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Bezoek aan de sociale kruidenier
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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

de Voorschoot VAn omA, Lees p. 4

Bij de start van de technologische revolutie voorspelden economen dat er ons 
een zee van vrijetijd wenkte. De computer zou ons veel werk uit handen nemen, 
we moeten ze enkel nog afstoffen. Een eeuw geleden was een werkweek van 
zestig uur niet abnormaal, vandaag werken we minder dan veertig uur. We be-
sparen al maar meer tijd. We maken voedsel klaar in de magnetron. We ban-
kieren thuis. We doen online boodschappen. We mailen boodschappen met de 
snelheid van het licht.
Het lijkt een tegenstelling maar de technologie legt beslag op onze tijd. Sinds 
we een wasmachine hebben, wassen we veel te veel. Als je een auto hebt, wil je 
ergens naartoe. Op internet zoeken we informatie die we eigenlijk niet nodig 
hebben. Onze vrijetijdsbesteding swingt de pan uit. We zijn gemiddeld hoger 
geschoold en we willen meer. De weekendbijlagen in de krant dringen het ons 
op. We moeten citytrips maken, tuinieren, ons huis decoreren, koken, boeiende 
boeken lezen, naar voorstellingen gaan, een interessante tentoonstelling be-
zoeken in New York… Een eeuw geleden had de mens minder behoeften. 

We boeken enorme tijdwinst en toch hebben we het gevoel over steeds minder 
tijd te beschikken. Het is buiten de mens gerekend, hij wil almaar meer. Druk be-
zig zijn is de norm. We beseffen dat we maar één leven hebben en willen dat zo 
volledig mogelijk benutten. Als je veel te doen hebt, ben je interessant en stijgt 
je eigenwaarde. Enkele eeuwen geleden was het anders. De succesvolle klasse 
had veel geld en vooral veel tijd. 

Nochtans blijkt uit onderzoek dat tijdsdruk mensen minder gelukkig maakt. De 
gelukkigste Belgen zijn jonger dan 25 en ouder dan 65. De groep die het moei-
lijkst heeft is die tussen 35 en 55, niet toevallig de jaren met de meeste tijdsdruk 
waarin alles geconcentreerd is: carrière maken, kinderen grootbrengen, een 
huis kopen en afbetalen. Vooral jonge moeders zijn het slachtoffer. Ze moet 
goede moeder, huisvrouw en partner zijn. Een slechte moeder zijn, is het erg-
ste dat haar kan overkomen. De vaderschapsrol is meestal nogal snel ingevuld. 
Een keer per jaar naar een pretpark en je bent een goede vader.

Is er een oplossing? Er is maar één remedie: minder willen. Zet de iPad, de tv, 
de auto, internet een dagje buitenspel en laat ons terug de zondagsrust invoe-
ren zoals in de jaren vijftig van vorige eeuw. Wat deden mensen op zondag, de 
enige vrije dag? Ze gingen naar de mis en daarna een pint op café. ’s Namid-
dags naar het voetbal of op familiebezoek. De vrouwen zaten bij elkaar gezel-
lig te kletsen, de mannen discussieerden over alledaagse dingen, niet over de 
beurs of over het werk of over auto’s. Er was nog een scheiding tussen werksfeer 
en privésfeer, maar in moderne tijden van e-mail en sociale media dreigt dat 
verloren te gaan. Men is voortdurend op het werk, ook thuis. Het recht op onbe-
reikbaarheid moet terug ingevoerd worden.
Vraag aan iemand op het einde van zijn carrière waar hij spijt van heeft en nie-
mand zegt: dat ik niet harder heb gewerkt. Maar wel: dat ik niet meer met vrien-
den en familie heb doorgebracht en niet meer met mijn kinderen heb gespeeld. 

Iedereen heeft wel al eens vaag gehoord van de ‘sociale kruidenier’ maar weinig men-
sen weten er het fijne van.  Een bezoekje aan Marc Van Raemdonck (de voorzitter) en 
Magda De Jonghe (verantwoordelijke) gaven ons wat meer duidelijkheid.  De vzw 
B-Asiel heeft zijn wortels in de jaren ’90  toen vanuit het decanaat Beveren (Beveren, 
Zwijndrecht en Burcht) de actie Broederlijk Delen zich vooral richtte op de Afrikaanse 
vluchtelingen die hier toen talrijk aanwezig waren en meestal zwaar in de problemen 
zaten.  Toen de stroom vluchtelingen verminderde, nam ook de werking van B-Asiel af. 
Maar in het jaar 2002 startte men terug op, met nieuwe mensen en een nieuw project.  
Men richtte zich tot een vijftiental gezinnen. Ook de gemeente Doel werd overspoeld 
met vreemdelingen en krakers en ook daar was grote nood.  Met drie auto’s  reed men 
verschillende malen per week naar Doel en deelde daar op straat voedsel uit. De vzw 
is ondertussen een pak groter geworden.  Iedereen in nood die onder de Europese 
armoedegrens leeft, wordt geholpen.  De vereniging rust, zoals de voorzitter vertelt, op 
drie poten.  De eerste is de sociale kruidenier (genaamd ‘De Brug’) die zich vooral 
focust op voedselbedeling.  Momenteel helpen zij meer dan 500 gezinnen. Magde De 
Jonghe is hier de stuwende kracht. Naast de voedselbedeling is hier ook een ontmoe-
tingsplaats waar men tijd heeft voor een rustig gesprekje. De tweede poot van de 
werking richt zich op school- en huiswerkbegeleiding van jongeren uit deze gezinnen.  
Rita Holvoet is hier de centrale figuur.  Door de corona perikelen waren er heel wat 
kinderen die onderwijs thuis moesten volgen.  En we weten allemaal dat dit niet zo 
eenvoudig is. Gelukkig bezit men over 8 laptops die uitgeleend worden aan gezinnen 
die verstoken zijn van deze technische middelen. Maar ook hulp bij de inschrijving, 
contact met CLB, afspraken met de school… horen hier bij. Voor deze afdeling zoekt 
men nog vrijwilligers.  En een derde afdeling van de vzw is het verstrekken van kinder-
kledij en huisraad aan kansarme gezinnen.  Marie Louise De Ryck houdt zich hier mee 
bezig. Zo vergaart men het ganse jaar door speelgoed die met De Sint in 
december hun bestemming vinden.  Om dit alles te laten draaien kan men gelukkig 
ook beroep doen op 70 vrijwilligers en 2 personeelsleden in vaste loondienst.  
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Voor deze laatste kan men beroep doen op het gemeentebestuur van Beveren  
(die ook voor gebouwen en verwarming zorgen) en Zwijndrecht. Tijdens mijn 
bezoek zag ik dat medewerkers bezig waren met het verdelen van grijze en blau-
we vuilzakken, ook een heel belangrijke item die niet vergeten mag worden. 
Iedereen kan niet zomaar beroep doen op ‘De Brug’.  Vanuit het OCMW kent men 
de kansarme gezinnen en zij krijgen een bepaald aantal ‘punten’. Met die ‘punten’ 
kunnen ze dan winkelen.  Er wordt dus niet betaalde in geld, maar in punten.  Daar-
bij wordt elke klant bijgestaan door iemand van de Brug. Naast voedsel is immers 
ook sociaal contact en hulp heel erg nodig.  

Het kan niet anders of  ‘De Brug’ moet heel veel hulp krijgen.  Vijfhonderd gezinnen 
ondersteunen is een berg voedsel.  Daarbij komt dat men regelmatig inspectie 
krijgt van het voedselagentschap.  Net zoals in de gewone winkels en grootwaren-
huizen mag het aangeboden voedsel geen dag overtijd zijn.  De vervaldata wor-
den streng nagekeken.    Gelukkig krijgen ze heel wat medewerking.  In de eerste 
plaats zijn er de ‘Europese producten’.  Het gaat hier om tonnen die vanuit Europa 
gecatalogeerd worden als ‘voedseloverschotten’.  Die worden door Europa ver-
deeld via de kanalen van de voedselbanken.  Daarnaast heeft elke provincie ook 1 
grote voedselbank waar de overschotten van grootwarenhuizen terecht komen.  
Ook de niet verkocht promoties van de warenhuizen komen hier terecht.  Per 
maand kan men daar om voedsel gaan.  Ook kleinere depots verzamelen voedse-
loverschotten (dikwijls van de warenhuizen uit de streek).  Zo kan men ook in een 
centrale in Temse terecht.  
Tenslotte zijn er ook heel wat schenkingen van lokale particulieren of handelaars.  
De Brug krijgt heel wat drank van plaatselijke drankenhandelaars terwijl ook een 
aantal bakkers hun overschotten wegschenken aan onze sociale kruidelier. Ook 
niet regelmatige schenkingen zijn welkom.  Zo is er het voorbeeld van een jeugd-
vereniging die niet op kamp mocht wegens corona en al zijn ingekocht voedsel 
wegschonk. Hetzelfde met de huis aan huis verkoop door verenigingen. 
Onlangs kreeg men zelfs van handelaars uit de Warande 1500 kg pompoenen.  
Alle medewerkers kregen een hoeveelheid mee en brachten die de volgende dag 
terug onder de vorm van pompoensoep.  Niettegenstaande die enorme hoeveel-
heid voedsel die men gratis krijgt, komt men niet altijd toe en dient de vzw zelf 
nog aankopen te doen.  Zo kregen we te horen dat er voor heel wat duizenden 
euro’s pampers of melk werden aangekocht om aan de vraag te voldoen.  
En zeker momenteel waar men door de corona pandemie 20 % meer aanvragen 
kent dan vroeger.  Naast voedsel is dus ook geld heel welkom.  

