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Jan Noppe
GEEN SCHRIK VOOR HET ZWARTE GAT
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De pandemie heeft de kwetsbaarheid van de mens aangetoond op wereld-
wijde schaal. De overheid slaagde erin met haar regelgeving onze levensstijl te 
sturen. Duidelijkheid en een goede communicatie zijn belangrijk. Er bleek een 
grote bereidheid bij het grootste deel van de bevolking. Het hele gebeuren is 
een virologische, neurologische en mentale crisis.
Maar bovenal is het een sociale crisis. De coronacrisis werkt als een vergroot-
glas en de problemen die er al waren worden uitvergroot. Wie al minder 
kansen had, kreeg het nog moeilijker. Ongelijkheid  op gebied van � nanciën, 
onderwijs, gezondheid zijn nefast voor de gevolgen. De meest kwetsbare 
jongeren verdienden hierbij het meeste aandacht. De horeca en de culturele 
sector kregen harde klappen. Mensen werden technisch werkloos, werken is 
een fundamenteel mensenrecht. Er was ook positief nieuws. Vele lokale organi-
saties en wijkgroepen richtten solidariteitsfondsen op en verzamelden tijdens 
de lockdown geld om de hoogste nood te lenigen. Solidariteit is het wapen bij 
uitstek en zorgt voor de nodige veerkracht en optimisme.
Een ander aspect is het verlies aan vrijheid. De maatregelen zijn een 
inbreuk op onze vrije tijd, ons werk, onze relaties. We worden in een keurslijf 
gedwongen en eenzaamheid werd voor velen een stille doder. We worden 
het slachto� er van sociale isolatie. We zien elkaar niet meer, de brug met 
onze vrienden is opgeblazen. Feesten gaan niet door. Trouwplannen worden 
uitgesteld. Een jubileum verloopt in intieme stilte. Jongeren misten de belang-
rijkste stappen in hun leven, afstuderen was ontdaan van de nodige vreugde, 
schoolkameraden werden geïsoleerd. Kraambezoek werd raambezoek. We 
konden onze zorgbehoevende familieleden niet bezoeken. Woonzorgcentra 
raakten geïsoleerd van de buitwereld. Ouderen stierven in eenzaamheid. We 
konden zelfs niet deftig afscheid nemen van overleden vrienden of kennissen. 
Kortom we kwamen terecht in een kille samenleving. 
Als alles goed gaat, zorgen de vaccins voor een oplossing. De vraag is dan 
achteraf: hebben we iets geleerd uit deze crisis of vallen we terug in onze 
oude gewoonten, reizen we er terug op los en vergroten we opnieuw onze 
ecologische voetafdruk. Wetenschappers zien deze crisis als een leerschool voor 
wat ons nog te wachten staat met de naderende klimaatcrisis. Er zullen nog 
veel moeilijkere beslissingen nodig zijn om deze te bezweren. Er is ongetwij-
feld een verband tussen het ontstaan van nieuwe infectieziekten en de milieu-
problematiek. De meerderheid van de infectieziekten is afkomstig van 
dieren. De sprong van het virus naar de mens wordt in de hand gewerkt door het
vernietigen van het biotoop van diersoorten. Ze leven dan op een kleiner opper-
vlak met meer contact zodat ze de ziektes gemakkelijker kunnen doorgeven. 
Wetenschappers verwachten dat tegen het jaar 2050 ongeveer 3,35 miljoen 
vierkante kilometer (100 keer het oppervlak van België) extra landbouwgrond 
nodig zal zijn om de groeiende mensheid te voeden. Sommige diersoorten 
sterven uit en in hun plaats komen soorten zoals knaagdieren en vleermuizen, 
dragers van veel virussen.

Hopelijk wordt 2021 niet alleen het jaar ‘na corona’ maar ook het jaar van ‘start 
klimaatbeleid’.

Ik ontmoet Jan Noppe in een 
bijna uitgestorven gemeente-
huis waar hij druk bezig is om zijn 
bureau leeg te maken. Iets waarvoor 
hij zich een aantal weken de tijd geeft. 
Aan de muren van de traphal hangen 
tientallen (of misschien wel meer) 
grote foto’s van Jan bij de diverse 
hoogtepunten van zijn carrière, bij 
openingen, bij belangrijke vergade-
ringen of met politieke fi guren.  Jan 
staat op de meeste foto’s, die door 
het personeel als een soort eregale-
rij werden opgehangen, al lachend. 
Het gemeentehuis was door het 
corona gedoe niet zo veel bezocht 
door de bewoners, dus te weinig 
mensen hebben dit kunnen zien. We 
hopen dat die foto’s, die niet alleen 
de persoon van Jan tot onderwerp 
hebben, maar ook de evolutie van de 
gemeente Beveren zelf, bewaard blij-

ven en als de huidige crisis voorbij is, aan de inwoners van de gemeente kunnen 
getoond worden.  
Jan komt uit een politiek nest. Zijn vader was eerste schepen van Beveren maar over-
leed vroegtijdig. Hij werd dus nooit de burgemeester waarvoor hij bestemd was. 
Volgens Jan kwam Cardijn verschillende malen bij hen thuis. De katholieke 
arbeidersbeweging was toen in volle ontplooiing. Ook broeder Paul 
was een tijd schepen. Jan zelf (die het lager onderwijs volgde in de Sint 
Martinusschool en het secundair in de Broederschool) volgde in Antwerpen 
aanvankelijk Germaanse. Naar het schijnt schreef hij zelf gedichten en werd 
zo aangetrokken tot die richting. Maar al na een paar maanden wist hij dat dit 
niets voor hem was, ging hij werken en stapte hij daarna over naar de richting 
politieke en sociale wetenschappen’, en later deed hij ook ‘rechten’ (dat laatste voor 
de middenjury). Na een paar jaar gewerkt te hebben als medewerker aan een

BTK-project (waar de oprichting van 
het cultureel centrum werd voor-
bereid) werd hij arrondissements-
secretaris van de CVP. Toen de betrek-
king van gemeentesecretaris open 
kwam (als opvolger van Roger Van 
Roeyen) heeft hij na lang aarzelen 
zijn kandidatuur gesteld. Het was zijn 
broer Paul die hem het laatste duwtje 
in de rug gaf. Met als argument dat 
hij beter die job kon aanvaarden dan 
jezelf elke zes jaar zorgen moeten 

Jan noppe, de nieuwe secretaris met zijn 
voorganger Roger Van Roeyen.

Oververmoeide ouders gaan naar de Nieuwe babytheek in Beveren om daar tot de 
vaststelling te komen dat de babytheek niet voor baby’s zelf is...
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maken over een herverkiezing. Hij startte op 1 december 1986 als secretaris van 
een landelijke gemeente en ging op pensioen als ‘algemeen directeur’ van een 
gemeente en OCMW met de allure van een stad.

Jan heeft in zijn 34-jarige loopbaan samengewerkt met drie burgemeesters 
(Marcel Van Der Aa die hij zijn leermeester noemt, François Smet die hij een 
academicus noemt en Mark Van De Vijver, gekend voor zijn kordate aanpak), met 
28 schepenen, 6 OCMW-voorzitters en tientallen raadsleden.

