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AnitA MorjAen, 
geMeentegids, groengids en zeer Actieve 

bestuurder vAn verenigingen

Weinig kennen vAn veel

over ontdekkingen en uitvindingen
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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

Het VoLk en de ronde, Lees p. 9

Meer dan ooit beïnvloedt wetenschap ons dagelijks leven, ons denken, wat we 
eten, hoe we met elkaar communiceren. Wetenschappelijke inzichten ontwik-
kelden zich in rustig vaarwater en stap voor stap ontstond een wereldbeeld. De 
laatste decennia is de omnibus veranderd in een sneltrein en is de arme burger 
de pedalen kwijt. Meer en meer wordt wetenschap een zaak van doorgedre-
ven specialisatie. Veel kennen van weinig. We willen een nieuwe rubriek starten, 
die ons wegwijs maakt  in de belangrijkste gebeurtenissen in de ontwikkeling 
in verschillende takken van de wetenschap. Ons doel: weinig kennen van veel. 
Onderzoekers stellen zich voortdurend in vraag en inzichten van vroeger wor-
den later dikwijls achterhaald. Wetenschap is het tegengestelde van klakkeloos 
aannemen. Met vallen en opstaan ontstaat een wereldbeeld en het is nooit af. 
Ook in deze 21ste eeuw zijn er voldoende uitdagingen die op een antwoord 
wachten. Wetenschappers hebben elkaar beïnvloed, de ene kan verder kijken 
als hij op de schouders staat van zijn voorganger. Vele ontdekkingen zijn toe-
vallig ontstaan, terwijl men met een ander experiment bezig was.

De reeks behandelt de mijlpalen in chronologische volgorde en het zal niet 
verbazen dat we starten met de Griekse cultuur. In tegenstelling tot vele an-
dere menselijke activiteiten zoals landbouw of het schrift, is natuurwetenschap 
maar op één plaats ontstaan en wel in Griekenland. Geen enkele andere maat-
schappij ontwikkelde een wetenschappelijke manier van denken. Ook in China 
werd al vroeg de wereld in kaart gebracht, maar dat diende voornamelijk voor 
praktische doelen. Oorspronkelijk richtten wetenschappers zich op het grote, 
zoals een kind naar een brandweerauto of een olifant kijkt. Het heelal  en na-
tuurkrachten boezemden ontzag in. Inzichten evolueerden van Ptolemaeus 
tot Copernicus, Tycho Brahe, Galilei, Kepler… Begin 17de eeuw werd de wer-
kelijkheid voor het eerst getoetst met behulp van experimenten. Scepticisme 
en theorieën in vraag stellen en verfijnen zijn de basis van vooruitgang. Tegen-
woordig richt wetenschap zijn  pijlen naar het microscopisch kleine, zoals de 
structuur van DNA of de structuur van een virus. 
Wetenschap is een menselijke activiteit en steunt op verbeeldingskracht, crea-
tiviteit, wedijver, intuïtie, vernuft, werkkracht en vergissingen. De beoefenaars 
zijn halsstarrig op zoek. Inspiratie gaat samen met transpiratie. 

Beste lezer, misschien was je tijdens de lessen biologie, chemie, fysica af en toe 
ingedommeld of ben je het noorden kwijt in die veelheid aan kennis die de mens 
ondertussen verworven heeft. De bijdragen zijn geschreven voor een breed pu-
bliek en geven toegang tot de belangrijkste ideeën en denkers uit de wetenschap. 
Zonder overbodige dikdoenerij. Vulgariserend maar toch wetenschappelijk cor-
rect. Laat je onderdompelen in een wetenschappelijk en historisch bad en laat je 
verwondering de vrije loop. 

Een wetenschapper is een rare vogel: hij broedt eerst en legt pas daarna zijn ei. 

Er zijn in onze maatschappij veel hardwerkende mensen die wanneer ze na geleverde 
arbeid ‘s avonds thuis komen, moe in de zetel ploffen en liefst met rust gelaten worden. 
Daar is niets mis mee natuurlijk. Rust is zeer belangrijk. Daarnaast heb je mensen die 
moeilijk stil kunnen zitten en plichtsbewust en belangeloos zich toch nog in het ver-
enigingsleven willen inzetten. Onze gast van deze editie is zo iemand.

Anita is geboren en geto-
gen in Beveren. Na haar stu-
dies begon ze als adminis-
tratief bediende in een zaak 
waar kinderkleding werd 
gemaakt. Nadien werkte ze 
als onthaalmoeder waarbij 
ze heel wat jaren een aantal 
kindjes een gezellige 
opvang bezorgde. Nog 
daarna was ze ook actief als 
medewerkster in een tea-
room in het centrum van 
onze gemeente.

GemeenteGids
 
Haar brede belangstelling 
in allerlei interessante 
onderwerpen, maar vooral 
in geografie en geschiede-
nis, brachten haar ertoe 
om in 1987 een cursus 
voor gemeentegids te vol-
gen. Die werd toen in onze 
gemeente voor de eerste 
keer georganiseerd. Deze 
tweejaarlijkse opleiding 
werd door heel wat specia-
listen in hun vakgebied op 
een hoog niveau gegeven. 
Om het diploma van 
gemeentegids te behalen 
was men toen verplicht om over een door de lesgevers gekozen onderwerp een eind-
werk uit te werken. Dat werd dan voor haar het Fort Liefkenshoek. Dat is sindsdien nog 
altijd een van haar geliefkoosde sites om bezoekers in rond te leiden. 

eUrekA!, Lees p. 8
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Het is bovendien een van de toppers aan de toeristische Beverse kroon met jaar-
lijks rond de zeventienduizend bezoekers, waaronder heel wat Nederlanders (die 
telkens verwonderd zijn dat de toegang gratis is). De mogelijkheid van het aanleg-
gen van de waterbus in de nabijheid van het fort helpt daarbij natuurlijk ook. Enkel 
kasteel Cortewalle heeft nóg meer bezoekers.

Na haar afstuderen en het behalen van het diploma van gemeentegids is Anita 
ononderbroken actief in het gidsen geweest. Zij is dat ondertussen meer dan der-
tig jaar én een van de gidsen die langst in actieve dienst is. Niet enkel in Beveren 
zelf, maar ook in alle deelgemeenten en in de haven kan men haar engageren. Dat 
gebeurt dan meestal aan de hand van een rondrit met een bus.
Nadien volgde ze in Sint-Niklaas ook een gidsenopleiding zodat ze ook daar met 
een heel aantal opdrachten per jaar een heel actieve stadsgids is.
 
Maar daar bleef het niet bij. Bij Natuurpunt-CVN volgde ze de cursus Natuur in 
Zicht en daarna de cursus Natuurgids, zodat ze zich ook groengids mag noemen. 
Op dit ogenblik volgt ze zelfs nog de cursus Bosgids en een opleiding over het 
Grenspark Groot Saeftinge. Maar Hof ter Saksen blijft niettemin één van haar favo-
riete trekpleisters. Ze gidst er heel wat klasjes rond.
Omdat Anita zo’n grote interessesfeer en algemene kennis heeft, is ze natuurlijk 
heel breed inzetbaar voor allerlei gidsbeurten. Daardoor is ze wel verplicht om 
veel zelf bij te studeren over haar diverse onderwerpen, maar dat neemt ze er 
graag bij. Ze beziet dat meer als een hobby. Omdat ze nog nooit een opdracht 
afgezegd of geweigerd heeft is ze ook een van de meest actieve gidsen van de 
gidsenvereniging. Iets nieuws beziet ze als een uitdaging om er weer iets moois 
van te maken.

HortUs ter sAksen
 
Maar niet alleen als gids is ze erg actief. Sinds de oprichting, nu vierentwintig jaar 
geleden, is ze actief bestuurslid van Hortus ter Saksen, de natuureducatieve ver-
eniging die allerlei activiteiten, cursussen en uitstappen in en om Hof ter Saksen 
organiseert. Van die vierentwintig jaar bestuurder is ze daar reeds twintig jaar 
secretaris. Daarnaast is ze reeds vijftig jaar lid van Femma, waarvan tien jaar actief 
bestuurslid.
Die besturen, samen met het bestuur van de gidsenvereniging moeten natuurlijk 
vertegenwoordigd worden in de plaatselijke en de gemeentelijke cultuurraad. En 
als afgevaardigde van de gemeentelijke cultuurraad moet ze dan ook nog eens in 
de adviesraad voor toerisme gaan zetelen. Dat maakt uiteraard dat Anita niet veel 
avonden per week rustig in de zetel kan zitten. En tussendoor kreeg ze samen met 
haar man Willy nog twee prachtige zonen, die elk voor een kleinkind zorgden.
Het gidsen is voor Anita haar grootste hobby maar daarnaast trok ze met Willy tij-
dens de vakanties met de auto heel Europa rond op zoek naar de mooiste plekjes. 
Die waren er trouwens in overvloed te vinden. Na het pensioen van Willy maakten 
ze regelmatig een grote verre reis naar onder andere Zuid- en Noord-Amerika.
 