Gelukkig ontvangt B-Asiel heel wat steun van particulieren, terwijl ook een aantal 
bedrijven en instellingen (Rotary ea.) regelmatig de kas spijzigen.  Ook de subsi-
dies van de gemeenten Beveren en Zwijndrecht zijn meer dan welkom. 

De Brug (gelegen in de Pareinlaan 1 te Beveren) is een drietal halve dagen geopend 
per week en een afspraak maken (zeker met de corona perikelen) is noodzakelijk.  
Telefonisch kan dat via 0479 18 44 40.  Wie B-Asiel wil steunen kan dat via BE74 
7370 1707 8107.

J.B.

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Vaccinatienieuws
Onze gemeente levert logistieke inspanningen, ook op gebied van personeel 
en bestaffing van het vaccinatiecentrum. Het gemeentebestuur nam een aan-
tal beslissingen om de vaccinaties vlot en veilig te laten verlopen. 

heLpdesK
De vaccinatiecampagne lokt heel wat vragen op bij de inwoners: hoe geraak ik 
er? Is het vaccin veilig? Welk vaccin zal ik krijgen? Waarom werd ik nog niet 
opgeroepen of wanneer ben ik aan de beurt? Op die en heel wat andere vragen 
biedt de helpdesk, bemand door gemeentepersoneel, antwoord. Zij helpen ook 
mensen verder die digitaal minder vaardig zijn en/of hulp nodig hebben bij de 
bevestiging of verplaatsing van hun afspraak. Om deze helpdesk in de meest 
optimale context te kunnen laten werken, investeerde de gemeente in een 
aparte telefooncentrale. Deze werd opgezet in samenwerking met Proximus.
De helpdesk is elke werkdag tussen 8.30 en 17 uur bereikbaar via T 03 750 16 00.

noteBooKs
Het vaccinatiecentrum verwerkt ook heel wat digitale gegevens. Om dit te kun-
nen doen, kocht gemeente Beveren 20 notebooks. De laptops zijn er voor ont-
haalmedewerkers, medisch en medisch administratief personeel die de zes vac-
cinatielijnen vorm geven. Als de vaccinatiecampagne achter de rug is, zal het 
personeel van de gemeentelijke administratie de notebooks verder gebruiken.

VeiLiGheid
Vaccins en zelfs de lege flesjes blijken gegeerd op de zwarte markt. Daarom 
worden zowel de vaccins als het medisch afval achter slot en grendel bewaard 
in het vaccinatiecentrum. Daarom investeerde gemeente Beveren in camerabe-
waking. Daarnaast zal de politie van Politiezone Waasland Noord op geregelde 
tijdstippen aan het centrum patrouilleren. Hiermee garanderen we niet alleen 
de veiligheid van het centrum zelf, maar ook die van de inwoners die er een 
afspraak hebben.

commUnicAtie
De inwoners krijgen een bewonersbrief en een brochure in de bus. OP zondag 
21 maart zal er een medisch vragenuurtje zijn via radio Beverland (106,1 FM). 
Tegelijkertijd probeert gemeente Beveren alle informatie centraal ter beschik-
king te stellen via de website. Voor meer informatie kun je terecht op www.beve-
ren.be/vaccinatie.



In de vorige Klok heb ik 
uit het vermoedelijk eind-

werk van een jonge Beverse onder-
wijzeres, juffrouw Martha De Roeck, haar hoofd-
stuk ‘handel en nijverheid’ overgenomen.  Ditmaal 
bekijk ik haar hoofdstuk (geschreven in de jaren 1920) 
‘Algemeen zicht over de Gemeente’.
‘In Beveren zijn er acht sectiën of wijken, te weten : 1. Zil-
lebeke, Herenhoek en Vliegenstal.  2. IJzeren hand, Halve 
Dreef en Krabbenhoek. 3. Bijl, Kapelhoek, Klapperhoek, 
Tijskenshoek. 4. Dorp. 5. Leurshoek. 6. Puiput. 7. Grooten 
Bosch en 8. Zoet Water, Kruisstraat, Klaverenaas.   Op het 
tijdstip der vorming van het kadaster in 1833 onderging 
het grondgebied van Beveren de volgende wijziging.  Geheel het gehucht Klein 
Beveren, ook Patershoek genoemd, werd aan de gemeente Nieuwkerken, en een 
deel der gehuchten Zakdam en Vesten aan de gemeente Melsele toegevoegd.  Van 
den anderen kant werd een klein gedeelte van Melsele’s grondgebied bij dat van 
Beveren ingelijfd.  Wij hebben reeds gezien dat Beveren doorkruisd wordt door ver-
schillende groote banen die het in gemeenschap brengen met de omliggende 
gemeenten.  De voornaamste baan is wel deze van Rijsel naar Antwerpen door Gent, 
die gekasseid werd in 1786.  Onder het Fransche bestuur noemde men ze keizerlijke, 
nu koninklijke baan van eerste klas.  Deze weg verving de oude Romeinsche heir-
baan, die door haar gebrekkige toestand de gemeenschap tusschen Antwerpen en 
Gent zeer moeilijk, des winters bijna onmogelijk maakte.’
In volgende Klok nemen wij haar beschrijving van het aantal straten in onze 
gemeente over.

J.B.

HaPPY BirtHdaY BacH
Gratis Livestream Concert vanuit OLV Hemelvaartkerk, Melsele
Zondag, 21 maart 2021 - 16u

Link op https://www.tervesten.be/klassiek/happy-birthday-bach 
www.kpsk.be of via (icoon facebook) KPSK klassiek.   
Met dank aan de Vlaamse Overheid

Een dubbele verjaardag.
Op 21 maart 2021 wordt Johann Sebastian Bach 336 jaar. In 2021 blaast 
Koninklijke Piet Stautkring van Beveren 75 kaarsjes uit.
Dat vieren we met een digitaal muzikaal verjaardagsfeest!

Iedereen mag gratis meegenieten – we brengen de prachtige muziek bij u 
thuis!
Op het programma staat het Stabat Mater van Pergolesi in een bewerking 
van Bach. 
Dit overbekende muziekstuk stond 5 jaar lang op nummer 1 in de Klara Top 
100. Ook dit jaar bij de top 3. Het wordt omschreven als ‘muziek waar geen 
tekening bij moet. Treurig maar niet zwaar. Barok, maar niet overladen. Inti-
mistisch en toch direct’ (Stijn De Paepe in De Morgen)
Van tijdgenoten Händel en Vivaldi staan ook enkele pareltjes op het pro-
gramma. 

Vuurwerk verzekerd!
 
orkest : ensemble a 
altus : Jan Wouters 
sopraan : Liesbeth Devos 

Organisatie Koninklijke Piet Stautkring, in samenwerking met CC Ter Vesten.
Volgend seizoen wil je er bij zijn? Word lid van KPSK en schrijf je nu in via  
www.kpsk.be

AFSCHEIDSVIERING 
PASTOOR-MODERATOR 
ETIENNE LIPPEVELDE

De viering op zondag 28 februari in de Sint-Martinuskerk 
kon door de Coronatijd voor de meesten slechts gevolgd 
worden via internet. Het werd een mooie plechtigheid 
waarin de pastoor zich gelukkig noemde en dankbaar 
voor de tijd dat hij in het Beverse de Blijde Boodschap 
actief had mogen verkondigen. Zijn toespraak op het ein-
de van de Eucharistieviering ontroerde de mensen maar 
ook de pastoor zelf. Er waren ook afscheidswoorden van 
Luc Van de Vijver namens het centraal kerkbestuur en van 
Alex Claus namens kerkfabriek Sint-Martinus.