In die tijd heeft hij Beveren weten evolueren naar een gemeente met ambi-
tie en met een schat aan een sportieve- en culturele infrastructuur. Naast de 
‘grote’ dossiers die iedereen kent (Doel, Linkerscheldeoever, de perikelen en de 
evolutie van onze voetbalploeg, de ontwikkeling van de brandweer- en politie-
zone, de groei van de Waaslandhaven, de integratie van het OCMW-gebeuren in 
het gemeentebeleid …) zijn er honderden ‘kleine’ dossiers geweest die hij moest 
opvolgen. De gemeente Beveren was hier de grootste werkgever met meer dan 
1000 personen. En ook daarvoor was Jan verantwoordelijk. Maar het grootste 
dossier is volgens hem ongetwijfeld de bouw van het nieuw administratief 
centrum. Zeg maar het nieuw gemeentehuis waarin politiediensten en de 
diensten van de gemeente en het OCMW onder één dak zullen functioneren. En 
hoewel een deel van de bevolking dit een te groot (en te duur) project vindt, zal 
de toekomst uitwijzen dat door de energiezuinige manier van bouwen (en de 
verkoop van alle gemeentelijke gebouwen) de kostprijs nogal mee zal vallen.  
Ook voor de bevolking zal het een voordeel zijn. Zij moeten nu maar door één 
deur. Ook heb ik het even over de kernuitstap en de daarmee samenvallende 
mindere inkomsten voor de gemeente. Maar volgens Jan zal ook dit nogal mee-
vallen. Heel wat nieuwe bedrijven zorgen voor inkomsten, terwijl ook de site in 
Doel belastingen zal blijven betalen. Jan heeft het hier over een belasting op 
nucleair afval.

En mijn onvermijdelijke laatste vraag: en wat nu? Het zwarte gat? Zoals elke 
jonggepensioneerde heeft hij daarover nagedacht. De zee trekt hem aan, hij wil 
zich engageren in de sociale sector, meer gaan sporten (Jan is nog altijd lid van 
de Palamos) en de familie (al 2 kleinkinderen), vrienden en kennissen zullen hem 
regelmatiger over de vloer krijgen. Spijtig dat de geplande reis met zijn echtge-
note wegens Corona in januari niet kon doorgaan. Maar de eerste weken heeft 
hij zeker nog zijn handen vol met het opruimen van zijn bureau in het gemeen-
tehuis, en daarna staat zijn bureau thuis op de planning.

Het ga je goed Jan en dank voor die 34 jaar inzet voor onze mooie gemeente.

J.B.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

LEK AT GEZEET IS 8

Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereldoorlog zullen worden 
gebruikt, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog gevochten zal 

worden met stokken en stenen. (Albert Einstein)  

ONS ELSKE
Erg grote volkstoeloop in de Warande, hoorde ik op 9 januari. 
Hoopvol wachtte ik op verder nieuws. Maar ik had het ver-
keerd begrepen. Het moest ‘ONDER de Warande’ zijn. En ja , in 
de ondergrondse parking stonden daar nogal wat automobi-
listen in de rij omdat de slagbomen niet goed werkten

Eedafl egging bij burgemeester Van Der Aa

De Wetenschapper
Ver- en bijziendheid

De wet van Snellius (zie Eureka vorige editie) 
wordt toegepast bij het corrigeren van ver-
ziendheid en bijziendheid. Bij een verziend
oog ligt het brandpunt achter het netvlies. Je 
ziet dingen die dichtbij zijn niet scherp. De ooglens kan niet meer bol 
genoeg worden. Om dichtbij ook scherp te zien heeft een bijziende een 
bril met bolle glazen nodig. 

Je bent bijziend als je dichtbij scherp ziet, maar in de verte niet. 
Het scherpe beeld valt dan vóór het netvlies. Dit levert een wazig beeld 
op. Holle lenzen (negatieve glazen) kunnen ervoor zorgen dat het beeld-
punt wel op het netvlies terechtkomt.

WA
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Spreuk van 't jaargetij
Is het op Sint-Paulus (25 januari) sneeuw of regen, 

dan komt een mager jaar ons tegen.

Lokale vaccinatiecentra

Onze gemeente in overleg met Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene  
en Zwijndrecht  en met de voorzitter van de eerstelijnszone Waasland 
Noord-Oost namen het besluit om twee vaccinatiecentra in de regio op 
te richten. 
Er komt een vaccinatiecentrum in de oude sporthal van Beveren in de 
Klapperstraat en een tweede in cultuurcentrum ‘de Route’ te  
Sint-Gillis. Elk centrum start met vier vaccinatielijnen, die afhankelijk 
van de beschikbaarheid van het vaccin uitgebreid kunnen worden tot 6. 
De bereikbaarheid is ook een aandachtspunt en een transportplan moet 
een eenvoudige toegang garanderen. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de betrokken burgemees-
ters: Marc Van de Vijver (Beveren), André Van de Vyver (Zwijndrecht), 
Dimitri Van Laere (Kruibeke), Maaike De Rudder (Sint-Gillis-Waas) en 
Stany De Rechter (Stekene) of Kris Vermeulen (voorzitter van de 
Eerstelijnszone Waasland Noord-Oost).

WAWA

Eureka!
Aflevering 16

Carolus Linnaeus (1707-1778)
Binaire naamgeving

Taxonomie is de wetenschap die zich bezighoudt 
met het classificeren en benoemen van organis-
men. De classificatie-eenheid in de systematiek 
is de soort (specie), een populatie gelijkaardige 
individuen van gemeenschappelijke afstamming 
die zich onderling kunnen voortplanten. De hië-
rarchie is in grote lijnen als volgt: regnum (rijk), 
phylum (afdeling), classis (klasse), ordo (orde), 
familia (familie), genus (geslacht), specie (soort). 

Als illustratie vind je de taxonomische positie van de mens.

 Rijk Dieren
 Afdeling Chordadieren
 Onderafdeling Gewervelde dieren
 Klasse Zoogdieren
 Orde Primaten
 Familie Hominiden
 Geslacht Homo
 Soort sapiens
 Ondersoort sapiens

De Zweed Carolus Linnaeus bracht alle levensvormen onder in twee rijken: het 
plantenrijk en het dierenrijk. Later werd dit verlaten en ontwikkelde men een 
vijfrijkensysteem. Linnaeus voerde de binomiale naamgeving in, steunende 
op een dubbele Latijnse naamgeving. Het eerste deel van de naam slaat op de 
gemeenschappelijke kenmerken van een genus (geslacht), teerwijl  het twee-
de deel de specie (soort) aangeeft. Conventioneel schrijft men enkel de eerste 
letter van het genus in hoofdletter. Wij horen dus tot Homo sapiens sapiens. 
De formele naam van een gedomesticeerd paard is Equus cabalus. De zebra 
staat bekend als Equus burchelli. 
Wie verknocht is aan de rubriek ‘In de Tuin’ (en dat zijn er velen) vindt deze 
systematiek regelmatig terug.
Linnnaeus bundelde zijn systeem in het baanbrekend boek Systema naturae. 
Hij beschreef er bijna tienduizend soorten en het werk gold eeuwenlang als 
standaardwerk.

Hij was mede-oprichter in 1739 van de 
Zweedse Academie van Wetenschap-
pen in Stockholm. In 1758 kocht hij in 
de buurt van Uppsala een boerderij, die 
hij inrichtte als zomerverblijf en waar hij 
zijn kostbare collecties huisvestte. Tegen-
woordig is dit zomerverblijf bekend on-
der de naam Linnaeus' Hammarby, en is 
het opengesteld als museum. 
Tot op hoge leeftijd bleef Linnaeus hoog-
leraar en vooraanstaand burger van Up-
psala. Hij is begraven in de kathedraal 
van deze stad, dicht bij de ingang, en er 
worden nog regelmatig bloemen op zijn 
graf gelegd. 