Gelukkig zijn er zoals Anita nog mensen die zich onbetaald, belangeloos en in het 
algemeen belang willen inzetten in het verenigingsleven en in de maatschappij. 
Dat gaat dan wel gepaard met opoffering van hun eigen, zo kostbare, vrije tijd. 
Dank daarvoor Anita!

François

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Naar aanleiding van het Van Eyckjaar en de herdenking rond het schilde-
rij Het Lam Gods worden er in onze gemeente ook meerdere activiteiten 
rond de opdrachtgever en Beverenaar Joos Vijd  georganiseerd. Zo 
wordt op Hof ter Saksen een ‘Vijdtuin’ aangelegd (Een bastaardneef van 
Joos, Jan Vijd, heeft trouwens nog op Hof ter Saksen gewoond). Dat wil 
zeggen dat de 76 planten en kruiden die op het beroemde doek worden 
aangetroffen zullen geplant worden in de tuin. Daarnaast zal op de muur 
van het hoevegebouw een banner met een foto van het schilderij wor-
den aangebracht waarop naar de planten in de tuin verwezen wordt. 
Helaas zijn naar aanleiding van de coronacrisis in onze gemeente heel 
wat activiteiten rond de opening van dit ‘Vijdjaar’ uitgesteld. Maar wat 
niet is kan nog komen, we leven op goede hoop!
De tuin is ondertussen al, gedeeltelijk, te bekijken.

Meer en Meer bins
 
Even opfrissen: een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd 
samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaal-
de buurt/afgebakende zone. De buurtbewoners en de politie houden elkaar op 
de hoogte van wat er gebeurt in die wijk. Deze informatie-uitwisseling zorgt 
voor een grotere sociale controle en verhoogt de meldingsbereidheid van de 
buurtbewoners. Het doel is:
• Verhogen van het veiligheidsgevoel • Versterken van de sociale samenhang • 
Aan preventie doen (criminaliteitsbeheersing) • Vergroten van de aangiftebe-
reidheid om bepaalde feiten aan te geven  • Verbeteren van het contact, de com-
municatie tussen de politie en de burgers • Verminderen van de criminaliteit

nieUW Bin ‘BeVeren  stAtion’
De buurtinformatienetwerken hebben hun nut al bewezen in de politiezone 
Waasland-Noord. Momenteel zijn er al 25 van deze BIN’s actief, dat zorgt ervoor 
dat al enige honderden inwoners mee een oogje in het zeil houden om bijvoor-
beeld inbraken en andere diefstallen te voorkomen. Er is duidelijk resultaat 
want in de wijken met een BIN is het aantal inbraken gevoelig gedaald. Zopas is 
er nog een nieuw buurtinformatienetwerk opgestart en dat in de stationsom-
geving van Beveren. Onder het ‘BIN Beveren Station’ vallen volgende straten (in 
alfabetische volgorde): Boerenmarkt, Bosdamlaan, Bosstraat, Cretenborchlaan, 
Gasdam, Goudenregenlaan, HendrikConsciencestraat, Hof Ter Wellelaan, Kleine-
bosweg, Kruibekesteenweg (nummers tot en met nrs.173 en 212),Lijsterbessen-
laan, Meidoornlaan, Peperstraat, Piet Stautstraat, Ridder van Malelaan, Stations-
plein, Stationsstraat, Vuurkruisenlaan, Walhof.
Bewoners kunnen zich gratis aansluiten via de website van de gemeente Beveren.

rP
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UW HOROSCOOP VOOR MEI-JUNI-JULI 2020
 
Steenbok (22 december - 19 januari)  (bvb Richard Willems, Kobe Ilsen, Eden 
Hazard)
Leg nu contractueel vast dat je in 2021 ZEKER naar de Dorpsfesten in Melsele, de 
Puitenslagerfeesten op ’t Congoken en de Beverse Feesten gaat.  Gooi uw oude kle-
ren niet weg, maak er mondmaskers van.
 
Waterman (20 januari - 19 februrari)  (bvb Eline De Munck, Remco Evenepoel, 
onze koningin)
Rijd niet naar Melsele langs achter, je moet terug keren.  Rijd ook niet langs voor of 
langs opzij: Melsele is afgesloten van de wereld. Nu de Grote Baan nog open leggen 
en Melsele verhongert.  
 
Vissen (20 februrari - 20maart)  (bvb  Wilfried Van Moer, Bin Laden, Jessica Biel)
Koop een abonnement voor Waasland-Beveren, ze blijven erin!  Indien niet kan de 
nieuwe tribune dienen voor…. Ja, voor wat?  
 
Ram (21 maart - 20 april)  (bvb onze hoofdredacteur, Dany Heylen, Maria Sha-
rapova, Fergie)
Lees een goed boek. Bvb. ‘De suzemienenboom van mijn oma’ van Beverenaar Julien 
Van Remoortere. Oppassen in de Warande, er ligt een (1?) tegel los.
 
Stier (21 april - 20 mei)  (bvb Johan Cruyff, koningin Maxima, Karl Marx)
Koop uw producten in (Groot)-Beveren  Bij ons mag je gerust zijn. Op een ander 
weet je nooit wat ze erin gedaan hebben of hoe het bewerkt is.  Zoals een eirebees 
uit Melsele smaakt, zo smaakt ze nergens.
 
Tweeling (21 mei - 21juni)  (bvb Anuna De Wever, Eddy Merckx, Donald Trump)
Je gaat deze maand quasi zeker een valling krijgen. Geen nood: het is waarschijnlijk 
NIET Corona (tenzij je misschien bij de Chinees werkt).  Kijk in de spiegel zelf uw 
tanden eens na. En knipt uw haar wat af, ge ziet er niet uit.
 
Kreeft (21 juni - 22 juli)  (bvb Marc De Blanger, John Larry, Sandra Bekkari)
Wandel eens naar Singelberg deze maand.  Of naar Hof Ter Saksen. Of naar Corte-
walle. Hou wel 1,5m afstand. Kortom, kom uit uw zetel en beweeg want je krijgt een 
buikje.  Geef uw rozen wat voedsel, kunde gij zonder eten?.
 
Leeuw (23 juli - 23 augustus)  (bvb Roger Puynen, Will Tura, Jennifer Lopez)
Lees eens een boek. Beter nog: koop een boek!  En geen kookboek maar een echte 
roman of den boek over Vijd, de opdrachtgever van het Lam Gods, een Beverenaar!    
 
Maagd (24 augustus - 23 september) (bvb Gerard Buyl, moeder Teresa, 
Claudia Schiffer)
Drink deze maand eens geen wijn! Houd het bij een lekkere trappist.   Kap de wijn in 
uw te maken pot stoofvlees samen met wat poepgelei en mosterd van de Kroon.  En 
draag in de komende maanden eens geen kousen bij uw sandelen.
 
Weegschaal (24 september - 23 oktober) (bvb Jean Janssens, Sanne Cant , Brigitte 
Bardot)
Stuur uw koters volgend jaar niet naar Sint-Niklaas of naar Antwerpen: het is daar 
niet beter dan op het GTI, de Campus of het KA.  Integendeel. In Sint-Niklaas en in 
Antwerpen leren ze uw kinderen enkel Aantwaarps of Sinnekloases spreken met 
schabouwelijke klanken, zoals bij Tom Lannoy of  
Goedele Liekens.  
 
Schorpioen (24 oktober - 22 november) (bvb den burge-
meester, Jacques Bosman, Anne Hathaway)
De financiën moeten kloppen, toch een werkpunt. Als je een 
kasteel krijgt, vergeet nooit dat de boeren ervoor gewerkt heb-
ben.  Zou het kasteel dat men in Beveren aan ’t zetten is “het oud 
kerkhof” heten?  En als het dan toch zo groots moet: nodig eens 
een Trump uit!
 
Boogschutter (23 november - 21 december) (bvb Jean-
Marie Pfaff, Bart De Wever, de paus)
Laat u niet aftroeven door uw tegenstanders: het zijn maar 
postkaarten(Bevers).  Ben je tandarts: nu je werkloos bent, ga 
helpen asperges uit de grond trekken (lijkt wat op tanden trek-
ken). Kun je ook Pools leren.

