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Siebe Puynen
Onze nieuwe cartOOniSt

SPeeltuinen
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De beVerSe KlOK

W i l f r i e d  A n d r i e s
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Spelen is voor een kind even belangrijk als naar school gaan. Dat beseffen we 
maar al te goed nadat men omwille van corona de speeltuinen en de scholen 
sloot. Een lege speeltuin oogt triest. Nog niet zo erg als een café zonder bier, zong 
Bobbejaan Schoepen, maar in de jaren zestig van vorige eeuw richtte hij wel het 
pretpark Bobbejaanland op. Speeltuinen  zijn ontstaan einde 19de, begin 20ste 
eeuw. Die behoefte kent enkele aanleidingen. Het  idee ontstond dat het goed 
was om ook aan kinderen uit arme, vaak krap behuisde gezinnen mogelijkhe-
den voor spel aan te bieden. Er was de verstedelijking met almaar meer bevolkte 
steden. Er was de komst van de auto. Was daarvoor de straat het belangrijkste 
speelterrein, die was met o.a. het drukke gemotoriseerde verkeer  niet meer veilig. 

De eerste speeltuinen waren uit hout gemaakt: glijbanen, schommels, wip, 
draaimolen. Tegenwoordig is het materiaal verdrongen door voornamelijk 
kunststof. Voor de rest is er niet zoveel veranderd. Aan zee is het strand één grote 
speeltuin. Kinderen kunnen met een schepje en fijn zand volledig opgaan in 
hun fantasie. Ze bouwen er een fort  met de hulp van de jonge opa en oma. 
Ze kijken ademloos toe hoe het opkomende zeewater hun bouwsel opslokt. Ze 
lopen de golven tegemoet en krijsen door contact met het koude opspattende 
zeewater. Ze zoeken schelpen en bewaren ze thuis als kostbare diamanten. Het 
leven kan simpel zijn, een emmer en een spade volstaan.
Kinderspelen zijn onderworpen aan trends. In de jaren zestig waren er periodes 
dat men met knikkers speelde, met bikkels, met priktollen, hinkelen, haasje-over, 
touwspringen, de hoelahoep…De kermissen bieden attracties aan. Aanvankelijk 
de botsauto, het schietkraam, de paardenmolen, eendjes vangen… Tegenwoor-
dig zijn het attracties die meer gericht zijn op sensatie met reuzendraaimolens e.d.
De komst van de televisie in de jaren vijftig van vorige eeuw, werd oorspronke-
lijk gezien als een bedreiging, maar schooltelevisie bleek eerder aanvullend te 
zijn. Een kind kun je geen uren in de luie zetel houden. 
De commercie slaat ook hier toe. De speeltuigen worden steeds groter, een 
speeltuin is dan verworden tot een pretpark met een looping en toestellen met 
adembenemende snelheden. Er is de digitalisering, kinderen vinden spelletjes 
op de computer met een horizon verengd tot het scherm. Ze moeten beschermd 
worden tegen overconsumptie.

Toen ook nog eens de scholen het moesten laten afweten, bleven kinderen 
verweesd achter. Plots mistte men zijn vriendjes en vriendinnetjes en de juf en 
de speelplaats. Oudere kinderen mistten overgangsrituelen. Kinderen van het 
zesde leerjaar kijken uit naar de Grote School. Jongeren van het laatste jaar 
humaniora zien de Romereis aan hun neus voorbijgaan, de 100 dagen, de pro-
clamatie. Het is een jaar van afscheid, want ieder kiest zijn eigen weg, de vrien-
denkring verandert binnenkort. Afscheidsmomenten in een school hebben een 
groot gewicht. Zullen we later spreken over twee generaties, die van voor of na 
corona? Onderzoek naar het effect van een oorlog op kinderen heeft psycholo-
gen veel geleerd. Kinderen zijn weerbaar en veerkrachtig, ze komen het wel te 
boven. Ze vergeten snel, er valt altijd wel iets nieuws te ontdekken.

