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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

Lente in de tUin, Lees p.5

Al eeuwen breken onderzoekers zich het hoofd over hoe ze verouderen bij 
mensen kunnen tegengaan. De mens ambieert de eeuwige jeugd. Het plan is 
om jong te sterven, zo laat mogelijk. We hebben onze kalenderleeftijd, maar 
ook onze biologische leeftijd. Toen we klein waren, zagen we een zestiger als 
hopeloos oud. Tegenwoordig zorgen betere hygiëne en geneeskunde ervoor 
dat een gezonde zestiger vertoeft in de puberteit van de senior. Hij ziet er nog 
actief en fit uit, uiterlijk weliswaar soms geholpen door chirurgie. De levens-
verwachting van de mens in de middeleeuwen was ongeveer 45 jaar. Tegen-
woordig is dat voor mannen 80,2 jaar, voor vrouwen 83,3 jaar. De mens wil wel 
oud worden, maar het niet zijn. We willen niet perse honderd worden, maar in 
goede gezondheid leven. Het verouderingsonderzoek spitst zich voornamelijk 
toe  op hoe kunnen we langer gezond blijven. De Japanse Kane Tanaka is met 
haar 118 jaar op dit moment de oudste mens ter wereld. Voor zover bekend is 
nog niemand ouder dan 122 jaar geworden. Dat is letterlijk en figuurlijk een 
soort deadline.

Geriatrie is de tak van de geneeskunde die het verouderingsproces bestudeert. 
De naam stamt uit het Griekse woord ‘geron’ dat staat voor ‘oudere’. De studie 
spitst zich toe op de gevolgen van ouder worden op het menselijk lichaam. En-
kele symptomen zijn botontkalking (osteoporose met verhoogd risico op breu-
ken), verminderde spiermassa, gewrichtsproblemen, verslechtering van zien en 
horen. De hersenen ontsnappen niet aan veroudering. Concentratieproblemen 
en vergeetachtigheid zijn de meest bekende ongemakken. 
Waarom zit de ene 75-jarige enkel nog achter de geraniums en wandelt een 
andere nog fit in de polder. Van waar dit verschil in vitaliteit?  De biologische 
leeftijd is sterk afhankelijk van leefstijl, maar ook omgeving en erfelijkheid 
spelen een rol. 

Kunnen we iets leren uit de studie van levensverwachting bij dieren? Er lijkt een 
verband te bestaan tussen lichaamsgrootte, stofwisseling en hartfrequentie. 
De gemiddelde levensverwachting van een warmbloedig dier neemt toe met 
de lichaamsgrootte. Hoe langzamer de stofwisseling hoe ouder het dier wordt.  
Er is geen lineair verband en uitzonderingen zijn er genoeg. De maximale leef-
tijd van dieren (niet te verwarren met de gemiddelde levensverwachting) is bij 
benadering bekend. De mens loopt hier maximaal 122 jaar rond, de Aziatische 
olifant 78 jaar, een kat 36 jaar, een hond 27 jaar, een roodborstje 12 jaar, een rat 
4 jaar, een muis 3 jaar, een zwarte weduwe 9 maand (mannetjes drie maand)... 
Veel kleine dieren, die makkelijk ten prooi vallen aan roofdieren, hebben een 
snelle levenscyclus ontwikkeld. Ze worden snel geslachtsrijp en produceren in 
korte tijd zoveel mogelijk nakomelingen. Hun taak zit er dan ook vroeger op.

Toen men aan een honderdjarige vroeg wat haar geheim was, antwoordde ze: 
altijd beleefd blijven en anderen laten voorgaan.

Als er iets is dat we geleerd hebben uit het laatste jaar, dan is het wel dat onderwijs 
meer is dan het inlepelen van kennis. Contactonderwijs en het sociale aspect zijn niet 
te onderschatten. De laatste tijd staat het onderwijs in een minder goed daglicht in 
verband met de kwaliteit ervan. Waar we vroeger nummer één waren op vele onder-
wijsvlakken zijn er nu alarmerende berichten. Minder mensen willen ook hun carrière 
zoeken in het onderwijs. Er wordt gesleuteld aan de vaste benoeming. Op gebied van 
taal is kennis van literatuur verschoven naar praktisch taalgebruik. We zochten naar 
een gedreven jonge leerkracht en vonden hem in de persoon van Nick Ivens.

Nick werd geboren in 1994 en volgde wetenschappen-moderne talen in de Sint-Maar-
tencampus. Daarna stapte hij naar de Universiteit Antwerpen voor een bachelor taal-
kunde en daarna een master vertaler-tolk Frans en Duits. Het onderwijs sprak hem wel 
aan en hij volgde SLO (Speciale Leraren Opleiding). Hij beantwoordde de schreeuw 
om leerkrachten en kreeg een volledige betrekking aangeboden in de Bovenschool 
van de Sint-Maartencampus. In STW (Sociaal Technische Wetenschappen) doceert hij 
Frans en Duits in de richtingen Humane Wetenschappen en Kantoor.

VAste Benoeming
Het systeem zal in de toekomst versoepeld worden. Nick heeft voorlopig het statuut 
TABD (tijdelijke aanstelling van bepaalde duur) en vanaf september 2021 (hopelijk) 
TADD (tijdelijke aanstelling doorlopende duur). Als de uren vacant zijn wordt hij na 
een drietal jaar vastbenoemd. De bedoeling van de wetgever is om jonge leerkrachten 
in de toekomst sneller te benoemen. Teveel jonge leerkrachten verlaten vroegtijdig 
het onderwijs omdat hun perspectief onzeker is. Ondertussen hangt het zwaard van 
Damocles boven het hoofd van Nick, want elk jaar is het bang afwachten of er niet 
ergens een vastbenoemde collega gereaffecteerd wordt en zijn plaatsje komt afsnoe-
pen. Hij heeft wel een luxe, want hij kwam direct in een volledige betrekking terecht 
zodat hij niet moet schnabbelen van de ene school naar de andere om aan een 
volwaardige opdracht te geraken.

WAAsLAnd 
BeVeren hAngt 
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oNs elske 
-De schoolkinderen kregen een week extra 

paasvakantie, zuchtten veel ouders. 

En de kinderen zelf? Die juichten want de 
paaseitjes die ze op school krijgen, werden 
nu ook een week vroeger uitgedeeld. 

Vervolg van blz. 1
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LockdoWn
Het noodlot sloeg toe. Op een vrijdagmorgen in maart 2020 werd het volledige 
team samengeroepen met de mededeling dat de campus volgende maandag zou 
sluiten omwille van corona. Tegen maandagmiddag zouden opdrachten doorge-
maild worden via een sjabloon naar de leerlingen. Leerlingen in nood kregen een 
laptop aangeboden. Door overbelasting lag het systeem nogal snel plat en om 
tien na twaalf op maandagmiddag kreeg men al reclamaties van bepaalde ouders 
wegens te laat gestuurde opdrachten. De beste stuurlui staan aan wal.
Om afstandsonderwijs mogelijk te maken en de leerachterstand tot een minimum 
te beperken bediende men zich aanvankelijk van Smartschool Live met scherm-
deling, webcam en chat. Daarna vond men een meer betrouwbaar platform met 
Google Teams. Veel hangt af van de attitude van de leerling. De meesten zijn posi-
tief en gaan gretig mee. Sommigen hebben niet genoeg discipline en haken af. 
Het zijn de minder sterke leerlingen die het grootste slachtoffer zijn, want ze heb-
ben de meeste begeleiding nodig. Er is ook de gezinssituatie die meespeelt, 
ouders kunnen indien mogelijk zorgen voor ondersteuning.

Vanaf eind mei werden de starre maatregelen versoepeld. De essentiële vakken in 
het vierde en zesde kregen terug fysiek onderwijs (met mondmaskers) want het 
beantwoorden aan de eindtermen lag in het verschiet. Om het leefbaar te houden 
is vindingrijkheid essentieel. Men hanteerde een wisselsysteem. Van maandag tot 
en met woensdag was de tweede graad op school, donderdag en vrijdag was het 
de beurt aan de derde graad. De week daarna wisselde men om.
Vanaf september kon er terug voltijds fysisch onderwijs worden aangeboden. 
Maar dan kwam de tweede golf en  moest men na de herfstvakantie terug over-
schakelen naar deeltijds afstandsonderwijs. Gelukkig was er een goede, rechtlijni-
ge communicatie tussen directie en personeel.