WA

In deze rubriek hebben we het al dikwijls gehad 
over wetten, verkiezingen, gebruiken en ge-
woonten. Vandaag over het gezin en het 
huwelijk. Gezinnen zijn echt niet meer 
samengesteld zoals vroeger. Waar er in 
1920 nog 106.000 koppels huwden per 
jaar, was dit in 2018 al teruggelopen tot 
45.000. Bekijken we Vlaanderen afzon-
derlijk: toch nog 25.000 huwelijken (waarvan nog amper 6000 
voor de Kerk), maar ook 25.000 koppels die gewoon gaan sa-
menwonen. En dat worden er per jaar meer en meer. Ook wat seks betreft 
is er enorm veel en snel gewijzigd. In 1961 werd ‘de pil’ door een Vlaamse 
arts uitgevonden en voor het eerst ging seks en kinderen krijgen niet meer 
noodzakelijk samen. In 1990 werd abortus (onder bijzondere voorwaarden) 
toegestaan en vanaf 2003 is een huwelijk mogelijk tussen mensen van het-
zelfde geslacht. Seks mag vanaf 2018 vanaf de leeftijd van 14 jaar. Moet ik 
de jeugd daarvoor benijden? In mijn binnenste misschien wel een beetje.  
Als ik dan lees dat voorlichting vroeger gegeven werd door dokters of pa-
ters (ervaringsdeskundigen???). In een voorlichtingsboekje van rond 1930 
lees ik nog: ‘hetgeen de meeste meisjes (dus niet allemaal) afschrikt is de 
vereeniging (met 2 ee’s) der lichamen)’. Ikzelf ben gehuwd in de jaren ’60 
en één van mijn huwelijkscadeaus’ was de Nederlandse vertaling van de 
encycliek ‘Humanae Vitae’ van Paus Paulus VI. Contraceptie was nog altijd 
verboden (duidelijk door de milde schenkers van mijn geschenk in het rood 
onderlijnd). Ik geloof niet dat wij ons toen aan de pauselijke reglementen 
hebben gehouden.

J.B. (wordt vervolgd)  
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VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

Boelweit
Zou het kunnen dat de Beverenaars 100 jaar geleden als ze pannenkoe-
ken bakten voor het Sint-Maartensfeest daarvoor boekweitmeel gebruik-
ten? Dat was best mogelijk en wijlen ons moeder die tot haar 14 jaar  
in Burcht heeft gewoond, sprak over ‘boekameelpap’. Boekweit is eigenlijk 
geen graan, maar is een plant uit de duizendknoopfamilie en nauw verwant 
aan rabarber en zuring (polygonum) In de 19e eeuw werd het op grote 
schaal in onze streken geteeld. Het was een voedzaam gewas vanwege het 
hoge gehalte aan zetmeel. Boekweit was dan ook volksvoedsel nummer 1 
in die eeuw. In heel wat gerechten werd het verwerkt, er werd zelfs bier van 
gebrouwen.

Het werd vooral op schrale zandgronden en veengronden verbouwd. Als je 
de Beverse straatnamen Grote Heidestraat en Heiveldstraat hoort, dan weet 
je al dat wij ook van die magere zandgrond hadden en dan zwijgen we nog 
over wat in de volksmond ‘Schauve(r)landgrond’ heet, de zandige gronden 
van de wijk Gaverland.

Het land gereedmaken voor het zaaien van boekweit door het diep  
omploegen met twee paarden die een speciale ploeg trokken, heette bij ons 
‘boekeien’. En land dat zeer geschikt was voor boekweitteelt heette ‘boek-
eiland’. De ‘boekeivlegel’ was veel lichter dan de gewone dorsvlegel en de 
‘boekeiaard’ was de effen plaats op de akker waar men de boekweit dorste.
 

 …een100-dagengewas
 
In de naam boekweit zitten twee delen: ‘boek’ is afgeleid van ‘beuk’. Dat 
kwam, zegde onze leraar Nederlands in de Normaalschool, door het feit dat 
dit het enige gewas is dat onder beukenbomen kon groeien.

Anderen beweren dat het is vanwege de vorm van het zaad, dat lijken wel 
kleine beukenootjes. En ‘weit’ is eigenlijk tarwe het is door klankverandering 
van ‘wit’ ontstaan. Wellicht vanwege het meel dat in boekweit zit.

Engelse woordenboeken bekennen ronduit dat hun woord voor boekweit 
aan het Nederlands ontleend is, daarom heet het daar dan ook ‘buckwheat’.
Boekweit is een snelgroeiend gewas dat maar korte tijd nodig heeft om vol-
groeid te zijn en het wordt daarom ook wel het honderddagengewas ge-
noemd. De plant is op haar mooist als ze in bloei staat en de bijen zijn ‘gek’ 
op boekweit, omdat de bloemen zoveel nectar bevatten.

Het wordt half mei gezaaid en half augustus geoogst en dan volgt het dor-
sen. Daarna is het een kwestie van zeven en goed drogen. Boekweit is een 
goede bodemverbeteraar, want het wortelt diep. Het heeft een heel typi-
sche smaak. Velen vinden dat boekweitpannenkoeken weer smaken zoals 
vroeger. In de culinaire keuken kan het een smakelijke toevoeging zijn. Je 
kunt boekweit namelijk heel goed als vervanger van rijst gebruiken.

RP

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

Start Babytheek op 5 januari

Jonge ouders kopen en krijgen vaak  
veel babyspullen. Een flink deel van dat 
materiaal is maar een korte tijd nodig. 
Daarna verhuist het naar de zolder of 
het berghok en uiteindelijk naar de 
rommelmarkt of de afvalberg. Tegelijk 
hebben ouders met een beperkt budget 
het moeilijk om kwalitatieve spullen te 
verzamelen voor hun baby. De Babytheek 
biedt de oplossing. Het is een laagdrem-

pelige uitleendienst van kwalitatieve babyspullen. 
Iedereen kan lid worden en toegang krijgen tot duurzaam babymateriaal. 
Het gebruikte materiaal breng je terug. Ondertussen hebben de babythe-
ken veel succes. 

Locatie: Pareinlaan 1 Beveren
Open: voorlopig drie dagen per maand op afspraak
Catalogus online beschikbaar
Lidgeld 20 euro per jaar
Materiaal lenen kan op lange, korte of testtermijn (6 maand, drie maand of 
max. drie weken)
Een initiatief van de Gemeente Beveren, Huis van het Kind Beveren en 
Netwerk Bewust 
Inlichtingen:  Stéphanie Van Troyen, tel. 0471.84.16.20 of stephanie.vant-
royen@beveren.be. 

WA



Januari

Deze maand is voor veel mensen moeilijk. Zeker als het langere perioden nat, 
kil en bewolkt is. Alhoewel er weinig kon gefeest worden liggen de ‘feestdagen’  
achter de rug en moeten we weer de draad van het gewone dagelijks leven  
opnemen. Maar er is beterschap op komst. De dagen zijn al merkbaar langer. Dat 
valt zeker op als het open weer is. En sommige struiken en bomen beginnen reeds 
voorzichtig te bloeien. Kijk maar naar de hazelaar die hier en daar al zijn stuifmeel 
begint te verspreiden. Dat is weeral vroeger dan andere jaren. En als je goed kijkt 
zie je hier en daar de minuscule rode bloemetjes die binnenkort, als ze bestoven 
zijn, de noten zullen worden.

Hazelaars zijn de vroegste bloeiers onder de inheemse struiken en een van  
de eerste houtachtige planten die zich na de laatste ijstijden in onze streken  
vestigden. Onder andere dank zij de vergeten noten die door veel vogels en  
kleine zoogdieren zoals muizen en eekhoorns zeer op prijs worden gesteld, heeft 
hij zich spontaan over bijna heel Europa kunnen verspreiden. En vergeet niet dat 
de mens er ook wel wat van lust. Denk maar aan de combinatie met chocolade 
zoals in praliné en Nutella. Lekker!
Maar ook het hout wordt sedert vele eeuwen gebruikt als brandhout en voor  
onder andere stelen en voor vlechtwerk voor wanden en omheiningen, want iets 
duurzamer dan wilgenhout. Die laatste toepassing duikt de laatste jaren weer 
meer en meer op in onze tuinen. Bij landbouwers en tuiniers was het vroeger  
dikwijls de gewoonte om in een verloren hoekje enkele hazelaarstruiken te  
planten niet enkel voor de lekkere noten maar ook om bonenstaken en geriefhout 
van te kunnen oogsten. De struiken groeien tamelijk vlug en de takken worden 
periodiek gekapt zodat er zogenaamde hakhoutstoven ontstaan. Hazelaars, net 
als wilgen, hebben de eigenschap om heel gemakkelijk terug uit te lopen op de 
wortels als de takken gekapt worden. Omdat de struik daar voortdurend door ver-
jongd wordt kan zo’n hakhoutstoof heel oud worden, veel ouder dan indien hij als 
boom zou groeien. Er bestaan zelfs exemplaren van enkele honderden jaren oud.

