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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

Ontdekking VAn een VAccin, Lees p. 4

Uit het verleden kunnen we veel lessen trekken. De meest tot de verbeelding 
sprekende infectieziekte is allicht de pest. Ze was ook de dodelijkste in onze 
geschiedenis. De pest wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis over-
gebracht door de rattenvlo. De voorbije vijfduizend jaar kostte ze, in talloze 
lokale uitbraken en minstens drie gedocumenteerde pandemieën, aan honder-
den miljoenen mensen het leven. De meest beruchte pestpandemie, de Zwarte 
Dood, dateert van midden 14de eeuw. Ongeveer zes eeuwen werden sommige 
samenlevingen telkens opnieuw getroffen. Betere hygiëne en sanitaire voorzie-
ningen in de 19de eeuw riepen de bacterie een halt toe. 
Tuberculose of tbc is een ernstige bacteriële infectieziekte, veelal veroorzaakt 
door Mycobacterium tuberculosis. Deze bacterie werd in 1882 ontdekt door 
Robert Koch. Door het gebruik van meerdere daartoe geschikte antibiotica is 
tuberculose tegenwoordig meestal goed te behandelen. Tuberculose behoort 
anno 2021 wereldwijd tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken. De 
sterfte aan de ziekte is mondiaal gezien ongeveer gelijk aan die door verkeers-
ongevallen. 

Bij het einde van de Eerste Wereldoorlog brak een grieppandemie uit die mil-
joenen levens zou eisen, naar schatting 30.000 tot 80.000 Belgen. Ze werd de 
Spaanse griep genoemd, Spanje was neutraal, omdat de strijdende partijen 
niet wilden toegeven dat ze verzwakt waren. Het patroon van de Spaanse griep 
kende veel gelijkenissen met de huidige coronacrisis. Vergelijken is lastig door 
de aard van het virus. Het was wel in volle oorlog met een verzwakte bevolking 
en er was gebrek aan medische ervaring en kennis. De bezetting en de censuur 
van kranten beletten het verspreiden van informatie. Tegen de superinfecties 
van bacteriële longontstekingen bestonden nog geen antibiotica. Dat excuus 
kunnen we nu niet inroepen. De Spaanse griep tastte voornamelijk jongeren 
aan, door eerdere epidemieën bleken ouderen beter bestand. Er was de nei-
ging om de ziekte te onderschatten. Wie gespaard bleef van complicaties, was 
na enkele dagen terug de oude. Soldaten werden geïsoleerd, scholen werden 
gesloten. Rouwstoeten waren verboden. Alles onder controle, maar het virus 
muteerde en organiseerde in oktober een tweede golf die zorgde voor een do-
delijke herfst. Het kwam op het moment dat er vele bewegingen waren: terug-
trekken van het Duitse leger, intrede van de bevrijders. Er waren zoals steeds 
complotdenkers die de schuld legden aan de communisten, publieke vrouwen 
of zelfs een Duits biologisch wapen. Eind 1918 leek alles onder controle, maar 
begin 1919 kwam er een derde golf. Die was wel minder intensief en het virus 
verdween definitief. 

Er zijn volgens specialisten drie lessen te trekken. Les 1: snel, drastisch ingrijpen 
is noodzakelijk. Les 2: het virus wordt binnengebracht door specifieke groepen. 
In 1918 waren dat de soldaten en nadien tastte de ziekte de arme, dichtbevolk-
te buurten aan. Nu was het de reizende middenklasse: skiërs in februari, strand-
toeristen in augustus. Les 3: de pandemie is pas voorbij als het virus volledig is 
teruggedrongen.

2020 was het jaar van de wanhoop. 2021 wordt het jaar van de hoop. Bedrijven rollen 
over mekaar heen om het meest geschikte vaccin te produceren. Astra Zenica heeft 
een geschil met de Europese Commissie over de inhoud van het contract. Er is de dis-
cussie over wie het eerst aan de beurt komt voor een vaccinatie. Welke beroepen zijn 
essentieel? Hoe zit het met de 65 plussers? En de jongere generatie? Ondernemers 
snakken naar adem. Veel vragen, veel verschillende opinies. Specialisten geven raad, 
politici voeren het beleid. De bevolking kan maar gemotiveerd blijven met een 
geschikte communicatie. We hadden vragen over het beleid  in onze gemeente. Onze 
burgemeester was bereid om een en ander toe te lichten. We trokken dus naar het 
‘schoon verdiep’ van het nieuwe gemeentehuis.

derde generAtie
Marc Van de Vijver volgde de opleiding landbouw in de Broederschool in Sint-Niklaas. 
In 1908 nam grootvader Petrus, één van de 18 uit het gezin, een  boerenbedrijf over in 
de Heirbaan Haasdonk. Vader Albert volgde hem op maar kreeg vroegtijdig te kam-
pen met gezondheidsproblemen. Marc, de jongste van vier (twee jongens, twee meis-
jes), zag zich genoodzaakt om bij te springen en werd in 1983 bedrijfsleider. Politieke 
ambitie liet hem echter niet los. In 1982 werd hij lokaal voorzitter van de CVP-jongeren, 
in 1988 OCMW-raadslid en vanaf 1994 lieten een 800 voorkeurstemmen hem toe om 
gemeenteraadslid te worden. In januari 1999 volgde hij Frans Van Overmeiren op als 
schepen van sport, jeugd en groendienst. In 2001 werd hij schepen van mobiliteit en 
land- en tuinbouw. Het vervolg kennen we. In 2005 ging burgemeester François Smet 
met pensioen en Marc volgde hem op als burgemeester. Een van de vele bevoegdhe-
den van de eerste burger van onze gemeente is volksgezondheid. En daar is tegen-
woordig veel rond te doen.
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cOVid-19, cOördineren en sneL reAgeren

De coronaproblematiek is een enorme uitdaging en  overstijgt de politieke belan-
gen. Federale, gewestelijke, gemeentelijke overheden moeten aan hetzelfde zeel 
trekken. Hier telt niet het spel van meerderheid en oppositie, algemeen belang 
moet primeren.  Burgemeester Van de Vijver is allesbehalve opgezet met het 
beheer van de crisis. Van bij de aanvang is gebleken dat er een kluwen van 
bevoegdheden is waar niemand nog wijs uit geraakt. Om efficiënt te werken 
dringt zich een herstructurering op. Op federaal niveau bepaalt de FOD Volksge-
zondheid de maatregelen om de crisis te beheren en te beheersen. Het overlegco-
mité komt telkens op vrijdag samen en beslist. Het is dan wachten op een ministe-
rieel besluit en dan pas kan de gemeentelijke overheid de nieuwe maatregelen 
vertalen in een beleid. Wekelijks komt de gemeentelijke taskforce (crisiscel) bijeen 
met vertegenwoordigers van koepelorganisaties: afdelingshoofd sociaal huis, 
rampenambtenaar (geen rampambtenaar), algemeen directeur, onderwijs, zorg-
punt (OCMW rusthuizen), interne preventieambtenaar, schepen sociale zaken, 
communicatieambtenaar, politie, brandweer. Coördineren en snel reageren is dan 
de boodschap. Onze burgemeester is opgezet met de ondersteuning van de pro-
vinciegouverneur Carina Van Cauter, die wekelijks een briefing geeft om onduide-
lijkheden op te klaren. Orde scheppen in de wanorde.

Wat het naleven van de maatregelen betreft. De medewerking van de bevolking is 
essentieel. Het is kiezen tussen gezond verstand en repressie met boetes. Als het 
ene afwezig is, is het andere een noodzaak.

VAccinAtiestrAtegie
Hoe verloopt de organisatie van zo een gigantische onderneming om iedereen in 
te enten. Veel zal afhangen van de beschikbaarheid van de vaccins. Er zijn voorlo-
pig drie belangrijke spelers: Pfizer (bewaar- en transporttemperatuur -70 °C, na 
ontdooiing nog vijf dagen bruikbaar), Moderna (bewaren bij enkele graden onder 
nul, na ontdooien nog 30 dagen bruikbaar in de koelkast) en Astra Zenica (minder 
koel bewaren, maar niet voor 55 plussers). Ze zijn goedgekeurd na controle door 
het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). De burgemeesters van de 
gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Zwijndrecht hebben 
samengezeten en beslist om twee centra in te richten. Per 50.000 inwoners kan er 
één vaccinatiecentrum opgericht worden.

In de oude sporthal in de Klapperstraat worden vier lijnen opgericht en afhanke-
lijk van de beschikbaarheid wil men uitbreiden tot zes lijnen. Vorige week werd 
met succes een oefening (een dry-run) georganiseerd. Contracten terzake zijn 
afgesloten door de Europese Commissie en we kennen de heisa rond de levering.