LeerAchterstAnd
De opstelling van de leerlingen in een klas was zodanig dat de 1,5 meter werd 
gerespecteerd. Indien bij uitzondering een leerling besmet was, plaatste men de 
vier omringende leerlingen in een preventieve quarantaine. Wat de leerkrachten 
betreft bleef het aantal besmettingen beperkt tot een tiental van de 160 collega’s. 
Als ze zich goed genoeg voelden konden ze het onderwijs online voortzetten. In 
het andere geval bleven de leerlingen verweesd achter en moesten ze zich beper-
ken tot opdrachten. 
De examens legden de problemen bloot. Vooral voor Frans bleken de resultaten 
problematisch en zal men volgend schooljaar moeten remediëren. De studie van 
taal steunt op een degelijke basis en zonder dat fundament kan er niet verder 
gebouwd worden. Later zal men pas de schade kunnen inschatten.

Nick vult zijn lesrooster zelf in: opdrachten via zelfstudie, fysiek of online les, zor-
gen voor zoveel mogelijk variatie, zodat leerlingen geen acht uur achter de com-
puter moeten zitten.

hoBBy’s
Nick voelt zich goed in zijn professioneel vel. Onderwijs moet een hobby zijn. Maar 
hij heeft nog een andere geestrijke hobby. Achter de garage van het ouderlijk huis 
heeft hij een ‘brouwkot’. Bierbrouwen is zijn passie. Ingrediënten koopt hij op de 
brouwmarkt. Beveren kent nogal wat amateur bierbrouwers. Gerst, hop, water en 
gist. Het zijn de vier grondstoffen. Gerst bevat de nodige zetmeel en om die klaar 
te maken voor gisting, laat men de gerst eerst kiemen tot mout. Ondertussen zijn 
enzymen actief. Daarna volgt het brouwen waarbij de mout wordt fijngemalen en 
gemengd met water bij ongeveer 68 °C. Enzymen zetten zetmeel om in oplosbare 
suikers en er ontstaat het wort, een gesuikerd sap dat nog geen alcohol bevat. Het 
wort wordt dan met toevoeging van hop anderhalf uur gekookt. Biergist zorgt 
voor de laatste fase. De suikers worden omgezet in koolstofdioxide en alcohol en 
zo ontstaat het parelende bier.
Ieder heeft zijn eigen methode. Nick produceert voor eigen gebruik zowel bruin, 
blond als fruitbier. Naast hoofdmout experimenteert hij met andere soorten mout 
en met bitterhoppen of aromahoppen. Het Reinheitsgebot (hij is niet voor niets 
leerkracht Duits) geldt niet voor zijn brouwsels, want ook kruiden gebruikt hij 
graag om bieren die extra ‘touch’ te geven. 
Het Reinheitsgebot (‘reinheidsgebod’ of ‘zuiverheidsgebod’) is een Duitse rege-
ling die haar oorsprong vindt in het hertogdom Beieren in 1516. Dit gebod geldt 
als de oudste nog bestaande warenwet ter wereld. Volgens het Reinheitsgebot 
mocht bier alleen gemout gerst, water en hop bevatten. Het gebod verbiedt het 
gebruik van kruiden, gelatine en vruchten. 
Daarnaast leest hij graag, voornamelijk Duitse literatuur. De Franse taal koos hij 
met zijn verstand (meer mogelijke lesuren), Duits met zijn gevoel. Na dit gesprek 
hebben we er in elk geval een goed gevoel bij.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 
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Klantenparking

Nick als titularis van 5 STW.

Terwijl dit artikel op weg was naar de drukkerij, kwam het overlegcomité in 
spoedberaad bijeen. De besmettingscijfers waren zo hoog als in november 
2020. Een prioriteit was het openhouden van de scholen. Die kwam onder 
druk te staan en de discussie verplaatste zich van het onderwijs naar de gehe-
le samenleving. Terug naar af. De scholen werden gesloten en de paasvakantie 
vervroegd.



Voor de derde (en laatste 
maal) grasduinen wij in het eind-

werk van onderwijzeres Martha De Block die een 
beschrijving geeft (vermoedelijk in het jaar 1920) van 
diverse aspecten van de gemeente Beveren.  In het 
stukje van vandaag beschrijft zij de verschillende straten 
en opportuniteiten van Beveren.  Wij citeren letterlijk.
‘Wanneer men zich op de markt van Beveren bevindt, 
ziet men verscheidene welbebouwde straten zoals : de 
ZANDSTRAAT waar men op het einde het Hospitaal en 
het Oud Geestelijk Hof kan bewonderen; de KLOOSTER-
STRAAT waar eertijds het klooster der Wilhelmieten 
stond en thans het pensionnaat van O.L.Vrouw presentatie; de VRACENESTRAAT 
waar zich een schoon heerenverblijf met wallen en hovingen omringd (destijds de 
eigendom der familie Piers) verheft en vanwaar een baan geleidt naar de KASTEEL-
DREEF, die meer dan een halfuur gaans lang is en van de dorpsplaats naar Beveren 
polder loopt; de DOELSTRAAT; de PEPERSTRAAT; de BOSCHSTRAAT of CRUYBEEK-
SCHE STEENWEG langs den overkant der statie waar men de kazerne voor de solda-
ten ziet; de STATIESTRAAT waar men het standbeeld van Jan Frans Van De Velde 
ontwaart en waarin de dreef uitloopt die naar het kasteel van graaf De Brouchoven 
De Bergeyck leidt.
Hoe aanzienlijk Beveren ook geworden is, heeft het onzes inziens, het toppunt van 
zijnen bloei niet bereikt.  De ligging der gemeente aan den IJZEREN WEG van Gent 
naar Antwerpen, welke in verbinding is met dien van Dendermonde, Zelzate en 
Mechelen; haar nabijheid aan de rijke poldergemeenten  en het bijzonder fraai 
voorkomen harer straten, dreven en huizen, haar fraaie en ruime marktplaats waar-
dig van een stad en, onder zedelijk opzicht, de minzaamheid en braafheid der inge-
zetenen, al deze voordelen pleiten zeer ten gunste van een schitterend vooruitzicht, 
dat bij de trapsgewijze ontwikkeling van handel en nijverheid niet zonder verwe-
zenlijking kan blijven.'

J.B.

EEN ZALIGE PASEN 

Dat er met Pasen eieren uitgedeeld worden is al van 
oudsher zo. Eigenlijk stamt dat gebruik uit de voor-
christelijke tijd. Aan het ei, symbool van vruchtbaar-
heid en oneindigheid werd in heidense tijden zelfs een 
grote levenskracht toegekend. In een graf uit de vierde 
eeuw vóór Christus in het Duitse Worms vond men in 
1982 gekleurde eieren bij het begraven meisje. 
Gekleurde eieren werden ook door de boeren in hun 
akkers begraven. Moet het dan verwonderen dat het 
zoeken van paaseieren meestal in de tuin gebeurt? 
In het christendom werd het ei als symbool van leven 
en oneindigheid overgenomen als symbool van de 
verrijzenis. Op oude plafondschilderingen werd daar-
om het (lege) graf van Christus veelal eivormig voorge-
steld. 
Wij wensen al onze lezers een zalig paasfeest en als je 
je kinderhart bewaard hebt, zoek dan mee met de jon-
geren in de tuin naar de zo begeerde paaseieren! We 
wensen je een rijke vondst!

RP 

seNioreNresideNtie MeuleNBerg
tentoonsteLLing ‘kUnst met een hoek Af’ 

LUdo gieLs en LUt de BAere
Op 21 maart opende in Seniorenresidentie Meulenberg Beveren een gratis ten-
toonstelling met werk van Ludo Giels en Lut De Baere. Ze loopt tot en met 19 sep-
tember en kan alle dagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur worden bezocht. 
Buiten staan tweeëntwintig beelden verspreid over het domein. Het grootste 
deel is  gemaakt van het schroot van een gezonken binnenvaartuig in de buurt 
van het Galgenweel. 
Binnen vormen het onthaal, de bar en de bridgeroom het decor voor een reeks 
kleinere werken, zoals de internationaal geprezen typmachinemeisjes. 

