
DE BEVERSE KLOK - 1 

Marit Strobbe
Barista en theesommelier

Bijnamen

v.
U.

 :w
. a

nd
ri

es
, L

in
de

nL
aa

n 5
6 -

 91
20

 B
ev

er
en

krant voor Groot-Beveren - 2 maal per maand (Afgiftekantoor Beveren 1) - vrijdag 5 maart 2021 - 26e jaargang - nummer 21 - 1,50 euro

DE BEVERsE KLOK

W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

Lees meer in Volkse Gebruiken (deel 3) p.4Lees meer in Volkse Gebruiken (deel 3) p.4

Onze voorouders leefden in een kleine gemeenschap en een voornaam was 
voldoende om iemand aan te duiden. Desnoods kwam er een bijnaam bij. 
Kwam iemand van elders dan werd hij genoemd naar de plaats van her-
komst: Herman Brusselmans of Monica Van Paemel of Jacques Bosman. In de 
Middeleeuwen kende onze streken een bevolkingsexplosie en het gebruik 
van een tweede naam drong zich op. Keizer Napoleon verplichtte in 1795 de 
burgers hun offi  ciële naam te laten registreren. De plaatselijke ambtena-
ren zorgden bij gebrek aan een offi  ciële spelling voor nogal wat variaties op 
hetzelfde thema, zoals Janssens, Janssen, Jansens, Jansen… Er waren nog 
al wat mensen bekend onder dezelfde voor- en achternaam. Het werd 
gebruikelijk om onderscheid te maken met een bijnaam. Het was voorname-
lijk in dorpen dat sommige mensen meer bekend waren onder hun bijnaam 
dan onder hun werkelijke naam. Het was voor de postman een probleem. Het 
fenomeen blijft niet beperkt tot personen, dorpen en gebouwen ontsnappen 
niet. 

Bijnamen worden gegeven aan een groep mensen, zoals de inwoners van 
een bepaald dorp: de ajuinen van Aalst, de Flippen van Verrebroek, de Puiten-
slagers van Beveren, de Kasseidieven van Haasdonk, de Kiekenfretters van 
Brussel, de Maneblussers van Mechelen, de Stropdragers van Gent…België en 
Nederland behoren tot de ‘Lage Landen’. Parijs is de lichtstad.
Bekende historische fi guren en topsporters krijgen een passend predicaat. De 
geschiedenisboeken staan er bol van: Ivan de Verschrikkelijke, Karel de Grote, 
Karel de Kale,  keizer-koster Jozef II, Willem de Zwijger, de Zonnekoning, le 
roi triste… In de sportwereld kennen we de Kannibaal (Eddy Merckx), Eddy 
Bosberg (Edwig Van Hooydonk), El sympatico (Jean-Marie Pfaff ), IJzeren Briek 
(Briek Schotte),Juju (Justine Henin), De keizer van Herentals (Rik Van Looy), 
Mac the Knife (George Leekens), de Peet (Petrus Oelibrandt), Klein 
Anderlecht (KSK Beveren, tegenwoordig ‘de potstampers’)… Onze politiekers 
zijn dankbare onderwerpen: Den Bleiter (Bert Anciaux), het Orakel van Brakel 
(Herman De Croo), de Loodgieter (Jean-Luc Dehaene), het Onderlijfke (Patrick 
Janssens), Madame Non (Joëlle Milquet), da Joenk (Guy Verhofstadt), rooie 
Fred (Freddy Willockx)… Ook in het onderwijs was het vroeger de gewoonte 
de leerkracht te bedenken met een passende bijnaam: de rode ridder, de charel, 
de Mie, ’t Peird, de Pik, den dikke Willy, de sepia, de sauspan, de geit…

Ze hebben vaak te maken met het werk of beroep van de man of vrouw 
(Fons de Bakker, den Banan, de Smid, de witte Zeeman), met fysieke kwalen of 
eigenaardigheden (de Stoep was klein van stuk, ’t Strijkijzer had platvoeten, 
den dikken omdat hij zo mager was, Mie Tet omdat ze Marie heette, de Snuit, 
de Malsen, de groot oor), met gedrag (den broesten, de linkse kous, de gladdi-
gen, den borrel, de starken, de lastieken, den dullen, de leugeneir),  met kleding 
(’t vuilhemd, de slep, den tiep). Soms is er geen touw aan vast te knopen en 
heeft zelfs de naaste familie geen enkel aanknopingspunt. 

Een bijnaam  kan positief zijn en dan wordt het een koosnaam, maar ook 
negatief als spotnaam. De aangesprokene voelt zich dan gestreeld of gekrenkt.

Ieder mensenleven vertelt een interessant verhaal. Maar sommige mensenlevens 
kunnen meerdere verhalen vertellen en verschillende kanten uitgaan. Zoals de tak-
ken van een boom die in diverse richtingen kunnen groeien. Iets dergelijks gebeurde 
in de beroepsloopbaan van onze geïnterviewde van deze editie.

Marit studeerde af als 
verpleegster en werkt 
in de kliniek in Beve-
ren en Sint-Niklaas als 
verpleegkundige die 
assisteert bij mond-, 
kaak- en aangezicht-
chirurgie. Maar reeds 
haar hele leven is zij 
geïnteresseerd in al-
gemene gezondheid 
door gezonde en lek-
kere voeding en alles 
wat daar mee samen 
gaat.

Haar hobby en interesse gaat daarbij ook uit naar het zetten van een lekker kopje koffi  e
en thee. Ze volgde in Syntra in Sint-Niklaas de opleiding barista en leerde zo de 
geheimen van het maken van de betere koffi  e. Maar dat vond ze niet genoeg, want 
het perfecte kopje thee zetten interesseerde haar ook uitermate. Ze ging daarvoor 
privélessen volgen bij de bekende theesommelier en herboriste Ann Vansteenkiste 
in West-Vlaanderen. Die wijdde haar in in de geheimen van het theezetten en infusies 
maken en welke juiste ingrediënten ervoor te gebruiken.
Maar Marit heeft zelfstandigenbloed in haar aderen, heeft verstand van zaken en is 
niet bang om initiatief te nemen en de mouwen op te stropen.

Degustaties

Daarom, en ook in functie van hun twee kinde-
ren, begon ze als verpleegkundige 4/5 te werken 
en richtte ze samen met haar zus Jade en onder 
impuls van haar man een zaak op voor het orga-
niseren van degustaties van koffi  e en thee. Eest 
gebeurde dat ter plaatse bij de mensen ter gele-
genheid van bijvoorbeeld een babyborrel of tij-
dens een communiefeest. Na enkele jaren werd er 
overeen gekomen dat haar zus, de echtgenote van 
bakker Van Hoorick in Melsele, zich volledig zou fo-
cussen op de bakkerij en dat Marit zich meer zou 
toespitsen op de thee.
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Atelier Cothé

Samen met haar man Dimi-
tri Desender, van opleiding 
een interieur- en meubel-
ontwerper, maar ook een 
zelfstandige die consulting 
voor bedrijven doet, ver-
huisden ze naar de Linden-
laan 65 in Beveren, waar 
ze een bestaand magazijn 
omtoverden tot een prach-
tige ontvangstruimte waar 

voortaan de degustaties zouden kunnen georganiseerd worden. Dat liep aan-
vankelijk op wieltjes maar COVID 19 kwam roet in het eten gooien. Daardoor 
konden helaas geen proeverijen meer georganiseerd worden. Maar denkend 
aan de slogan ‘never let a good crisis go to waste’, bleef Marit niet bij de pakken 
zitten. Omdat de niet noodzakelijke ingrepen in de kliniek uitgesteld werden en 
er aanvankelijk een beurtrol voor de verpleegkundigen werd opgesteld, gaf de 
crisis haar meer tijd om met haar zaak bezig te zijn. Daar heeft ze handig gebruik 
van gemaakt om op zoek te gaan naar combinaties van kruiden en theesoorten 
en de goede leveranciers die haar de beste kwaliteit konden garanderen.
Toen de winkels verplicht werden te sluiten ging haar onlinewinkel open. Ze ont-
wikkelde onder andere een aantal unieke biologische thees en kruideninfusies 
met helende eigenschappen, waarvan het hoofdingrediënt zoals bijvoorbeeld 
munt, gember of kaneel, de basis vormen. Er zijn ook pakketten die kunnen be-
steld worden en waar alles in aanwezig is om naar keuze, ofwel een relaxerende, 
kalmerende thee ofwel een energie boostende thee, te kunnen zetten.

Er wordt uitgekeken naar de tijd dat er weer een normale periode aanbreekt na 
corona, zodat er terug mensen in grotere gezelschappen mogen samenkomen. 
Dan kan ze weer mensen ontvangen in haar atelier en workshops aanbieden 
voor het degusteren van haar thees en kruideninfusies. Zelfs aan ontbijten en yo-
gasessies wordt reeds gedacht .We zegden toch al dat Marit een bezige bij was.

Hoe zet je nu het perfecte kopje thee? De basis is het water. Gefilterd kraantjes-
water bevat weinig droge stof en is ideaal. Laat het water ook nooit koken bij het 
schenken van thee. De juiste theepot is ook belangrijk en mag zeker geen smaak 
afgeven. Wanneer je dan nog de beste thee of kruidenmengeling gebruikt is uw 
succes verzekerd.

François

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Lek at gezeet is 21

Je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden. 

(Aristoteles) 5-3

ONS ELSKE
‘Wat is het nut van een kunstwerk als de Waterbloem op de plaats 
van De Pomp waar het IJzerhand overgaat in de Glazenleeuw,’ 
vroeg men mij.
Het minste wat ik ervan kan zeggen is dat het tegen een stootje kan.

Spreuk van 't jaargetij
Zo de wind staat op Sint-Gregorius (12 maart),

zo staat hij nog veertig dagen.

