit.

We feliciteren Willy en Jenny graag met hun mooie tuin en wensen hen samen 
nog veel gezonde jaren en nog heel wat tuinplezier!

François

Vervolg van blz. 1

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

De 100-jarige buxusboom.

Van palmtakje tot snoeivorm.

Ambachtelijk weekend

Het weekend gaat door op 17 en 18 augustus en de  
kunstenaars verwelkomen je van 12 tot 18 uur op zaterdag en 
van 10 tot 18 uur op zondag.

Chrit’l Smet is een van de deelnemers en 
ze toont handgedraaide keramiek in de  
Lindenlaan 53. 

Verder zijn er nog Leon Bosman in de 
Grote Heidestraat 7 (zie interview vorige 
editie) en Gilbert Cornelis, Pastoor 

Steenssensstraat 16.

Combinatie van deze drie geeft aanleiding tot een leuke  
weekendwandeling.                                                 WA



Herinner je 
je deze nog? 
De vraag 
slaat zowel 
op de bus als 

op de kiosk 
waar busrei-

zigers droog 
konden wachten 

en ondertussen een krant 
konden kopen.
Ondertussen zien de bussen er helemaal 
anders uit en stoppen ze al lang niet meer op 
maar langs de Grote Markt. De kiosk is 
afgebroken en de kasseien verdwenen.
Achter de bomen herken je links nog het appartementsgebouw aan Ons Elske en uiterst rechts de voorgevel met het aparte boogdetail. De andere gebouwen 
verdwenen.                                              GD

DE BEVERSE KLOK - 3 

Boomkes - Beveren
Vr

oe
ger en Later

Aflevering 89

'Boomkes - Bevere
n

UItvaartzorg Van Raemdonck - Alb. Panisstraat 79 - 9120 Beveren Tel. 03 755 12 92
In een eigentijds kader kunt U sereen afscheid nemen van een dierbaar familielid. Uw wensen zijn onze zorg !

De avondlijke wielerwedstrijd voor junioren in de Luitenant Van 
Eepoelstraat van 7 augustus werd gewonnen door de Hammenaar 
Pollefliet. Ze hadden daar op Gaverland wel een paar opmerkelijke deel-
nemers. Tweede in de uitslag was Thibau Nijs, veldrijder en zoon van een 
nog veel beroemdere ex-veldrijder. Maar de drie Canadezen, de  twee 
Nederlanders en de Maleisiër in de top tien bewezen eens te meer hoe het 
wielrennen – al met al toch een heel riskante sport - meer en meer interna-
tionaal wordt. En ik beklaag de sportverslaggevers met al die vreemde 
namen. De derde in de uitslag was de Maleisiër Mond 
Faisalizuddin Ahmad Joyo.
Een hele mond vol als je het mij vraagt. 

RP

SPORT ANDERS

LAATSTE OASE IN HET GROEN
Jarenlang organiseerde toneelgroep KET in de Gravendreef, rechtover het politie-
bureau, een Oase in het Groen.  Hier geen overdreven lawaai en drukte maar in een 
rustig kader, in sfeervolle tentjes tussen het groen, kon men tegen democratische 
prijzen genieten van een bord oesters met champagne of wijn.  Er was ook kaas 
verkrijgbaar.  Wegens de toekomstige afbraak van het minitheater, dat meer dan 
35 jaar de thuishaven van de groep was, zal de editie 2019 de allerlaatste zijn.  KET 
nodigt al zijn sympathisanten uit om die laatste editie mee te maken.  Zij verwachten 
U op vrijdag vanaf 19 uur.

J.B.

Voor mij ligt de 72° jaargang van de Gazet van Beveren-Waas.  Ik pik er de 
maanden mei en juni 1955 uit.  
Bijna week na week worden de socialistische voormannen Spaak, Van Acker 
en Collard aangevallen.  De schoolstrijd ligt duidelijk op ieders maag.  Ook 
minister Anseele (blijkbaar minister van posterijen) krijgt ervan langs.  Hij 
heeft postzegels met hoge collectiewaarde bestemd voor zijn ‘vrienden’.  
In Beveren werden op sommige huizen nieuwe straatnummers 
aangebracht.  De bewoners moeten naar het gemeentehuis om hun ‘pas’ te 
laten veranderen.  De bewoners van de Bijlstraat, de Zandstraat en de Albert 
Panisstraat bouwen een wijkkapel opgedragen aan onze Lieve Vrouw van 
Fatima.  De kapel (en ze staat er nog) komt aan de ingang van de dreef naar 
het Oud-Geestelijk Hof, tegenwoordig de Anna Piersdreef.  Het gemeente-
bestuur laat weten dat het ten strengste verboden is op het domein van de 
‘Smetswegel’ te komen. Voor alle duidelijkheid : de burgemeester die dit 
ondertekende was niet Francois Smet.   De gemeenteschool van Melsele 
wordt van binnen geschilderd.  Raming 158.000 frank.  Daar kan ik tegen-
woordig mijn living nog niet voor laten doen.  Op de baan van Beveren naar 
Melsele mag men 60 km per uur rijden.  Eens op Melseels grondgebied, 
mag men zo hard rijden als men wil.  Bestond de dienst ’bruggen en wegen’ 
toen nog niet ?  Den duivenbond vraagt zijn leden om de duiven op zondag 
in hun kot te laten. Kwestie van de buren een plezier te doen.  Op de voor-
pagina van een juni-nummer staat het overlijden van Bruno De Winter.  Voor 
onze jonge lezers zeker een onbekende, de oudere lezers kennen hem als 
oprichter van ’t Pallieterke. De scouts krijgen een nieuw lokaal.  Maar onze 
deken komt het maar inzegenen na 15 uur.  Daarvoor had hij genen tijd met 
de Vespers en het Lof.   In het buskotje op de markt is een missaal gevonden.  
Er was toen nog geen ophaling van oud papier.         J.B.
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Op 3 augustus vierden Jeanine Van Nauw en Staf De Wolf uit de Middenheide 
hun gouden huwelijksjubileum. Het begon met een receptie in het kasteel  
Cortewalle waar de burgemeester de toespraak hield en hij had het onder 
meer over de uitbating van hun fitnesscentrum Body Gym.
Twaalf van de aanwezigen mochten van Cortewalle mee in een koets  
getrokken door twee Brabantse trekpaarden; de andere genodigden volg-
den per auto in een lange stoet naar  de woonst van het gouden paar waar 
in drie tenten het feestmaal opgevrolijkt werd met muziek, zang en dans.
 