Spijtig genoeg kan de tentoonstelling binnen nog niet worden bezocht, hope-
lijk wel vanaf 1 mei na versoepeling van de coronamaatregelen. 
Het dragen van een mondmasker wordt zowel binnen als buiten gevraagd.
Ludo Giels (1931) kreeg zijn opleiding aan de Academie van Berchem, richting 
schilderkunst. Hij ontdekte er beeldhouwen en heeft een voorliefde voor metaal. 
Hij werd assemblagekunstenaar en hergebruikt onderdelen van banale voor-
werpen zoals fietsen, naaimachines, typmachines, bestek… Sinds 1986 woont 
en werkt hij in de Bosstraat in Beveren.
Lut De Baere (1961) koos in haar opleiding aan de Academie van Berchem voor 
schilderkunst, specialisatie portret. Ze is lid van de kunstkring De Meiboom en 
op een van de jaarlijkse Hemelvaarttentoonstellingen leerde ze Ludo Giels ken-
nen. Ze ging bij hem in de leer en werd net als haar mentor assemblagekunste-
naar. Ze heeft een voorliefde voor menselijke figuren en vogels.

kUnst met een hoek Af - residentie meULenBerg
Nog tot 19 september - Inkom gratis
Meer informatie: gerda.drieghe@outlook.com; www.ludogiels.com; 
www.lutdebaere.com; www.meulenbergbeveren.be

Literatuur:
Ludo Giels, Beeldhouwer – Assemblagekunstenaar, Lode van Muylder, 2006
Kunstmo(nu)menten, Gerda Drieghe en Wilfried Andries, uitgave De Beverse 
Klok, 2019 – p. 30, 177, 215

WA

Ludo Giels, directeur Kris Van Doninck en Lut De Baere.
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VOLKSE GEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel Beter?

oUderWetse medicijnen  
Die goeie ouwe tijd! Waarom hebben sommige (groot)ouders zo’n gelukkige her-
innering aan hun jeugd? 
Wel, op die vraag volgt dikwijls een onverwacht antwoord. 
Wie zou op de vraag wat hun mooiste jeugdbelevenis geweest is, kunnen vermoe-
den dat het de vakanties waren die ze bij familieleden doorbrachten op de boer-
derij. En wat hadden ze daar gedaan? Ze hebben er gespeeld met nichtjes en 
kozijntjes maar vooral, ze hebben er mogen helpen. En dat ging van aardappelen 
rapen op het veld tot het uitmesten van veestallen, werkjes waarvoor ze normaal 
gezien bij hen thuis de neus zouden ophalen. 
En wie zou verwacht hebben dat bij de mooiste herinneringen ook een verkoud-
heid of een griepje zou genoemd worden? En dat had veel te maken met de 
geneesmiddelen die onze voorouders gebruikten om niet al te zware ongemak-
ken draaglijker te maken. Dat waren geen echte medicamenten die de huisdokter 
had voorgeschreven maar een drankje dat gefabriceerd was door oma omdat opa 
over een rauwe keel geklaagd had. Sinaasappelen werden geperst en het sap 
werd opgewarmd en gemengd met kandijsuiker  
-‘En mag ik er een goeie scheut rode wijn bijgieten?’ vroeg oma. Tegenwoordig 
noemen ze dat op zijn Duits Glühwein. 
-‘En mag ik daar ook eens van proeven vroeg kleine Dirk, want ik heb ook een 
rauwe keel. 
-Ja maar, dat is voor grote mensen en niet voor jongetjes van 10 jaar, reclameerde 
oma. 
-Geef hem ook maar een klein glaasje, zegde opa, hij heeft mij goed geholpen 
vandaag in de stal. 
Voor Dirk was dat een van de gelukkigste avonden van die kerstvakantie en hij 
heeft heel de nacht doorgeslapen. 
 

nA het  innemen: Weg pijn!  
Sommige dranken zaten op de grens van medicijn en alcoholische drank. Wie her-
innert zich niet de Zuster Godelieve Bloedwijn? Een aperitief op basis van rode 
wijn met een alcoholgehalte tussen 13° en 15°. 
Ontstaan omstreeks 1958; de naam kwam van de abdij van “Sinte Godelieve” te 
Gistel nabij Brugge, maar heeft er verder geen verband mee. Vroeger zag het eti-
ket er religieus uit maar dat verdween in de loop der jaren. De term “bloedwijn” is 
ook al een hele tijd niet meer gebruikt omdat dit geen erkende wijnsoort is. De 
officiële door de EG erkende term is: “aperitief op basis van wijn”. Ook de benaming 
kinawijn was toegelaten omdat er naast suiker ook kinaschors aan toegevoegd 
was. 
Ik vond volgende beoordeling: dankzij een matig alcoholgehalte en de aanwezig-
heid van mineralen, zuren en vitaminen was Zuster Godelieve een verkwikkende 
en aangename drank. 

en een sUper zALig geVoeL !!!  
Elixir d’Anvers is ook een kruidenlikeur maar met een veel hoger alcoholgehalte. 
Hij werd sinds 1863 bereid door de Antwerpse likeurstokerij van de familie De 
Beukelaer  Hij werd snel bekend voor zijn goede digestieve en weldoende eigen-
schappen. Ik kon er zelfs mijn tandpijn mee verdoven. 
Er zijn meer dan een handvol van mijn kennissen die op hun eigen communie-
feest hun eerste ‘elixirke’ genuttigd hebben. 
 
Niet minder dan 32 verschillende planten- en kruidensoorten liggen aan de basis 
van deze likeur. Ze worden eerst geweekt en dan gedestilleerd. Het resultaat rijpt 
daarna in eikenhouten vaten. In het totaal duurt het productieproces ongeveer 
vijf maanden.  
In de Vlaamse komische reeks ‘Lili en Marleen’ kwam de naam Elixir d’Anvers vaak 
voor. Eén van de hoofdpersonages greep bij elk probleem naar die drank. 
De likeur wordt nog steeds volgens het oorspronkelijk recept geproduceerd door 
FX De Beukelaer, een van de oudste distilleerderijen van België.  
Het is ook geweten dat paarden die kolieken hebben met deze elixir kunnen 
geholpen worden. Al heb ik lang in dat fabeltje niet geloofd en ik verdacht er de 
boer van dat hij naar ‘die fles met dat gele goedje’ greep om zichzelf moed in te 
drinken.

EurEka!    AfLeVering 21

rené LAennec (1781-1826)
de stethoscoop

Het behoort tot de standaarduitrusting van een arts. In een ziekenhuis heeft de 
specialist hem rond de hals of puilt hij uit de zak van zijn jas. De Franse arts René 
Laennec bedacht de stethoscoop. Toen hij de hartslag wou onderzoeken van een 
mollige dame vond hij het niet gepermitteerd om zijn oor tegen haar ruime boe-
zem te vlijen. Op dat moment was dat de methode om geluiden in het lichaam 
van een patiënt waar te nemen. Hij gebruikte een houten buis met een trompet-
vormig uiteinde dat op de borst werd geplaatst. De met lucht gevulde holte bracht 
geluiden uit het lichaam over naar het oor van de arts. De naam stethoscoop is 
vreemd, stethofoon zou correcter zijn. Maar omdat men zeer nauwkeurig conclu-
sies kon trekken uit wat men hoort, is het alsof de arts in het lichaam van de pati-
ent kijkt.

De primitieve stethoscoop (stethos is Grieks 
voor borstkas) was geboren. Die heeft ach-
teraf allerlei verfijningen ondergaan tot de 
huidige uitvoering. Het gebruik ervan heet 
auscultatie. Met dit medisch instrument kon 
men de gehoorde geluiden in verband bren-
gen  met specifieke aandoeningen zoals 
longontsteking, tuberculose en bronchitis. 
Later gebruikten artsen een extra lange ste-
thoscoop om meer afstand te bewaren tot de 
met vlooien en schurft vergeven allerarmsten.

Een meer moderne stethoscoop 
bestaat uit een membraan dat 
gespannen is over een holte waar 
een slang in uitkomt die aan de 
andere kant uitmondt in twee oor-
stukken die de gehoorgang van de 
onderzoeker luchtdicht afsluiten. 
Hij wordt ook gebruikt bij het 
manueel meten van de bloeddruk 
of naar het zoeken van de hartslag 
van een foetus.

Een ironisch detail: Laennec zelf stierf op 45-jarige leeftijd aan tuberculose, nadat 
zijn neef deze ziekte bij hem met een stethoscoop had vastgesteld.

WA

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com
lek at gezeet is

Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. 
Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien.