In januari kwamen de bewoners, het personeel (dokters, verpleegkundigen, facili-
taire diensten) van de woonzorgcentra aan de beurt. Die zijn ondertussen aan een 
tweede prik toe. Daarna komen de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen aan 
bod en het niet-medisch personeel. Vanaf half februari de 65-plussers en de men-
sen met onderliggende gezondheidsproblemen en met essentiële beroepen. 
Vanaf maart is er de derde fase voor de rest van de bevolking. De timing kan nog 
gewijzigd worden. Nog een opmerking wil de burgemeester nog kwijt: elk leven is 
essentieel.

VrijWiLLigers 
De eerstelijnszone Waasland (ELZ) is op zoek naar vrijwilligers voor de bestaffing 
van het gebeuren met zowel medisch als niet-medisch personeel. Het engage-
ment kan via info@elzwaasland.be. Een vragenlijst zal je worden doorgemaild 
zodat men je een plaatsje kan geven in het project. Men verwacht dat het een 
organisatie van lange adem wordt die zeker zal lopen tot eind oktober en men zou 
zoveel mogelijk met eenzelfde equipe wil werken. Aan de helpende handen wordt 
gevraagd om zich minimaal 8 uur per week vrij te maken en dit gedurende drie 
weken. Ze zullen ook tijdig gevaccineerd worden alvorens aan de slag te gaan. 
Vele handen maken het werk licht. 

Tijdens het schrijven van dit verslag kregen de kappers het goede nieuws dat ze 
vanaf 13 februari de deuren mochten openen.  Een lichtpunt op het einde van de 
tunnel? Het wordt in elk geval een lange tunnel.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Het nieuwe cabinet.

de Wetenschapper
griep

Het was te voorspellen. Door onze stringente 
coronamaatregelen wordt het gewone griep-
virus buitenspel gezet. Het beperkte vliegver-

keer smokkelt weinig virussen mee. Februari 
is traditioneel de maand waarin de griepepi-
demie zich op gang trekt. Op dit moment 
circuleren er onder onze bevolking zo goed 

als geen griepvirussen. Een gemiddelde win-
ter veroorzaakt enkele honderden tot duizen-

den overlijdens ten gevolge van griep. 
Wordt 2021 een jaar zonder griep? 

Goed nieuws, op het eerste gezicht toch. Het griepvirus verandert voort-
durend van structuur, het muteert zoals het coronavirus om zich te ver-
schansen tegen ons immuunsysteem. Elk jaar in februari bekijkt de WHO 
(Wereldgezondheidsorganisatie) welke stammen in het nieuwe vaccin 
moeten worden opgenomen. Maar als er geen griepvirus te bespeuren 
valt omdat de griep een jaar vakantie neemt, is het moeilijk om een ade-
quaat vaccin te ontwikkelen. Er is nog een probleem. De natuurlijke 
afweer van de bevolking staat als gevolg van deze wapenstilstand op een 
laag pitje. Het is bijgevolg logisch dat in 2022 meer mensen vatbaar zul-
len zijn voor griep. Griep is een blijvertje.

WA

LeK at gezeet is
Te leven is een gunst,  te weten hoe is een kunst

(Toon Hermans)  



Eeuwenlang werden 
armen, behoeftigen en 

zieken aan hun lot overgelaten.  
Zo ook in Beveren.  De eerste verbeteringen in de 
zorg kwam er met de oprichting van de weldadig-
heidsbureau ’s (werk van de armen) opgericht in 1796 
door de Franse overheid die de alleenheerschappij van 
de Katholieke kerk in de armenzorg niet langer wilde 
toestaan.  Maar een echt ‘gasthuis voor arme lieden’ 
bestond er niet in Beveren.  Het was Pastoor Cools 
(1787-1866) die in die behoefte wou voldoen en hij 
richtte een hospitaal op.  Beveren kende toen ongeveer 
3.000 armen.  De oprichting werd begroot op 250.000 
frank, een onnoemelijk groot bedrag in die tijd.  Pastoor Cools haalde dat geld, of 
toch een groot deel ervan, op door giften die hij kreeg van de adel.  Hij kreeg geld 
maar ook waardevolle stukken die onder vorm van een loterij werden omgezet in 
baar geld.  Zo was er onder meer een ‘kussen’ geschonken door de koningin die het, 
volgens het gerucht, zelf had gemaakt.  Burgemeester Everaert, die het hospice 
steeds had gesteund, gaf na zijn dood één derde van zijn fortuin aan het hospitaal.  
Het ging hier over bijna twee miljoen frank.  Voor de bediening had pastoor Cools de 
toelating van de bisschop ontvangen om een nieuwe kloosterorde op te richten.  Dat 
werden de ‘zusters van de heilige Vincentius-a-Paulo’.  De zusters richtten zich vooral 
naar zieken en ongeneesbaren, maar ook naar oude mannen en vrouwen.  Later 
werd dit hospice nog uitgebreid met een kantschool en een ‘landbouwerij’.  Pastoor 
Cools en burgemeester Everaert werden vereeuwigd in een standbeeld waarin zij 
onder de vleugel van de engel van barmhartigheid worden afgebeeld.   Dat beeld, 
enkele jaren geleden nog volledig gerestaureerd door Noortje Cools prijkt momen-
teel in  de binnentuin van het vernieuwde woonzorgcentrum te Beveren.

J.B.

Kunstmo(nu)menten
VrOUWenkUnst in BeVeren

De kunstenaarsindex in Kunstmo(nu)menten oogt mannelijk. Met een verhou-
ding van ongeveer 1 vrouw op 10 mannen is een genderevenwicht heel ver 
weg. Op schilders Alice Van Meirvenne en Bertha Van Meirvenne na, kwamen 
alle vrouwelijke kunstenaars pas vanaf de opening van CC Ter Vesten in 1996 in 
beeld. Monique Reyniers (muurtekeningen in foyer en cultuurcafé), Margot 
Dieleman (fotoproject in foyer en bibliotheek), Gerda Dendooven (glasramen 
in bib) en Ana Torfs, die onder een glasstrook aan de inkom vergeten woorden 
liet oplichten. Spijtig dat vocht een spelbreker is. Gelukkig staat het tweede deel 
van CINOC droog in de bib.
Stilte (2010) van Maen Florin kan enkel worden bewonderd tijdens evenemen-
ten in ontmoetingscentrum ’t Klooster in Vrasene. Het verdient beter.
Na ‘Kunst om te Koesteren’, in 2016 georganiseerd door Rotary Beveren, kocht 
onze gemeente van Else Ringnalda twee vrouwenfiguren op een waterlelie-
blad. Ze kregen een plaats naast de toegangsbrug naar het kasteel. Voor de 
orangerie van Hof ter Saksen zitten twee Vrolijke Madammen van Veerle De Vos. 
Zij waren te zien op de KotK-editie van 2019. 
Aan WZC Briels schittert sinds 2014 Fragmented Glow van Elise Eeraerts en in 
WZC De Notelaar (2012)  hangen foto’s van Sarah Vanagt.
De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting kreeg in 1997 Dansende Zwa-
nen voor de deur. Kunstenaar Margrit Van Nuffel maakte ook Poëzie (2000) voor 
Woonerf De Cauwen in Vrasene en in 2017 kwam in de zelfde gemeente haar 
Verwondering bij het project Smishoek.
Wachtende Benen van Brenda De Bock hangt op zijn plaats in de voetgangers-
tunnel onder het spoor (2010).
In 2015 maakte Lut De Baere ter gelegenheid van 10 jaar FairTrade gemeente 
op vraag van GROS Sterrenvanger. Het kreeg een hoekje aan het onthaal in het 
gemeentehuis in de Stationsstraat.
Lut Vandebos en haar partner Niko Van Stichel hebben twee kunstwerken in de 
Waaslandhaven: ContainerKathedraal (2017) en Baken (2020), dat een artikeltje 
kreeg in De Beverse Klok van 8 januari.
2021 opende met Waterbloem van Tinka Pittoors (Beverse Klok 5 februari) en er 
is nog meer op komst. PCR Beveren is in blijde verwachting van een werk van 
Edith Ronse. De plaatselijke cultuurraad schenkt ter gelegenheid van zijn vijf-
tigste verjaardag Imprint of a Memory aan de gemeente. Hof ter Welle zal een 
gedroomde locatie zijn voor het intieme beeld.
Om volledig te zijn, vermelden we nog (het niet publiek toegankelijke werk) 
La Rencontre I en II van Sofie Merken. Zij won in 2017 de Grote Prijs Piet Staut 
(schilderkunst) en staat als enige vrouw op de lijst met alle prijswinnaars vanaf 
het ontstaan van de prijs in 2001.