Vijftig jaar geleden zijn Denise De Roo en Gilbert Heyrman uit de Bremstraat  
in het huwelijk getreden. Op 13 juli vierden ze hun gouden jubileum in de 

feestzaal Olympia. Familie 
en vrienden kwamen hen 
er geluk wensen en scho-
ven mee aan tafel om het te  
vieren.
Burgemeester Marc Van 
de Vijver kwam de geluk- 
wensen en het cadeau van de  
gemeente brengen en hield 
een gesmaakte toespraak. 
Hij herinnerde aan de  
dubbele loopbaan van  
Gilbert als leraar in het GTI 
en officier bij de vrijwillige  

Beverse brandweer.
 

 Viergeslacht
De kleine Mila Leys  
vervolledigde dit prach-
tig Bevers viergeslacht:  
overgrootmoeder is Maria 
Van Raemdonck, Magda De 
Wreede is de grootmoeder 
en Sara Helleman de mama. 
De Beverse Klok wenst  
de jubilarissen en de  
familie met het viergeslacht  

proficiat.          

 RP

Foto’s van toen en nu. Aan mij is weinig veranderd in die 50 jaar, zegde Staf,  
alleen dat ik nu een bril draag.

De familie Heyrman – De Roo vierde het 
gouden jubileum.

DE 
MUNCK

elektro & kado
Yzerhand 28

9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 
e-mail: info@demunck.be

Klantenparking
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Vijgen

De regen van enkele weken geleden heeft de tuin zeer veel deugd gedaan. Maar 
helaas te weinig en te laat. Vroeger zei men wel eens van een malse regenbui 
tijdens een hittegolf dat het goud regende. Klopt volledig.  Wie had pakweg 
twintig jaar geleden tijdens een typische Belgische kwakkelzomer kunnen  
vermoeden dat we ooit tijdens een mooie zomer om regen zouden smeken voor 
de tuin? De vorige recordhitte en droogte heeft in de tuin onder de planten 
slachtoffers gemaakt. De tuincentra en plantenkwekers zullen er wel bij varen.

Begin augustus is ook de tijd dat de vijgen 
beginnen te rijpen. Niet iedereen houdt van 
deze vruchten, maar ik weet ze heel erg te  
smaken en mag me sinds een tiental jaren de 
trotse bezitter noemen van een grote  
vijgenstruik/boom. Wanneer je de eerste, verse 
superrijpe en superzoete vruchten rechtsreeks 
van de boom zo in je mond kan stoppen is het 
putje zomer. En de oogst zal nog een tijdje 
doorgaan, want de vijgelaar levert niet al zijn 
fruit ineens.
De oorsprong van de vijg ligt in het land tussen 
Eufraat en Tigris. Uit onze gewijde geschiedenis 
weten we dat Adam en Eva reeds rondliepen 
met een vijgenblad op hun gevoelige plaatsen. 
En tóch hebben ze in de appel gebeten! Ik denk 
dat ze beter een vijg genomen hadden. In ieder 
geval is de gecultiveerde vijg duizenden jaren 

oud en samen met druiven, dadels en olijven  
zorgen ze reeds vroeg in de geschiedenis van de mens voor fruit. Omdat ze 
gemakkelijk te drogen zijn en dus lang te bewaren kunnen ze nog lang na de 
oogst tot voedsel dienen. Vooral verse vijgen bevatten niet zo veel calorieën 
maar wel veel vitamines en mineralen. Vooral als ze gekoeld rechtstreeks uit de 
koelkast gegeten worden smaken ze heerlijk.

De vijg (Ficus carica) komt uit een geslacht van 
duizenden tropische en subtropische bomen 
en struiken, waarvan de vruchten ook door al 
wat vliegt en kruipt gegeten worden. Denk 
maar aan apen, toekans, vleerhonden,  
insecten... Een zeer gekend voorbeeld in de  
tropen is de wurgvijg. Die ontstaat als een klein 
zaadje, door dieren achteloos achtergelaten in 
de top van de “gastheerboom”, maar al groeiend 
zijn wortels naar beneden laat groeien en  
uiteindelijk zijn gastheer zal wurgen. Zelf zal hij 

dan uiteindelijk uitgroeien tot een reus van een boom met een holte middenin.
Eigenlijk is de vrucht van een vijg een dikke, vlezige bloembodem die binnenin 
bezet is met massaal veel vrouwelijke en mannelijke bloempjes. Dat zie je goed 
als je ze langs open snijdt. Wat we opeten is eigenlijk een zakje met daarin heel 
veel vruchtjes. De bevruchting van de bloempjes van de wilde vijg gebeurt door 
de vijgwesp, die door het gaatje in de bloembodem voor de bestuiving zorgt. 
Omdat die wesp hier niet aanwezig is kunnen we hier enkel de soorten kweken 
die dergelijke bestuiving niet nodig hebben.
Op een vijgenstruik worden de vruchtknoppen voor de zomer van het volgend 
jaar vóór de winter reeds aangelegd. Je ziet ze dan als kleine okselknoppen  
verschijnen in de toppen van de jonge scheuten. Meestal zie je drie generaties 
vijgen aan de boom zitten. Rijpe vruchten, vruchten die niet meer zullen rijpen in 

De wurgvijg.