Als je de nationale kranten openslaat en de titels leest, word je niet vrolijk. Gelukkig zijn 
er de cartoonisten die lucht brengen in de trieste nieuwsgaring. Ze slagen er in om 
met de nodige humor de nagel op de kop te slaan. Ze worden algemeen gewaardeerd 
en genieten de nodige bekendheid. Gerard Alsteens (Gal), Kamagurka, Lectrr, Jeroom, 
Zaza…  Ook in onze krant prijkt telkenmale een cartoon die refereert naar een recent 
gebeuren in onze gemeente. Jarenlang was wijlen Aimé Van Avermaet onze huiscar-
toonist. Hij werd opgevolgd door Erik Pijl, die omwille van drukke beroepsbezigheden 
onlangs afscheid nam als medewerker. Sinds enkele edities is er verjonging in de vorm 
van Siebe Puynen, kleinzoon van. Elke tekenaar heeft zijn eigen stijl en we waren zeer 
opgetogen met zijn eerste bijdragen. We spraken met hem af voor een kennismaking 
en stellen hem graag aan onze lezers voor. Het gesprek verliep afstandelijk, letterlijk 
althans met respect voor de social distancing van1,5 m. Maar voor de rest zaten we al 
direct op de juiste golflengte.

Bio-ingenieUr
Siebe is pas 25. Hij is een product van de Campus Sint-Maarten waar hij afstudeerde in 
de richting wetenschappen-wiskunde. Daarna volgde hij met succes de master bio-
ingenieur, optie bos- en natuurbeheer.  In een extra jaar bekwaamde hij zich in een 
opleiding weer- en klimaatmodelleren.  Met computerprogramma’s analyseert men 
de atmosfeer via meteorologische variabelen zoals temperatuur, neerslag, windsnel-
heden. Het klimaat op aarde is een complex systeem. Via modellen komt men tot voor-
spellingen op korte of lange termijn. Men beoogt verbetering van weer- en klimaat-
voorspellingen. 
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Na het beëindigen van de studie en na een rondreis van Moskou naar Mongolië en 
Peking, begon het echte werk. Het voorgaande kennende, begrijpen we dat solli-
citeren genoeg perspectief bood. Ons leefmilieu staat onder enorme druk, er zijn 
zoveel uitdagingen die op ons afkomen. Hij kon al direct beginnen bij Antea 
Group, een ingenieurs- en studiebureau gevestigd in Antwerpen-Berchem. De 
groep opereert lokaal en internationaal in opdracht van de overheid of andere 
organisaties. De activiteiten kaderen in een strategische benadering binnen de 
sectoren infrastructuur, milieu, mobiliteit, ruimte en water. Siebe houdt zich bezig 
met ruimtelijke planning gecorreleerd aan klimaat. Hij werkt onder andere mee 
aan een visie in verband met open ruimtes in en rond Brussel. Het Klimaatportaal, 
een website van de Vlaamse overheid, helpt door het aanbieden van kaarten met 
bv. een warmte analyse en verharding van de bodem. Ook droogte is een aan-
dachtspunt. We moeten ons afvragen of we ons in de toekomst moeten voorberei-
den op een mediterraan klimaat en extreme weersomstandigheden van enerzijds 
droogte en anderzijds hevige stormen.
Mensen sensibiliseren is niet eenvoudig, anders dan met corona. Corona drukt ons 
elke dag op de feiten en we kunnen er niet naast kijken. Het klimaat is een ander 
paar mouwen, problemen zijn niet zichtbaar, schijnbaar ver van ons bed en sorte-
ren in een lange termijn effect. Sommigen minimaliseren de problematiek.

mUzieK
Tot daar het ernstig gedeelte. We komen bij de creatieve activiteiten van Siebe. Hij 
speelt muziek (gitaar, fluit, drums) en maakt eigen composities. Met de muzikale 
vrienden van de universiteit, stichtte hij’Sonders’, een naam die verwijst naar het 
feit dat mensen de wereld zien door de eigen bril en er een eigen interpretatie aan 
geven. Een aantal leden van de groep wonen aan de kust en met de huidige lock-
down lagen de activiteiten in de lappenmand. Nu is er een oplossing en gaan de 
repetities door bij een vriend in Gent. Het is allemaal begonnen met gezonde 
amateuristische ambitie en hoever dat leidt is voorlopig geen zorg. Ooit maken ze 
een album?