Beste lezer, in onze georganiseerde maatschappij is 
het soms moeilijk om zich in te beelden hoe het vroeger 
was.  Verdwijnt er een woning op de markt, dan kan men 
zich die na een tijdje niet meer herinneren.  En het is mis-
schien een boutade om te zeggen dat de huidige stadskin-
deren denken dat melk uit een machine komt.  We weten 
nog wel hoe we onze jeugd doorbrachten, maar hoe was 
de jeugd van onze grootouders ?  Deze nieuwe rubriek in 
de Beverse Klok grasduint in het verleden van onze (fusie)
gemeente.  Laat ons beginnen met de situatie van de Bever-
se scholen in de 19°eeuw.
Het begrip ‘school’ van nu en vroeger is niet helemaal hetzelfde.  Een school in 
de 19° eeuw bestond maar uit één groep leerlingen met één onderwijzer. Was 
de onderwijzer rijk genoeg kon hij hulponderwijzers aannemen en betalen. Het 
begrip ‘klas’ bestond nog niet.  Er zaten leerlingen samen van alle leeftijden en 
meestal gemengd. Gewoonlijk was er maar één ‘school’ voor een ganse gemeen-
te.  Grote gemeenten hadden er twee.  Toen naar het einde van de eeuw naast 
de katholieken ook soms de liberalen aan de macht kwamen (met een bitse 
schoolstrijd tot gevolg) hadden de gemeenten meerdere scholen : gemeente-
scholen (waar heel weinig kinderen zaten van de grotendeels katholieke bevol-
king), aangenomen scholen (scholen die door de gemeente ondersteund wer-
den) en volledig private scholen.  Dikwijls gaf de gemeente aan de onderwijzer 
een woning (met hof) en een lokaal voor zijn ‘school’.  Soms was dat lokaal er 
zelfs niet en fungeerde de woning van de meester als school.  Het inkomen van 
de onderwijzer kwam van het ‘schoolgeld’.  Leerlingen betaalden voor hun aan-
wezigheden.  In de zomer zaten de scholen meestal leeg, in de winter overvol. 
Soms gaf de gemeente een traktement op voorwaarde dat de onderwijzer ook 
‘les’ gaf aan de arme kinderen.  Dat aantal schommelde nogal.  De school van 
meester Boembeke in Beveren moest daarvoor 15 arme kinderen opnemen.  De 
school van Vrasene moest er 150 opnemen.  Gelukkig kwamen die niet alle 
dagen.  Opleiding voor de onderwijzers was er niet hoewel halfweg de 19° eeuw 
daartoe wel pogingen werden ondernomen.  Wel waren er plaatselijke inspec-
teurs die de onderwijsbekwaamheid van de meester moesten bekijken.  Maar 
zelfs als die ‘onbekwaam’ werden beoordeeld, konden ze soms nog jaren lang 
verder hun school draaiende houden.

J.B.
(wordt vervolgd)

sPreuk vAn ’t jAArgetij
Als het dondert in mei

valt er dikwijls hagel bij
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Vandaag blader ik door de Gazet van Beveren van mei en juni 1957. Het is 
weer kermis in Beveren.  Die wordt aangekondigd door het luiden van de 
klokken, het uitsteken van de nationale vlag in de toren en het gebulder der 
kanonnen. Ik weet niet waar die stonden.  Onze redacteur klaagt dat er te 
veel koersen zijn in Beveren.  Haast elke straat heeft zijn eigen koers.  Hij 
pleit dan ook voor vernieuwing en vraagt om een ‘dameskoers’ te organise-
ren.  Naar het schijnt bestond er één in de buurt van Mechelen.  Diezelfde 
reporter wijst nog eens op de patroonheilige van de omringende parochies.  
Vrasene vereert de heilige Blasius tegen blazen op de lippen,  In Doel is sint 
Cornelius tegen de stuipen, in Burcht sint Wivina tegen zweren in de keel, 
Zwijndrecht heeft Machutis tegen kromme benen en Melsele heeft Onze 
Lieve Vrouw, zowat voor alles. 
Op 11 mei huwt de dochter van Burgemeester Lesseliers.  Belangrijk genoeg 
om in de Gazet te vermelden.  Groot protest ook wegens de komende 
opslag van de prijzen van het bier. Die zouden nu een frank per pint gaan 
kosten.  Zalige tijd meen ik.  Een koers in Zele was niet succesvol voor onze 
Beverse renner Peet Oelibrandt. Terwijl hij de kopgroep achtervolgde ging 
een bareel dicht en moest hij zes minuten wachten om weer verder te 
mogen.  In juni is er een speciale feestdag ingericht door de Bond van de 
Kroostrijke gezinnen.  Moeders van 10 kinderen en meer krijgen er een spe-
ciale medaille. Tegenwoordig krijgt ge dat al als ge er twee hebt. De varkens-
kwekers worden door hunnen bond verwittigd dat het dekgeld vastgesteld 
is op 150 frank per zeug voor de rondrijdende beren en op 100 frank per 
zeug als ge ze zelf naar den beer brengt.  Zouden er echt geen beren zijn die 
het voor niet doen ?  Verder lezen we over grote verdeeldheid van de mid-
denstanders.  Er is immers een wet in voorbereiding om verplicht op zon-
dag te sluiten.  Sommigen zijn er mee akkoord, anderen willen pas vanaf 
zondagmiddag sluiten en weer anderen zeggen dat de zondag hun beste 
dag is.  Overeenkomen tussen middenstanders is blijkbaar toen even moei-
lijk als nu.  

J.B.
(wordt vervolgd)  

tAAlkronkels
koffiedik

Het is het overblijfsel van getrokken koffie. Koffiedrab en koffiegruis zijn 
synoniemen. We horen het bij de regeringsvorming zo vaak. Of de gesprek-
ken leiden tot een regering? Het is koffiedik kijken of ik heb geen glazen bol. 
Bij gebrek aan informatie ergens niets met zekerheid over kunnen zeggen. 
Of Waasland Beveren in eerste afdeling blijft, daar is niets met stelligheid 
over te zeggen, dat is koffiedik kijken. Hoe lang zal de Beverse Klok nog 
bestaan? Het is koffiedik kijken.

Vroeger gebruikten waarzeggers koffiedik om voorspellingen te doen. Uit 
de patronen in de koffiedrab onder in het kopje konden ze de toekomst 
afleiden van de consument, het was letterlijk koffiedik kijken. Men gebruikte 
ook andere attributen zoals een kristallen of glazen bol, speelkaarten, dob-
belstenen, handlijnen…

Wa

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

beverse veiligheidscel deelt Mee
Op woensdag 15 april kwam de Nationale Veiligheidsraad bijeen. Aansluitend op 
die bijeenkomst werden een aantal nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Zo zul-
len doe-het-zelfzaken en tuincentra, mits het naleven van voldoende voorzorgs-
maatregelen, de deuren terug kunnen openen. Anderzijds werden grote evene-
menten tot eind augustus geannuleerd..
In navolging van die beslissingen nam ook het college van burgemeester en sche-
penen, op advies van de Beverse veiligheidscel een aantal beslissingen. Deze zijn er 
in de eerste plaats om voldoende duidelijkheid te creëren. Op die manier weten 
inwoners, handelaars en organisatoren van evenementen waar ze zich aan kunnen 
verwachten.

Geen Grote eVenementen tot septemBer
Dat wil zeggen dat er dit voorjaar en deze zomer geen Dorps- of Dijkfeesten zullen 
zijn. Ook Avondje Internationaal, de Parkconcerten, de Scheldewijding en de Doel-
se en de Beverse Feesten gaan een sabbatjaar tegemoet. Tot slot werden ook de 11 
juli-viering en het vuurwerk op de nationale feestdag geannuleerd. 

Wat de kermissen betreft, wacht de veiligheidscel eerst de nationale beslissingen 
af. Voorlopig besliste het college wel al om kleinere evenementen (zoals kermissen, 
proclamaties, …) af te gelasten tot en met eind juli.
Eerder had de UCI laten weten dat er tot eind juli zeker geen UCI-wielerwedstrijden 
zullen georganiseerd worden. Dat wil dus zeggen dat de renners en karavaan van 
de Baloise Belgium Tour in juni niet zullen neerstrijken in Beveren. Deze editie werd 
doorgeschoven naar 2021. Ook andere, meer lokale wielerwedstrijden zullen al 
zeker niet kunnen doorgaan voor augustus.

WoonzorGcentrA
Wat de onduidelijkheid rond de eventueel toegelaten bezoeken aan de woonzorg-
centra betreft, volgt gemeente Beveren (net als de rest van Vlaanderen) de door de 
Nationale Veiligheidsraad toegestane uitzondering niet. Dat wil dus zeggen dat er 
op dit moment geen bezoek mogelijk is aan de woonzorgcentra van het Zorgpunt 
Waasland. Omdat dit uiteindelijk een beslissing is voor de woonzorgcentra zelf, 
heeft burgemeester Van de Vijver hiervoor contact opgenomen met de private 
woonzorgcentra in onze gemeente, waarbij hij hen aangespoord heeft om deze 
aanbeveling op te volgen.