Beverse feesten

Wie stilaan het einde van het verlof ziet naderen, weet dat de Beverse Feesten  
opnieuw in aantocht zijn.  Van 21 tot 25 augustus zal het centrum van Beveren 
opnieuw daveren van de feestleute.  Wie in Beveren (en de deelgemeenten) 
woont ontving ondertussen reeds het lijvig programmaboekje.  Het is voor 
hen niet nodig om dit hier te herhalen.  Voor wie het niet ontving, of buiten 
Beveren woont, kan het aanvragen via www.beverse-feesten.be    
Laat ons hier alleen een paar opvallende zaken vermelden.  Op het fes-
tival werden de life optredens geschrapt.  Kwestie van budget natuur-
lijk.  Misschien zien we nog wel een paar Beverse bands optreden op het 
atletiekplein.  Ter compensatie natuurlijk.  Op de markt is de betalende 
dag afgeschaft en wordt Rene Froger de trekpleister.  Ook het ingewik-
kelde (en dure) betaalsysteem van vorig jaar behoort tot het verleden.  
Tot algehele opluchting van de deelnemers aan de vakantiefuif voor per-
sonen met een handicap, de deelnemers aan de kindernamiddag en de  
senioren.  Een paar te vermelden feitjes : tijdens de vakantiefuif voor perso-
nen met een handicap treedt dit jaar ook de groep ‘Ups en downs’ op.  Deze 
groep is samengesteld uit bewoners van De Bron. Op Beveren Festivalt treedt 
op zaterdag Regi op, de koning van de Belgische dancescene. Ook het straat-
theaterfestival, dat dit jaar voor de 14° maal plaats grijpt wordt altijd maar 
groter en geeft de feesten een bijzondere kleur. Hier vermelden we speciaal 
de eerste stappen van de jonge reuzin Emma (met schoenmaat 168) die de 
straten van Beveren zal doorlopen. Een nieuwe jong collectief met Melseelse 
roots – genaamd Wijsneus – horen we op het oud atletiekplein op zaterdag. 
Op vrijdag (in de stationstraat tussen 17 en 22 uur) en zaterdag (in de Oude 
Zandstraat tussen 14 en 18 uur) verwelkomen we heel wat verkopers op de 
bekende Beverse rommelmarkten.  Voor de laatste maal organiseert KET een 
oester- en champagneavond op vrijdagavond in de Gravendreef.  En ook  
op vrijdag is er opnieuw een fair festival.  Dit met optredens van Nicole Wil-
laert en haar groep (om 19 uur), Djembé Kabiyé (steltlopers en Afrikaanse 
percussie om 20.15 uur) en Trapped in a Box (om 21 uur). Verder is daar op 
zaterdag en zondag een ‘proevertjesmarkt’ met tentoonstelling van oude 
legervoertuigen.
Er is maar één iets jammer aan de Beverse Feesten.  Als ze voorbij zijn  wenkt 
het werk en de school.

J.B.

het najaar én de piepkleine vijgjes in knop. Maar de laatste jaren met die  
schitterend lange zomers, heb ik al meerder keren een tweede rijpe generatie  
in oktober kunnen oogsten. Al zijn die niet meer zo lekker en zoet als de  
zomervijgen.

Nog een paar tips. Plant een vijgenboompje (Brown Turkey is een goede soort) 
op een goed gedraineerde en niet al te rijke grond tegen een zuidmuur, dan  
zullen de vruchten bij het afrijpen profiteren van de warmte die de stenen 
opslaan en daarna afgeven. Pas op bij het snoeien in de zomer! Het sap dat uit de 
takken loopt is een soort latex en kan op de huid en in de zon lelijke en pijnlijke 
brandwonden veroorzaken.

Succes en laat die vijgen na Pasen goed smaken!

François

Wist je...

dat je de microgolfoven gemakkelijk kan schoonmaken met citroensap?
Je hoeft enkel het sap van een halve citroen in een schaaltje met wat water te laten 
koken in het toestel. Na afkoeling kan je met een spons of een doekje alles afnemen. 
Hard wrijven is overbodig én de microgolfoven ruikt fris.
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   KRUISWOORDPUZZEL  216
Horizontaal:

(1) volwassen wijfjes-
rund (4) huisdier (7) 
zeer talrijk (8) olie (Eng) 
(10) aan (Eng) (11) 
woord waarmee een 
persoon of zaak wordt 
aangeduid (13) schurk 
(16) New York (17) 
nagebootste menselij-
ke figuur als speelgoed 
(18) darm gevuld met 
gehakt vlees (21) slag 
met een kort, helder 
geluid (22) voortgezet 
onderwijs (23) stad in 
Zuid-Italië (24) deel vd 
rug (26) tafelgast (28) 
grootmoeder (30) zak 
met geld (32) vreemd 
(33) tangens (34) 
muzieknoot

Verticaal:

(1) staaf waar garen op zit (2) dom-
merik (3) landbouwwerktuig (4) 
bejaardentehuis (5) kloosterzuster 
(6) fotografische afdruk op doorzich-
tig materiaal voor projectie (9) speer 
(12) overgeleverd verhaal (13) land-
bouwer (14) mogelijkheid (15) for-
ward (17) het vloeibare, kleurloze 
bestanddeel v bloed (19) nog niet 
verbruikt (20) mannennaam (21) 
Koninklijk Besluit (24) plezier (25) 
levend organisme (27) tuberculose 
(28) goud (Fr) (29) anonieme alcoho-
listen (31) Frans lidwoord

     OPLOSSING PUZZEL 215

Op 18 juni overleed Dirk Somers. Geboren in 1954 
werd hij amper 65 jaar.  Dirk wiens beroep metaalbewer-
ker was had toch het voetbal als rode draad in zijn leven.  
Het begon al in zijn jeugdjaren waar hij heel veel tijd 
doorbracht op ’t Congoken. Later voetbalde hij 
zelf bij SK Beveren, dan bij de Kobekens en FC Bos-
dam.  Na zijn actieve voetbaljaren werd hij trainer bij 
Kobekens en FC Bosdam.  De laatste jaren van zijn le-
ven heeft hij vooral genoten van het leven.  Op vakan-
tie met de familie, genieten van een blonde Tongerlo 

op de atletiek, op reis met bootvrienden en een helpende hand voor ie-
dereen. Dirk laat naast zijn echtgenote ook 3 kinderen en 5 kleinkinderen 
na. 