Kunstmo(nu)menten, een uitgave van De Beverse Klok, overstijgt het gemeentelijk kunstpatrimo-
nium. Het boek behandelt ook kunstwerken in diverse zorgcentra en bij projecten van de Gewes-
telijke Maatschappij voor Huisvesting. Daarnaast is er Street Art, monumenten, … In Beveren is 
meer te zien dan je denkt.
Het boek telt 368 pagina’s en meer dan 770 foto’s en illustraties. Het kost 33 euro en is verkrijg-
baar bij de auteurs (Wilfried Andries, Lindenlaan 56 en Gerda Drieghe, Schoofland 38), bij Toe-
risme (Grote Markt) en Standaard Boekhandel. 

GerdA
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VOLKSE GEBRUIKEN (deeL 2)

WAs het VrOeger zOVeeL Beter?
 
In deel 1 over de uithangborden vroeg ik me af of het alleen de herbergen waren 
die zo ‘n bord hadden en van waar die drang kwam om zich van anderen te onder-
scheiden. Eigenlijk was het zo: overal waar men een bepaalde vorm van handel 
dreef wilde men dat aan de passanten en aan de rest van het publiek zo goed 
mogelijk kenbaar maken. Ook moesten de klanten in de gelegenheid zijn om te 
vertellen waar ze geweest waren en of ze er goed, minder goed of slecht behan-
deld werden.
En begin maar eens een café of winkel juist te situeren als er zoals toen nog ner-
gens een straatnaam of een huisnummer te bekennen viel.
In het begin waren dat meestal borden met tekeningen, dikwijls afgekeken van de 
wapenschilden van de kasteelheren en de ridders, zoals een gouden leeuw, een 
helm met of zonder vederbos enz.
Later, als het volk geleidelijk aan geletterd werd, kon men die tekening vervangen 
door de geschreven naam van de instelling, al bleef de tekening heel lang in 
zwang omdat het volk de voorkeur gaf aan iets beeldrijks.
Geleidelijk aan begon men benevens de naam van het café ook andere vermel-
dingen op het uithangbord te schrijven. Dikwijls kwam de naam of de bijnaam 
van de uitbater erbij.
Denk aan het oude Kruibeekse café ‘De Voermansrust.’ De bijkomende vermelding 
‘Bij Roos Pap’ werd geleidelijk bekender dan de echte naam die bij menige bezoe-
ker zelfs totaal onbekend bleef.
En een andere keer kwam er iets over de specialiteit van het huis op het bord. 
Dikwijls was dit iets schilderachtigs, soms ook dubbelzinnigs of in vele gevallen 
iets humoristisch.
Tussen Burcht en Kruibeke was er rond 1860 herberg ‘In het Schippershuis’ en het 
opschrift werd vervolledigd met:

‘Hier verkoopt men beer en bier met maten,
de schipper wacht na zijn geld,
en de brouwer na zijn vaten.’
 
Of wat dacht je van:
‘Hier is ’t bij Jan Petat
de levers zijn droog
en de glazen altijd nat.’
 
Soms is het eenvoudigweg de functie van het café die beschreven wordt.
‘Al wie dorst heeft
Krijgt hier bier,
Al wie kou heeft
krijgt hier vier.’
 
De gebruikte taal mag zelfs heel direct zijn, als het maar met humor gebracht is.
‘Bij Lowie Van de Plas
gaat het bier in de klant
en het geld in de kas.’

(deel 3 en slot in onze volgende Klok)
rP

EurEka!    AfLeVering 18

edWArd jenner (1749-1823)
VAccinAtie

Het verhaal van vaccinatie is er een van experimenten en de juiste interpretatie 
ervan. Pokken was in die tijd een dodelijke ziekte waarbij voornamelijk kinderen 
overleden. In Europa spreekt men van 60 miljoen slachtoffers. De achttiende eeuw 
staat bekend als de eeuw van ‘verlichting’, op wetenschappelijk gebied werd de 
experimentele methode als basis aanvaard. 
Edward Jenner, een Engelse arts, ontdekte dat melkmeisjes resistent waren tegen 
het virus van pokken. Zij hadden een ongevaarlijke besmetting met koepokken 
opgelopen. Het bracht Jenner op een idee. Hij verwijderde vocht uit een bult op 
de hand van een melkmeisje met koepokken en entte dit in de arm van een acht-
jarig jongetje. Hij kreeg geen bijverschijnselen en bij een volgende pokkenepide-
mie bleef  hij gespaard. Later gebruikte hij materiaal van menselijk pokkenbultjes 
en het kind werd niet ziek. Op die manier ontwikkelde hij in 1798 de eerste vacci-
natie. En dit zonder kennis van het bestaan van virussen en van immunologie. 

In elk geval effende hij het pad voor Pasteur, de eerste microbioloog, die verzwak-
te miltvuurbacteriën en hondsdolheidsvirussen kweekte en gebruikte als vaccin. 
De Wereldgezondheidsorganisatie organiseerde eind 20ste eeuw een massale 
vaccinatie campagne tegen pokken en kon in 1980 melden dat pokken waren 
uitgeroeid.
In het woord vaccinatie vind je trouwens nog het Latijnse woord vacca (het Franse 
vache of koe) in terug. Vaccinatie is het inbrengen van een vaccin van verzwakte 
ziekteverwekkers om het lichaam aan te zetten tot actieve immunisatie. 
Anders is het bij het inspuiten van antistoffen zodat de persoon beschermd is 
tegen een infectie. Men spreekt dan van passieve immunisatie omdat de persoon 
antistoffen krijgt tegen een verwekker zonder dat hij die zelf actief heeft aange-
maakt.

De pioniers van de koepokinenting hadden het echter niet gemakkelijk. Ze stuit-
ten op een muur van gewetensbezwaren, onverschilligheid, onwetendheid en 
vooroordelen. De belangrijkste daarvan was dat vaccinatie het vertrouwen in de 
Heer zou ondermijnen. Plagen als de pokken waren een gesel Gods, een beproe-
ving waartegen men zich niet mocht wapenen. Gewetensbezwaren kwamen in 
de 19de eeuw in veel bredere kring voor dan tegenwoordig. Er waren vrome 
katholieken die pokken en andere volksziekten als een straf van God zagen en 
daarom inenten niet geoorloofd vonden. Streng-gereformeerden verzetten zich 
tot op de dag van vandaag tegen de ‘Goddeloze kuur’. 

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

Jenner geeft een inenting in 1798  aan James Phipps. Schilderij van Ernest Board (1915). 
Enkele dagen later kreeg de jongen een milde vorm van koepokken, waarvan hij snel en vol-

ledig herstelde. Ongeveer twee maanden later besloot Jenner een gewaagd experiment uit te 
voeren, dat in deze tijd om ethische redenen als zeer dubieus zou worden bestempeld. De arts 
besmette de herstelde James Phipps opnieuw, maar nu met de échte pokken, om te ontdek-

ken of de jongen dankzij de eerdere milde koepok-besmetting nu niet meer vatbaar was voor 
de mensenpokken. De knul werd niet ziek.

Er waren ook andere bezwaren. Indianenverhalen deden de ronde dat door toe-
diening van de koepokken op den duur heel de natie zou ‘verrunderen’. Dit was 
nog niet het grootste struikelblok. De goegemeente was behept met het eeuwen-
oude denkbeeld, afkomstig uit de Arabische geneeskunde, dat typische kinder-
ziekten als pokken en mazelen niet van buiten komen, maar binnenin zetelen. De 
vuile stoffen die het kind in de baarmoeder heeft binnengekregen moeten het 
lichaam uit. Men moet de pokken niet voorkomen, je moet ze juist krijgen, zo werd 
gedacht. Kringen rondom de Nederlandse Vereniging voor Kritisch Prikken, opge-
richt in 1994, geloven nog altijd dat kinderziekten een louterende werking heb-
ben op het gestel. Om de pokkenvaccinatie geaccepteerd te krijgen, moest men 
mensen eerst uit het hoofd praten dat de pokken aangeboren waren.

WA

Deze spotprent illustreert de bijgelovige kritiek in verband met de pokkenvaccinatie.
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In de TuIn
Winter!