Tegelijkertijd beseft het gemeentebestuur ook dat de huidige situatie heel erg 
moeilijk is, zowel voor de inwoners van de woonzorgcentra, als hun familie en 
vrienden. Daarom engageert het bestuur er zich toe om verschillende opties te 
onderzoeken die bezoek aan inwoners van de woonzorgcentra alsnog, onder vei-
lige omstandigheden, mogelijk moeten maken.
Daarnaast werd ook beslist dat alle geplande jubilea en ontvangsten van de maand 
mei geschrapt worden. Uiteraard impliceert dit ook dat er geen nieuwe jubilea of 
ontvangsten ingepland worden.

WeL AArdBeien, Geen deLeGAtie Voor de koninG
Het aardbeicomité ziet ook het geplande bezoek aan het Koninklijk Paleis in het 
water vallen. De Koning zal dit voorjaar weliswaar kunnen genieten van de gele-
verde Melseelse aardbeien, maar deze zullen niet afgegeven worden door een 
delegatie van het aardbeicomité.

onderWijs
Omdat de Paasvakantie ten einde is, verloopt de opvang van kinderen niet langer 
langs ’t Boeleke en Het Ballonneke, maar wel terug langs de scholen, zoals dat ook 
voor de vakantie het geval was. 
In een poging om de verloren lestijd te compenseren, beslisten de gemeentelijke 
scholen al om alle extra en intra muros activiteiten te schrappen en de nog beschik-
bare tijd maximaal aan onderwijs te spenderen. Tegelijkertijd roept het gemeente-
bestuur de andere in Beveren actieve onderwijsnetten op om hetzelfde te doen.

Vrije tijd
Het college besliste tijdens de zitting van maandag 20 april ook al om de gemeen-
telijke culturele infrastructuur en de sporthallen dicht te houden tot en met eind 
juli. Wat de Vakantietoppers betreft, wacht het college nog even af. Daarvoor wordt 
gekeken hoe de situatie evolueert.

gelek At gezeet is
“Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het 

veld opkomen. Als het werkt, zal het dus altijd een draw worden.”  

(Johan Cruyff)
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In de TuIn
heerlijke lente

 
De afgelopen weken hebben we 

kunnen genieten van heerlijk 
lenteweer. Van ‘s morgens tot ‘s 
avonds prachtige zonnige 

dagen. Enkel het gebrek aan wat 
regen begint de meeste tuiniers 
een beetje zorgen te baren, want 

zo’n malse frisse regenbui zou weer 
wonderen kunnen doen en alles een groeispurt geven.

In de tuin is de bloei van de 
felgele dotterbloemen aan 
de vijverrand nu zo goed 
als voorbij en gaat het fes-
tival van de witte lente-
bloeiers nu verder. Nu is 
het de beurt aan de Japan-
se sneeuwbal (Viburnum 
plicatum ‘Mariesii’). Ik 
plantte meer dan twintig 
jaar geleden een viertal 
struiken in de tuin. Die zijn 
ondertussen uitgegroeid 
tot metershoge exempla-
ren die in deze periode van 

het jaar telkens een schitterend schouwspel bieden. De horizontale groeiwijze 
van de takken met daarop duizenden rechtopstaande witte bloemschermpjes 
zorgen ervoor dat het echte blikvangers zijn in de lentetuin. Aan de rand van deze 
bloemschermen lokken de grote witte onvruchtbare bloemen de insecten die de 
vruchtbare bloemen middenin bevruchten. Dat resulteert later op het jaar in mas-
saal veel zwarte bessen die enorm gelust worden door merels. Bovendien verkleu-
ren de bladeren in de herfst prachtig. Wat wil je van een tuinplant nog meer? De 
combinatie met de blauwe boshyacinten die er onder groeien is daarbij ook 
prachtig.
 
Ooit plantte ik ook enkele lelietjes-van-dalen in mijn tuin. Deze felle woekeraars 
hebben ondertussen een hele plek gekoloniseerd. Maar in deze tijd van het jaar is 
het toch een mooi zicht en telkens ik op die plek passeer komt mij die heerlijke 
geur toegewaaid. Na de bloei trek ik zo veel mogelijk bladeren uit zodat ze plan-
ten binnen de perken blijven. Ze zijn niet kapot te krijgen, de kruipende wortel-
stok zorgt er voor dat ze elk jaar opnieuw verschijnen en bloeien.

Deelnemers aan het witte 
lentefestival zijn op dit 
ogenblik onder andere ook 
de witbloeiende appelaars, 
de kweepeer en de rodo-
dendron. Allemaal om te 
mooier! Vergeet daarbij ook 
het lieflijke lievevrouwe-
bedstro niet. Dit mooi wit 
bloeiende bodembedek-
kertje groeit graag in de 
schaduw onder bomen en 
struiken in een redelijk 
vruchtbare grond. 

In sommige streken werden de bloemetjes in witte wijn gedaan om meiwijn te 
maken. Toch oppassen want overdrijven kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Nu bloeit ook schitterend de judasboom (Cercis siliquastrum). Wie deze prachtige 
voorjaarsbloeier in al zijn glorie wil bewonderen moet dringend in het park Corte-
walle gaan zien. Daar staat nu een zeer mooi volwassen exemplaar spectaculair te 
bloeien. Massaal veel roze bloempjes staan rechtstreeks op de schors. Daarom 
wordt het ook een naaktbloeier genoemd. Oók een echte aanrader om in de tuin 
aan te planten, indien je nog een plaatsje vindt tenminste!

François

Viburnum plicatum (sneeuwbal).

Lievevrouwebedstro.

Bloeiende rododendron.

Judasboom.

GeWesteLijke mAAtscHAppij Voor HUisVestinG

de rAAd VAn BestUUr deeLt VoLGende BesLissinGen mee.
De 12 sociale koopwoningen, gebouwd in Vrasene aan de Smisstraat/Koefering, 
zijn voorlopig opgeleverd en kunnen te koop worden aangeboden. De kandida-
ten-kopers zullen eerstdaags worden aangeschreven. 
Goedkeuring van de raming voor renovatie van badkamers en keukens in 14 
appartementen in Kallo en Beveren.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze van het bouwproject 
SABOT in Melsele (23 sociale huurappartementen, een ondergrondse parkeerga-
rage voor de sociale huurappartementen, 28 assistentiewoningen en een gemeen-
schapscentrum), gelegen tussen Hazaarddam en Grote Baan in Melsele. GMH is 
gedelegeerd bouwheer. Architecten: a33 architecten cvba uit Leuven. De aanbe-
steding werd op 10 april Europees bekend gemaakt. Tegen 2 juni worden de offer-
tes ingewacht.
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HorizontAAL:
(1) ultra hoge temperatuur 
(4) plantaardige roodbrui-
ne verfstof (8) dichtregel 
(10) werpen 1e p enk (12) 
grappenmaker aan een 
hof (14) Amerikaanse actri-
ce ~ Thurman (15) over-
schrijving met gestructu-
reerde mededeling (16) 
tweebenig meet- en 
tekeninstrument (18) 
Scandinavische naam (19) 
vlinderbloemige plant met 
driedelige blaadjes (20) 
modemerk ~ Miu (21) Erf-
goeddag (22) Brusselse 
gemeente (24) geëtste 
plaat (25) punt v aankomst 
bij een wedstrijd (28) 
brandstof (29) grove tarwe

VerticAAL: 
(1) ultraviolet (2) vistuig (3) vervoermiddel (5) noordwest (6) vooruitstekend deel vh 
gezicht tussen mond en voorhoofd (7) iem. die arm is (9) senior (11) reukwater (13) 
herbergier (16) iets verrichten, bedrijven, doen (17) science fiction (18) nog resterend 
(19) niet goed doorbakken, kleverig, plakkerig (20) heilig, overgeleverd verhaal ve volk 
over zijn herkomst en godsdienst (23) European Film Promotion (24) bep. loofboom 
(26) zijn 3e p enk (27) informatietechnologie

Wat Blijft

opLossinG krUisWoordpUzzeL 233

kruisWoordPuzzel 234

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 58: zoek Het Woord  (opLossinG in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

In memorIam Paul van ostaIjen 
Rozegeel en rozerood  
als gij ziet dat zo de wolken zijn  
aan de westerkim  
grijsgrauw paarsgrauw  
zó gij d’avend voelt aan d’oosterkim  
aan de westerkim als een gestrande boot  
aan d’oosterkim als een gordijn van uw kantoor  
niet als een kanten gordijn van uw salon  
maar als een vuile store op uw kantoor  
neem dan uw voorhoofd in de linkerhand  
zoals een denker in de hand een doodshoofd neemt  
in de linkerhand het hoofd  
in de rechterhand wat ooft  
van jonge bomen - als banaal symbool -  
en spreid uw sprankelend brein in ‘t rond  
 
