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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

JeUgdsentiment, Lees p. 11

Bij het begin van dit nieuwe jaar wensen we onze lezers een gezond 2021 en 
veel geluk. Gelukkig zijn, we willen het allemaal, maar er is geen recept. Er be-
staat geen doe-het-zelf kit om geluk te bouwen.

Kleine kinderen begrijpen niet dat volwassenen al tobbend door het leven 
gaan. Volwassenen mogen zoveel snoep eten als ze willen, lang opblijven, hun 
eigen kleren uitkiezen, naar de film gaan als ze daar zin in hebben, zelf beslissen 
of ze ‘s winters met of zonder muts de deur uitgaan. Volwassenen zijn lastpos-
ten die overal hun neus in steken. Ze vragen aan een kind van vijf: wat wil je la-
ter worden. Het kind antwoordt: zes. Waarom stoppen ze vitamines in spinazie 
en niet in snoepjes? En dan die eeuwige bemoeizucht. Wees voorzichtig bij het 
oversteken. Zet je muts op en doe je jas dicht. Later komt daar nog de school bij. 
Leerkrachten stellen hoge eisen. Ze laten je geen moment gerust. Ze zijn kwistig 
met opdrachten, karig met punten. Ze stellen domme vragen: wie heeft wat uit-
gevonden en door wie werd het hoe genoemd. Of: hoe komt het dat de dagen 
in de zomer langer zijn. De student antwoordt: ze zetten uit door de warmte. De 
leerkracht kwaad, hij kan de fout niet vinden.

Het leven van een kind en een jongere is niet eenvoudig. De jongere wordt op-
standig, het potje kookt soms over, hij zoekt conflicten. De puberteit, zegt de 
ouder. De midlifecrisis, antwoordt  de jongere. De jongere wil zo snel mogelijk 
groot worden om precies te kunnen doen waar hij zin in heeft. Hij staat te trap-
pelen om de wereld van de volwassene binnen te stappen en eindelijk verlost te 
zijn van het ouderlijke gezeur over luide muziek, slordige kledij, rommelige ka-
mers, te laat thuiskomen, schoolse rapporten. Achteraf zal blijken hoe kommer-
loos het bestaan was en hoe groot de verantwoordelijkheden zijn die op hem 
afkomen. Als je zelf kinderen hebt moet je zorgen dat ze ’s winters niet zonder 
muts het huis verlaten, dat ze voldoende spinazie eten voor de vitamientjes, dat 
ze voorzichtig zijn bij het oversteken, dat ze goede resultaten halen op school, 
dat ze later gelukkig worden…

Gelukkig zijn, er zijn al zoveel boeken over volgeschreven, er is zelfs een geluks-
driehoek bedacht. De lat mag niet te hoog worden gelegd. Niet alle verlangens 
in het leven kunnen worden bevredigd. Het is voor iedereen verschillend: de ene 
moet zo nodig ’s winters gaan skiën, de andere is tevreden met een goed boek 
aan de kachel en een glas wijn binnen handbereik. De ene zit te mokken in zijn 
BMW cabriolet, de andere trapt fluitend voorbij met de fiets. 

Het gaat met geluk vaak als met een bril. Je zoekt hem en hij staat op je neus.

Taal is een van de weinige dingen waar we beter in zijn dan dieren. Taal is zowel van de 
spreker als van de luisteraar, van de schrijver als van de lezer. Vandaar moet men erover 
waken taal heerlijk helder te gebruiken. Als de doelgroep de boodschap kan vinden en 
begrijpen, dan pas is communicatie geslaagd. Davy De Witte uit de Klaasdekkerstraat 
in Beveren heeft zich daarin gespecialiseerd. Hij gaf onlangs een boek uit met de titel 
L(i)evenswerk. Reden genoeg om hem uit te nodigen voor een gesprek.

Davy (1976) ging naar de basisschool in de Lindenlaan en het eerste zaadje werd 
geplant bij meester Van den Broeck na een bezoek aan Gazet van Antwerpen en een 
klasinterview daar met kersvers Miss België Lynn Wesenbeek. Het jaar daarop, als elfja-
rige, mocht hij tijdens de Sint-Maartensviering op de kiosk op de Grote Markt, zijn 
eigen gedicht voordragen. Een gedicht is het toppunt van pure taal. Het zou zijn han-
delsmerk worden. Zijn talent: creatief taalgebruik. Na de humaniora in de Broeder-
school en in het instituut O.-L.-Vrouw van Gaverland in Melsele, volgde hij de opleiding 
communicatiemanagement aan de Hogeschool van de Provincie Antwerpen, nu AP 
Hogeschool Antwerpen. Die keuze was bijna evident nadat hij in zijn laatste jaar mid-
delbaar op kasteel Cortewalle uitgeroepen werd tot laureaat van de junior journalis-
tenwedstrijd van het Davidsfonds. 
Na de professionele bachelor bedrijfscommunicatie volgde nog een postgraduaat 
internationale communicatie, met extra keuzevakken pers en PR, en heel wat jaren 
avondschool Noors, Zweeds, Portugees en Russisch. Hij weet zich ondertussen uit de 
slag te trekken in 10 talen.
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CopyWriter, in de BAn VAn tAAL
Hij kwam wat jaren later terecht in een bedrijf in Tielt als copywriter, gespeciali-
seerd in het schrijven van reclameteksten en andere teksten om mensen te sensi-
biliseren. De bijdragen hadden voornamelijk een commerciële functie: websites, 
brochures, advertenties, complete reclamecampagnes… voor grotere bedrijven, 
KMO’s en overheid. ‘Van aardbei tot zwembad’ vat Davy het samen. Davy bekwaam-
de zich in short copy, een  copywriting-specialiteit. Het stelt zich tot doel kernach-
tige, korte boodschappen weer te geven op een begrijpelijke manier. Productna-
men bedenken, is een kolfje naar zijn hand.  Hij herinnert zich nog een soort eva-
cuatiedoek met flappen die onder de matras van een patiënt gelegd wordt. Bij 
brand of een andere noodsituatie kan men de flappen met klittenband rond de 
patiënt slaan zodat hij op die manier eenvoudig en veilig kan worden getranspor-
teerd. Davy bedacht de naam ‘S-CAPE-POD’ (cape is de flap, s-cape voor ontsnap-
pen, pod voor omhulsel) en bijhorende baseline. Er circuleert zelfs nog een filmpje 
op internet waarbij Frans Bauer het product demonstreert. Ook de baselines van 
gemeente Pittem (Buiten-gewoon) en Wereldsolidariteit (De kracht van mensen 
samen) vloeiden uit zijn pen. 

Hij was daarna nog een tijd als reclameschrijver verbonden aan neckermann.com, 
een postorderbedrijf in Hulst, dat ondertussen is verdwenen.

pen Voor het goede doeL

Na voorgaande ervaringen wou Davy zijn activiteiten verleggen van het commer-
ciële naar organisaties zonder winstoogmerk. Hij werkt nu al drie jaar op de com-
municatiedienst van  Caritas International met als sleutelwoord solidariteit. Schrij-
nende armoede, extreme droogte, orkanen, overstromingen, oorlogen, een alles-
verslindende sprinkhanenplaag. Er zijn zoveel uitdagingen. Een druppel op een 
hete plaat, zeggen doemdenkers. Maar een dergelijke uitspraak verwerpt Davy 
met klem. Als je één steen in het water legt, verandert de stroming toch zijn ver-
loop. Hij leent nu zijn pen aan dit goede doel om campagnes te maken en zo geld 
in te zamelen voor de meest kwetsbaren.
Davy kreeg de kans om projecten met zijn eigen ogen te zien en erover te schrij-
ven. Bijna drie jaar geleden was hij in Niger en dat  was een eyeopener. Hij zag een 
tienermeisje bladeren van de bomen plukken, die moesten dienen voor voedsel 
voor het gezin. Hij werd intens geraakt door de manier waarop mensen daar (over)
leven en door hoe warm hij ontvangen werd door de mensen in de dorpen waar 
Caritas International projecten ondersteunt. Het resultaat van de campagne? Het 
dubbele ingezameld t.o.v. het bedrag het jaar daarvoor, door heel helder over de 
nood te schrijven.