Nog een zeer vroege bloeier en van 
dezelfde berkenfamilie, is de els. 
Net als de hazelaar heeft hij ook 
mannelijke en vrouwelijke katjes. 
Hun bloeiwijzen lijken daardoor 
op elkaar. Vooral de meest voor-
komende zwarte els is een boom 
van vochtige en natte gronden en is 
een pioniersoort. Hij zal als een van 
de eersten een zompige bodem  
koloniseren. Hij is ook een van 
de weinige inheemse soorten 
die door samenwerking met een  

bacterie, stikstof uit de lucht kan 
omzetten in voedingstoffen en die 
opslaan in knolletjes op de wor-
tels. Daardoor maakt hij op termijn 
een arme grond weer wat vrucht-
baarder. De vruchten van de els 
zijn de zogenaamde elzenpropjes.  
Die worden zeer gesmaakt door  
vogels zoals sijzen en distelvinken 
die daar vooral in de winter op te 
zien zijn, wanneer ze met hun fijne 
bekjes, hangend aan de takken, de 
zaden lospeuteren. Vroeger stond 
het Waasland bekend om zijn vogel-
vangers. Sommige (oudere) streek-
genoten zullen zich misschien  
herinneren hoe hun grootvaders 
in de winter, in lang vervlogen  
tijden, met zogenaamde ‘slag- 
muiten’ met daaop elzenproppen 
sijsjes probeerden te vangen. Toen 
mocht het nog en waren er nog.

Zoals bij de hazelaar werden elzen ook gebruikt als hakhout. Elzen zijn vlugge 
groeiers en het hout is redelijk duurzaam, maar afgesloten van de lucht is het  
bijna onverwoestbaar. Zo vertelde me een Antwerpse stadsgids eens dat de toren 
van de kathedraal van Antwerpen op elzenhouten funderingspalen zou gebouwd 
zijn. Dat zou wel eens kunnen kloppen want elzenhout wordt door archeologen 
regelmatig aangetroffen in wanden van oude waterputten en waterbouwwerken.
In de tuin zorgt de bloei van de Japanse sierkwee voor heel wat kleur. Deze  
sierstruik is nu een opvallende verschijning met zijn knalrode bloemen en een 
goede bron van nectar voor insecten. Ik heb hem aangeplant in een gemengde 
haag met meidoorn, veldesdoorn en sleedoorn. Later op het jaar verschijnen er 
op appeltjes gelijkende vruchten die je bovendien kan verwerken tot confituur. 
Maar oppassen voor de takdoorns, want die kunnen venijnig steken.
Nooit hebben mensen bij het begin van een nieuw jaar meer verlangd naar de 
lente en naar weer een normaal leven. Weer eens met vrienden of familie een 
 koffie of pintje kunnen gaan drinken, weer eens ergens een hapje kunnen 
gaan eten, naar een sportwedstrijd of naar een optreden van een of andere 
artiest gaan, we kijken er allemaal zó naar uit. Maar er is beterschap op komst.  
De nachten worden korter, de natuur begint stilaan te ontluiken en vaccinatie is 
niet zo ver meer weg. Nog even doorbijten en het komt allemaal in orde.

Nog veel troost en plezier in de tuin en de natuur!

François

In de tuin

De bloemen van de Japanse sierkwee.

Mannelijke katjes met bovenaan de vrouwelijke katjes van de els.

Elzenstruik.

Mannelijke katjes en bloem van de hazelaar.

Nog een tip: het Grote Vogelweekend van Natuurpunt komt er aan. Op 30 
en 31 januari kan je mee de vogels in je tuin tellen en doorgeven via de 
website. Zo doe je mee aan het grote vogeltelweekend in Vlaanderen. Op 
Hof ter Saksen zal een kijkwand staan waardoor je de vogels kan komen ob-
serveren. Wegens Corona zullen er echter geen telescopen ter beschikking 
staan, maar wordt gevraagd om eigen verrekijkers mee te brengen. Zo kan 
het toch nog leuk worden.



DE BEVERSE KLOK - 6 

KRUIsWOORDPUZZEL 250

crYPtO 75: ZOek Het wOOrd  (OPLOssing in dit nUMMer)
 ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde Letters

Op zondag 18 mei 1969 traden “The Pebbles” op tijdens de jaarlijkse 
Aardbeifeesten in Melsele.
Deze Antwerpse popgroep heette in hun begindagen “The Fredstones”, 
hiermee duidelijk verwijzend naar het immens populaire Amerikaans 
animatiefeuilleton “The Flintstones”. Duidelijk fan van het genre werd de 
groepsnaam veranderd in “The Pebbles”, zijnde de naam van de dochter 
van Fred Flintstone…
Bob Baelemans, Fred Bekky en Luc Smets – de spilfiguren van de groep 
– werden met “The Pebbles”, eind jaren zestig van vorige eeuw, de 
populairste Belgische popgroep. Ze maakten heerlijke popdeuntjes 
waar de creativiteit van afspatte. Ze konden net zo goed overweg met 
handige meezingers, genre “Get around” en “Seven horses in the sky” als 
met imposante LP-tracks. “Mackintosh” en “To the rising sun” behoren tot 
het beste wat de Belgische popmuziek ooit heeft opgeleverd.

In 1967 stond de groep in het voorprogramma van Jimi Hendrix in de 
Olympia in Parijs. Ook de leden van The Rolling Stones zouden toen in de 
zaal aanwezig zijn geweest…
Dat alles ontging zelfs George Martin niet, die interesse had om 
“The Pebbles” in te lijven voor het Apple-label waarmee The Beatles een 
select clubje artiesten wilden lanceren. Helaas, “The Pebbles” hadden 
contractuele verplichtingen bij hun platenhuis Barclay. Hun plaats bij 
Apple werd opgevuld door de groep “Badfinger”.
Luc Smets, die in 1971 “The Pebbles” de rug toekeerde, had in de ga-
ten dat de tijd van de stevige hippiegetinte pop voorbij was. Disco en 
glamourrock kwamen in de mode en Luc Smets sloot een verbond met 
de drie zusjes van het Nederlandse “Hearts of Soul”. “Dream Express” was 
geboren en de hits volgden in strak tempo.  In 1977 mocht de groep voor 
België naar het Eurovisiesongfestival met “Need a million in one, two, 
three”. Ze werden getipt als winnaar maar werden uiteindelijk zevende.
Ook Fred en Bob hadden ondertussen begrepen dat ze een muzikale 
koerswijziging moesten doorvoeren. Met een ontzettend sterke zangeres 
die net de wedstrijd “Ontdek De Ster” had gewonnen, Sofie Verbruggen, 
startten ze het trio “Trinity” op. Hoewel de muziek en het imago mijlenver 
afstonden van “The Pebbles” was het toch uitermate handig aangepakt 
en bleek elke single een potentiële hit. Tot zelfs in Nederland waar ze met 
“002.345.709 thats my number” Avro’s Toppop veroverden.

