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Cecile Hennissen
Een warm hart voor de zwakkeren in de maatschappij
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DE BEVERsE KLOK

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

Vervolg op blz. 2

De fratsen van Trump, lees p.3De fratsen van Trump, lees p.3

Vooraleer een kind kan praten, moet het zich duidelijk maken met klanken, 
wenen en wijzen naar.  In de oertijd kon de mens nog niet praten en had hij 
dezelfde frustraties. Hij moest communiceren met wilde gebaren en uitstoten 
van woeste klanken. Dus ging hij leren praten en  kon hij vragen ‘is er nog een 
stuk mammoet?’ of ‘heeft iemand mijn knots gezien?’.  Zo simpel is het natuur-
lijk allemaal niet en taalhistorici buigen zich over het ontstaan van taal. Op die 
vraag, kun je er donder op zeggen dat hun eerste zin als volgt luidt: het is een 
moeilijke vraag en elk antwoord is nog steeds controversieel. Voor de studie 
van de evolutie van de mens zijn er fossiele vondsten. Taal laat geen archeolo-
gische sporen na. 

Taal is zowat het enige waarin we beter zijn dan dieren. Taal is zowel van de 
spreker als van de luisteraar, van de schrijver als van de lezer. Wetteksten zijn 
vaak hopeloos ouderwets en niet te begrijpen. Ze schieten dan hun doel voor-
bij. Vandaar het initiatief om taal heerlijk helder te gebruiken. Communicatie is 
pas geslaagd als de doelgroep de informatie makkelijk kan vinden, begrijpen 
en vlot gebruiken. 

De Nederlandse taal is niet eenvoudig, vraag het maar aan een buitenlander. 
Taalfouten, kromme zinnen, de schrik van elke schrijver zit erin. En dan hebben 
we het niet alleen over dt-fouten, maar bv. het verkeerd gebruik van voorzet-
sels of die/dat (het meisje die…).  Als gevolg van sms en sociale media is er een 
soort laksheid gegroeid bij het schrijven van een boodschap. Belangrijk is na-
tuurlijk de inhoud van een artikel. We moeten in elk geval trachten taal perfect 
te gebruiken en taalfouten te vermijden. Op het scherm van een computer  leest 
men gemakkelijk over tikfouten. 

Taal is ook leuk en heeft  een humoristische kant.  Iedereen maakt wel eens on-
gewild grappige en domme taalkronkels. Koning Boudewijn piste te nat (het 
stadion met de naam Koning Boudewijn). Hier bereiden we onze eigen paar-
den. Een invalide parkeerplaats. Fietsers en voetgangers afstappen a.u.b. Onze 
taal is gekruid met spreekwoorden en uitdrukkingen die in één zin een situatie 
kunnen duiden. Het dialect heeft daar een serieuze bijdrage aan geleverd. Ze 
mogen niet verloren gaan. 

Taal is ook trendgevoelig. Het is net als bij kleding. Witte sokken waren uit den 
boze tot Michael Jackson ze aantrok en het werd plots cool.  Op een vraag ant-
woordt men:  ja en nee. Het is koffi  edik kijken. Oké vervangt ja. Iemand blijft 
lekker thuis voor de chill. Engelse woorden sluipen vooral bij jongeren meer en 
meer binnen in ons taalgebruik. Uit onderzoek blijkt dat het woordgebruik bij 
leerlingen en studenten beperkter is dan vroeger. Begrijpend lezen is in het on-
derwijs een pijnpunt. Wat vroeger niet kon, is nu  mode en er ontstaan voort-
durend nieuwe woorden, men kiest zelfs het woord van het jaar: winkelhieren, 
moordstrookje (fi etspad), samsonseks (terwijl kinderen naar samson kijken), 
frietchinees, stoeproken, tentsletje… 

Van Dale is overvoed en wordt almaar dikker.

Cecile Hennissen, haar geboortewieg 
stond op een kleine boerenhofstede in 
de Zwijndrechtse polder op de grens met 
Melsele. Tijdens de grote overstroming 
van 1953 moest het gezin verhuizen naar 
Melsele, waar ze de rest van haar leven zou 
blijven wonen.
Zoals de meeste kinderen uit haar omgeving 
ging ze naar de lagere school in Melsele. 
Na het lager middelbaar aan het Onze-Lie-
ve- Vrouw van Gaverlandinstituut volgde ze 

normaalschool in de Presentatie in Sint-Niklaas. Na het behalen van haar diploma gaf 
ze twintig jaar les aan de lagere school in Melsele.
Wereldatelier
Omdat ze werd gevraagd als lesgeefster in het Kinderwereldatelier (later 
Studio Globo) verliet ze haar leerlingen in Melsele en trok naar Borgerhout om daar 
het team te versterken. Het Kinderwereldatelier was een samenwerking tussen 
Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi en Chiro. De organisatie werkte lespakket-
ten en beeldmateriaal uit voor basisscholen. Er was een inleefatelier waar kinderen 
van scholen over heel Vlaanderen, na een voorbereiding in hun klas, zich konden 
onderdompelen in de wereld en de leefomstandigheden van mensen van enkele 
typelanden zoals Peru, Turkije of Congo. Daartoe werden in een grote parochiezaal 
in Borgerhout decors van huizen, pleinen en boerderijen van die landen nagebouwd 
en mochten kinderen van de bezoekende scholen het dagelijkse leven naspelen. 
Zo werden ze, op kinderpraat, geconfronteerd met het dagelijks leven van die 
mensen van die landen en de problemen die ze ondervinden.

Peru
Meestal kenden we die typelanden 
enkel door de problemen zoals 
onder andere corruptie en geweld, 
waarmee we in het nieuws werden 
en worden geconfronteerd. Daar-
door ontstaan vooroordelen en 
vergeten we daardoor de veer-
kracht en de zelfredzaamheid van 
de gemeenschappen. Ook daar wou 
de organisatie iets aan doen.
Studio Globo had natuurlijk 
informatie, beeldmateriaal en 
verhalen van de bevolking van 
die typelanden nodig en zo reisde 

Cecile in 1992 voor de eerste keer naar Peru. Maar bij die eerste keer zou het zeker 
niet blijven. In totaal bezocht ze tientallen keren het land dat haar hart gestolen had. 
Niet om de toerist uit te hangen, dat was er af en toe wel eens bij, maar vooral om 
de dagelijkse leefwereld en verhalen van de plaatselijk bevolking te leren kennen. Ze 
leerde er in de loop van de jaren ook tal van families kennen die haar ook spoedig als 
familie beschouwden. Vanuit de ontwikkelingsprojecten die de mensen ter plaatse 

De familie waar Cecile logeerde in de 
comunidad Crucero.
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opstartten leerde ze dat, mits soms wat (financiële) steun, de plaatselijk bevol-
king meestal hun eigen problemen het best kunnen oplossen.

Zo is er onder andere het project ‘Niños Libres’ (ook gesteund door de Beverse 
GROS) van Roberto Cervantes en Bruno Van Der Maat dat, dikwijls zeer jonge  
kinderen tussen 6 en 16 jaar, die voor pietluttige feiten in de gevangenis geraken, 
hun verblijf aldaar wat tracht te verbeteren door hen onderwijs, ontspanning  
en voedsel te verstrekken. Het project ‘Opgroeien zonder geweld’ van de-
zelfde initiatiefnemers probeert de mensen in volkswijken rond Arequipa, een 
spiegel voor te houden en het, dikwijls heel aanwezige, geweld tegen kindere 
n en vrouwen een halt toe te roepen.

Ook een van de 
problemen waar-
mee de plaatse-
lijke landbouwers 
geconfronteerd 
worden is dat  
bedrijven zo-
als bijvoorbeeld  
Monsanto hún  
zaden en meststof-
fen aan hen willen 
opdringen en zo 
hun eeuwenoude 
landbouwsysteem 
uit elkaar halen 
en hen afhanke-
lijk maken van de 

multinational. Ook grote mijnbouwbedrijven ontwrichten de ecologie en het 
economisch en sociaal leven van de, dikwijls financieel zwakke, plattelands- 
bevolking en zorgen zo voor grote verdeeldheid onder de mensen.
Om mensen van hier de kans te geven om het dagelijks leven van de bevolking 
mee te maken begon Cecile met het inrichten van inleefreizen, sols op vraag van 
Broederlijk Delen. Geen luxereizen maar sociaal geïnspireerde trips waarbij de 
mensen van daar beter werden door bij hen te verblijven, te eten en hun cultuur 
en dagelijks leven te leren kennen. Niet alleen de mooie natuur en de cultuur 
maar vooral de gewone plattelandsmensen staan centraal tijdens die reizen.
Na haar terbeschikkingstelling in het onderwijs kreeg Cecile veel tijd die ze  
heel goed kon opvullen door zich nog meer in te zetten voor de plaatselijke  
afdelingen van Broederlijk Delen en Welzijnszorg. Daarvoor werkt ze onder  
andere mee aan het project ‘Soep op de Stoep’ dat jaarlijks in december wordt 

georganiseerd. Daarbij verkopen ze in samenwerking met KWB aan plaatselijke 
bakkers soms tot 120 liter zelfgemaakte pompoensoep om geld in het laatje te 
brengen voor plaatselijke noden.
Tussendoor zit ze ook in de raad van bestuur van B-Asiel. Die vereniging biedt 
hulp aan mensen die om een of andere reden tussen de mazen van onze  
maatschappij vallen en die om welke reden dan ook onder de armoedegrens 
moeten leven. Dat daar ongeveer 500 gezinnen van Beveren en Zwijndrecht  
gebruik van moeten maken is vaak voor oningewijden verrassend veel en om 
over na te denken.

