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Stilte
Wilfried Andries
Volgens van Dale is stilte een toestand waarbij er weinig of geen geluid wordt
gehoord of gemaakt en er weinig of niet gesproken wordt. Zo eenvoudig als
het in Van Dale staat, zo moeilijk is het daarbuiten. Stilte is meer dan afwezigheid van geluid. Het is in de eerste plaats een toestand die ruimte laat om rustig
na te denken zonder afleiding.
Het is met stilte zoals met temperatuur. Voor de ene mens is 21 graden aangenaam, voor de ander te warm. De zonneklopper gaat op reis naar zonnige oorden, de bleekscheet trekt naar meer gematigde oorden. Ieder geeft een eigen
betekenis aan rust. In Vlaanderen zijn een tiental stiltegebieden erkend. Dat wil
niet zeggen dat het daar muisstil hoeft te zijn. Men omschrijft ze als gebieden
met een aangenaam geheel van geluiden. In een landelijke omgeving gaat
het over natuurlijke geluiden afkomstig van vogels bv., maar ook van bewoners, landbouw en natuur- en bosbeheer. In een stedelijke omgeving wordt de
aantrekkelijkheid bepaald door zowel menselijke als natuurlijke geluiden. Een
haagschaar en een grasmaaier mogen (maar niet op zondag). Autoverkeer op
lawaaierige wegen is vaak een dooddoener. Help, mijn buurman is een klusser.
In de omgeving kondigt een haan luidkeels het vroege begin van de dag aan.
Op een zwoele zomeravond verzamelen mensen op het terras en aan het crescendo van de gesprekken te horen zijn er voldoende flessen gekraakt. Door het
open raam klinkt luide en afschuwelijke muziek van een puber.
Hoe ouder men wordt, hoe meer men de stilte apprecieert. Als kind heb je er minder last van, je bent dan zelf druk. Wanneer je van een reis terugkeert, dan merk je
pas hoe luid het hier is. Omgekeerd is het soms ook wennen aan de stilte.
Stilte kan ook bedreigend zijn. In een parkeergarage heeft men meer onrust
dan op een markt.
Een leerkracht heeft met stilte een sterker wapen dan met gebulder. Stilte kan
sterk zijn. Tijdens een afscheidsmis bouwt men momenten van stilte in. Bij het
overlijden van een sportman, wordt bij de volgende wedstrijd een minuut stilte
gehouden. Het is sterker dan duizend woorden. Een goede spreker bouwt die
momenten in om zijn woorden te laten doordringen. We verdelen een tekst
in paragrafen zodat de lezer even op adem kan komen om het voorgaande te
laten doordringen. In een vergadering is er altijd wel iemand die voortdurend
aan het woord wil zijn, maar eigenlijk weinig te zeggen heeft. Belangrijker zijn
die medewerkers die luisteren en maar af en toe een gevatte reactie geven.
In bepaalde dramatische situaties zijn woorden machteloos.
Een triest jaar loopt op zijn einde. Eindejaarsfeesten worden beknot.
Wij gaan er even uit. Onze volgende editie mag je verwachten op vrijdag 8 januari 2021. Hopelijk kunnen we met onze krant een beetje
licht brengen in de duisternis. Een abonnement als geschenk, een
goed idee. Voor 25 euro (rek.nr. BE66 737603310943 van de Beverse
Klok) heb je een gans jaar leesplezier. info@beverseklok.be

Miet De Loos

Een hart voor zorg
Het begrip gezondheid kent verschillende definities. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert het begrip als volgt. Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of
andere lichamelijke gebreken. Tijdens de eerste golf van het coronavirus heeft men de
woonzorgcentra afgesloten voor alle bezoek. Het bleek een regelrechte aanslag te zijn
op het geestelijk welzijn van de bewoners en hun familieleden. Ook de verzorgenden
werden verstoken van beschermende kledij. De focus van het beleid lag op de ziekenhuizen. Een doekje voor het bloeden was de algemene appreciatie en applaus voor
zorgverleners. Plots besefte men hoe belangrijk de zorgsector is. We hadden contact
met een verpleegkundige Miet De Loos van WZC De Notelaar. Net op deze dag was er
de mededeling dat er extra dotatie wordt toegekend aan de zorgsector voor hogere
lonen en meer personeel door de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (een
‘beke’ te laat zoals een journalist het opmerkte).

Thuiszorg
Miet is van de Nieuwe Parochie (Zillebeek) en volgde basisonderwijs in de H.-Hartschool en daarna wetenschappelijke B in het Instituut O.-L.-Vrouw van Gaverland in
Melsele. Met deze wetenschappelijke bagage rondde ze met succes de opleiding verpleegkunde af in het toenmalige Maria Middelares te Sint-Niklaas. Werk vinden was
(en is) in die sector geen enkel probleem. Ze koos voor thuiszorg via het wit-gele kruis.
Doorheen de jaren zag ze de werkdruk toenemen. De verkeersdrukte nam toe, het
voortdurend in- en uitstappen eiste zijn tol. Mede door het tekort aan verpleegkundigen wordt er meer en meer nadruk gelegd op de louter verpleegkundige taken,
Vervolg op blz. 2

DE BEVERSE KLOK - 1

Vervolg van blz. 1

de vergrote administratieve druk (een algemene klacht in bijna alle sectoren) en
het gevolg daarvan is minder tijd voor de patiënt is zijn totaliteit. Na dertig jaar
wisselde ze thuisverpleging voor de residentiële zorg en belandde in het woonzorgcentrum De Notelaar.

WZC
Men kan zich afvragen of werken in een WZC als verpleegkundige uitdagend
genoeg is. Verpleegkundige technieken komen veel minder aan bod, maar zorg is
meer dan dat. Enerzijds heeft men de technische zorg, anderzijds heeft men het
sociale aspect. Naargelang je interesses kies je dan voor ziekenhuis of thuisverpleging of WZC. In een ziekenhuis is er een beperkte opnameduur en komen de technische aspecten meer aan bod. In de thuisverpleging en in het WZC ligt het accent
op een vertrouwensrelatie . Het is de uitdaging om signalen (medische, psychosociale) op te vangen, te observeren, en met artsen, bewoner en familie te overleggen wat het ideale behandelplan is.
Ouder worden is loslaten: reizen, sporten, fietsen, poetsen, tuin verzorgen, lezen…
Geleidelijk aan moet men delen uit zijn leven opgeven. Daar waar men vroeger de
helpende hand was, wordt men nu de hulpbehoevende. De leefwereld verengt
zich. Iedereen wil graag thuis blijven tot op het einde. Maar, de vele mogelijkheden
zoals thuisverpleging, poetsdienst, warme maaltijden, gezinshulp …volstaan
soms niet. Naast de professionele hulp is mantelzorg een belangrijke schakel. Voor
de mantelzorgers is het in hun drukke leven niet altijd mogelijk om nog bij te
springen in de intensieve zorg. Iemand is vaak zwaar hulpbehoevend vooraleer hij
de stap naar het WZC zet. De toekomstige bewoner weet dan ook dat dit de laatste
stap is in zijn leven. Dat dit emotioneel en psychologisch zwaar is staat buiten kijf.
Je sluit een deel van je leven af. Het is veelal een lange weg van loslaten. Jezelf niet
meer kunnen verzorgen is je letterlijk en figuurlijk blootgeven, afhankelijk zijn van
anderen, alleen zijn, …
Miet verwoordt het als volgt. ‘ Binnen de WZC’s is er een hele evolutie gebeurd.
Een belangrijk aspect is naast de verzorging, het woon- en leefgebeuren. We willen de bewoner leren kennen in al zijn aspecten, zijn werk, interesses, hobby’s,
maar ook zijn levensvisie. Wat zijn de verwachtingen nog van het leven. Sommige bewoners hebben daar een heel duidelijke kijk op, anderen willen er niet over
praten. Men moet er respect voor opbrengen. Belangrijk is dat er op elk kantelmoment in het leven gepraat wordt met de bewoner en familie en dat we proberen aan de wensen te voldoen. Voor ons staat de bewoner centraal. Heel het team
van medewerkers probeert voor onze bewoners een zo aangenaam mogelijk
verblijf te maken. Er wordt gekookt, gebakken, gezongen, geknutseld, geturnd,
gezelschapsspelen, gewandeld….
We willen met de bewoner en familie de weg tot het einde gaan en afscheid kunnen nemen in de vertrouwde omgeving op tempo van de bewoner. Palliatieve
zorg is mogelijk voor de bewoner maar ook voor de familie. De levenseindezorg is
belangrijk in de totale zorg voor onze bewoners. In onze huidige maatschappij
wordt het levenseinde meer en meer bespreekbaar, maar toch voelen we ons
onwennig en hulpeloos.’