Veel tuiniers en natuurliefhebbers hebben om neerslag en winter gevraagd. Ze 
hebben beiden gekregen. En véél neerslag en een férme winterprik. Eerst onder 
de vorm van bakken regen en als de putten en beken vol stonden kwam er nog 
eens een pak sneeuw en vorst bovenop. Wie dacht dat het niet meer zou winteren 
met de heersende klimaatverandering is verkeerd geweest. Er valt voor te vrezen 
dat dit het klimaat van de toekomst zal zijn. De winters extreem nat en de zomers 
extreem droog. De boodschap is dus zoveel mogelijk water opvangen wanneer 
het er is om het te gebruiken wanneer het nodig is.
Het koude winterweer heeft ook zo zijn voordelen. Door de sneeuw komen vogels 
dichter bij de bewoning om hun kostje bij mekaar te zoeken. En wanneer je dan 
nog voedsel aanbiedt is het helemaal plezant. Een plejade aan tuinvogels passeert 
in de tuin de revue. En dan nog in redelijk grote aantallen. Kool- en pimpelmezen, 
groenlingen, veel vinken, 2 grote bonte spechten, de groene specht, roodborstje, 
noem maar op. De sympathiekste vogeltjes vind ik de staartmeesjes. Je ziet ze 
zelden of nooit alleen, altijd in groepjes, die pluizige bolletjes met de lange staart. 
In de sierappelaar is het een begankenis van lijsterachtigen. Merels, zanglijster en, 
jawel, de kramsvogels en koperwieken zijn er weer. Ze zullen maar ophouden als 
de boom helemaal gepluimd is.

Bestaan er mensen die irissen niet mooi vinden? Ik ken er geen. Het plantenge-
slacht iris of lis is groot en divers en bevat heel wat soorten, maar allemaal zijn ze 
om te mooier. Er zijn soorten die met hun vlezige wortelstok half boven de grond 
graag staan bakken in de brandende zon, zoals de baardiris. Maar dan heb je ook 
soorten zoals de gele lis, de enige inheemse soort, die graag met haar voeten in 
het water staat. En daartussen heb je allerlei andere soorten die graag daar ergens 
tussenin groeien.

Maar je hebt ook soorten die uit knolletjes groeien, de zogenaamde bolirissen. 
Eén soort daarvan is de dwergiris (Iris reticulata) die afkomstig is uit de bergen van 
Turkije en omstreken en heel vroeg in het voorjaar bloeit. Ik plantte in het najaar 
een dertigtal bolletjes in een pot en die zorgen nu voor een schitterende bloei. 

Gewoonweg prach-
tig en zeker aan te 
raden om eens zelf 
te doen! Identiek 
aan de grote soor-
ten maar dan in 
miniversie, met een 
hoogte van iets 
meer dan twintig 
centimeter. Het 
voordeel van bollen 
in pot is dat je ze bij 
slechte weersom-
standigheden en in 
noodgevallen kan 
binnen halen. En 
dat kwam nu goed 
van pas. In pot val-
len ze ook niet ten 
prooi aan woelmuizen, indien je die vervelende knagers in de tuin hebt.

Vóór de sneeuw viel konden we ook nog genieten van de bloei van de voorjaars-
cyclamen (Cyclamen coum). Eens kerstmis achter de rug neemt deze soort het 
over van de herfstbloeiende cyclaam. Als we de twee bloeiperioden samentellen 
komen we zo bijna aan een half jaar bloei van dit kleine maar heel mooie plantje. 
Zelfs enkel de bladeren met de kerstboomtekening zijn al mooi. De koude deert 
het niet, want nadat de sneeuw verdwenen zal zijn, zal het gewoon verder gaan 
met bloeien. De ideale plaats is een humusrijke grond onder bomen. Eens de plat-
te knollen goed geworteld zijn zullen ze zich stelselmatig uitbreiden. De bloemen 
worden bestoven door bijen en hommels, waarna de steeltjes zich opkrullen en 
de zaden naar de bodem buigen. De zaden zijn voorzien van zogenaamde mie-
renbroodjes. Dat zijn aanhangsels aan de zaden waarmee mieren hun larven voe-
den en dus meeslepen naar hun nest. Nadien worden de zaden weer naar buiten 
gedragen en onder andere zo geraken de planten verspreid. Het is altijd een fraai 
beeld als je ze massaal in bloei onder bomen aantreft.

Het wordt nu ook hoog tijd om de nestkasten van vogels te reinigen. Ik zie nu al 
meesjes regelmatig nestkasten inspecteren. In oude nesten zitten dikwijls parasie-
ten die vogels redelijk wat schade kunnen berokkenen. Dat moeten we proberen 
te voorkomen.
Wie een blauwe regen heeft en wie deze lente veel bloemen wil hebben moet nu 
de zijscheuten op twee ogen inkorten. Een goede raad van de Engelse tuinier en 
tv-presentator Monty Don: van een blauwe regen snoei je de lange zijscheuten 
van de gesteltakken op acht ogen in de achtste maand en dezelfde zijscheuten op 
twee ogen in de tweede maand. Een tip van een ervaren man die het kan weten. 
We hebben de zeer sombere maand januari achter ons gelaten en kijken met zijn 
allen reikhalzend uit naar meer zon, warmte en menselijk contact.
Nog een beetje geduld, het is allemaal op komst!

FrAnçois

Hof ter Saksen in de sneeuw.

Staartmezen. Kramsvogel in de sierappelaar.

Dwergiris.

Voorjaarscyclamen Plantentuin Meise.
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hOrizOntAAL:
(1) uiting van vrolijkheid 
op het gezicht (4) vorm 
voor het maken van 
schoenen (7) voor de 
middag (8) effen (9) Sint 
(10) kortste, dikke vinger 
(11) jus (13) kwaliteits-
krant (14) werkkledij (16) 
tweemaal de vijfde letter 
van het alfabet (17) man-
nennaam (20) wiskundig 
getal (21) het eeuwig heil 
deelachtig (22) roofdier 
(24) eenheid van elektri-
sche spanning (25) gees-
telijkheid (28) Spaanse 
uitroep (29) meestal ‘s 
nachts levende vogel 
(30) instrument dat ver-
anderingen kan waarnemen

VerticAAL:
(1) hulpmiddel om op iets te klimmen (2) aperitiefhapje (3) dat wat grappig is (4) 
inhoudsmaat voor vloeistoffen (5) verhandeling (6) omsloten en overdekte ruimte 
voor het houden van vee (12) kalkmengsel (15) soort zeehond (18) rechthoekig baksel 
met hokjesmotief (19) kamerplant (20) kip (Sp) (22) moreel bedorven (23) vroegere 
Europese munteenheid (26) lithium (27) achtervoegsel van domeinnamen in Zweden

Wat Blijft

OpLOssing krUisWOOrdpUzzeL 251

KruisWOOrdpuzzeL 252

crYptO 77 zOek het WOOrd  (OpLOssing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

Voor jou
Ben jij het die dit leest? Heb je net 
je astrakan muts afgezet, en vallen nu 
je zwarte krullen warm naar het papier? 
Slaat het licht van deze bladzij 
op in de goudspikkels van je ogen, 
glimlach je gelukkig, nu je merkt 
dat ik dit weet, en breng je ook 
je donkere lippen zo dicht bij de woorden 
da het lijkt of je ze gaat kussen? 
Leg je, toch even onzeker, je vinger 
tussen de bladzijs, druk je het boek 
tegen je borst, waar het ritselt 
door het bonzen van je hart? 
Ben je nòg mooier nu, kijk je door het raam? 
Wees gerust: dit is werkelijk voor jou geschreven.

Hans Warren (1921-2001)

De gazet van 7 mei 1961 kondigt de nieuwe regering (CVP-Socialisten) 
aan.  Eerst minister is Theo Lefèvre en de vice-eerste minister is Paul 
Henri Spaak. Belangrijke punten uit het programma : sanering van de 
begroting, strijd tegen de werkloosheid en de toekomstige structuur 
van de regering.  Zoveel nieuws was er dus met onze huidige regering 
niet onder de zon.  Turnkring ‘Jong Waasland’ organiseert gouwturn-
kampen.  Heel wat turnkringen uit de provincie doen mee.  De origi-
neelste naam is voor een groep uit Zottegem : ‘Eikels worden bomen’. 
Het gemeentebestuur vraagt aan alle bezitters van een auto, om mee 
te rijden in een betoging naar Antwerpen, teneinde de realisatie van 
de E3 af te dwingen.  Vrijwel alle Wase gemeenten doen diezelfde 
oproep.  De zusters van de Presentatie openen een wijkschool voor 
kleuters op het einde van de Kasteeldreef en in Melsele wordt A. Sabot 
aangesteld tot Pastoor. Dat ze in die tijd niet bijzonder goed waren in 
gedichten maken, dat blijkt onder meer uit het gedicht dat ze voor de 
nieuwe pastoor maakten op wijk Den Es.  Ik neem het letterlijk over :’ 
Hier aan het Kapelleken,  klinkt het als een belleke, welkom nieuwe 
herder goed, door Uw schapen blij gegroet ‘ Een firma ut Izegem maakt 
reclame in de Gazet van Beveren.  Na twintig lessen – per briefwisse-
ling nota bene – krijgt men het diploma van goochelaar of hypnoti-
seur.  Na 1 maand kan men al voorstellingen geven.  Kostprijs : 500 
frank. Op een andere plaats zoekt diezelfde firma verkopers van zak-
kalenders.  Een bijverdienste voor mislukte goochelaars ?  