(Johan Cruyff) 

gust
Och, zei Gust, als ik nu de afgelopen maand 
maart vergelijk met maart van vorig jaar, zie ik 
eigenlijk maar één groot verschil.  
We hebben nu tenminste genoeg WC-papier.
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In de TuIn
leNte

 
De dagen zijn nu langer dan de nachten want de lente-equinox is achter de rug. 
Dat wil zeggen dat de lente begonnen is. De voorbije weken brachten meestal 
koude nachten en frisse dagen. Ten opzichte van verleden jaar loopt de natuur wel 
enkele weken achter. Maar dat was uitzonderlijk, want we hebben nog altijd enke-
le weken voorsprong op een ‘normaal’ klimaatbeeld.

Die koudeprik met nog een kleine vorstperiode heeft zijn sporen nagelaten bij 
enkele vroege voorjaarsbloeiers. De bloemen van de camelia die fel geraakt zijn 
geweest door de vorst, verwelken en zullen afvallen. Maar geen nood, er zijn nog 
genoeg bloemen en bloemknoppen die klaar staan om open te barsten. Ook de 
oosterse papierstruik (Edgeworthia chrysantha) is geraakt geweest door de late 
vorst. Als ik de foto’s van verleden jaar bekijk is deze mooie heester met zijn wel-
riekende goudgele bloemen nog niet de helft van hetgeen hij verleden jaar liet 
zien. Zo gaat dat in de natuur, de tuin en ook in het leven, het kan niet altijd en voor 
alles gloria en halleluja zijn.
Maar op de dagen dat de lentezon er door komt en de temperaturen mild zijn, dan 
is het een feest en barst de natuur uit zijn voegen. Struiken kleuren groen, bomen 
krijgen voorzichtig hun eerste blaadjes en geel is dan dikwijls de kleur van de 
bloemen van de bolgewassen en de lentebloeiers. Narcissen, sleutelbloemen, het 
speenkruid en ook de eerste dotterbloemen zorgen daarvoor.

Een opvallende gele 
naaktbloeier onder de 
heesters in deze tijd 
van het jaar is het Chi-
nees klokje (Forsythia). 
Overal in parken en tui-
nen trekt hij de aan-
dacht naar zich toe. 
Alhoewel het gebruik 
van de struik wat uit de 
mode is geraakt, zorgt 
hij toch voor een lente-
gevoel en blijft het een 
bron van voedsel voor 
heel wat insecten. Wie 
het niet zo begrepen 
heeft op de hevige gele 
kleur van forsythia kan 
het eens proberen met 
een schijnhazelaar 
(Corylopsis). Naar mijn 
gevoel veel mooier en 
veel subtieler van kleur 
met zijn lichtgele, pas-

telkleurige en hangende bloemtrossen die daarbij nog lichtjes geuren. Deze 
prachtige maar helaas weinig geziene voorjaarsbloeier is familie van de toverha-
zelaars en afkomstig uit Azië. Met wat geluk geeft hij in september nog eens een 
tweede bloei en daarna bij sommige soorten een mooie herfstkleur. Wat wil je 
nog meer? Een aanrader voor wie in zijn tuin nog een plaatsje vindt.

Maar niet alleen geel 
is de kleur van de 
lente in de tuin. 
Blauw is nu ook per-
tinent aanwezig bij 
onder andere de 
oosterse bosane-
moon en het kleine 
sterhyacintje dat zich 
overal uitzaait. En kijk 
maar eens naar de 
leuke blauwe druif-
jes die nu in volle 
bloei staan. Hoe sim-
pel maar tegelijker-
tijd heel mooi kan 

een plek met dit bolgewasje zijn, zeker als er een groter aantal bij mekaar staan.
Fel blauw is ook de kleur van het longkruid. Weer zo’n plant die haar naam dankt 
aan het feit dat zijn bladeren op longen gelijken en waarvan men dus dacht dat ze 
kon dienen bij het behandelen van longziekten. Maar elk jaar is ze trouw op post 
en bloeit ze prachtig. Soms is ze later op het seizoen wat gevoelig voor schimmel, 
maar als je na de bloei de bladeren afknipt, groeit er nadien een nieuwe en gezon-
de plant terug.
 
Ook tal van vogelsoorten hebben de lente nu in hun lijfjes.  Nestmateriaal verza-
melen, de longen uit hun lijf zingen, elkaar het hof maken, indringers verjagen, het 
speelt zich allemaal voor jouw neus af, net als in de mooiste documentaire. En er 
zitten felle kereltjes tussen. Onbeschaamd en complexloos paren merels en hout-
duiven op de rand van het dak. Wie het minnespel tussen een koppel houtduiven 
gadeslaat zal er zeker door vertederd worden. Het begint met de paringsdans, dan 
elkaar voeren, dan met de bek door elkaars pluimen waarna de paring volgt en 
dan weer minutenlang elkaars pluimen glad strijken. Heel aandoenlijk. Niets men-
selijks is hen vreemd. Wie kan er nu misnoegd zijn wanneer deze zachtaardige 
geliefden dikke stronten achterlaten op het gazon?

FRAnçois

Papierstruik.

Bloemen van de schijnhazelaar.

Sterhyacint.

Longkruid.

Blauwe druifjes.
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horizontAAL: 
(1) levensvocht in plan-
ten en dieren (3) meer-
voud (5) omhulsel ve 
vrucht of knol (8) gemak-
kelijk, snel (10) adres ve 
webpagina (11) het aards 
paradijs (12) luchtklep 
(14) compagnie (16) spits 
uitsteeksel aan de kop 
van dieren (17) uitroep 
(18) kaart- of dobbelspel 
(20) uit de weg (23) Rijks-
dienst voor Pensioenen 
(Fr) (24) nikkel (25) per-
soonlijk voornaamwoord 
(26) hemellichaam (27) 
zus of schoonzus v 
iemands vader of moe-
der (28) knaagdier

VerticAAL: 
(1) muzieknoot (2) supermarktketen (3) miljard (afk) (4) naad tussen planken of stenen 
(5) type auto (6) motto (7) Vlaamse krant (8) hersluitbaar klittenband (9) landcode 
Tunesië (13) begrensde tijdruimte waarbinnen iets moet gebeuren (15) groep wonin-
gen, kleiner dan een stad (16) bespotting (17) rode kleurstof  (19) muziekgezelschap 
dat gezamenlijk zingt (21) zaadkorrel ve vrucht (22) straalvliegtuig

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUzzeL 254

kruisWoordpuzzel 255

crypto 80 zoek het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers zijn zeLfde LettersLicht

We wilden licht meer licht 
we kapten de boom die in zijn eigen reiken 
ons verlangen in de weg stond 
de boom kreunde kermde kraakte 
zijn laatste vezel scheurde 
en met een razend suizen van zijn blaadjes 
sleurde hij zijn leven neer 
de wind die hem bespeelde 
week geschrokken uit 
 
eindelijk hadden we licht in de kamer 
in dat licht keken we elkaar aan 
en zagen klaar 
ons onherstelbare gezicht

Remco Campert (1929)

Ik blader verder in de pak van het jaar 1962.  In de Sint Martinuskerk gaat Bis-
schop De Kesel het nieuw (of vernieuwd ?) orgel inwijden.  Een zekere Wou-
ters schrijft een uitgebreid artikel over de 105 Belgische schandpalen die nog 
geheel of gedeeltelijk terug te vinden zijn.  Van de schandpaal van het Zille-
beek (die door de Orde Van Het Pilorijn die later op de markt van Beveren 
wordt rechtgezet) is geen sprake.  In Melsele opent de eerste zelfbedienings-
winkel (wat wij nu een supermarkt zouden noemen) zijn deuren.  Het gaat om 
een winkel van ‘De welvaart’ die onze oudere lezers zeker nog zullen kennen. 
In het Gildenhuis houdt een dokter een spreekbeurt over het nut van vac-
cinatie.  Dit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het nationaal werk 
voor kinderwelzijn.  Misschien kunnen we zijn speechken nog eens afdruk-
ken voor onze huidige antivaxers.  In de gemeenteraad van juni beslist men 
in Beveren een nieuw bejaardentehuis te bouwen.  Wie verandert van 
beroep moet dat op het gemeentehuis komen aangeven, want in die tijd 
werd dat nog op de identiteitskaart vermeld. In Melsele viert men dat 
Gaverland nu 450 jaar bestaat.  In 1511 werd het miraculeuze beeldje in een 
boom gevonden. De Bisschop draagt een mis op, duizenden bedevaarders 
in stoet worden verwacht. Er worden tien extra treinen ingelegd om de 
groep bedevaarders van overal te kunnen ontvangen.  Ook de treinen die 
normaal niet stoppen in Melsele zullen dat nu wel doen.  De NMBS was 
blijkbaar vroeger flexibeler dan nu.  Heel wat beschrijvingen van onver-
klaarbare genezingen, te danken aan O.L.Vrouw van Gaverland, verschijnen 
in de Gazet.  Spijtig dat O.L.Vrouw het daar nu wat kalmer aandoet.   Ter 
gelegenheid van de Beverse Feesten stijgt ook een ballon op.  Medereiziger 
is fotograaf Robert van Bogaert die Beveren vanuit de lucht op de gevoelige 
plaat zet.  Drones waren er toen nog niet en de foto’s die hij toen maakte zijn 
nog altijd te bekijken en duiken af en toe op in boeken die over ‘Beveren 
vroeger’ gaan.  Er komt een verbindingsweg tussen de Kallobaan en de Lui-
tenant van Eepoelstraat. Ze krijgt de naam van Berkenhoflaan.  Tegenwoor-
dig is die naam verdwenen en bestaat er nog wel een Berkenhof, maar als 
een klein zijstraatje van het Levergem.  De Piet Stautkring organiseert een 
aantal avonden rond ‘de mens in het jaar 2000’.  Enkele opmerkelijke titels : 
heeft het communisme een toekomst ? – zal het boek afgedaan hebben in 
2000 ? – De vrouw in het jaar 2000 – De verantwoordelijkheid van het 
onderwijs in het automationtijdperk (??) .