Dementie
Miet werkt op de afdeling voor personen met dementie waar een dertigtal bewoners verblijven. Begeleiding van mensen met dementie vergt een andere dynamiek. Er is niet iets zoals dementie en een algemene aanpak. Het dementieproces
evolueert in de tijd. Het is voortdurend afwegen en zoeken naar een individuele
aanpak. De visie is op het eerste gezicht eenvoudig, maar vereist soms heel wat
creativiteit. De communicatie en betrokkenheid met familie is belangrijk.
Wij opteren er voor dat de bewoners zich vrij binnen de afdeling kunnen verplaatsen. Er is aandacht voor valpreventie, maar fixeren gebeurt in uiterste nood. Voor
corona is er wekelijks een ontmoetingsmoment tussen families en bewoners in
‘praatcafé den babbeleir’. Ervaringen delen kan steun geven.
Miet gooit een bloemetje naar het vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn onmisbaar om
het werk te verlichten en zorgen voor logistieke steun (maaltijden bv.), animatie
(koken, bakken, gezelschapspelen), wandelen met bewoners, voorlezen, cafetaria…

De geschiedenis herhaalt zich. Het patroon van de Spaanse griep van 1918 kende
veel gelijkenissen met de huidige corona-crisis. Er waren toen ook verschillende
golven en die werden vaak onderschat. Het was wel in volle oorlog met een verzwakte bevolking en er was gebrek aan medische ervaring en kennis. De bezetting
en de censuur van kranten beletten het verspreiden van informatie. Tegen de
superinfecties van bacteriële longontstekingen bestonden nog geen antibiotica.
Dat excuus kunnen we nu niet inroepen. Vergelijken met de situatie nu is lastig
door de aard van het virus. De Spaanse griep tastte voornamelijk jongeren aan,
door eerdere epidemieën bleken ouderen beter bestand.

Spaanse griep
1918,
mondmaskers, zelfs
voor de poes.

In maart was er de eerste golf en de volledige lockdown waardoor de WZC’s volledig gesloten werden. Dit hakte er bij de bewoners en de families stevig in. Corona hing als het zwaard van Damocles boven de hoofden. Besmetting buitenhouden is de voornaamste zorg, maar het zorgt voor veel stress bij het personeel. Toch
wil iedereen er voor de bewoners het beste van maken om het isolement zo goed
mogelijk door te komen Er wordt nagedacht hoe contact met de buitenwereld
kan gehouden worden, zoals bijvoorbeeld whatts app groep. Voordien vonden de
activiteiten plaats in de cafetaria, nu gebeurt alles op de afdeling zelf. Iedereen is
opgelucht wanneer bezoek terug toegelaten werd, aanvankelijk een half uurtje
achter plexiglas, gelukkig duurde deze periode niet te lang en werd bezoek op de
kamer onder voorwaarden mogelijk.

Tweede golf
De instelling is tot nu toe gelukkig gespaard gebleven van grote uitbraken. Wanneer iemand besmet raakt, is kamerisolatie een gevolg. Het personeel kan maar
binnenkomen in beschermende kledij. Vanaf de positieve test blijft de bewoner
dan 24h op de kamer en dit gedurende 14 dagen. Eenzaamheid is een bedreiging
voor het geestelijk welzijn.
De overheid maakte vele fouten. Communicatie gebeurde door wetenschappers,
de politiek bleef in zijn ivoren toren en zweeg. De gebrekkige communicatie en
wijzigende protocollen zorgden voor extra stress bij de medewerkers. Ziekenhuizen kregen voorrang. Het mankeerde de woonzorgcentra aan beschermende kledij. Bewoners werden verstoken van bezoek. Mensen overleden eenzaam. Het
geestelijk welzijn vertoefde onder nul. Gelukkig blijft tijdens de tweede golf
bezoek mogelijk, weliswaar onder voorwaarden. Het verschil tussen de eerste golf
en de tweede golf is goed merkbaar. De situatie kruipt onder je huid, je wil niet dat
je het virus binnenbrengt in het WZC, maar ook niet dat je het meeneemt naar
huis. Ondanks deze verantwoordelijkheid is Miet nog steeds blij een verpleegkundige te zijn en heeft ze geen spijt van haar keuze.
Eén zaak hebben we geleerd. Gezondheidszorg is een belangrijke pijler in onze
maatschappij. Applaus op alle banken. Hopelijk vergeet men het niet als de pandemie voorbij is.
WA

Corona

DE MUNCK
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Over hygiëne.
Over de hygiëne in de jaren 1800 is
heel wat te vertellen. In Beveren is er op de markt
een openbare waterput, de zgn. pensput. Maar het is
verboden om er ganzen en eenden in te laten zwemmen, men mag er ook geen vuiligheid in werpen en
zeker geen vuile ketels gebruiken om er water uit te
scheppen. Verder mag men er ook geen hout, stenen,
dode katten en honden in gooien. In 1859, na een cholera epidemie, beslist men om de pensput (ondertussen een oude modderige waterput) te overdekken. In
Kieldrecht ving men het regenwater van de kerkdaken
op in een waterput van 1500 hectoliter. Dit water werd verkocht aan 2 centiemen
voor een emmer. Een auteur beschrijft in 1887 de toestand van de ‘Kauterwijk’ in
deze poldergemeente. Hij beschrijft er de vrij propere toestand van de huisjes, wat
volgens hem niet kan gezegd worden van de vele kleine koertjes achter en tussen
de huizen. Vooral de toiletten trekken zijn aandacht. Meestal zijn het gewoon
haringtonnen voor driekwart in de grond gestoken en afgedekt met een plank.
Deze tonnen worden bijna nooit leeggemaakt, tenzij in de periode dat de velden of
hofjes moesten bemest worden. Verder staan ze gewoon langs de straat zodat de
auteur spreekt van een uitdaging van de welvoeglijkheid. De bewoners van deze
Kauterwijk verdienden de kost door verkoop van vis (garnalen, mosselen, haring
ed.) Al die vissen werden gekuist met water uit een pomp en het huishoud- en afvalwater vloeit gewoon samen in de midden van de straat, samen met alle visafval. Van
een vieze modderpoel gesproken.
J.B.

Geschenken doen aan boeken denken
De boekhandel blijft in deze periode open. December is met het oog op het eindejaar een geschenkenmaand. Tob niet langer, beste lezer, denk eens aan een boek
over de kunstwerken in onze gemeente. 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 .

Over Ferre Grignard is al veel gezegd en geschreven. Grignard was in het
midden van de jaren zestig van vorige eeuw razend populair. Daarna raakte
hij echter enkele tientallen jaren volledig in de vergetelheid.
Grignard werkte als barman in café De Muze aan de Antwerpse Melkmarkt,
toen hij er in 1964 een gitaar vastnam en enkele rauwe blues- en folknummers speelde. Zijn muziek sloeg aan bij de Muze-klanten en cafébaas Walter
Masselis liet een singeltje maken van één van Grignards beste nummers op
dat ogenblik “Ring, ring, I’ve got to sing”. Talentscout Hans Kusters hoorde
het nummer en bood Ferre meteen een contract aan. Het debuutalbum
werd een groot succes en Grignard scoorde de ene hit na de andere. Na een
reeks optredens in de Olympia in Parijs kreeg Ferre Grignard ook voet aan
de grond in het buitenland. Vlaanderen had zijn eerste eigen rockster.
Wanneer Ferre klaar
staat om naar Parijs
te vertrekken – hij
zal veertien dagen
in Olympia optreden – stelt hij vast
dat hij geen schoenen heeft. Hij loopt
al wekenlang op
blote voeten rond.
Het is onhygiënisch
maar goed voor de
bloedsomloop. Hij
heeft geld op zak. Gelukkig maar want aan de grens lijken de Franse gendarmes niet veel vertrouwen te hebben in het uiterlijk van het groepje Antwerpse muzikanten. Ze eisen dat ze een som tonen van tweeduizend frank
en tot hun verwondering krijgen ze die wel degelijk te zien. De gendarmes
stonden reeds klaar om de hele bende uit de trein te zetten en weer over de
grens te sturen. Zij hebben trouwens lang naar Ferres tenen gekeken. Zochten zij een politieverordening die zoiets verbiedt in de hoop hem te kunnen
verbaliseren? Misschien waren ze alleen maar wat geschrokken bij het zien
van de bende bosapen zoals de Nederlandse zangeres Rita Reys Ferre en
zijn trawanten op het jazzfestival in Bilzen had genoemd…
De trein rijdt verder. Over twee en een half uur zal hij in Parijs zijn.
Toen de Antwerpenaar – ook door zijn eigen schuld – rijkelijk laat aan een
nieuw album begon, was de hype al gaan liggen. “Captain Disaster” (1968)
flopte en dat gold ook voor “Ferre Grignard” (1972) en “I warned you” (1978).
Ferre Grignard, intussen compleet berooid, overleed in 1982 aan keelkanker.
Hij was amper 43 jaar.
Enkele jaren geleden werden vier LP’s van Ferre Grignard opnieuw uitgebracht door Starman Records en met medewerking van Gazet van Antwerpen. De platen bevatten hier en daar verborgen parels waarbij folk, blues en
psychedelica mooi samenvloeien in eigenzinnige songs.
Paul Verelst

Titel: Kunstmo(nu)menten
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Eureka!