J.B.
(wordt vervolgd)

Weer-
spreuK

Als de dagen lengen, 
gaat de winter strengen
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Ik ben Lut De Baere, een bezig 
bij, mag je wel zeggen. Ik zet 
me, dagelijks, in voor BOKS 
vzw, ondertussen al meer dan 
25 jaar. Personen met een stof-
wisselingsziekte zijn zeldzaam 
en hun problematiek wordt 
vaak vergeten en daaarom is 
het nodig dat BOKS vzw regel-
matig met de overheid onder-
handelt om ook voor deze 
groep de beste zorg te beko-
men. 
Montmartre op Hof ter Saksen, 
welke dit jaar niet kon door-
gaan, omwille van de Covid-19 
situatie word door een vijfkop-
pig team georganiseerd, waar-
van ik de leiding heb. 
Kunst is mijn passie en bijna al 
mijn vrije tijd besteed ik daar-
aan. Regelmatig doe ik mee 
aan tentoonstellingen, dus je 
hebt opportuniteiten genoeg 
om dit te kunnen bekijken. En 
als je voorbij mijn deur wan-
delt of fietst, kan je zeker al een 
vleugje opsnuiven.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Fietsen, lezen en reizen zijn dingen die ik graag doe. Mijn artistieke uitlaatklep 
waren vroeger droedels, later volgde ik academie en specialiseerde ik me in het 
schilderen van portretten. De laatste jaren ben ik vooral gefixeerd op een andere 
materie; metaal. Het assembleren van grillig gevormde stukken tot een mooi 
geheel, heeft mijn hart gestolen.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Klassieke muziek mag steeds, maar ook de muziek van Leonard Cohen en liedjes 
zoals bv. What’s up van 4 non blonds kan ik wel smaken.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Van Leonard Cohen: Anthem en Hallelujah en wat zeker niet mag ontbreken is 
Amazing Grace. Dit laatste werd al door vele bekende artiesten gebracht, zoals 
Nana Mouskouri, Judi Collins, Helmut Lotti, … De doedelzakversie is zeker ook een 
aanrader.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Vele sporten zijn me gepasseerd: lopen, fitness, volleyball, badminton, maar tegen-
woordig vooral fietsen. Geef mij, op TV, maar de veelzijdigheid van de Olympische 
Spelen.

Wie bewonder je?
Ik bewonder elke mens die zich dagdagelijks inzet voor iemand anders, met hart 
en ziel en belangeloos. Dit hoeft niet met grootste dingen te zijn, maar gewoon er 
zijn voor iemand anders en ondersteunen.
Alle creatieve mensen, die door hun kunst de ander kunnen beroeren.
Mijn ouders, welke me vele waarden hebben meegegeven.

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Mijn grootste zwakte is het niet kunnen weerstaan aan 
de roep van een Dame Blanche, waardoor sommigen 
me deze bijnaam hebben gegeven.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Mijn lievelingskleur is paars.
Lievelingsgeur is de geur van verse meiklokjes in den hof .

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Nicci French en Dan Brown, vind ik goede schrijvers en 
als ik moet kiezen welk boek, neem dan maar de Da 
Vinci Code.

Hoe kom je tot rust?
Door het meepikken van een tentoonstelling of een bezoek aan een museum. Je 
moet niet ver gaan om te kunnen genieten van de rust in de Verbeke Foundation 
of het Mukha. 

Welk is je lievelingsgerecht?
Scampi’s in een pikant sausje mag je me zeker en vast voorschotelen.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Dat was het ontvangen van de prijs van de meest verdienstelijke vrouw (Gabriella 
Moortgat Stichting), welke ik mocht ontvangen van Prinses Astrid, in 2005. Dit was 
een erkenning van formaat voor mijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor mensen 
met een stofwisselingsziekte. 

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Barcelona vind ik een geweldige stad, waar steeds op kunstzinnig vlak wel iets te 
beleven valt, naast het permanente artistieke kader.
Seoul is een veelzijdige stad, met vele inwoners, maar tevens ook veel groen en 
vele tradities. De mensen zijn daar vriendelijk, gedisciplineerd en zeer netjes.
Het platteland van Frankrijk is soms nog zo weids en ongerept. Je kan er verschil-
lende diersoorten en planten vinden, welke bij ons zeldzaam worden. Zeer rustge-
vend om daar te fietsen langs de kustlijn, de rivieren en kanalen. Al was het beklim-
men van de Mont Ventoux, met het gezin, met een gewone fiets, jaren geleden, 
toen we nog jong waren, ook een hele uitdaging en een supermooie herinnering. 

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Christiaan De Duve is voor mij de Belg bij uitstek .. Hij was de ontdekker van de 
celorganellen lysosoom en peroxisoom. Hij heeft in 1974 de Nobelprijs van genees-
kunde gekregen. Ik heb het geluk gehad hem nog in levende lijve te mogen ont-
moeten en spreken. Het was een zeer bescheiden en aangenaam mens. 
Sympathiekste Beverenaar Jan met de Pet.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Mijn voorkeur gaat uit naar het platteland en de zee

Wat is voor jou geluk?
Samen zijn met mensen, welke ik graag heb ..
Samen op vakantie gaan of gewoon bijeen zijn, met familie; ouders, kinderen en 
kleinkinderen

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een groene thee smaakt altijd en als het eens bijzonder mag zijn, slaag ik een goe-
de Merlot zeker niet af.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Dat is een moeilijke en de keuze is verscheurend, das ga ik voor al lezend een fiet-
stochtje maken … kan dat ?

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Thuis, in mijne hof …. 

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Alle mensen welke niet eerlijk zijn, vooral diegene die vriendelijk zijn in je gezicht 
en achter je rug zo vals zijn als maar kan .. 

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Het eerste dat weet ik niet zo goed, maar wat me altijd heel sterk is bijgebleven is 
dat ik op de schoot zat bij Nonkel Pater, welke me een papfles aan het geven was ..

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Lut De Baere
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Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

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

Tot  uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30

Maandag : wekelijkse rustdag

Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Tel.: 03/775.33.16.                   www.johansviscenter.be                                        

in memOriam
Prosper Rooms  werd geboren te Hamme in 1939 
en overleed op 27 januari. Hij was werkzaam in de 
catering branche, eerst bij een traiteur in Sint-
Niklaas, daarna in de keuken bij General Motors. 
Daar bleef hij tot zijn pensioen. De laatste twee 
jaar verbleef hij in WZC De Notelaar waar hij 
onverwachts overleed. Hij was een fervent sup-
porter van Waasland Beveren en heeft de glorie-
jaren van SK Beveren meegemaakt. Fietsen was 
zijn ontspanning. Met de vrienden van de hobby-
club ging hij graag op uitstap. Mensen hadden 

hem graag, hij stond klaar voor iedereen om te helpen. Eenvoud en eerlijk-
heid stonden bij hem hoog in het vaandel.
Waar je ook bent heengegaan,
In ons hart blijf je voortbestaan.

Eduard Van Esbroeck, geboren in 1928, overleed 
op 25 januari. Hij is de echtgenoot  van Agnes 
Heyndrickx en weduwnaar van Anita Cool. Ieder-
een sprak hem aan als Wardje.  Als 24-jarige trad 
hij toe tot het politiekorps van onze gemeente en 
hij bleef er tot zijn pensioenleeftijd. Hij zag het als 
zijn taak om dicht bij de mensen te staan en te 
helpen waar nodig. Hij behaalde het diploma 
licentiaat in de criminologie en bracht het tot poli-
tiecommissaris en ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie Politierechtbank te Dendermonde. Hij 

werd gelauwerd als Ridder in de Kroonorde en in de Orde van Leopold II.  Hij 
was ook lesgever in de rijschool van VAB.
Na zijn pensioen kon hij zijn tijd besteden in de grote tuin van 5000 m2 die hij 
had omgevormd tot een siertuin met bomen, struiken, hagen… Ter afwisse-
ling zag je hem op de fiets.

Op 25 december overleed Paula Strybol, weduwe 
van architect Fred Jegers. Paula werd geboren in 
een gezin van vijf kinderen in 1927. Vader over-
leed op jonge leeftijd en haar moeder baatte met 
haar schoonbroer een drukkerij en winkel uit in 
de Vrasenestraat. Paula leerde Fred kennen en ze 
kregen vijf kinderen Krist’l, Lieve, Jo, Marleen en 
Hilde. Het was daar een vrolijke bende, plezier 
maken, goed eten en op reis gaan was hun han-
delsmerk.