Betsy en Georges
65 jaar huwelijk

Op 25 november 1955 huwden  
Betsy Louard en Georges Cop. Ze 
bevinden zich nu in een briljanten 
huweliijksjubileum, op weg naar 
platina. Ze zijn al die jaren gelukkig 
getrouwd en in een schrijven van 
Georges spreekt hij de wens uit om 
met deze fantastische vrouw nog 
vele jaren verder te mogen leven.

Georges is nu 90 jaar en  kan terugkijken naar een bewogen leven met 
veel initiatieven. Hij is dan ook een bekend figuur in onze gemeente.  
Hij werd geboren in de Stationsstraat in Beveren, maar is tijdens zijn  
leven wel vijf keer verhuisd. Telkens niet verder dan 50 meter. Hij woont  
nu met zijn Betsy op het Stationsplein. Hij werkte 40 jaar als hoofd- 
markeerder aan de container terminal bij de Hessenatie. Hij was betrokken 
bij de voorbereiding in 1967 van het eerste containerschip ‘The Atlantic 
Span’ van de rederij A.C.L.
Op sportief gebied kijkt hij tevreden terug op zijn voetballoopbaan  
die begon in de Broederschool te Sint-Niklaas. Ze namen deel aan een 
scholencompetitie op het terrein van Exelsior Sint-Niklaas. In 1947 werd 
hij ontdekt samen met Henri Van Gool door SK Beveren. Hij bracht het tot 
bij de juniores en werd dan getransfereerd naar Melsele en daarna naar 
Kallo. Het amateurvoetbal trok hem aan en hij sloot zich aan bij Dole in 
de Gasdam, later veranderde de naam in Sportief met het clublokaal op 
de Grote Markt. Georges was jarenlang voorzitter. Hij voetbalde ook bij 
Sava in het Katholiek Sportverbond en tijdens zijn legerdienst samen met  
Van Huffel en Orlans van de Gantoise. Tijdens zijn legerdienst werd hij  
parachutiest en schreef hij 21 sprongen op zijn naam.  
Op het einde van zijn voetbalcarrière speelde hij nog bij de veteranen 
van SK Beveren. Hij herinnert zich nog de dag dat Beveren voor de eer-
ste keer in eerste klasse speelde (tegen Crossing Molenbeek). Zij speelden  
toen een voormatch tegen Antwerp met Vic Mees als zijn rechtstreekse 
tegenstander. 

In 1959 startte hij met Guy Delacave en Karel Dewolf Golfclub Beveren.  
Hij was er een kwarteeuw manager en penningmeester. Op zijn 90ste is hij 
nog twee keer per week actief. 

In 1994 kreeg hij terecht de prijs van sportverdienstelijke van onze ge-
meente.

Hij is nu min of meer tot rust gekomen en we wensen namens de re-
dactie van onze krant, Betsy en Georges nog vele gelukkige jaren toe. 
Proficiat.

WA
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Nu het wielrennen op de weg terug begonnen is, past het een van onze 
grootste kampioenen uit het verleden, Briek Schotte, te herinneren door 
zijn nuchtere uitspraken. Zo bijvoorbeeld zijn antwoord op de vraag van 
een journalist: ‘Is het wielrennen nu anders dan vroeger?’
‘Nee, zei Briek, ge moet gij tegenwoordig om te winnen nog altijd den  
eersten zijn.’ 

RP

sPORT ANDERs

Tijdens het 3e weekend 
van maart organiseert  
Studio 98 vzw een tijdelijk 
radiostation ten voordele 
van Beverse jeugdvereni-
gingen. Vanop een geheime 
locatie zullen de verschil-

lende Beverse jeugdverenigingen tijdens een blok van 2 of 3 uur presen-
teren op een coronaproofmanier.
Leden en sympathisanten kunnen plaatjes aanvragen voor een vrije bij-
drage om zo hun favoriete vereniging te steunen. De radio zal te volgen 
zijn via 87.7FM of via studio98.be/radio vanaf vrijdag 19 maart om 16 uur 
tot zondag 21 maart om 22 uur.
We hopen met dit evenement onze lokale jeugdverenigingen de moge-
lijkheid te geven om te connecteren met hun leden en sympathisanten 
en hen financieel te steunen. Jeugdverenigingen hebben namelijk al lang 
geen geldacties meer kunnen organiseren die ze nodig hebben om hun 
dagelijkse werking te betalen.’
Een tijdelijke radiozender organiseren met zo veel verschillende presen-
tatoren zal een hele organisatie zijn, zeker omdat we alles tussendoor 
volledig moeten ontsmetten en er telkens maximaal 4 personen aanwe-
zig mogen zijn op de locatie. De locatie waarvan de radio uitzendt wordt 
trouwens ook geheim gehouden omdat er geen bezoekers mogen langs-
komen.
Luister en vraag je plaatje aan van 19/03 16u tot 21/03 22u via 87.7FM of 
studio98.be/radio

Olivier Geudens
Studio ’98 vzw

Eureka!
Aflevering 19

Alessandro Volta (1745-1827)
Grondlegger van de elektrische batterij

Tot eind 18de eeuw was statische elektriciteit de enige vorm van elektriciteit 
waarmee men kon experimenteren.  We kennen het experiment wel uit onze 
lessen fysica. Als je met  een wollen doek over een glazen staaf wrijft, kun  
je er papiersnippers mee aantrekken. Je kunt er ook een elektroscoop mee 
opladen. Door wrijving gaan negatieve elektronen van het ene naar het  
andere materiaal. De glazen staaf wordt daardoor negatief geladen en als 
men deze door contact overbrengt naar de elektroscoop wijken de blaadjes  
uiteen (gelijksoortige ladingen stoten elkaar af ). Als men achteraf contact  
maakt met de hand, verdwijnt de uitwijking (aarding). 

Het opslaan van elektriciteit langs deze weg was zeer beperkt. 
Het was wachten op Allesandro Volta die de batterij ont- 
wikkelde als geschikte statische bron. Hij werd in 1774 rector van het  
gymnasium en hoogleraar in de natuurkunde te Como en in 1779 hoog-
leraar in de natuurkunde te Pavia. De eenheid van spanning (volt) is naar 
hem genoemd. Volta had de proeven van Galvani (1737-1798) goed  
begrepen. Toen deze een kikkerpoot aan een metalen haak hing en hem  
aanraakte met een ander metaal, kwam deze in beweging. De spieren  
reageerden op deze elektrische impuls.

Een spanningsbron bestaat uit twee verschillende metalen gedompeld in een 
oplossing. Volta ontwikkelde de eerste primitieve batterij bestaande uit een 
zinken en een koperen plaat gedompeld in verdund zwavelzuur. Later kwam 
de oplaadbare batterij in de vorm van de  loodaccu in motorvoertuigen. Het 
was de start van een revolutie die nog altijd doorgaat en steeds verfijnder 
wordt in bv. de elektrische aangedreven auto. 

WA

Heel toevallig kwam ik in het bezit van wat 
waarschijnlijk een ‘eindwerk’ was tot 
het bekomen van het diploma 
van onderwijzeres van Juffrouw 
Martha De Roeck. Zij was gebo-
ren in 1908 en overleed reeds in 
1928. Haar ouders waren Petrus 
De Roeck en Anna De Blanger.  
Op haar doodsprentje stond 
wel dat zij ‘gediplomeerde onderwijzeres’ was. In het schriftje 
stond met sierlijke letters heel wat pagina’s volgeschreven over 
de ‘plaatselijke geschiedenis van Beveren’. Ook heel wat oude 
prentkaarten waren tussen de teksten gekleefd.
Ik neem de pagina ‘handel en nijverheid’ letterlijk over.
‘Men telt te Beveren: twee tabaksfabrieken, twee kuipersfabrieken, één 
gasfabriek, één breifabriek, één zeepziederij, één huidevetterij, één fabriek 
van den electriek, vier brouwerijen en een groot aantal klompenmakerijen.  
De handel bepaalt zich gemeenlijk tot den verkoop der voortbrengselen 
voor het plaatselijk gebruik en de nabij gelegen poldergronden. De uit-
voer van kanten geeft een jaarlijksch inkomen dat zeer aanzienlijk is. Voorts 
mogen wij niet vergeten te spreken van den vee- en vlashandel die te  
Beveren op grote schaal gedreven wordt. Wat den handel van Beveren ook 
bevoordeligt zijn de groote steenwegen die het doorkruisen, namelijk: de 
groote baan van Gent naar Antwerpen, de steenweg naar Calloo en Doel, 
naar Haesdonck, naar Cruybeke, naar Vrasene en naar Nieuwkerken. Op zul-
ker wijze is de gemeenschap van Beveren met al de omliggende plaatsen 
naar behooren, tot gerief van den akkerbouw en het gemak van den koop-
handel ingericht. ‘
Op het einde van het bijna volgeschreven schriftje zien we dat ze hiermee 7 
op 10 punten heeft behaald. Volgende keer geven wij haar ‘algemeen zicht 
over de gemeente’ weer.

J.B. (wordt vervolgd)  
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VOLKSE GEBRUIKEN 
deel 3

Was het vroeger zoveel beter?

In het 3e deel over de uithangborden die een bepaalde vorm van handel zo 
goed mogelijk willen kenbaar maken aan de passanten en aan de rest van 
het publiek, willen we de borden met min of meer kwalijke bijbedoelingen 
ook eens bekijken.
Het gebruik van uithangborden werd in de 18e eeuw belangrijker en de bor-
den werden steeds maar groter. De overheid vond dat ze daar regels voor 
moest opstellen. Tegen ergerlijke of onkiese uithangborden werd streng 
opgetreden In de 19e eeuw moesten ook politieke uithangborden het 
ontgelden en hier en daar werden ze zelfs verwijderd.
Zo gaat het volgende verhaal dat aan verschillende steden en dorpen 
toegeschreven wordt en dat in verschillende varianten gekend is.