Aflevering 15

Isaac Newton (1642-1727)
De appel van Newton
Hij is een wetenschapper die bij het grote
publiek bekend blijft, de grondlegger van
de moderne natuurkunde. Deze boerenzoon vatte de basisregels van de natuurkunde samen in enkele eenvoudige (?)
wetten, gebundeld in zijn monumentale
werk de ‘Philosophiae Naturalis Principia
Mathematica’.
De boerderij waar hij geboren werd,
Woolsthorpe Manor, bestaat nog en is als
museum ingericht. Het verhaal is bekend
dat hij aldaar in de boomgaard in zijn
geliefde horizontale houding – hij was lui
van aard – een banaal gebeuren heeft
weten ombuigen tot een wetenschappelijk hoogstandje. Hij zag nl. een appel uit
een boom vallen. Voor specialist François
van de rubriek ‘In de Tuin’, de appel moet
behoord hebben tot een oud ras met
name ‘Flower of Kent’ en de boom die in 1820 door een storm werd ontworteld is
gepromoveerd tot een ware relikwie. Van de stam werden houten souvenirs
gemaakt, waarvan er zich een bevindt in zijn geboorteplaats Woolshorpe.
Ter zake. Newton merkte
rond de vallende appel
een aantal zaken op. De
appel viel niet ver van de
boom, in zijn geval niet
van toepassing want zijn
vader kon noch lezen
noch schrijven, en de
appel viel naar beneden
(tot hier hadden we dit
zelf kunnen bedenken).
Newton besluit dat de
aarde de appel aantrekt
en, na dezelfde proef met
een peer, dat de aarde alle
lichamen aantrekt. Tot nog toe niets wereldschokkends, ware het niet dat de hersencellen van Newton op kruissnelheid geraakten. Niet alleen trekt de aarde de
appel aan, maar de appel trekt de aarde aan met dezelfde, maar tegengestelde
kracht.
‘Waarom valt de aarde dan niet op de appel?’ vraagt de lezer zich af. Wanneer twee
lichamen zich dicht genoeg bij mekaar bevinden, trekken ze elkaar aan. Die krachten zijn echter te klein om ze te merken en zijn dus niet in staat om het gedrag van
verliefde koppels aan de schoolport te verklaren. Enkel als een lichaam veel groter
is dan het andere, de aarde en de appel bv., is de kracht groot genoeg om het
kleinste te doen bewegen. Sluit met eerbied de mond, beste lezer, erken dat Newton een wetenschappelijk monument is.
We mogen hem geen onrecht aandoen, hij heeft nog meer te bieden dan dat. Hij
was in elk geval zijn tijd ver vooruit en heeft de aanzet gegeven tot de moderne
natuurkunde.
WA

(Wordt vervolgd)

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

Beste lezer, je zag bijgaande foto reeds in onze
vorige Klok. En wellicht
heb jij je ook afgevraagd
wat die foto daar kwam
doen.
Bij de layout was de bijhorende
verklarende
tekst weggevallen en die
krijg je nu.
Toen ik deze foto, die
lezer Kris Puynen kon
nemen van de fazant die
ging ‘aankloppen’ aan het
huis van zijn buren in de
Gaverlandwegel, voor het
eerst zag, moest ik dadelijk aan een liedje uit mijn
kinderjaren denken: In het
bos daar staat een huisje

In het bos daar staat een huisje ‘k Keek eens door het vensterraam Kwam een
haasje aangelopen Klopte even aan. Help mij, help mij, uit de nood Want de jager
schiet mij dood Laat mij in uw huisje klein ‘k Zal u dankbaar zijn.
Ik moest alleen de 2e regel vervangen door: ‘Kwam ‘t fazantje aangelopen’ en het
tafereeltje van de foto was perfect ‘bezongen.’
Ik heb me eigenlijk zelf nooit afgevraagd of hazen en konijnen, patrijzen en fazanten en andere wilde dieren angst hebben als zij in het najaar de schoten horen van
de jagers.
Wie het vroeger in zijn hoofd haalde om ook eens te gaan jagen die schafte zich
een geweer en munitie aan en die ging in zijn achtertuin eerst wat oefenen door
naar een stelletje blikken potten te schieten. Tegenwoordig moet iedereen die wil
jagen met een vuurwapen minstens 18 jaar zijn en eerst slagen voor een jachtexamen. Dat examen wordt jaarlijks georganiseerd door het Agentschap voor Natuur
en Bos en bestaat uit een theoretisch en praktisch luik, waaruit uw kennis en uw
bedrevenheid moet blijken op gebied van natuur, wetgeving en wapens. Zodra u
geslaagd bent, kunt u een jachtverlof, geldig voor één jachtseizoen, aanvragen.
Dat betekent natuurlijk nog niet dat u eender waar mag jagen.
Er zijn dierenliefhebbers die fel protesteren tegen het jagen, denk maar aan Gaia.
Zij vinden dat het een luxe bezigheid geworden is, een amusement, terwijl er
vroeger gejaagd werd uit noodzaak, vooral om voedsel te hebben. Vlees en andere zachte delen werden en worden gebruikt in de voeding. En van sommige dieren kon vroeger vrijwel elk deel gebruikt worden, bijvoorbeeld voor kleding, huishoudgerei, gereedschap, lijm, smeersel of muziekinstrumenten.
Onderlegde jagers kunnen je uitleggen dat ze in het jachtseizoen goed werk verrichten doordat ze het wildbestand helpen onder controle houden Zo wordt voor
een deel gejaagd ter bestrijding van schade aan veldgewas of jong houtgewas,
denk maar aan de schade berokkend door everzwijnen. De verkeersveiligheid is
gebaat bij niet te hoge aantallen grote grazers als herten en reeën. Laat ons zeggen dat door de jacht overlast van wilde dieren wordt beperkt. En gevaarlijke dieren zoals wolven moest men zo ver mogelijk van de mensen weghouden
Vroeger werden er over de jager liedjes en gedichten gemaakt, zoals het voorgaande In het bos daar staat een huisje. Dat deed ook Heinrich Hoffmann (18091894), een Duitse arts en schrijver van kinderboeken die hij zelf illustreerde. Hij
schreef het gedicht over ‘de wilde jager’ dat in onze vorige Klok verscheen. Hij
dreef de spot met de klunzige jager die meer belang hechtte aan het uiterlijk vertoon en die onervaren op jacht ging.
RP

Maskerade tijdens eindejaar shopping
De eindejaarperiode is er een van een op gang komende drukte, zeker met de
koopzondagen die er aankomen. De niet-essentiële winkels openen ook de
deuren. Om de dalende trend in de corona-curves te behouden, besliste het
college om een mondmaskerplicht in te voeren in de Vrasenestraat en de
Warande tijdens de openingstijden van de winkels (tussen 9 en 18 uur). In die
straten mag er ook geen voeding of drank gebruikt worden. Op de Grote Markt
mag het wel, daar is voldoende ruimte om een veilige afstand te behouden.
WA

Winter

In de Tuin

De dagen worden korter en korter. En
ondanks enkele koude(re) nachten en dagen is er van echte
vorst nog weinig sprake
geweest. We kunnen daarentegen zelfs weer enkele warmterecords afvinken. Zo beleefden we op
wereldvlak de warmste novembermaand ooit en in Europa de warmste herfst. Waar gaat dat heen, wie maakt zich
daarover nog geen zorgen en wanneer wordt er serieus actie ondernomen om dit
te stoppen? Kunnen wij misschien, elk in ons eigen tuintje, eens beginnen met een
extra boom of struik te planten? En kunnen beleidsmensen eens denken aan wat
minder beton en wat meer groen?
Een klus die om de paar jaar
moet gebeuren is het snoeien van de klimop tegen de
muur. Klimop is een ideale
plant om lelijke muren te
verbergen achter een altijdgroene ‘plantenmuur’. Ik
noem het mijn klein natuurgebiedje. Als je klimop wat
langer laat groeien krijgt hij
de kans om te gaan bloeien
en dan is het in de herfst
een fantastische bron van
nectar en stuifmeel voor
Bloeiende klimop.
heel wat insecten wanneer
er in die periode van het jaar nog maar weinig planten bloeien. Dan is het een af
en aan vliegen van duizenden gevleugelde diertjes die zich tegoed doen aan al
dat lekkers. Dan is het ook op een mooie dag in september en oktober alsof de
muur wel ‘zingt’. In elk geval veel aangenamer dan het geraas van auto’s op de
achtergrond en elk jaar weer een belevenis om te horen. Bovendien biedt de iets
langer gegroeide klimop een ideale nestgelegenheid aan onder andere houtduif,
Turkse tortel, merel, lijster, roodborst en winterkoning, om er maar enkele te noemen. Die maken dankbaar gebruik van de aangeboden schuilplaatsen. Maar ook
de rijpe zwarte bessen worden door de vogels sterk op prijs gesteld. En niet enkel
de bessen van de klimop.
Elk jaar, bij het vorderen
van de herfst en de winter,
worden de minder lekkere
bessensoorten door de
vogels toch op prijs
gesteld. Het is zo dat, naarmate de bessen langer op
de struiken hangen of als
er wat vorst is over gegaan,
ze minder hard worden en
zo gemakkelijker te eten.
Bovendien worden sommige bessen zoeter en
minder bitter naarmate ze
Sierappels Evereste.
langer aan de struiken
hangen. Het valt me iedere keer op dat de bessen van de Viburnum plicatum, zo
gauw ze op de struiken verschijnen, er nog in augustus door de merels allemaal
van af geplukt worden. Terwijl de kleine sierappeltjes tot na nieuwjaar op de
bomen blijven. Zo
heb ik ook een dertigjarige hulst in de
tuin die elk jaar afgeladen vol staat te
pronken met een
massa felrode bessen. Maar takjes
afknippen als kerstversiering zit er niet
in want op enkele
dagen tijd werd hij
verleden week weer
‘gepluimd’ door de
merels. Weg bessen!
Hulst met bessen.