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

HORIZONTAAL:
(1) Vlaamse Milieumaatschappij 
(3) zo handelen dat het ten goe-
de komt aan (iem.) (8) ajuin (9) 
(historisch) goed, m.n. grondbe-
zit waarvan iem. het vruchtge-
bruik kreeg (10) tegenover (11) 
binnen in iets (13) one handed 
tool (14) alstublieft (15) Ierse zan-
geres (16) werktuig met in de 
onderkant aangebrachte figu-
ren, letters enz. waarvan men de 
afdruk op iets kan overbrengen 
(18) muzieknoot (20) geen of 
zeer weinig vocht bevattend (23) 
vrij hevig kort geluid, zoals bij 
een ontploffing (25) grote hoe-
veelheid (26) tropische hout-
soort (29) Sovjet-Unie (30) sterke 
en plotselinge opwelling v woede (31) Engelse jongensnaam
VERTICAAL:
(1) dichtgeknepen hand (2) beneden iemands waardigheid (3) lokaliteit waar drank en voedsel 
wordt verkocht (4) lidwoord (5) natuurlijke logaritme (6) (chemie) functionele groep, bestaande 
uit 2 koolstofatomen en 5 waterstofatomen (7) officieel geschrift waarin een mededeling wordt 
gedaan of een standpunt wordt uiteengezet (9) plezier, pret (12) glasvezelbehangpapier (13) er 
een andere mening over hebben (15) achtenzeventig toerenplaat (17) persoonlijk voornaam-
woord (19) kleur (21) beweegbaar vlak ter besturing van schepen of luchtvaartuigen (22) Scan-
dinavische jongensnaam (23) leider, hoofdman (24) gemeente in Vlaams-Brabant (25) het Evan-
gelie naar Mattheüs (afk.) (26) Romeins cijfer 1500 (27) het Romeinse rijk (afk.) (28) Nieuw 
Testament
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Ik ben Ria Tilleman, 56 jaar, en ben 
sinds 2002 voorzitster van Ferm Beve-
ren (vroeger KVLV Beveren).
Ik ben afkomstig uit de deelgemeente 
Verrebroek en ik ben een slagersdoch-
ter.  Ik woon al 32 jaar in Beveren, van 
sinds ik getrouwd ben. Dat is meer 
dan de helft van mijn leven, dus ik 
begin mij stilaan een ‘echte Beverneir’ 
te voelen.
Wij wonen hier graag. Beveren is een 
mooie gemeente die alles te bieden 
heeft en het is dicht gelegen bij Ant-
werpen en Gent, waar ik werk bij KBC-
verzekeringen.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Ferm Beveren is mijn grootste hobby, waar mijn meeste vrije tijd naar uit gaat. 
Wij streven ernaar een toffe werking te creëren en leuke, hippe activiteiten te 
organiseren voor vrouwen van alle leeftijden hier in Beveren.
Daarnaast ben ik een wijnliefhebber. Wijn proeven doe ik graag. Al zeg ik het zelf, 
ik heb een goeie neus.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
2 Belgen met ‘Operation Coup de Poing’

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Anouk met ‘Lost’

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Wandelen en fietsen. En natuurlijk BBB en Zumba, vroeger bij Ferm Beveren. 
Vorig jaar deden we nog een reeks aquagym.
Ik volg normaal geen sport op TV. Maar de openingsceremonie van de Olympi-
sche spelen wil ik niet mis.

Wie bewonder je?
Chris Lomme. Ik vind dat een mooie, 
stijlvolle vrouw, die er, ondanks haar 
hoge leeftijd, nog steeds goed uitziet.
Ze heeft een warme stem en speekt 
heel mooi Nederlands.
Ze is ook gemoedelijk, helemaal niet 
hautain of venijnig of zo en dat maakt 
haar mooi. 

Wat is je ‘guilty pleasure’? (iets waar-
aan je stiekem genoegen beleeft, 
hoewel je weet dat het eigenlijk niet 
hoort)
Ik ga onder de zonnebank en ik 
geniet ervan. Het is mijn wekelijks 
ontspanningsmoment en het doet 
deugd aan mijn pijnlijke schouders.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Paars
Zen van shiseido
Tegenwoordig ben ik ook zot van het wasmiddel, vloeibare Dreft ‘Amazone 
Regen’.  Dat ruikt zoo lekker! 
En de geur van het bakken van een biefstuk in goeie boter, daar loopt het water 
mij van in de mond. 

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De blauwe fiets van Régine Deforges

Hoe kom je tot rust?
In de zetel met mijn voeten op een voetbankje en een glaasje wijn of een lekkere 
tas thee. Dat kan thuis op ons terras zijn in de zomer of in de winter aan de open 
haard in onze living. 

Welk is je lievelingsgerecht?
Biefstuk met peperroomsaus, een slaatje en verse frietjes. 

Wat was je aangenaamste ervaring?
Verkozen worden door het bestuur tot voorzitster van Ferm Beveren. Dat doet 
iets met een mens.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Nederland, Zeeland. Ik denk dat ik nen Hollander was in een vorig leven.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Sympathiekste Beverenaar: Jean-Marie Pfaff

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Het platteland om te wonen, de stad voor een citytrip. De zee.

Wat is voor jou geluk?
Als je iemand gelukkig kan 
maken, door die mens uit de 
nood te helpen of een pro-
bleem op te lossen, daar word 
je zelf gelukkig van.
Geluk is ook te vinden in kleine 
dingen, zoals: fietsen in de vrije 
natuur als de zon schijnt, een 
stuk pure chocolade met koffie 
of gaan slapen in een bed met 
vers gewassen lakens. 

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een glas Saint-Emilion. 

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een fietstochtje.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Op het terras van het Cultuur Café.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Mijn man als hij weer een veel te zware fietstocht uitgestippeld heeft met  
hellingen en hobbelige wegen…

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat mijn moeder de was in een ‘zwierdertje’ stopte om te centrifugeren.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan ria tilleman
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IN MEMORIAM
Miet Wagemans
Wij vernamen het overlijden van Mevr. Miet Wagemans op 
13 november 2020. Ze is thuis in Melsele overleden na 
een manmoedig gedragen ziekte.  Voorheen woonde ze 
in Beveren waar ze samen met haar echtgenoot Gino een 
actief lid was van het wijkcomité Meersen.  Miet was een 
opgewekt iemand, sociaal bewogen en had een grote 
vriendenkring.  Ze heeft lange tijd gewerkt in het gemeen-
telijk zwembad waar ze mede verantwoordelijk was voor 
het onderhoud.  Op amper 68-jarige leeftijd laat ze een 
echtgenoot, twee dochters en vijf kleinkinderen na.

J.B

Yvonne Van Aerde
Op 2 januari overleed te Sint-Niklaas Yvonne Van 
Aerde,  de weduwe van Carlo Vanderstuijf uit de Albrecht 
Rodenbachlaan. Zij was te Melsele geboren op 19 juni 
1938. Het echtpaar had 5 kinderen: Peter, Carine, André, 
Isabelle en Franky. Er zijn 12kleinkinderen en 8 achter 
kleinkinderen
In haar jonge jaren heeft Yvonne nog bij een joodse familie 

in Antwerpen gewerkt. Zij leerde de Gentenaar Carlo kennen toen die gekazerneerd 
was bij de mariniers in het fort Liefkenshoek en zij huwden in 1959. 
Met het Klein Muziekske in Melsele hebben zij veel plezier gemaakt. Yvonne en Carlo 
verkleedden zich dikwijls om de mensen van Briels aan het lachen te krijgen. Yvonne 
ging ook helpen in Briels bij feestjes en ze bakte dan pannenkoeken en zette koffie.
Bij een zwaar ongeval in Lier waren zij beiden gewond en heeft Yvonne een zwarte 
periode gekend, Carlo heeft toen maanden in de kliniek gelegen en een hele lange 
revalidatie gehad. Zij stond er alleen voor en dat met 5 kinderen tussen 4 en 10 jaar; 
maar zij sloeg er zich moedig doorheen.
Ze hebben ook van het leven genoten en gingen graag op reis naar Oostenrijk, soms 
met kleinkinderen erbij.
Vier jaar geleden overleed Carlo. Gelukkig bleef zij naar elk familiefeestje gaan waar 
ze uitgenodigd werd. Puzzelen deed ze ook graag, en dat deed ze vroeger samen 
met haar man.
En dan onlangs, op kerstavond, sloeg het noodlot toe; ze heeft nog een week 
gevochten maar het kon niet meer. Het was op, zegden de dokters.
Ze is nu terug bij onze va en ze kunnen weer samen puzzelen, zeggen de kinderen.  