GROTE STELEN EN KLEINE STELEN…
Een winkelier in tabakswaren was ontevreden over het inhalige 
gemeentebestuur van zijn dorp dat weeral een nieuwe belasting had inge-

voerd en hij wilde dat aan de kaak 
stellen. Liefst van al zonder dat ze 
hem van kwaadsprekerij konden 
beschuldigen. Hij liet een bord 
beschilderen met pijpen en die had-
den stelen van verschillende grootte. 
Als uitleg schreef hij op dat uit-
hangbord

Grote stelen en kleine stelen,
Maar grote stelen het meest.
Men kan het woord ‘stelen’ lezen als het meervoud van ‘steel’ en dan is er 
niets aan de hand. Maar je kan het ook als een werkwoord lezen en dan 
…! Dat bord moest verdwijnen na klachten van hogerhand. Dat is verkapte 
maatschappijkritiek, kwam de politie hem zeggen, en dat is strafbaar.

Dan maak ik een ander bord want ik wil toch mijn menig zeggen, dacht de 
winkelier, en hij liet daarom een snoek schilderen, die een kleine vis opslokte 
en daaronder stond geschreven:
De grote vissen eten de kleine.
Weer kreeg hij agenten aan de deur die hem kwamen vertellen dat zijn tekst 
strafbaar was. De winkelier bestreek daarop het gehele uithangbord met 
blauwe verf en schreef eronder: 
Als ik de waarheid niet mag schrijven,
Dan zal ik alles maar blauw blauw laten blijven.
En zodoende had hij tòch het laatste woord.

In Nederland wordt een soortgelijk verhaal verteld van een Nijmeegse 
markthandelaar in landbouwbenodigdheden van vlak na de oorlog. Boven 
zijn kraam, waarin hij onder andere stelen voor harken, schoppen en rieken 
verkocht, hing een groot
reclamebord waarop stond: ‘Grote stelen, kleine stelen. Maar grote stelen 
het meest’.
Ook hij kreeg het met de overheid aan de …steel. Pardon, aan de stok.

RP

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

Wat Blijft
VOOR VADER

o vader wij zijn samen geweest
in de langzame trein zonder bloemen
die de nacht als een handschoen aan-

en uittrekt wij zijn samen geweest
vader terwijl het donker ons dichtsloeg.

waar ben je nu op een klein ritje
in de vrolijke bries van een groene auto

of legde de dag haar handschoen
niet op een tafel waar schemering en

zachte genezing zeker zijn in de toekomst.

mijn lippen mijn tedere lippen dicht.
Hans Lodeizen (1924-1950)

FOTOMATERIAAL 75 JAAR SINT-MARTINUSKOOR/ ACANTUS

In 2022 viert het gemengd koor ACANTUS zijn 75-jarig bestaan. 
Momenteel is het koor het zwijgen opgelegd maar het maakt reeds stoute 
plannen om straks opnieuw uit te breken en dat jubileum in volle luister te 
verklanken. Het bestuur wil deze 75 jaar ook letterlijk in beeld brengen met 
FOTO'S  in diverse publicaties .  Daarom deze OPROEP aan oud-leden en 
gelegenheidsfotografen om ons fotomateriaal te bezorgen over het 
vroegere SINT-MARTINUSKOOR en/of het huidige koor ACANTUS.
Het bestuur en het redactieteam zijn er u eeuwig dankbaar voor.
Als u ons kunt helpen, neem contact met Wilfried Van de Velde, 03/775.68.97 
of 0478.732170.

AFSCHEID PRIESTER ETIENNE

Pastoor-Moderator Etienne Lippevelde gaat met pensioen en neemt 
afscheid van de parochie in Beveren-Zwijndrecht.

Afscheidswoorden van de Parochie
Dank je wel…
Om je beklijvende vieringen waarin je Zijn Woord tot het onze maakte.
Om ons te helpen bekeren door zelf de weg van die man van Nazareth te 
volgen.
Om je eerlijke, inspirerende, bemoedigende woorden die je in goed en 
kwaad tot ons sprak.
Om je vriendschap die voor mooie, deugddoende momenten zorgde.
Om de kleine dingen, teveel om op te noemen, die kleur gaven aan ons le-
ven.
Kortom, om al wat we ook morgen van jou met ons meedragen.

Geniet van je pensioen, priester Etienne!

De leden van de Parochieploeg.

Ook De Beverse Klok sluit zich hierbij aan en wenst de pastoor het allerbeste 
voor zijn pensioen.

RP 



In de tuin
Vroeg, vroeger, vroegst!

De voorbije weken gingen we van bar koud naar bijna zomerweer. Hoe wissel-
vallig kan het zijn? De kortste maand is meestal de koudste, maar die zomer- 
temperaturen in februari zijn toch niet meer normaal. Véél te vroeg. Maar  
aangenaam zijn ze zeker wel, en die eerste milde zon op je huid, gewoon heer-
lijk! We hebben er na een sombere januarimaand lang naar uitgekeken. En nu 
maar hopen dat al dat jonge groen dat reeds boven staat niet meer bevriest in de  
komende maanden.

Ik heb van die eerste warme dagen 
ook gebruik gemaakt om de serre een 
voorjaarsschoonmaak te geven. De 
gevoelige planten zoals onder andere 
de citrusboompjes, de agapanthussen 
en de tere stekjes en zaailingen van 
vorig jaar konden gemakkelijk enkele 
zachte nachten buiten doorbrengen, 
want de beste plaats, zelfs voor medi-
terrane planten is toch buiten, indien 
de temperatuur het toelaat. Dat was 
bij een nachttemperatuur van boven 
de tien graden geen probleem. Bo-
vendien komen er tijdens de winter in 

de serre uit hoeken en kanten allerlei kleine plantenbelagers gekropen die de 
planten geen goed doen. Die kunnen bij een grondige poetsbeurt van het glas 
en het frame opgeruimd worden. Nadien komt er, na het verwijderen van algen 
en groene aanslag ook heel wat meer licht door het glas. Een lastige maar nood-
zakelijke taak die achter de rug is. En vóór de planten terug in de serre gaan, wor-
den ze een voor een nagekeken en krijgen ze een goede watergift met de eerste 
lichte plantenvoeding van het jaar én een heerlijke douche onder de vorm van 
een malse regenbui. Dat doet hen zichtbaar deugd! Het is wel nog vroeg op het 
seizoen, maar in de serre kan de temperatuur bij de eerste zon al fel stijgen en de 
eerste jonge scheuten én kleine bloempjes zitten reeds klaar om open te gaan.

Nóg een taak die je nu zeker zo vlug mogelijk moet doen, indien die nog niet 
gebeurd is, is het terugknippen van de klimop, indien je een strakke klimopmuur 
wil krijgen. Heel wat vogels zijn al bezig met het zoeken en maken van hun nes-
ten. Het zou zonde zijn om hen bij die taak nog te storen en hun hofmakerij te 
verstoren.
Indien het weer redelijk blijft kan het vanaf nu zeer vlug gaan in de tuin en kun-
nen de voorjaarsbloeiers elkaar in snel tempo opvolgen. De sneeuwklokjes, de 
crocussen en de winterakonieten zijn aan hun laatste bloeidagen bezig, maar de 
narcissen nemen het nu van hen over. Er is weinig dat zo’n leuk lentegevoel geeft 

als een veldje bloeiende gele narcissen. Voor mijn part is geel de kleur van het 
vroege voorjaar.
Wat de voorbije weken opviel was de overvloedige bloei van het Perzisch  
ijzerhout (Parrotia persica. Het is lang geleden dat die zo overdadig en mooi 
bloemde. Groot zijn de bloemen niet maar met hun rode kleur en franjes zijn 
ze voor de aandachtige kijker zeker de moeite. Deze boom uit de familie van de 
toverhazelaars kennen we vooral door zijn schitterende herfstverkleuring. Een 
ideale, dikwijls meerstammige boom om als solitair te planten in de kleine tuin.
Misschien hebben jullie het ook al gehoord, maar de voorbije winterprik is  
fataal gebleken voor heel wat kerkuilen. Dat mocht ik ook ondervinden toen ik 
de tuin van een bevriende tuinier bezocht en hij een dode kerkuil in zijn tuin had 
aangetroffen. Wanneer er overal een pak sneeuw ligt kunnen de dieren moeilijk 
aan muizen, hun hoofdvoedsel, geraken. Nadat de voorbije broedjaren redelijk 
succesvol waren doordat er in de natuur een groot aanbod was van muizen, is dit 
een zware tegenvaller. Jammer, want het zijn zeer mooie dieren die jaarlijks een 
massa knaagdieren opruimen en daardoor het muizenbestand binnen de perken 
houden. Waarschijnlijk zal de tol aan dode vogels nog stijgen, want de nestkas-

ten kunnen nu niet gecontroleerd 
worden aangezien dat nu al te laat 
op het seizoen is. Dat zal pas deze 
zomer gebeuren als men op pad 
gaat om het eerste nest jongen 
te ringen. Het is ook zeer jammer 
voor die honderden natuurliefheb-
bers die zich vrijwillig inzetten en 
hun laatste uur vrije tijd opofferen 
om de toch al niet denderende ui-
lenpopulatie op peil te houden.  
Hopelijk herstelt de natuur zich 
vlug.

Nog een waarschuwing: het is nog vroeg op het jaar. Ondanks de uitzonderlijk 
mooie dagen die we gekend hebben mogen we niet denken dat de winter reeds 
voorbij is. Laat gerust nog wat bladeren en bescherming op tere plantjes liggen. 
Dat kan geen kwaad en het zal bescherming bieden bij een volgende winterprik 
die nog altijd op de loer kan liggen.                           François

Mooie voorjaarsbloemen:  
narcis ‘tête-à-tête.

Een dode kerkuil.

De bloemen van het Perzisch ijzerhout.

Crocussen, vroege voedselbron voor 
wilde bijen.