RP

Halfstok
Onze gemeente heeft op de plaats in het park aan Hof ter Welle  waar 
vrijdag de brutale moord plaatsvond, twee vlaggenmasten geplaatst en 
een gedenkplaat. Het is bedoeld als signaal om onze afschuw uit te druk-
ken voor zinloos geweld en als oproep tot verdraagzaamheid.
Het wapenschild van Beveren wappert  naast de regenboogvlag halfstok. 
Op de gedenkplaat staat een oproep naar meer verdraagzaamheid en 
respect voor elke medemens. 
De gemeente wil op dezelfde plek een blijvend gedenkteken plaatsen 
voor de nagedachtenis van het slachtoffer en als symbool van verzet 
tegen intolerantie en polarisering in de samenleving. 

DE BEVERSE KLOK - 3 
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VOLKSE GEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

de Voorschoot VAn miJn Grootmoeder
Ik geloof niet dat de huidige generatie kinderen nog weet wat een voorschoot is. 
Wie draagt dat kledingstuk nog?
Het voornaamste nut van de voorschoot van mijn grootmoeder was om haar jurk 
te beschermen, omdat ze maar een paar jurken had.
En ook omdat het makkelijker was, om een voorschoot te wassen in de plaats van 
een jurk.
Ze gebruikte die voorschoot ook als pannenlap om de pannen van de kachel of uit 
de oven te halen.
Hij diende ook om de tranen en de vuile neus van de kinderen af te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging garen, was de  voorschoot heel handig, 
om de eieren te dragen.
Als er bezoekers kwamen konden haar verlegen kleinkinderen onder grootmoe-
ders voorschoot schuilen.
En als het koud was kon ze haar handen en armen erin wikkelen en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de vele zweetdruppels af te vegen, als ze gebukt 
stond over de kachel bij het koken.
Hout voor de kachel werd ook in de voorschoot naar binnen gebracht.
Uit de tuin oogstte ze allerhande soorten groenten en droeg die in haar voor-
schoot naar binnen,
In de herfst werd de voorschoot gebruikt om de noten, de appels en de peren op 
te rapen, die onder de bomen lagen.
Als grootmoe onverwachts visite zag aankomen, stond je er van te kijken hoeveel 
meubeltjes die voorschoot nog kon afstoffen in een paar seconden. En als het echt 
‘hoog bezoek’ was werd de voorschoot nog gauw afgelegd. Meestal was er dan 
geen tijd meer om vlug een ‘zondagse’ voorschoot aan te trekken.
Het zal nog lang duren, voor iemand iets uitgevonden heeft dat voor zoveel doel-
einden gebruikt kan worden als de ouderwetse voorschoot.
In de huidige tijd zouden wij er gek van worden als we zouden weten hoeveel 
bacteriën er in die voorschoot zaten …En toch hebben wij er nooit een kwaal aan 
overgehouden…Of toch… heel veel Liefde

RP

EurEka!    AfLeVerinG 20

John dALton (1766-1844)
de Atoomtheorie

De samenstelling van materie is in de loop der tijden beschreven via modellen die 
door experimenten werden gewijzigd en verfijnd. Het concept van materie als een 
verzameling ondeelbare deeltjes, atomen (a-tomos: ondeelbaar) stamt uit de vijf-
de eeuw voor Christus  in Griekenland en is een verdienste van Democritus.  Maar 
die theorie bleef vaag en was niet gestoeld op experimenten.
Het is de grote verdienste van Dalton om deze veronderstelling op basis van expe-
rimenten om te zetten in een aantal concrete suggesties. Hij was docent wiskunde 
en natuurkunde in wat later de Universiteit van Manchester werd.

Zijn belangrijkste werk, waarin deze theorie voorkomt, heet A new system of che-
mical philosophy (1808). Dit bevat de volgende postulaten (een postulaat is een 
hypothese die nog niet bewezen is, maar wordt aanvaard).
Alle materie is samengesteld uit kleine, ondeelbare deeltjes (atomen).
Alle atomen van een gegeven element bezitten elk hun unieke eigenschappen en 
eigen massa.
Verschillende chemische elementen bestaan uit verschillende atoomsoorten. 
Iedere atoomsoort bezit een karakteristieke massa.
Atomen zijn onverwoestbaar en behouden hun identiteit na een scheikundige 
reactie (dit in tegenstelling tot wat de alchemie beweerde).
Chemische verbindingen worden gevormd door combinatie van atomen van ver-
schillende elementen. Een gegeven verbinding heeft steeds dezelfde verhouding 
van de atomen van de samenstellende elementen.
Er bestaan 3 types atomen: enkelvoudige, samengestelde en complexe.

Dat atomen ondeelbare, bolvormige deeltjes zijn zal later bijgesteld worden. Het 
is het lot van vele theorieën, wat niet wil zeggen dat ze wetenschappelijk niet 
belangrijk zijn. Wetenschap is het resultaat van creativiteit, verbeelding, vernuft, 
werkkracht en …vergissingen.

WA

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

coronaPerikkelen
Alhoewel we nu sinds kort met meer dan 4 personen mogen samenkomen, 
is de politie van Beveren toch koortsachtig op zoek naar verboden samen-
scholingen, lock down feestjes, te veel volk in de winkels, te veel volk in de 
sportbewegingen…. Er is wel één plaats waar ze niet naar te veel volk moe-
ten gaan zoeken, de vaccinatiecentra.  

Nieuwbouw en verbouwing GTI Beveren

Momenteel wordt volop gebouwd aan een nieuw complex voor 12 klassen en 
administratie voor het Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI). Rond oktober 2021 
zullen deze werken worden afgerond.
Aansluitend zal de firma Wyckaert starten met de 2de fase.  Verschillende lokalen zullen 
gesaneerd worden en boven de bestaande werkplaats voorziet men nieuwe  klassen 
en een turnzaal . Deze tweede fase  wordt geraamd op 14 532 646 EUR (incl. BTW). 
Doel is om tegen het schooljaar 2023-2024 in een volledig vernieuwd GTI te kun-
nen intrekken.



DE BEVERSE KLOK - 5 

In de TuIn
Maart, 

VroeGe lenteMaand, snoeiMaand
 
Maart is voor tuiniers een belangrijke en razend drukke maand. Na de wisselvalli-
ge maand februari die dán eens overdreven warm was en dán weer een koudeprik 
bracht, moeten we nu toch volop aan de slag. Het zijn de laatste weken waarin je, 
ideaal gezien, bomen en struiken met blote wortel kan aanplanten. Nadien wor-
den het (duurdere) planten in pot. Ik heb van de mooie dagen begin maart nog 
vlug gebruik gemaakt om enkele oude struiken te vervangen door nieuw en jong 
geweld. Een vijfentwintig jaar oude Viburnum plicatum die, misschien door de 
ouderdom én misschien verzwakt door de opeenvolgende droge zomers, aange-
tast was door een schimmel, heb ik vervangen door een meerstammige sierap-
pelaar (Malus ‘Professor Sprenger’). Sierappelaars vind ik schitterende bomen die 
je heel veel plezier in de tuin kunnen bezorgen. Ze worden niet al te groot en 
overschaduwen de  halve tuin niet. Toch belangrijk voor een tuin met ‘normale’ 
afmetingen. In de lente hebben ze een prachtige en overvloedige bloei die heel 
veel bijen aantrekt. Bovendien is hij zelfbestuivend én is het een heel goede 
bestuiver voor veel eetappelsoorten. Daarna komen er massaal veel kleine sierap-
peltjes aan de boom die in de herfst naar diep oranjerood verkleuren, terwijl de 
bladeren goudgeel worden. Die kleine appeltjes worden dan in de late winter dan 
weer gegeten door heel wat lijsterachtigen. Wat verlang je nu nog meer van een 
boom?

Op een andere plaats heb ik een oude, te groot geworden fluweelhortensia 
(Hydrangea aspera) een heel stuk gekortwiekt. Mooie planten zijn het, met hun 
lange, behaarde stengels en fluweelachtige bladeren en purperen bloemscher-
men. Maar doorheen de jaren beginnen ze zich uit te breiden en nemen ze (te) 
veel ruimte in beslag. Op die open gevallen plek heb ik een Japanse Sneeuwbal 
(Viburnum japonicum) geplant. Dat is een groenblijvende struik met grote glan-
zende bladeren die in de lente bloeit met grote witte bloemschermen. Na de 
bevruchting door vlinders en bijen worden dat rode bessen. Dat ziet er in iedere 
geval veelbelovend uit. Nóg maar eens een telg uit de omvangrijke en mooie 
Viburnumfamilie.
 