Bombardon
Om de twee maanden verschijnt in Melsele het dorpskrantje ‘Bombardon’. Daar 
is Cecile ook de verantwoordelijke uitgever van en schrijft ze het meest gelezen 
artikeltje ‘Ons dialect, grappig en sappig’ in het ‘Meilsens’ dialect. Samen met een 
team van redacteurs en medewerkers zorgt ze ervoor dat het veelgelezen en 
gewaardeerd gazetje om de paar maanden bij meer dan duizend huisgezinnen 
in de bus valt.
En alsof dat nog niet genoeg is volgt ze sinds een twaalftal jaar elke week  
boetseerlessen bij de gekende keramist Leo Van Der Heyden in Temse.  
Daar maakt ze prachtige kunstwerken met telkens als thema haar sociale  
bewogenheid. Ze was trouwens ook in 2010 een van de bezielers van de groeps-
tentoonstelling en veiling van Boliv’arte in het OC. Boerenpoort in Melsele.  
Daar werden toen een vijftigtal kunstwerken geveild ten voordele van  
Broederlijk Delen die daarmee een aantal projecten voor sociale gelijkheid 
steunden. 
Inderdaad, Cecile is een veel te bescheiden warm hart.                   François.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Roberto Cervantes met kinderen uit de volksbuurt voor het  
project ‘Opgroeien zonder geweld’.

Openputmijn in Cerro de Pasco, een ecologische
 en sociale ramp.

Keramiek bootvluchtelingen.

Lek at gezeet is 8
Ik denk dat Amerika nog eerder een christelijke zwarte lesbische vrouw als 

president zal hebben dan een atheïstische, witte blanke man.                                      
(Fotograaf Carl De Keyser vorige week in ‘De Morgen’ )

ONS ELSKE
Na een rotseizoen als 2019-2020 waarin Waasland-Beveren laat-
ste stond toen de competitie stopgezet werd wegens het coro-
navirus, maakte de club toch nog een dikke 350.000 euro winst. 
Dat zien de grote Belgische ploegen die jaar na jaar verlies boe-
ken natuurlijk ook.
Wedden dat er straks aan Beverens voorzitter Dirk Huyck zijn mouw getrok-
ken wordt voor een transfer naar Anderlecht of Standard!
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De fratsen van Trump
Donald Trump is bijna president af en wil nog vlug 
vlug zijn verkiezingsbeloften nakomen die hij 4 jaar 
geleden heeft gemaakt. Zo leest hij op zijn lijstje zijn 

belofte om een muur te bouwen. Die zal ook nu nog gebouwd worden, 
maar dan wel op een andere plaats…. rondom het Witte Huis.

Spreuk van 't jaargetij
Heeft men in december slechts vorst en slijk

Dan maakt men alle dokters rijk

Eureka!
Aflevering 14

Antonie Van  Leeuwenhoek (1632-1723)
De microscoop

Van Leeuwenhoek kon geen 
Latijn lezen, de taal van de 
wetenschap destijds, en 
was dus afgesloten van we-
tenschappelijke literatuur. 
Hij bestudeerde de illustra-
ties in deze publicaties. Zo 
kwam hij in contact met de 
bevindingen van Robert 
Hooke (1635-1703), die 
lenzen vervaardigde en op  
die manier een vergroting 

van 30 bereikte. Hij verloor het record aan Van Leeuwenhoek die erin slaag-
de een vergroting van 480 te verwezenlijken. Van Leeuwenhoek kon op die  
manier doordringen tot het onzichtbare en ontdekte eencellige diertjes  
(protozoa), haarvaten, spermatozoa, rode bloedcellen, structuur van  
insecten… 
Baanbrekend was zijn ontdekking in 1683 toen hij een preparaat maakte met 
tandplak uit zijn mond. Hij ontdekte toen ‘diertjens’, later bekend als bacte-
riën, een ontdekking die voor de geneeskunde achteraf een enorme sprong  
voorwaarts zou betekenen. Dit maakte hem tot de eerste microbioloog.

Ondertussen is de techniek van de  
microscopie sterk geëvolueerd. De  
meeste microscopen hebben 3 tot 5 ob-
jectieven, die 4 tot 100 x vergroten. Ze 
kunnen worden verwisseld door aan 
de revolverknop van de microscoop te  
draaien. Bij goede microscopen is het 
beeld van het volgende objectief ook 
scherp, als er eerder met een ander objec-
tief werd scherpgesteld (de objectieven 
heten dan parfocaal). Het objectief vormt 
het beeld en is bepalend voor de resolutie 
of het scheidend vermogen. De waarne-
mer kijkt door een oculair naar het door 
het objectief gevormde beeld. Oculairs 
vergroten tussen de 5x en 20x (gebrui-
kelijk is 7x of 10x). Het oculair zit in de  
tubus van de microscoop, die aan het  

andere uiteinde voorzien is van het objectief.  De totale vergroting wordt  
berekend door vermenigvuldiging van de vergroting van het objectief met 
die van het oculair.
 
In 1980 ontwikkelde men de scanning tunneling microscoop, waarmee men 
zelfs atomen in beeld kon brengen. En zo bevestigde men het eeuwenoude 
model dat materie bestaat uit atomen. Hoe die precies werkt, zou ons te  
verleiden (en gaat ook mijn petje te boven).

WA

Alhoewel de politici wel het belang van opleiding 
en onderwijs kenden, verliep de opbouw 
van het schoolnet in Beveren toch moei-
zaam.  Onderwijs was eeuwenlang het 
privilege van de kerk. Meestal was er op 
een dorp één school. Dat was onder het 
Oostenrijks bewind zo afgesproken.  Toe-
vallig waren er in Kallo twee scholen. Die 
van meester Coppens (die naast rekenen en schrijven ook frans 
gaf ) en die van meester Truymen (maar die kon zelf geen frans).  
Meester Coppens bekloeg zich erover dat het bestaan van twee scholen 
zijn inkomsten in het gedrang bracht.  Naar het schijnt heeft de overheid 
toch de twee scholen toegestaan.  Het is pas onder het Frans bewind dat 
dit wijzigt.  Vanaf 1789 werden kloosters afgeschaft en priesters verbannen.  
Uiteraard werden de (katholieke) scholen daarmee ook getroffen. On-
der het Hollands bewind wordt de inrichting van de scholen terug gesti-
muleerd.  Maar helaas hadden de gemeenten te weinig geld om deftige  
scholen op hun grondgebied te organiseren. In 1821 hadden we in Beveren 
vier scholen. De school van meester Bombeke (die had 11 schrijftafels en 20 
banken), de school van meester Van Broeck, van meester Van Goethem en 
van dame Waegemans. Ook in het oud geestelijk hof gaf één zuster les. Een 
telling wees uit dat er in 1823 in Beveren 424 leerlingen onderwijs volgden.  
In de zomer was dat wel heel wat lager. Veel kinderen gingen alleen naar 
school om hun communie te doen en stopten daarna. Vandaar waren er in 
Beveren veel ongeletterden. Toch tracht men tijdens het Hollands bewind 
de kwaliteit van de scholen te verbeteren. Zo wilde men dat de onderwij-
zers ook het nieuwe stelsel van maten en gewichten zouden aanleren (de 
gemeenten moesten verplicht maten en gewichten aankopen) 
Verdienstelijke onderwijzers kregen zelfs als geschenk een ‘leesmachine 
met toebehoren’. Na de Belgische onafhankelijkheid was het moeilijk. In 
één klas zaten leerlingen van 7 tot 16 jaar, meestal verdeeld in groepen.  
De meester liet zich bijstaan door één van de oudste en slimste leerlingen.  
Soms gebeurde dat ook door ‘hulponderwijzers’.  Meer en meer komen er 
in het onderwijs twee strekkingen: het katholiek en het officieel onder-
wijs.  Dat kwam er vooral door de liberale regering die aan de macht kwam.  
Opnieuw was voor hen het godsdienstonderwijs niet meer verplicht en 
mochten er in het officieel onderwijs geen onderwijzers van de katholieke 
normaalscholen benoemd worden. Uiteraard gingen de katholieken in het 
verzet tegen deze wet uit 1879. Aan de ouders en de onderwijzers van deze 
gemeentescholen werden de sacramenten geweigerd. In de biechtstoel zei 
de pastoor van Doel aan mevrouw Deckers, wiens zoontje gestorven was, 
dat het kind ‘misschien gestorven was omdat het naar de gemeenteschool 
ging, en dat dit mogelijks een straf van God was’.

J.B. (wordt vervolgd)  

Evangelista Torricelli -  
Museo di Storia Naturale di Firenze.
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Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Eens trok de wilde jagersman,
Zijn grasgroen jagersrokje an,
Nam zijn geweer en ook zijn tas,
En deed voor de ogen 't brilleglas.
Toen zocht hij in de velden rond,
Of hij daar niet een haasje vond; -
Maar 't haasje schuilde in 't groene 
kruid
En lachte stil de jager uit.

Doch eind'lijk werd de zon zo heet,
De jager was zo nat van 't zweet;
Hij vleide zich in 't lommer neer,
En op de grond lei hij 't geweer.
Nu had de jager 't naar zijn zin,
En daarom sliep hij spoedig in;
Dat zag de haas, - die slimme guit,
Die kroop toen zachtjes uit het 
kruid,
Hij nam 't geweer weg en de bril
En hield zich als een muis zo stil.

Fluks had het haasje, voor de pret,
De bril zich op de neus gezet,
En lei 't geweer, welk stout bestaan!
Manmoedig op de jager aan.
Wat was die arme man bevreesd!
Nog nooit was hij zo bang geweest;
Hij nam de vlucht, en riep: ‘Och! 
och!
‘Mijn lieve mensen, help mij toch!’

Lith. Emrik & Binger.

De jager, liep door 't groene gras,
Totdat hij bij zijn woning was; -
Daar sprong de man, met pak en 
zak,
Voorover in de regenbak.
't Was juist bijtijds, want eensklaps: 
- ‘Paf!’
Daar schoot de haas zijn snaphaan 
af.
Voor 't venster zat de jagersvrouw,
Die juist haar koffie drinken zou;
Maar toen de haas had losgebrand,
Schoot hij haar 't kopje uit de hand;
En ziet! - vlak bij de regenbak,
Daar zat in 't gras, op zijn gemak,
Het zoontje van de grote haas; -
Die arme, kleine springersbaas,
Werd al het hete koffienat,
Pardoes! - op kop en neus gespat.
Hij gaf een gil, - zijn pijn was groot, -
En 's avonds was het haasje dood. 