De laatste bloemen van de 
 winterakonieten.
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crYPtO 76: ZOek Het wOOrd  (OPLOssing in dit nUMMer)
 ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde Letters

Alles wat kort na de tweede wereldoorlog uit Amerika kwam, was 
razend populair in onze contreien.
Zo kwam het dat ene Fritz Sundermann (meer duits kon een naam 
trouwens niet klinken…) uit de Antwerpse Seefhoek al snel de arties-
tennaam Freddy Sunder aannam. Vanaf dat moment ging Fritz dus 
als rasechte Amerikaan door het leven. Enkele singles van Sunder, 
verdeeld door Ronnex Records, kenden een enorm succes, vooral door de 
café-jukeboxen uit die tijd. Freddy Sunder werd echter snel ontmaskerd 
als “klein Belgske”. Toch zou hij een mooie carrière uitbouwen als jazz-
muzikant. In het kielzog van Freddy Sunder begonnen zich in het 
Antwerpse meer en meer rockers te manifesteren. Havenarbeider 
Charles Pauwels zou als Tony Dynamite één van de toonaangevende 
stemmen worden in de Antwerpse rockscene. Een andere vedette was 
Leon Pooters die met “The Picknicks” naam en faam zou verwerven. 
Op Linkeroever, in café Kursaal, werden in 1959 “The Jokers” opgericht, 
één van de talrijke Vlaamse groepen die, geïnspireerd door de Britse 
“Shadows”, zelfs internationaal zou doorbreken. “The Jokers” stonden in 
1966 op het programma van de Aardbeifeesten.
Eén van de bandleden van The Jokers was Tim Visterin die veel later nog 
een belangrijke Vlaamse hit zou scoren met “De Vogel”. Een verplicht 
nummer voor alle schoolkoren uit die tijd.
Al snel was het aantal bands in Antwerpen en omgeving niet meer 
te tellen. De meeste groepen hielden het op een repertoire dat dicht 
aanleunde bij “The Shadows”, aangevuld met de hits van het ogenblik. 
Van een echte creatieve rockcultuur was dus nog geen sprake. Het 
bleef allemaal behoorlijk braafj es. Pas met de komst van The Beatles en 
The Rolling Stones zou de vlam echt in de pan slaan.

Een nevenverschijnsel uit die tijd 
was ook het feit dat zelfs enkele 
damesbands actief werden.
In de buurt van Kalmthout had je 
“De Selena’s”. En op de Melseelse 
Aardbeifeesten traden op 12 mei 
1967 “The Ladies” op, die afkomstig 
waren uit de omgeving van Hobo-
ken.

(Wordt vervolgd)
Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

HORIZONTAAL:
(1) langspeelplaat (3) verga-
dering (9) tennisterm (10) 
voordat (11) grove tarwe (13) 
sluis voor de verwijdering 
van overtollig water (14) 
nabootsing van een plotse-
linge slag, knal van een vuur-
wapen (15) mezelf (16) 
industriële onderneming 
waarin op grote schaal stof-
fen of goederen worden 
geproduceerd (20) aanwij-
zend voornaamwoord (21) 
woord om iets te benadruk-
ken (22) pijl vd computer-
muis op het scherm (25) lui-
tenant (26) ~ Guevara (27) 
muzieknoot (28) achter (29) 
beweegbaar handvat waar-
mee een machine wordt 
bediend (31) eetbare knol 
(32) vervoermiddel
VERTICAAL:
(2) vader (3) zullen, 1e p enk 
toekomstige tijd (4) informatie- en communicatietechnologie (5) een overmaat aanduidend (6) 
loofboom (7) nieuw (D) (8) plotseling opkomende onberedeneerde gedachte (11) werktuig (12) 
gevolg ve handeling, ontwikkeling (13) jaargetijde (15) meneer (17) sterk kasteel, versterkte 
plaats (18) achting (19) kilogram (23) zij (Eng) (24) vacht (25) laboratorium (27) mannetjeshond 
(30) decibel
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Gebakken lucht
In ons winkelkarretje is het nog nooit gevonden: een pakje lucht. Het wordt ook 
nooit vermeld bij de ingrediëntenlijst in een kookboek. Nochtans maakt lucht je 
voedsel luchtig. Zonder lucht krijg je ingezakte slagroom of ongerezen brood. In 
de luchtbelletjes van schuim zijn aroma’s gevangen die in je mond vrijkomen als 
een smaakexplosie. Om schuim te maken heb je drie ingrediënten nodig: een 
vloeistof, een gas en een molecule die lucht kan insluiten. De vloeistof is in de 
meeste gevallen water (in eieren of melk). Het gas in opgeklopte slagroom is 
meestal lucht uit de omgeving of in slagroom uit een spuitbus is het lachgas. Het 
derde ingrediënt bestaat uit eiwitten bv. die met de kracht van een kloppende 
garde loskomen (denatureren). 

Schuimpjes (meringues) zijn de eenvoudigste versie 
van gebakken lucht met slechts twee elementen: eiwit 
van een ei en kristalsuiker. Voeg de kristalsuiker gelei-
delijk toe tijdens het kloppen met een garde. In de 
oven wordt de lucht gebakken. 
We kennen het begrip ook in figuurlijke zin. Gebakken 
lucht is Iets wat heel wat lijkt maar eigenlijk niets voor-
stelt, opgeklopte onzin dus. Iemand die gebakken 

lucht verkoopt beweert iets wat hij niet kan waarmaken, loze beloftes dus.
WA
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Jan Verhavert woont in Melsele en is leerkracht Toerisme in Onze-Lieve-Vrouw-
Presentatie in St Niklaas en in JOMA Secundair Merksem. Daarnaast is hij ook gids 
en reisleider bij verschillende organisaties en touroperators. Met zijn eigen 
bedrijfje organiseert hij daguitstappen en vertelwandelingen voor groepen, 
waaronder de populaire Spooktoer in Antwerpen, Gent, Mechelen en zelfs in fort 
Liefkenshoek.    www.toertjes.be

Geboren Dèiremonteneir, afkomstig uit Lebbeke, maar 
ondertussen al zo’n 30 jaar inwoner van de enige echte 
aardbeiengemeente, samen met zijn vrouw Griet Van 
Den Plas, en hun 4 kinderen Sien, Seppe, Kobe en  
Lander.
Daarnaast is hij ook al meer dan 10 jaar woordvoerder 
van Fietsersbond Beveren, en sinds de oprichting  
van de Adviesraad Toerisme in januari 2017 is hij ook 
daarvan voorzitter.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Lezen, lopen, fietsen, varen, reizen, gidsen. Of een com-
binatie. En niet noodzakelijk  in die volgorde. 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Ik vind eigenlijk veel verschillende muziekstijlen wel tof. Dat gaat van Fado tot 
Rammstein, over U2 tot Bart Peeters. Met een voorliefde voor speciale vrouwen-
stemmen zoals Dolores O’Riordan of Amy Winehouse.
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Alleszins iets plezants. Een aanstekelijk muziekske… iets uit de Balkan bijvoor-
beeld, zoals van No Smoking Orchestra uit de films van Kusturica (Black Cat 
White Cat, Life is a Miracle). Ik zou het leuk vinden als mensen die mij hebben 
gekend, samen zouden komen om de goede herinneringen te vieren. En blij 
zouden zijn voor de mooie momenten die we samen hadden, eerder dan triestig 
te zijn om wat er niet meer is. 
Welke sport beoefen(de) je?
Ik fiets veel, ik loop regelmatig, en ik zwem graag in plassen rivieren of kanalen.
Welke sport zie je liefst op TV?
Moeilijke vraag, want ik kijk niet zoveel tv. En al helemaal niet naar sport. 
Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Weeral moeilijk, want ik heb zo geen echte sportidolen. Maar ik heb wel enorm 
veel respect voor legendarische figuren met een opmerkelijk verhaal. Ik ben een 
verhalenverteller hé. Zoals van de marathonloper Bikila die in 1960 op blote voe-
ten het wereldrecord verbeterde in Rome. Of de typische Flandriens zoals een 
Briek Schotte. Dat hoekige, dat onverzettelijke van zo’n karakters trekt mij wel 
aan. Ook vergeten helden zoals Odile Defraeye , de eerste Vlaamse winnaar van 
de Tour de France in 1912. Prachtige verhalen, ik zie dat dan meteen voor mij, zo 
met ne reserveband gekruist over de borst, en met slechts twee verschillend 
kamwielen achteraan, zodat ze telkens moesten stoppen om hun achterwiel te 
draaien als ze bergop of bergaf reden. Gewoonweg heroïsch.
Lievelingskleur?  
Het kleurenpallet van een zonsondergang vind ik nog altijd onbeschrijflijk mooi. 
Of het azuurblauw van het water langs de Turkooise kust bij Dalaman in Turkije. 
Of de vijftig tinten bruin van het Atlasgebergte in Marokko.
Lievelingsgeur?
Lavendel. Niet echt subtiel, maar omwille van de jeugdherinneringen, het kam-
peren in de Provence. Ook kruiden zoals basilicum of citroentijm. Al vind ik de 
geur na een regenbui op een zomerse dag ook fantastisch.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
De verborgen geschiedenis van Donna Tartt is wat mij betreft subliem. Ik hou 
enorm van historische thrillers, dus ook de boeken van Kate Mosse over de 
Katharen vind ik schitterend. Of Carlos Ruiz Zafon met zijn sfeerbeelden van Bar-
celona. Dé revelatie voor mij was echter Een Venetiaans Geheim van Caldwell-
Thomasson over een oud manuscript uit 1499. Historische feiten verweven tot 
een spannend boek, dat is ultiem leesplezier.
Welke strip las/lees je het liefste?
Zonder twijfel Kuifje. Misschien hebben zijn avonturen mij wel geïnspireerd om 
Toerisme te studeren?
Welk is je lievelingsgerecht?
Ik ben een Bourgondiër, en hou van lekker eten en drinken uit de hele wereld. Ik 
geniet even hard van een Vlaamse stoofpot met een blond Bevers biertje als van 
een Ierse steak. Mijn barbecuevaardigheden zijn trouwens niet slecht, al zeg ik 
het zelf. Maar het mag ook een verse pizza zijn, of een Thaïse schotel, of een Tan-
doori of een vegetarische tajine.  Ik ben écht een gemakkelijke mens op dat vlak 
Wat was je aangenaamste ervaring?
Het gevoel na een geslaagde vertelwandeling of een citytrip, met een volle bus 
tevreden klanten, terug op weg naar huis. Dat je die mensen een fijne dag of 
weekend hebt bezorgd. Daar heb ik dan echt deugd van.
Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Weeral moeilijk om te kiezen. Ik hou van het onbekende. Landen of streken ont-
dekken waar ik nog niet geweest ben, dat vind ik super. Maar ik vind het even-
goed fijn om nog eens rond te lopen in een stad waar ik echt thuis ben en waar 
ik al heel veel geweest ben. Dat gevoel van altijd een beetje thuiskomen is ook 
wel zalig.
Als ik dan toch een stad en streek moet kiezen, dan Lissabon en de Estremadura. 