De rest van de maand zal er nog veel gesnoeid moeten worden. Eerst de appel- en 
perelaars, dan de rozen. Daar ben ik een tijdje zoet mee. Ook van de varens in de 
schaduwtuin mogen de oude bladeren nu wel weggeknipt worden. Alle grassen 
die in de winter verdorren (zoals het vedergras en het lampenpoetsersgras) 
mogen nu ingekort worden tot op een tiental centimeter. De groenblijvende gras-
sen- (Festuca) en carexsoorten snoei je beter niet, maar kan je ‘kammen’ met de 
hand om zo de verwelkte bladeren er uit te halen. Maar opgepast, handschoenen 
dragen, want sommige stengels snijden als messen en kunnen lelijke snijwonden 
veroorzaken.
 
Het aantal vogels in de tuin is nu verminderd. De lossere groepjes vrijgezellen van 
vinken en mezen zijn veranderd in koppeltjes. De paartijd en het broedseizoen is 
dan voor sommige soorten ook aangebroken. De kramsvogels en koperwieken 
én de vinken uit het noorden zijn vertrokken. Eén koppel vinken is gebleven. Ook 
een koppeltje staartmezen is niet uit de tuin weg te branden. Ik wacht met onge-
duld op de terugkeer van de zwartkop die in de zomer zo heerlijk mooi kan zitten 
zingen in de appelaar.
De aanwezigheid van veel vogels in de tuin zorgt soms voor een neveneffect. 
Meermaals per week zie ik de sperwer in de buurt patrouilleren. Eerst sloeg hij een 
houtduif, dan een grote bonte specht en laatst een vink. De resten achterlatend her 
en der in de tuin. Dank zij een groeiend aantal prooidieren doen de predatoren het 
ook goed. Als de basis breed en gezond is, floreert de top ook. Maar de sperwers 
worden dan zelf weer prooi en worden belaagd door haviken waarvan de aantal-
len ook mondjesmaat beginnen toenemen. Ook de buizerds doen het goed. Vorige 
week zag ik er maar liefst vijf tegelijkertijd, hoog in de lucht, gebruik makend van 
de thermiek om de omgeving af te speuren. Altijd een prachtig schouwspel! Mede 
dank zij de betere bescherming en het verbod op schadelijke pesticiden nemen de 
aantallen roofvogels in Vlaanderen hand over hand toe. Sleutelsoorten houden de 
natuur in evenwicht. En daar kunnen we enkel maar blij om zijn!

Er is al heel wat kleur en bloei in de tuin. Een kleine maar heel mooie voorjaars-
bloeier is op dit ogenblik het leverbloempje. Het maakt zoals veel bloemen uit het 
bos gebruik van het feit dat er nog geen bladeren aan de bomen staan en het dus 
nu nog alle zonnestralen kan opvangen. Net zo is het met het al even mooie bos-
anemoontje. Vlug bloeien en zaden maken en dan weer verdwijnen onder de 
bomen en de humus. Het speenkruid doet daar trouwens ook aan mee. Die eerste 
bloemen kunnen toch prachtig zijn!

Een plantje dat sinds vorig jaar in mijn tuin nog niet gestopt is met bloeien is de 
echte sleutelbloem. Enkel met de vorst en de sneeuw heeft het eventjes een dipje 
gekend, maar staat sindsdien weer te blinken zoal nooit tevoren. Sleutelbloemen 
zijn voorjaarsbloeiers. Maar bloemen in de wintermaanden? Kunnen planten het 
noorden kwijt zijn of kan hun ingebouwde kalender overhoop gehaald worden? 
Wie zal het zeggen?

FRAnçois

Fluweelhortensia. Speenkruid.

Leverbloempje. Oosterse bosanemoontje.

Bosanemoon.

Echte Sleutelbloem.

Tuinen zijn plaatsen waar we ons kunnen verbinden met het weer, de 
seizoenen en de natuurlijke ritmes van planten en dieren. 

Monty Don.



DE BEVERSE KLOK - 6 

horizontAAL: 
(1) plechtige belofte (4) 
eerbiedige vrees (9) ple-
zier (11) bolgewas (12) 
Frankrijk (13) struik met 
gele bloemen die op hei-
de- en zandgrond voor-
komen (14) centrum 
voor volwassenenonder-
wijs (15) Belgische 
domeinnaamextensie 
(16) vaatwerk, meestal 
meer hoog dan breed 
(17) brede landweg (20) 
Oost-Vlaanderen (21) 
Universiteit Leiden (22) 
grote zaal in een school 
(24) en (Lat) (25) aircon-
ditioning (26) megajoule 
(27) wordingsgeschiede-
nis (31) secundair onder-
wijs (32) uitroep (vb aap) (33) uitbouw (34) natuurlijk opwellend water

VerticAAL: 
(1) groot en krachtig hert (2) behoudens vergissingen (Lat) (3) tweemaal zo groot (5) 
Bijbelboek (6) titanium (7) hetgeen weggegooid wordt (8) twaalf dozijn (10) deel ve 
trap (14) Spaanse mousserende wijn (16) helemaal gevuld  (18) Bijbelse vrouw (19) 
medebepalend element (23) (meet- en weegwerktuigen) toetsen aan de gestelde 
eisen en ve ijk voorzien (25) gemeente in de provincie Vlaams-Brabant (26) mij (28) 
zeehond (29) Europeaan (30) wij

Wat Blijft

opLossinG KrUisWoordpUzzeL 253

kruiswoordPuzzel 254

crYpto 79 zoeK het Woord  (opLossinG in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers ziJn zeLfde Lettersfebruarizon

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open 
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan 
arbeiders bouwen met aluinen handen aan 
een raamloos huis van trappen en piano’s. 
De populieren werpen met een schoolse nijging 
elkaar een bal vol vogelstemmen toe 
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig 
helblauwe bloemen op helblauwe zijde. 
 
De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind. 
Ik draag het donzen masker aan 
de eerste lentewind.

Paul Rodenko (1920-1976)

Ik open een nieuwe pak van de Gazet van Beveren.  We zijn al aan de 79° 
jaargang die begint in januari 1962. De post maakt zijn nieuwe tarieven 
bekend.  Een brief opsturen kost 3 frank, een prentkaart 40 centiem.  En toen 
vonden de mensen ook al dat de post duur was.  In gans België houdt de 
politie een stiptheidsstaking.  Oorzaak de lage wedden.  In de periode van 
hun staking schrijven zij ongeveer 6 maal meer p.v.’s en het gaat zelfs zo’n 
vaart dat de overheid maatregelen neemt om dit hoge ‘schrijfgedrag’ te 
stoppen.  De administratie raakt immers overbelast.  In Sint Niklaas slipt een 
vrachtwagen met 10 inzittenden, werklieden van een firma uit Belsele, 
tegen de borstwering van de viaduct en valt 6 meter naar beneden. Er zijn 
geen zwaar gewonden.  In Melsele, in het gezin van Jozef Bakeland-De Bock 
wordt een zevende meisje geboren. Koningin Fabiola wordt, volgens de tra-
ditie, meter van het pasgeboren meisje. Vanaf nu komen er briefjes van 
1.000 frank op de markt.  Mercator (uit Rupelmonde) staat op de voorkant.  
In Melsele wordt door de nieuw opgerichte toneelgroep ‘Reynaert’ een 
voorstelling gegeven. Titel van het stuk : De Hoogste Zending.  Men mikte 
van in het begin al hoog in de groep.  De heer Georges van Geystelen wordt 
benoemd als gemeenteontvanger.  De gasmaatschappij maakt reclame 
voor een ‘badverwarmer’. Men kan die bij hen huren voor 70 frank per 
maand.  En dit met de slogan : U hebt nu warm water nodig.  Op de gemeen-
teraad van Melsele beslist men om een nieuwe bedevaartweide aan de 
kapel aan te leggen.  Dat was zeker nodig in de tijd dat Gaverland over-
spoeld werd met bedevaartgangers. De ‘rechttrekking’ van de rijksweg 
loopt heel wat vertraging op en het gemeentebestuur stelt in een artikel 
dat dit eigenlijk haar schuld niet is.  Wanneer ‘de staat’ een baan aanlegt 
heeft de gemeente geen inspraak.  Als ik dit schrijf is diezelfde staat weer 
bezig met de baan tussen Beveren en Zwijndrecht, en ongetwijfeld zullen 
dezelfde excuses gebruikt worden.  Daar ben ik nu al zeker van.  De burge-
meester laat weten dat de koepokinenting verplicht is voor alle kinderen van 
3 maand tot 1 jaar.  En ik geloof dat er toen geen tralala werd gemaakt van 
deze verplichting.  Er waren toen ook geen antivaxers zoals tegenwoordig.  