J.B.
(wordt vervolgd)



DE BEVERSE KLOK - 7 

Licentiaat wiskunde.  Gaf 
15 jaar les in de Normaal-
school te Sint-Niklaas 
(humaniora), was 18 jaar 
directeur van het GTI 
Beveren en 3 jaar coördi-
nerend directeur van de 
scholengemeenschap 
Beveren-Bazel. Sinds 
1/09/2014 op pensioen.  
Momenteel nog actief in 
het schoolbestuur van de 
Sint-Maartencampus en 
voorzitter van het CASS 
(comité van de afgevaar-
digden van de scholenge-
meenschap). Gehuwd met 
Lieve Brijs en pepe (opa) 
van vier kleinkinderen.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)? 
Vroeger miniatuurbouw en treintjes.  Sinds enkele jaren verzamelaar van cham-
pagnecapsules.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden? 
Was fan van Yes en Santana, enkele mooie optredens ervan gezien.  Laat me nu 
bekoren door fado en licht klassieke muziek.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien? 
Een fado-nummer van Mariza mag er zeker bij, maar laat dat de nabestaanden 
maar beslissen.  Een begrafenis of herdenkingsdienst is vooral voor hen belangrijk.

Welke sport beoefen(de) je? 
Tot mijn dertigste volleybal, daarna tennis.  Sinds een tweetal jaar gestopt met 
sporten in clubverband.  Sporadisch wat fietsen of wandelen.

Welke sport zie je liefst op TV? 
Voetbal,  de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Vlaanderen.

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden? 
Eddy Merckx blijft outstanding! Maar ook grote bewondering voor Federer.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?  
Blauw is mijn absolute lievelingskleur.  

Wat is je favoriete boek aller tijden? 
‘Stoner’ van John Williams.  Daarnaast is Haruki Murakami toch een van mijn lieve-
lingsauteurs;

Welke strip las/lees je het liefste? 
Asterix, maar ook Guust Flater

Welk is je lievelingsgerecht?  
Geen uitgesproken voorkeur voor één 
gerecht, maar wel een voorkeur voor vis.  

Wat was je aangenaamste ervaring? 
De geboorte van de kinderen.  Het is toch wel een momentum in je leven. Een 
soortgelijke ervaring komt bij de geboorte van het eerste kleinkind.  Iedereen 
schuift dan weer een trapje op.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente? 
Land: Frankrijk.  Stad: Ik heb een enorme sympathie voor Lissabon, ook al ben ik er 
nog maar één keer geweest.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar? 
P.P. Rubens, niet alleen als artiest maar ook als reiziger, zakenman, diplomaat.  Hij 
heeft Vlaanderen toch mee op de kaart gezet.  De sympathiekste groot Beveren-
aar: de jonge J.M. Pfaff.  Hij durfde luidop dromen en maakte zijn droom waar.

De stad of het platteland? 
Het bos of de zee? Het platteland om te wonen, de stad om te verkennen.  De zee 
bekoort me keer op keer, met niets te vergelijken.  Zalig die open ruimte en het 
spel van eb en vloed.
 
Wat is voor jou geluk?  
‘Geluk’ zijn momenten die boven de routine van het dagelijkse uitstijgen, waarbij 
alles in evenwicht komt en die een bepaalde zaligheid geven.  

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)  
Afhankelijk van het moment.  Een Duvel of een glas rode wijn.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Toch liever een goed boek lezen.

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

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis) 
 Trump, zonder meer (samen met het Corona-virus).

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?  
Flarden uit de kleuterschool:  iets dat we maakten met gips, mijn val van de trap 
(litteken naast het oog), een optreden met het klasje/school op de Freethiel (al zag 
dat er helemaal anders uit dan nu)…

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan erWin de ridder 

theaterWaNdeliNg iN het park
In het park van Cortewalle kunnen 
families nog tot midden augustus 
coronaveilig theater beleven  met 
de theaterwandeling: ‘De Vos … in 
het bos’.
Deze bewegwijzerde familiewan-
deling toont 6 spannende dieren-
verhalen die men via een QR-code 
kan beluisteren.
Laat je mee voeren door een hon-
gerige vos op zoek naar een heer-
lijk maal en geniet van deze bijzon-
dere wandeling! ‘De Vos… in het 
Bos’ van Anna’s Steen start aan de 
hoofdingang van het park  en 
duurt ongeveer 1 uur.  Vanaf 21|08 
zal men ook in Verrebroek deze 
wandeling kunnen beleven.
Meer info: www.tervesten.be



rechtzetting
In vorige editie stond een In Memoriam van Cyriel de Smit. Als echtgenote 
stond Marianne Van Leugenhage vermeld. Dit was niet correct, de echtgenote 
is Christianne Van Leuvenhage. Met vele excuses.
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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
Anne-Marie Heyrman werd geboren in 1943 en 
overleed op 21 maart. Ze is de weduwe van ere-
schepen Robert Blommaert, moeder van vier kin-
deren Kristel, Veerle, Tom en Wim en oma van 11 
kleinkinderen. Ze is een gekend figuur in Melsele 
en Beveren, mede dankzij de politieke activiteiten 
van Robert, maar ook omdat ze lid was van tal van 
verenigingen als erevoorzitter van AVO, Hortus ter 
Saksen, OKRA, Ferm, Femma, Markant. Ze was de 

onmisbare hand bij vele activiteiten zoals de aardbeifeesten.
Ze was sterk verbonden met de kinderen en kleinkinderen die altijd op haar 
konden rekenen. Een fantastische mama en oma, vitaal en de belichaming 
van levensvreugde. 
Op het herdenkingsprentje prijkt ze met haar wandelstokken en ‘bergbotti-
nen’, want wandelen was haar lang leven in Oostenrijk of de Ardennen. Anne-
Marie, echtgenoot Robert en het ganse gezin trokken regelmatig de bergen 
in. Ze hield van de natuur, met Hortus beleefde zij tuinbezoeken.  
Ondanks de jarenlange ziekte bleef ze moedig en opgewekt. Zij was ‘Vechter 
bij Levensloop Beveren’, elke editie was ze uitdrukkelijk aanwezig. Ze is gebo-
ren en getogen een figuur van Melsele. Het verdriet wordt samengevat in een 
fragment van J.R. Jiménéz..

En ik zal weggaan. En de vogels
blijven zingend achter,
en mijn tuin blijft achter,
met zijn groene boom.
En ik zal weggaan. En de vogels
blijven zingend achter.

WA 
(met dank aan Kristel en Veerle Blommaert)

§
Op 15 maart overleed thuis in de Meerminnendam 
Jozef (Jef ) Bolsens, de echtgenoot van Adrienne Van 
de Vijver. Hij was te Beveren geboren op 26/10/1930. 
Het echtpaar was 63 jaar gehuwd en had twee kinde-
ren: Rita en Ronny. Er zijn drie kleinkinderen. 
Jef was aan de natie in de haven van Antwerpen waar 
hij 17 jaar als zelfstandige en later 23 jaar in loondienst 
werkte tot hij op zijn 59 jaar met pensioen ging. 
Zo lang hij gezond bleef was Jef graag bezig, liefst van 
al op gebied van landbouw en veeteelt. Hij werd in de 

familie dikwijls opgebeld om een hand toe te steken als er een koe moest 
kalven. 
In 2015 kreeg hij een fietsongeval en door verwikkelingen raakte hij op de 
sukkel en kon zich nog moeilijk verplaatsen. De laatste jaren was hij bedlege-
rig en kon hij rekenen op de goede zorgen van zijn echtgenote. 
 