Ze waren ook politiek geëngageerd. Paula stond aan de wieg van de Vlaamse 
Vrouwenbeweging Nele. Op 2 februari 1972 werd in café Uilenspiegel de eerste 
vergadering gehouden. Paula Strybol was de eerste voorzitter van de ‘Nelekes’ 
en ze zou dat blijven tot het stopzetten van de vereniging. Het werd een enorm 
succes en de kaap van 300 leden werd snel bereikt. Er was Nele cultuur, Nele 
sport, Nele reizen en in 1981 ontstond het Vrouwenkoor Nele. 
Maar het leven geeft en neemt. Ze verloor haar oudste en jongste dochter. 
Het waren zware tijden, maar ze bleef niet bij de pakken zitten. Ze had graag 
mensen om zich heen. Ze was een geboren zakenvrouw. Ze was graag moe-
der en de kinderen konden opgroeien in een gelukkig gezin. De kleinkinde-
ren vonden ook de weg naar haar hart. Om het met haar eigen woorden 
samen te vatten. Al met al mag ik niet klagen…Wat een mooi leven…Amai, 
amai.

WA 
(met dank aan Marleen Jegers) (marleenj0111@hotmail.com)

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

In 1972 kiest Rory Gallagher een nieuwe bezetting voor zijn band. Door toe-
voeging van een toetsenist hoopt hij meer body te geven aan zijn nummers. 
Als kwartet trekt “The Rory Gallagher Band” met veel succes door Amerika en 
Engeland. Als de groep eind 1973, begin 1974 een uitgebreide tournee 
maakt door thuisland Ierland grijpt Polydor opnieuw zijn kans. De dubbel-LP 
“Irish Tour ‘74” is een feit. Ook bij ons was hij ondertussen een graag geziene 
gast met onder meer ook een optreden op de Gentse Feesten. Misschien was 
het daar wel dat hij Roland Van Campenhout leerde kennen. Roland ging 
vanaf halverwege de jaren zeventig tot begin jaren tachtig op tournee met 
Rory. Roland zou Rory later noemen als “the brother I never had”… Hij 
omschrijft Rory als een gitarist die met kop en schouders boven alle anderen 
uitsteekt, zonder zich tot het commerciële te laten verleiden.

In 1975 verandert Rory van 
platenmaatschappij. Hij tekent 
bij Chrysalis. Wie dacht dat zijn 
muziek hierdoor zou verande-
ren heeft het mis. Rory werkt 
stug door aan schitterende 
albums waarvan “Against The 
Grain” (met op de cover een 
prachtige foto van zijn afge-
ragde Fender-gitaar) er zeker 
één is.

Later ging Gallagher voor de smaak van veel van zijn fans iets teveel de hard-
rocktoer op. Tegelijk met de verkoopcijfers kreeg ook de status van de man 
een flinke deuk.  Niettegenstaande zijn live-optredens nog steeds volle zalen 
trokken. Stilaan werd duidelijk dat het met de gezondheid van Gallagher de 
slechte kant op ging. In de zomer van 1990 werd hij in het ziekenhuis opge-
nomen en moest een volledige Europese tournee worden afgelast. Officieel 
wegens stress en oververmoeidheid...alcohol en pillen zegden ingewijden.
In juni 1995 overleed de Ierse rockgitarist in een Londens ziekenhuis aan de 
gevolgen van een longontsteking. Enkele weken daarvoor onderging Rory 
een levertransplantatie.
Hij werd pas 46 jaar.
Rory Gallagher werd gedurende zijn hele carrière door vele collega’s niet 
echt au-serieus genomen en zelfs af en toe belachelijk gemaakt. Waarschijn-
lijk lag zijn volgehouden anti-ster houding aan de basis… 
Hij heeft echter bewezen op-en-top vakman te zijn, met muziek die aansloeg 
bij een grote schare aanhan-
gers waarvan ondergete-
kende er al vele decennia 
één is…

PAul Verelst 

Aflevering14 bis (vervolg van vorige editie)

spreUk VAn 
’t jAArgetij

Februari is nooit zo 
goed,

of het vriest een 
voet

en sneeuwt een 
hoed



Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

DE BEVERSE KLOK - 9 

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.

Begin februari vond de bekerwedstrijd plaats tussen Waasland-Beveren en 
KV Oostende. In 11 seizoenen Waasland-Beveren was dat nog maar de 23ste 
bekermatch… wat er op wijst dat WB bijna steeds in een vroeg stadium 
werd uitgeschakeld.  Alleen in het seizoen 17-18 kunnen we van een geslaag-
de bekercampagne spreken. Toen bereikte WB de kwartfinales en verloor 
toen op Rc Genk met de strafschoppen na een 3-3 eindstand. 
In het seizoen 2012-2013 stonden WB en KVO ook tegen over elkaar op de 
Freethiel. WB speelde toen in eerste klasse, KVO was leider in tweede klasse 
en klopte WB op de Freethiel met 0-3 na goals van Wouter Moreels, Jamaique 
Van Damme en Laurent Depoitre. WB speelde toen met Coosemans, Shish, 
Blondelle(Seoudi), Doumbia, Lardenoit, Farssi, Sibum, Rowell, Ghadir(Plut), 
Lepoint, Sonck(Cavens). Bij KVO naast de bovengenoemde doelpuntenma-
kers ook nog ex-KSK Beverenspits DISSA.
 Ook KSK Beveren speelde één keer tegen Oostende in het kader van de Bel-
gische beker. In 1986 ontving Beveren toenmalig derde klasser Oostende in 
de 1/32ste finale op de Freethiel. Bij Oostende speelde de nog jonge HANS 
BELLIGH die later bij Beveren zou terecht komen en ex-Cercle Bruggespeler 
Bram Van Kerkhof. Oostende sleepte verlengingen uit de brand en kreeg in 
de reguliere tijd zelfs de beste kans maar Filip De Wilde stond paraat. Beverse 
uitblinker was Frank Peeraer en mede door de inbreng van de 18-jarige Tony 
Herreman in de verlengingen werd de ban gebroken. Ekeke, Peeraer en 
Kusto scoorden nog. Beveren speelde met De Wilde, Lodders, Danny Pfaff, 
Lambrichts, Ma es, Kusto, Theunis(Lemoine, Herreman), Peeraer, Gorez, Fair-
clough, Kusto). 

YAYA TOURE, 37 ondertussen,  vervoegt de trainersstaf van OLYMPIC 
DONETSK uit Oekraiene. Yaya is nog volop in de leer in het trainersvak en 
deed in Engeland stages bij Queens Park Rangers en Blackburn. Donetsk is 
voor Toure geen onbekend terrein want in 2005 werd hij van KSK Beveren 
naar Metalurg Donetsk getransfereerd voor 2 miljoen euro. Zowel Club 
Brugge als Feyenoord vonden de vraagprijs van 2 miljoen euro toen te 
veel…Yaya bleef in Donetsk twee seizoenen bij het in 2015 failliet gegane 
Metalurg.  

ANDRIJJA VUKCEVIC 
tekende een con-
tract voor twee en 
een half seizoen bij 
Rijeka, een Kroati-
sche eerste klasser, 
ooit nog (in 1978) 
tegenstander van SK 
Beveren in Europa-
cup II… de match 
van MARC BAECKE, 
die toen twee keer 
scoorde en zo Beve-
ren naar de kwartfi-

nales leidde waar Inter Milaan wachtte. 

Met JEREMY CIJNTJE heeft Waasland-Beveren er een A-internationaal bij in 
de kern. Cijntje behoort tot de selectie van CURACAO waar Guus Hiddink 
trainer is. In september 2019 werd Cijntje voor het eerst opgeroepen voor 
een duel tegen Costa Rica. 

rB

matthias Verreth 
naar deense KOLding.