Karine is geboren op 9 januari 1957 en opgegroeid in 
Sint-Gillis-Waas maar is samen met Danny Heyninck 
naar Melsele verhuisd om ‘de Karida’ te beginnen. Een 
begrip in Melsele, want velen hadden (of hebben mis-
schien nog) gordijnen, verf,  badtextiel , ... van de Ka-
rida in huis. 
Nadien is verfgroothandel Verhelst overgenomen en 
naar de Gentseweg overgebracht. 
Jaren lang stond Karine iedereen met raad en daad bij 

voor een perfecte interieurkeuze. 
Karine heeft niet zo lang van haar pensioen kunnen genieten maar zij 
blijft iedereen inspireren om van elke dag te genieten. Zij overleed in fa-
miliekring op 25 juli 2019.

IN MEMORIAM CRYPTO 41: ZOEK HET WOORD (oplossing in volgende nummer)
zelfde nummers zijn zelfde letters

Oplossing Crypto 40:  
AKANT   JOEFFER   SPUUGZAT   VOLKSLIED   MANGENEREN   
SAMENZWEREN   HOOGTEPUNT   VLIEGROUTE   SCHWALBES  
OVERGEVEN   TJIFTJAF  OMEGA  en dus …  KEUKENGEHEIM

Luierbox

Het project ‘Luierbox’ loopt één 
jaar en blijkt een succes. De 
aankoop van luiers is een 
serieuze hap in het budget van 
gezinnen. Het opstarten van een
inzamelpunt voor ongebruikte luiers 
was een goed idee. Vele gezinnen heb-
ben overschotjes liggen die  geschon-
ken kunnen worden aan kansarme 
gezinnen. Ook incontinen-

tiemateriaal is welkom. De meeste luiers wer-
den opgehaald via Dreamland en de inkomhal van 
CC Ter Vesten. Andere verzamelplaatsen zijn B-Asiel/De Brug 
in Pareinpark, Kinderdagverblijf Windekind, Kinderopvang 
’t Ballonneke in Melsele, Kind en Gezin Beveren, CM Beveren, 
CM Kieldrecht. Men is op zoek naar uitbreiding.
Op de foto in bijlage zien we Jef van Hul het goede voorbeeld 
geven.             WA

Burgerlijke Stand
De dienst kan ons nog steeds geen gegevens bezorgen.
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KUNSTmo(NU)menten

Aflevering 73
Schenking vzw Kunst in het Land van Beveren

Ward De Dobbelaer (1920-1992)

Ward De Dobbelaer schonk niet minder dan 87 werken aan de vzw Kunst in het 
Land van Beveren. Voor de museumcollectie - werken die enkel tentoongesteld 
mochten worden – ging het om 44 stukken, zowel olieverfschilderijen, pastels als 
grafisch werk. De overige 43 behoorden tot de zogenaamde selectie en mochten 
worden verkocht om de kosten van de vzw te dekken.

De Dobbelaer is vooral bekend voor zijn landschappen uit het Waasland maar 
maakte ook pastels in het buitenland. Minder bekend zijn de stillevens en portret-
ten uit zijn oeuvre.

Ward De Dobbelaer
Eduard De Dobbelaer was de jongste 
van zes kinderen. Kort na zijn geboor-
te verhuisde het gezin van Aarschot 
naar Beveren. Hier kreeg Ward in de 
vakschool les van Jos Hendrickx, die in 
hem een natuurtalent zag. Toen Ward 
tijdens de oorlog door de Duitsers op-
geëist werd, raadde Hendrickx hem 
aan om te blijven tekenen en wel met 
pastels. Omdat Ward geen idee had 
wat zijn leraar daarmee bedoelde, kreeg 
hij een doosje cadeau van Hendrickx. 
In die oorlogsjaren maakte De 
Dobbelaer zijn eerste pasteltekenin-
gen in Duitsland en in Frankrijk waar hij 
tewerkgesteld was. Na de oorlog bracht 
hij ze, in vier opgevouwen, mee naar 
Beveren en Jos Hendrickx was in de 
wolken toen hij het werk van zijn leerling 
zag.
Jos Hendrickx, met wie hij heel zijn leven 

contact bleef houden, speelde nog op een andere manier een belangrijke rol in 
het leven van Ward, want hij bracht hem in contact met Maria Peeters, een mo-
del van de academie. Ze trouwden in 1963 en gingen in de Wilhelmietenlaan in 
Beveren wonen.

De Dobbelaer is vooral bekend als pastellist. Zijn werken lijken schilderijen 
maar hij gebruikte pastelkrijt in plaats van verf. Dit krijt (te vergelijken met 
stoepkrijt) bestaat in heel diverse kleurschakeringen. De kleuren zijn dek-
kend en kunnen worden uitgewreven, zoals houtskool.

Brandstraat. in Beveren. (© gemeentelijke archiefdienst, KLB 137)

Gare d’ Orsay in Parijs. (© gemeentelijke archiefdienst, KLB 154)

Interieur met zetel.  (© gemeentelijke archiefdienst, KLB 143)

Ward, met de onafscheidelijke pet, 
aan het werk. 

(© I. Vander Cruyssen)

Maria (links) met Christel, de vrouw van Ludo Giels. 
(© L. Giels)
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De Oostenrijkse componist Alban 
Berg (1885-1935) en zijn vrouw 
waren een gelukkig koppel. Hij 
verbleef vaak in het buitenland om 
uitvoeringen van zijn muziek bij te 
wonen en meestal vergezelde Helena 
hem.  
In 1925 reisde hij alleen af naar 
Praag, waar zijn opera ‘Wozzeck’ werd 
opgevoerd. Hij logeerde bij Herbert 
Fuchs-Robettin en bleek niet bestand 
tegen Hanna, de fl irterige 29-jarige 
echtgenote van de grootindustrieel.

Deze geheime liefde mondde uit in de door Berg gecomponeerde ‘Lyri-
sche Suite’. Hanna ontving van hem een speciale partituur en in de zes 
delen verwees hij naar hun korte verhouding: de vrolijke opening, een
liefdevol portret van Hanna en haar kinderen, de liefdesverklaring, 
een hartstochtelijke scène, de kwellingen van de volgende dagen en 
nachten en tot slot het wegsterven van de componist in liefde, verlangen 
en verdriet. Bij dit laatste deel voegde Berg nog een sonnet van de Franse 
schrijver Charles Baudelaire waarvan de eerste strofe overduidelijk is:

Jou, ene, die ik min, wil ik om deernis smeken,
uit grauwe diepte waar mijn hart in vallen kon.