Bottels van de rimpelroos.

Over merels gesproken, bijna dagelijks heb ik er een zestal op het gazon. Waarschijnlijk zijn daar ook vogels van noordelijker streken bij die hier de winter komen doorbrengen. En wat heel merkwaardig is en nog nooit gezien, is het feit dat ze de olijven
van het olijfboompje in pot allemaal hebben binnen gespeeld. Het heeft veel moeite gekost maar door het lange trekken en sleuren zijn ze er toch in geslaagd. Blijkbaar lusten ze die ook al. Hetzelfde lot ondergaan onder andere de bessen van de
meidoorn, de lijsterbes en het krentenboompje. En de dikke rozenbottels van de
rimpelroos zijn de lievelingskost van de groenlingen. Ze zijn er gek op!

Helleborus orientalis.

Ondertussen zijn de helleborussen begonnen aan hun bloei. Voorlopig nog wat
schuchter maar daar zal binnenkort verandering in komen wanneer de nachten
iets korter worden. Dan starten ze met een kleurrijke en wekenlange bloei en verleiden ze zo de winterse wilde bijen- en hommelsoorten. Bij het planten van helleborus leg ik altijd een handje dolomiet in het plantgat, ze lusten graag wat kalk.
Maar oppassen voor de zwarte bladvlekkenziekte. De bladeren met de zwarte
vlekken snijd je best zo vlug mogelijk af en gooi je niet op de composthoop maar
in de vuilnisbak.
December is ook de maand waarin je ten laatste de ABC-bomen moet snoeien,
indien je niet wil dat ze beginnen bloeden. Dat zijn de esdoorns (Acer) de berken
(Betula) en de haagbeuken (Carpinus). Die beginnen zeer vlug met het opstuwen
van hun plantensappen. En reken daar zeker de druiven en notelaars maar bij. Ook
kan je nu al clematissoorten die na de langste dag bloeien (onder andere Viticellaen Texensis-soorten) tot op dertig centimeter terug snoeien.
We zullen ons de komende maanden in de tuin nog niet vervelen!
François

Lek at gezeet is

Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid.
Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker.
(Albert Einstein)
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Wat Blijft

CRYPTO 73 ZOEK HET WOORD (O

Nazomer

plossing in dit nummer)

zelfde nummers zijn zelfde letters

De schoonste bloemen welken.
‘s Nachts giet de nachtegaal
nog éne, laatste maal
de volle kelken
van al zijn heimwee uit.
Dan sterft de Zomer.
Alles wat nog verluidt
wordt stiller, lomer.
Met tragen vleugelslag
- zij moeten steeds zeer ver,
als pelgrims, heel den dag vliegt onder d’eerste ster,
een trek van wilde eenden.
Het koren in de schuur.
Mist op de avondbeemden.
Mijn stervensuur.

J.L. De Belder (1912-1981)

Ik blader verder in de 77° jaargang van de Gazet van Beveren-Waas. Het gaat
om het jaar 1960. De geliefkoosde geschenken voor eerste en plechtige
kommunie (nog met een k geschreven) zijn nog altijd kerkboeken, missaals
en paternosters. Althans volgens een advertentie van Huis Strijbol. Eén van
de kinderen van de graaf is overleden op 53-jarige leeftijd. Het gaat om Jean
Marie Joseph Ghislain Anne Edmond Charles Graaf de Brouchoven de Bergeyck. Probeer die naam maar op één regeltje op de doodsbrief te krijgen.
Een lang artikel bespreekt de toekomstige onafhankelijkheid van Congo. Er
zijn al verkiezingen geweest voor een parlement en van de 137 verkozenen
waren er voor de groep rond Loemoemba 48 en de groep rond Kassavoeboe 27. Zij zullen samen de eerste regering vormen, maar lang zal het niet
duren. Een kleine aankondiging trekt mijn aandacht. ‘De Post motoriseert
om U beter en vlugger te bedienen’. Blijkbaar heeft dat niet veel opgebracht
want vandaag marcheert het nog altijd niet zoals het hoort. Wekelijks krijgen
we nog klachten van onze abonnees dat ze hun Beverse Klok niet, of veel te
laat, ontvangen. Da motoke van vroeger terug bovenhalen ? Verder lezen we
in de krant toch wel neerbuigende en racistische taal over de inwoners van
onze gewezen kolonie. In het nummer van 31 juli staat letterlijk te lezen :…
Dat de neger op zichzelf lui is en weinig vooruitstrevend is al langer dan vandaag geweten….” Wie dat nu zou schrijven riskeert een serieus proces. De
schrijver van dat fameuze artikel is mij bekend, maar al een tijdje overleden.
De pas opgerichte technische school van Beveren probeert om de ouders
wijs te maken dat hun kinderen beter de technische school volgen dan het
7° en 8° studiejaar (ondertussen al lang verdwenen). Nog een nieuwe school
in Beveren. De zusters van het Nieuw Geestelijk Hof starten een school voor
buitengewoon onderwijs (BLO) vanaf september. Ze starten met 2 klassen
voor kinderen die ‘traag van geest zijn en een slecht geheugen hebben’. In
gans het Waasland doet men omhalingen om in de nieuw gebouwde Ijzertoren een verdieping in te richten als een ‘gebroeders Van Raemdonckverdieping’. Ter gelegenheid van de Gemeentefeesten zal een ballon opstijgen die
tijdens de vlucht een pop zal uitgooien (genaamd Mie Ballon). Wie die pop
terugbrengt op het gemeentehuis, krijgt 1000 frank.
J.B.

Kruiswoordpuzzel 248
Horizontaal:

(1) op grond van (3) reeds
(5) internetprotocol (7)
schuif (8) doorvoer (11)
doch (tegenstellend) (13)
verplaatsbaar
houten
gebouw (14) soort gras
dat in ondiep, kalm water
groeit (15) eerwaarde
heer (Lat) (16) aartsvader
uit het OT (19) mezelf
(21) op dit moment (22)
de gezamenlijke edelen
(25) brede landweg (27)
toestand, omstandigheid
waarin iem. of iets verkeert (29) Oost-Vlaams
dorp (30) weefsel vd
bastvezels ve soort hennep (32) hoogtepunt (33)
oude lengtemaat

Verticaal:

(1) loofboom (2) voldoende gekookt (3) slee (4) laboratorium (5) Israël (6) toetsinstrument (8) wijze v lopen (9) Amerikaans ruimtevaartagentschap (10) te koop (12) hooghartige houding (16) Hebreeuwse jongensnaam (17) vrouwelijk rund (18) rund (19)
zeer dun v lichaamsbouw (20) het aards paradijs (23) eerste vrouw (24) kunstmatige
lichtbron (26) veel geld en goed bezittend (28) donkergrijs en dunbladig gesteente
(31) bijwoord dat een overmaat aanduidt

Oplossing kruiswoordpuzzel 247

De Rycke
Gebroeders nv

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo
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Wilde