Een bijzonder interessante streek met een boeiende geschiedenis die terugvoert 
tot de ontdekkingsreizen. Prachtige afwisselde landschappen met uniek cultu-
reel erfgoed. Je vindt daar schitterende paleizen en kloosters uit de rijke Portu-
gese geschiedenis.
In België vind ik Mechelen een topstad, en niet alleen uit nostalgie door mijn stu-
diejaren. Wat ze daar gepresteerd hebben is fantastisch. Mechelen staat nu écht 
in de top van Vlaamse cultuursteden, en terecht. Maar ook Diest vind ik bijzon-
der charmant, of Dendermonde. En met enig chauvinisme zeg ik steevast ook 
altijd Beveren. Is er iets mooier dan de torentjes van Gaverland, die zich afteke-
nen tegen een avondlucht waaruit de zon verdwijnt? Jammer dat veel mensen 
uit onze eigen gemeente de mooie plekjes hier onvoldoende of helemaal niet 
kennen. Om van onze eigen geschiedenis nog te zwijgen. Waarom wij zoveel 
Spaanse straatnamen hebben bijvoorbeeld, is voor sommige mensen nog steeds 
een raadsel. Op zich vind ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg, want dan kunnen 
wij als gids tenminste nog onbekende en spannende verhalen vertellen over ons 
turbulent verleden. 
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Ik ben fan van Adriaan Brouwer. De kleinmenselijke kant die hem in volkse café’s 
groteske tronies deed schilderen op houten plankskes of stukjes papier. Alles wat 
voorhanden was om snel een portretje te maken, zodat hij zijn poef kon afbeta-
len, en zijn kerfstok kon aanzuiveren. Geweldig toch. Al zal het in die tijd wel 
minder romantisch geweest zijn dan dat het nu klinkt.
Wat Beveren zelf betreft, ben ik blij dat ik door de Adviesraad Toerisme, en meer 
bepaald door de vraag naar kandidaat ereburgers, nu weet wie Clement Hiel is. 
Geboren en getogen in Melsele, top-ingenieur bij de NASA geweest, en nog 
steeds een radicale vernieuwer, nu als inwoner van de USA. Dat vind ik pas een 
straf verhaal.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Ik hou van de drukte van de stad, maar ik zou er niet kunnen leven. Ik geniet van 
de rust van het platteland, maar ik zou er niet kunnen aarden. Ik ben blij dat ik in 
Melsele woon, een perfecte combinatie van beide werelden. De gezelligheid van 
een dorp waar altijd wel iets te doen is, maar ook nog met de rust van ‘den bui-
ten’.
Ik ben graag in de bossen, met alles wat daarbij hoort. Maar ook de verre horizon 
van de zee fascineert mij. Ik begrijp wat de mensen vroeger ertoe heeft aangezet 
om in wankele zeilbootjes die einder te gaan verkennen. Zeilen is trouwens een 
geweldige zen-ervaring. Eens de motor uitgaat, en je de wind voelt trekken en 
de mast hoort kraken, dan valt alles weg. 
Wat is voor jou geluk?
Content zijn. Blij kunnen zijn met gewone, kleine dingen. Genieten van het hier 
en nu, al is dat niet gemakkelijk. Ik hoop dat het Corona-inzicht blijft, met minder 
ratrace en meer back-to-basics zoals slow-travel.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Ik drink geen koffie, maar wel graag thee. Maar het mag ook een ‘straffe blonde’ 
zijn, zoals een Westmalle Tripel.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Nog altijd mijn probleem, ik heb ‘geen zittend gat’ zoals dat vroeger gezegd 
werd, dus ik kan niet kiezen. Overdag graag een actieve fietstocht, al dan niet op 
de mountainbike. En ’s avonds graag een goed en spannend boek. 
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Hof ter Saksen, dat is altijd prachtig, het hele jaar door. ’s Morgens in de land-
schapstuin bijvoorbeeld, het uitzicht vanop de mini-cuesta, op de weel, waar 
dan nog wat ochtendnevel boven hangt. Of het bos rond de ijskelder, dat in de 
lente vol staat met bedwelmende meiklokjes. Of nu, met de kruidentuin van Vijd.
 Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Trump. Mét dat hele Twittergedoe erbij. Maar liever naar Mars. Dat past meer bij 
zijn karakter denk ik. En ik vermoed dat we de maan eerst zullen koloniseren. Stel 
je voor dat hij daar dan terug president wordt?
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat ik als baby van 10 maand, toen ik net kon stappen, op een camping in Span-
je, vast zat aan een piket in de grond. Ik zat in een gareel, met twee meter touw 
er aan. Iedereen deed daar een siësta tijdens de middag, maar ik was blijkbaar 
niet moe te krijgen. Dus hadden mijn ouders beslist om mijn prille vrijheid in te 
perken tot 2m touw, zodat ze gerust konden zijn dat ik niet weg kon. Terecht, 
want ik was de dagen daarvoor blijkbaar al verschillende keren ‘ontsnapt’ uit de 
tent, om in mijn eentje op ontdekkingstocht te gaan op de camping. De details 
hebben ze mij later uitgebreid verteld uiteraard, maar die herinnering heb ik pre-
cies toch altijd gehad.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan jan verhavert
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IN MEMORIAM
Raymond Van Raemdonck,
echtgenoot van Norma Vercauteren, werd geboren te 
Kallo in 1932 en overleed op 16 februari. Hij is de vader 
van Magda, Marina en Wim en opa van talrijke klein- en 
achterkleinkinderen. Zijn afscheid omschreef hij in een 
zelfgekozen tekst als volgt.

Ik wandelde langs het kanaal.
Ik zag een duwvaartcombinatie en 
merkte hoe groot die laadbak was 
en hoe klein de duwboot. 
Ik dacht, en toch kan die grote niets 
vervoeren zonder die kleine. 
Bedankt voor wat ik mocht geven. 
Bedankt voor wat ik heb gekregen. 
Bedankt voor een mooi en zinvol leven.

WA
Lisette Van Raemdonck, 
werd geboren te Beveren op 3 mei 1933. Ze had 3 zussen. 
Ze is gehuwd met Henri Thielman op 6 november 1954. Ze 
hebben een zoon Franky en een kleinzoon Bart. Lisette was 
heel sociaal begaan, steeds een lieve glimlach en  een goed 
woord voor iedereen. Ze was graag gezien. 
Ze hebben jaren in de Bijlstraat gewoond. Ze verbleven nu 
al een paar jaar in het rusthuis de Notelaar omdat ze meer 

zorg nodig had. Op 17 januari  is ze daar overleden.
We zullen je missen maar in ons hart blijf je voort bestaan.

Linda Geleyn

Jenny Van Goethem 
Op 13 februari overleed, geheel onverwacht, Jenny Van 
Goethem, echtgenote van Arthur Smet. Jenny werd net 
voor WO II geboren als jongste in een gezin met vijf kin-
deren.  Als veertienjarig meisje ging zij werken “in ’t stad” 
om in een gezin het huishouden te doen. En dan kwam ze 
Arthur tegen… haar grote liefde. Na hun huwelijk woon-
den ze nog even in Berchem, maar al gauw kwamen ze op-
nieuw in Beveren wonen, waar Jenny de kruidenierszaak 

van haar ouders overnam. In hun huwelijk werden drie dochters geboren. 

Toen de kinderen hun vleugels uitsloegen, vond zij een hobby waar ze samen met 
Arthur iedere vrijdag van genoot. Ze werden lid van de dansclub van Beveren. Na 
40 jaar trouw les volgen en naar oefen- en feestavonden gaan, werden zij ere-leden. 
Jammer genoeg stak spelbreker Corona een stok in de wielen en konden ze niet 
meer gaan dansen. Niet enkel het dansen moesten zij missen, maar ook de vele 
vrienden die zij daar maakten. Het was altijd een fijne samenkomst waar veel werd 
gelachen en plezier werd gemaakt. 
Zeven kleinkinderen werden geboren en zij werden eveneens haar levensvreugde. 
Ze was zo trots op ieder van hen. En toen er in oktober een eerste achterkleinkind 
werd geboren, kon haar geluk niet meer op. 
Het grootste plezier beleefde ze wanneer ze met zijn allen, kinderen en kleinkinde-
ren, samen waren. Het moesten geen grote feesten zijn. Jenny maakte er altijd wel 
op de een of andere manier een feest van. En wanneer er toch een specialere gele-
genheid was zoals hun 50-jarig jubileum of haar tachtigste verjaardag, dan moest er 
heel veel volk bij zijn: familie en vrienden waren dan zeer welkom om mee te vieren. 
Dan voelde ze zich blij en content. 
De voorbije zomer mochten we nog een artikel schrijven over hun 60-jarig jubileum. 
Eens te meer werd omwille van Corona het feest aan banden gelegd. Dat vond ze 
spijtig, maar eens de teleurstelling voorbij, maakte zij alweer plannen voor wanneer 
het dan wel zou kunnen doorgaan. 
Helaas moesten we  afscheid nemen. We zullen je altijd missen. Dank je wel voor alles.