Als dan uw broze brein verbreid is  
in ‘t rond  
de ronde stonden van uw eenzaamheid gaan rond  
en waar uw eenzaamheid gij eenmaal strooide  
van de westerkim naar d’oosterkim  
hangt vóór de westerkim het grauwe gordijn van uw kantoor  
waarachter uw boot gestrand is

Gaston Burssens (1896-1965)

ons elske
Als het vermoeden waar is dat het lawaai dat 
nogal wat Kieldrechtenaren ’s nachts uit hun 
slaap houdt, afkomstig is van de grote sche-
pen die ’s nachts hun motoren laten draaien, 
dan kan de oplossing eenvoudig zijn. Door 
ze te verplichten stroom van op de kade te 
nemen (walstroom), sla je twee vliegen in 
één klap: de schepen kunnen hun motoren 
stilleggen en tegelijk met de geluidsoverlast 
wordt zo ook de luchtverontreiniging een 
pak minder.
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Ron Van de Vyver is een geboren en getogen Beverenaar. Heel zijn leven staat in 
het teken van de kunst. Hij was leraar tekenkunst aan de Stedelijke Academie voor 
Schone Kunsten te Sint-Niklaas en te Beveren. De laatste negen jaar van zijn kunst-
onderwijscarrière was hij er directeur.  Sinds hij afstudeerde aan de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen is hij werkzaam als beeldend kun-
stenaar met heel wat tentoonstellingen in binnen- en buitenland.  In 2015 ruilde 
hij Beveren definitief met Oostende waar hij verder werkt aan de ontwikkeling van 
zijn artistiek oeuvre. Ook is hij daar actief werkzaam in de lokale artistieke en cul-
turele scène. De logeerpartijen van de kleinkinderen tijdens de schoolvakanties 
zorgen voor een intens aangename afwisseling. Toch nog een beetje heimat dat 
binnensluipt.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Zeker muziek beluisteren en verzamelen (cd en vinyl) voornamelijk in het genre 
rock en in mindere mate blues en jazz. In de zomermaanden schuim ik graag de 
rommelmarkten af in het muziek- en boekensegment op zoek naar vergeten of 
verloren items. Interessante live-optredens (muziek en comedy) en tentoonstel-
lingen in de buurt ontsnappen niet aan mijn aandacht en kunnen rekenen op 
mijn aanwezigheid. Daarnaast is enig bourgondisch leven mij niet vreemd tot 
tevredenheid van de plaatselijke horeca.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Vermits mijn muziekkeuze zo breed ligt beperk ik mij tot mijlpalen die mijn jeugd 
en verdere ontwikkeling bepaald hebben. David Bowie was mijn eerste grote 
openbaring, meer nog dan The Beatles en The Rolling Stones, met het nummer 
‘Space Oddity’ en het Ziggy Stardust vervolg. Een andere ‘wake up call’ was ‘Whole 
lotta love’ van Led Zeppelin.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Gezien de omstandigheden mag dit wat rustiger: ‘Mother Earth’ van Neil Young en 
nog wat Nick Cave, Leonard Cohen, en de laatste David Bowie.  Succes verzekerd 
denk ik. Om af te sluiten en iedereen terug met beide voeten op de wereld te bren-
gen een streepje Rammstein.
Welke sport beoefen(de) je?
Voetbal en tennis. Momenteel beperk ik mij tot wandelen.

Welke sport zie je liefst op TV?
Champions League voetbal. 

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Ook hier verwijs ik naar mijn jeugd toen we nog vatbaar waren voor idolen. In het 
wielrennen was mijn eerste idool Rik Van Looy gevolgd Herman Van Springel en 
daarna de onvermijdelijke Eddy Merckx, de grootste dus.  In het voetbal konden 
Eusebio, George Best en Johan Cruyff mij begeesteren.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Als kunstschilder met een uitgesproken kleurgebruik kan ik stellen dat ik alle kleu-
ren koester, met een lichte voorkeur voor de warmere tinten geel en oranje en een 
minste affiniteit voor groen.
Lievelingsgeur: de zeelucht. In deze milieu-problematische tijden geeft dit nog de 
grootste illusie van puurheid.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Catch 22 van Joseph Heller. Hilarisch en tegelijkertijd in-tragisch en zo herkenbaar.

Welke strip las je het liefste?
Suske en Wiske en Nero met in de hoofdrollen respectievelijk Jerommeke en Jan 
Spier.

Welk is je lievelingsgerecht?
De vol au vent en de kalfsragout van mijn echtgenote zijn onnavolgbaar.

Wat was je aangenaamste ervaring?
De geboorte van onze twee ‘wonderkleinkinderen’ (9 en 7 jaar ondertussen) en de 
uiteindelijke tijding dat onze dochter kankervrij werd bevonden na bijna 10 jaar 
strijd.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Vermits de reismicrobe niet aan mij besteed is, België dus met de échte stad aan 
zee, Oostende.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) Ik hou het 
bij de kunst en dan schuif ik Leon Spilliaert naar voor. Zijn tijdloos werk rond de 
zee oogt nog steeds actueel.   Hier zijn zelfportret
 
 
 
 
 

Wie is/was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Wat betreft Beveren: geen specifieke Beverenaar maar een symbool, de authen-
tieke weergave van de figuur Sint-Maarten. Kenmerkend voor onze gemeente.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Zoals hierboven al aangegeven: de stad aan zee.

Wat is voor jou geluk?
Genieten van de kleine dingen. Het avontuur dat zich onverwacht opdringt in een 
dagelijkse beleving en dat omhelzen. Het herkennen van serendipiteit en daar-
mee aan de slag gaan. Het grote zoeken is niet aan mij besteed. 

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Duvel en Orval.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Fietsen doe ik sowieso niet. In deze vraagstelling lezen dus. Verander je fietstocht 
in wandeling zal ik eerder voor de wandeling kiezen.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Hof ter Saksen.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Al die eigengereide politieke en andere leiders die zelfbelang en grootheidswaan-
zin hoog in hun vaandel dragen. Met één raket zullen we dus niet toekomen en 
het mag zeker verder zijn dan de maan.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat is een heel moeilijke omdat de herinnering aan mijn prille jeugd in fragmenten 
naar boven komt naargelang het contextueel verband. Het is vooral via de kleinkin-
deren dat diep geklasseerde anekdoten terug aan de oppervlakte komen als een 
vorm van herkenning. De rode draad hierin is wel de nestwarmte en geborgenheid 
die ik mocht ervaren binnen ons gezin maar ook met vrienden en de eerste school.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Ron Van de Vyver
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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

de WetenschAPPer
coronA

We horen de laatste tijd over niets anders mee pra-
ten alsof de wereld voor de rest stilstaat. Het over-
lijden van een icoon als Liesbeth List viel door de 
mazen van het nieuwsnet. Elke dag worden we 
met de neus op de coronafeiten gedrukt. 
Terecht,  want  we moeten met zijn allen conse-
quent zijn in ons gedrag. Wie naar het grootwa-

renhuis, de bakker, de visboer of de beenhouwer 
stapt, merkt dat de meeste mensen het voorgeschre-

ven gedrag rigoureus volgen. Winkelwagentjes worden ontsmet, de klant 
respecteert een onderlinge afstand van 1,5 meter. Een goede voorlichting is 
belangrijk. Herhaling is de kracht van de opvoeding, vandaar.

Coronavirussen zijn een familie van virussen die een infectie veroorzaken bij 
mensen en verschillende dieren, waaronder vogels en zoogdieren zoals 
kamelen, katten en vleermuizen. 
Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die 
bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in 
de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via 
de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het 
virus. Er is geen bewijs dat de besmetting via de huid gebeurt. Het risico op 
besmetting verkleint door meer dan een meter afstand te houden van zieke 
personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te heb-
ben voor een goede handhygiëne.

Het coronavirus overleeft gemiddeld zo’n drie uur op gladde oppervlakken 
en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels …). Wie virusdruppeltjes 
via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met 
het virus. Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen 
na contact met oppervlakken die door veel mensen worden aangeraakt. 
Door een oppervlak te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd. Op 
absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet 
goed overleven. Het virus is zeer gevoelig voor uitdrogen, warmte en zon-
licht.