20

nou ies wa weten?
vraagjes aan

Hallo, mijn naam is Kris Van
Doninck, directeur van seniorenresidentie Meulenberg.
Als schoolverlater ben ik
heel jong gestart als manusje van alles in het toenmalige
‘Molenberg’: poetsen, bedienen, onthaal, enz. Gaande de
jaren leerde ik de stiel van
seniorenzorg kennen en vergroeide mijn leven met Meulenberg. Het is mijn 2de thuis
geworden. Sinds 1 december 2019 werd ik voor mijn
inspanningen erkend met
de functie van directeur, een
taak die ik vandaag de dag
met hart en ziel uitvoer.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Als mama van 4 zijn de kinderen het middelpunt van mijn privéleven. Ik ben een
echte voetbalmama, en we houden van uitstapjes in de natuur.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller
tijden?
Aller tijden, dan moet ik Whitney Houston zeggen. Ik kan niet anders dan meezingen, dat zingen mag dan zeker tussen aanhalingstekens
staan.
Welke muziek mogen ze op je begrafenis
draaien?
En lied over de liefde, niet over afscheid.
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
In schoolverband speelde ik competitie zaalvoetbal. Echt heel sportief ben ik
heden niet, al probeer ik elk jaar de ten miles te lopen, op karakter.
Wie bewonder je?
Mijn mama, als ik half zo’n goeie mama ben of oma mag zijn later, dan doe ik het goed.
Wat is je ‘guilty pleasure’? (iets waaraan je stiekem genoegen beleeft, hoewel
je weet dat het eigenlijk niet hoort)
Chips. Ik start met het goede voornemen een beetje te eten maar dan eindig ik
toch aan de bodem van de zak.
Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Koffie. Er gaat niets boven de geur van een tasje lekkere
koffie in de morgen, daar kom ik m’n bed voor uit.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
‘Fatwa’ is een boek over een moedige vrouw die beslist
om haar leven en dat van haar kinderen weer in eigen
handen te nemen. Een jonge vrouw die foute keuzes
maakte in haar naïviteit groeit uit tot een sterke leeuwin
nu ze pups heeft om te beschermen, ja in die symboliek
kan ik me wel vinden. Elk individu gaat een persoonlijke
groei door in zijn/haar leven, en voor iedereen is dit
anders. Ik lees nu eenmaal graag waargebeurde verhalen, om te ontdekken hoe mensen groeien….

Kris Van Doninck

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
De grootste Belg aller tijden is voor mij pater Damiaan, cliché misschien maar op
school hing ik aan de lippen van de juf als we over deze man leerden. Elk jaar koop
ik de pennetjes nog en ze zijn mijn dagelijks schrijfgerief in Meulenberg.
De sympathiekste Beverenaar is voor mij Gerda Drieghe. Ze is zeer betrokken bij
het publiceren van de kunst en geschiedenis van Beveren, dat blijkt aan haar
engagement in verschillende boeken. Maar ze draagt ook een warm hart toe aan
Meulenberg en haar bewoners. En ik heb het genoegen gehad om met haar
samen te werken rond de fototentoonstelling rond dokter De Paep, die in onze
residentie hangt.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland en bos.
Wat is voor jou geluk?
Mijn familieleven. Ik kom
uit een groot gezin en de
familiebanden zijn bij ons
zeer hecht.
Voor welke drank zet je
je neer in stilte ? (mag
ook een theetje zijn,
hoor)
Wederom koffie. Koffie is
mijn energie in de morgen, mijn troost bij zorgen
en mijn drankje voor een
goed gesprek.
Een goed boek lezen of
een fietstochtje ?
Lezen.
Wat is voor jou de tofste
plek in Beveren ? (kan
van alles zijn, zelfs een
café)
De haven van Kallo. Niet meteen een trekpleister, maar ’s avonds…. Wondermooi
met alle lichtjes!
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Donald Trump.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
In de 2de kleuterklas kreeg elke jarige een mooie kroon en een zebracakeje. En dat
was bij mij niet anders, tot op de dag van vandaag denk ik aan dat moment terug
als ik de zebracakejes in de winkel zie.

Hoe kom je tot rust?
Dat is de moeilijkste vraag, pas. Nee hoor grapje, ik heb geen “zittend gat”, maar ik
kan wel genieten van een laat filmpje op de TV, als alle kinderen braaf in bed liggen.
Welk is je lievelingsgerecht?
Ik ben een echte bourgondiër, ik lust veel en eet graag veel. Ik ben een grote fan
van Italiaanse keuken, ik kan alle dagen pasta eten.
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Ik kom oorspronkelijk uit de Kempen, de streek heeft een speciaal plekje in mijn
hart. De mensen zijn er hartelijk, in de zomer is het er altijd een tikkeltje warmer en
in de winter ligt er altijd meer sneeuw, en het accent, daar ben ik dol op!
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UW HOROSCOOP
Voor JANUARI-FEBRUARI-MAART

Steenbok (22 december - 19 januari)
(bvb Richard Willems, Kobe Ilsen, Eden Hazard)
Je gaat nu toch niet ‘Home Alone’ opzetten met de kerst?
Waterman (20 januari - 19 februari)
(bvb Eline De Munck, Remco Evenepoel, onze koningin)
Verschrikkelijk voor Covid-19 dat het nu besmet is met het Trump-virus. Een reisje naar de States dit jaar? Fake news!
Vissen (20 februari - 20maart)
(bvb Wilfried Van Moer, Bin Laden, Jessica Biel)
Voorwaarts mars is nu de boodschap. (tenzij je aan Liefkenshoek staat, wacht op
de waterbus.)
Ram (21 maart - 20 april)
(bvb onze hoofdredacteur, Dany Heylen, Maria Sharapova, Fergie)
Leer deze maanden aan uw (klein)kinderen elke keer wat Bevers. Het is niet prei,
wortelen en sla maar paraa, pekes en saloau. En de pillewuiter en de murezieker
kruipen deur de weir. Nem!
Stier (21 april - 20 mei)
(bvb Johan Cruyff, koningin Maxima, Karl Marx)
De coronaraad van Elektro Smet: “stopcontacten!”
Tweeling (21 mei - 21juni)
(bvb Anuna De Wever, Eddy Merckx, Donald Trump)
Gaan uw koters naar school? Stuur ze dan maar naar de richtingen viroloog,
microbioloog en epidemoloog.
Kreeft (21 juni - 22 juli)
(bvb Marc De Blanger, John Larry, Sandra Bekkari)
Steek alle cafébazen van groot-Beveren een hart onder de riem: “we komen terug
als we mogen!(met BOB). Het voordeel is dat ze nu ‘ouden’ Orval kunnen schenken.
Leeuw (23 juli - 23 augustus)
(bvb Roger Puynen, Will Tura, Jennifer Lopez)
Kies voor het juiste vaccin! (Je mag het niet terug brengen na 14 dagen).
Maagd (24 augustus - 23 september)
(bvb Gerard Buyl, moeder Teresa, Claudia Schiffer)
Haal uw oude foto’s boven om aan uw nazaten te bewijzen dat je vroeger wel
degelijk ooit eens atletisch gebouwd was. Wie ermee lacht krijgt geen pree op 1
januari.
Weegschaal (24 september - 23 oktober)
(bvb Jean Janssens, Sanne Cant , Brigitte Bardot)
Als Waasland-Beveren zo blijft spelen: met zijn allen gaan supporteren als het
weer mag.
Schorpioen (24 oktober - 22 november)
(MVDV, Jacques Bosman, Anne Hathaway)
Speciaal voor de politici onder u. Bij de volgende verkiezingen gaan de uitslagen
betwist worden. (Zou bvb kunnen: “in Haasdonk hebben tientallen mensen
gestemd die al 5 jaar gestorven zijn”)
Boogschutter (23 november - 21 december)
(bvb Jean-Marie Pfaff, Bart De Wever, de paus)
Heb je het gevoel dat je hét favoriete gespreksonderwerp bent onder je collega’s? En vooral als je er zelf niet bij bent? Dan weet je ongetwijfeld hoe laat het
is. Zoek maar al ander werk. En het gras is soms WEL groener aan de andere kant
van de heuvel…

Johan's Viscenter

“uw visspeciaalzaak”
Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30
Maandag : wekelijkse rustdag
Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN

Tel.: 03/775.33.16.
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www.johansviscenter.be