Een doods heelal drijft op de loden horizon
waaraan bij nacht naast afschuw laster af zal steken.

Muziek verzacht de zeden
A� evering 37

Geheime liefde

Vandaag beste lezer, geen foto. Wel 
een echt gebeurd Bevers verhaal.  
We vernamen het uit de mond zelf 
van Marc (uiteraard een gefi ngeerde 
naam).  Marc had een vriendin met 
een eigenaardige voorkeur voor 
bloempotten.  In de hof van hun 
kleine woning wou zij een oude 
auto die ze wilde omtoveren tot een 
majestueuze bloempot. Onder de 
motorkap, op de zetels, in de koff er.. 
overal wou zij bloemen.  Omdat Marc 

zelf bij een fi rma werkte die kranen verhuurde was de zaak vlug geklonken.  
Met een kraan werd een auto over het dak geheven en mevrouw kon aan 
de slag.
Enkele jaren later vertrok mevrouw en bleef Marc alleen achter met de 
grote bloempot in de hof.  Omdat hij het huis ging verlaten moest ook de 
bloempot verdwijnen.  Maar Marc werkte niet meer bij dezelfde fi rma.  Dus 
een kraan kon hij niet meer gratis gebruiken.  Om een lang verhaal kort 
te maken dacht hij de auto in stukken te snijden en met een lasapparaat 
ging hij aan de slag.  Helaas schoot de auto in brand en binnen de kortste 
tijd hing gans de straat vol rook. De brandweer moest het zaakje blussen.  
Marc had nog heel wat werk om het gebluste wrak buiten te krijgen en de 
gevolgen van het optreden van de brandweer op te kuisen.
Moraal, neem nooit een vrouw met een extravagante voorkeur voor grote 
bloempotten.  

J.B.
(kent u ook zo’n ongelukkig voorval ?  laat het weten aan de redactie  via  
jacques.bosman@belgacom.net – wij publiceren het graag)  

De Dobbelaer is vooral bekend als pastellist. Zijn werken lijken schilderijen 
maar hij gebruikte pastelkrijt in plaats van verf. Dit krijt (te vergelijken met 
stoepkrijt) bestaat in heel diverse kleurschakeringen. De kleuren zijn dek-
kend en kunnen worden uitgewreven, zoals houtskool.

Een dichter die met pastels schrijft
Ward was een diepgelovig man. Regelmatig vertrok hij ’s morgens vroeg met 
collega-kunstenaar Ludo Giels naar Oostakker waar ze de grot bezochten. 
De tocht gebeurde per fiets en op de terugweg maakte Ward schetsen van 
landschappen en boerderijen. Af en toe klopten ze aan bij Anton Van 
Wilderode. Die laatste omschreef Ward als ‘een dichter die met pastels schrijft’. Hij 
was een man van weinig woorden en volgens Van Wilderode vertaalde zich dat 
in zijn werk. Hij gaf alleen het hoogstnoodzakelijke weer en suggereerde meer 
dan wat hij op papier zette. Hij veranderde de realiteit, maakte een gevel lager of 
hoger, verplaatste een muur en toch bleef de boerderij herkenbaar.

Tentoonstellingen
Kunst vraagt om gezien te worden maar dat was niet de sterkste kant van De Dob-
belaer. Gelukkig was hij goed omringd door mensen als Anton Van Wilderode, 
Daniël De Smet, schrijver Jef De Belder en zijn vrouw Line, priester-kunstenaar Van 
Overloop, schilder Romain De Saegher, kunstcriticus Jan D’Haese. 
Zijn entourage zorgde in 1969 voor een eerste individuele tentoonstelling in de 
Antwerpse galerij De Zwarte Panter en van dan af volgden de exposities elkaar op. 
In 1987 stelde hij tentoon in Galerij Brabo van verzekeringsmaatschappij Merca-
tor. Twee maanden voor zijn plotse overlijden schonk hij nog 73 pasteltekeningen 
aan Mercator en van 9 tot 31 januari 1993 waren ze te zien in een postume expo-
sitie in Galerij Brabo. 

Van museum naar vzw Kunst in het Land van Beveren
Maria en Ward bleven kinderloos en misschien was dat de reden waarom Ward 
zo graag een eigen museum wou. Het was moeilijk realiseerbaar en om zijn werk 
niet verloren te laten gaan, werd in 1991 vzw Kunst in het Land van Beveren op-
gericht. Uiteindelijk zou Ward de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de sta-
tuten van de vzw amper drie maanden overleven. Op 28 september 1992 vroeg 
hij zijn vrouw om een taxi te bellen omdat hij wou gaan beewegen in Gaverland. 
Terug thuis zette hij zich aan tafel en stierf. 
Ward De Dobbelaer kreeg van 5 tot 16 maart 1993 in Cortewalle een retrospec-
tieve. Een jaar later volgde een dubbeltentoonstelling met Ludo Giels. Beide ten-
toonstellingen waren ingericht door de vzw Kunst in het Land van Beveren.

GD

Het origineel op de Achterhoek in 
Beveren. (© G. Lauwers)

Het schilderij.

VERVOLG P. 7

socrates

ALS HET NIET GAAT ZOALS HET MOET, DAN MOET HET MAAR ZOALS HET GAAT. 
(ACTRICE TANIA VAN DER SANDEN)



Na 22 jaar speelt Antwerp nog eens Europees. We waren er bij de laatste 
Europese match in de zomer van 1997. Niet om voor Antwerp te 
supporteren, wel voor de tegenstander LAUSANNE waar ex-Beverenspeler, 
de Sloveen  SASO UDOVIC in de spits stond. Het waren andere tijden toen. Voor 
de match hadden we nog een babbel met Saso en hij stelde voor na de match 
eff ekens naar Beveren te komen. En  zowaar dat gebeurde ook. De match 
had plaats in de vooravond (16 of 17 uur) en om een uur of tien stond Saso in 
Beveren. Hij had een taxi genomen aan het hotel waar de ploeg verbleef en 
die bracht hem naar “de Peacock” op Beveren-markt waar we wat konden 
bijpraten. Een uur later vervoegde hij opnieuw zijn maats in Antwerpen. Saso 
Udovic speelde tussen 1993 en 1996 op de Freethiel. Hij scoorde in competitie 
29 keer in 80 matchen en in zijn eerste seizoen was hij met 19 goals vierde in 
de Belgische topschutterslijst.