Boeken, een sChriJfmiCroBe
Door de jaren heen kroop de 
inkt waar het niet gaan kon 
en moest hij zijn ei kwijt in 
boeken. Naast bijdragen in 
verschillende boeken met 
andere auteurs, verscheen 
vorige maand zijn derde 
eigen boek met de titel ‘L(i)
evenswerk’, alweer een titel 
met een dubbele bodem. De 
teksten lagen grotendeels al 
een  tijd klaar, maar met deze 
coronatijden kregen die nog 
meer betekenis. De pande-
mie was een soort kapstok 
om zijn boodschap aan op te 
hangen. Hij wil mensen 
moed geven in deze tijden, 
ze hebben er nood aan. Het 
is het verhaal van Corona de 
kat, een venijnig beestje, dat 
moet opboksen tegen Cassi-
us de hond (Cassius Clay). 
Allerlei beroepen komen op 
een speelse manier aan bod. 
De tandarts bijt zich in het 
leven vast, de psychiater 
vindt alles nog te gek, de 
houthakker legt er het bijltje 
niet bij neer, de insectoloog 
wil geen eendagsvlieg zijn, 
een herder laat zich niet te 
grazen nemen, de kok wil 
niet dat de dood roet in het 
eten gooit, voor de horloge-
maker is het uur nog lang 
niet geslagen, de veerman 
wil niet naar de overkant…
Het zeefdrukproces op de 
kaft van het boek is een pri-
meur voor België. Het hartje 
met warmtegevoelige inkt 
kan door wrijven met een 
vinger of een haardroger 
veranderen van kleur, waar-
door een cartoon verschijnt. 
Sem Brys heeft met zijn car-
toons ook het binnenwerk 
mooi geïllustreerd.
Voor 12,99 euro haal je dit 
kleinood in huis via de web-
site lievenswerk.com, bij 

AVEVE of Standaard Boekhandel. Of stuur een mailtje naar info@lievenswerk.com. 
Het boek zal je veel aangename woordspelingen bezorgen, want Davy is een 
woordknutselaar.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking
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Wacht niet op bijzondere momenten 

maar maak momenten bijzonder



gemeenterAAds-
Verkiezingen in het Jonge 

BeLgië.
De eerste gemeenteraadsverkiezingen verliepen zoals 
voorgeschreven door de eerste gemeentewet van 1836.  
De raadsleden werden voor 6 jaar verkozen, maar in die 
tijd werd de gemeenteraad wel om de drie jaar ver-
nieuwd.  De helft van de leden (bij loting uitgekozen) 
moesten uit de raad stappen en er werden nieuwe 
raadsleden in hun plaats verkozen.
In al de huidige 8 deelgemeenten werden, gezien het 
inwonersaantal, één burgemeester en twee schepenen aangesteld.  Deze werden 
door de raad voorgesteld aan de arrondissementscommissaris die de kandidaturen, 
tesamen met zijn beoordeling, doorstuurde naar de minister van binnenlandse 
zaken. En die deed de benoeming van burgemeester en schepenen.  Later werd de 
gemeenteraad verkozen voor 8 jaar, een termijn die nog later teruggedraaid werd 
tot de huidige situatie.
Niet iedereen mocht kiezen. Het kiesrecht was voorbehouden aan de kapitaalkrach-
tige inwoners.  Die werden aangeduid volgens de grootte van hun belastingen.  
Men sprak dan over ‘cijnskiezers’.  Zo kregen belastingbetalers die 15 frank per jaar 
betaalden één stem.  Wie 20 frank moest betalen kreeg er twee en 30 frank  belastin-
gen gaf recht op 3 stemmen.  Daar kwamen ook nog de ‘bekwaamheidskiezers’ bij.  
Dat waren diegenen die middelbaar onderwijs hadden gevolgd of een belangrijk  
ambt in de gemeenschap uitoefenden.  
De bedragen en het aanduiden van de kiesgerechtigden werd in de loop van de 19° 
eeuw herhaaldelijk gewijzigd.  De grote hervorming kwam in 1893. Dan kregen alle 
mannelijke inwoners die ouder dan 21 jaar waren stemrecht.  Maar sommigen kon-
den wel meer dan één stem krijgen.  Opnieuw diegenen die veel belastingen betaal-
den.  Vrouwen hadden geen stemrecht.  Volgens de geldende opvatting dat zij geen 
verstand hadden van politiek, werden zij uitgesloten.  Zij moesten wachten tot 1948.
Dat het in de verkiezing altijd zo correct niet ging, bewijst ons het volgende incident 
uit Doel.  In 1887 werd een klacht ingediend over de gang van zaken bij de verkie-
zingen.  De voorzitter van het kiesbureau verliet nog tijdens de kiesverrichtingen 
het lokaal en begaf zich naar een café.  Ook de twee stemopnemers kregen dorst en 
verlieten eveneens het lokaal.  Eén van de getuigen kreeg honger en was naar huis 
gaan eten.  Tenslotte werden de schutsels van de kieshokjes al afgebroken vooraleer 
de kiezing gedaan was.  De klachten hierover werden als niet ernstig genoeg aan-
zien en dus verworpen.  Verder werden sommige kiezers in de 
echte zin ‘omgekocht’ door ze in verschillende herbergen te 
trakteren.  In Doel was toen een katholieke en een liberale lijst 
en het ging er hard tegen hard.

J.B.

Huis Piers

Kunstenaar Pierre Petrus maakte een maquette in Ytong-steen op waar-
heidsgetrouw schaalmodel van Huis Piers. Deze is te bewonderen in erf-
goedhuis Hof ter Welle. Het 17de -eeuwse gebouw is het geboortehuis 
van Anna Piers (1664-1751), stichteres van de congregatie Onze-Lieve-
Vrouw-Presentatie. En zo is er verbinding van het geboortehuis en Hof ter 
Welle waarin ze zelf haar Geestelijk Hof, een weeshuis voor arme kinderen, 
heeft ondergebracht.

WA

Studiecentrum 
vzw Odysseus Kompas

De vzw is gevestigd in de filosofische boerderij hoe-
ve ‘De Keet’, Polderstraat 37 in Beveren.  Ze is een cul-
tureel studiecentrum voor wijsheidontwikkeling. Het 

centrum j geeft regelmatig een tijdschrift uit met filosofische beschouwin-
gen. Deel 8 sluit volledig aan bij het ‘Van Eyckjaar-2020’, bekend onder de 
projectnaam ‘Vijdawa’. Auteur en ontwerper is Marcel Vyt. Als dat niet toe-
passelijk is. 
Boekjes zijn nog steeds verkrijgbaar zolang de voorraad strekt, via een aan-
vraag per mail (odysseuskompas@gmail.com) of telefonisch (03 775 88 02).

De corona pandemie bracht de patronerende vzw onder druk en er was 
geen financiële ondersteuning.
Sympathisanten kunnen de financiële lasten reduceren door middel van 
storting op het rekeningnummer van vzw Odysseus Kompas BE38 0631 
8377 0272 met vermelding naam + referentie ‘referaattekst’ (bedragen 
boven 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar).
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ons elske
Is het omdat de sluiting van de kern-
centrale tegen 2025 verwacht wordt 
dat de gemeente 1 miljoen euro 
extra heeft gereserveerd voor res-
tauratie van de molen van Doel? Zou 

die ouwe klepper ons misschien 
kunnen behoeden tegen ener-
giegebrek zodat we niet in het 
donker of in de kou zullen 

moeten zitten als Brussel 
beslist dat de centrale dicht 
gaat?



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?
sPelen met getallen.

*Op 1 januari van het nieuwe jaar vierden we vroeger, toen we nog geen corona 
kenden, met familieleden en vrienden en er werd daarbij om te beginnen een bor-
rel gedronken. Meer dan 1 want op 1 been kan je niet staan.

*Wie op een meevaller gerekend had en er zich aan mispakt die komt 2e,‘twiedes’ 
zeggen ze in Beveren.

*3-koningen werd en wordt gevierd op 6 januari en met zijn 3-en trokken we vroe-
ger verkleed, geschminkt en met een ster van deur tot deur om te gaan zingen.

*Als we in ’t leger waren en ik raakte aan genoeg medespelers dan konden we 
kaartspelen want met zijn 4-en was je ‘gespannen’ om whist te spelen.

*Wie erg onnozel doet die heeft ze niet alle 5. Anderen zeggen: hij heeft ze niet alle 
5 op een rijtje.

*Als je uitgepraat bent en iemand wil nog voortdoen, dan kan je altijd proberen te 
leuteren over veel 5-en en 6-en? Veel vijven en zessen.