RP

VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

De Geschiedenis van de wilde Jager.

Voor de culturele sector is het komkommertijd. 
Artiesten hebben het moeilijk. Belpop Bonan-
za is een initiatief om de Belpop-geschiedenis 
van een aantal gemeentes in kaart te brengen. 
Ook in onze gemeente ontdekken we stukjes 
van de muzikale geschiedenis. Je kunt ze ont-
dekken via een wandel- en of fietstocht. Onze 

krant is al 25 jaar actief en heeft in die vele jaren aandacht besteed aan vele 
culturele activiteiten en mensen die ermee bezig zijn.  Onze lezers zullen 
vele muzikanten herkennen via interviews uit ons archief.

Belpopexperts Jan Delvaux en Jimmy Dewit doken in het muzikale erfgoed 
van Beveren en kozen vervolgens 10 locaties uit waar muziekgeschiedenis 
werd geschreven. Ze nemen je mee langs 10 plekken waar ze tekst en uitleg 
geven bij de mooiste verhalen over Beveren. 
Op de genummerde locaties vind je een QR-code. Om de codes te scannen, 
open je de camera-app op je telefoon en richt je die naar de code. Of down-
load de app ‘QR Code Reader’ in de App Store.

Wanneer: vanaf 18 november 2020
Vertrek: ergens op locatie
Lengte: 20,2 km.
Meer informatie: www.belpopbonanza.be
Deelname is gratis          WA

Beverse centrumstraten open

Geduld is een schone deugd. 
De uitgebreide werken in het 
centrum van onze gemeente 
moesten beroep doen op geduld 
van bewoners en handelaars. 
Het resultaat mag er zijn. Stu-
diebureau Irtas uit Sint-Niklaas 
tekende het ontwerp. Aannemer 
Aclagro uit Wondelgem voerde 
de werken uit. Prijskaartje: 4 400 
000 euro excl. BTW. De werken 

kaderen in een meerjarenplan  om de verouderde straten in het centrum 
aan te pakken. 
In de loop van komende weken wordt er groen aangeplant.  Op de hoek van 
Yzerhand en de Glazenleeuwstraat wordt een kunstwerk geplaatst. Het werk 
refereert naar water, ‘een speelse bloem van water’, en is uit metaal gemaakt 
wat dan weer linkt met ‘Yzerhand’.”
Aan Huis Piers wordt nog een waterpartij gerealiseerd.

WA



Iemand die ik ken zag me eens bezig in de voortuin en zei meewarig: ‘Zo’n tuin, 
dat stopt toch nooit’. En ik dacht ‘gelukkig maar’. Stel u voor dat op een gege-
ven ogenblik een tuin af is en er niets meer in kan gedaan worden. Dat zou voor 
tuinliefhebbers een echte ramp zijn. Mensen met minder groene vingers kunnen 
dikwijls niet begrijpen dat tuinieren echt een bron van ontspanning voor lichaam 
én geest kan zijn. En dan moet ik altijd denken aan het gezegde van de Engelse 
presentator Monty Don van het televisieprogramma Gardener’s World die zegt: ‘If 
gardening isn’t fun, you are doing it wrong’. En daar heeft hij groot gelijk in. Als je 
tuinieren als een last en een klus beschouwt dan is jouw ingesteldheid verkeerd. 
Wie tuinieren als een snelle taak bekijkt is bezig met zijn tuin maar niet bewust 
bezig in zijn tuin. Gelukkig hebben veel mensen tijdens de Coronapandemie weer 
de fysieke en mentale voordelen van een eigen tuin ontdekt. Wieden, het planten 
van bomen en tuinplanten of het wroeten met de handen in de grond en op het 
ritme van de natuur kan voor velen in deze moeilijke tijden toch een bron van 
ontspanning en hoop voor de toekomst zijn. Want tuinieren is voor een heel groot 
deel hoopvol uitzien naar mooie dingen die nog gaan komen. En daar kunnen 
heel wat mensen zich aan optrekken. 

Ondertussen blijft in de vij-
ver nog altijd de Afrikaanse 
waterlelie (Aponogeton 
distachyos) bloeien. Dit wa-
terplantje komt van Zuid-
Afrika en wordt daar ‘water-
blommetjie’ genoemd. Het 
is echter geen waterlelie, 
het is er zelfs geen familie 
van. Elk jaar is het trouw 
op post en het kan maan-

den bloeien, zelfs zoals nu nog, als 
het maar wat beschut staat tijdens 
de winter. De bloemen geuren heer-
lijk naar vanille en in hun land van 
oorsprong worden ze gebruikt om 
schotels te versieren en zelfs om op 
te eten. Elk jaar vind ik ook nieuwe 
plantjes in de vijver die daar geraakt 
zijn doordat de kiemende zaden 
meedrijven op het water en zich 
ergens kunnen vastzetten hebben. 
Een heel mooi en leuk plantje. Ook 
mooi in een niet te diepe waterton 
in combinatie met andere vijver-
planten.

Enkele maanden geleden zaaide ik 
nog fijn akkerscherm (Ammi visna-
ga) in een pot. Dat is een plant uit de 

familie van de schermbloemen, zoals dille, peterselie en pastinaak en in feite een 
wilde plant die oorspronkelijk uit het zuiden komt. Met haar grote witte bloem-
schermen en haar lange bloeitijd is ze heel mooi en zeer goed te gebruiken als 
‘weefplant’ of gatenvuller in de border indien je hier en daar nog een klein open 
plekje vindt. Ik zag ze ooit op de Londense Chelsea Flower Show waar ze in de ten-

toongestelde tuinen 
dat jaar met een prach-
tig resultaat, massaal 
werd gebruikt. Eerst 
zaaien in een potje en 
dan uitplanten in de 
border. Een aanrader!

Het plantje dat het 
langste bloeit in mijn 
tuin is waarschijnlijk 
de muurfijnstraal (Eri-
geron karvinskianus). 
Weer een exotische 
plant, afkomstig van 

Mexico maar hier als sierplant terechtgekomen en tegenwoordig ook ontsnapt 
en in veel steden zelfs op straat aan te treffen. De bloem lijkt heel goed op een ma-
deliefje en is van dezelfde composietenfamilie, dus ieder bloemhoofdje bestaat 
uit tientallen minuscule kleine buisbloempjes met daarrond de straalbloemen. 

Het is mooi om zien wanneer de 
bloempjes massaal aanwezig zijn 
in wit en verkleuren naar heel veel 
tinten roze. Het zaait zich ook op 
allerlei plaatsen heel natuurlijk uit, 
het liefst tussen stenen, maar het 
wordt nooit een pest. Het staat 
sinds mei ononderbroken al in 
bloei. Welke bloem kan dat nog? 
Ik zou het niet meer willen missen.

François

In de tuin

Muurfi jnstraal.

Fijn akkerscherm.

Waterblommetje.

Afrikaanse waterlelie.

In het vorige nummer van De Beverse Klok vermeldden we onwetend een 
mailadres dat niet meer in gebruik was. Daarom deze rechtzetting. Wie 
vanaf nu de foto’s bij het artikel In De Tuin in kleur via mail wil ontvangen 
kan zijn/haar mailadres laten weten aan info@beverseklok.be. Wij zorgen 
er dan voor dat die foto’s op de dag van het verschijnen van het krantje in 
jouw mailbox terecht komen.

IN MEMORIAM
Pastoor Marcel Van Peteghem
Op 19 november overleed in het WZC Sint-Eligius te Zevene-
ken priester Marcel Van Peteghem, welgekend in Beveren en 
zeker in de Gaverlandwijk.

FEITEN EN CIJFERS
26/5/1929 geboren te Lokeren en jeugd in Zeveneken.
1954 priesterwijding
1955 onderpastoor op de O.-L.-V.van Bijstand-parochie
 Beveren

1960 onderpastoor op de St.-Martinusparochie Beveren
1974 krijgt opdracht kerk te bouwen in de Gaverlandwijk voor de nieuw gecreëerde 
St.-Jan Evangelistparochie
1980 aanstelling tot pastoor St.-Jan Evangelist Beveren
2004 Viering Gouden Priesterjubileum, St.-Jansparochie 
2013 Eervol ontslag St.-Jansparochie Beveren
De man is als het ware.met Beveren vergroeid. Als 25-jarige werd hij in 1955 onder-
pastoor op de O.-L.-V.-van Bijstand-parochie. In 1960 werd hij onderpastoor bij de 
legendarische deken Sturm op de Beverse St.-Martinusparochie.
Als jonge kracht werd hij proost van de middenstand en van jeugdbewegingen. 
Voor en met de Mill Mountain Club leidde hij de verbouwingen van het Jeugdheem 
op de Molenberg. Dat groeide toen uit tot een erkend jeugdhuis met een lichtbak 
met grote letter J op de voorgevel. 
Het was het Togenblik van dat ogenblik! 
Op bepaalde momenten waren er boven de 300 ingeschreven leden van Beveren 
en omstreken.
Ik hoorde Marcel eens zeggen dat het een ontzaglijke rijkdom was om in die tijd van 
serieuze veranderingen zoveel jonge mensen te kunnen bereiken. En hij vond het 
vooral fijn dat hij er zoveel vriendschappen aan overgehouden had.