Het gebruik van mondmaskers om een infectie met het coronavirus te voor-
komen, heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten met het coronavirus 
verzorgd worden en in laboratoria waar het lichaamsmateriaal van deze 
patiënten onderzocht wordt. Het dragen van mondmaskers op publieke 
plaatsen heeft momenteel geen enkele meerwaarde.
Tot vervelends toe volgende afspraken.

1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water 
en zeep. 
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant 
van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in 
een afsluitbare vuilbak.
4. Vermijd om handen en kussen te geven.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je 
handen.

Wa

eurekA! AfLeVerinG 1
pYtHAGorAs (cA 580-500 V.cHr.)

de drie-Vier-Vijf reGeL

Waarnemen is de essentie van weten-
schappelijk onderzoek. Pythagoras, 
geboren in Samos (Griekenland), ver-
moedde dat de aarde rond was. Hij staaf-
de deze bewering aan de hand van drie 
bewijzen: hoe noordelijker je gaat, hoe 
hoger de poolster aan de hemel ver-
schijnt; de achtersteven van een schip 
verdwijnt eerder dan de zeilen als het 
over de horizon vaart; de schaduw van 
de aarde tijdens een maansverduiste-
ring is steeds rond.
De dagelijkse beweging van sterren, 
zon, maan en planeten verklaarde hij 
door de draaiende beweging van de 
aarde. Motivatie zat hem in eenvoud: 
een kleine aarde laten draaien is makke-
lijker dan een enorme hemel laten rote-
ren.

Maar Pythagoras kennen we vooral uit 
de lessen driehoeksmeetkunde met zijn 
vermaarde stelling: het kwadraat van de 

schuine zijde (hypotenusa) van een rechthoekige driehoek is gelijk aan de som 
van de kwadraten van de andere twee zijden. Stielmannen gebruiken de wet om 
een rechte hoek te bepalen voor het aanleggen van een terras of de fundering 
van een huis bv. Ze gebruiken dan de drie-vier-vijf-regel. 

A = de kleine rechthoeks-
zijde

B = de grote rechthoeks-
zijde

C = de schuine zijde

Als je dus een stuk afmeet 
van 3 m als A, 4 m als B, dan 
moet C 5 m zijn. Je past dan 
de hoek aan tot het uit-
komt. De hoek is dan 90°. 
De Stelling van Pythagoras 
zegt : A2 + B2 = C2 (in het 
voorbeeld : 9 + 16 = 25).

Wa

www.onderwijs.vlaanderen.be

Stenen reliëf van Pythagoras uit de der-
tiende eeuw in de kathedraal van Chartres.
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

Onder het seizoen 2019-2020 mag, wat spelen betreft, een streep wor-
den getrokken. Het was het ACHTSTE seizoen van Waasland-Beveren in 
de hoogste afdeling. Niet minder dan 150 spelers werden in een compe-
titiewedstrijd in eerste klasse opgesteld, JAKUB PIOTROVSKI is nummer 
150 voor WB. Dat het voetbal erg is geëvolueerd op dat gebied moge blij-
ken als we de vergelijking maken met het SK Beveren van vroeger. Daar 
was ANDY JANSSENS ooit de 150ste speler die voor de club mocht debu-
teren in eerste klasse. Dat was in oktober 1992, in het 24ste seizoen van 
Beveren in eerste…wat ongeveer wil zeggen dat er nu 3 keer zoveel spe-
lers worden gebruikt als enkele decennia geleden. 
Moest een volledige competitie dit jaar worden afgewerkt , dan zou kapi-
tein MAXIMILIANO CAUFRIEZ waarschijnlijk de nieuwe koploper zijn 
geworden wat aantal competitiewedstrijden betreft op het hoogste 
niveau voor Waasland-Beveren. Nu blijft LAURENT JANS met 101 mat-
chen op kop.
De topt tien ziet er als volgt uit : Laurent Jans 101, Aleksandar Boljevic 98, 
Erdin Demir 97, Maximiliano Caufriez 93, Olivier Myny 85, Nana Ampo-
mah en Jur Schrijvers 84, Floriano Vanzo 81, Siebe Blondelle 80 en Colin 
Coosemans 79.

In onze reeks over benefietwedstrijden zijn Jean-Marie Pfaff, Paul Van-
genechten, Jean Janssens en Freddy Buyl reeds de revue gepasseerd. We 
zijn ondertussen in het jaar 1976 beland. Toen werden de verdedigers 
RICHARD VERELST en PAUL VANGENECHTEN gevierd voor TIEN jaar trou-
we dienst in het eerste elftal. Richard Verelst kwam uit de eigen jeugd en 
debuteerde in het seizoen 1965-1966 (in derde klasse B) onder trainer 
Omer Van Boxelaer. Na een mislukte start  (5 op 10) verving Van Boxelaer 
de verdedigers André De Poorter en Julien Van Gool door twee jonge 
spelers William Verdonck en Richard Verelst voor de thuismatch tegen VG 
Oostende (3-2). Verelst groeide uit tot de revelatie van het seizoen (hij 
speelde alle nog resterende 25 wedstrijden). SK Beveren pakte op de 
laatste speeldag de titel na een 2-2 op concurent Zwevegem. PAUL VAN-
GENECHTEN kwam er een jaar later bij, in tweede klasse toen (66-67). 
Paul had een jeugdverleden bij Beerschot maar Beveren haalde hem weg 
bij Gerda St-Niklaas. Hij kwam naar de Freethiel als aanvaller maar werd 
na een moeilijk eerste seizoen (maar 7 wedstrijden) succesvol omge-
vormd tot centrale verdediger. 
Verelst en Vangenechten kregen op 22 mei 1976 hun benefiet tegen de 
Spaanse tweede klasser HERCULES ALLICANTE.  Bij Allicante speelden 
een 5-tal Argentijnen, de belangrijkste was doelman Miguel Angel San-
toro, 12 jaar lang doelman bij Independiente waarmee hij 4 titels en 4 
Copa Libertadores (het equivalent van de Europacup) mee won . Hij was 
er ook bij op het WK 1974 met Argentinie. Een andere Argentijnse inter-
nationaal bij Hercules was GERONIMO SACCARDI (hij overleed op 
52-jarige leeftijd toen hij tijdens een tennispartijtje een hartaanval 
kreeg).  Jean-Marie Pfaff was geopereerd en werd in het Beverse doel 
vervangen door gastspeler (en Anderlecht-keeper) JAN RUITER. Een 
tweede gastspeler was niemand minder dan WILFRIED VAN MOER, toen 
actief bij Standard. Verder bij Beveren ook nog vier testers, Henri Bor-
remans (van Halle, hij zou later zes seizoenen bij Union spelen) en Henri 
Weynand (van Union, die ook nog bij Eupen actief was) en twee Argen-
tijnen, NENE en GUSTAVO LISAZO. Lisazo kreeg een contract en zou 
enkele seizoenen bij Beveren blijven. 3500 toeschouwers zagen Beve-
ren winnen met 5-2 met goals van 2X Lisazo,, Wilfried Van Moer, Fred 
Van Gremberghe en Jean Janssens. 
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tour de FrAnce.
In deze sportloze Corona-tijden kunnen we een tijdje de boeken toedoen, zoals 
het weekblad Sport-Voetbalmagazine sinds eind april doet. Ongelooflijk eigenlijk 
dat beroepsjournalisten niet voldoende fantasie en inspiratie hebben om hun tijd-
schrift te vullen. Terugblikken of eens nostalgisch doen over het verleden is leuk 
voor de ouderen en kan verrassend zijn voor de jongeren. Collega Jacques  reikte 
me ongewild een onderwerp aan in zijn rubriek “Gazet van Beveren-Waas” waarin 
hij het had over de 1 april-grap van 1957. Er zouden toen op drie lokaties in Beve-
ren , Melsele en Haasdonk helikopters een proeflanding maken met het oog op de 
Tour de France. Dagblad Het Volk (in die tijd een grote speler op de markt met 
700.000 lezers) bracht tijdens de Ronde van Frankrijk dagelijks een RONDEGAZET-
JE uit van vier pagina’s. Een half uur na de aankomst moest het krantje van de pers 
rollen en ten laatste twee uur later moesten alle verkooppunten in Vlaanderen (en 
in de glorieperiode, eind jaren zestig toen Jan Janssens de Tour won, en begin 
jaren zeventig met ondermeer Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper) bediend zijn 
.Dat was in die tijd een ongezien logistiek hoogstandje. Er werden in den beginne 
sportvliegtuigjes ingeschakeld die de krantjes dropten in een weide en en later 
werden helikopters ingezet om de krantjes te verspreiden...vandaar de 1 aprilgrap. 