Er waren tijdens de wintermercato niet alleen inkomende maar ook uitgaande 
transfers bij WB. Naast Pirard, Keita, Gamboa en Vukcevic vertrok ook Matthias Ver-
reth op uitleenbasis naar de Deense tweede klasser Kolding IF.
Verreth, afkomstig van Morkhoven, begon ooit bij Lierse maar trok reeds op zijn 
negende naar PSV Eindhoven. Een avontuur dat maar liefst twaalf seizoenen duur-
de. Een goeie, zeg maar perfecte leerschool, 44 jeugdinterlands, deelnames aan de 
internationaal vermaarde Viareggio-cup die hem eind 2016 zelf in het vizier  
bracht van Arsenal en Bayern Munchen na een schitterende goal met PSV tegen 
Bayern Munchen.   Bij PSV speelde hij één match in de eredivisie (in oktober 2018 
op Groningen) en twee keer voor de beker (tegen Excelsior en RKC). Met Jong-PSV 
speelde hij 81 keer in de eerste divisie (16 goals). 
Verreth kwam dus met heel wat adelbrieven naar WB (hij was toen 21). 18 wedstrij-
den speelde hij vorig seizoen in eerste klasse maar zich echt doorzetten lukte niet. 
Er kwamen dit seizoen nog 4 matchen bij (OHL, Brugge, Anderlecht en Beerschot) 
die 0 op 12 opleverden en er kwamen in de grote spelersgroep (reeds 34 spelers 
gebruikt dit seizoen) geen kansen meer voor Matthias.
De Deense tweede klasser Kolding IF bracht soelaas en huurt Verreth voor een 
half seizoen. Kolding is een havenstad in Jutland met om en bij de 60.000 inwo-
ners. De transfers is vooral opmerkelijk omdat Kolding voor het eerst sinds 1984 
een buitenlandse prof in dienst neemt. De laatste, in het seizoen 83-84, was de 
Nederlander Ab Gritter van Twente. 

rB

spOrt anders
Svelta Melsele zal er volgend seizoen gans anders uitzien. Op ’t ogenblik zijn 
er niet minder dan 10 vertrekkers als men daar de cafébaas van ‘De Meester’ 
bijrekent. Stijn Vinck, jarenlang Svelta-kapitein, is nog niet zeker over zijn toe-
komst. Als hij verder doet met Svelta zal hij niet meer tussen zijn vertrouwde 
vrienden kunnen voetballen.

rP
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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

jOrdan Faucher.

De Franse aanvaller Jordan Faucher is één van de vele nieuwkomers dit 
seizoen op de Freethiel. Alhoewel hij pas de laatste maanden op de voor-
grond treedt dateert zijn overgang nog van voor de Amerikaanse over-
name van de club (begin augustus 2020). Faucher werd in het Franse 
Creteil geboren en heeft Algerijnse roots. Zijn oom (broer van zijn moe-
der) Fahti Chebel was in de jaren tachtig Algerijns A-internationaal en 
speelde in mei 1986 met Algerije vriendschappelijk tegen KSK Beveren 
(2-0).
 Jordan Faucher kreeg zijn jeugdopleiding bij Metz. Hij won met Metz in 
2010 de prestigieuze Coupe Gamberdella tegen Sochaux en scoorde in 
de finale de beslissende treffer (ook in de halve en kwartfinales had hij 
dat al gedaan).  Op zijn 18de verhuisde hij naar tweede klasser Tours waar 
hij in december 2010 debuteerde in de eerste ploeg (3 matchen). In 2011 
koos hij voor een Belgisch avontuur (1 jaar Rc Doornik(derde klasse) en 2 
jaar Antwerp(tweede klasse). Bij Antwerp speelde hij in totaal 61 matchen 
waarin hij 27 goals maakte (vriendschappelijke partijen inbegrepen). 
In januari 2014 vertrok hij naar Israël (bij Antwerp waren toen zware 
financiële problemen en een makelaar weekte hem voor 100.000 euro los 
op de Bosuil en verkocht hem aan een Israëlische tweede klasser). Bij 
Maccabi Herzliya bleef hij drie en een half seizoen (45 goals in 67 mat-
chen). In de zomer van 2017 verhuisde naar de Israëlische eerste klasser 
Hapoel Ra’anna, de terugronde van dat seizoen maakte hij af bij een 
andere eerste klasser Bnei Sakhnin. Tien eerste klassegoals in Israël deden 
hem terug in de belangstelling komen van Franse clubs en in 2018 kwam 
hij zo bij tweede klasser Red Star Paris dat degradeerde (5 goals in 22 
matchen). Vorig seizoen speelde hij bij de Griekse eerste klasser AO Xan-
thi aan de zijde van ondermeer THIBAULT MOULIN. Met 8 goals in 28 mat-
chen mocht hij niet klagen maar de degradatie kon niet vermeden wor-
den. Faucher degradeerde de afgelopen twee seizoenen…laat dat geen 
slecht voorteken zijn. 

rB

23ste BeKerFinaLe 
VOOr asterix aVO BeVeren.

Op zondag 21 februari wordt in de Lotto-Arena in Antwerpen de finale betwist van de 
Beker van België in het vrouwenvolley tussen Asterix en VC Oudegem, een Oost-
vlaams duel dus. Voor Asterix Avo Beveren is het reeds de 23ste bekerfinale. Voor het 
eerst was dat in 1996. De club won sindsdien 15 keer de cup. Vorig seizoen haalde het 
ook de finale maar verloor toen met 3-2 van Hermes Oostende. In de halve finales dit 
seizoen schakelden de Beverse vrouwen VDK Gent uit. Tegenstander Oudegem won 
in het verleden één keer de Belgische Beker, in 2013. Het klopte toen Asterix Kield-
recht met 3-1. De wedstrijd wordt rechtstreeks uitgezonden door Sporza. 

rB

taalkronkels
mOLen

Tegenwoordig denken we voornamelijk aan een windmolen om elektrische ener-
gie op te wekken, voordien eerder aan een werktuig voor het fijnmalen van bv. 
graan, een korenmolen. Nogal wat spreekwoorden zijn er aan ontsproten.  Dat is 
koren op zijn molen (dat komt hem goed uit), mijn molen maalt niet meer (hij 
heeft een slecht gebit), de ambtelijke molen (bureaucratie), de molen naar de 
wind keren (zich gedragen naar de omstandigheden, opportunistisch gedrag).
Sommigen hebben een klap van de molen gekregen. Ze zijn niet goed bij hun 
verstand, zij slaan wartaal uit.

Dat laatste spreekwoord kennen we 
ook als ‘van lotje getikt’. Lotje mag  
dan wel een meisjesnaam zijn, maar 
daar komt het spreekwoord niet 
vandaan. Het komt van het woord 
lorretje wat staat voor een kleine 
papegaai. Als je van lotje getikt bent 
dan heb je een tik op je hoofd gekre-
gen van een papegaai. Gevolg: goed 
gek.

WA
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Uit estLAnd mAAr WOnende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grOOtste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  
Op facebook vonden we deze mooie foto van de afbraakwerken aan het 
Parochiehuis.

°°°
Openingsuren van de BIB in Melsele: woensdag van 2 tot 7 en zaterdag van 
half 10 tot half een. Adres is Sint-Elisabethstraat 31 A

°°°
Het jeugdtornooi van Svelta Melsele gaat door corona dit jaar door op zater-
dag 14 en zondag 15 augustus 2021. Op zaterdag zijn er de U6-U8 in de voor-
middag en U7-U9 in de namiddag.         Op zondag de U10 en U11(ook meis-
jesploegen!)
Voor het seizoen 2021-2022 zijn 30 april 2022 en 1 mei 2022 al vastgelegd

°°°
Transfernieuws bij Svelta.
Finn Keisers komt over van Berchem Sport en kreeg zijn opleiding bij Beve-
ren en Beerschot. Jens Muyshondt  speelde bij Ternesse en City Pirates.  Bei-
den zijn aanvallers.
Ken Spies komt ook over van Berchem.  Nick Felix speelde bij Rupel Boom, 
Ternesse en City Pirates. Milan Butsraen speelde bij de jeugd van Beveren en 
bij Ternesse.
Blijven zeker: Jargo Pauwels, Timon Malfroy, Stef Suy, Mattia Ndiribe, Birger 
Dutoit, Arno Van Bergen, Jochen Cools, Seba Ito, Robin De Vleeshouwer, Jorrit 
D’Haeseleer, Robbe Van Bossuyt. Mats Oostvogels komt uit de B-ploeg. Len-
nert Braem komt over van de beloften.

°°°

het grAfschrift VAn de Week: (hOpeLijk BinnenkOrt)
Het moest eens waar zijn:
Het Coronavirus ligt hier

Zo dood als een pier.

den  est

Oplossing Crypto 77:
OKRA   TACT   KUBUS   LIGBAD   TULBAND   KAMMELOT   CRYPTISCH   
DWEEPSTER   BOUWSTOP    MEERMIN   SOUGEE   VODKA   en dus …   
KABBALISTIEK  (magie met letters en cijfers)

Ons eLsKe
Elke keer dat er in Beveren een winkel van een nieuwe super-
marktketen bij komt, verdwijnt er een dienst van de overheid: 
de VDAB was al weg en de Belastingsdienst ook.
Wat er nu bij komt is de Jumbo en als reactie sluit de NMBS de 

loketten van het Beverse station.