Op bedeltoer
Hij aanvaardde in 1974 de opdracht om op de nieuw gecreëerde St.-Jansparochie in 
de Gaverlandwijk een kerk te bouwen. Kende de bisschop zijn bouw- en verbouw-
kwaliteiten? Denk maar aan het Jeugdheem en aan het nieuwe Chiroheem op de 
Houten Verdommenis. Marcel had voor die beide projecten dikwijls zelf zijn blauwe 
overal aangetrokken. 
Dus trok hij vanaf 1974 als bouwpastoor op bedeltoer om fondsen voor zijn toekom-
stige kerk St.-Jan Evangelist te verzamelen. Ik hoor het hem nog uitleggen: ‘Honderd 
frank per maand en dat vijftig keer; in goed vier jaar heb je vijfduizend frank aan een 
goed doel geschonken.’
En nooit ging hij prat op wat hij verwezenlijkt had, hij bleef de man in de luwte.
Als hij in 2013 afscheid nam van zijn kerk en parochie en naar de streek van zijn jeugd 
terugkeerde, heb ik hem informatie gevraagd over zijn loopbaan. En zelfs dan was 
het antwoord een vriendelijk ‘Neen.’
De Beverse Klok betuigt haar medeleven aan zijn familie en vrienden en zijn 
vroegere parochianen.          RP
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crYPtO 72: ZOek Het wOOrd  (OPLOssing in dit nUMMer)
 ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde Letters

Het voortbestaan van het Antwerps muziekcafé De Muze heeft al enkele 
malen aan een zijden draadje gehangen maar nog steeds geeft de zaak 
zich niet gewonnen.
Een muziekcafé, een cultuurcentrum voor de kunstenaarsscéne uit de ja-
ren zestig van vorige eeuw, een plek om onder vrienden goedkoop pint-
jes te kunnen pakken: De Muze is niet in één woord te vatten.
Na De Hulstkamp en de Gard Sivik werd De Muze in de jaren zestig dé 
plek waar allerlei artiesten samenkwamen. Walter Masselis en Tone Pau-
wels hadden het café in 1964 geopend “om tegen kostprijs te kunnen 
drinken”. West-Vlamingen Masselis en Pauwels hadden de stiel geleerd in 
café ’t Krotekot in Kortrijk… Pauwels leerde Antwerpen kennen door zijn 
studies in de kunstacademie.
Het café was onmiddellijk een schot in de roos. Er was geen sluitingsuur, 
de gasten waren niet verplicht om iets te nuttigen. Het café werd opge-
start als een plek waar bezoekers konden debatteren over kunst terwijl 
ze naar moderne muziek konden luisteren, een plek waar ze inspiratie 
konden opdoen.
Na een brand in 1967 balanceerde De Muze een eerste maal op de rand 
van een faillissement en namen Jan van den Braak en Marco Van de Velde 
de zaak over. Sindsdien groeide het café uit tot legendarische jazzkroeg 
waar acteurs (Julien Schoenaerts), kunstenaars (Panamarenko), schrijvers 
(Hugo Claus, Simon Vinkenoog) en muzikanten (Ferre Grignard, Mike Zin-
zen, Wannes Van de Velde) vaste klanten waren. Fred Bervoets hing ooit 
in de luster om de cafébaas de stuipen op het lijf te jagen…

De Muze-klanten van het eerste uur financier-
den de eerste single van Ferre Grignard – over 
Ferre trouwens meer in een volgend artikel – en 
een aantal concerten van o.a. John Lee Hooker, 
Steve Lacy en Archie Shepp. Later traden o.a. 
ook nog wereldsterren als Jimmy Witherspoon, 
Champion Jack Dupree en Memphis Slim op in 
de Muze.
Op de bovenverdieping brachten literaire reu-

zen als Simon Vinkenoog, Remco Campert en Paul Snoeck hun laatste 
werk.
In die tijd kende iedereen elkaar in de Muze. Vooral kunstenaars met lang 
haar en baarden vormden het publiek. Mannen in kostuum kwamen er 
zelden over de vloer. Veel van die muzikale en literaire helden zijn onder-
tussen overleden maar de Muze is tot op heden, zelfs na een heel moei-
lijke periode een vijftal jaren geleden, een bijzonder café gebleven waar 
nog steeds veel livemuziek wordt gespeeld. Een uitstervende soort…

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

HORIZONTAAL:
(1) mal waarover schoenen of 
laarzen worden gevormd (5) 
mezelf (6) hinderlijk bijgeluid 
(8) mannennaam (10) Univer-
sal Music Group (11) tussen-
werpsel, uitroep (12) als aan-
spreking (14) ding (16) 
bovendien, daarenboven (18) 
railvoertuig (19) Het Laatste 
Nieuws (21) verticaal oprij-
zende oever waaraan sche-
pen kunnen aanleggen (23) 
‘errore excepto’, vergissingen 
daargelaten (24) term uit de 
golfsport (25) gebladerte (27) 
snede vd ploeg in een akker 
(28) orgaan, zintuig van het 
gehoor (29) wereldrecord 
(30) stimulans
VERTICAAL:
(1) verbond (2) loofboom (3) de handeling v schieten met een vuurwapen (4) tegen-
over (5) internationale organisatie die normen vaststelt (6) conflict (7) ~ Thurman, 
Amerikaanse actrice (9) (meet- en weegwerktuigen) toetsen aan de gestelde eisen en 
ve ijk voorzien (13) gevoel vd natuurlijke behoefte aan eten (15) gedeelte ve gebouw 
onder begane grond (17) of (Eng) (19) stralenkrans of lichtkring rond (het hoofd van) 
een heilige figuur in de kunsten (20) eerste deel vd Franse negatie (21) muziekgezel-
schap dat gezamenlijk zingt (22) gooiende beweging (23) op een keer (24) Hulpkas 
voor Werkloosheidsuitkeringen (25) lichamelijke opvoeding (26) Verdrag betreffende 
de Europese Unie

OPLOssing krUiswOOrdPUZZeL 246

Geschenken doen aan boeken denken
De boekhandel blijft in deze periode open. Decem-
ber is met het oog op het eindejaar een geschen-
kenmaand. Tob niet langer, beste lezer, denk eens 
aan een boek over de kunstwerken in onze ge-
meente. Het is een mooie uitgave en de lezer zal 
zich laten verrassen door zoveel plekjes waar hij 
voordien achteloos voorbij wandelde. Het boek is 
in te kijken en te kopen in Standaard Boekhandel 

of bij de auteurs .
Titel:  Kunstmo(nu)menten
Auteurs: Gerda Drieghe (03 7752675) en Wilfried Andries (03 7754453)
369 pagina’s Kleurendruk Kostprijs: 33,00 euro
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Pol Staut. Die van de sossen. (Niet die van den 
basket.) Afkomstig uit de Heiveldstraat. Waar 
nu dat mosterdfabriekje van De Kroon is. Eén 
van de zonen van de Jean Staut, de vroegere 
brouwer. En van Christianne Van de Perre, van 
de bakker van de Bijl. En ja, een broer van Wim 
en Guy Staut. En van Bert en Dirk Staut. Maar 
dat is een ander verhaal. Getrouwd met Anne-
mie De Maeyer.  Een dochter van Chris en Raf 
De Maeyer afkomstig van ’t IJzerhand recht-
over ’t Gildenhuis.  Pol en Annemie hebben 
drie dochters waar ze zeer trots op zijn: Sanne, 
Sien en Emma. Ze hebben ook al drie klein-
dochters: Mia, Susie en Rosan. Daar zijn ze 
natuurlijk ook trots op. Pol zijn vader deed in 
de jongens. Zelf doet hij in de meisjes.  Afge-
studeerd als socioloog. Nu gepensioneerd. 
Ooit als BTK’er begonnen in socio-cultureel 

centrum De Spiegel. Ooit mee Dagcentrum voor schoolgaande jeugd ‘de Triangel’ 
en thuisbegeleidingsdienst ‘Gezinsproject Waasland’ opgericht. Verder gepio-
nierd als opleider voor VSPW Balans. Meerdere postgraduaten en thematische 
bijscholingen uitgewerkt waarvan de meeste nog steeds te volgen zijn bij Exper-
tisecentrum Leiderschap van Arteveldehogeschool-Balans. Nog steeds actief als 
zelfstandig consultant, coach en procesbegeleider voor de social profit.  Expertise: 
visie- en strategie-ontwikkeling en veranderingspocessen.  Probeert al heel zijn 
leven te  ‘vierendelen’: ¼ tijd voor gezin, ¼ voor werk, ¼ voor sociaal engagement 
en ¼ voor zijn eigen. Soms lukt dit meer, soms minder.  N.a.v. het honderdjarig 
jubileum van de Beverse sossen, tracht hij nu de geschiedenis van de socialisti-
sche beweging in Beveren in kaart te brengen. Heb je hierover info, dan mag je 
hem altijd contacteren.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Vroeger o.a. scouts, RvB Spiegel, monitorenvorming, lezen, zelfstudie, RvB Hof ter 
Welle, MuzArt mee op spoor houden, salsa, …
Nu o.a. tuinieren, zingen bij de bassen bij Resolut, Italiaans leren,  
voorzitterschap sp.a Beveren en regiobestuur, vanaf augustus Nederlandse les 
geven in asielcentrum.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
‘Moon over Bourbon street’, ‘We work the black seam’ van Sting en ‘Vinegar & 
Salt’ (versie ‘with orchestra live’) van Hooverphonic.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
David Bowie ‘Like that BlueBird’. Bijzonder hoe die mens in staat was om van zijn 
eigen sterven kunst te maken.

Welke sport beoefen(de) je?
Vroeger: volleybal, lopen, jiu jitsu, judo.
Nu: fietsen.

Welke sport zie je liefst op TV?
Wielrennen, volleybal, basket.

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alletijden?
Voor mij is dat zeker Sven Nijs.

Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Lievelingskleur: een briljant-rode boventoon.
Lievelingsgeur: een zweem van een amberakkoord met kaneel en een basis van 
ambergris.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
‘Het achtste leven (voor Brilka)’ van Nino Haratischwili. Verbijsterend mooi hoe 
de realiteit ook hier de fantasie voor schut zet.

Welke strip las/lees je het liefst?
Het vroegere striptijdschrift ‘Wordt vervolgd’ van Casterman. Strips voor de 
‘meerwaardezoeker’ 

Welk is je lievelingsgerecht?
Pasta all'astice con vongole e cozze.

Wat was je aangenaamste ervaring?
De drie dochters en de drie kleindochters de eerste keer voorzichtig in handen 
mogen nemen.