TORTEL LUMANZA , in het seizoen 2015-2016 goed voor 7 eerste klasse-
matchen bij WB speelt dit seizoen terug bij het Noorse STABAEK waar hij na 
zijn kort verblijf op de Freethiel al heel succesrijk was.Die goede periode bij 
Stabaek leverde hem een lukratieve transfer op naar het Turkse 
Osmanlispor waar hij op anderhalf seizoen 48 matchen in de tweede klasse 
afwerkte. Lumanza, een in Antwerpen geboren Congolees, speelde ook 
voor de Belgische nationale jeugdploegen. Ploegmaats waren ondermeer 
Leandro Trossard, Julien De Sart, Dennis Praet en Nikola Storm. Zo speelde hij ooit 
tegen Engeland met Jordan Pickford in doel en Raheem Sterling in de spits. 
IBRAHIMA CONTE, van januari 2017 tot juni 2017, gehuurd van KV Oostende, 
komt dit seizoen uit voor de Bulgaarse eerste klasser BEROE STARA ZAGORA. 
Stara Zagora is een stad met 135.000 inwoners, centraal gelegen in Bulgarije 
(Thracië) en is 8000 jaar oud. De voetbalclub zelf werd 1X landskampioen en 
kende haar glorieperiode in de jaren 1979-1987 toen het telkens Europees 
mocht spelen (net als SK Beveren toen).   Conté, uit Guinea is nog altijd maar 28 
jaar en speelde in België ook nog voor AA Gent, Anderlecht, Zulte-Waregem 
en KV Oostende. Het afgelopen seizoen speelde hij ook nog enkele maanden 
voor Aktobe in Kazakstan. 

MILAN MASSOP, vorig seizoen nog kapitein bij WB, tekende een contract 
voor drie jaar bij het Deense SILKEBORG. Silkeborg werd vorig jaar kampioen 
in tweede klasse, het is ook het team van Ronnie Schwartz die vorig seizoen 25 
keer scoorde in 27 matchen en dus een groot aandeel had in de titel. Silkeborg, 
miste compleet haar start met 0 op 12. Massop arriveerde na de 0 op 9 en bleef 
op de bank in zijn eerste partij die met 2-3 verloren werd. 
EMMANUEL SARKI (bij WB in 11-12, tweede klasse) speelt dit seizoen in Polen 
bij ODRA WODZISLAV SLASK. In de periode 1996-2010 was dat in Polen een 
stabiele eerste klasser. Maar net als in Beveren kwam er een einde aan dat ver-
haal in 2010. De fans namen de boel over en begonnen op het laagste niveau. 
Ondertussen zit de ploeg al in vierde klasse na ook vorig jaar weer een promo-
tie. Het team werkt ondertussen samen met het Duitse Wolfsburg. Emannuel 
Sarki, die met een Poolse is getrouwd (hij leerde zijn vrouw kennen toen hij bij 
Wisla Krakau speelde) komt de ploeg versterken voor het komende seizoen. 
Sarki is een Nigeriaan maar omdat één van zijn voorouders Haitiaanse roots 
heeft, speelde hij in het verleden voor de nationale ploeg van Haiti.   

 RB
Hattrick in Champions League voor Tine De Caigny.

Omdat de mannenvoetbalploeg van Anderlecht zich niet kon plaatsen 
voor Europees voetbal moest het vrouwenteam de eer hoog houden. Zij 
kregen ook de primeur om het LOTTOPARK (zo heet voortaan het Constant 
Vandenstockstadion) Europees in te wijden…normaal gezien speelt het 
vrouwenteam ergens anders. Bovendien waren Vincent Kompany en Mark 
Coucke (ook nog keeper Didillon) aandachtige toeschouwers in het duel 
tegen het Griekse PAOK Saloniki. Het werd 5-0 en onze Beverse Tine De Caigny 
stal de show met een hattrick. Het leverde haar heel wat persbelangstelling op. 
Ondermeer het Waalse L’Avenir maakte een uitgebreid portret van haar. 
De nog maar 22-jarige voetbalster kan terugblikken op al een imposante 
loopbaan met al heel wat clubs (Lierse, Brugge, het Noorse Valerengen en 
Anderlecht) en al meer dan 50 A-interlands. Verrassend genoeg is het hoogte-
punt uit haar carrière een 6-0 nederlaag tegen de USA in een vriendenmatch 
in Los Angeles, gespeeld voor 20.000 toeschouwers in april 2019. Vooral 
ALEXIS MORGAN, de 30-jarige USA-speelster(169 interlands),.spelend voor het 
Franse Lyon, is een idool om naar op te kijken. Het USA-team dat later wereld-

kampioen zou worden in Frankrijk  liet op Tine een onvergetelijke indruk 
en geeft haar de kracht om te blijven trainen om ooit dat niveau te kunnen 
bereiken. 
Anderlecht mag dan wel goed zijn begonnen, toch is het niet allemaal 
rozengeur en manenschijn. Marc Coucke snoeide in het vrouwenbudget. Zo 
was er geen geld meer beschikbaar voor een fl at voor ondermeer Tine in het 
Brusselse en moest ze noodgedwongen terug intrekken bij mama Ann in 
Beveren.

Tine De Caigny

RB
ZINHO CHERGUI naar ASV Geel.