IN MEMORIAM
Op 25 november ll. overleed dhr. PAUL SOETENS ten gevolge van een fietsongeval op het
gevaarlijk kruispunt tijdens de werken aan de
E34 te Melsele. De gemeente besliste onmiddellijk om de lichten op dit gevaarlijk punt aan
te passen. Paul werd geboren in 1954 en was
pas anderhalf jaar op pensioen na een lange
loopbaan bij Beyers Koffie. Paul zal men herinneren als een zeer sociaal en behulpzaam
man die klaar stond voor Jan en alleman. Hij
was naast de klusser van de familie ook de
bindende kracht van het gezin. De rust die hij
nodig had vond hij in wandelingen en fietstochten in de natuur. Paul was ook een echte levensgenieter, interesseerde
zich in goede wijnen en had meer dan groene vingers. Als mede oprichter
( en momenteel secretaris) van de foto club Prisma 80 kon men hem dikwijls aantreffen met een fototoestel. Het zal stil worden in zijn woning en
zijn familie vroeg zich af : hoe ga je verder als jouw wereld net is gestopt ?
Maria Van Raemdonck, geboren 1937, overleed op 27 november. Ze is de weduwe van
Gilbert Ryckaert, moeder van Anne, Katleen,
Els en Gert en oma van zeven kleinkinderen
en drie achterkleinkinderen. Ze groeide op in
een landbouwersgezin op de Smoutpot. Ze
werkte jarenlang als huishoudster in een
gezin met acht kinderen in de Kasteeldreef in
Beveren. Ze was er manusje- van- alles: wassen
en plassen, koken, kleren verstellen, uitstappen maken met de kinderen… Ze hield er de
beste herinneringen aan over en vele jaren
later was er nog steeds een bijzondere band.
Ze verhuisde met Gilbert naar de Hennenneststraat. Maria had groene vingers, haar tuin met een variatie aan bloemen en planten was haar trots.
Gilbert overleed in 2013. Een vijftal jaar later nam haar mobiliteit af na een
ongeval en trok ze naar WZC Briels. Ze was er graag. De kinderen en kleinkinderen onthouden haar als iemand met eenvoud, creativiteit, liefde voor
huis en tuin en vooral met veel familiewarmte.
Richard Bosman werd geboren in 1947 op het
Zillebeek in Beveren. Hij overleed op 5 december. Hij was 35 jaar actief als inspecteur kwaliteitscontrole bij GM. Hij is vader van twee kinderen Prescilla en Petula en was de buurman
van Eduard De Dobbelaer, een bekend kunstenaar. Richard verwierf een stilleven van Ward
en zo ging de sneeuwbal aan het rollen. Hij
werd een verwoed verzamelaar en zijn bezit
groeide uit tot ongeveer 150 werken, gaande
van olieverf, aquarellen, pentekeningen, etsen,
houtgravures van bekende plaatselijke kunstenaars.
Hij was mede-stichter van de VZW Kunst in het Land van Beveren die ijverde voor een museum in onze gemeente. In 2005 schonken zij de ganse
collectie van de VZW aan de gemeente Beveren. Wie meer wil weten over
deze schenkingen, raadpleeg onze uitgave ‘Kunstmo(nu)menten, waar
deze overdracht en zijn kunstenaars uitvoerig aan bod komen. Het is dankzij zijn informatie dat we dit hoofdstuk hebben kunnen uitbouwen.
Bedankt Richard. Rust in vrede.
J.B. & WA
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Dries Wuytens.

1000 euro voor truitje Tine De Caigny.

Door de schorsing van Aleksandar Vukotic (na
een dubbele gele kaart), werd Limburger Dries
Wuytens in de ploeg gedropt. Hij werd meteen
ook gebombardeerd tot kapitein…niet onlogisch gezien zijn leeftijd (29 jaar) en ervaring.
Dries Wuytens is afkomstig van Eksel, een deelgemeente van Hechtel. Hij begon op zijn zesde
bij Rc Genk maar koos vier jaar later, net als vele
Noord-Limburgers voor PSV Eindhoven. Hij zat
er tien seizoenen in de hoogwaardige jeugdopleiding van PSV. In 2010 kreeg hij daar ook een profcontract . De toenmalige
hoofdtrainer Fred Rutten (later nog bij Anderlecht) selecteerde hem in april
2011 voor de kwartfinales van de Europese wedstrijd tegen Benfica. Toch
verkoos Dries in de zomer van 2011 PSV te verlaten, de concurrentie was te
groot. Hij trok naar Beerschot en debuteerde op Anderlecht. Met 22 competitiewedstrijden en 2 voor de beker kon hij terugblikken op een eerste
geslaagd seizoen als profspeler. Het tweede Beerschot-seizoen werd een
rampjaar voor de club met een faillissement als apotheose. In 2013 trok
Wuytens terug naar Nederland meer bepaald naar Willem II uit Tilburg. Het
eerste seizoen speelde Dries kampioen met Willem II in eerste divisie, daarna
volgden drie jaren eredivisie. 120 matchen speelde hij voor Willem II (onderandere DAVID MEUL was er één van zijn ploegmaats).
In Nederland speelde hij nog voor twee andere ploegen, in 17-18 bij Heracles Almelo (eredivisie), in 18-19 bij Sparta Rotterdam waarmee hij via de
eindrondes promoveerde naar de eredivisie. Vorig seizoen verhuisde hij verrassend naar Israël waar hij aan de slag ging naar het pas gepromoveerde
Ness Ziona Sektzia. Hij was er een vaste waarde maar kon de ploeg niet in
eerste klasse houden.
Dries Wuytens was ook jeugd- en belofteninternationaal. In zijn 10 belofteninterlands had hij Kevin De Bruyne, Lestienne, Kabasele, Benteke, Casteels en
ook de op de Freethiel gekende namen als Jens Cools en Marvin Peersman
als ploegmaats.

De Red Flames plaatsten zich voor het EK in Engeland 2022. Ze wonnen de
beslissende match in Leuven tegen Zwitserland met 4-0 door ondermeer
twee goals van Tine De Caigny.
De truitjes van die match werden geveild voor het goede doel en brachten
11.222 euro op. Het truitje van Tine bracht het meeste op : 1000 euro. Het hele
bedrag werd overgedragen aan “Belgian Red
Counts”, het nieuwe community-project van de
KBVB dat werd opgestart naar aanleiding van
125 jaar KBVB. Het geld zal gebruikt worden voor
de renovatie van 40 voetbalterreintjes die her en
der in achtergestelde buurten al een tijdje dienst
doen. Ook zal er geïnvesteerd worden in de
opleiding van coaches voor de straatwerking in
de verschillende Belgische steden.

RB

Gele ditjes,

blauwe datjes.

2 december was een historische dag voor het voetbal. Voor het eerst werd een
wedstrijd in de Champions League geleid door een vrouwelijke referee. De
Francaise STEPHANIE FRAPPART leidde de match Juventus-Dinamo Kiev. Afgelopen zomer was Stephanie Frappart ook scheidsrechter van dienst in de wedstrijd tussen PSG en Waasland-Beveren.
In de poules van de Champions League doen nog een paar spelers mee met
een Bevers voetbalverleden. SIEBE SCHRIJVERS en RONNIE SCHWARTZ moeten zich tevreden stellen met een plaatsje op de bank bij Club Brugge en Midtyland. Bij het Turkse BASAKSEHIR is BOLI BOLINGOLI wel een vaste waarde…
hij speelde ooit een seizoen bi de jeugd van KSK Beveren.
In onze vorige edities hadden we het over de vier Kameroeners op de Freethiel : Ekeke, Oumarou, Mandjeck en Leuko. Uiteraard moet ook HERVE ONANA
in dat rijtje. We waren hem even over het hoofd gezien omdat Onana nooit in
de hoogste afdeling speelde voor SKB of WB. Hij had in 2012 wel een belangrijk aandeel in de promotie naar eerste klasse met 15 goals in 38 wedstrijden
waarvan 6 in de eindronde. Hij ging echter niet mee naar het hoogste niveau,
hij was toen geleend van STVV. Officiële interlands voor Kameroen speelde hij
nooit, wel werd hij in februari 2009 uitgenodigd voor een stage van de nationale ploeg in Parijs.
Verder in dit nummer vind U een portret van DRIES WUYTENS. Hij speelde in
het verleden ooit vrienschappelijk tegen Waasland-Beveren. In de zomer van
2014 won hij met Willem II een oefenwedstrijd tegen WB met 2-1. Een opmerkelijke naam toen op het scheidsrechtersblad was die van FRENKIE DE JONG,
momenteel bij Barcelona en een marktwaarde van 75 miljoen euro. Hij was
toen pas 17 geworden en mocht voor het eerst met Willem II op oefenkamp.
Aan spelen kwam hij echer niet toe in die match.
FLORIANO VANZO speelt momenteel bij de Roemeense eerste klasser POLI
IASI. Hij heeft er een hoofdtrainer met een SK Beverenverleden, nl. FLORIN
CORNATEANU. Die speelde in het seizoen 1996-1997 voor Beveren, in tweede
klasse toen. Beveren nam hem over van Lokeren en na dat jaartje Freethiel
speelde hij in België nog voor tweede klasser Turnhout vooraleer terug te
keren naar Roemenië.
RB