Ingrid Smet

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

Ik blader verder in de stapel ‘Gazet van Beveren-Waas’ vanaf september 
1961. Aan de eerste exemplaren die ik onder ogen krijg hebben de muizen 
duidelijk hun best gedaan. Maar de kranten zijn nog leesbaar. Een klein 
artikeltje vermeldt dat de Gemeentelijke Bibliotheek, gesticht in 1875, dus 
nu al 85 jaar bestaat. In die tijd werden ongeveer 10.000 boeken gekocht 
waarvan ongeveer 6.000 romans en 4.000 wetenschappelijke boeken. Een 
vrij lang artikel (van de hand van Jos Aps ?) leert ons dat de Waalse socialis-
ten ineens goesting krijgen naar federalisme. Waarschijnlijk is de goesting 
rap over gegaan want tegenwoordig hoort men daar niet meer van aan die 
kant. De ‘Bond der Kroostrijke Gezinnen’ organiseert vanaf nu een ‘kinderop-
pasdienst’. Kostprijs 25 frank voor maximum 4 uur dienst. De Boerenbond 
organiseert een voorlichtingsvergadering met adjunct commissaris Van 
Esbroeck over de nieuwe wet op de verlichting van tractoren. Om volk te 
trekken is er daarna een gratis tombola. Bij de overlijdensberichten lees ik 
de aankondiging van het overlijden van mijn grootvader, Charles Bosman, 
veekoopman. Hij was 77 jaar. Zijn beste 30 rasduiven worden openbaar 
verkocht. Onze burgemeester Lesseliers roept de bevolking op om mee te 
stappen in de Mars op Brussel tegen de verdere verfransing van Brussel en 
zijn randgemeenten. En dit onder het motto ‘Met deze strijd doet Beveren 
mee’. Enkele gazetten later lezen we dat er meer dan 100.000 betogers 
waren. De gazet van 29 oktober kondigt een grote verkoop aan van de meu-
belen en huisraad van het kasteel ‘Korte Walle’ op 28 oktober. Sommige 
kopers die kwamen opdagen waren dus een dag te laat. Het gemeentebe-
stuur koop 4.000 vuilbakken, mét deksel, die gratis aan de bevolking wor-
den gegeven. Dit om de ophaling wat hygiënischer te maken. Ook zal een 
firma gezocht worden om het vuil wekelijks op te halen. Tot hiertoe gebeur-
de dat met ‘de kamion’ van de gemeente en eigen werklieden. In de toren 
van de kerk komt een nieuwe klok. Ze weegt 2300 kg en is toegewijd aan 
Onze Lieve Vrouw. Naast deze Mariaklok hing in de toren ook al een 
Sint Martinusklok en een Sint Annaklok. Peter van de klok is Herman 
Verstraeten, meter is Agnes Behiels.       J.B. (wordt vervolgd)
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DE VRIENDELIJKE KAPPER
Vorige week gingen de kapperszaken terug open Een bloemist liet zijn haar 
knippen. Na de kapbeurt vroeg hij wat hij moest betalen.
De kapper antwoordde: 'Ik neem deze week van niemand geld aan, zo blij ben 
ik dat ik de mensen terug een dienst kan bewijzen'.
De bloemist was blij en toen de kapper de volgende ochtend zijn kapsalon 
opende zag hij een kaartje met het opschrift "dank u" en een dozijn rozen voor 
de deur.
Later op de dag komt een politieagent om zijn haardos te laten fatsoeneren. 
Als hij na afl oop wil betalen zegt de kapper weer: ‘Ik neem deze week van nie-
mand geld aan, zo blij ben ik dat ik de mensen terug een dienst kan bewijzen'.
De agent vond het mooi en verliet vrolijk de kapperszaak.
Toen de kapper de volgende ochtend zijn kapsalon opende zag hij een kaartje 
met het opschrift "dank u" en een zak met koffi  ekoeken.
Nog op dezelfde dag kwam er een lid van het Parlement om zijn haar te laten 
knippen. Als hij klaar was vroeg het parlementslid wat hij de kapper moest 
betalen.
De kapper antwoordde weer:'Ik neem deze week van niemand geld aan, zo blij 
ben ik dat ik de mensen terug een dienst kan bewijzen'.
Het parlementslid was zeer gelukkig en verliet het kapsalon.
De volgende ochtend, toen de kapper zijn kapsalon weer open deed stonden 
er al een dozijn parlementsleden in de rij te wachten voor een gratis kapsel.
En dat, mijn vrienden, illustreert het fundamentele verschil tussen de burgers 
van ons land en de politici die het besturen.



DE BEVERSE KLOK - 9 

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

De afgelopen weken was er door de duels tussen Club Brugge en Dinamo Kiev 
in de Europa League heel wat belangstelling voor het voetbal in Oekraïne. 
SK Beveren speelde ooit één keer tegen een team uit Oekraïne. In februari 2004 
speelde Beveren op de Freethiel tegen METALURG DONETSK, toen een subtopper 
in Oekraïne, die zich  in die periode vier jaar op rij  kwalifi ceerde voor Europees 
voetbal (het werd toen in de competitie 3de en 4de na de twee toppers Shaktar 
Donetsk en Dinamo Kiev). De wedstrijd kaderde in de transfer van Yaya Toure naar 
Metalurg. Toure werd voor twee miljoen euro verkocht (Club Brugge vond dat 
te veel maar gaf een jaar later wel vier miljoen euro aan Koen Daerden). 
Metalurg kwam met een sterk elftal naar Beveren (de Nederlander Tom Caenen 
was er trainer). In de ploeg 5 A-internationals van Oekraïne (Gocha Jamarauli 
was de bekendste, hij speelde ook nog voor Zurich, Trabzonspor, Dinamo Tbilisi 
en Anorthosis Famagusta uit Cyprus), de Georgiër Georgi Dematradze (die 
topschutter werd in de Oekraïnse competitie, eerder was hij ook al topschutter 
geworden in Rusland), de Armeniër Ara Hakobian, die in 2003 werd gekroond 
tot Europees topschutter nadat hij 45 competitiegoals maakte voor Fc Banants 
uit Yerevan. Drie spelers van Metalurg waren ooit ook actief in de Belgische 
competitie : de Serviër Bratislav Ristic (5 jaarClub Brugge), de Macedoniër Igor 
Gjuzelov ( 5 jaar Cercle Brugge) en nog een Serviër Bojan Neziri(Brussels)
De wedstrijd Beveren-Metalurg Donetsk eindigde op 1-2. Beveren speelde toen 
met David Meul, Arsene Ne, Joss Pehe(Ndri Romaric), Steven Wostijn(Willem 
Massoels), David Lebras(Anouar Bou-Sfi a), Marco Ne(Jonas Ivens), Emmanuel 
Eboue, Mohammed Diallo, Moussa Sanogo, Igor Lolo en Arthur Boka. Moussa 
Sanogo scoorde de Beverse treff er.
Later zouden er nog Beverse Ivorianen naar Donetsk vertrekken : Arsene Ne, 
Venance Zezeto, Igor Lolo en Junior. JOS DAERDEN was er ook nog een half 
seizoen trainer. Het sprookje van Metalurg Donetsk bleef niet duren. Door de 
Majdan-revolutie  in Februari 2014 (genoemd naar een plein in Kiev) stortte de 
Oekraïnse economie in elkaar en gingen een aantal eerste klasseploegen failliet 
in 2015…zo ook Metalurg, naast Metalist Kharkiv (waar ook Zezeto en Junior een 
tijdje actief waren) en Dnjepr. 
KSK Beveren had ooit één Oekraïner onder contract,  OLEKSANDR TATARENKO. 
In de wintermercato van het seizoen 1993-1994 kwam hij met de Litouwer To-
mas Daumantas naar Beveren (via manager Reinke). De 19-jarige Tatarenko, die 
zijn opleiding  kreeg bij Metalist Kharkiv, kwam over van het Duitse Westfalia 
Rhynern voor zes maand. Hij verbleef in die korte periode bij de familie Colman 
in de Pastoor Steenssensstraat. Zijn optreden in de eerste ploeg bleef beperkt tot 

twee oefenwedstrijden, op Eendracht Aalst 
en thuis tegen Casino Salzburg. Hij vertrok 
in de zomer van 1994 naar de Duitse Re-
gionalliga (Eisbachtal, later FSV Frankfurt). 
Tot 2012 bleef hij in Duitsland actief als 
speler en nadien werd hij daar een ge-
waardeerd trainer (momenteel bij Vfr 07 
Limburg). 

(op de foto ziet U Tatarenko als trainer)

16de beker voor Asterix AVO Beveren.
Door een 3-0 zege tegen VC Oudegem pakte Asterix zijn 16de beker. De setstan-
den waren 27-25, 25-12 en 25-20. 
De eerste bekerzege dateert van 1996 toen Tongeren met 3-0 werd geklopt. 
Het was vorige maand de derde bekerfi nale tegen Oudegem, ook in 2018 werd er 
met 3-0 gewonnen. In 2013 won Oudegem tegen Asterix met 3-1.
7X was er een bekerfi nale tegen Tongeren, 4 keer won Asterix. 5X was VDK Gent 
de tegenstander, 4 van de confrontaties werden gewonnen. Charleroi was 3 keer 
de tegenstander in de fi nale, dat leverde 2 zeges op (in 2012 werd er verloren). 
Eén keer was Herentals fi nalist (in 2001 won Asterix daartegen met 3-1).
In 2002 was er dan de Beverse damesfi nale tussen Asterix Kieldrecht en AVO 
Melsele die op 3-0 eindigde. (foto Asterix Avo Beveren)

Jelle Van Damme hangt de shoes aan de haak.