Op 17 maart overleed in het Jan Palfijnziekenhuis 
in Merksem Wim Cornelis van de Gaverlandstraat. 
Wim is de zoon van wijlen Karel Cornelis en van 
Christianne De Bock. Hij werd geboren op 
17/11/1966. Wim is vader van Kimberly, Jonas en 
Yony. Er zijn twee kleinkinderen. 
Hij was havenarbeider–chauffeur van beroep 
en woonde het grootste deel van zijn leven in 
Merksem. 
Toen hij vorig jaar ernstig ziek werd en de dokters 

hem nog weinig hoop op genezing gaven is hij in december terug bij zijn 
moeder komen wonen waar hij zeker was van een goede verzorging, aange-
vuld met thuisverpleging. Hoewel zijn toestand geleidelijk achteruitging 
zorgde hij ervoor zijn moeder weinig tot last te zijn en heeft hij nooit geklaagd 
en toonde zich zelfs optimistisch. Ook bleef hij zeer bezorgd om zijn kinderen 
en kleinkinderen. In maart werd thuisverzorging onmogelijk en moest hij 
terug opgenomen worden, waarop spoedig het overlijden volgde. 

De Beverse Klok betuigt haar oprecht medeleven 
aan de familie en vrienden van de overledenen.

RP 

Jerry Lee Lewis werd geboren in 1935 en groeide onder erbarmelijke 
omstandigheden op in het oosten van Louisiana in de USA. Hoewel zij ouders 
straatarm waren namen zij een hypotheek op hun gammel boerderijtje om 
voor Jerry Lee een versleten piano te kunnen kopen. In zijn eentje leerde hij 
het instrument te bespelen. De tienjarige Lewis toonde een bijzondere aan-
leg. Hij ontwikkelde een eigen stijl met een mix van boogie-woogie, country, 
gospel en rhythm & blues.  Als dertienjarige trad hij voor het eerst op in het 
gebouw van een lokale Ford-dealer.  Vader Elmo ging met de hoed rond en 
haalde 13 dollar op…voor een arm gezin in die dagen een klein fortuin. 
Op zijn achttiende was Jerry Lee Lewis al twee keer getrouwd geweest. Geen 
van beide huwelijken duurde echter veel langer dan enkele weken. 
Op het einde van 1956 las de 21-jarige Jerry Lee een artikel over Elvis Presley 
en Sam Phillips, de baas van de beroemde Sun Studio in Memphis, en hij 
besloot om daarheen te trekken.  Eigenlijk was daar helemaal geen geld voor 
maar zijn familie verzamelde ruim dertig dozen eieren, verkocht die aan 
“Nelson’s Supermarket” in Ferriday en Lewis kon op pad.  Toen hij aankwam 
in de Sun Studio bleek Phillips trouwens op vakantie in Florida maar Jerry 
Lee weigerde te vertrekken en uiteindelijk nam technicus Jack Clements een 
demo op.  

Toen Phillips de demo hoorde was hij meteen enthousiast en bood hij Lewis 
een job aan als sessiemuzikant voor onder meer Johnny Cash en Carl Perkins.  
In 1957 kwam Lewis’ solocarrière met een boost van de grond. Zijn eerste 
twee nummers “Whole lot of shakin’ going on” en “Great balls of fire” werden 
enorme hits.  Op 28 juli 1957 maakte hij zijn televisiedebuut in The Steve 
Allen Show. Het Amerikaanse publiek kende nu de energieke pianospeler 
Jerry Lee Lewis. Lang zou het grote succes echter niet duren.

(wordt vervolgd)
PAul VeRelst 



Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.

Naast 34 competitiematchen zal Waasland-Beveren dit jaar ook 7 vriend-
schappelijke matchen gespeeld hebben in de loop van het seizoen tegen 
profclubs uit IA en IB. Alle matchen werden achter gesloten deuren gespeeld, 
niet alleen door Covid maar ook om kosten te besparen bij de organisatie (bij 
het toelaten van toeschouwers moeten er ook een pak stewards worden voor-
zien en die moeten allemaal betaald worden). 
Vorige week won WB zo’n oefenpartij tegen Zulte-Waregem met 4-1 na 2 
goals van Daan Heymans, de andere twee treffers kwamen op naam van Din 
Sula en Michael Frey. Eerder dit seizoen won WB met 4-0 van Lierse(3X Hey-
mans, 1X Efford), verloor met 3-2 op Kortrijk(Sula, Efford), won met 4-0 van 
RWDM (3X Frey, 1X Efford), verloor met 3-2 op OH Leuven (Faucher, Sula). 
Recent werd ook nog verloren op Antwerp met 3-1 (Beverse goal van Jeremy 
Cijntje) en thuis ging ook de match tegen Beerschot met 1-3 verloren, ook 
daarin scoorde Cijntje. 

In de afgelopen interlandbreak werden twee WB-spelers opgeroepen die op 
de Freethiel al maanden niet meer aan de bak komen, DANEL SINANI werd 
opgeroepen voor de matchen van Luxemburg tegen Qatar, Ierland en Portu-
gal. Bij Luxemburg is Sinani een certitude, LAURENT JANS is er trouwens kapi-
tein. Ook DJIHAD BIZIMANI werd opgeroepen voor Ruanda….Bizimani is in 
juni einde contract, zijn naam wordt genoemd bij KV Kortrijk. Ook andere ex-
spelers werden opgeroepen, Aleksandar Boljevic voor Montenegro, Ibrahima 
Conte voor Guinea. Laatstgenoemde speelt al twee seizoenen voor het Bul-
gaarse Beroe Stara Zagora. Verder speelde Rafidine Abdullah de volle negen-
tig minuten voor de Comoren tegen Togo (0-0), ook Jonathan Buatu speelde 
de hele match voor Angola dat met 1-0 verloor van Gambia. 

In Letland is half maart de nieuwe competitie begonnen. STEFAN MILOSEVIC 
kon in de eerste twee wedstrijden rekenen op een basisplaats bij regerend 
landskampioen FC RIGA. Milosevic wordt tot 30 juni door WB verhuurd aan 
Riga. Vorig seizoen scoorde hij 5 keer in 11 wedstrijden voor Riga in competitie.

De nationale ploeg speelde vorige week in WIT-RUSLAND. In de eerste klasse van 
Wit-Rusland speelt één Belg en die heeft een Bevers jeugdverleden. De 26-jarige 
Antwerpenaar met roots in Kameroen, LEO NJENGA speelt daar bij de eerste 
klasser Slavia Mozyr (in het zuiden van Wit-Rusland, dicht bij Tsjernobyl). Sinds 
vorige maand is hij daar aan de slag in de pas begonnen competitie. In de peri-
ode 2004-2007 speelde hij bij de jeugd van KSK Beveren. In de zomer van 2004 

kwam hij toen over van Ant-
werp (andere jeugdtransfers 
die zomer waren ondermeer 
Sam De Munter, Sidy Ceesay, 
Marvin Peersman, Frederic 
Ledent en Joren Calle). Na drie 
seizoenen op de Freethiel ver-
trok hij naar Molenbeek waar 
Rc Genk hem oppikte en hij 
Belgisch jeugdinternationaal 
werd. Op zijn 19de trok hij naar 
de Portugese tweede klasse 
(bij Operario, Naval en Trofen-
se). In 2015 kwam hij terug 
naar België en speelde bij  
Westerlo, Dessel, OHL, Heist, 
Visé en Cappellen. 