Lievelingsland/stad/gemeente? 
Italië. Met de Gran Sasso en de hoogvlakte van Campo Imperatore in Abruzzo; 

Venetië met zijn verborgen juweeltjes waar nauwelijks volk komt zoals het  
historische sestiere Cannaregio; de golven die spatten tegen de rotsen in  
La Spezia en Cinque terre; Piemonte met zijn stadjes op de toppen van de  
heuvels en daaronder de wijngaarden waar de nebbiolodruif rijpt. En natuurlijk 
Lago d’Iseo met middenin het grootste eiland in een Europees meer, Montisola, 
geflankeerd door schilderachtige en piepkleine eilandjes Isola di Loreto en  
Isola di San Paolo.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Grootste Belg / Vlaming aller tijden: Achille Van Acker (1898°- 1975+).  Zonder 
twijfel komt hem de eer toe de geschiedenis in te gaan als ‘peetvader van onze 
sociale zekerheid’. Opgroeiende als oudste zoon van een mandenmaker in een 

gezin met twaalf kinderen en de school verlatende op 
zijn tiende om te gaan werken, presteerde hij het om 
het via avondles en zelfstudie te schoppen tot ‘doctor 
honoris causa’. Op 29-jarige leeftijd wordt hij parlement-
slid. Voor, tijdens en na WOII zet hij zich onvermoeibaar 
in voor de uitbouw van een solidair systeem wat alle 
sociale risico’s van de Belgische inwoners moet afdek-
ken. Dit kwam er met de Besluitwet van 18/12/1944. 
Keer op keer bewijst het stelsel zijn onschatbare waar-
de. Dagelijks voor vele individuele mensen. Maar ook bij 
grote crisissen. Onze sociale zekerheid sleepte ons door 
de financiële crisis van 2008. En ze helpt ons nu om te 
voorkomen dat COVID-19 uitdraait op een nog groter 

sociaal bloedbad.
Sympathiekste Beverenaar: El Sympatico natuurlijk.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Kiezen is altijd iets verliezen. Èn-en is leuker. En geregeld haalbaar. Maar als het 
moet: Platteland – Zee.

Wat is voor jou geluk? 
Samen met gezin, vrienden gezellig genieten van een babbel, lekker eten en een 
goed glas bier of wijn.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een goede trappist. En moeilijk om toegeven, een Quadrupel van La Trappe is 
Nederlands, maar niet slecht.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een fietstochtje. Liefst bergop, rustig trappend, kleine verzet, adem onder con-
trole. En dan natuurlijk in volle vaart naar beneden!

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Vroeger: De viskesbeek in de Achterhoek. Alleen jammer dat er geen 
stekelbakskes of oekedoelekes meer in zitten. Zouden we het nog mogen  
meemaken dat er terug zijn?
Nu: tussen de planten en de bloemen in de eigen tuin. Wel verontrustend om te 
merken hoe de vegetatie zichtbaar verandert naargelang het de laatste jaren 
droger wordt.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Trump. Vraag is echter wat hij daar dan uitsteekt!

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Als klein manneke op bezoek in de bakkerij bij mijn peteren: Aimé Van de Perre. 
Was het nonkel André, nonkel Leo, nonkel Guido? In ieder geval stond één van 
hen met een spuitzak slagroom in zijn handen en vroeg: “Wil je eens proeven?” 
Uiteraard zei ik: “Ja…” Het volgende moment kwam de crème-fouettée er langs 
mijn neus en oren uit.het opkomende water ging kijken.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Pol staut
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IN MEMORIAM
Raf Gaublomme, 
de laatste molenaar van Beveren overleed na hartfalen op 
22 november ll. in zijn woning in de Luitenant Van Eepoel-
straat.  Raf werd geboren in Beveren in september 1945 
in een molenaarsgezin. Na afbraak van de molen in 1954 wis-
selde het familiebedrijf windenergie voor elektriciteit. Hij 
was gekend als een harde werker met een gouden hart die 
moeilijk kon weigeren indien men hem iets vroeg. Raf en 
Maria waren in okt ll. vijftig jaar gehuwd. Raf was eveneens 
een geëngageerd en sociaal bewogen man. Als eeuwige 
scout was hij ook de aangename en vriendelijke levens-
genieter die enkele uren voor zijn plotse dood nog met 

vrienden rond een vuurkorf zat.  De rode draad in zijn leven was ontegensprekelijk 
muziek.  Hij was stichtend lid van Pagus Wasia, de alom bekende doedelzakband van 
Beveren en bespeelde meerdere instrumenten waaronder gitaar, accordeon en citer.  
Raf was ook actief koorlid in de Sint Jansparochie. Raf laat zijn echtgenote Maria, vier 
kinderen en zeven kleinkinderen na.

R.W.
Marcel De Baere
Op 23 november overleed Marcel De Baere, geboren 1927. Hij 
was ere-politiecommissaris van Beveren, was lid van het Open-
baar Ministerie (OM) op de politierechtbank in Dendermonde 
en medeoprichter en bezieler van BOKS vzw. Tevens was hij 
ook actief in het verenigingsleven: voorzitter van de BGJG, be-
stuurslid van "Step by step", ... 
Hij werd geboren als tweede telg in een Waasmunsterse boe-
renfamilie. 
Op zeer jeugdige leeftijd verloor hij zijn moeder. Na het lager 

onderwijs ging hij werken in de fabriek Manta, maar dit was niet wat hem voldeed.
Hij trok naar Brussel en werd rijkswachter te paard en ook sportmonitor.
Heel zijn leven heeft hij 's ochtends geturnd, want dat was zeer belangrijk om lichaam 
en geest gezond te houden. Menigeen heeft hem vast en zeker tegengekomen als 
wielertoerist, alleen, in groep of samen met zijn vrouw.
Een kaartje leggen met vrienden, was een welgekomen afwisseling.
Dansen, samen met zijn vrouw, was een wekelijkse ontspanning.
Voor de middenjury heeft hij zijn lagere en middelbaar afgewerkt en op latere leeftijd 
is hij licentiaat criminologie geworden. Iets waar hij zeer fier op was.
Hij was 68 jaar getrouwd met Lydia de Bruyn, vader van vijf kinderen: Irène, André (+), 
Elie, Christiane en Lutgarde.
Hij heeft 13 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen.

Lut De Baere

Ik zoek wat  plezante en verassende tijdsmomenten uit de kranten van 
1960.  Drukker Strybol heeft blijkbaar kleine bijverdiensten. Zo meldt hij dat 
het heraanrijgen van halssnoeren bij hem ook mogelijk is. Het Davidsfonds 
van Beveren doet mee aan de actie Boemerang op TV ten voordele van de 
vluchtelingen (toen al !).  Het totale bedrag was een dikke drie miljoen frank 
dat overhandigd werd aan de voorzitter, een zekere baron Guillaume.  En 
die man dankte de gulle gevers…. In het frans.  Ge kunt denken dat gans 
het Davidsfonds op zijn kop stond, ook de afdeling Beveren.  De boerengil-
de organiseert in het Gildenhuis een voordracht over het belang van goed 
fokmateriaal.  Als ge nu leest over de kwaliteit van het sperma in deze coro-
na tijden is dat nog altijd waar. De Beverse handelaars moeten zich aanmel-
den in een gemeentelijk gebouw met al hun maten, gewichten en weeg-
toestellen, teneinde die te laten ijken.  Dat moet een schone verhuis geweest 
zijn.  Op de markt van Beveren heeft de jaarlijkse wijding van auto’s, moto’s, 
bromfietsen en fietsen plaats.  Voor Gods zegen moet ge wel 50 frank beta-
len.  Maar naast de zekerheid dat ge geen ongeluk zult krijgen, krijgt ge er 
ook een vlagske bij.  Groot nieuws in mei.  De gemeente gaat een echt 
‘industrieterrein’ ontwikkelen.  Het blijkt dat er al maanden onderhandelin-
gen zijn met de fabrieken Biscuits Parein om die gronden in te nemen.  Wij 
krijgen dus voor het eerst een echte industrie in Beveren en ook een hoop 
werkgelegenheid.  En in het slachthuis (weet nog iemand waar dat was ?) 
komt een vleesmarkt. Verder lees ik een artikel over de nakende onafhanke-
lijkheid van Congo.  De schrijver spreekt er over ‘de zwartjes’ en ‘zwarte 
negers’ (wie kent er andere ?)  Hoe zijn wij geëvolueerd.  Tegenwoordig mag 
er zelfs geen zwarte piet meer. Laatst hoorde ik nog het protest van een 
anders gekleurde medemens.  Hij was kwaad dat hij niet in het gevolg van 
de Sint mocht lopen en sprak van regelrechte discriminatie. Tijden verande-
ren.    De bevolking van Melsele wordt op de hoogte gebracht dat er bin-
nenkort militaire oefeningen zullen zijn met ‘munitie en lichtsignalen’.  
Schrik moeten ze niet hebben.  En in Bordeaux-Parijs behaalt onze Beverse 
renner Peet Oellibrandt de derde plaats.     

J.B.  (wordt vervolgd)
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Blaffetuur
Blaffetuur of plaffetuur is geen dialectwoord. Toch noemt Van Dale het 
‘gewestelijk’. De betekenis is voer voor discussie. De ouderen onder ons laten 
een blaffetuur niet neer, in onze herinnering gaat het over twee luiken die je 
eerst buiten dichtklapt en dan binnen vergrendelt. Of openklapt en dan met 
gietijzeren mannetjes belet om door de wind het huis terug in duisternis te 
hullen. Jongeren kiezen voor rolluik. In het woordenboek is de betekenis ver-
ruimd en zijn er zowel zwaaiende als dalende blaffeturen.  Er is ook de figuur-
lijke betekenis ‘grote oren’.