J.B.
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Ik ben Rita (Rieteke voor de 
vrienden, ik ben niet al te 
groot), gehuwd met hoofdre-
dacteur Wilfried op 22 decem-
ber 1973 (kortste dag en lang-
ste nacht van het jaar). Het 
huwelijksfeest werd om 3 uur 
afgeblazen, want autoloze zon-
dag. Ik ben van opleiding ver-
pleegkundige en heb jaren 
gewerkt op de dienst Inwendi-
ge Ziekten in de Sint-Annakli-
niek en heb goede herinnerin-
gen aan mijn collega’s van des-
tijds en de gemoedelijke sfeer. 
De fusie met AZ Nikolaas  was 
een aanpassing en splitste ons 
team. 

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)? 
We hebben drie kinderen Wim, Caroline en Jan en 2 kleinkinderen, Tuur en Jeroom. 
Toen de kinderen klein waren, was er dus weinig ruimte voor hobby’s.  Toch tijd 
gemaakt voor turnen, zwemmen, wandelen en lezen. Later volgde ik een cursus 
aquarelleren en daar pluk ik 
nu nog de vruchten van. We 
reizen ook graag. Zwitserland 
en Oostenrijk waren onze 
favoriete bestemmingen met 
de kinderen die enthousiast 
(moesten)  deelnamen aan de 
bergwandelingen. We beper-
ken onze voetafdruk,  blijven 
wel in Europa en maken elk 
jaar een rondreis: Griekenland, 
Portugal, Schotland, Spanje, 
Engeland… Elk jaar doen we 
ook een interessante stad aan, 
zowel binnen- als buitenland. 
Bezoek aan een museum 
maakt mijn dag goed.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Je moet proberen om een zo ruim mogelijk aantal genres te appreciëren. De uit-
daging zou kunnen zijn: stel dat ik van elk genre drie cd’s mag behouden, welke 
kies ik dan? 
Ik houd van goede stemmen zoals Maria Farantouri (vertolkt Nikis Theodorakis), 
Fado van Christine Branco en Carminho, Amalia Rodrigues….
Wat jazz betreft, de klassieker ‘Kind of Blue’ van Miles Davis, Melody Gardot, Keith 
Jarrett…
Klassiek: Bach, Schubert (Winterreise), Beethoven (piano sonates en symfonieën), 
Spaanse gitaar (Joaquin Rodrigo)…

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Iets uit het requiem van Fauré (Piu Jesu), ‘Wir setzen uns mit Tränen nieder (uit Mat-
theüspassie van Bach), rustige Spaanse klassieke gitaarmuziek. Er is geen haast bij.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Geïndoctrineerd door mijn echtgenoot en de jongens: voetbal. Maar ook andere 
sporten: wielrennen, tennis, formule 1, wintersporten, atletiek. In deze coronatij-
den blijkt dat sport een van de belangrijkste bijzaken van het leven is. 
Zelf beperk ik me tot wandelen en fietsen.

Wie bewonder je?
Mijn moeder zaliger die zichzelf steeds kon wegcijferen.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Eén kleur kiezen is moeilijk. In de herfst zijn het vooral de herfstkleuren die de 
beuken in Cortewalle  en in onze tuin tooien. In de aankomende lente de frisse 
groene kleuren van de ontluikende natuur.
Pas gemaaid gras, fris gewassen lakens die buiten gedroogd werden, rozengeur in 
de vroege ochtend.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Mijn favoriete schrijver is Jeroen Brouwers met als uitschieters  ‘Geheime Kamers’ 
en ‘Bittere Bloemen’. Ik houd ook van biografieën zoals van Maria Callas, Marlène 
Dietrich, Edith Piaf, Jacques Brel, Koningin Elisabeth II, Churchill, Beethoven…

Hoe kom je tot rust?
Bij mooi weer met een goed boek onder de beuk in de tuin. In de winter een bio-
grafie aan het haardvuur. Samen met manlief bomen kappen en de houtmijt aan-
vullen voor koude winterdagen.

Welk is je lievelingsgerecht?
Paling in het groen op grootmoederswijze. Voor de rest een eenvoudige Vlaamse 
keuken met goede producten, weinig kruiden en servituten. In de moderne keu-
ken heb je vaak een fiets nodig om de groenten te vinden. In een restaurant moet 
de maître d’hôtel uitleggen wat er allemaal op je bord ligt.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Het is een cliché: de geboorte van mijn kinderen. De nachtelijke slaaponderbrekin-
gen deden deze stelling vaak wankelen.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
De Zwitserse en Oostenrijkse Alpen. Griekenland (Peloponnesos, de Meteoren, de 
musea, Athene), Amalfiaanse kust, Parijs, Rome, Boedapest, Praag, Wenen, Berlijn. 
Het is moeilijk kiezen. 
Dichtbij: Sint-Maartens Latem, Mullem, de kust.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Andreas Vesalius (1514-1564) , een van de grondleggers van de anatomie en 
geneeskunde. Vele ziekenhuizen  zijn naar hem genoemd.
Wat Beveren betreft: Jean Janssens in een tijd dat spelers nog een hart hadden 
voor hun club en topvoetbal combineerden met het werk. Peet Oelibrandt, een-
voud en kwaliteit, staat naast hem op het podium . 
Wijlen Zuster Liesbeth, altijd paraat in noodsituaties. 

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Alles hangt af van het seizoen en het weer.

Wat is voor jou geluk?
Alweer  een cliché: gezond zijn zowel fysisch als psychisch.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Hangt af van het tijdstip. ’s Morgens een geurige kop koffie, overdag een theetje, 
als het begint te schemeren een aperitief (gelukkig  begint dat in de winter snel, 
leve het winteruur), bij het avondeten  een stevige bourgogne (is wel duur, maar 
als je hem thuis drinkt valt dat best mee). 

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Spijtig dat dat niet tegelijkertijd kan. Een tandem kan veel oplossen.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
De uitbreiding in domein Cortewalle waar vroeger de serres en de groentetuin 
van ‘den Baptist’ waren. Een muur met bank, kruidentuin, druivelaars, Japanse 
Kerselaars. Een oord van rust.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Alle ego’s die geen aandacht hebben voor anderen .

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Een val op de ‘pompsteen’ en een gat in mijn kop. Ik was toen ‘hoop en al’  drie jaar. 
Ik ben er gelukkig van hersteld, al vindt mijn echtgenoot dat er nog wel enkele 
mankementen zijn overgebleven.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan rita Heyrman



"miJn opA zei ALtiJd": 
‘Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger.’
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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
Jan Martens werd geboren als vijfde in een 
gezin van zes jongens in 1957 en overleed 
onverwacht op 2 maart. Met Ann Vergauwen 
heeft hij twee kinderen Liselotte en Matthias. 
Deze coronatijden beperken de aanwezigheid 
van vele vrienden, maar dankzij de moderne 
technologie kon men via livestream het 
afscheid volgen. Broer Luk schetste zijn levens-
loop. Van jongsaf straalde hij een tomeloze 

energie uit, en dat zou de rest van zijn leven zo blijven. In alle getuigenissen 
kwamen dezelfde eigenschappen terug: altijd goedgemutst, zorgend voor 
anderen, een gouden hart, uitbundig, zin voor humor, een warm persoon.
Al deze eigenschappen kwamen goed van pas in zijn beroep als leerkracht 
fysica op SVI Gijzegem. Ook al leven we in een sociaal isolement, vele reacties 
van oud-leerlingen bereikten de familie via de sociale media. Zij herinneren 
hem als een bezielend lesgever, steeds goedgezind en begrijpend. Lesgeven 
was voor hem een hobby, net als zingen in het gemengd koor Melos in Mel-
sele en de vele reizen die hij maakte.
Zijn levenspartner Marleen Hinneman, zijn ‘Marleentje’, mocht als laatste 
getuigen om het voorgaande te bevestigen. Zij herinnert zich Jan als een 
warm en tedere man, een toeverlaat in moeilijke tijden. De kinderen konden 
ook steeds op hem rekenen. Zo willen ze hem in hun hart sluiten.