RB

uNioN terug Naar eerste klasse.
Goed nieuws voor nostalgische voetballiefhebbers, UNION Sint-Gillis speelt na 49 
jaar opnieuw in de hoogste voetbalklasse. Bovendien speelt de traditieclub in het 
mythische Joseph Mariënstadion, een geklasseerd monument met geklasseerde 
tribunes en vooral een interieur dat er uit ziet als een voetbalmuseum. Ooit had ik 
de kans het te kunnen bezoeken…een match kan dan nooit beter worden voor 
een voetbalsupporter dan dat. Er kunnen wel door die klassering maar 8000 toe-
schouwers binnen maar doet meer dan volstaan voor een modale eerste klasser. 
Door het nieuwe voetbalcontract wordt er gespeeld op alle (on)mogelijke dagen 
en uren. In IB wordt zelfs op dinsdag om 17uur 15 gespeeld. Een fan met een job 
moet moet al zot om zich nog een abonnement aan te kopen bij een profclub 
heden ten dage. 
Net als WB is Union momenteel in buitenlandse handen. Het duurde een tijdje 
voor de ambitieuze club opnieuw naar eerste kon promoveren. In het seizoen 
1972-1973 was het daaruit gedegradeerd. Het was het jaar teveel voor trainer GUY 
THIJS die in 1970 overstapte van SK Beveren naar Union en in de hoofdstad drie 
seizoenen trainer was. De eerste twee jaar bij Union draaide het goed voor Thijs 
(Beveren kon in die periode in zijn vier matchen voor competitie tegen Union 
geen enkele keer winnen tegen hun ex-coach, erger nog het kon geen enkele goal 
maken in die vier partijen). In dat seizoen 72-73 , toen Union degradeerde, stond 
Beveren in tweede klasse. Eén Beverenaar maakte toen deel uit van de selectie van 
Union in eerste klasse, aanvaller Cyriel Braem. Guy Thijs kende die nog van uit zijn 
Beveren-tijd. Het jaar daarvoor was de beloftevolle aanvaller, gebarreerd in Beve-
ren  door klasbakken als Jean Janssens en Bob Rogiers, al een jaartje uitgeleend 
aan tweede klasser Sc  Lokeren en in 1972 was er opnieuw een uitleenbeurt aan 
Union deze keer. 
Ook in Union had Cyriel het moeilijk om zich door te zetten. Leuk detail uit die  
periode is dat in de PANINI-boek van dat seizoen de foto van Cyriel verscheen 
maar er wel de naam van de Ier James Graham werd ondergezet (zie foto).
Zo’n persoonsverwisseling is bij Panini ook ooit gebeurd  bij SK Beveren toen 
onder de foto van DAVID ALCOCK de naam van DIETER WEIHRAUCH werd gezet. 
Cyriel Braem is zo de enige ex-Beverenspeler die ooit voor Union in eerste klasse 

speelde. In tweede en derde 
klasse waren bij Union wel ex-
Beverenspelers actief. Danny 
De Cubber debuteerde er (in 
1972),  FREDDY VAN GREM-
BERGHE was er twee seizoe-
nen kapitein (82-84), verder 
speelden ook Fred Truyens , 
Gert-Jan Martens, Yves-Alain 
Manga , Sophiane Baghdad en 
Aaron Verwilligen voor Union. 
Bij Waasland-Beveren kunnen 
we er van de afgelopen tien 
jaar Fesquet Penga, Gert-Jan 
Martens(de verdediger), Hervé 
Onana, Augusto Da Silva, 
Mohamed Aoulad en Lukas 
Pirard aan toevoegen.

RB
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de WeteNschapper
pAAseitjes 

Is er iets schattiger dan een kind dat paaseitjes 
eet met kleverige vingers die ze overal aan 
afveegt en een mondje dat glimt van de cho-
colade. Maar genoeg is genoeg, de eitjes 
moeten verstopt worden in de koelkast uit 
het zicht en lekker koel. Is dat een goed idee?

Neen. Chocolade kun je best bewaren bij kamertemperatuur op een droge 
plek en in het donker. In de koelkast gaat de smaak achteruit. Door af te 
koelen geraakt de kristalstructuur van de cacaoboter volledig in de war en 
dat is nefast voor de smaakbeleving. Als je chocola uit de koelkast haalt 
krijgt die een wittige aanslag, de zogenaamde vetbloei. Die kan ook een 
gevolg zijn van de hoge luchtvochtigheid in de koelkast, waardoor de suiker 
kristalliseert aan de buitenkant. Dat noemt men dan weer suikerbloei. Een 
ander probleem is dat het vet in chocola allerlei geuren opneemt. Een paas-
eitje met kaassmaak is dan weer eens iets anders. Maar of het lekker is?

WA

kNap seizoeNsBegiN voor 
BreNt vaN Moer.

Lotto-Soudalrenner Brent Van Moer kan 
terugblikken op een opgemerkt seizoens-
begin. Brent, pas 23 geworden , is al aan zijn 
derde profseizoen bezig : in juni 2019 
mocht hij debuteren in Gullegem Koerse in 
het team van ondermeer Thomas De Gendt 
en Tim Wellens toen. Vorig seizoen reed hij 
als 22-jarige een loodzware Vuelta uit. In de 
Tireno van 2021 was hij dicht bij een eerste 
profzege na een lange vlucht met vijf in de 
zesde rit. Hij werd in de spurt wat gehin-
derd door Jan Bakelants en moest zo tevre-
den zijn met een tweede plaats. Later toon-
de hij zijn puike konditie in de nieuwe klas-

sieker, de Brugge-De Panne Classic waar hij kort voor de aankomst een solo 
waagde. Hij werd teruggegrepen maar kreeg in die koers wel de prijs van de 
strijdlust. Met Thomas De Gendt, Caleb Ewan, Tim Wellens en Philippe Gilbert 
heeft het team een pak ervaring maar heel opvallend zijn ook de zes jonge 
Belgische neo-profs,  Sébastien Grignard(uit Bergen), Sylvain Moniquet( uit-
Namen), Maxim Van Gils( uitBrasschaat), Florian Vermeersch (uit Zaffelare), 
Viktor Verschaeve (uit Brasschaat) en Xandres Vervloesem(uit Massenhoven) 
die een kans krijgen. Door zijn prestaties de afgelopen weken lijkt Brent een 
vaste waarde te worden bij Lotto in de voorjaarsklassiekers. 

 RB

Taalkronkels
kerfstok

Een kerfstok was een houten stok, ter 
vervanging van een afrekeningsboek 

voor mensen die niet konden schrijven en 
waarop door kerven of insnijdingen werd bijge-

houden hoeveel broden of pinten melk… bij een 
winkelier op krediet werden gekocht. Er waren twee 

exemplaren, een voor de schuldenaar en een voor de 
schuldeiser. Het aantal kerven moest overeenkomen om ver-

valsing tegen te gaan. Er zijn nogal wat uitdrukkingen, sommigen 
zijn tegenwoordig in de vergeethoek geraakt. 

‘Op een nieuwe kerfstok kopen’ betekent dat de koper zijn oude schuld 
vereffent en een nieuwe maakt. ‘Iets op iemands kerfstok zetten’: het hem aanre-
kenen. ‘De kerfstok is vol’: de maat is vol.
Wel nog veel gebruikt is ‘iets op zijn kerfstok hebben’. De link is snel gelegd. Het 
gaat letterlijk over iemand die veel schulden heeft. Tegenwoordig wordt deze 
zegswijze gebruikt voor iemand die een en ander misdaan heeft, vaak gaat het 
over zedelijke feiten.

WA

spreuk vaN ’t jaargetij 
Verschaft april veel mooie dagen, 
dan pleegt mei de last te dragen 

sport aNders 
nog een herinnering AAn Briek schotte. 

“We waren met zessen thuis, mijn moeder moest hele dagen staan roeren in de 
waskupe. Ik zei: ‘Moedre, zondag in de Ronde van Vlaanderen, krijgt de winnaar 
van de bergprijs een wasmachien. Ik ga dat winnen. En ’t is toch wel gelukt 
zeker.”’

RP 
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijk  

Het is wennen: weg parochiehuis, bejaardenwoningen, bib en CM.  Dit is een 
foto van op de Grote Baan en je ziet zomaar Briels liggen.

°°°
In Melsele maar 1 onderwerp op de sociale media: nadat een buur klacht had 
ingediend tegen ’t portaal voor overlast heeft de rechter beslist dat ’t portaal 
dicht moet omdat de vorige eigenaar geen bouwvergunning had om de 
voorgevel te veranderen!  Oordeel zelf of het er nu beter uit ziet.