*7 is altijd een speciaal geval geweest en het is ook een speciaal getal. Op je 7 jaar 
leerde je rekenen, lezen en schrijven en volgens de catechismus kwam je dan tot 
de jaren van discretie of verstand. In die periode deed je ook je 1e communie.
In de catechismus leerden we over de 7 werken van barmhartigheid maar ook 
over de 7 hoofdzonden.
En ouderen waarvan men nog sportieve prestaties verwacht, reageren bij ons 
nogal vlug met: ge denkt toch niet dat ik nog 3 maal 7 ben!

*In de dril-oefeningen bij het leger klonk steeds het bevel: Geef 8! Nooit eens: geef 
7 of geef 9!

*De 10 geboden van God zijn een leidraad voor de christenmens. En als je op een 
feest niet weet of je bij het eten van kip of ander gevogelte je vingers mag gebrui-
ken, dan zegt men tegen wie aarzelt: gebruik je 10 geboden maar!

*11 was het getal dat heel betekenisvol was voor het einde van de 1e wereldoor-
log. De wapenstilstand werd in 1918 ondertekend op de 11e van de 11e maand 
om 11 uur. En de startdatum van activiteiten van de meeste carnavalsverenigin-
gen is jaarlijks ook op de 11e van de 11e.

*12 was het aantal van Jezus’ apostelen. En de getallen van 1 tot 12 vind je op een 
klok. We noemen een 12-tal een dozijn. Sommige zaken zoals potloden werden 
verpakt en verkocht per dozijn en als het kleine voorwerpen waren zoals de pen-
nen die we op de lagere school gebruikten op onze pennenstok, dan zaten er 144 
dus 12 dozijn of 1 gros in een doosje.

*Van sommige goederen die niet voldeden en soms ook van mensen over wie 
men niet tevreden was, werd soms gezegd: dat is er een van 13 in een dozijn. Ver-
gelijkbaar met het gezegde over wie het niet kan vinden in het beroepsleven: dat 
is iemand van 12 stielen en 13 ongelukken.

*24 uur is een etmaal.

*Wie 25 jaar getrouwd is, die mag zijn of haar zilveren jubileum vieren

*50 jaar getrouwd geeft recht op een gouden jubileum en omdat zoiets tegen-
woordig al een hele prestatie is, krijg je dan van de gemeente een receptie aange-
boden met cadeau.

*60-jarig huwelijk is diamant! *En 75 jaar is platina!

*En toen ik daarnet aan mijn vrouw vroeg of zij nog voorbeelden kende van getal-
len die veel gebruikt werden in de spreektaal antwoordde ze mij: ’t is nu al genoeg 
hé zeg, ge hebt al 100.

RP

EurEka!
Aflevering 15 (vervolg)

isAAC  neWton (1642-1727)
LiChtBreking 

Aanvankelijk dacht men dat kleuren uit een mengsel van  licht en donker beston-
den en  dat een prisma kleuren creëerde. De regenboog was al bekend, maar New-
ton was de eerste die hem begreep. In 1672 publiceerde hij zijn experimenten 
waarbij hij wit licht met een prisma breekt en het licht zich splitst in de kleuren 
waaruit het is samengesteld: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet 
(roggbiv). Stuurde hij deze kleuren terug door een prisma dan bundelden ze zich 
terug samen tot wit licht. Hij liet ook enkel de rode kleur door een prisma passeren 
en merkte dat de rode kleur onveranderd bleef. De Engelse fysicus Robert Hooke 
was een felle tegenstander van de experimenten van de eigenschappen van licht. 
In 1704, na de dood van Hooke, publiceerde Newton zijn bevindingen in het 
monumentale boek ‘Opticks’.

Het breken van een lichtstraal 
werd voor het eerst bestudeerd 
door Willebrord Snellius (1580-
1626) en resulteerde in de wet van 
Snellius.  De voortplantingsrich-
ting van lichtgolven wijzigt zich 
als ze bv. binnendringen van lucht 
naar glas. De invalshoek en de bre-
kingshoek worden bepaald door 
de brekingsindex van beide 
media. Je kunt de wet illustreren 
door een potlood in een glas 
water te plaatsen en de buiging 
waar te nemen.

WA

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

ALLE MUTUALITEITEN - 7/7 EN 24/24 BESCHIKBAAR

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com
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In de TuIn
een nieuW jaar

 
We hebben 2020 achter ons gelaten. Een 

jaar dat de geschiedenis zal 
ingaan als een jaar dat we nooit 
zullen vergeten maar eigenlijk 

een jaar om snel te vergeten. En 
hoewel de astronomische winter al 
goed bezig is, is er van koude 

dagen nog maar weinig sprake 
geweest. Integendeel! Voor tuin- en natuurliefhebbers is het een jaar geweest dat 
we ons zullen blijven herinneren als het warmste jaar ooit. Met twaalf tropische 
dagen, waarbij de temperatuur boven de dertig graden ging. Maar wat misschien 
nog erger was, is dat het één van de droogste jaren ooit was. Vooral in de lente-
maanden april en mei viel er bijna geen regen. En de stand van het grondwater 
blijft veel te laag. Voor het eerst sinds vele jaren staat er in de beek achteraan de 
tuin op dit ogenblik nog geen druppel water. Waar is de tijd dat diezelfde beek een 
paradijs voor kikkers en salamanders was?

Indien we het nog niet gedaan hebben zullen we toch stilaan onze tuinen aan het 
veranderende klimaat moeten aanpassen. Hier en daar zie je in tuinen bomen 
opduiken die dertig jaar geleden niemand durfde aan te planten wegens te vorst-
gevoelig. Zo zie je tegenwoordig heel wat steeneiken (Quercus ilex) in tuinen, dik-
wijls aangeplant als leiboom. Heel mooie, altijdgroene bomen met bladeren die 
op hulst gelijken, vandaar de wetenschappelijke naam ilex. 

Oorspronkelijk komen ze uit landen aan de Middellandse zee, waar je ze heel veel 
aantreft en waar ze kunnen uitgroeien tot enorme, prachtige exemplaren. 
Maar wat indien we nog eens serieuze vorst krijgen? Vooral jonge boompjes zul-
len daardoor getroffen worden.

Zelf waagde ik het verleden 
winter ook een aardbeiboom 
(Arbutus unedo) aan te plan-
ten. Je komt ze wel eens tegen 
in Engelse tuinen en mits een 
beschut en warm plekje in de 
tuin zou dat hier misschien 
ook kunnen lukken. Het zijn 
bomen uit het Middellands 
zeegebied en aan de bloe-
men kan je zien dat ze familie 
zijn van de heide, met vruch-
ten die gelijken op aardbeien. 
Merkwaardig genoeg is er 
ook nog een populatie aan de 
westkust van Ierland. Waar-
schijnlijk een overblijfsel van 
de tijd dat het klimaat in Euro-
pa (nóg) een pak milder was 
dan nu. De bloei begint in de 
herfst terwijl de vruchten van 
het vorige jaar dan rijpen, wat 
dan weer een speciaal zicht is. 

Om zo te eten zijn de vruchten niet zo lekker, waar de wetenschappelijke naam 
‘unedo’ of ‘unum edo’, ik eet maar één, op slaat. Afwachten of die boom het gaat 
doen.

Maar waar ik nog 
het meest van 
opkeek was dat ik 
onlangs in een tuin 
een Japanse wolmis-
pel (Eriobotrya japo-
nica) buiten zag 
staan. Die tuinier 
vertelde mij dat die 
daar al vijf jaar stond 
en blijkbaar kon 
overleven. Dát is 
toch wel heel 
gedurfd. Nu moet je 
weten dat Japanse 
wolmispels planten 
zijn uit tropische en 
subtropische regio’s. 
Wie ooit al op reis is 
geweest in dergelij-
ke streken heeft ze 
daar zeker al zien 
staan. Ook in Zuid-
Europa doen ze het 
goed. In plantentui-
nen, onder andere in 
die van Meise, tref je 
ze in plantenkassen 
aan. De vruchten 
worden loquat 
genoemd en men 
vindt ze wel eens in 
Aziatische super-
markten. Maar hier 
in onze gure winters 
was dat toch een 

verrassing. Het wordt ook afwachten wat ons klimaat in de toekomst nog gaat 
doen. Er kan toch gevreesd worden dat wanneer we, eens om de zoveel jaar toch 
nog eens strenge vorst krijgen, er helaas veel planten zullen sneuvelen. Maar nooit 
geschoten is altijd mis.
We laten een moeilijk jaar achter ons. Maar er is hoop en er is een lichtpuntje aan 
het eind van de tunnel. De dagen worden weer langer en de natuur zal weer ople-
ven. Dát kan geen virus verhinderen. Onder de grond groeien reeds wortels en 
bollen en bereiden een nieuw veelbelovend seizoen al voor. Veel knoppen begin-
nen reeds te zwellen en sommige zelfs open te gaan. 
Tuin- en natuurliefhebbers, maar zij niet alleen, kijken reikhalzend uit naar wat 
komen gaat. Ik wens onze lezers een voorspoedig en gezond 2021 en een mooie 
tijd in de tuin en de natuur!