Het was al in 1947 dat Het Volk 
begon met dat Rondegazetje. Het 
was een initiatief van Bart Lotigiers, 
de grootvader van zanger Helmut 
Lotti. Hij nam het eerste decennium 
voor zijn rekening. De oplage steeg 
gestaag van 10. 000 tot 125.000 in 
de gouden Eddy Merckx-dagen.  In 
de jaren zestig kostte het 1 frank, in 
de jaren zeventig 5 frank (de Neder-
landers betaalden 40 cent, wat over-
eenkwam met 8 frank). Tot in 1982 
werd er een toutkrantje gedrukt. De 
krantjes werden aan de man 
gebracht, meestal door tieners 
getooid met een oranje petje van 
“Het Volk” en een oranje linnen kran-
tenzakje. Zij stonden aan drukke 
kruispunten en gingen van café naar 
café (het was verlof, iedereen was 
thuis, reizen was er alleen voor de 
happy few) waar ze massa’s gazetjes 
kwijt konden. Naast uiteraard de uit-

slag en de stand, voorafgenomen interviews kregen ook dagelijks een aantal strips 
veel aandacht. THOMAS PIPS was de vedette . De stripfiguur van Buth (tekenaar 
Leo De Budt uit Gent) was razend populair. Buth verstopte in zijn strip elke dag een 
piepklein muisje waar de lezer naar moest zoeken.... het was een amusement voor 
de hele familie. 

Vele jaren na het verdwijnen van het Tourgazetteke van Het Volk wordt het nog 
altijd aanzien als een wonderlijk fenomeen en een unieke prestatie in de geschie-
denis van de Belgische pers. 

rB

sPort Anders
Lezer André Heyrman uit Kallo verzoekt ons niet uit het oog te verliezen dat 
KSK Kallo kampioen geworden is in derde provinciale. Door het stopzetten 
van de voetbalcompetities midden maart door de coronaproblemen werd 
de ploeg die op dat moment aan de leiding stond, als kampioen uitgeroe-
pen. De topwedstrijd tegen Opdorp kwam natuurlijk te vervallen.
Proficiat, KSK Kallo! En toon je een waardig kampioen door je volgend 
seizoen in tweede provinciale uit de slag te trekken. Een reeks die veel 
derby’s zal opleveren want er spelen heel wat Wase ploegen in mee. Hun 
supporters kijken er al naar uit. 

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                                        

sPreek-
Woorden

Als hadden geweest is, 
is hebben te laat.

zorAn kokot vAst in 
cAnAdA door coronA-virus

Ex-KSK Beveren-aanvaller ZORAN KOKOT beëindigde in mei 2019 zijn 
voetballoopbaan bij de Bosnische tweede klasser Slavia Sarajevo. De 
34-jarige aanvaller speelde anderhalf jaar op de Freethiel (van januari 
2008 tot juni 2010). Na zijn afscheid bij Sarajevo ging hij aan de slag om 
zijn trainersdiploma te halen. Dat resulteerde begin 2020 in een job als 

jeugdcoach in CANADA bij de Fogo Academie 
in Toronto. Kokot trok naar Canada om alles te 
regelen en het was de bedoeling dat zijn vrouw 
en dochter hem een maand later zouden 
komen vervoegen. Door het Corona-virus 
kwam die reunie er voorlopig nog niet.
Voor zijn komst naar Beveren was Zoran in 
2007 en 2008 al actief als speler in Canada bij 
twee ploegen, de Serbian White Eagles uit 
Toronto en de Hamilton Serbians (Hamilton ligt 
vlakbij Toronto…in 2003 hadden er de wereld-
kampioenschappen wielrennen plaats). 

rB

steunActie voor hulPverleners

Samen met enkele vrijwilligers, met de steun van Samana en het Rode Kruis 
van Beveren, zet ik een steunactie op naar de hulpverleners van woonzorg-
centra, ziekenhuizen, thuisverplegers, thuiszorg, poetsdiensten, psychiatri-
sche voorzieningen, ...in Beveren en het Waasland.

Mijn vrouw en ik hebben postkaartjes en postzegels laten maken van 
natuurfoto’s van haar.  Die kaartjes voorzien we, samen met de vrijwilligers, 
van een persoonlijke tekst, die onze dankbaarheid en solidariteit uitdrukt 
voor het moeilijke werk dat ze elke dag en zeker nu in deze Corona tijden 
doen. 

Hoe kunnen jullie steunen?
De kaartjes worden verkocht aan 3,5euro per kaartje.  Wij adresseren en 
schrijven de kaartjes en sturen ze met de post op.
Storten kan door een bijdrage op rekeningnummer BE55001884394344.  U 
kan voor 1 kaartje steunen of voor enkele.  Gelieve zeker je naam te vermel-
den.

Informatie kan via telefoonnummer 037556988 of via dit mailadres.
Wil je de campagne mee helpen verspreiden?

Al bedankt voor de steun,
Frank De Ryck  
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de Grootste deeLGemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
Omwille van de coronacrisis zal de 40ste sportmarathon dit jaar jammer 
genoeg niet kunnen doorgaan. Omdat er geen zekerheid is wanneer de crisis 
voorbij zal zijn, wordt de sportmarathon uitgesteld tot volgend jaar. Deze zal 
doorgaan op 7-8-9 mei 2021. Noteer die data dus alvast in jullie agenda!

°°

Iedereen herinnert zich toch uit vervlogen jaren het snoepkraam aan de 
kapel. We gingen er naar toe elk jaar opnieuw in mei en de klassen kwamen 
soms van ver!

°°°
Wel aardbeien, geen delegatie voor de Koning
Het aardbeicomité ziet  het geplande bezoek aan het Koninklijk Paleis in het 
water vallen. De Koning zal dit voorjaar weliswaar kunnen genieten van de 
geleverde Melseelse aardbeien, maar deze zullen niet afgegeven worden 
door een delegatie van het aardbeicomité.

°°°
Aangezien wegens C. er geen grote manifestaties mogen plaats hebben, ver-
vallen ook de Dorpsfeesten (en dat wist u al, ook de aardbeifeesten). Ook de 
sporthal van Melsele zal gesloten blijven al minstens tot eind juli.  

°°°

Het GrAfscHrift VAn de Week:
Hier ligt mijnen tekst stel u voor

Weggegooid want er ging niets door.

Den  est

Oplossing Crypto 58:  HAGEL   KOOKAS   WITLOOF   HALFDOOD   KUNSTGEBIT   
SCHOONZOON   PERMENANT   AANVRAGER   TOONZAAL   PIKORDE   STOVEN   
KLIER  en dus… GOLFTOERNOOI

zesentWintig kinderen bij 
zesendertig MinnAressen

Filips de Goede (°1396) had tij-
dens zijn leven drie wettelijke 
echtgenotes en verwekte daar-
naast bij 36 met naam geken-
de maîtresses niet minder dan 
26 bastaarden. Eén van de bas-
taarden, Antoon van Bourgon-
dië kreeg de heerlijkheid ‘Het 
Land van Beveren’ als geschenk 
van zijn vader. De Bourgondi-
sche hertog Filips de Goede, 
stichter van de Orde van het 
Gulden Vlies, overleed in Brug-
ge in 1467, hij verwekte bij zijn 

derde wettelijke echtgenote, Isabella van Portugal, maar één zoon, Karel de 
Stoute (1433-1477). Karel de Stoute sneuvelde in een veldslag tegen de Fran-
sen nabij Nancy. Zijn lichaam werd half opgevreten door de wolven terugge-
vonden. Bij de hoge adel was het verwekken van veel bastaarden een alge-
meen aanvaard gebruik. Sommige bastaarden werden zelfs door de paus 
gewettigd. ‘Des konings zaad en niet en smet’ was een bekend gezegde. Bis-
schopstaf en mijter waren blijkbaar ook geen beletsel om voor nakomelingen 
te zorgen. Eén van de meest frappante voorbeelden is dat Jan van Bourgondië 
(1404-1482), bisschop van Kamerijk, ook al een natuurlijke zoon van Jan Zon-
der Vrees en Agnes de Croy. Bisschop Jan hield o.a. Maria van Bourgondië, 
dochter van Karel de Stoute, boven de doopvont. De monseigneur verwekte 
niet minder dan zeventien kinderen en droeg, als hij oud en versleten was, de 
mis op gediend door 35 zonen en kleinzonen.

Richard Willems. 
(bronnen op aanvraag verkrijgbaar - richard@erasmus37.com )

Filips de Goede & Isabella van Portugal – G.T. 2012

dossier sPorting lokeren
Complottheorieën ontstaan bij belangrijke gebeurtenissen zoals bij  de 
moord op president Kennedy, of de dood van koning Albert I. Nu dus ook bij 
de verspreiding van het coronavirus. Het is zaak om zich te laten informeren 
door mensen met kennis van zaken.
Het faillissement van voetbalclub Sporting Lokeren ontsnapt er niet aan. Ver-
beelding slaat dan op hol en in een nationale krant werd gesuggereerd dat 
onze club Waasland Beveren er  een rol in zou spelen. Dit wordt door onze 
beleidsmensen ten stelligste ontkend. 