Wouter Kersschot van ’t portaal gaat alleszins in beroep. We volgen het op. 
Veel succes in naam van heel Melsele (min 2)

geen grAfschrift deze Week mAAr dit Bericht (Uit fAceBook)
Zonder Dorp, geen Feesten

Geen Feesten zonder Portaal
Zonder Portaal, geen Dorp

Den  est

Oplossing Crypto 80:
HAAKS   VREUGD   NIESBUI   OLDTIMER   SLAGSCHIP   SCHEDELPAN   KOM-
MERLOOS   BEDEVAART      KOLEIRIG    PIANIST   KEITOF   RIJVEN   en dus …   
KUSTGEMEENTE

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

rechtzetting
In het artikel van 5 maart over het jubileum van Betsy en Georges stond 
verkeerdelijk dat de Golfclub Beveren zou gesticht zijn in 1959. Georges 
meldde ons deze vergissing. De club is gesticht in 1989.

MeNtaal WelzijN joNgereN

Jongeren worden wel erg beknot in hun jeugdig enthousiasme. Ze missen sociaal 
contact, ze missen vrienden en vrijetijdsbeleving. We moeten ons houden aan de 
coronamaatregelen zodat de scholen de deuren open kunnen houden. Sommige 
jongeren voelen zich niet goed in hun vel en hebben last van eenzaamheid. Men-
taal welzijn komt onder druk te staan.
Begin dit jaar werden alle jongeren van de drie Beverse secundaire scholen 
bevraagd over hun mentaal welzijn met de enquête ‘Alles goe?’. Maar liefst 1335 
jongeren beantwoordden aan de oproep. De resultaten zullen worden terugge-
koppeld via een filmpje en een verslag dat ook de scholen zullen toegestuurd krij-
gen. Uit deze bevraging, kwamen heel wat tips die jongeren aan elkaar gaven om 
nog even vol te houden. Deze quotes zullen binnenkort ook terugkomen in het 
straatbeeld met telkens vermelding van de hashtag. 
De jeugddienst onderkent het probleem en wil er iets aan doen. Ze startten met 
de campagne #genezever om het mentaal welzijn van jongeren op te krikken. 
Het initiatief verloopt via sociale media. Alle Beverse jongeren (tussen 12 en 24 
jaar) krijgen een postkaart in de brievenbus om hen te informeren en hen te laten 
voelen dat ze niet vergeten worden. Ouders en leerkrachten worden ook inge-
schakeld.

WA
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‘t klokzeel
zWijndrechts pLeidooi … 

De Vlaamse regering wil de samenwerking tussen de 
gemeenten onderling versterken en overzichtelijker 
maken. Daarvoor bakende ze op 12 maart referentiere-
gio’s af, 17 stuks. In de toekomst zullen gemeenten 
enkel nog kunnen samenwerken met de gemeenten in 
hun eigen regio. Samenwerking met gemeenten buiten 
de eigen regio moet op termijn stoppen. Beveren zit in 
de regio Waasland; of wat had je anders gedacht? Offici-
eel heten wij reeds lang gewoon Beveren maar ik zou ze 
de kost niet willen geven de mensen die uit pure 
gewoonte als ze hun adres ergens moeten opgeven, het 
nog steeds over Beveren-Waas hebben. 
Onze buren uit Zwijndrecht zijn met de nieuwe indeling 
echter niet akkoord. Volgens dat besluit moeten zij in 
de toekomst vooral samenwerken met gemeenten uit 
de Antwerpse regio, terwijl ze dat nu voor 75 procent in 
het Waasland doen.  
Het Zwijndrechtse gemeentebestuur laat de bevolking 
weten dat het zijn samenwerkingsbanden in het Waas-
land wil behouden en dat is volgens hen vooral in het 
belang van de inwoners. Ze verklaren dat ze een goede 
band met Antwerpen hebben en dat willen ze zo houden.  

… om een stUk VAn ’t WAAsLAnd… 
‘Het zijn vooral bestuurlijke argumenten waarom de 
aansluiting bij regio Waasland veel logischer is. Ook al 
maken we sinds 1923 deel uit van provincie Antwer-
pen, onze binding met het Waasland blijft groot. 
Gemeenten zoals Zwijndrecht kunnen veel van hun 
taken perfect zelf organiseren met het eigen personeel 
en de eigen financiële middelen. Maar sommige 
opdrachten overstijgen ook de mogelijkheden van de 
gemeente. Soms is de eigen organisatie ervan te 
omslachtig of is het efficiënter en goedkoper om die 
opdrachten te organiseren in samenwerking met ande-
re gemeenten. Het meest gekende voorbeeld is wel-
licht Ibogem, de intercommunale voor afvalverwerking 
van Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Ibogem organi-
seert voor de drie aangesloten gemeenten niet alleen 
de afvalophaling. Het zorgt er ook voor dat binnen 

redelijke afstand van elke woonplaats containerpar-
ken ter beschikking staan.  
WZC Craeyenhof in Burcht zit in Zorgpunt Waasland en 
ze kunnen zo de uitbatingskosten laag houden en dus 
ook de kostprijs voor de bewoners beperken.’ 

…te mogen BLijVen. 
‘Een overgroot deel van die samenwerking gebeurt 
momenteel met gemeenten in het Waasland. Dat komt 
door onze historische band met het Waasland en vooral 
door praktische redenen zoals de nabijheid en grote 
gelijkenissen qua werking. We kunnen uit ervaring 
alleen maar bevestigen dat die samenwerkingen uitste-
kend verlopen. Een mening die trouwens gedeeld 
wordt door de verschillende Wase gemeenten die de 
samenwerking met Zwijndrecht willen behouden. We 
liggen geografisch in de provincie Antwerpen, maar 
hebben als enige buurgemeente in onze provincie de 
stad Antwerpen. Die heeft uiteraard een totaal andere 
organisatiestructuur als Zwijndrecht, en dat bemoei-
lijkt een intercommunale samenwerking op een even-
waardig niveau. Dit zal op termijn het einde betekenen 
van tal van huidige samenwerkingen met Wase 
gemeenten. De grootste slachtoffers hiervan worden 
ongetwijfeld onze inwoners. 
Er is bij de overheden al uitgebreid geargumenteerd 
waarom het voor Zwijndrecht beter zou zijn om te wor-
den ingedeeld bij de regio Waasland. Maar helaas zon-
der resultaat. De burgemeester, het schepencollege en 
alle partijen in de gemeenteraad zullen eensgezind bij 
de Vlaamse regering en het Vlaamse parlement aan-
dringen om alsnog te worden ingedeeld bij de regio 
Waasland. Alle lokale politieke neuzen staan in dezelf-
de richting; richting Waasland dus. Tijdens de gemeen-
teraadszitting op donderdag 25 maart is dan ook een 
besluit goedgekeurd om de administratieve indeling in 
de regio Antwerpen te verwerpen. Omwille van het 
grote belang van deze regiovorming voor onze 
gemeente, en dus ook voor onze inwoners, laat Zwijnd-
recht dit dossier niet los.’ 

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
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Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

de WeerBorsteL of  
‘t gedAcht VAn riekes de Ben 

Riekes waggelt door de voorlaat-
ste straat eer hij aan zijn huis is. 
Het is daar nogal donker en hij 
struikelt en valt languit voorover. 
Hij vervloekt de losliggende steen 
van het voetpad die hem dat 
gelapt heeft. Gelukkig komt een 
behulpzame dame achter hem 
gegaan en ze helpt hem rechtop. 
De dame is niet alleen vriendelijk 
maar heeft ook gevoel voor 
humor. 
-Hopelijk is uw neus heel geble-
ven, zegt ze schamper om het 
slachtoffer over zijn pijn heen te 
helpen. 
-Met mij is alles okee, zegt Riekes, 
die zijn kledij wat opschikt. En 
maak u geen zorgen, madam, mijn 
neus die had voor deze val ook al 
twee gaten. 

Hij was vergeten voor zijn moe-
der een kilo paling mee te bren-
gen; hij heeft nog al een SAAS van 
haar gekregen. 
Iemand een ‘saas’ geven is iemand 
berispen, er van langs geven. Het 
woord ‘saas’, in het A.N. saus, bete-
kent een vloeibare stof om een 
gerecht een pittige smaak te 
geven. Het komt van het Oud-
franse ‘sausse’ en dat komt van 
het Latijn salsa wat zoutig bete-
kent. Romeinse soldaten kregen 
hun loon of salaris uitbetaald in 
zout. ‘Sal’ dat horen we ook in 
vleessalade= met zoutig toe-
voegsel pittig gemaakt vleesbe-
leg.  
Salami is een gezouten worstje. 
En een sauciske was in het Mid-
delnederlands een ‘salsijskijn’. 

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