FRAnçois

Bloemen van de aardbeiboom.

Aardbeiboom.

Achthonderdjarige steeneik, Castel Gandolfo, Italië.

Vruchten van de loquat.

Bloemen van de Japanse wolmispel.
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horizontAAL: 
(1) gegroet (Lat) (3) dicht-
regel (7) Italiaans toneel-
schrijver, Dario ~ (8) uit-
sluitend tegenstellend 
(9) (oogvormig) snoer, 
strikje (10) gooiende 
beweging (12) elektroni-
camerk (14) Griekse god 
vd oorlog (15) bevel ve 
hogere autoriteit (16) 
dicht (18) hagedis met 
opvallend grote ogen die 
voorkomt in warmere 
streken (19) lumen (20) 
aangenomen maatstaf 
voor hoogtestanden (22) 
hallo (Eng) (23) licht 
(Spaans) (24) de een of 
andere persoon (25) 
hoornachtige verharding 
van de huid (27) lage 
druk (28) tekening, ontwerp (29) supporter

VertiCAAL: 
(1) vaat (2) snede vd ploeg in een akker (4) zij (Frans) (5) balsport (6) een wegcategorie 
in Italië (8) korte, schriftelijke beschouwing (11) muzieknoot (13) eerste man (15) onzin 
(17) in orde! (18) voorstad van de Egyptische stad Caïro (19) vrouwennaam (20) aan-
duiding dat de som moet genomen worden (21) Europese Unie (22) de helft (24) Insti-
tuut voor Levende Talen (KULeuven) (26) Friese waterverbindingsweg 

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUzzeL 248

kruisWoorDPuzzel 249

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

De Rycke
Gebroeders nv

Crypto 74 zoek het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers ziJn zeLfde LettersDe uiterste seconde

Voor Ans 
Doodgaan is de kunst om levende beelden 
Met evenveel gelatenheid te dulden 
Als toen zij nog hun rol in ’t leven speelden, 
Ons soms verveelden, en nochtans vervulden.
Hier stond ons huis; hier liep zij met de honden; 
Hier maakte zij de bruine halsband los; 
De uiterste seconde
Hier hebben wij de stinkzwammen gevonden, 
Op een beschutte plek in ’t sparrenbosch.
Doodgaan is niet de aangrijpende gedachte, 
Dat zij voortaan alleen die paden gaat, – 
Want niemand is alleen die af kan wachten, 
En niemand treurt die wandelt langs de straat, –
Maar dat dit alles wàs: een werk’lijkheid, 
Die duren zal tot de uiterste seconde; 
Dit is de ware wedloop met de tijd: 
De halsband los, en zij met de twee honden.

Simon Vestdijk (1898-1971)

Ik bekijk het volgende pakje kranten van 1960, het gaat om de exemplaren 
vanaf  augustus (nog altijd als ‘oogst’ geschreven). Blijkbaar waren er toen 
ook al files want het Antwerps stadsbestuur beperkt in tijd de doortocht 
van vrachtwagens door de tunnel.  Er stonden dikwijls lange rijen aan te 
schuiven.  Zestig jaar later is er blijkbaar nog altijd weinig veranderd.  Het 
nieuwe voetbalseizoen start niet goed voor Beveren.  Van de ‘derde afdeling’ 
glijden ze af naar ‘bevordering’.  Deken Sturm viert zijn zestigjarig priesterju-
bileum en krijgt van zijn parochianen een ‘kostbaar misgewaad met kunstig 
borduurwerk’.  De gemeenteraad van Beveren keurt de aankoop van een 
brandweerwagen goed. Vincent van Vossel, één van de zonen van Door Van 
Vossel, wordt priester gewijd. Beveren heeft ondertussen ook een ‘Land- en 
Tuinbouwschool’ waar jonge boeren zich kunnen bijscholen. De lessen 
gaan door elke woensdag- en zaterdagnamiddag.  De fanfare van Melsele 
gaat op jaarlijkse uitstap naar de Wieze Oktoberfeesten.  Kinderen zijn 
(begrijpelijk) niet toegelaten. De redactie van de Gazet van Beveren-Waas 
biedt aan koning Boudewijn gelukwensen bij zijn verloving met de Spaan-
se gravin Donna Fabiola. In Beveren werd een vereniging voor ‘oud gedien-
den’ enkele jaren geleden opgericht.  Nu spreekt men over ‘oud strijders’.  
Eindelijk krijgen zij ook een vlag.  Alle huizen in Beveren krijgen nieuwe 
huisnummers.  Maar het zal nog wel een tijdje duren alvorens ze ook op uw 
‘pas’ wordt aangebracht.  In Melsele is een auto in de gracht gesukkeld. De 
politie vond daarin zo’n 1000 kilo gesmokkelde boter.  De chauffeur is tijdig 
gaan lopen en kon niet meer gevonden worden.  Wat er met de boter en de 
auto gebeurd is, staat niet in het verslag.  De gasmaatschappij, met kantoor 
op de markt, maakt stevig reclame voor het gebruik van gasverwarming.  
Het fabriekske ligt  in de ‘Gasdam’ te Beveren.  Men kan nu een tarief krijgen 
van 1,70 frank per kubieke meter gas.  Zalige financiële tijden waren dat.  In 
Melsele voert de boerinnenbond het toneelspel ‘het blanke negermeisje’ 
op.  Voorloper van de ‘roetpiet’ ?  Bij de huwelijksaankondigingen lezen we 
dat Karel de Prins en Zoë De Schepper in het huwelijk gaan treden.  Karel de 
Prins (bijgenaamd ’t Prinske) kwam later in dienst bij de gemeente en hield 
vele tientallen jaren de Beverse straten proper.

J.B.
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Ik heb gewerkt bij Gazet van Antwerpen en ben nu in pensioen sedert 2005. Mijn 
passie is voetbal, eerst bij Svelta Melsele als doelman om nadien in de liefhebberij 
te komen als keeper/voetballer. Mijn ploegen waren  FC Poenjaard en SK Smout-
pot  enl het laatste jaar in de rangen van voetbalclub Sint-Elisabeth.  Nadien werd 
ik voorzitter  van Liefhebbersvoetbal Land van Beveren vzw,  waar volgend sei-
zoen het 40ste voetbalseizoen van start gaat. Samen met de secretaris Hugo 
Schollaert zijn wij 40 jaar actief in de liefhebberij.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)? 
Voetbal, wielrennen, de tuin, TV kijken (Thuis en voetbal) en ook af en toe als we 
eens tijd over hebben Netflix met als favoriete reeks ‘Breaking bad’, maar ook 
andere series en films. 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden? 
Buddy Holly en Cliff Richard als favorieten, en alle muziek uit de jaren 60. Paul 
Anka, Neil Diamond, The Shadows, Bee Gees, Françoise Hardy, André Hazes, Elvis 
Presley en zoveel meer.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?  
Andrea Bocelli met Ave Maria, Clouseau : Afscheid van een vriend. 

Welke sport beoefen(de) je?
Vroeger na de voetbal was ik scheidsrechter maar daar is een einde aan gekomen 
door een knieblessure. Nu fietsen en passief naar de voetbal met de kids Jari en 
Seppe die allebei uitkomen voor KSK Vrasene.