Cyriel de Smit, echtgenoot van Marianne Van Leu-
venhage, werd geboren in 1931 en overleed totaal 
onverwacht op 23 februari. Hij laat voor zijn echt-
genote, kinderen en kleinkinderen een leegte ach-
ter die niet kan worden opgevuld. Zij herinneren 
zich nog zijn verhalen over belevenissen tijdens de 
oorlog, het noeste werk op het veld, als buschauf-
feur, over baggerboten en alle fratsen die hij uit-
haalde. Hij straalde daarbij vrolijkheid en levens-
wijsheid uit. Hij was de gangmaker  van elk feest in 
de prachtige tuin. Als levensgenieter was hij 

bevoorrecht met een echtgenote die van elk etmaal een feestmaal kon 
maken. 
Tot op late leeftijd zorgde hij nog voor zijn mooie bloementuin en het onder-
houd van de woning. Hij kroop als 80-jarige nog op ladders drie hoog alsof 
het de gewoonste zaak van de wereld was. Kinderen en kleinkinderen kon-
den steeds op hem rekenen, voor een klusje aan een huis of om een kanjer 
van een boom te vellen.
Het veel te vroege afscheid van Eddy en Yves maakte hem stiller. Maar als de 
kleinkinderen op bezoek kwamen, fleurde pépé weer op en kon hij de moei-
lijke momenten even vergeten. Ze zullen je ‘jamais’ vergeten.

Op 6 maart overleed Albert Maes, de echtgenoot 
van Godelieve Van Moer. Hij was te Beveren gebo-
ren op 19 januari 1940. Het echtpaar heeft 3 kin-
deren: Joris, Ann en Els, er zijn 11 kleinkinderen.
Albert was lid van de Landelijke Gilde, van Okra 
en Samana. Hij was ook van 1991 tot 2009 voor-
zitter van de Agro Bedrijfshulpdienst Beveren-
Haasdonk.

Het echtpaar baatte een landbouwbedrijf uit in de Broekstraat.
De kinderen willen hun vader uitdrukkelijk danken voor alles wat hij hun 
heeft meegegeven voor de rest van hun leven:
-zijn passie voor de boerenstiel
-zijn optimisme en zijn ingesteldheid van ‘goe kommen’
-de warme thuis
-zijn zorg voor de toekomst
-zijn open geest en bereidheid om bij te leren
-zijn plannen en vooruitkijken
-zijn grappige uitspraken en humor
-zijn uitbundige lach na de grap
-zijn helpende handen en goede raad
-zijn genegenheid voor vrienden en buren

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

WA& RP

Het was op een warme zomernamiddag, ergens begin jaren tachtig, dat ik 
met een toenmalige vriendin voor het eerst de openstaande deur van café 
“De Zwingelmolen” op de Kruibekesteenweg binnen stapte. Nederlander 
Jacob Betjes en Vlaamse Linda Puttaert hadden net de zaak overgenomen 
en waren zonder veel ruchtbaarheid aan een nieuw leven begonnen. Jacob 
had al enkele jaren ervaring als uitbater van café “De Hen”. Het koppel had 
ambitieuze plannen. Naast een gezellig bruin cafeetje moest hun zaak ook 
een knus eethuisje worden en een plaats waar af en toe kleinschalige muzie-
koptredens konden doorgaan. Na enkele maanden leken zij al te slagen in 
hun opzet en hadden zij een vaste kern van klanten opgebouwd. Ook voor 
de optredens zo bleek.
“De Zwingelmolen” werd mijn vaste stek en er ontstond een zekere vriend-
schap met Jacob, Linda en een aantal andere vaste klanten. Af en toe vroe-
gen ze mij zelfs om tijdelijk de bar over te nemen omdat ze beiden dringend 
andere afspraken hadden...
Kleinkunstenaar Zjef Vanuytsel – voor 
mij één van de beste artiesten van Vlaan-
deren – stond al vlug op het programma. 
Ook jazz- en bluesmuziek kwamen regel-
matig aan bod.
Maar de artiest die mij onmiddellijk impo-
neerde en regelmatig over de vloer kwam 
was ene John Swift. Jacob gaf mij al vlug 
mee dat John in de jaren zestig deel had 
uitgemaakt van de Britse “Honeybus” die 
met “I can’t let Maggie go” een wereldhit hadden gescoord. Topper dus.
 
John werd geboren op 19 december 1943.
Al vanaf zijn jeugd in het Liverpool van eind  jaren vijftig, begin van de jaren 
zestig, wist John als singer-songwriter een aardig bestaan op te bouwen. In 
1965 verhuisde hij naar Londen waar hij die bewuste hit schreef. Het stijgend 
succes lokte hem in 1969 naar de USA. Swift legde zich vooral toe op de blues 
en spoedig kon hij terecht in de Leon Russell Bluesband. Het gerucht gaat 
dat John Swift dat jaar ook backstage aanwezig was op Woodstock… 
Eind 1972 ging hij terug solo optreden en nam hij op korte tijd een tweetal 
LP’s op in de CBS-studio’s.
Talrijke keren verzorgde hij in zijn eentje voorprogramma’s voor o.a. Black 
Sabbath, Yes, The Eagles…en zelfs The Rolling Stones.  In 1976 keerde hij 
terug naar Europa en ging hij het rustiger aan doen met kleine, gezellige 
cluboptredens. Hij vestigde zich in Antwerpen, waar hij trouwde en vader 
werd van een dochter en een zoon. Uit een vorig huwelijk had hij al twee 
dochters in Amerika.
Later kwam ik John nog regelmatig tegen. Onder andere tijdens optredens 
die door “Wuff” Maes werden georganiseerd in het parkje van Gaverland. 
John was een heel innemende man maar begon op een gegeven moment te 
sukkelen met zijn gezondheid. Na een optreden in café Lambik in Antwer-
pen werd hij onwel en belandde hij in het zie-
kenhuis. Hij viel in een coma waaruit hij niet 
meer ontwaakte. John overleed op 17 oktober 
2010, amper 66 jaar oud.
Oh ja, die vriendin ben ik kort daarna uit het 
oog verloren en op de ultieme zondagavond 
dat Jacob en Linda het café openhielden – alvo-
rens ze aan een nieuw avontuur in Frankrijk 
begonnen - was ik de klant die als allerlaatste 
de deur dicht trok…

PAul VeRelst
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.

IB (zeg maar tweede klasse) lijkt zo goed als onvermijdbaar voor Waasland-
Beveren na de onverdiende nederlaag tegen Beerschot. WB mocht duidelijk 
niet rekenen op een kadootje van de buren van over het water. Ooit was dat 
anders. In het allereerste seizoen van SK Beveren in eerste klasse (1967-1968) 
kreeg Beveren twee competitiepunten die het toen dringend nodig had om 
niet te degraderen. Nieuwkomer Beveren verbaasde in het begin iedereen en 
speelde eind november op de Freethiel tegen Anderlecht voor de leiders-
plaats. Die match ging verloren en van toen af ging het bergaf. Na tien wed-
strijden zonder zege moest Beveren thuis tegen Beerschot absoluut winnen 
want in het slot van de competitie waren de tegenstanders niet van de poes : 
naar Standard en Anderlecht en thuis tegen Club Brugge. 
Een week voor het belangrijke competitieduel moesten (op Paasdag) Beer-
schot en Beveren elkaar partij geven in de Beker van België. De match eindig-
de op 2-2 en Beerschot mocht winnen met de strafschoppen (3-2, de Neder-
lander Raymond De Smet, Jean Janssens en Mon Goossens(ex-Beerschotter) 
misten hun strafschop. Bij Beveren waren heel wat sterkhouders afwezig. De 
week nadien kwam Beerschot naar de Freethiel. Pol Van Remortel opende de 
score maar Beerschot liep 1-2 uit na goals van Ritsen en Houben. In de laatste 
vier minuten kon FREDDY BUYL nog twee keer scoren met de welwillende 
medewerking van keeper Jos 
Smolders. Uiteindelijk was 
Beveren op de voorlaatste 
speeldag zeker van het 
behoud na een thuiszege 
tegen Charleroi.  
De match Waasland-Beveren 
van begin deze maand was 
ook speciaal voor de 18-jarige 
WB-keeper KENO JACOPS die 
voor het eerst werd geselec-
teerd( als derde doelman) voor 
een competitiematch en dat 
tegen zijn ex-club. Sinds 2016 
speelt Jacops op de Freethiel. 
Daarvoor speelde de Willebroekenaar bij Beerschot en Anderlecht. 

Gewezen KSK Beveren-speler KRUNOSLAV JURCIC werd als trainer ontslagen 
in de Verenigde Arabische Emiraten bij AL NASR uit Dubai. Hij hield het 16 

maand uit bij Al Nasr, een 
topprestatie in die regio. Na 
drie nederlagen op rij werd 
hij vervangen door een 
Argentijn. Al Nasr staat vierde 
in het klassement. 