Opendeurdagen geschrapt
De heersende coronapandemie betekent ook een streep door de rekening van de 
opendeurdagen van de Beverse scholen, die traditioneel aan leerlingen en hun 
ouders de gelegenheid geven om de school te leren kennen. Er moet gebruik wor-
den gemaakt van de digitale kanalen. Het GTI werkt aan een videoproductie zodat 
men kennis kan maken met de school zonder zich te moeten verplaatsen. Het 
moet hen in staat stellen om kennis te maken met wetenschap en techniek waar 
het GTI zo hard op inzet.  Digitaal inschrijven is de norm.
Alle Beverse scholen hebben hetzelfde probleem en werken aan een oplossing. 
Contactmomenten kunnen enkel voor mensen die geen toegang hebben tot 
digitale alternatieven en zijn eerder uitzondering dan regel.

pOLdertOchten 
met richard WiLLems

Meesterverteller en heemkundige Richard Willems dompelt je onder in de meest 
fascinerende verhalen over de bekendste heuvel van Beveren, Singelberg. Deze 
geanimeerde poldertocht brengt je met tractor en kar naar de weidse polders van 
Beveren. Onderweg word je getrakteerd op sappige verhalen over de geschiede-
nis van het kasteel en ridders uit lang vervlogen tijden. Bij de gezelligheid van een 
streepje muziek en een knisperend vuur op de Singelberg krijg je een borrel aan-
geboden. Het belooft een sfeervolle avond te worden! Deze poldertocht is een 
herneming van de legendarische poldertochten in de jaren 1990. 

prAktisch
inschrijVen
Inschrijven verplicht, max. 20 personen (gepaste kledij naar weeromstandigheden)

kOstprijs
14 EUR. 

WAnneer
Voorlopig zijn er twee nieuwe data bekend voor de poldertochten met Richard 
Willems.
26 en 27 februari.
Schrijf u tijdig in via Ter Vesten.
www.tervesten.be/vijd/singelberg
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‘t klokzeel
cOrOnALeed treft iedereen…

Ik kreeg vorige week een mail doorgestuurd door 
een vriend die mij meedeelde dat voormalig wielren-
ner Gilbert Desmet uit Lichtervelde op zijn 90e ver-
jaardag de titel van ereburger van de gemeente 
gekregen had. ‘Smetje van Lichtervelde,’ zoals hij 
vroeger algemeen bekend was, is nog altijd het vrien-
delijk ‘bazeke’ van vroeger. Hij is de oudste nog 
levende Belgische gele truidrager van de Ronde van 
Frankrijk, twee dagen in de Tour van 1956 en negen 
dagen in 1963.
Op mijn beurt mailde ik het bericht met foto’s door 
naar een paar van mijn kennissen waarvan ik weet 
dat ze ook wielerliefhebbers zijn. Eén ervan, een 
kozijn, belde mij die avond op om mij te zeggen hoe 
blij hij was dat ik nog eens aan hem gedacht had. En 
hoe lang het geleden was dat we mekaar nog eens 
gesproken of gezien hadden En wat daarop volgde 
was een gesprek van een klein uur lang over zijn wel 
en wee in deze coronatijden.

…mAAr sOmmigen …
Gelukkig zijn z’n familieleden allemaal in goede 
gezondheid. Maar…en dan aarzelt hij. In het gezin 
van zijn jongste zoon zijn er geregeld problemen. 
‘Problemen’ is misschien een te groot woord; er zijn 
strubbelingen met hun zoon, student aan de hoge-
school. Zijn lessen krijgt hij online. Hij is het thuis zit-
ten kotsbeu. Hij zit daarbij boven op zijn ‘eigen’ 
kamer, aan zijn ‘eigen’ computer. Geen bezoekers, 
geen vrienden of vriendinnen, altijd maar thuis, thuis   
, en nog eens thuis. Zijn ouders hebben al een paar 
keren geprobeerd hem terug aan het sporten te krij-
gen. ‘En zo graag dat je atletiek gedaan hebt. En plots 
was dat gedaan en nu verzet je jezelf geen meter 
meer. Je kan toch eens gaan joggen!’
-‘Ja, en dan ben ik weer alleen,’ is het venijnige ant-
woord.

Hij vindt het leven dat hij lijdt een echte kwelling. Ja, 
hij lijdt met lange ij! ‘Jullie hebben het gemakkelijk, 
zegt hij wel eens tegen zijn ouders, jullie hebben 
mekaar. Overdag gaat pa naar zijn werk en ma doet 
boodschappen. En ’s avonds heeft elk een boel te ver-
tellen. Maar ik, ik zit daar uur na uur op mijn kamertje 
en ik zie geen levende ziel. Je leest het toch dagelijks 
zelf in de krant, je hoort het op de radio en je ziet en 
hoort het op de televisie: wij, de jongeren worden bij 
deze corona het zwaarst getroffen.’

…meer dAn iemAnd Anders.
Pa en ma letten op hun antwoorden. Dikwijls verbij-
ten ze een scherpe opmerking en meerdere keren 
was het er bijna uit: ‘Jongen, je doet aan zelfbeklag!’

Pa heeft eens geprobeerd om zijn student te overtui-
gen hoe goed hij het eigenlijk wel heeft. En hij zette 
die on-line lessen af tegen wat hij zelf in zijn jonge 
jaren had meegemaakt. Hoe hij heel zijn middelbaar 
en de hogeschool alle verplaatsingen per fiets had 
moeten doen. En zelfs als het stortregende of als er 
ijzel lag, was er nooit iemand die mij eens per auto 
bracht of haalde. Maar de student reageert daarop 
dat hij heel graag per fiets naar school zou gaan door 
weer en wind, zodat hij met vrienden of vriendinnen 
contact kon hebben, waarop pa en ma veelbeteke-
nend mekaar bleven aanstaren met hoog geheven 
wenkbrauwen, want ze wisten best dat zoonlief aan 
fietsen een broertje dood heeft.

En om ons lang telefoongesprek te besluiten en wel-
licht door die coronazorgen een beetje overmand, 
zegde hij: ‘Ja, dat ‘Smetje van Lichtervelde,’ tot zijn 
90e verjaardag heeft moeten wachten om ereburger 
te worden! Zou die in normale tijden dat geen 50 jaar 
eerder gekregen hebben?

rP

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maan-
dagochtend 08u00.

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

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

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

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

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

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

cOLOFOn
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

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

(BIC: KREDBEBB)

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

email: info@debeverseklok.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 

Ongeveer een jaar 
geleden waren Rie-
kes en Marjet op een 
feest bij zijn broer en 
schoonzus die een 
jubileum vierden. Onder de geno-
digden was ook een man die er niet 
erg nuchter uit zag. Hij zat te prut-
sen met zijn eten en als er drank 
werd bijgeschonken viel het op dat 
hij elke keer gauw zijn wijn opdronk 
als de bediening in aantocht was. 
Hij wou zeker genoeg te drinken 
krijgen.
Het viel Riekes op dat Marjet de 
man voortdurend in de gaten hield.
-Weet gjij wie die man is, vroeg Rie-
kes haar.
-Ja, ik heb hem vroeger goed 
gekend, zegt ze. We hebben een 
tijdje samen uitgegaan en zelfs wat 
verkering gehad. Maar op een zeker 
moment heb ik het tussen ons uit-
gemaakt.
-Waarom, wil Riekes weten.
-Ik vond hem veel te eigenzinnig, 
zegt Marjet. En daarna is hij begin-
nen drinken. En het ging van kwaad 
naar erger.
-Amai, zegt Riekes, moet die con-
tent geweest zijn! Ik wist niet dat 
iemand het zo lang kon volhouden 
om daarvoor te feesten.

Als ge u nu een beetje AVECEERT 

kunnen we nog voor de regen 

thuis zijn.’Aveceren’ is zich haas-

ten, het komt van het Franse 

avancer = vooruitgaan.

’t Is nu toch te laat om ons te gaan 

‘aveceren’, we zijn toch al kletsnat.

Een verwant woord qua afkomst 

hoor je ook geregeld in ons dia-

lect: AVAANS en dat wordt altijd 

samen met een woord met nega-

tieve betekenis gebruikt; geen 

‘avaans’ = het baat niet, het 

brengt niets op.

’t Is geen ‘avaans’ dat ge hem dat 

nog eens uitlegt, hij is zo DWEIS 

(=dwars, tegendraads) als dat hij 

groot is. Het laatste deel van de 

zin betekent dat hij nooit naar 

goede raad luistert.
rP

nem nOu
extra dikke kaarten - huisstijl

naamkaarten - briefpapier - omslagen
 doorschrijf/formulieren

onderleggers - kaften - affiches - flyers
goud & reliëf - boeken - tattoo
geboortekaarten - trouwkaarten

uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk

genaaide boekjes 
offset & digitale druk vanaf 1 stuk

…

lasercut en graveren - textiel bedrukking
stickers - belettering auto's & gevels

bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie

groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen

lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas

...

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