Welke sport zie je liefst op TV? 
Voetbal, tennis  en wielrennen

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden? 
Eddy Merckx, Herman Van Springel, Lucien Van Impe

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Blauw 

Welke strip las/lees je het liefste? 
Suske en Wiske - Jommeke

Welk is je lievelingsgerecht? 
Asperge op vlaamse wijze, witloof in de oven, Lasagne (zelf gemaakt door mijn 
vrouw) met groentjes of spinazie

Wat was je aangenaamste ervaring?  
Mijn optreden, poppenkast op aardbeifeesten, in vervanging voor Nonkel Bob; die 
zijn kat stuurde en ik werd gevraagd door Ghislain Van Vossel. In de feesttent zaten 
500 kinderen en ouders. Gauw om een poppenkast in de school en terwijl wij het 
opstelden  kon ik met de vele kinderen een spelletje  voetbal spelen. Zij moesten 
hard roepen en als dan mijn arm verticaal stond moesten zij goal roepen. De ene 
helft van de tent was SK Beveren die speelden tegen Standard, alle ouders waren 
uit de tent verdwenen en de eindstand was 1-1.

Ik leerde ook de jongens en meisjes een liedje aan van “Angelina, kom maar bin-
nen” wat meermaals zeer luid werd gezongen terwijl de poppen dit inzetten.   
Ambiance was dus verzekerd.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?   
Gent, Frankrijk, Polen en  Bosnië-Herzegovina meer bepaald Medjugorje

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Inderdaad Eddy Merkx is en blijft nr. 1 – Eden Hazard

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
De zee, meer bepaald Westende en ook de bossen waar het gezellig is te vertoeven.

Wat is voor jou geluk? 
Mijn gezin. Ik ben 
gehuwd met Chantal De 
Rycke, en wij hebben  
twee kinderen Jari (18) en 
Seppe (15), wij wonen in 
de Keizer Karelstraat 82 in 
Melsele.

Voor welke drank zet je 
je neer in stilte ? (mag 
ook een theetje zijn, 
hoor) 
Een lekker bakkie koffie 
moet het zijn.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Ik kies voor een fietstochtje in onze polders.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café) 
De mooiste plek is zonder twijfel Gaverland.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis) 
De politiekers zullen het zijn. Maar ook mensen die anderen pijn doen om hun 
eigen vel te sparen.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren? 
Samen zitten aan een grote tafel, en wie ging trouwen moest aan de deur zitten.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Karel engels

Karel in lang vervlogen tijden links achter Greg Lemond)



EN WAAR DE STER BLEEF STILLESTAAN...
In de grote etalage van de voormalige garage Houttequiet in de Oude Zand-
straat staan de decorstukken van een voorstelling van het onvergetelijke stuk 
van Felix Timmermans ‘En waar de ster bleef stillestaan’. Als je de gelegenheid 
zou hebben om ze te gaan bekijken, en zeker als je wacht tot de schemering 
en de verlichting in werking is, kun je daar wegdromen bij het verhaal over de 
drie arme schooiers uit het Lierse Neteland: Suskewiet, Pietje Vogel en Schrob-
berbeeck. Zij hebben afgesproken om op de vooravond van Kerstmis samen 
‘drie koningen’ te zingen. Ze verdwalen echter en komen terecht bij een foor-
wagen, waar ze Jozef, Maria en het kindeke Jezus vinden. De volgende Kerst-
mis besluiten Schrobberbeeck en Pietje Vogel alleen te gaan zingen. Zonder 
succes. Pietje Vogel wil dan in zijn overmoed naar de afgezette pastoor gaan. 
Daar ontmoet hij de duivel die hem in ruil voor geld zijn ziel afpakt. De derde 
Kerstmis, Suskewiet is ondertussen gestorven, brengt Schrobberbeeck een 
bezoek aan de rijke maar ongelukkige Pietje Vogel. In een laatste gevecht met 
de duivel roept Pietje Vogel de hulp in van Maria en wordt aldus bevrijd.
Tot daar de inhoud van de legende om het tafereel voor jongere lezers duide-
lijk te maken.

…in BeVeren.
Ik denk dat het van december 1978 geleden is dat ik dit toneelstuk in Beveren 
nog eens zag. Het werd opgevoerd in de turnzaal van de Lindenlaanschool 
door enige vrienden. De drie schooiers werden gespeeld door Jef De Witte, 
Leonard Cleys en Willy Van Hove(+). Aan de toeschouwers werd voor de entree 
een vrije bijdrage gevraagd. En die bleek achteraf zo te zijn meegevallen dat 
een jaar later een echte toneelkring ‘De Kleine Kunst’ gevormd was en dat die 
het stuk ‘De Bungalow’ opvoerde in de zaal van de Katholieke Kring aan de 
O.L.V van Bijstandkerk.
Als er een Beverse toneelkring het stuk nog eens zou willen spelen, de decor-
stukken uitgevoerd door kunstenaar Van der Borght in 1986, zijn misschien te 
reserveren via garage Houttequiet.  

RP
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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.                   www.johansviscenter.be                                        

in memoriam
Op 21 december overleed in RVT De 
Notelaar Lea Bultheel, de echtgenote van 
Sylveer Bolssens die 50 jaar in de O.L.V.-
straat gewoond heeft. Zij was te Beveren 
geboren op 12 december 1941. Het echt-
paar was 58 jaar gehuwd en heeft twee 
kinderen, Karine en Willy. Er zijn vier klein-
kinderen.
Voor haar huwelijk werkte Lea op het 
bedrijf Gevaert. Zij was ook nog een tijdje 
winkelhulp. Als de kinderen kwamen had 
ze daar de zorg over en toen begon ze 

ook haar hobby te beoefenen: schilderijen maken met naald en draad. Als 
Sylveer met pensioen was, gingen ze geregeld samen fietsen.
Lea verbleef de laatste twee en een half jaar in De Notelaar omdat ze het 
besef van tijd en plaats miste. Geleidelijk ging haar geest verder achteruit 
en de laatste halve maand lag ze in een lichte coma.
‘ Als je niet meer bewust bent van liefde en pijn
Dan zal de eeuwige rust een verlossing zijn.’
 

Roger Van Acker uit Melsele, overleed 
op 16 december 2020 te Sint-Niklaas. 
Hij was te Elversele geboren op 11 juli 
1927. Hij was de echtgenoot van Luci-
enne Van Snick en ze hebben een doch-
ter, Marleen
Roger was een bekend figuur in Melse-
le. Hij was de stichter van de houthan-
del Van Acker/ VARIP.  Jarenlang was het 
bedrijf gevestigd in de IJzerstraat, maar 
na een brand die magazijnen, opslag-
plaatsen en de hele stock vernietigde, 

verhuisde het bedrijf naar de Vesten in Beveren hoewel de baas toen al 64 
was. In 2012 vierde hij nog een dubbel jubileum: het 50-jarig bestaan van 
de zaak en zijn 85ste verjaardag ‘Van hout word je oud’ was het levens-
motto van Roger. Hij overleefde alleszins zijn houthandel die intussen de 
deuren sloot.
Voetbalkenners weten dat Roger oud-voorzitter was van de Provinciale 
Scheidsrechterscommissie Oost- Vlaanderen. Talrijk waren de jongeren die 
hij kon motiveren tot de moeilijke taak van scheidsrechter Enkelen brach-
ten het tot  scheidsrechter  in de hoogste regionen van het Belgisch voet-
bal. Tevens was hij erelid van de KBVB. 
Daarnaast was hij stichter en erevoorzitter van de wijngilde Commanderij 
Land van Waas. Hij was tot begin van 2020 trouw aanwezig op alle degus-
taties en hij verheugde zich op de aanstaande viering van het 50- jarig 
bestaan van de Commanderij LVW  in november 2021. Met dank aan Mark 
Charels.

De Beverse Klok betuigt aan de familie en vrienden van de overledenen haar 
oprechte deelneming.

RP 

in memoriam
Op 18 november overleed op 89-jarige leeftijd 
Marcel  De Maeyer.
Hij huwde met Maria Bogaert in 1955 die tot de laat-
ste seconde liefdevol aan zijn zijde stond. Zij hebben 
drie kinderen Martin, Dirk en Kathleen . Hun 65-jarig 
huwelijk kon op 23 april ll.  om welgekende redenen, 
niet ten volle gevierd worden.
Marcel was een geboren en getogen Kallonaar met een 
bijna encyclopedische kennis over “zijn gemeente”.
Op professioneel gebied was hij in hart en nieren 
garagist, eerst in Kallo voornamelijk voor landbouw 
tractoren daarna in Melsele als verdeler van Citroën.