31-voudig Belgisch A-internationaal Jelle Van Damme hangt op zijn 37ste de 
voetbalschoenen aan de haak. Van Damme kan terugkijken op een geweldige 
loopbaan. Wie in België kan zeggen dat hij speelde bij volgende aartsrivalen : hij 
was actief bij SK Beveren en Lokeren, Bij Beerschot en Antwerp, bij Standard en 
Anderlecht. Er staan ook nog vijf buitenlandse clubs op zijn palmares : Ajax, Wer-
der Bremen, Southampton, Wolverhampton Wanderers en Los Angeles Galaxy. 
Tussen 1993 en 1998 speelde hij bij de jeugd van SK Beveren. In 1993 kwam hij 
samen met zijn broer Siebe over van Sc Lokeren. Zowel bij de preminiemen als 
bij de miniemen behaalde hij met zijn team de titel en verschillende van zijn me-
demaats werden later ook profvoetballer of konden doorstoten tot in de eerste 
ploeg van Beveren… Jonas Ivens, Jan De Langhe, Johan Segers, Zinho Chergui, 
Tim De Meersman. In 1998 keerde Van Damme terug naar Lokeren. In 2001 werd 

hij door toenmalig spelersmake-
laar Louis De Vries naar Beerschot 
geloodst. Diezelfde Louis De 
Vries deed hem terugkeren naar 
Daknam maar dat liep met faillis-
sement van Lokeren verkeerd af. 
Op de foto met de legendarische 
trainer Ward Goossens ziet U Jelle 
Van Damme als tweede speler 
staand. 

Hotel Van Der Valk Beveren co-sponsor continentaal wielerteam.

Drie Belgische wielrenners kregen onlangs een plaatsje in een nieuw Oekraiens  
continentaal wielerteam LVIV. Co-sponsor bij het team, dat eerder al actief was in 
het damescircuit,  is HOTEL VAN DER VALK BEVEREN. De drie Belgen zijn Brecht 
Stas (uit Huldenberg), in 2019 nog tweede op het BK elite zonder contract en dat 
jaar ook winnaar van de Nederlandse beloftenklassieker “de Ronde van Limburg” 
en ritwinnaar in de Ronde van Namen, en de baanrenners Maxwell De Broeder 
(uit Gent) en Nicolas Wernimont (uit Asse). Wernimont werd enkele jaren terug 
twee keer Europees kampioen op de baan (de koppelkoers met Fabio Van Den 
Bossche) bij de juniores. Het team bestaat verder uit zes Oekrainers, drie Litou-
wers , een Duitser, Luxemburger en Portugees. Eén van de sportdirecteurs is 
Hammenaar LUC SCHUDDINCK, jarenlang spelmaker geweest bij tweede klassers 
Vigor Hamme en Eeklo maar sinds 1995 actief als sportdirecteur in het continen-
taal wielercircuit. Het begon in 1995 bij het profteam Rotan Spiessens (met on-
dermeer Waaslander Danny Daelman). Nadien begeleidde hij jarenlang een Pools 
team, later continentale wielerteams uit Griekenland, Duitsland en Paraguay.  De 
zoon van Luc Schuddinck, Olivier  maakte in het seizoen 2006-2007 deel uit van 
de A-kern van KSK Beveren (de ploeg zakte toen, onder Walter Meeuws, uit eerste 
klasse). 

Hotel Van Der Valk Beveren heeft wel iets met 
wielrennen. Al decennia lang komen een dag 
voor de start van de Ronde van Vlaanderen 
een viertal World Teamploegen overnachten in 
Beveren. Die traditie dateert nog van vele jaren 
terug toen de Ronde nog startte op de Grote 
Markt van St-Niklaas en nu wordt er vertrokken 
vanuit Antwerpen, ook maar een boogscheut 
verwijderd van Beveren. 

RB

Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,   blauwe datjes. blauwe datjes. blauwe datjes.

In memoriam Germain Verhaeghe

Op 25 februari overleed op 88-jarige leef-
tijd gewezen SK Beveren-doelman Ger-
main Verhaeghe. De in Torhout geboren 
keeper woonde in Beveren-Zuid en was 
half weg de jaren vijftig de doublure van 
Walter De Winter. In februari 1954 debu-
teerde hij in de eerste ploeg in de derby 
in derde klasse tegen Dendermonde. In 

de periode 53-55 speelde hij 7 competitiewedstrijden voor SK Beveren.  
Langs deze weg betuigen we onze innige deelneming aan zijn echtgenote 
Jenny Ceulemans.

RB

Luc Schuddinck, derde van links
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KUNSTmo(NU)mentje
In 2020 was er bijzondere aandacht voor schilder Jan Van Eyck en Het  
Lam Gods. Opdrachtgevers van dit meesterwerk waren Joos Vijd en zijn  
echtgenote en – zoals elke Beverenaar ondertussen weet – woonden die in 
kasteel Cortewalle. Als kind groeide Joos op in het kasteel op Singelberg en 
een familielid bewoonde domein Hof ter Saksen. Het was dan ook niet meer 

dan normaal dat de gemeente 
Beveren de familie onder de 
aandacht bracht met onder 
meer wandel- en fietstoch-
ten, bieren en koekjes, een 
Vijdtuin in Hof ter Saksen en 
een wagenspel door de Orde 
van het Pilorijn. Hoogtepunt 
was Mozaïek – [Mijn naam is 
Vijd], de bejubelde tentoon-
stelling van kunstenaar Ste-
faan van Biesen uit Melsele. 
In Cortewalle exposeerde hij 
onder meer een tachtigtal 
heel gedetailleerde tekenin-
gen. Soms toonde van Biesen  
letterlijk stukjes uit het Lam 
Gods, soms bracht hij een he-
dendaagse versie.

(V)ADER
Na de tentoonstelling kreeg 
van Biesen vanuit de gemeen-
te de vraag om voor kasteel 
Cortewalle iets blijvends te 
ontwerpen. Hij liet zich in-
spireren door de heraldieke 
stamboom van de familie de  
Brouchoven-de Bergeyck in 
de gang naar de Verlatzaal en 
verwerkte een selectie van zijn 
tekeningen die op de tentoon-
stelling Mozaïek – [Mijn naam 
is Vijd] te zien waren. 

(V)ADER is zichtbaar vanuit  
de inkomhal. 

(© S. van Biesen)

Stefaan van Biesen en een detail van 
(V)ADER.  

(© S. van Biesen)

(met dank aan Stefaan en Annemie van Biesen-Mestdagh)
Gerda

Op 15 februari 2021 werd het werk opgehangen. Het 
is uitgevoerd in plexiglas op een dibond drager en 
krijgt daardoor een extra glans, wat de kleur en de 
uitstraling ten goede komt.
De print op de rechtermuur meet 285 x 150 cm en 
toont vooral devotiestukken die verwijzen naar Joos 
Vijd en Elisabeth Borluut. De print boven de deur naar 
de binnenkoer is 121 x 140 cm groot.

De titel van het werk verwijst naar het thema ‘de kinderloze vader’, een on-
derdeel van de expo op Cortewalle. Het gedicht Ecce raakte toen vele bezoe-
kers. Het past ook uitstekend bij het nieuwe kunstwerk, want met Joos Vijd 
eindigt een tak van de stamboom: Joos en Elisabeth Borluut kregen geen 
kinderen en Joos had – in tegenstelling tot zijn broers – geen bastaarden. 

(© S. van Biesen)

(© S. van Biesen)
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“Den Dijk” vanaf bakker Van Steelandt tot in Kallo is super in orde nu. Maar 
wat met het stuk tot in de dorpskern van Melsele? (foto genomen aan het 
begin van de Hertenlaan)

In ‘De Gemeente’ staat er meer uitleg hierover. Er zou gewacht worden op 
meerdere onteigeningen. Op deze foto zie je echter dat er links en rechts 
heel wat plaats is. Het stuk richting Kallo is in orde maar er staan zo goed 
als geen huizen. Daar is heel veel (fiets)verkeer richting de haven. In de 
Dijkstraat zijn  er woonwijken links en rechts van de baan.  Men heeft dus  
het werkverkeer voorrang gegeven aan het woonverkeer.  Bovendien 
staat er in ‘De Gemeente’ dat het nog heel wat jaren kan duren alvorens 
men hieraan begint. Hopelijk is er hierover goed nagedacht.

°°°
Basics Melsele-Beveren Basket heeft zijn huiswerk klaar voor volgend  
seizoen 2021-2022 in Top Division One. (tweede nationale)
“Ikzelf blijf aan boord als coach”, vertelt Dave Van Den Brande aan  
Basket360. “Yorick Weyn is geen assistent coach meer. De combo jeugd-
coach/assistent werd wat te veel. Ik ben wel tevreden dat hij bij de club 
blijft als jeugdtrainer. Het was een zeer aangename samenwerking.”
“Zijn opvolger is Nick Peeters. Nick is een jonge ambitieuze coach, die de 
combo jeugdcoach/assistent op zich gaat nemen en veel wilt leren de 
komende jaren.”
“Ik ben zeer blij dat bijna de hele groep terugkeert. Chapeau voor onze 
voorzitter, manager en het bestuur voor hun inspanningen. Gorremans, 
Hockins, Hemeleers, Vervoort, Anthonis, Baetens, Vandenberghe,  
Bouckaert en Bryan Vansande blijven allemaal aan boord. Zo verzekeren 
we de continuïteit en kunnen we verder bouwen.”
“Zoals jullie eerder al reeds vermeld hebben stopt Enoch Derby door prive 
redenen en zal Jo Van Buggenhout andere oorden opzoeken. Spijtig van 
beide spelers, ik wens ze alle succes toe, het zijn beide topkerels.”
“Als vervanger voor Enoch, hebben we een overeenkomst met Daan 
Moens van Limburg United. De club en ik zijn zeer tevreden met  
deze nieuwe aanwinst. Daan zal ons een goede mentaliteit, werklust, 
agressiviteit en toughness bijbrengen. Zijn inside werk en goed shot  
zullen we optimaal proberen uit te spelen op zowel de 5- als 4-positie.”
“Er zit heel wat aanstormend talent aan te komen bij zowel U21 als de 
B-ploeg. Jongens als Roy Van Tetering, Stevo Exhause, Benjamin De Munck, 
Nicolas Bogaerts, Bjorn Van Sande, Djaelen Pauwels en nog enkele andere 
spelers staan te springen om zich te bewijzen en zo te kunnen meetrainen 
met de A ploeg. Plaats 11 en 12 tijdens de matchen is het doel voor deze 
jongen gasten. Het is aan hen om zich te bewijzen.”