Blaffetuur is een oud 
woord. Het is al te vinden in 
teksten uit de 14de eeuw. 
Toen waren er nog geen 
glasramen en werden de 
ramen nog niet met luiken 
afgesloten, maar tegen de 
wind en de kou afgedekt 
met doeken of stukken per-
kament. Toen ramen wer-
den afgesloten door luiken 
in plaats van doeken, 

onderging het woord een betekenisverschuiving: blaffeturen werden luiken. 
Het hoeft dus niet te verwonderen dat toen in het midden van de twintigste 
eeuw de rolluiken populair werden, ze met het oude woord blaffeturen 
worden aangeduid.          WA

De Wetenschapper
Geeuwen
Geeuwen terwijl iemand 
je toespreekt, het is erg 
onbeleefd. De opponent 
denkt dan onwillekeurig dat hij je 
verveelt. Onterecht want geeuwen 
heeft volgens wetenschappers niets 
met verveling te maken. Geeuw dus 

gerust, beste lezer, tijdens het lezen van dit artikel. Er zijn zoals gewoonlijk vele 
theorieën die willen verklaren waarom we geeuwen. Het is een banale 
refl ex waaraan we uiteindelijk moeten toegeven. 
Vermoeidheid is een aanvaarde oorzaak. Mogelijk is het een spontane 
reactie op een onvoldoende doorbloeding of zuurstofvoorziening van 
de hersenen. Wanneer mensen vermoeid zijn, gaan ze vaak langzamer 
ademen, waardoor minder zuurstof de longen bereikt en het bloed meer 
koolstofdioxide bevat. Door te gapen verbetert de longventilatie en 
krijgen we extra zuurstof naar binnen waardoor het zuurstofgehalte in 
het bloed verhoogt en het koolstofdioxidegehalte daalt. Wat er ook van 
zij, feit is dat gapen een signaal is dat je vermoeid bent en minder alert. 
Wanneer je bijvoorbeeld achter het stuur begint te gapen, is het de hoogste 
tijd om even te stoppen, omdat je anders een groot risico loopt om in te 
dommelen.
Over geeuwen bestaan leuke weetjes. Geeuwen is aanstekelijk, zien 
geeuwen doet geeuwen.. Chimpansees doen het ook. Het wordt gezien 
als imitatiegedrag. Geeuwhonger is een bekend fenomeen, wielrenners 
doen het als ze de man met de hamer voelen komen.  Een foetus begint 
in de baarmoeder al te geeuwen vanaf de twaalfde week. Vermoeidheid of 
verveling? Geeuwen is de belangrijkste oorzaak van kaakontwrichting. 
Giraff es geeuwen nooit. Goed om weten.

WA
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Naast Georges Mandjeck is er dit seizoen bij Waasland-Beveren nog een twee-
de Kameroener aan de slag, SERGE LEUKO. Leuko is een 27-jarige rechtsback en 
speelde in eigen land in de Samuel Eto’o-academie. Al sinds 2008 speelt hij in Eu-
ropa. Als 15-jarige belandde hij in Mallorca, nadien bij de jeugd van Torre Levante 
en Valencia. In 2012 kreeg hij in Valencia een profcontract en speelde drie seizoe-
nen voor Valencia Mestalla (het B-team dat in derde klasse uitkomt). In 2015-2016 
speelde hij 28 wedstrijden voor tweede klasser Somozas (in Galicië, Noord-west 
Spanje). De afgelopen vier seizoenen bleef hij actief in de Spaanse tweede klasse 
bij CD Lugo (een stad van 100.000 inwoners, ook in Gallicië). 

In 2011 speelde Leuko het WK U20 in Columbia en speelde daar tegen 
ondermeer Amido Balde die toen uitkwam voor Portugal (op datzelf-
de WK speelden toen ook nog ex-WB-er Andrijasevic, Holzhauer van 
Beerschot en Zulj van Anderlecht). 

In de periode 2016-2018 speelde Leuko 6 A-interlands voor Ka-
meroen. Leuko is de vierde Kameroener op de Freethiel en 
opvallend is dat ze alle vier A-internationaal waren. In 86-87 

speelde EUGENE EKEKE voor KSK Beveren, in 2015-2016 was 
Aboubakar Oumarou actief bij WB. Hij speelt nu bij de Servi-

sche eerste klasser Napredak Krusevac. 
HANNES DECROIX is één van de nieuwe Rode Duivels. De Anderlecht-verdediger 
zat ei zo na bij Waasland-Beveren. In 2013 ging Beerschot failliet en 20 jeugdspe-
lers trokken van het Kiel naar WB. Normaal was ook Hannes Decroix (geboren in 
Haiti, maar opgegroeid in Horendonk) daarbij maar in laatste instantie verkoos 
hij Anderlecht boven WB. Bij de 20 andere Beerschotters die in 2013 wel kwamen 
citeren we ondermeer Remco Pieters, Gilles Van Remoortere, Elliot Cranshoff  en 
Sebbe Augustijns, actief in de Nederlandse eredivisie bij RKC. 
ALEKSANDAR BOLJEVIC scoorde twee keer voor Montenegro in de met 4-0 ge-
wonnen match tegen Cyprus. Het waren zijn eerste goals in 23 matchen voor de 
nationale ploeg. Door die zege promoveert Montenegro in de Nations Cup. 

Mon Goossens vierde tachtigste verjaardag.
Het kan soms raar lopen in het leven. Toen ik tien was, was hij één van mijn voet-
balidolen. Toen ik twintig was, had ik de eer om twee jaar met hem samen te spe-

len (bij JV Kruibeke). Veertig jaar later komen we 
elkaar , beroepsmatig,  een paar keer per maand 
tegen. We hebben het over MON GOOSSENS die 
op 23 november tachtig jaar werd. Een ideaal 
moment om eens terug te blikken op zijn loop-
baan en zijn zeven schitterende jaren bij SK Be-
veren.  Opgegroeid in Hoboken, niet ver van het 
Olympisch stadion op het Kiel was Beerschot 
een logische keuze om er bij de jeugd te starten. 
Hij behoorde er bij de uitblinkers in de jeugd 
wat resulteerde in ondermeer een selectie voor 
de U19-interland voor België in Frankrijk waar 
met 1-3 werd gewonnen (met ploegmaats als 
Jos Smolders, Roger Claessen, Jean Plaskie, Jean 
Trappeniers en Georges Heylens). Doorstoten 
naar de eerste ploeg van toenmalig subtopper 
Beerschot met vedette Rik Coppens was moei-
lijk…in die tijd mocht er nog niet vervangen 
worden zodat de spelerskernen kleiner waren. 
Hij werd eerst uitgeleend aan Hoboken, dat in 

bevordering speelde. Sinds 1957 werkte Mon bij Gevaert (later fusioneerde dat 
bedrijf tot Agfa-Gevaert). En hij leerde daar zijn echtgenote Johanna Van wuyts-
winkel kennen. Het echtpaar kreeg twee dochters Tanja en Saskia. In 1963 werd 
Mon getransfereerd naar het toen naar eerste klasse gepromoveerde Fc Turnhout. 
Hij gaf zijn ontslag bij Gevaert. Er was toen nog een zesdagenwerkweek waardoor 
hij matchen van de doublures moest missen en dat hypothekeerde zijn voetbal-
loopbaan. Mon die toen op trouwen stond moest zo op zoek naar een andere job. 

Hij kon terecht bij een familielid die melkventer was. Het zou een job voor de rest 
van zijn leven zijn. Bij Turnhout dat al na een jaar terug naar tweede klasse degra-
deerde bleef hij twee seizoenen. Derde klasser SK Beveren en toenmalig trainer 
Omer Van Boxelaer haalde hem daar weg in 1965 : het werd een succesverhaal.  
Hij miste in 65-66 geen enkele wedstrijd en scoorde op de slotdag in Zwevegem 
(2-2) waar Beveren nog een punt nodig had om kampioen te spelen. Ook onder 
de nieuwe trainer in tweede klassse, Guy Thijs speelde Mon alle dertig competi-
tiematchen. Beveren werd kampioen door op de laatste speeldag te gaan winnen 
op Union Namen…het was opnieuw Mon Goossens die na een heerlijke dribbel 
voor de winnende treff er zorgde die Beveren voor het eerst in hun bestaan naar 
eerste klasse bracht.
Ook in eerste klasse bleef hij vijf jaar een vaste waarde en beleefde de eerste Eu-
ropese campagnes van de club (Jaarbeurstedenbeker tegen Wien, Valencia en Ar-
senal en twee campagnes in de Rappanbeker). Die Europese matchen waren voor 
Mon soms moeilijk te combineren met zijn job van melkventer. Hij moest een 
paar Rappanbekerverplaatsingen aan hem laten voorbijgaan. Voor andere Euro-
pese matchen deed hij ’s nachts zijn melktour (van 22 uur tot 6 uur s’morgens) om 
dan toch met de ploeg te kunnen vertrekken naar het buitenland. In 1972 verliet 
hij de Freethiel en trok naar tweede klasser Boom. Nadien speelde hij nog voor 
Hoboken en Kruibeke (speler-trainer). 
In de tweede helft van de zeventiger jaren deed hij met de Belgische ploeg mee 
aan de NCRV-minivoetbalshow ( met ondermeer Fernand Goyvaerts), een razend 
populair TV-programma dat kon rekenen op 4 miljoen kijkers, cijfers waar de TV-
zenders vandaag alleen maar kunnen van dromen. De minivoetbalwedstrijden 
met hoog showgehalte (zo waren er twee gaten in het doel vanachter waardoor 
ook kon gescoord worden) gingen door in Ahoy in Rotterdam en langs Neder-
landse zijde deden ondermeer mee Sjaak Swart, Co Prins, Coen Moelijn, Eddy Pie-
ters Graafl and en Arie Riedijk, de baltovenaar met één arm. 
In 2000 ging hij op pensioen en was er meer tijd voor dingen die hij vroeger ook 
al graag deed…naar zee gaan in Blankenberge of het Zuidfranse Menthon. En 
het voetbal blijven volgen : hij mist op TV geen match van zijn favoriete team 
Barcelona. 