Zijn grote hobby was gaan varen met zijn motorboot de “Caloedam” samen 
met familie en vrienden voor gewone tochtjes maar ook om  te vissen en 
garnalen te vangen op de Westerschelde.
Hij hield van het leven, een goede pint, een lekker etentje en gezellig samen-
zijn met zijn  familie.
Zeven jaar geleden kwamen er problemen met de gezondheid. Uiteindelijk 
heeft hij het gevecht tegen zijn ziekte, moegestreden, moeten verliezen.

Geen deining meer. 
Het water één groot spiegelend meer. 
In deze oneindigheid
 liet jij voor het laatst je anker neer. Dirk De Maeyer

lek at gezeet is
Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit heen zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het morgen niet meer doen.

(Toon Hermans)
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.

De heenronde van het seizoen 2020-2021 zit erop. Waasland-Beveren 
gebruikte al 30 spelers in competitie. Zeven spelers bleven tot nu toe op of 
naast de bank (Paul Keita, verwezen naar de B-kern, Brent Gabriel( derde 
keeper), Nicola Pejcic, Milan De Mey, Wladimir Van De Wiel, Melvin Sitti en 
Miguel Vieira). 

In de match Rc Genk-WB was het voor het eerst toegestaan om VIJF spelers 
te wisselen, een maatregel genomen in de Corona-periode. Tot 1966 werd 
er in competitie gevoetbald zonder invallers. Er werden elf spelers geselec-
teerd en dat was het…meestal werd een 12de speler meegenomen voor 
het geval er iemand tijdens de opwarming onwel zou worden of gebles-
seerd . De allereerste wissel in een competitiematch van SK Beveren was op 
11 september 1966 in de match Willebroek-Beveren 0-4, toen ARTHUR DE 
KEYZER de plaats innam van Jean Janssens. Vanaf het seizoen 69-70 moch-
ten er twee invallers op de bank waarvan er één mocht invallen, vanaf 70-71 
mochten er twee invallen… de meeste ploegen namen twee veldspelers 
als invaller. Overkwam de keeper iets dan moest een veldspeler in doel … 
wat ooit gebeurde bij SK Beveren toen ROBERT ROGIERS in de thuismatch 
met succes in doel ging staan tegen Cercle Brugge.  Vanaf het seizoen 73-74 
mochten er drie spelers als reserve op het scheidsrechtersblad zodat er 
plaats was voor een reservekeeper. Vanaf het seizoen 94-95 waren drie ver-
vangingen mogelijk (vier bankzitters toegelaten). 

Bij de VRT kennen ze hun klassiekers. In de kerstspecial van FC DE KAMPIOE-
NEN kreeg een wimpel van KSK BEVEREN een mooi plaatsje naast de kerst-
boom ondanks het feit dat er al tien jaar niet meer professioneel wordt 
gevoetbald onder de naam van KSK Beveren. Meer dan 2,2 miljoen kijkers 
waren er voor die kerstspecial. 

RB

kunstgras voor svelta 
met kurkgranulaat

Svelta Melsele heeft heel  wat jeugdspelers. Het creëert plaatsgebrek om te 
trainen en de trainingen vinden dikwijls plaats op het grasplein naast de 
sporthal. Er is ook gebrek aan parkeerplaats. Men wil het grasplein omvor-
men tot parking.  Het A-terrein zal heraangelegd worden in kunstgras zodat 
alle trainingen daar kunnen doorgaan.

Wie kinderen heeft die op kunstgras spelen, weet dat ze naar huis komen 
met zwarte bolletjes onder de schoenen. Dat is rubbergranulaat dat er voor 
zorgt dat de bal ongeveer rolt en botst zoals op echt gras. Op Europees 
niveau is beslist om  dit granulaat te verbieden. Daarom  gaat men gebruik 
maken van een milieuvriendelijk alternatief nl.  kurkgranulaat. Als het bevalt 
kan dit ook gebruikt worden voor andere velden.

WA

zBignieW Pocialik overleDen.
Op 27 december overleed in 
Polen gewezen SK Beveren-
doelman Zbigniew Pocialik . Hij 
was 75 jaar. In het seizoen 
1974-1975, een marathoncom-
petitie met 20 ploegen, haalde 
toenmalig trainer Jef Jurion 
hem naar de Freethiel . Jean-
Marie Pfaff en Toine Van Hove 
waren de andere doelmannen 
dat jaar. Pocialik bracht heel 
wat ervaring mee naar Beve-
ren. 176 matchen in de Poolse 
eerste klasse met Guardia War-
schau, 13 Europese matchen 
met diezelfde club tegen onde-
randere Feyenoord (met Johan 
Boskamp) en 10X B-internatio-
naal. Jurion was die periode 
niet alleen trainer maar ook 

spelersmakelaar. Pocialik zat in zijn portefeuille. Omdat er in die periode 
nog geen dagtrainingen op de Freethiel waren werd Zbigniew mee inge-
schakeld als terreinverzorger en gaf hij ook extra trainingen aan de toen 
nog piepjonge Jean-Marie Pfaff en liet die meedelen in zijn rijke ervarin-
gen. Jean-Marie zou dat nooit vergeten en onderhield later contact met 
de Pool. Als Bayern Munchen of de nationale ploeg in Polen speelde was 
Pocialik steeds present.
Toen Pfaff een wat mindere periode kende in dat seizoen 74-75, dropte 
Jurion zijn poulain in de ploeg,  eind maart 1975, in een uitwedstrijd op 
Berchem. Zes matchen kreeg Zbigniew Pocialik  de voorkeur op Pfaff. Op 
het eind van het seizoen keerde hij terug naar Polen waar hij actief bleef 
tot 1979. Nadien werd hij keeperstrainer bij Polonia Warschau en de natio-
nale ploeg van Polen. Met de Poolse nationale ploeg zat hij als 54-jarige 
ooit als tweede keeper op de bank in een tornooi in Thailand in een match 
tegen Brazilië (2-0 verlies). In de opwarming van een tweede partij daar 
(tegen Nieuw-Zeeland) scheurde hij zijn achillespees. 
Later werd Pocialik hoofdtrainer van ondermeer Guardia Warschau, Olym-
pic Warschau en Swit Nowy Dwor Mazowiecki. Het was deze laatste club 
die vorige week zijn overlijden bekend maakte.

RB

sPort anDers
Hoeveel weken is het geleden 
dat ik hier vertelde dat het niet 
lang zou duren dat de tegen-
standers van Waasland-Beveren 
interesse zouden krijgen in de 
goalgetterstalenten van Beve-
rens ‘zwarte parel’ Aboubakary 
Koita? En nu zijn zelfs al buiten-
landse ploegen uit Engeland, 
Frankrijk en Duitsland die aan de 
poorten van de Freethiel gesig-
naleerd om te komen informe-
ren wat de verkoopsvoorwaar-
den zijn.

RP

(op de foto’s 
Pocialik als keeper 
van SK Beveren 
en als coach van 
Swit Nowy Dwor 
Mazowiecki). 



Langs de N451, waar de haven stopt en de polder 
begint, trekt een nieuw kunstwerk de aandacht. Het 
stelt een prehistorische pijlpunt voor en dat is geen 
toeval.

Het was ook geen toeval dat op 16 december de 
minister van Onroerend Erfgoed, Matthias Diependa-
ele, het werk onthulde. Voor de start van de werken 
aan Logistiek Park Waasland-fase West werd het 
gebied archeologisch onderzocht. Het bleek om een 
van de grootste archeologische sites uit het steentijd-
perk in Vlaanderen te gaan. De oudste vondsten date-
ren van 10.000 tot 7.500 v.C., toen pijlpunten, bijlen … 
gemaakt werden van vuursteen. Zoveel jaren later 
vertellen de vuurhaarden het verhaal van de jager-
verzamelaars die hier jaarlijks een tijd verbleven.

Het kunstenaarskoppel Lut Vandebos en Niko Van 
Stichel haalde zijn inspiratie bij de opgegraven vuur-
stenen en het licht van het kampvuur. 
Op vraag van de kunstenaars bezorgden de inwoners 

van Verrebroek en omgeving foto’s van het land-
schap, van oude schuren, details van de kerk en ander 
historisch materiaal. Daaruit ontwikkelden Lut en 
Niko een reeks motieven voor de verschillende 

vlakken in het kunstwerk. Alle deelnemers kregen als 
bedanking een multiple met een stukje van het werk.