Ondertussen hebben we vernomen dat er een akkoord is tussen Sporting 
Lokeren en KSV Temse. KSC Lokeren-Temse zal onder het stamnummer van 
Temse uitkomen in Tweede Amateur en zijn duels afwerken in Daknam, de 
wit-geel-zwarte clubkleuren van Lokeren blijven behouden. De Beloften blij-
ven in Temse.
We kunnen enkel duimen dat het met de club goed gaat. Gezonde concur-
rentie en solidariteit kunnen hand in hand gaan.

Wa

Doet u mee aan het ambachtelijk weekend?
Het Ambachtelijk Weekend, met als thema ‘bloemen’, gaat dit jaar door op 22 en 23 
augustus (tenzij corona er een stokje voor steekt).
Kunstenaars en ambachtslui die hun werk thuis of in CC Ter Vesten aan het publiek 
willen tonen, kunnen zich t.e.m. 19 mei gratis inschrijven op www.ambachtelijk-
weekend.be

AmBAcHteLijk Weekend 2020
Beveren en andere gemeenten uit het Land van Waas en Zeeuws-Vlaanderen ver-
welkomen op 22 en 23 augustus 2020 ambachtslui en kunstenaars tijdens het 
jaarlijkse Ambachtelijk Weekend (tenzij corona er nog een stokje voor zou steken). 
In 2020 staat dit helemaal in het teken van bloemen.

Dienst Toerisme is op zoek naar creatieve ambachtslui. Voelt u zich geroepen om 
een heel weekend uw ambacht in de kijker te zetten? Schrijf u dan in als deelne-
mer. U kunt thuis uw ambacht tentoonstellen of vanuit CC Ter Vesten. De gemeen-
te zet hier zijn deuren open als verzamelpunt voor zij die thuis geen plaats hebben 
om bezoekers te ontvangen.

Toerisme Waasland organiseert i.s.m. Toerisme Beveren het Ambachtelijk Week-
end. Inschrijven is gratis en kan tot en met 19 mei. Deelnemers demonstreren hun 
ambacht en geven de nodige toelichtingen over hun hobby en beroep aan de 
bezoekers. Meer voorwaarden kan u vinden op de inschrijvingspagina.

Wil u Beveren graag op de kaart te zetten als creatieve gemeente? Vertel het ver-
der en schrijf u zo snel mogelijk in.

Inschrijven: www.ambachtelijkweekend.be
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‘t klokzeel
ons eLske…

Ons Elske is al jaren lang een vaste rubriek in de 
Beverse Klok. Elske is het frele meisje dat aan het 
begin van de Vrasenestraat op de Grote Markt 
bovenop de wereldbol zit van De Dageraad, het 
beeld van de hand van de pas overleden kunstenaar 
Valeer Peersman uit Temse.
Toevallig ben ik erachter gekomen dat Ons Elske een 
Duitse tegenhanger gehad heeft in de 19e eeuw. 
Aan de oever van de Elbe in Sachsen-Anhalt werd in 
het slotkasteel Zerben in de familie von Plotho in 
1853 het jongste  kind, een meisje geboren dat de 
naam Elisabeth kreeg. Haar ouders waren baron Carl 
Albrecht Felix von Plotho en barones Franziska 
Maria, geboren Welling.

…WAs ‘Unser eLseken’…
Haar roepnaam in de familie, die al drie dochters en 
een zoon had, werd ‘Else.’ Zij was een opvallend 
levendig kind, erg spraakzaam. Zij zocht steeds de 
natuur op en had vooral jongens uit de buurt als 
speelkameraadjes. Het liefst van al ravotte ze met 
een groepje en in het dorpje Zerben (dat nu 320 
inwoners telt) viel ze op door haar temperamentvol 
en onverschrokken optreden, zodat ze bij de bewo-
ners van Zerben dikwijls het onderwerp van de 
gesprekken was waarbij ze liefdevol gewoon door 
iedereen “unser Elseken” werd genoemd.
Zoals toen de gewoonte was bij de adellijke families 
werd de opvoeding van de kinderen von Plotho toe-
vertrouwd aan de pastoor van de parochie, aan een 
gouvernante en een privaatlerares die door Elske als 
vervelend en onbekwaam beoordeeld werd.
In 1864 verloor haar vader het leven bij een jachton-
geval zodat moeder Franziska de zorg over de eigen-
dommen van de familie en over haar vijf kinderen 

alleen te dragen kreeg. Om haar vier dochters tref-
felijk aan een geschikte man te helpen had ze haar 
handen vol. Evenwicht van stand en bezittingen 
waren bij de adel toen de grootste bekommernis; de 
liefde tussen de jonge mensen was bijzaak. Léon 
Armand von Ardenne, een kennis van de familie 
werd door de moeder als geschikte kandidaat aan-
gezien, ook al was Elske nog maar 14 jaar.

…in Het dUitsLAnd VAn de 19e  eeUW.

Als de moeder bij Elske op een verloving aanstuurt 
wijst de dochter dat koppig af. Drie jaar later geeft ze 
aan het blijvend aandringen van haar moeder toe en 
er volgt een huwelijk in 1873 met de veel oudere von 
Ardenne, wiens familienaam zij van dan af aan-
neemt.

Het huwelijk wordt gezegend met twee kinderen 
maar Elske is niet gelukkig. Zij leert een rechter ken-
nen en met hem begint ze in ’t geheim een verhou-
ding. Als von Ardenne dat ontdekt komt het tot een 
scheiding en de kinderen worden hem toegewezen. 
Het verhaal komt de Duitse schrijver Theodor Fon-
tane ter ore en die gebruikt het in zijn roman ‘Effi 
Briest’, een meesterwerk in de Duitse literatuur. Fon-
tane laat Effi, zoals Ons Elske in zijn roman heet, van 
verdriet sterven omdat ze haar kinderen mist.

Maar het echte Elske is een taaie tante die laat zien 
hoe creatief en wilskrachtig zij is. Haar kinderen 
nemen na zestien jaar weer contact met haar op. Zij 
werkt in de verpleging en op haar zestigste levens-
jaar leert ze nog  skiën en op haar tachtig jaar rijdt ze 
voor het eerst op een fiets. Zij overlijdt als ze achten-
negentig is.
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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

Door het hamsteren van 
de eerste week van de 
coronacrisis zijn er gere-
geld goederen te kort  in 

de supermarkt waar Riekes zich 
normaal bevoorraadt. Dat maakt 
hem een beetje zenuwachtig en als 
hij voor de tweede keer voor een 
leeg vak staat waar normaal het toi-
letpapier ligt, windt hij zich serieus 
op en maakt hij het voornemen om 
straks aan de kassajuffrouw te vra-
gen of het nog lang zal duren eer er 
terug van dat papier zal zijn. Maar 
hij wil geen zageman zijn en als hij 
voortslentert in de zaak valt hem 
het aanbod van toiletborstels op. En 
zonder er verder bij na te denken 
legt hij zo ’n ding in zijn winkelwa-
gentje.
Als hij twee weken later in zijn ver-
trouwde winkel komt, slaakt hij een 
zucht van verlichting als hij 
opnieuw wc-papier ziet liggen.
-Ge kunt niet geloven, zegt hij ’s 
anderendaags tegen zijn vriend 
Zjeraar, hoe content ik ben nu ik 
weer van dat papier kan gebruiken.

Ons dialect gebruikt, zoals veel 
andere Vlaamse dialecten, het 
woord DOPPEN voor stempelen of 
werklozensteun krijgen. En dat is 
eigenlijk afkomstig van een letter-
woord DOP, een afkorting van Door-
stroming OnderwijsPersoneel, een 
regeling in Nederland bij uitdienst-
treding van onderwijskrachten van-
af 55-jarige leeftijd. Omdat daarbij 
een kaart moest afgestempeld wor-
den, wordt een DOPPER ook een 
stempelaar genoemd.
Tegenwoordig hoor je bij ons dat 
een steuntrekkende werkloze ‘aan 
den dop’ is, ook al is hij nu geen 
‘stempelaar’ meer. Ik herinner mij 
nog uit de jaren 1950 en volgende, 
hoe op werkdagen een hele rij, 
meestal mannen, aan het bureau 
van ‘Gustje van den dop’ ( August 
Van Remoortere) in de Klooster-
straat stonden aan te schuiven. Van 
corona en anderhalve meter afstand 
houden hadden ze nog niet 
gehoord. En er waren er bij die in 
hun vuile overal vlug tot daar waren 
gekomen!?
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