Even leek het er op dat ZINHO CHERGUI zijn loopbaan zou verder zetten bij 
YB SK Beveren maar omdat de linkerfl ank bij de tweede provincialer al meer 
dan overbezet was, kon de deal niet doorgaan. Geen probleem voor Zinho 
uiteindelijk. Na een goed seizoen bij het Nederlandse Hoek kon hij gerust 
nog een paar reeksen hoger mee. Hij tekende uiteindelijk bij ASV GEEL uit de
 tweede amateurreeks (de ploeg zakte vorig seizoen uit de hoogste amateur-
reeks) en bewees in de eerste match met inzet (een bekermatch tegen traditieclub 
LEOPOLD met stamnummer 5) die Geel met 3-1 won, dat hij nog tot de 
sterkhouders behoort ondanks zijn straks 36 jaar. Zinho, wiens vader Ouas-
sini eind de jaren 70 een 4-jarig profcontract tekende bij Beveren (hij kwam 
over van de Algerijnse tweede klasser Tiaret) debuteerde meer dan 17 jaar 
geleden in eerste klasse voor KSK Beveren aan de zijde van ondermeer Yaya 
Toure, Arthur Boka en Gilles Yapi Yapo in een thuismatch tegen Bergen. 
Later dat seizoen mocht hij ook nog invallen op St-Truiden en Beerschot. In de 
zomer van 2003 verliet hij de Freethiel en trok naar Berchem (dat kampioen 
was geworden in derde klasse maar uiteindelijk geen licentie kreeg en niet 
mocht promoveren). Later speelde hij voor Turnhout, Cappellen(4 jaar), KSK 
United Lommel, Kv Mechelen, Roeselare, Antwerp, Visé, Bornem, St-Gillis. Bij 
KSK United (Lommel in feite) speelde hij op de laatste competitiedag in mei 
2010 de allerlaatste competitiematch uit de geschiedenis van KSK Beveren 
ooit. Lommel met trainer Franky Van Der Elst, Zinho op de linkerback en verder 
nog ondermeer Robin Henkens en Alessandro Cerigioni in de ploeg won met 
3-2. Zinho tekende bij Geel een contract voor een jaar plus een jaar optie.

Zinho
         

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

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT  

ONS ELSKE

Als ik op zonnige dagen de terrassen op de Grote Markt vol zie 
zitten met blije mensen, ben ik geen klein beetje jaloers. Zie mij hier 
zitten al zoveel jaren op hetzelfde plekje op die harde wereldbol.
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Panic in Saksen Park
26 mei – 29 september

Afl evering 4

Denie Put (1991) – Fortune Teller 1 & 2

Denie Put, de jongste deelnemer aan deze tentoonstelling, maakt 
gebruik van kleurrijke, grillige vormen die niet alleen op doek wer-
ken maar, zoals in Hof ter Saksen de glazen stolpen tonen, 
ook driedimensionaal aantrekkelijk zijn.

Vaast Colson (1977) – Pavo
De voornaam ‘Vaast’ is afkomstig van het oude ‘Widu Gasti’ en de kunstenaar 
gebruikte dit gegeven om een nobele ridder te creëren die strijdt tegen het 
onrecht. 

De kunstenaar bij Fortune Teller .
(© G. Drieghe)

Anton Cotteleer beschrijft zijn ‘knielend meisje’.
 (© G. Drieghe)

Het werk dat hij voor Panic in Saksen Park maakte, is een vereenvoudigde versie 
van het toestel dat de ridders gebruikten om het steekspel te oefenen. Het paard 
en de ruiter mag je er zelf bij fantaseren.

 Anton Cotteleer (1974) - Crawling
Dit werk ontstond uit een kleinere, meer fi guratieve versie. Het staat zonder 
sokkel, rechtstreeks in het gras en is afgegoten in polyester. Wie stil-

staat bij de titel bekijkt het met een ander oog en denkt misschien wel 
even aan  #MeToo. Voor zijn beelden binnenshuis maakt hij gebruik van 
allerlei interieurobjecten. 
www.antoncotteleer.be

GD

WAT BLIJFT

Sonnet

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten,
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon

Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

En als een heir van donkerwilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn

Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon:
Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.
-- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond

Úw overdierb're leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

En trots en kalme glorie te vergaan
Op úwe lippen in een wilden vloed

Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.

Willem Kloos (1859 - 1938)

Curator Mark Ruyters geeft uitleg bij Pavo.
 (© G. Drieghe)
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Verzekeringen – Leningen – Immobilliën
 

Cornelis & Partners Beveren NV
Ciamberlanidreef 2, 9120 Beveren

BIV nr : 204490 / FSMA nr : 16283
 

Tel. 03/775.29.01  -  Fax. 03/775.32.60  -  www.cornelis-partners.be

Het grafschrift van de week

De winnaars van Meilsen 
koers liggen hier

Na de koers echt waar zo 
dood as ne pier.

Den Est

Spreuk van 't jaargetij

Regen op Maria Hemelvaart (15 aug.) 
is weinig wijn en slecht van aard.

De Wetenschapper

Lactose-intolerantie

Ons organisme produceert het enzym lactase om de lactose in melk te ver-
teren. Baby’s beschikken over een maximaal gehalte lactase om de moe-
dermelk te kunnen opnemen. Vanaf de leeftijd van twee jaar vermindert 
de hoeveelheid lactase. 

Melk is niet goed voor elk. Bij sommige mensen daalt de productie van 
lactase zo sterk dat ze lactose-intolerantie ontwikkelen. In Europa gaat het 
om 20% van de bevolking, in Afrika tot zelfs 70%. Men krijgt last van een 
opgeblazen gevoel, buikpijn, constipatie  en diarree. Overschakelen naar 
schapen-  of geitenmelk is geen optie want die bevatten evenveel lactose 
als koemelk. Sommigen schakelen over naar kokos- of amandel- of rijst-
melk, maar die bevatten dan weer geen eiwitten. 
In de meeste gevallen is het volledig elimineren van melkproducten 
niet nodig, omdat de meeste lijders toch nog een minimale hoeveelheid 
lactase produceren. Het komt er dus op aan om de juiste voedingskeuze 
te maken.