Ruben Apers prof bij Sport Vlaanderen-Baloise.
Vanaf volgend seizoen zal de 22-jarige Vrasenenaar Ruben 
Apers aan de slag gaan als profwielrenner. Hij tekende een 

contract bij Sport Vlaanderen-Baloise, het team van Walter 
Planckaert. Zoals het de gewoonte is bij het opleidings-
team kreeg Ruben een contract voor twee seizoenen. 
Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn dorpsgenoten 
Thomas De Gendt, Dominique Cornu en Sasha Weemaes die 

eerder ook bij Sport Vlaanderen hun loopbaan begonnen . 
Ruben Apers begon in 2013 bij de nieuwelingen. Een jaar later 
won hij in diezelfde categorie zijn eerste wedstrijd in eigen dorp 
Vrasene en won dat jaar ook nog in Westkerke en De Haan. Bij 

de juniores kon hij ook 4 keer zegevieren. Zo won hij in 2016 de Memorial Igor 
De Craene, een tijdrit. Het leverde hem selecties op voor het Europees kampi-
oenschap op de weg en het tijdrijden, gewonnen toen door Marc Hirschi (die 
dit jaar de Waalse Pijl en een rit in de Tour won).. Hij mocht ook naar het WK in 
Doha(Qatar) waarin hij in het tijdrijden knap 5de werd (hij reed ook de wegrit : 
71ste). 
Vanaf 2017 kwam hij uit voor het beloftenteam van Lotto-Soudal. In zijn eerste 
jaar won hij een rit in de Ronde van Oost-Vlaanderen in Haasdonk en ook nog in 
Pittem. In 2018 won hij een rit in de Ronde van Navarra en kon als jong renner de 
Giro en de Ronde van Lombardije voor beloften rijden. 2019 werd een horror-jaar 
met een zware val (waarbij de voor hem rijdende Stef Loos het leven liet en Ru-
ben zelf zwaar gewond werd) en het verongelukken van zijn vriend en ploegmaat 
Bjorn Lambrecht. 2020 met zijn Covid bracht hem toch één zege, in Frankrijk waar 
hij de Grand Prix de Saint-Souplet won. Hij werd 5de in Brussel-Zepperen, 10de 
in de Ronde van Warschau. Het afgelopen seizoen reed hij ook het EK op de piste 
in het Italiaanse Fiorenzuela(een wat ontgoochelende 9de plaats in de achtervol-
ging en een 5de plaats in de ploegenachtervolging).                                RB

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

Zul je voorzichtig zijn?

Ik weet wel dat je maar een boodschap doet 
hier om de hoek

en dat je niet gekleed bent voor een lange reis.

Je kus is licht,
je blik gerust

en vredig zijn je hand en voet.

Maar achter deze hoek 
een werelddeel,

achter dit ogenblik
een zee van tijd.

Zul je voorzichtig zijn?
Adriaan Morriën (1912-2002)

Wat Blijft

Paaseieren voor het goede doel
Vorig schooljaar organiseerde het Gemeentelijk Technisch Instituut te 
Beveren een paaseitjesverkoop. Deze verkoop kwam tot stand naar 
aanleiding van het 60-jarige bestaan van de school. De opbrengst van 
deze verkoop gaat naar het goede doel, in dit geval Make-A-Wish® 
Belgium-Vlaanderen, dat zelf 30 jaar bestaat.

De contacten voor deze samenwer-
king werden gelegd via een perso-
neelslid. Het betrokken personeels-
lid kon zelf ervaren hoe belangrijk 
deze organisatie is voor kinderen 
tussen de 3 en 18 jaar met een le-
vensbedreigende ziekte. De organi-
satie vervult de hartenwensen van 
kinderen, wil hen een hart onder de 
riem steken en hen onvergetelijke 
momenten laten beleven. 
Door het grote succes van de ver-
koopactie, kon GTI Beveren maar 
liefst 2878, 15 EUR doorstorten aan 
Make-A-Wish® Belgium-Vlaande-
ren.  Heel wat hartenwensen zullen 
in vervulling gaan.

WA

Pascal De Rop (directeur GTI), 
Ria Van Osselaer (gepensioneerd 
medewerker GTI) en Linda Maes 

(Make-a-Wish).

Het college deelt mee

Afbraak tribune Freethiel
Over de oude tribune van de Freethiel, het 
stadion van Waasland-Beveren, was al één 
en ander te doen. Het college besliste 
nu om de opdracht “aanstellen van een 
ontwerper voor de afbraak” toe te wijzen 
aan Beco Architecten. De vergoeding werd 
vastgelegd op een ereloonpercentage van 12 % op 
de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Vrijstelling huurgelden
Op 6 april kondigde het college, middels een persbericht, aan dat er maat-
regelen zouden genomen worden ter ondersteuning van de lokale handelaars en 
ondernemers die getroffen werden door de gevolgen van de coronapandemie. 
Voor de gemeentelijke concessies en enkele specifieke huurcontracten werd toen 
beslist om geen huur aan te rekenen voor de maanden waarin de deuren, omwille 
van de eerste lockdown, noodgedwongen gesloten bleven. Het college besliste nu 
om huurders/concessionerissen vrij te stellen van het betalen van de huur/conces-
sievergoeding voor de periode van maart 2020 tot en met december 2020. Als de 
maandelijkse huur voor de maand maart al vereffend was, werd deze al terugge-
stort.

Korting huur voor sportclubs
Op 20 april besliste het college dan weer om sportclubs die gemeentelijke sport-
accommodatie van gemeente Beveren huren, maar die omwille van de corona-
maatregelen niet konden gebruiken, een vrijstelling te geven van de huur van 1 
april tot het einde van de maatregelen. Het college besliste nu om deze periode te 
laten lopen van april tot en met december 2020. Deze beslissing werd ondertus-
sen ook bekrachtigd door de gemeenteraad.

Chromebooks
Scholieren en studenten uit kansarme gezinnen worden dubbel hard getroffen 
door de corona-crisis. Niet alleen konden zij niet meer naar school, maar ander-
zijds werden zij ook geconfronteerd met de drempels van het digitale onderwijs. 
Onderwijs via Smartschool of andere digitale leerplatformen is niet evident als je 
niet beschikt over een computer en/of internet. Dat kan resulteren in een grote 
leerachterstand. Om dit te ondervangen, vroeg OCMW Beveren de goedkeuring 
om een deel van de extra subsidies verkregen omwille van de coronapandemie, 
aan te wenden voor een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van een 
laptop. Het Vast Bureau besliste om in te gaan op deze vraag en een tegemoetko-
ming van 80 % van de aankoopprijs (met een maximum van 300 euro per chrome-
book of 500 euro per laptop) toe te kennen. De behoeftigheid moet evenwel 
vastgesteld worden na een sociaal onderzoek. 

Coördinator senioren- en armoedebeleid
Net zoals in de rest van Vlaanderen stijgen de armoedecijfers ook in Beveren. Deze 
cijfers worden bovendien ook nog eens stevig belast door de overal om zich heen 
grijpende coronapandemie. Daardoor ziet het Sociaal Huis een steeds grotere 
toevloed aan inwoners die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar vast te 
knopen, wat resulteert in een sterke toename van het aantal hulpvragen. Daar-

naast betekent de toenemende vergrijzing ook in Beveren een 
ware uitdaging. Om aan beide uitdagingen het hoofd te bie-
den, gaat gemeente Beveren over tot het aanwerven van een 
coördinator senioren- en armoedebeleid. Het is de betrachting 
van het bestuur om deze functie nu snel in te vullen.
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Tramlijn 3 rijdt vier weken lang niet tussen de halte P+R Linkeroever en de 
eindhalte in Melsele. Er worden vervangbussen ingelegd die om de tien 
minuten zullen rijden.
De tramverbinding moet tijdelijk uit dienst genomen worden voor de 
Oosterweelwerken op de Blancefloerlaan nabij het toekomstige P+R-
gebouw Linkeroever. Dat betekent dat er op het traject tussen de halte 
P+R Linkeroever en Melsele om de tien minuten vervangbussen ingelegd 
worden.
Er zijn werken zijn nodig om een betere overstapplek te bouwen van de 
auto naar het openbaar vervoer aan de nieuwe P+R Linkeroever.

°°°
De verbinding met Kallo is eindelijk een feit. We moeten niet meer door de 
Polder langs Singelberg. Ongelooflijk spijtig dat er nog een dodelijk  
fietsongeval aan de afrit met de E34 gebeurde.  
Burgemeester Marc Van de Vijver: “Dit grote infrastructuurproject veroor-

zaakte veel hinder. Niet alleen 
voor de bewoners van de 
werfzone zelf maar ook voor 
de vele inwoners die deze ver-
bindingsweg dagelijks gebrui-
ken en al die tijd moesten 
omrijden, was het op de  tan-
den bijten. Vanaf vrijdag 27 
november worden we voor 
dat geduld en vele werk 

beloond met een fraaie, nieuwe baan en vooral met veilige fietspaden. 
Onvermijdelijk zullen we nog eens beroep moeten doen op het geduld 
van onze inwoners want in januari start Agentschap Wegen en Verkeer 
met de heraanleg van de N70 tussen de Essendreef in Beveren en het 
kruispunt Snoeckstraat-Grote Baan in Melsele. Noodzakelijke werken die 
gedurende twee jaar opnieuw voor de bijhorende hinder zullen zorgen.”