RP

Jozef Van Dosselaer, 
geboren 1942, overleed op 11 januari. Hij is de 
echtgenoot van Irene Rotthier, vader van Caroline en 
Veronique en opa van Charlotte en Amber. Hij is van 
opleiding kleermaker en werkte aanvankelijk bij General 
Motors. Nadien hield hij Lesly Boetiek open en werkte 
daarna als gemeentelijke ambtenaar tot zijn pensionering. 
Zijn vrijetijd bracht hij graag in de tuin door. De fiets stond 
steeds klaar en de koffer ook, want reizen deed hij graag. 
Wie een probleem had, kon steeds op hem rekenen.

De familie vat het als volgt samen.
Stil ben je van ons heengegaan,
Je hebt altijd voor ons klaargestaan,
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
Zo was je hele leven,
Je was een schat voor ons allen,
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

WA

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

De laatste nummers van de 77° jaargang van de Gazet Van Beveren-Waas 
liggen voor mij.  Parein vraagt een vrouwelijke bediende.  Ze moet van goe-
de gezondheid zijn (tegen de geur van koekjes kunnen ??) en kunnen typen. 
De aankondiging van het overlijden van Albert Noppe staat met vette let-
ters in de krant. Hij was schepen van Beveren en bestuurslid van een twin-
tigtal verenigingen. Hij was amper 45 jaar en voorbestemd om burgemees-
ter te worden.  Zijn genen werden zonder twijfel doorgegeven aan zijn kin-
deren want Paul werd later eveneens schepen en zoon Jan werd 
gemeentesecretaris.  In vrijwel alle gemeenten van het land, dus ook in 
Beveren, wordt een comité opgericht dat geld moet inzamelen voor een 
huwelijksgeschenk voor onze koning Boudewijn, die in het huwelijk treedt 
op 15 december 1960.  Wat het geschenk geworden is, staat er niet bij ver-
meld. We lezen in een gazet van januari dat Beveren 7.600 frank heeft verza-
meld. Daar kunt ge toch ne schonen bloempot van kopen.  In Melsele heeft 
men (met minder inwoners) 6.800 frank opgehaald.  Daar zijn ze dus blijk-
baar meer koningsgezind.  Verder in Melsele krijgen alle huizen nieuwe 
huisnummers.  Maar de bewoners krijgen een mededeling dat ze nog een 
tijdje hun oude nummers moeten blijven gebruiken.  Dat we medelijden 
hebben met de facteurs hoeft geen betoog.  In de gemeenteraad worden 
de maatregelen getroffen om de wijk ‘Bosdam’ (wat wij nu nog altijd de 
‘nieuwe wijk’ noemen) verder te realiseren.  Eerst moeten er onteigeningen 
komen.  Voor de nieuw opgericht technische school wordt een toelage aan-
gevraagd (voor machines ed.) van bijna 2 miljoen, een enorm bedrag in die 
tijd. In Kallo wordt een belangrijke verkoop gesloten. 33 ha grond tussen 
fort De Perel en fort Liefkenshoek worden verkocht om een scheepswerf op 
te richten.  Bedoeling is dat men daar tankers van 40.000 tot 100.000 ton 
gaat bouwen. In een nieuwe zaal ‘De Vier Emmers’ gaat voor het eerst een 
bal door.  In de tientallen jaren die volgen hebben hier veel Beverse jonge 
mannen een lief gevonden.

J.B.  (wordt vervolgd)
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Zwaard van Damocles
Je voelt je opperbest, maar je beseft niet dat er iets te gebeuren staat.
Er dreigt groot onheil, het zwaard van Damocles hangt boven je hoofd. 
De uitdrukking is ontleend aan een verhaal van Marcus Tullius Cicero 
(106-43 v. Chr.).

Dionysius de Oudere (405-376 v. Chr.) was een tiran van Syracuse. Aan het 
hof leefde Damocles die door zijn gevlei zorgde voor irritatie bij Dionysius. 
Hij liet een groot feest organiseren waarbij Damocles de eregast was. Damo-
cles genoot met volle teugen van al die weelde, maar toen hij omhoog keek, 
schrok hij zich een bult. Boven zijn hoofd hing een vlijmscherp zwaard opge-

hangen aan een flinterdun paar-
denhaar. Bij het minste kon de 
draad knappen zodat het 
zwaard zijn hoofd zou klieven. 
Hij verliet gehaast het feest. 

De les was de volgende. Wie 
veel macht heeft, leeft dan wel 
in grote weelde, maar er hangt 
hem wel steeds een gevaar 
boven het hoofd. Hoge bomen 
vangen veel wind en een tiran 
heeft vele vijanden.

WA
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

 In het referendum van de Gouden Schoen kreeg MICHAEL FREY één punt. Het 
was geleden van 2018 dat er nog eens punten weggelegd waren voor WB-spe-
lers. Toen vielen Morioka, Seck en Siebe Schrijvers in de prijzen. 
RONNIE SCHWARTZ speelt de komende 2,5 jaar bij Charlton Athletic. De Engelse 
derde klasser betaalde nog 270.000 euro voor de 31-jarige Deense aanvaller aan 
zijn club Midtylland . Schwartz speelde tussen augustus 2016 en januari 2018 
voor Waasland-Beveren.
Charlton Athletic brengt ons bij CHRISTOPHE LEPOINT die daar ooit speelde, 
in 2015 met toen ook ondermeer Igor Vetokele en Yoni Buyens. Lepoint speel-
de in het seizoen 12-13 achttien  wedstrijden voor Waasland-Beveren toen hij 
voor een half jaar werd uitgeleend door AA Gent. Met 5 goals en 5 assists kon 
hij terug blikken op een meer dan geslaagde uitleenbeurt. De nu 36-jarige 
Lepoint speelde in het buitenland niet alleen voor Charlton maar ook voor 1860 
Munchen, Willem II Tilburg en het Turkse Genckerbirligi . Hij gaat nu voor de 
rest van het seizoen naar Moeskroen (in België speelde hij eerder ook nog 
voor Zulte-Waregem, Kortrijk en Tubeke). Lepoint was ook twee keer Belgisch 
A-internationaal, in 2010 tegen Bulgarije en Finland onder trainer Georges 
Leekens.  
MOHAMMAD AOULAD verhuisde eind 2020 naar Bahrein waar hij uitkomt 
voor Al-Muharraq. Eind januari 2013 leende Waasland-Beveren Aoulad voor 
een half seizoen van Anderlecht. Op de 26ste speeldag mocht Aoulad debu-
teren voor WB uitgerekend tegen Anderlecht. Het bleef bij de ene match want 
de week daarop scheurde hij op training zijn meniscus en was zes weken out. 
Nadien speelde hij nog voor STVV, Westerlo, Union, Roeselare, Tubeke en het 
Marokkaanse Wydad. 
PAUL TISDALE, ooit goed voor één wedstrijd voor KSK Beveren in eerste klasse 
(in augustus 1999 tegen Harelbeke) wordt de nieuwe hoofdtrainer van Bristol 
Rovers. Tisdale, door Beveren weggehaald bij het Griekse Panionios, zag de Brit 
al vlug opnieuw vertrekken naar zijn thuisland waar hij bij Yeovil Town terecht 
kwam. Hij maakte later furore als trainer, eerst bij de universiteitsploeg van Bath 
(waarmee hij succesvol was in de FA-Cup), later bij Exeter (12 jaar aan een stuk 
trainer, een record in Engeland) en MK Dons.  