WA

Om 16u30 fristirun, om 17u dames, om 18u +50, om 19u -50.
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een Huisartsen-
wachtpost, die heeft een centrale post in de 
Prinses Josephine Charlottelaan 21d 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 
weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag 
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot
 ’s anderendaags 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 
feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 
18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/039 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling in de 

etalage van elke apotheek
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00 en 22u00: te 
vinden op www.kavw.be of www.apotheek.be of het 
betalend nummer: 0903 / 99 000
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00 en 9u00: Bel 
politie Beveren 03  750 14 11 die zal doorverwijzen 
naar de geselecteerde nachtdienstapotheek
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes en Zjeraar zaten 
vorig jaar met 
Haasdonk jaarmarkt op 

het terras van Den Brigand. Ze 
bestelden twee pintjes.
Door de drukte duurde het een 
hele poos voor de biertjes op hun 
tafel gezet werden en het ene glas 
was eerlijk gezegd precies al een 
beetje uitgedroogd.
-  Kies gij maar eerst welk glas ge 

neemt, zegde Zjeraar.
En Riekes die al grote dorst had, 
nam natuurlijk het volste glas.
-  Da ’s toch ver van beleefd wat ge 

nu doet, reclameerde Zjeraar.
-  Waarom, vroeg Riekes, welk glas 

zoudt gij gekozen hebben als ik u 
eerst had laten kiezen?

- Dat met het minste, zegde Zjeraar.
-  Awel, dat hebt ge nou toch, zegde 

Riekes, waarom moet ge dan 
reclameren?

NEM NOU
Toen de koers BEKAN gedaan was, 
kreeg de jonge coureur pech zodat 
hij als allerlaatste over de eindmeet 
kwam.
‘Bekan’ hoor je ook wel eens uit-
spreken als ‘ bekans of bekanst’ en 
daardoor dacht ik lange tijd dat het 
iets te maken had met ‘bij kans’ en 
dan was het iets als ‘met of zonder 
chance of geluk.’
Het komt echter van het Middel-
nederlands ‘bicant’ = bi + cant en 
dat betekent bij de kant, op het 
randje. We waren er ‘bekan(t)’ kan 
dus letterlijk betekenen bij de kant, 
op het randje.
Toen zijn ouders  naar het feest 
moesten, hoorde hij zijn vader 
meer dan eens roepen naar zijn 
vrouw: Zijt ge nu ‘bekan’ gereed? 
En zijn vader vertelde hem na 
het feest dat ze door moeders 
getreuzel ‘bekan’ te laat waren om 
de trein te halen, die voor ene keer 
eens op tijd was.
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KOMKOMMERTIJD…

Juli en augustus waren weer nieuwsloze maanden en die 
vallen elk jaar samen met het rijpen van veel fruit maar 
ook van de komkommers. Dan wordt alles fameus 
overdreven. Een snee met een aardappelmesje in je 
rechter wijsvinger wordt afgedaan als levensbedreigend, 
een muggenbeet wordt een geneeskundig probleem en 
elke vliegenscheet is nagenoeg een donderslag.
‘Dieven gingen aan de haal met een fiets uit een garage in 
de Gaverlanddam,’ kon ik onlangs in vette letters lezen. In 
hoofdletters die anders voorbehouden zijn voor echt 
wereldnieuws. Maar wat wil je als je van je baas een 
krantenruimte moet vullen op momenten dat je 
vruchteloos zoekt naar nieuws omdat iedereen met 
vakantie is en omdat jij zelf en de overgebleven 
Beverenaars zitten te puffen bij buitentemperaturen in de 
schaduw tot veertig graden?

…MET RARE ZENDING…

Gelukkig krijg ik van onze postbode Veronique (die nog 
niet op driedagen-regime staat van Bpost, dat is pas vanaf 
2020!) een brief By Airmail van de Engelse 
Royal Mail in de bus, zodat ik weer wat omhanden heb. 
Zeker als ik de zending geopend heb en tot mijn 
verbazing vaststel dat het een brief is van de VAB uit 
Zwijndrecht, in vogelvlucht 2,5 km van mijn deur. Er staat 
duidelijk in de rechter bovenhoek van de envelop 
vermeld dat de portokosten in Groot-Brittannië betaald 
zijn. En dan staan wij   versteld dat onze eigen Bpost 
noodlijdend is. Wie zich afvraagt hoe dat mogelijk is, zit 
met zulke brief in de goede richting van een juist 
antwoord. Bpost mag wel de weinige brieven die nog 
verstuurd worden aan de bestemmeling bezorgen; maar 
er wordt voor betaald in het buitenland.

…BIJ HOGE TEMPERATUREN.

Op sommige dagen verfoei je alles wat te maken heeft 
met de Waaslandhaven, zeker als je weer eens een uur in 
de file hebt moeten staan om na je werkuren je eigen 
thuishaven te bereiken. Maar veronderstel even hoe karig 
ons nieuwsaanbod zou geweest zijn als we die Waasland-
haven niet in onze Beverse omgeving zouden hebben. 
Dan zouden we ook het knotsgekke verhaal gemist 
hebben van die twee gewiekste ‘havenarbeiders’, een 
24-jarige man uit Schoten en zijn 25-jarige kompaan uit 
Antwerpen die zich op 23 juli in een welbepaalde 
container hadden laten opsluiten om cocaïne tussen een 
lading steenkool Antwerpen binnen te smokkelen.
Als de buitentemperatuur onmenselijk hoog oploopt en 
je in een afgesloten container moet werken die aan de 
zon blootgesteld staat, dan kan het daar wel eens te heet 
onder je pootjes worden. En dat werd het op 24 juli!
Ten einde raad belden de twee opgeslotenen vanuit 
de snikhete container zelf de politie op omdat de 
temperatuur onhoudbaar werd. Ze smeekten om 
verlossing. De politie kwam massaal ter plaatse en 
bevrijdde de twee mannen uit hun hachelijke situatie. 
Bevrijden was natuurlijk veel gezegd. Ze werden meteen 
gearresteerd maar ze kregen wel medische hulp in een 
heel wat koelere omgeving. In de container werd 
ongeveer een ton cocaïne gevonden, verdeeld in een
dertigtal sporttassen, goed voor een straatwaarde van 
om en bij de vijftig miljoen euro.
De twee die even een heel kapitaal ter beschikking 
hadden, en ook het geluk hadden net niet gesmolten te 
zijn, bleven wel aangehouden.                                              
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