RB

Latem leven.
Op VTM worden in “Latem leven” een
tiental inwoners uit het pittoreske en
mondaine Sint-Martens-Latem gevolgd
in hun dagelijkse doen en laten. Eén van
hen is ex-KSK Beveren-voetballer DAVID
DAMMAN, gehuwd met schoenenontwerpster Virginie Morobé.
David Damman, 44 jaar ondertussen,
werd in Oostende geboren (hij woonde
er nooit, maar omdat het grootste deel
van de familie er woonde wilde zijn moeder daar
bevallen) maar verbleef in zijn jeugdjaren in Wommelgem waar hij als voetballertje begon hij bij
Oxaco in het Katholiek Sportverbond. Na testen bij
Beerschot en Beveren koos hij voor de Freethiel
waar hij als miniem, knaap en scholier regelmatig
werd opgeroepen voor de nationale Heizeltrainingen. Op zijn 19de kreeg hij bij Beveren een plaatsje
in de A-kern maar door blessureleed duurde het
een jaar voor hij kon debuteren. Met 30 wedstrijden in het kampioenteam tweede klasse in 96-97
wekte hij de belangstelling op van meerdere clubs.
Dat resulteerde uiteindelijk in een vier-jarig (later
omgezet in zes jaar) contract bij de Nederlandse
subtopper HEERENVEEN (waar hij ploegmaat werd
van Ruud Van Nistelroy). Hij mocht debuteren in de Intertoto tegen Dinamo Minsk
en in de competitie tegen Feyenoord maar bleef uiteindelijk steken op 10 wedstrijden voor Heerenveen. De Nederlanders leenden hem het jaar nadien terug uit
aan Beveren maar door blessures kwam hij toen ook niet verder dan 8 matchen. In
2000 kocht Heerenveen het tot 2003 lopende contract van Damman af. Later
speelde hij nog voor Rc Mechelen (waar hij ontslagen werd na een geval van hooliganisme als Brugge-fan), Schoten en KSV Temse. Na een lange afwezigheid sloot
hij zich in 2012 aan bij tweede provincialer Fc Latem (tot 2017 bleef hij daar aangesloten).
RB

sPORT

ANDERs
Heb je de laatste weken WBspeler Aboubakary Koita (op
TV!) geregeld zijn goaltje zien
maken? Een speler om in
’t oog te houden!
Spijtig genoeg zien de tegenstanders dat ook en sommigen liggen al op de loer en
hebben hun centen al nageteld.        
RP
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Kerstbomen voor zorginstellingen

Taalkronkels
Dach

Spelling. Onderwijzers hebben de grootste moeite om kinderen zonder fouten te leren schrijven. Immigranten vinden het Nederlands een aartsmoeilijke taal. Terecht, want er zijn nogal wat kronkels die niet in een algemene
regel te vangen zijn. Dezelfde klanken hebben vaak een andere schrijfwijze.
We schrijven dag, maar waarom lach (in de middeleeuwen bestond naast
dag ook dach of dagh). Het verschil is te achterhalen in dagen en lachen
(een Nederlander heeft het wat moeilijker). Dat valt dus nog mee, maar er
zijn andere voorbeelden. We schrijven klagen met g en klacht met ch,
palingkruid met d en buskruit met t, aard met d en aartslui met t. Ik schrijf en
wij schrijven.

Onze gemeente ondersteunt de campagne #waselichtpuntjes van Logo-Waasland vzw om samen meer licht te brengen in deze donkere decembermaand.
Gemeente Beveren doet een extra duit in het zakje en bedeelt dit jaar kerstbomen
met lichtjes aan de Beverse zorginstellingen.
Niet enkel de zorgcentra onder de koepel van Zorgpunt Waasland (WZC De Notelaar Beveren, WZC Briels Melsele, WZC Boeyé-Van Landeghem Kallo, Seniorenwoningen Van Nespen Haasdonk, Serviceflats De Beuken Beveren, Woningcomplex
Sint-Elisabeth Vrasene, Home en dagcentrum De Bron Beveren) maar ook de nietgemeentelijke residenties vzw Vives - Heilige familie Kieldrecht, Residentie Grootenbosch en Molenberg in Beveren kregen een mooie, grote kerstboom geplaatst
door de gemeentelijke Groendienst.

De grondvorm van een woord schrijven we in het enkelvoud en meervoud
op dezelfde manier, zoals paard en paarden, taart en taarten, dag en dagen,
land en landen. Het is geen algemene regel: huis en huizen, vijf en vijven,
prijs en prijzen, brief en brieven… Maak dat de kinderen maar wijs.
WA

L(i)evenswerk
Davy De Witte wil moed en een
positieve boodschap brengen
in deze moeilijke tijden met een
boek met tekeningen en uitspraken gelinkt aan uiteenlopende beroepen. Er zitten ook
beroepen bij van mensen die
zwaar geraakt worden of
betrokken zijn in deze crisis,
zoals een cafébaas of een verpleegkundige of een viroloog.
Een mooi geschenk voor een
verjaardag of eindejaar of Valentijn…
Twee figuurtjes staan centraal.
De duivelse kat Corona die symbool staat voor al het slechte,
voor het ongeluksvirus. De hond
Cassius is het engeltje dat het
virus verslaat.
L(i)evenswerk telt 64 pagina’s
Full colour
Vaste boekenprijs 12,99 euro
Auteur Davy De Witte (0474 624 302)

WA

ONS ELSKE
Vlaanderen geeft 300 miljoen aan de gemeenten om te
vergroenen. En wat doet Beveren? Zij verkopen het groene
gedeelte van het Gravenplein voor 8 miljoen. Er zullen 145
appartementen op gebouwd worden.

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
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Kelly Vercauteren, Ingrid Roose en Jacky Augustyn van Home en Dagcentrum De Bron
beleven veel plezier aan het versieren van hun kerstboom.
WA

Fratsen van Trump
In de Verenigde Staten is onlangs een nieuwe postzegel met het gezicht van
Donald Trump op de markt gebracht.
Maar de zegel zou niet plakken op de omslagen.
De president is ontevreden omdat deze nieuwe zegel niet goed plakt.
Kwaad zoals altijd heeft hij eerste de democraten beschuldigd, daarna de journalisten.
Hij heeft daarna een onderzoek bevolen door
een speciale commissie.
Na veel opzoekingswerk heeft de commissie
haar rapport bekend gemaakt.  Daarin staat
te lezen “ De zegel is perfect en de gebruikte
producten om te plakken zijn van goede
kwaliteit.
Het probleem is dat de mensen op de verkeerde kant spuwen”

De Wetenschapper

Uit Estland maar wonende in Melsele:

Op dezelfde dag Jarig

de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente
van Beveren - Na Beveren natuurlijk
Goed nieuws bij Svelta Melsele. De huidige trainers Sven Eeraerts(T1) Johan
De Clerck(T2) en Willy Smolders(keepers) blijven ook volgend seizoen op
post, hopelijk met meer voetbalplezier.

°°°

Ter hoogte van de krantenwinkel in de Dijkstraat heeft b post terug een rode
bus geplaatst. Goed nieuws mag er ook eens zijn.

°°°

Minder leuk: nu de afrit van de E34 weer open is, rijden er weer zware camions door Melsele, hoewel dat is verboden. Op facebook wordt er druk over
gesproken en er wordt dringend meer controle gevraagd voor er ongelukken gebeuren.

°°°

Deze mooie kerststal staat te pronken in de Appelstraat

Wiskundig denken, het is niet voor iedereen weggelegd.
Sommigen vinden wiskunde ver van ons bed. En toch zijn er
leuke kanten en is logisch denken de basis. Zo was er de
vraag: stel je zit in een café met 25 vrienden. Hoeveel kans
is er dan dat ten minste twee van deze 26 op dezelfde dag
jarig zijn? Vooraleer we de berekening op je loslaten, beste
lezer, doe een gok. Een kluifje voor de statistiek, die zijn principes
haalt uit wiskunde en logica.
Zet je schrap. We zoeken eerst uit hoe groot de kans is dat NIEMAND op dezelfde
dag jarig is. We beginnen met een café met één gast en maken dan de groep telkens één persoon groter. Als er maar één persoon aanwezig is heeft hij 365 kansen
op 365 dat zijn verjaardag met niemand samenvalt, want er is geen andere aanwezige. Nummer twee komt binnen, die heeft 364 dagen over om jarig te zijn (364 op
365). Gast drie heeft nog 363 mogelijkheden (362 op 365). Gast vier nog 362 op
365. Enz. Gast 26 heeft nog 340 mogelijkheden. Het product van die 26 kansen
(365/365 x 364/365 x …. 340/365) levert 0,4018 op of de kans dat GEEN verjaardagen samenvallen is 0,4018 op 1 of 40%.
Als er 40% kans is dat geen enkele verjaardag samenvalt dan is er 60% kans dat er
wel twee mensen op dezelfde dag jarig zijn.
Zo simpel kan wiskunde zijn.

WA

En toch vieren we Oudejaar !!!!

°°°

De nieuwe groep organisatoren van de aardbeiprinsesverkiezingen laat
weten dat je kan inschrijven tot 14/02/2021. Deze verkiezingen zijn de oudste missverkiezingen van het land en zorgen jaarlijks voor een topavond in
de tent.

Oplossing Crypto 73
ZWANEN MEISJES   TOONZAAL   FLITSPAAL   PLATTEKAAS   BLIKOPENER   
OERMOEDER   MAAGRING  HEIMWEE   BEVERS   STORM   LINK   en dus …  
WINSTOOGMERK

°°°

In de fietswegel naast de Gaverlandstraat werd er deze week een vos gespot.
Op facebook kun je een mooi filmpje bekijken. En ook eekhoorntjes duiken
overal op.