MELVIN SITTI en MIGUEL VIEIRA.
Waasland-Beveren gebruikte dit seizoen al 30 verschillende spelers voor haar – 
tot nu toe – 20 competitiewedstrijden. Toch zitten er in de A-kern nog een vijftal 
te wachten op hun allereerste speelminuten. Twee daarvan kunnen toch wel 
wat adelbrieven voorleggen.

MELVIN SITTI is een 20-ja-
rige Fransman met Togolese 
roots. Hij begon zijn voetbal-
loopbaan bij La Camilienne 
(in het 12de arrondissement 
in Parijs, waar hij geboren 
werd), speelde later bij de 
jeugd van CO Vincennes en 
Fc Paris en belandde dan 
bij de U19 van tweede 
klasser Sochaux. Als 18-ja-

rige debuteerde hij bij Sochaux B (in de CFA) en in het seizoen 2019-2020 
speelde hij 17 wedstrijden in de League 2 voor Sochaux. Het leverde hem 
in september ook twee selecties op voor het Frans beloftenteam (tegen 
Kroatië en Slovenië).  En de belangstelling van meerdere teams. In januari 
2020 mondde dat uit in een vierjarig contract voor het Engelse Norwich (dat 
hem, gezien zijn jonge leefttijd opnieuw uitleende voor een half seizoen aan 
Sochaux). Het huidige seizoen startte hij nog met Norwich (hij speelde één 
bekermatch, 3-1 verlies op Luton). Op 22 september kwam hij samen met 
Danel Sinani over van Norwich op huurbasis. Op zijn allereerste training op de 
Freethiel liep hij een zware blessure op zodat het wachten bleef op zijn debuut. 
Dat kwam er, half november, in de vriendschappelijke partijen tegen Kortrijk, 
RWDM en OHL.

Tien jaar ouder en een pak ervaring meer dus heeft centrale verdediger 
MIGUEL VIEIRA. De 30-jarige Portugees uit Amarante (in het uiterste noorden 
van Portugal) speelde tot zijn 25ste in de Portugese tweede klasse (bij Vila Mea, 
Espinho en Desportes Aves) waar hij veel ervaring opdeed in om en bij 150 
matchen. In 2016 belandde hij bij de Portugese eerste klasser Pacos Ferreira 
(waar ooit ook ex-WB-er Nicolas Godemeche speelde). 
Op zijn 27ste koos hij voor het buitenland. De Spaanse tweede klasser LUGO, 
waar toen ook Serge Leuko speelde,  betaalde 900.000 euro in 2018 en met 
37 gespeelde matchen mocht Miguel terugblikken op een geslaagd seizoen. 
De Turkse eerste klasser BASAKSEHIR ISTANBUL betaalde 1,5 miljoen euro en 
gaf hem een contract tot medio 2022. Hij debuteerde er in twee Champions 
Leaguematchen tegen Olympiakos. Na een half seizoen (en amper 6 wedstrij-
den) werd hij uitgeleend aan de Oostenrijkse eerste klasser Wolfsberger waar-
mee hij derde werd in de Oostenrijkse eerste klasse en een Europees ticket 
afdwong. Hij keerde na het seizoen terug naar Istanbul dat hem op 5 oktober 
uitleende aan WB. 

RB

Gouden Schoen voor Tine.

Na 42 jaar is er opnieuw een 
Gouden Schoen in Beveren. In 1978
viel JEAN-MARIE PFAFF de eer, een jaar 
later kreeg JEAN JANSSENS in 1979 
oververdiend een Gouden Schoen. 
En eerder had WILFRIED VAN MOER 
al drie keer het kleinood binnen 
gehaald, één keer als speler van 
Antwerp, twee keer bij de Rouches 
van Standard (1966, 1969 en 1970… 
Wilfried haalde ook nog drie keer de 
top vijf, in 1971, 1980 en 1981). 
2021 begon dus wondermooi voor 
de 23-jarige Tine De Caigny die haar
ploegmaats bij Anderlecht Tessa 
Wullaert en Kassie Missipo achter 
zich liet. Tine vergaarde 289 punten 
tegenover 250 voor Wullaert en 181 
voor Missipo.
Op de foto ziet U een jonge KSK 
Beveren-supporter met de Gouden 
Schoenen van 1978 en 1979. 

RB

Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,   blauwe datjes. blauwe datjes. blauwe datjes.
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Wat Blijft

KUNSTmo(NU)mentje
Glasraam Sabot

Met het verdwijnen van (De nieuwe) Sabot verliest Melsele een typisch 
dorpsgezicht, maar een glasraam zal de herinnering levendig houden. 
In de beginfase van het vernieuwingsproject ontdekten architecten het 

glasraam achter een muur. Aan de 
buitenkant zat het in de zijgevel ver-
scholen achter klimop.
In eerste instantie dacht men dat 
het een werk was van de Beverse 
(glas)kunstenaar Georges Staes, 
maar later bleek dat Staf Pyl uit Sint-
Niklaas het speciaal voor dit ge-
bouw in 1957 had ontworpen. 
Voor bouwheer Gewestelijke Maat-
schappij voor Huisvesting was dit 
een waardevol geschenk, maar ook 
een extra zorg. Het glasraam kon 
niet samen met het gebouw ge-
sloopt worden en men moest op 
zoek naar een nieuwe plaats. Op dit 
moment denkt men het monumen-
tale werk van 4,2 x 4,8 m tebeves-
tigen aan een kopse gevel. Door er 
verlichting achter te plaatsen zal het 
een blikvanger worden.

Het glasraam in de zijgevel 
(8 januari 2017). (© G. Drieghe)

Atelier Mestdagh

Dit bedrijf uit Merelbeke is een autoriteit op het gebied van glaskunst. 
De leiding is op dit moment in handen van de derde generatie. Het 
restaureert niet alleen bestaande glasramen, maar ontwerpt ook nieu-
we. Wie onlangs op VRT het programma ‘Andermans zaken’ van Kamal 
Kharmach volgde, kon met eigen ogen zien dat moderne glasramen in heel 
diverse ruimtes een meerwaarde betekenen.

Het boek ‘Kunstmo(nu)menten’ is een uitgave van De Beverse Klok en 
verscheen in 2019. Daarin kan je een uitgebreidere tekst lezen over het 
glasraam van Sabot en over Staf Pyl (1923-2007) en zijn werk.
Het kost 33 euro en is verkrijgbaar bij de auteurs (Wilfried Andries, 03 
775 44 53 en Gerda Drieghe, 03 775 26 75), bij de dienst Toerisme en in 
Standaard Boekhandel.

De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;

zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,

kon uit de dood ik die ene doen keren.

Zeven maal over de zeeën te gaan –

zeven maal om met zijn tweeën te staan.

Ida Gerhardt 1905-1997)

De verwijdering van het glasraam werd los-gekoppeld van het slopingsdos-
sier en in handen gegeven van Atelier Mestdagh. Op donderdag 7 en vrijdag 
8 januari werd het deskundig ontmanteld.

Het atelier zal een schadedos-
sier opmaken zodat de zoek-
tocht naar subsidies kan star-
ten want voor de restauratie 
en herplaatsing rekent men op 
ongeveer 80.000 euro. Of Ate-
lier Mestdagh de restauratie uit-
eindelijk ook mag doen, hangt 
af van de wet op de overheids-
opdrachten.
Na de inventarisatie worden 
de panelen in Beveren gestoc-
keerd. 

(met dank aan Ann Cools)

Gerda

Na de verwijdering van het glasraam 
(9 januari 2021). (© G. Drieghe)
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Nog iemand een erekaart gekregen zoals Gilberte in 1920?