GeRdA

Als een Baken in het lAndschAp

Baken tussen E34 en rotonde in Verrebroek. (© G. Drieghe)

Lut Vandebos en Niko Van Stichel. (© S. Van Hul) Wie in het kunstwerk stapt, beleeft een unieke ervaring. 
(© G. Drieghe)

Baken is gemaakt uit gelaserd Cortenstaal van 6 
mm dik, is 600 cm hoog x 350 x150 cm en weegt 
3000 kg. Het bestaat uit 21 vlakken. Uit elk vlak 
werd een motief gelaserd. 
’s Avonds en ’s nachts is het verlicht en de rode 
kleur refereert aan de kampvuren waarrond de 
mensen in de steentijd elkaar ontmoetten.
De kunstenaars integreerden een zitelement in 
de betonnen sokkel. Dat nodigt de hedendaag-
se mens uit tot ontmoeting en reflectie. 

Voor kunstenaars Niko Van Stichel en Lut Van-
debos is Baken een tweede werk in de Waas-
landhaven. In 2017 kwam op rotonde Hazop de 
rode container die tijdens Beeldig Hof ter Sak-
sen in 2015 te zien was in de Beukendreef .

ContainerKathedraal in de Waaslandhaven. 
(© G. Drieghe)
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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

sPreuk van 
’t jaargetij
Met Driekoningen lengt de dag

zoveel als ‘t geitje springen mag.



MIJMERING
Ik ben geboren in 1953 en ik kan zeggen dat ik opgegroeid ben in Beveren op de 
straat...(de Bijl)
Het leven was toen magisch, we hadden we een mooi leven! Met al mijn vrienden 
en vriendinnen behandelden we iedereen als familie. We gingen buiten spelen of 
op ‘t Congoken, we waren altijd blij en aten alles wat ons moeder klaar maakte. 
(krekels!, lever!, spreeuwkes,…)
We deelden onze koeken en snoep met elkander, het kostte ons 1 frank. Je kon een 
hele dag op de kermis blijven met 20 frank en soms minder...
Na school deden we ons huiswerk en dan zo vlug mogelijk gaan spelen. 
We speelden de hele tijd voetbal (met de Pfaffkes) of reden de tour de France 
(koersen rond de nieuwe wijk of rond de vaart in Vrasene met als beloning een 
palm of beker van Gerard de Rudder of vader Michelet, bedankt JC voor de aanvul-
ling) , autootjes, knikkers, elastiek, rolschaatsen, bikkelen, jongens en meisjes pla-
gen, verstoppertje spelen, we klommen in de bomen en zwommen in vijvers en 
putten. En ik als ‘t efkes kon, wat gaan basketten tussen de boomkes.  
We maakten een berg met de herfstbladeren om erin te springen zonder aan de 
microben te denken. We konden zonder zorgen in de buurt rond lopen . We aten 
vruchten (appels, peren pruimen,..) van de bomen en de struiken (stikkelbezen, 
brombezen,… ) zonder ze te wassen, fietsten op de stoep zonder helm of kniebe-
schermers maar met een stuk karton vast in het wiel om een motorgeluid te 
maken .
Om met onze kameraden af te spreken om te spelen, gingen we voor hun huis en 
schreeuwden hun voornamen hard of belden we aan de deur.
‘s Avonds na het wassen( “we zagen zo zwart als nen hoed”) deden we onze pyja-
ma en ons sloefen aan en ten laatste om 20 uur lagen we in bed en dat zonder te 
praten. We waren blij als het weerbericht van Armand Pien mooi weer voorspelde 
voor de dag nadien want dat was alles wat belangrijk voor ons was, weten of we 
morgen buiten zouden kunnen spelen. Geen sociale media, geen smartphone. 
We waren nergens bang voor en onze ouderen hoefden zich geen zorgen om ons 
te maken. Iedereen kende de kinderen van elkaar en kon zeggen: ′′ Wacht tot ik je 
ouders zie als je niet braaf bent!” Niemand was boos omdat we op elkaar konden 
rekenen .
Men heeft ons geleerd voor anderen respect te hebben. Als kind hoefde je geen 
pratende volwassene te onderbreken!
Bij zonsondergang wisten we dat het tijd werd om naar huis te gaan. (in de zomer 
dus laat…)
We gingen graag naar school omdat we geleerd hadden om de leerkrachten te 
respecteren en het was een genoegen om elke dag onze klasgenoten, vrienden en 
vriendinnen te zien. En spelen op de koer, en de meesters vergaten de tijd als ’t 
mooi weer was.  
We deden onze mond dicht voor onze ouders omdat we wisten dat we voor ‘tegen 
praten’ een erge straf kregen en die was: ‘’ je gaat niet buiten spelen.’’
We zouden vaker moeten nadenken over al die gelukkige momenten omdat we 
vandaag verdwaald zijn in een samenleving waar geen respect meer is, geen auto-
riteit, geen medeleven of welwillendheid voor anderen. Gezond verstand verliest 
ook aan belang, net als het begrip goed of kwaad.

Wij hadden toen niets…maar we hadden alles!  We waren niet arm maar stinkend 
rijk!

PAul s.
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsJes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLiJk  
De koer van KLJ Melsele, achter Jeugdhuis Djem, is al een tijdje aan renovatie toe. 
Het gemeentebestuur kent KLJ Melsele de maximum renovatietoelage van 
7 500 EUR toe voor de renovatiewerken. 
De volledige koer met een oppervlakte van 490 m² wordt heraangelegd met 
een nieuwe fundering, een nieuwe waterafvoerput met rooster, nieuwe 
betonklinkers en boordstenen.

°°°
Werken allerhande.  Fase 1 van de werken aan de Grote Baan behelst de 
wegenwerken richting Beveren vanaf de ‘Pultina’ tot ‘De Kadans’ (beiden zali-
ger). Links blijft het voorkeur richting Beveren mogelijk Wie richting Antwer-
pen wil moet een omleiding volgen. 
Tweede grote werk is de renovatie en nieuwbouw van ‘De Toren’.  
En ook het Parochiehuis wordt afgebroken! Op de plaats komt er een nieuw 
dienstencentrum en assistentiewoningen (verbonden met Briels). 
Alle werken starten in januari.

°°°
Op de begraafplaats van Melsele kun je je fiets gratis laten registreren (en 
graveren). Dit op 5 mei, 4 augustus en 3 november, telkens van 14u30 tot 16u.     
Bij de Technische Dienst in de Europalaan in Beveren kun je dit trouwens zo 
goed als alle dagen laten doen.

°°°
Emailadres: 
gezinsbond.melsele@hotmail.com  
of  hectorsmet@telenet.be

°°°

Ik ben voor de feesten weer in Estland. Ik vertel daar zoals vorig jaar dagenlang 
over mijn belevenissen tijdens het voorbije jaar in Melsele en deelgemeente 
Beveren. (In Estland kan ik hen van alles wijs maken.) Ik vertel weer over het 
paleis van Marc Van de Vijver dat vorig jaar bijna klaar was maar er is retard. 
Zodanig zelfs dat de concierge, Jan Noppe, het niet meer zal meemaken in 
actieve dienst, want op pensioen. 
In Melsele zelf zijn de verhuisfirma’s in volle actie. De Villa naar het Dijkhof, de 
Mops naar de Hen en de Bebronna naar de Mops. (Bebronna blijft ook nog 
bestaan) Alleen de cafés op het Kerkplein blijven op hun plaats. (ssst)
In 2021 worden de laatste plannen van Leopold II (1835-1909) eindelijk uit-
gevoerd: de heraanleg van de Grote Baan. (zonder tram)
Ondertussen is de Spar nen Delhaize geworden, maar in Melsele zeggen wij 
gewoon ‘den Dama’. Na drie maanden zoeken heb ik eindelijk gevonden 
waar de mosselen nu liggen.
Ook goed nieuws voor de oudjes die nog niet aan ’t rusthuis toe zijn maar er 
toch dichtbij komen wonen in de nieuwe flats die in de plaats komen van 
’t parochiehuis.    Zij moeten omhoog 
naar de ‘sluis’ naar Briels en daar dan 
naar beneden als ze eten willen. 
Tot daar de bedenksels van den Est in 
Tallinn

°°°
Vraagje van 1 van onze lezers: “In bij-
lage stuur ik een soort postkaart van 
het Melseels orkestje “The Stereo’s”. Ik 
schat zo in het begin van de jaren 
zestig...
Zouden de lezers van de Beverse 
Klok geen idee hebben wie de muzi-
kanten zijn ?”