WIM DE DECKER wordt vol-
gend seizoen trainer bij 
tweede klasser DEINZE. Eer-
der dit jaar werd De Decker 
ontslagen bij AA Gent. Bij 
Deinze  spelen momenteel 
twee gewezen Waasland-
Beverenspelers,  DYLAN DE 
BELDER en SIEBE BLONDELLE. 

RB

Keno Jacops

Davino Verhulst 
verlengt verblijf in Griekenland tot 2023.

Door het faillissement van Sc Lokeren in 2020 moest doelman Davino Verhulst op 
zoek naar een nieuwe club. Hij trok naar het buitenland, meer bepaald naar de 
Griekse hoofdstad Athene waar hij voor APOLLON SMYRNIS ging spelen. Het 
begon daar met een tegenvaller want Davino kreeg Corona en moest daardoor 3 
weken in quarantaine. Nadien kwam het allemaal goed. Hoofddoel voor Apollon 
is het behoud verzekeren in eerste klasse en dat lijkt te gaan gebeuren zodat Ver-
hulst zijn contract zag verlengen tot 2023. Dan zal hij kunnen terugblikken op 20 
jaar profvoetbal.
In juli 2003 debuteerde hij op zijn 15de in de eerste ploeg van KSK Beveren in de 
toen jaarlijks weerkerende seizoensopener op het Nederlandse Clinge aan de zij-
de van ondermeer Yaya Toure en Emmanuel Eboue. Ook tegen het Engelse Wor-
cester City mocht hij dat seizoen spelen. In de zomer van 2004 tekende hij een 
voorcontract bij het Engelse Bolton Wanderers maar besloot toch in Beveren te 
blijven. In december 2004 moest hij in de Uefa-cup thuis tegen Benfica al na enke-
le minuten de uitgesloten Copa komen vervangen…hij deed dat met verve. Toch 
kon hij de jaren nadien Barry Boubacar niet uit doel verdringen en besloot in de 
zomer van 2006 de Freethiel te verlaten. Verhulst, die ooit bij de jeugd van KSK 
Kallo begon, vertrok naar Rc Genk (2006-2010) ,  nadien speelde hij bij Willem II uit 
Tilburg(2010-2011), Sint-Truiden(2011-2013) en sinds 2013 bij Lokeren (waarvoor 
hij 139 matchen speelde). 
Naast een tiental matchen voor België in de verschillende jeugdcategorieën werd 
hij ook twee keer geselecteerd voor de Belgische beloftenploeg (als doublure 
voor Kenny Steppe met verder ook nog Sven Kums, David Hubert en Jelle Vossen 
in het team). 

RB

sPort anders
Nog een herinnering aan Briek Schotte die op de vraag: ‘Is het wielrennen nu 
anders dan vroeger?’ als antwoord gaf:
‘We moesten wij altijd voort duwen en ons plan trekken. Wij gaven nooit op. Nu 
worden de coureurs veel te goed betaald.’

RP
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tine de caiGnY 
naar duitse HoffenHeiM.

Na vier seizoenen Anderlecht gaat Tine De Caigny volgend seizoen aan de 
slag bij het Duitse TSG Hoffenheim, momenteel de nummer drie in Duits-

land.
Hoffenheim is een deelge-
meente van Sinsheim (35.000 
inwoners) in Baden Wurtten-
berg. De blauw-witten hebben 
ook een bekend mannenteam 
waar ooit Igor De Camargo en 
Koen Casteels speelden. Sinds 
2007 is er ook een dames-
ploeg. Die speelt in het Diet-
mar Hopp-stadion, goed voor 
6300 toeschouwers. De 
damesploeg van Hoffenheim 
telt momenteel in haar kern 
drie speelsters uit Oostenrijk 
en een Zwitserse. Tine tekende 
een contract voor twee seizoe-
nen en kan voor het eerst in 
haar loopbaan voltijds als 
voetbalster aan de slag. 

RB

Taalkronkels
het LoodJe LeGGen

Deze uitdrukking betekent onder meer ‘doodgaan’, ‘een nederlaag lijden’ of 
‘failliet gaan’. Waar komt die uitdrukking vandaan?
Loden plaatjes waren vroeger een bewijs van betaling. Wanneer iemand een 
plaats in de schouwburg had gereserveerd, kreeg hij zo een plaatje als bewijs 
van betaling. Als hij dit liet zien, kreeg hij daarvoor het toegangsbewijs. Later 
verschoof de betekenis van ‘betalen’ naar ‘moeten betalen’. Iemand die het 
loodje moet leggen moest voor een ander betalen en kreeg de volledige 
rekening gepresenteerd. Hij moest het gelag betalen en draaide op voor de 
kosten van de herberg. Hij was dus in de aap gelogeerd.

Er is nog een andere theorie. In vroegere tijden kregen arme mensen die ziek 
werden van het stadsbestuur een loden plaatje. Daarmee konden ze zich mel-
den in een ziekenhuis. De  kans dat de zieke snel zou overlijden, was reëel. Het 
loodje leggen kreeg dan ook een negatieve betekenis nl. ‘sterven’.
Een verwante uitdrukking is ‘de duimen leggen’  of ‘in het zand bijten’ om te 
zeggen dat iemand het onderspit delft, het moet afleggen, zich bij het verlies 
neerlegt.
Helaas moeten supporters van Waasland Beveren de uitdrukking te dikwijls 
gebruiken. 

WA

sPreuk Van ’t jaarGetij
Danst het lammetje in maart,

april vat het bij de staart.

liefde is…
Op initiatief van de Gezinsbond Kieldrecht werden bewoners van Woonzorgcen-
trum Heilige Familie op 14 februari verrast. De kinderen van de drie Kieldrechtse 
scholen knutselden hartjes in verschillende materialen in elkaar, maakten tekenin-
gen, kaartjes en gedichten in het thema van Valentijn.
Afgevaardigden van de 3 basisscholen en van de Gezinsbond Kieldrecht bezorg-
den deze Coronaproof aan de directie en een afvaardiging van bewoners op 
Valentijnsdag, 14 februari.

POKIDOKI schreef een passend gedicht “Bezoek aan het raam” en zorgde voor 
posters die in het Zorgcentrum werden opgehangen. 
Ook de bewoners van de aanleunflats en de bejaardenwoningen in de Tuinwijk-
straat werden niet vergeten!
Een meer dan geslaagde hartverwarmende activiteit!
Dank aan de leerlingen, leerkrachten en directies van onze scholen, dank aan 
Christine en Hendrik van POKIDOKI voor het warme hart! Dank aan An voor de 
lekkere cup cakes.
Dank aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft!

luc BosmAns

lek at Gezeet is
Onwetendheid is de bron van alle kwaad.

(Socrates)
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsJes Uit de Grootste deeLGemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLiJK  

opGeLet   U Komt in meLseLe:
Betreden op eiGen risico

Hier hebben we
een klokkentoren die regelmatig luidt

tractors met ronkend geluid
koeien die loeien

gewassen die groeien
hanen die kraaien

kuddes die het weiland maaien
paarden die hinniken

blaffende honden die weerklinken
ganzen en kikkers die kwekken

geiten en schapen die mekkeren
duiven die koeren

en boeren die op zondag het land roeren
Dit is het platteland

Waar het erfgoed wordt bewaard, lokale producten en getalenteerde 
ambachtslieden worden gekoesterd. 

Waar de stilte der natuur veel geluiden heeft.

°°°

Vorige week aardbeien gekocht. Bleken afkomstig te zijn uit Spanje.  Dit kan 
beter!  Ook in Melsele worden al aardbeien geplukt. In de Beekmolenstraat 
bijvoorbeeld, bij het bedrijf FRESIA.
De familiefirma verkoopt aardbeien aan particulieren aan de prijs van de dag. 
Begint u ook al te watertanden?  Bij Fresa kan u bij het echtpaar Hilde en 
Alain al sinds 2005 verse aardbeien kopen in Beveren tegen de dagprijs. Op 
natuurlijk en duurzame wijze geteeld.

U moet niet altijd een supermarkt binnenlopen, maar kan bij Fresa op elk 
moment van de dag het rode fruit uit de aardbeienautomaat halen.    

°°°

Basics Melsele organiseert op 2 mei haar eerste wandel fotozoektocht. Ver-
trek aan de sporthal. Er zijn verschillende vertrekuren ‘en verschillende 
afstanden.
De microben route is ongeveer 5 KM. Prijs: 4 euro per persoon of 15 euro per 
gezin/Group van 4 personen  De miniemen route is ongeveer 10 KM. Prijs: 6  
euro per persoon of 20 euro per gezin/Group van 4 personen  De seniores 
route is ongeveer 15 KM. (combinatie microben + miniemen) Prijs: 8 euro per 
persoon of 25 euro per gezin/Group van 4 personen  Gezin bestaat uit 2 vol-
wassenen en kinderen woonachtig op hetzelfde adres. Een groep van 4 per-
sonen kan ook samen inschrijven.   Inschrijven kan tot 26 april 2021. 