°°°
BERICHT VAN JAN HOLVOET: (bestemd voor heel BEVEREN)
Dat 2020 een jaar wordt “om nooit te vergeten” zijn we zeker. Ondanks de 
maatregelen tegen corona kunnen we toch nog kerst vieren .
Er zullen jammer genoeg geen begeleide wandelingen zijn. Maar wande-
len kunnen we doen, wel in coronatermen: individueel of in bubbel. De vijf 
(uitgestippelde)  wandelingen kan je doen vanaf 15 december tot en met 
6 januari. Natuurlijk kan je zelf wandelingen samenstellen door gans Beve-
ren. De beste periode om te doen is tussen Kerst en Nieuwjaar, dan ligt het 
Kindje overal in zijn Kribbe. Dit is al jaren lang een Vlaams traditie: na de 
middernachtmis werd het Kindje in de Kribbe gelegd. Jammer genoeg is 
de traditie van “nachtmis” ook al op veel plaatsen verdwenen. De brochure 
kan je gratis afhalen op de toeristische dienst van Beveren, grote Markt 2.
Doen jullie ook mee met de oproep om huizen en tuintjes te verlichten? 
Wij willen jullie dus aanzetten om  ook te verlichten en versieren! 
Meer nog: wij vragen aan jullie om een kerststalletje voor het raam te zet-
ten. Zo kunnen de kinderen overal de kerststalletjes gaan tellen, zoals toen 
er gevraagd werd om een beer voor het raam te zetten.
Tentoonstellingen kerstkribben uit de collectie van Jan Holvoet: 
Omdat we wegens coronamaatregelen geen volk mogen ontvangen is er 
voor volgende oplossing gekozen: de collectie is te zien “achter glas” in 
verschillende panden.Dit in de veranda van café ’t Gaverland (naast de 
kapel).Hier staan nostalgische kerstkribben vanaf de 20’ tot de jaren ’70. 
Voor de ramen van het café staan verschillende diversen….zelfs met een 
vleugje humor.
In de Warande te Beveren zijn twee panden gevuld met miniatuurkribben, 
kerstlangspeelplaten en kribben over de ganse wereld. In de Vrasenestaat 
is een pand gevuld met papieren kribben en één met diversen. In de 
bibliotheek van Beveren zijn oude boeken en tijdschriften te vinden van 
de jaren ’30 tot de jaren ’60. 
Wij wensen jullie een rustige corona vrije Kerst en Nieuwjaar!
Namens de toeristische dienst van Beveren,winkeldorp  Beveren,  
KWB Melsele, de Melseelse kerstvrienden en de Federatie van Vlaamse 
Kerststallenvrienden.

Het grafscHrift van de week:
’t is kerst en dan weet het al

De beeldjes staan weer in hunne stal Oplossing Crypto 72:  
BIVOOR   FRETTEN   UIERZALF   AVONDMENS   UITVINDING   GANZENSPEL   NATUUR-
KURK   
SHOWBEEST   SAMBABAL   ABONNEE   GUTSEN   KWELM   en dus … VERNIEUWBOUW

Plots kan Waasland-Beveren weer eens een match winnen, deze keer tegen 
Oostende. Is dat door de inbreng van de nieuwe spelers (lees: door het 
Amerikaans kapitaal)? Hopelijk zit de ploeg nu op het goede spoor.

RP

sPORT ANDERs

DUAAL LEREN OP HET GTI. 

Vanaf volgend schooljaar zal het Gemeentelijk Technisch Instituut starten 
met drie duale richtingen in het zevende jaar van het beroepsonderwijs. 
Bij duaal leren worden de leerlingen actief ingezet binnen een bedrijf. Zo 
staan ze al tijdens hun schoolperiode op de werkvloer en daar doen ze nut-
tige ervaring mee op.

En het bedrijf kan zien welk vlees ze in de kuip hebben en eventueel kan 
men de student in kwestie een job aanbieden.

De leerlingen die in de praktijk geplaatst werden, zijn op die manier perfect 
voorbereid op een job. En de school kan op haar beurt een erg praktijkge-
richte opleiding aanbieden.

“De vraag om duale richtingen aan te bieden kwam voort uit het overleg-
platform tussen de school en verschillende bedrijven”, zegt schepen van 
Onderwijs Katrien Claus “Dit is zonder meer een mijlpaal voor de school. 
Maar ook voor studenten en bedrijven die mee in het project staan.” 
De drie richtingen zijn: mechanica-elektriciteit, auto en koeling en warmte. 
De eerste programmatie wordt in het schooljaar 2021-2022 gepland.
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

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

(BIC: KREDBEBB)

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

email: info@beverseklok.be

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

Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Paul Verelst 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons  :  Siebe Puynen

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

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

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Als Riekes nog heel 
jong was, deed hij toch 
al een beetje speciaal. 
In zijn jaren op de 

lagere school was hij een klein 
beetje goedgelovig wat blijkt uit 
de volgende anekdote.
Op een zaterdagmorgen hoorde 
vader De Ben zijn zoontje tegen 
zijn konijn praten.
-Hoeveel is 2 plus 2?
Dan was het even stil. En daarna 
klonk het luider.
-Hoeveel is 2 plus 2?
Vader De Ben begon zich al wat 
zorgen te maken over zijn zoon en 
bemoeide zich met de zaak.
-Waar ben je nu mee bezig, Riekes?
-Wel pa, zei de jonge Riekes, de 
meester in onze klas zei gisteren 
dat konijnen heel snel kunnen 
vermenigvuldigen. Maar ik denk 
dat onze meester niet veel van 
konijnen kent.
-Waarom denkt ge dat?
-Omdat dit stomme beest nog niet 
eens kan optellen.

NEM NOU
Wie jong geweest is – en dat zijn we al-
lemaal - kent het en heeft het alleen of 
in groep gezegd, geroepen of gezon-
gen: ‘Bikke - bikke - bik, hap-hap-hap!’ 
En zij die nog niet direct iets op tafel 
zagen verschijnen voegden eraan toe: 
‘Eerst de soep en dan de pap!’
Wie kent dat niet van die jonge gast die 
van school thuiskomt en hongerig de 
koelkast opentrekt en bij het zien van 
een magere etensvoorraad uitroept: 
‘Hier valt niks te BIKKEN!’
Dat laatste woord komt van het Middel-
nederlandse ‘bicken’ en dat is met de 
snavel pikken. Betekenis: eten, smullen.
Terwijl SMIKKELEN wat ongeveer het-
zelfde betekent, maar dikwijls met de 
betekenis smakelijk eten of gezellig 
of overvloedig eten, afkomstig is van 
smakken: een smakkend geluid maken 
met de tong of met de lippen.
Onthoud: bij het ‘bikken’ zowel als bij 
het ‘smikkelen’ is het onbeleefd om te 
zitten smakken.
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VOOR LANDBOUWERS …

In ’t Koerierke van 15 november zegt Michiel De Gendt, 
een vleesveehouder uit Vrasene, dat de landbouwers 
altijd al een beetje natuurbeheerder geweest zijn. Hij is 
ervan overtuigd dat landbouwgebruik van de bodem met 
aangepaste teelten en praktijken zeer zeker de natuur 
ondersteunt. Op de webpagina van VILT, het Vlaams 
Informatiecentrum Land- en Tuinbouw, lees je over de 
landbouwers uit onze Wase poldergemeenten die mee-
werken aan het kiekendiefproject. Je vindt er meer over 
Michiel en zijn collega’s André en Johan Onghena uit Doel 
en Geert Meerschaert uit Prosperpolder. Zij zitten in 
dat project en zetten op hun gronden zogenaamd 
kiekendiefvriendelijke teelten. De bruine kiekendief is 
een beschermde roofvogel in het ‘Grenspark Groot 
Saeftinghe’. Hij gaat op zoek naar zijn voedsel en dat 
bestaat uit jonge hazen en konijnen, muizen en kleine 
vogels en die dieren leven graag in de meerjarige teelten 
als grasklaver en luzerne en eenjarige mengteelten 
van vlinderbloemigen met graan zoals veldbonen met 
triticale of erwt met gerst. En die worden geteeld zonder 
gebruik van herbiciden, pesticiden of kunstmest.
Voor de landbouwer leveren die teelten goed ruwvoer en 
krachtvoer dat ze nodig hebben voor hun Belgische 
witblauwe runderen.En er zullen wel enige financiële 
voordelen aan vasthangen.

…IS DE REGELGEVERIJ…

Dat landbouwers zich schikken naar de voorstellen van 
‘groene bureaumannen’ en andere inspecteurs is een 
teken dat zij zich in onze regio in ’t nauw gedreven 
voelen. Er was eerst de havenuitbreiding. Combineer dat 
met de zogenaamd door Europa opgelegde natuur-
compensaties. En verder zijn er nog de onteigenings-
commissarissen die voor de neus van de landbouwer de 
gronden wegkopen.
Landbouwer zijn is helemaal geen lachertje. In 2002 
verscheen bij de Koning Boudewijn Stichting een boek 
met de veelzeggende titel ‘Als boeren overleven wordt…’
De slechte jaren volgen elkaar veel te snel op en er zijn te 

veel onzekerheden. Denk aan de tegenvallende prijzen 
voor de perentelers door het embargo op Belgisch 
fruit van Moskou. Denk aan de landbouwer die over-
geschakeld is van de akkerbouw naar de varkensteelt 
en als hij denkt dat zijn zaak aan ’t rollen is, zakken de 
prijzen van het varkensvlees in een diep dal. En er is het 
veranderende klimaat met grote impact zie maar naar de 
droogteperiodes. Het is een eentonig en-en-verhaal.

…SOMS ZWAAR OM DRAGEN.

De regelgeving voor de boer is ingewikkeld en verandert 
voortdurend. Het inkomen is te laag om bij tegenslagen 
genoeg ademruimte te hebben voor de grote investerin-
gen die vaak nodig zijn. Nu is er door de coronacrisis voor 
veel aardappelboeren nauwelijks afzet. Er is altijd wel iets 
dat tegenzit. Dat is financieel een zeer zware dobber en 
maakt het emotioneel zwaar om dragen. 
Hulp zoeken is niet gemakkelijk. Landbouwers wonen 
waar ze werken, soms vrij geïsoleerd. Je werkt samen met 
je partner. Bedrijfs- en persoonlijke problemen lopen 
door elkaar en meestal krijgt het bedrijf voorrang. Als een 
kalf ziek is, dan gaat het dier voor en het is makkelijker 
praten over een ziek kalf dan over het eigen welzijn. 
Crisissituaties bleven vroeger verborgen achter de muren 
van het bedrijf.
Uit recent onderzoek blijkt dat ook de coronacrisis 
ernstige gevolgen heeft voor het welbevinden van 
landbouwers. Eerdere studies wezen al op een moeilijk 
evenwicht tussen werk en privé, financiële onzekerheid, 
eenzaamheid en een complexe regelgeving.
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