°°°
Ook gevonden op facebook: een foto van de afspanning/koffiehuis aan de 
kapel

°°°

En ja, ze starten. De werken. Aan de Grote Baan. Richting Beveren kan je 

erdoor. Richting Antwerpen even drie straten omrijden, te beginnen met 

de Spoorweglaan.

°°°

Tussen bakker Van Steenlandt en de E34 is een heel mooi fietspad aange-

legd. Maar wat met het levensgevaarlijke stuk tussen bakker Van Steen-

landt en de Gaverlandstraat? Heel wat discussie hierover. Uiteraard zou er 

een beter fietspad moeten komen, maar heel wat mensen gaan hun 

voorhof (=parking) kwijt geraken. Ook de open riool/sloot zou toch eens 

moeten aangepakt worden.

Den Est

Het grafscHrift van de week:

Hier liggen de plannen voor de Dijkstraat ze beginnen er niet aan
 We moeten wachten op de afwerking van de Grote Baan.

Oplossing Crypto 75:  
BNOZEM   SUDOKU   MISTROUWD   BLOEDGROEP   ELFENBANKJE   OORLOGSPAD   KOF-
FIETAFEL  ACHTERWERK   HEBBEDING   ROUGHEID   AQUAREL   ACCIJNS   en dus …. 
ZORGBOERDERIJ

Waasland-Beveren kreeg 4 maanden geleden een nieuwe 

sportief directeur, Miguel Torrecilla. En nu in de 

nieuwjaarsmaand wordt de man al vervangen door Roger Stilz

Wij weten weinig over de kwaliteiten van deze mensen en hoe 

die hun verantwoordelijke functie vervullen. Maar een 

Spanjaard vervangen door een Zwitser, lijkt dat, wat betreft hun 

kennis van het Belgisch voetbal, niet een beetje op

 lood om oud ijzer? 

RP

sPORT ANDERs

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

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

(BIC: KREDBEBB)

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

email: debeverseklok@advalvas.be

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

Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Paul Verelst 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons  :  Siebe Puynen

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

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

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes en Zjeraar zijn 

aan de praat geraakt 

met Free, een boom van 

een vent, die doorgaat voor een 

van de sterkste mensen van het 

dorp.

Hij vertelt dat hij al jaren minstens 

een klein half pond vlees per dag 

naar binnen speelt en dat hij 

daaraan zijn kracht te danken 

heeft. Als Free weggaat kijkt ons 

tweetal hem achterna en ze blijven 

nog wat napraten. Zjeraar vraagt 

aan Riekes of hij ook gelooft dat ge 

door veel vlees te eten 

uitzonderlijk sterk kan worden.

-Nee, zegt Riekes, daar geloof ik 

niets van. Ik eet al heel mijn leven 

alle vrijdagen vis  en ik kan nog 

altijd niet zwemmen.

NEM NOU
Frans dacht dat hij Rosa, dat mooi buur-

meisje, met gemak aan de haak zou 

kunnen slaan, maar hij had er niet op 

gerekend dat bij haar vader, buurman 

Petrus,‘den BASKUUL achter de voor-

deur stond.’

In zo ’n familie werd een huwelijks-

kandidaat beoordeeld naar zijn af-

komst en vooral naar het fortuin van 

zijn ouders.

‘Baskuul’ is via het Franse bascule

afgeleid van het Latijnse baculum wat 

meetstok betekent. Een ‘baskuul’ was 

een weegschaal of beter een balans 

met twee armen, de ene tienmaal lan-

ger dan de andere zodat een zak aard-

appelen van 50 kg in evenwicht was 

met een ijzeren 5kg-gewicht.

RP

IS DE BELGISCHE FRANK…
Op 1 januari 2002 deden de papieren en de metalen 
versies van de Euro hun intrede. En die datum lijkt voor 
heel wat Belgen het einde te zijn van de gelukzalige 
20e eeuw.
We werken dus nu al ons 20e jaar met die euro, maar toch 
zijn velen, vooral de ouderen, nog steeds geneigd om de 
bedragen om te zetten naar de Belgische frank van 
weleer. Hoe zou dat toch komen? Is dat alleen nostalgie?

Wie zijn huis in de winter gezellig warm wil hebben heeft 
40.000 frank (1.000 €) nodig om zijn mazouttank bij te 
laten vullen. 

Van zodra we aan die 1.000 Euro zitten zijn we zeker 
geneigd om te gaan vergelijken. Je koopt niet om de 
andere dag een stuk meubilair, een belangrijk elektrisch 
huishoudtoestel, een televisie, een computer of een auto. 
En dan ga je zoeken hoeveel dat vroeger kostte. En zeker 
als het om prijzen van onroerende goederen gaat, kan dat 
alleen maar door terug te gaan naar de maatstaf van vroe-
ger, de Belgische frank.

…NOG STEEDS…
Wie zou in 2001 durven denken hebben dat een pintje op 
café nu 100 (2.50€) tot 150 frank (3.75€) zou gaan kosten? 
Totaal onmogelijk!

Met dat getal voor ogen zouden we er zelfs niet aan 
denken een café binnen te stappen. Nu de coronamaat-
regelen het cafébezoek onmogelijk maken, gebeurt het 
wel meer dat we onszelf wijsmaken dat we geen dorst 
hebben. Ik moet dan altijd denken aan de fabel van 
Aesopus waarin de vos zichzelf wijsmaakte dat de druiven 
te zuur waren, nu hij er toch niet bij kon.

Konden wij ons 20 jaar geleden voorstellen dat we 160 tot 
200 frank (4 à 5 €) moeten betalen voor een belegde 
sandwich, of 500 tot 600 frank (12,5 à15 €) voor een 
gewone dagschotel in een ‘goedkoop’ restaurant? 
's Avonds mag je in een ietwat voortreffelijk eethuis 4.000 
tot 6.000 frank (100 tot 150€) neertellen voor een menu 

van drie gangen voor twee personen, gevolgd door een 
klein dessertje en een koffie. En wie eens ‘van ’t groot wil 
doen’ in een restaurant van een of andere bekende kok, 
komt daar buiten met een portefeuille die zo 'n 5.000 
frank of125 € lichter weegt per persoon.

Het is nu normaal om tot 800 frank (20 €) te betalen om je 
haar te laten knippen. Heb je al eens berekend hoeveel je 
als koppel tegenwoordig bespaart doordat je kapper 
noodgedwongen zijn deur gesloten moet houden?

…ONZE MAATSTAF?
Wie prijsbewust door het leven wil gaan moet tegen-
woordig vergelijken. Dat wordt je in de pers haast 
dagelijks ingepeperd. Je kan tot 12.000 frank (300 €) 
per jaar profijt doen, door gewoon de juiste elektriciteits-
leverancier te kiezen, beweren ze.

Een jong koppeltje moet zowat 6 tot 12 miljoen Belgische 
fr. (150.000 tot 300.000 €) gaan lenen om een woning te 
kunnen aankopen, die helemaal niet lijkt op het paleis 
waarvan ze ooit eens gedroomd hebben.

En wie zou ooit gedacht hebben dat je met een maand-
inkomen van 40 tot 50.000 frank (1.000 à 1250 €) nu zou 
doorgaan voor een arme drommel?

En toch zijn we nu rijk, proberen sommige instanties ons 
wijs te maken. Geef mij toch maar de Belgische frank 
terug, zucht een van mijn wandelvrienden. In die tijd 
sloeg de benzine met 10 à 20 centiemen op per keer. Maar 
dat is nu met 2 à 4 Eurocent en dat is met 80 centiemen 
à1,60 Bfr ineens.

Het was in ons belang dat de Euro ingevoerd werd, zo 
maakten de ministers ons wijs. Maar wij hebben er een 
andere mening over!

En we besluiten eensgezind dat het voor onze lichamelij-
ke maar ook onze geestelijke gezondheid het beste is 
onze wandeling voort te zetten.

 RP