°°°
Het gemeentebestuur gaat binnenkort het gemeentehuis van Kallo  
verkopen. Dat wil zeggen dat de bibliotheek, de wijkagent en de gemeen-
telijke permanentie moeten verhuizen want die zijn vandaag nog steeds 
in het gemeentehuis gevestigd. De politie en de permanentie verhuizen 
naar het oude schoolgebouw iets verderop in de straat. De bib wordt  
verderop ondergebracht in de kerk. In de Heilige Petrus en Pauluskerk 
worden de zijbeuken vrijgemaakt om de boeken een plek te geven. De 
middenbeuk van de kerk zal blijven zoals hij is. “Erediensten blijven er dus 
mogelijk”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “De zijbeuken 
zijn makkelijk af te sluiten. Dit kan een mooie voorbode zijn om ook  
andere kerken in de gemeente een nevenbestemming te geven, zonder 
de kerkelijke functie te verliezen.” 
Naast de kerk van Kallo zijn er nog andere kerken die in aanmerking 
komen voor zo’n nevenbestemming bijvoorbeeld de O-L-Vrouw-Hemel-
vaart in Melsele. 

Den Est

Het grafscHrift van de week:
Op dit oude graf in de kerk is er nu veel gejoel
Je boeken moet je afrekenen in de biechtstoel.

Oplossing Crypto 78:  
PSALM   DUTSJE   LACHGAS   CONCERTO   ZIJVLEUGEL   TENNISSTER   SCHAAFWOND                               
SOLOACTIE   PINCODE  PINTAAR  EENOOG    LARVE   En dus …  SUCCESFACTOR

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

De zestienjarige Merel Maes heeft zaterdag in Louvain-la-Neuve het  
hoogspringen gewonnen bij het BK indooratletiek. Ze vloog over 1m91, een  
verbetering van haar eigen beste wereldjaarprestatie U18 en Belgisch record  
U18 met drie centimeter.
Maes schuift op naar de zesde plaats op de Belgische ranking aller tijden als je 
alle leeftijdscategorieën in rekening brengt. Op de Europese rankig van 2021 is 
ze dertiende, waardoor ze mag hopen om opgevist te worden voor het EK indoor 
in het Poolse Torun. “Ah, maak ik kans om opgevist te worden?”, reageerde Maes 
verrast. “Als dat gebeurt, ga ik daar geen neen tegen zeggen. Het zou een mooie 
kans zijn om ervaring op te doen.”
De Oost-Vlaamse kon zelf nauwelijks geloven wat ze in Louvain-la-Neuve ge-
presteerd heeft. “Ik snap het gewoon niet goed. Hier verschiet ik echt van. Ik ben 
nog maar vier jaar bezig met hoogspringen, met Tia Hellebaut als voorbeeld. Dat  
ik ooit zo hoog zou gaan, had ik nooit durven dromen. Laat staan dat ik het op 
deze leeftijd al zou doen. Boven de 1m90 gaan vind ik toch al cool. Waar ik nu 
verder van droom? De Spelen, en wie weet kan ik daar op een dag wel op het 
podium staan.”
Hoewel ze in de atletiekwereld steeds hogere toppen scheert, blijft Maes het 
hoogspringen combineren met voetbal. Ze is rechtsachter bij Vrasene. “Nu ik  
vijf keer per week train voor het hoogspringen is het voetballen wat aan het  
afnemen”, vertelt ze. “Maar ik wil er nog niet mee stoppen. Daarvoor doe ik het 
nog te graag.”
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Er is bij Riekes en Marjet 
de vorige nacht 
ingebroken en er zijn . 
een paar juwelen van 
Marjet gestolen.

Als Riekes bij de bakker 
binnenkomt hoort hij daar al 
vertellen over die inbraken in hun 
straat en een buurvrouw heeft 
gezien hoe de politie een 
verdachte opgepakt heeft. Riekes 
gaat op informatie uit op het 
politiekantoor. Hij vraagt de agent 
van dienst of de dief nog in het 
politiekantoor aanwezig is en of hij 
die man kan spreken.
-Ben jij een benadeelde, vraagt de 
agent.
-Natuurlijk zegt Riekes, er zijn bij 
ons juwelen gestolen.
-Een gesprek met de verdachte dat 
is gewoon onmogelijk, zegt de 
agent.
-Maar ik wil hem gewoon iets 
vragen, zegt Riekes, of wilt gij het 
doen in mijn plaats? Vraag hem 
dan hoe hij dat klaargespeeld 
heeft om bij ons binnen te geraken 
zonder dat mijn vrouw iets 
gehoord heeft.

NEM NOU
In ons dialect zijn er nogal wat 
dierennamen die gebruikt worden om 
samenstellingen te maken die een 
onverwachte betekenis krijgen Zo 
noemen wij een spiegelei een 
PEIRDENOOG.
De dierennaam die op dat vlak het 
vruchtbaarst is, is zeker ‘kat’ Op onze 
fiets moeten we een rood achterlicht 
hebben en erbij ook nog een rode 
reflector die bij ons KATOOG heet 
In huis gebruiken we soms een verdeel-
stekker of KATTEKOP als we onvoldoen-
de stopcontacten hebben. Het gebruik 
van zo’n ‘kattekop’ wordt voor de veilig-
heid afgeraden 
In onze tuinen is KATTESTEIRT een 
hoogst ongewenst onkruid omdat 
het zo hardnekkig blijft terugkomen 
Het heet heermoes en heeft een heel 
sterk wortelgestel waartegen elk 
onkruidverdelgingsmiddel het onder-
spit moet delven.
En bij het kaartspel gebruikte mijn 
grootmoeder altijd dezelfde spreuk om 
iemand die het eerste spelletje won, 
de moed te ontnemen: ‘Eerste gewin, 
KATTEGESPIN!’ Dat eerste spelletje was 
in haar ogen van weinig belang. 

RP

GAAN BETERE TIJDEN…

Weldra komen er betere tijden aan! De bewoners van 
onze rusthuizen hebben de Corona-vaccins gehad en de 
‘rust’, als eerste deel van hun naam, is er teruggekeerd. Ik 
denk wel dat ons hele voorjaar eraan gaat om ons alle-
maal in de oude Beverse sporthal in de Klapperstraat de 
eerste en de tweede vaccinatie te bezorgen. Maar ik die 
dacht, dat zo goed als iedereen uit mijn omgeving ernaar 
uitkeek, naar het moment dat hij of zij opgeroepen zou 
worden om dat ‘spuitje’ te krijgen; ik moet mijn mening 
bijstellen.
Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn als ik gedacht had. In 
een interview in Humo van 9 februari hebben Peter Van 
Den Begin en Tine Reymer verklaard dat ze geen corona-
vaccin willen. Het acteurskoppel zegt te twijfelen aan 
de aanpak van de pandemie. Als jij of ik zo’n verklaring 
zouden afleggen dan zou dat weinig of geen weerklank 
vinden. Als het echter uit de mond van door de TV bekend 
gemaakte vedetten komt, is dat een ander paar mouwen. 
Maar gelukkig zijn jij en ik niet zo beïnvloedbaar dat we 
wetenschappelijke waarde gaan hechten aan uitspraken 
van mensen als Van Den Begin en Reymer over zaken 
waar ze, om het zacht uit te drukken, weinig of geen kaas 
van gegeten hebben. En zelfs toen ze mochten opdraven 
voor De Zevende Dag op 14 februari verleent hun dat nog 
altijd geen aureool. Ze hebben hoogstens hun gedacht 
mogen zeggen

…EINDELIJK…

Ik hoorde op de radio Dirk Devroey, professor in de huis-
artsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel, die 
gevraagd werd of hij het begreep dat 68 procent van de 
830 ondervraagde huisartsen, het coronavaccin op dit 
moment zeker zouden aanbevelen aan hun patiënten. Zo 
had het in de Artsenkrant gestaan. En daar had men ook 
gepubliceerd dat 37 procent van de huisartsen nu ook 
nog niet van plan zou zijn zichzelf te laten vaccineren.
De prof zegde dat huisartsen, net als alle andere artsen, 
kritische mensen zijn en zij zullen dit vaccin alleen aan-
bevelen als het veilig is én als het voordelen heeft voor de 

patiënt. En hij wou op dit moment nog een beetje meer 
informatie krijgen om hem daarvan te overtuigen. Hij wil 
echt op basis van voldoende wetenschappelijk bewijs zijn 
studenten en hun patiënten kunnen adviseren.
En daar is de passende uitdrukking gevallen voldoende 
wetenschappelijk bewijs.
In Nederland toont bioloog Theo Schetters zich erg 
anti-vaccin. Zo iemand is een wetenschapper maar geen 
viroloog, hoewel zijn domein wel in de buurt komt. Zijn 
pleidooien zijn gevaarlijker dan bij ons die van die twee 
TV-vedetten. De mensen gaan zeggen: ‘Het is toch een 
professor, hij zal het wel weten.

…ONS GEDULD BELONEN?

Ik houd het bij professor Devroey die ervan overtuigd is 
dat de Belgische, Europese en Amerikaanse overheden er 
zullen over waken om vaccins alleen toe te laten wanneer 
er voldoende studies zijn die aantonen dat de vaccins ook 
echt veilig zijn. Wat China en Rusland betreft, vindt 
Devroey dat we dat in twijfel kunnen trekken omdat zij 
het vaccin heel snel toegediend hebben. En wat die 37 
procent van de huisartsen betreft die niet van plan waren 
zichzelf te laten vaccineren, hij is er wel van overtuigd dat 
dat percentage nog zal veranderen. Hij denkt dat alleen 
een kleine minderheid twijfels zal blijven hebben. Denk 
maar eens aan het mazelenvaccin, daar twijfelt toch geen 
enkele goed opgeleide arts nog aan.

 RP