het grAfsChrift VAn de Week: (hopeLiJk Binnenkort)
Het C-monster van 2020 heeft er gelegen

We hebben het met zijn allen klein gekregen

den  est

Oplossing Crypto 74
IPPON   DRONKEN   SLOESTER   PRELUDIUM   DRAAGMOEDER   DISSOLVENT   
PENALTYSTIP   TOOGHANGER   COWBOYPAK   SPORTLUI   PIRANHA   PIXEL   en 
dus ….PNEUMOTHORAX   
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‘t klokzeel
kLAAgzAngen …

Ik moet het toegeven, ons leven is in de overgang van 2020 
naar 2021 geen lachertje, nu wij weer van alle kanten moe-
ten horen hoe wij ons sociaal leven moeten herorganiseren 
omwille van het gevaarlijke coronavirus. Maar zijn wij er 
echt zo ellendig aan toe als sommigen het laten uitschij-
nen?
Denk maar eens hoe andere mensen moeten leven. Zeelui 
bijvoorbeeld; en met een wereldhaven aan onze achterdeur 
zijn hun belevenissen niet meer te catalogeren als een ver-
van-mijn-bed-show. De matrozen hebben al een speciaal 
leven doordat ze maanden aan een stuk van huis weg zijn, 
gescheiden van hun geliefden en andere familieleden. En 
met Kerstmis is dat gevoel van eenzaamheid en verlaten-
heid nog eens dubbel zo groot. Kerstmis zou ook voor hen 
een feest van gezelligheid kunnen zijn. Maar daar komen nu 
ook nog eens de coronareglementeringen bovenop.
Ik hoorde iemand vertellen over de bemanning van 25 kop-
pen van de Grande Spagna, een Italiaans roll-on-roll-off-
schip dat vlak voor Kerstmis aangemeerd lag in het Verre-
broekdok aan kaai 1333. Dat is dus helemaal niet ver van 
ons. Gelukkiig als kinderen die Sinterklaas op bezoek krij-
gen, liepen te snuisteren tussen een dertigtal opbergbak-
ken vol snoep en hygiënische producten op het binnendek 
van hun schip. Ze rommelden tussen de repen chocolade, 
koekjes, tandpasta’s en douchegels. Het zijn de vrijwilligers 
van het Antwerp Seafarers’ Centre die kerstman proberen te 
spelen en die in het Antwerps-Bevers havengebied de week 
voor Kerstmis van kaai naar kaai rijden om die zeelui een 
kerstcadeau te bezorgen.

…en Andere treUrnissen …
Ze kregen ook nog een kerstpakket van het Internationaal 
Zeemanshuis Antwerpen(IZA). Die hadden vrijwilligers de 
voorbije weken gevuld. Er zitten bijvoorbeeld ook mutsen 
in, gebreid door de zogenaamde Mutsenclub, een groep 
van een tweehonderdtal inwoners van woonzorgcentra. 
Zelfs tweedehands mutsen, sjaals en truien hebben bij de 
zeelui veel succes. Zij mogen immers bij hun vertrek maar 
een beperkt aantal kilo’s mee aan boord brengen. 

Voor winterkleren is er dan geen plaats. En als die jongens in 
onze koelere gewesten komen, dan zijn die mutsen, sjaals 
en truien meer dan welkom.
Even later worden de opbergbakken ingeladen want op 
een roll-on-roll-off-schip moet er nog gewerkt worden ook. 
Straks is het hier een lawaai van je welste  bij het volstou-
wen met afgeleefde bussen en auto’s die nauwelijks nog die 
naam waardig zijn. Sommige die niet meer op eigen kracht 
rijden, worden erin geduwd door jeeps met stootkussens 
voor de motorkap.

…oVer onze CoronA-eLLende.
Normaal zouden de zeelui die hier ‘op doortocht zijn’ op 
kerstavond een feest hebben. Maar de corona heeft daar 
anders over beslist! Het is de eerste keer in 68 jaar dat er 
geen kerstfeest mag georganiseerd worden, zegt dominee 
en aalmoezenier Marc Schippers. Een voorbestemde naam?
Hij is een van de zeven aalmoezeniers in de haven die zich 
verenigd hebben in het Antwerp Seafarers’ Welfare. 
Gewoonlijk komen er op de kerstviering tussen 100 en 160 
mensen opdagen, zegt hij. Hij draagt dan een mis op en op 
het feestje achteraf speelt hij ook nog eens de kerstman. 
Maar nu dus niet. Er komt niemand!
Dus rijden de aalmoezeniers zelf de haven rond, van schip 
tot schip. Zij hebben hulp van vrijwilligers. Amir, een 33-jari-
ge Irakees is er een van en zijn talenkennis komt goed van 
pas in het team Hij kent ook de winkels in Antwerpen-
Noord. Soms vragen zeelui hem rare dingen: speciaal brood 
of Arabische sponsen. Amir kent de zaken en waar ze te 
koop zijn. Of de matrozen geven hun smartphone mee om 
die snel te laten herstellen in de stad.
En ook als die jongens tegenslag hebben, dan kunnen ze 
ook op ons rekenen, zoals die Filipijnse matroos die maan-
den geleden in het ruim van zijn schip viel. Hij moest vier 
maanden in het ziekenhuis blijven voor hij kon gerepatri-
eerd worden. Dan helpen wij hem, gaan hem bezoeken, 
regelen allerlei administratie.
Hij mag op nu op Kerstavond eindelijk terug mee, maar hij 
zal eerst nog net als duizenden andere zeelui, weer ver van 
hun familie op de oceaan moeten dobberen. 

RP

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 maan-
dagochtend 08u00.

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

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

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

tAndArtsen
Zaterdag van 14 tot 18 uur. Zon-en 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
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de WeerBorsteL of  
‘t gedACht VAn riekes de Ben 

Riekes en Zjeraar heb-
ben met nieuwjaar 
zoals veel andere 
‘belovers’ goede voor-
nemens gemaakt voor hun beider 
gezondheid: ze gaan aan sport doen. 
Riekes heeft voor een prijsje een oude 
tandem op de kop kunnen tikken en 
nu de cafés wegens de corona toch 
gesloten zijn, zijn ze vast van plan 
dagelijks een ritje te maken in de 
plaats van in de namiddag thuis in 
hun zetel al een uiltje te vangen.
Het is Driekoningen en ze zijn dus aan 
hun 6e rit toe, voor de eerste keer 
gaan ze de zone Beveren-centrum 
verlaten en ze kiezen richting Sint-
Niklaas. Dan zijn ze natuurlijk aan hun 
eerste bergrit toe: ze moeten op de 
Grote Baan de viaduct over. En er staat 
serieus wat wind.
Zjeraar, die vooraan zit, zwoegt en 
duwt zodat ze zuchtend, blazend en 
proestend boven geraken. Hij zegt: Ik 
dacht dat we het nooit zouden 
gehaald hebben.
-Ik was er ook niet gerust in, zegt Rie-
kes. Nogal goed dat ik heel de tijd 
afgeremd heb, anders waren we er 
misschien achteruit afgebold.

Met de coronaplaag en heel de horeca 
gesloten, is ’t lang geleden dat we nog eens 
OP SCHOK geweest zijn, en eerlijk gezegd ik 
begin dat te missen. Deze ‘schok’ heeft 
niets met een plotse beweging of schok-
kende gebeurtenis te maken. Het is afkom-
stig van een Jiddisch woord sjuk. Het Jid-
disch is Joods-Duits, een Germaanse taal, 
die door ongeveer drie miljoen Joden over 
de hele wereld gesproken wordt. Het Jid-
disch is gebaseerd op middeleeuws-Duitse 
dialecten.
Sjuk of sjok betekent ‘kermis, jaarmarkt’ en 
is verder vernederlandst tot ‘schok’. Oor-
spronkelijk gingen de joodse handelaars 
dus ‘op schok’ met hun koopwaar naar de 
jaarmarkten. En door betekenisverschui-
ving bedoelt men er nu mee: van café tot 
café gaan, Ons dialect heeft over die mate-
rie wel meer uitdrukkingen in voorraad: op 
schok gaan is ongeveer hetzelfde als op 
zwier gaan of op de lappen gaan. Kies dus 
maar uit wat best bij jou past! 

RP

nem nou
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

...

Puursesteenweg 390A – 2880 Bornem
T 03 889 92 32   sales@graffi ti4paper.be