°°°

het GrAfschrift VAn de WeeK:
Hier ligt niemand. 
Zoals alle venten

liet hij zich op tijd inenten.

Den  est

Oplossing Crypto 79:
FLIK   FLEEM   SLOKOP   MISDOEN   GRONDWET   HAMSTEREN   SEMIPROF   
VLEERMUIS   NEKTAPIJT   DOODARM   FLATUS   MEUG 
 en dus … FLODDERMADAM

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

ons elske
Op de Beverse gemeenteraad van 23 februari waren er nogal wat 

raadsleden die naar het einde toe geregeld naar hun horloge 
keken. Het werd om en bij halftwaalf en wie nog naar de ver 
afgelegen polderdorpen moest, moest zich reppen om nog 
voor de avondklok (en de gevreesde boete!) thuis te komen.

de wetenscHaPPer
hoeVeeL WieKen moet een WindmoLen heBBen?

Hedendaagse windmolens hebben drie 
wieken. Meerdere wieken zouden op 
het eerste gezicht efficiënter zijn. Maar 
dat is niet zo. Alles hangt ervan af wat je 
wilt bereiken. Om water op te pompen of om graan te malen heb je voorna-
melijk kracht nodig. Hoe meer wieken hoe meer kracht, vandaar hebben 
molens vier, zes of zelfs twaalf wieken. 
Als je elektriciteit wil opwekken heb je niet zozeer kracht nodig, maar wel 
snelheid. Optimaal daarvoor blijken drie wieken te zijn. Het heeft te maken 
met de verhouding tussen het oppervlak van de draaicirkel en het opper-
vlak van de wieken zelf. Die optimale oppervlakte van de wieken blijkt 6 tot 
8% van de draaicirkel te zijn. Het is een bijzonder ingewikkelde berekening, 
laat ons dus de professoren maar blindelings geloven.  Hoe meer wieken, 
hoe smaller die moeten zijn en dus meer kwetsbaar. Ideaal: drie wieken.

WA
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‘t klokzeel
oVer de hAAsdonKseBAAn…

Er wordt in deze coronatijden meer gewandeld dan 
vroeger. En al wandelend heb je meer tijd om goed 
rond te kijken. Op het kruispunt van de Haasdonk-
sebaan met de Gerard Walschapstraat zie je een 
paar verzorgde moestuintjes waar ik moeilijk voor-
bij kan zonder poolshoogte te nemen van de stand 
van zaken. Daarmee bedoel ik: hoe ver staan de 
hobbytuinders met hun onderhoudswerken en hoe 
zien de groenten eruit. Over dat laatste valt er in de 
maand maart gewoonlijk nog weinig te noteren. 
Maar dat de lente in zicht is, kan ik aan de gepres-
teerde arbeid wel merken. Eén van die hofjes heeft 
het voordeel dat hij wat hoger gelegen is dan het 
straatniveau wat de eigenaar toeliet in het begin 
van februari, toen het bij anderen nog veel te nat 
was, reeds met het spitten te beginnen. En het is bij 
die man spitten op de oerdegelijke ouderwetse 
manier: hij maakt een voor waarin hij eerst de 
bovenlaag omgekeerd op de mest legt. De klassieke 
bemesting is bij hem stalmest, dus stro met dierlijke 
uitwerpselen. Dat is een oud maar nog altijd pro-
baat middel; zeker veel beter dan de chemische 
meststoffen

…de freethieL…
Qua voorziening heeft deze hobbytuinder als bijko-
mend voordeel dat zijn hofje aan twee kanten aan 
de openbare weg grenst zodat het gemakkelijk 
bereikbaar is voor leveringen met gelijk welk voer-
tuig. Als de elektrische veldverwarming van het 
Waasland-Beveren nog weinig nut heeft (zoals bleek 
bij de match die op 13 februari wegens vriesweer 
moest uitgesteld worden) en men de installatie daar 
zou vervangen, kunnen een deel van de buizen - 
tweedehands - misschien op de Haasdonksebaan 

nuttig gebruikt worden zodat de hobby-tuinders 
hun opbrengstseizoen met enige weken kunnen 
verlengen.

En eens de tuingrond gereed ligt om bezaaid en 
beplant te worden, begint de zorg om de groenten 
zo gezond mogelijk op te kweken. Al wie natuurlijke 
meststoffen boven de chemische verkiest, zal ook 
op vlak van plantenbescherming bij de opkweek zo 
weinig mogelijk giftige producten willen gebruiken.

…en de LAndBoUW in indiA.
Indische boeren zouden een nieuwe en veilige plan-
tenbeschermingsmethode ontdekt hebben. Ze 
gebruiken als sproeistof Coca Cola en zeggen dat ze 
er een heel goed resultaat mee behalen en dat het 
80% goedkoper is dan met de klassieke en erg dure 
plantenbeschermingsmiddelen van vroeger. Toen 
het bericht daarover in de pers verscheen was de 
colaproducent daar helemaal niet gelukkig mee. 
Coca Cola beweerde bij hoog en bij laag dat in zijn 
frisdrank helemaal geen giftige stoffen gebruikt 
werden, dus ook geen verdelgingsmiddelen tegen 
insecten. De Indische boeren beweren dat hun plan-
ten die met cola behandeld worden ook beter dan 
voorheen gaan groeien. Dus het middel zou de 
grondkwaliteit verbeteren. Adieu dan ook de dure 
chemische meststoffen. Landbouwdeskundigen die 
erbij betrokken zijn, beweren dat de zoete smaak 
van de pas ontdekte ‘sproeistof’ de mieren zou aan-
trekken en die zouden de grond vruchtbaarder 
maken.

Dat hele verhaal maakt mij wel benieuwd. Hoe gaan 
wij onze planten in onze groententuintjes voortaan 
beschermen? Gaan wij de klassieke cola gebruiken? 
Of kiezen we voor de cola light of de cola zero?

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 

Henk, de zoon van 
Riekes’ broer vertelt 
dat de laatste tijd 
het leven met zijn 
vrouw Jenny echt een probleem is. 
Voor het minste raakt ze kwaad en 
ze geeft hem geen kans voor een 
redelijk gesprek.
-Henk, jongen, zegt Riekes, ik kan u 
een probaat middel aan de hand 
doen. Maar het vraagt van uw kant 
kalmte en uithouding.
-En wat mag dat middel dan zijn, 
nonkel?
-Wel, zegt Riekes, van ’t ogenblik dat 
Jenny begint te reclameren over 
iets, drinkt ge een glas water, maar 
ge slikt dat niet door. Ge laat het van 
links naar rechts in uw mond gaan 
en dan omgekeerd. Niet doorslik-
ken maar steeds opnieuw over en 
weer. En ge zult zien, dat helpt!
Na 14 dagen ziet Riekes Henk pas-
seren en hij vraagt hem hoe het 
gaat.
-Nonkel, zegt Henk, bedankt hé 
man. Maar mag ik u eens vragen, 
waarom moet dat water in uw 
mond steeds van links naar rechts?
-Dat water heeft er niks mee te 
maken, zegt Riekes, de hoofdzaak is 
dat gij uw mond (dicht) houdt.

Ik ben eens KRIEUS of dat ze VAN-
VURNAFAAN (van voor af aan) 
zullen beginnen met het uitbeta-
len van ons pree. ‘Krieus’ bete-
kent in deze zin benieuwd, 
nieuwsgierig. En als ge de men-
sen met te veel vragen lastigvalt 
dan zijt ge een KRIEUZENEUS.
Het basiswoord voor die twee 
woorden is het Franse curieux en 
dat heeft als 1e betekenis weet-
gierig. Maar er is ook een 2e bete-
kenis, nl. merkwaardig. Als we 
iemand eigenaardig zien reage-
ren dan zeggen we nogal eens: ’t 
is toch ‘krieus’. Mijn vader vond 
het ‘krieus’ dat hij dat eerst aan 
ons moeder ging vragen.
En als ze tegen u zeggen dat ge 
een KRIEUZENEUZEMOSTAERT-
POT zijt, dan wil dat zeggen dat ze 
uw eeuwig vragen stellen kots-
beu zijn. Een andere manier dus 
om te zeggen: ge hebt er geen 
zaken mee.

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