Heel wat van mijn vrienden zijn diep ontgoocheld dat men Oudejaar dit jaar niet
op de normale manier kan vieren. Bij ons thuis mogen we maximaal maar één
persoon uitnodigen. Een goede vriend vond de oplossing. Hij nodigt zijn vrienden uit om de tram te nemen (tram 3 om juist te zijn). Daar mag men met een
onbeperkt aantal mensen meerijden. Ge moogt gerust zijn, het zal er daveren van
de leut….

°°°

Het grafschrift van de week:
Op het graf van een Melseelse pedicure:
Vanuit de hemel mijn berouwvolle groeten
’t is echt, ik speelde met ulder voeten
Den Est

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
Vliegen met Kerstmis de muggen rond,
dan dekt op Pasen het ijs de grond.
DE BEVERSE KLOK - 11

‘t klokzeel
TOT HIERTOE NOG GEEN AANRIJDING IN BEVEREN…

Je hoort en ziet het voortdurend: Bpost heeft het druk. Als je
’s avonds of op zon- of feestdag in de Gravendreef de achterkant van het Beverse postkantoor bekijkt dat zie je daar een
massa postauto’s staan. Het kan niet anders of daar moet
een bloeiend bedrijf gehuisvest zijn dat op geen euro moet
kijken als het over de omvang van zijn wagenpark gaat.
Enige maanden geleden las je bijna niets anders dan dat
Bpost er slecht aan toe was door de teruglopende interesse
van de Belgen voor de brievenpost.
-Wacht maar, zei mijn buurman, als het december wordt zul
je eens zien hoe de mensen weer massaal wenskaarten
voor Kerst en Nieuwjaar gaan versturen, dan zal Bpost er
weer bovenop komen.
Dat van ‘december en er weer bovenop’ klopt tot hiertoe
ten dele. Maar die heropleving begon al vanaf begin augustus en toen werd er nog geen massa wenskaarten verstuurd.
Het is de pakjesdienst van Bpost die voor de betere cijfers
zorgt. Als er nu weer eens een pakjesleverancier door de
Beverse straten snort, dan is dat niet uitsluitend PostNL
meer zoals tot een half jaar geleden het geval was, maar
geleidelijk zijn de bestelwagens van Bpost ook hun deel
van de koek aan ’t opeisen. Niet dat onze nationale postdienst klanten van de Hollanders zou afsnoepen maar wel
dat door de corona, die ons halve leven overhoop gegooid
heeft, meer en meer mensen het ‘blijf-in -je kot-principe’
proberen na te leven en ‘het nut en het gemak’ van de
internethandel zijn gaan waarderen.

…TUSSEN EEN PAKJESBEDELER VAN POSTNL…

Mijn buur had voor een deel gelijk, op de dagen voor en
kort na Nieuwjaar waren vroeger de postbodes steeds overladen met wenskaarten die ze in de brievenbussen moesten brengen. Twintig jaar geleden nog kon je met zekerheid
zeggen dat één enkele wenskaart nog de kracht had om
iemand op een speciale manier te raken. Het gebruik om
een wenskaart te sturen en te ontvangen was al jaren een
zeer effectieve methode om familie en vrienden met elkaar
verbonden te houden. En de corona, die ons in onze contacten streng beperkt, kan het sturen van die wenskaarten
misschien nieuw leven inblazen.

Nem nou
Als ge in Beveren woont en ge kijkt
’s avonds in de richting van de Schelde en de industriezone dan kunt ge
daar een of meerdere vlammen van
de affakkeling van de chemische
fabrieken zien die de omgeving verlichten. Vooral in het weekend kunnen die vlammen hoog oplaaien. De
mensen zeggen dan: ge moet die
hoge LAA eens zien. Deze aa- klinkt
als in ‘sigaar’ en in ons dialectwoord
WAA (=weide). Dat woord ‘laa’ wordt
enkel gebruikt voor grote of forse
vlammen en is verwant met ‘een
laaiend vuur’.
Een andere maar doffere aa-klank
horen we in: we STAAN de koeien
op naar de stal (opstouwen volgens Bevers dialectwoordenboek).
Zo spreken we van een hele STAA
koeien (een hele rij). Verwant met
‘Stau’, het woord waarmee de Duitsers een file aangeven.
Omdat een ontploffing soms kan
gepaard gaan met een forse ‘laa’,
wijst de overheid op het gevaar
van mogelijke zware brandwonden bij het afsteken door onbevoegden van vuurwerk. Daarom
wordt bij de overgang van oud
naar nieuw (nieuwjaarsnacht)
vuurwerk verboden.
RP
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WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

De meest populaire kaarten zijn nu nog altijd de kerst- en
nieuwjaarskaarten. Daarna komen de valentijnskaarten, de
moeder- en vaderdagkaarten en de kaarten met paaswensen. En het hele jaar door worden er over en weer verjaardagskaarten, jubilea-kaarten en beterschapswenskaarten
verzonden per post.

…EN EEN VAN BPOST.
In de vakantiemaanden waren het de prentbriefkaarten of
ansichtkaarten die de hoofdmoot uitmaakten. Het zijn kaarten met op de ene zijde een foto. Men wilde de thuisblijvers
laten zien hoe mooi de plek is waar men naartoe is gegaan.
Sinds de opkomst van digitale fotografie en internet zijn die
toeristische ansichtkaarten duidelijk op hun retour.
Ik had vroeger een collega op het GTI die een enorme verzameling bijeengekregen had over alle Belgische steden en
dorpen. Gegarandeerd ter plaatse aangekocht! En die
gebruikte hij als een soort encyclopedie van België. Je
mocht hem vragen welke bezienswaardigheden je kon
bezoeken in Bree, in Lier, in Ganshoren of in Gistel. Hij wist in
9 van de 10 keer meteen te antwoorden wat je daar zeker
moest gaan zien en na een paar seconden vertelde hij erbij
welke straten je moest nemen om er te geraken. Zijn visueel
geheugen was fenomenaal.
Als er iets is wat praktisch al die ansichtkaarten gemeen
hebben, zei mij eens iemand, dan is het datgene wat er niet
opstaat. Wat er op te zien is, zijn ‘gezuiverde’ landschappen,
ontdaan van storende infrastructuur, parkeerplaatsen, energiecentrales, vervuilde kanalen en luchtverontreiniging. Op
ansichtkaarten regent het nooit en in de meeste gevallen is
de lucht ‘ansichtkaarten-blauw’ en het zijn vaak landschappen waarin de mens afwezig is.
Ik kan niet anders dan mijn laatste Klokzeel van 2020 afsluiten met een Kerst- -en Nieuwjaarswens voor al onze lezers.
Dat 2021 ons weldra mag verlossen van alle coronaproblemen
en dat het een voorspoedig jaar voor u mag worden met een
goede gezondheid. Dat we gauw onze contacten met familie en
vrienden nieuw leven mogen inblazen en dat we geregeld
mogen genieten van ‘ansichtkaarten-blauwe’ luchten.

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: 09/033 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling 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 geselecteerde nachtdienstapotheek

RP

colofon

DE WEERBORSTEL of
‘t gedacht van Riekes De Ben
Als Riekes met zijn
jongste kleinzoon
door de velden achter zijn huis gaat wandelen, dan mag
hij zich elke keer aan een of andere
serieuze vraag verwachten. Dirk is
verzot op oorlogsverhalen en het is
deze keer weer prijs.
-Opa, gij hebt toch nog.in de
Tweede Wereldoorlog gevochten,
hé. Wat was zowat het gevaarlijkste dat gij meegemaakt hebt?
-Ja jongen, zegt Riekes, dat waren
dingen die een mens nooit kan
vergeten.
-Wat bijvoorbeeld?
-Wel, die keer dat een deel van ons
regiment door de Duitsers in een
hinderlaag gelokt werd. Het was in
de omgeving van Luik, geloof ik.
Niemand van ons had het minste
vermoeden van het gevaar dat
ons bedreigde maar op een gruwelijke manier werd tot de laatste
man omgebracht.
-En gij dan, opa, vraagt Dirk.
-O, zegt Riekes, ik was toen juist
met verlof.

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

De Beverse Klok is verkrijgbaar:
bij de dagbladhandelaar,
veertiendaags op vrijdag
extra dikke kaarten - huisstijl
naamkaarten - briefpapier - omslagen
doorschrijf/formulieren
onderleggers - kaften - affiches - flyers
goud & reliëf - boeken - tattoo
geboortekaarten - trouwkaarten
uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk
genaaide boekjes
offset & digitale druk vanaf 1 stuk
…

lasercut en graveren - textiel bedrukking
stickers - belettering auto's & gevels
bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie
groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen
lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas
...
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