cArtoon
Tekenen is altijd al een hobby geweest. Hij las veel strips om inspiratie op te doen. 
Wat zijn de ingrediënten van een goede cartoon? Hij dient voor het verlichten van 
ernstige artikels en heeft een humoristische ondertoon. Hij moet in eerste instan-
tie duidelijk zijn, de toeschouwer moet in één oogopslag de boodschap snappen. 
Maar bij nader inzien ontdekt hij de details die meerwaarde geven aan het geheel. 
In de eerste bijdragen is Siebe in elk geval in zijn opzet geslaagd.
 
Siebe woont samen met zijn vriendin, die grafisch design studeerde. Ze ontwikkelt 
nieuwe logo’s, animatiefilms op bestelling en werkt meer voor de privésector. Dat 
is een meerwaarde voor Siebe. Ze werpt een geschoolde blik op zijn cartoons en 
helpt hem om de kneepjes van het vak te beheersen. Hij tekent met een digitale 
pen op een tablet. Een eerste snelle, ruwe schets kan als achtergrond dienen en hij 
kan dan over de schets tekenen. Dat geeft hem enorme flexibiliteit, wissen en wij-
zigen kan met hartenlust. Een gom vind je niet op zijn bureau.

Samen met zijn vriendin heeft hij nog een andere hobby nl. wandelen. Regelmatig 
plannen ze trektochten met de tent naar natuurgebieden zoals Schotland of het 
Baikalmeer. De natuur staat hierbij centraal. We hebben de verplichting om die te 
beschermen en ons steentje bij te dragen, hoe klein ook. Alle beetjes helpen, vele 
kleintjes maken een groot. Hijzelf bezit geen auto. Over consequentie gesproken. 
Naar het werk neemt hij de trein in Beveren, stapt af in Berchem,  heeft daar zijn 
oude studentenfiets geparkeerd en in een mum van tijd is hij op het werk. In deze 
coronatijden is er thuiswerk, hij voelt zich er goed bij, maar er zijn wel enkele man-
kementen. Af en toe naar kantoor om de collega’s te zien is ook belangrijk. Ten-
slotte is hij een deel van een team en die moeten toch regelmatig contact hebben 
al was het maar bij een beker koffie. In de toekomst ziet hij de gulden middenweg. 
Siebe werkt ook thuis aan de cartoon, in principe kan de communicatie via mail en 
hoeven we elkaar niet te zien. Vandaar was het zo prettig om elkaar te leren ken-
nen via een aangenaam gesprek.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

In 2018 op reis in Kazachstan, tijdens een trektocht poseert hij bij een grote, 
oude en karakteristieke boom.

Op het appartementje heeft Siebe met zijn vriendin een gedeeld ‘atelier’, waar ze hun crea-
tieve hobby’s kunnen uitoefenen.

OnGewOOn beelD

De speelplaats van een basisschool (vroeger heette dat lagere school) was 
vroeger een rechthoekige of vierkante vlakte en de schoolkinderen fanta-
seerden er een onderverdeling op, afhankelijk van welk spel ze speelden. Nu, 
na doortocht van corona en iedereen die in zijn bubbel moet blijven, heeft 
het meer weg van een doolhof met metalen dranghekken die de onderde-
len markeren. Bij dit zicht op de Centrumschool aan de Bosdamlaan, hoort 
de bedenking: de gemeente heeft nogal geluk dat er geen wielerkoersen 
zijn deze coronamaanden. Ze kunnen nu hun dranghekken op de scholen 
gebruiken.  

 RP

Foto Ria Puynen
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Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

In juni 1967 werden er honderdduizend orchideeën van Hawaii naar een veld bij 
Monterey, Californië, gevlogen en uitgestrooid boven een grote menigte die daar 
bijeengekomen was voor een weekend vol muziek. Vanaf het podium daverde 
een sound die over de hele wereld zijn weerklank zou vinden. Elfhonderd pers-
mensen waren aanwezig. Journalisten van kranten en tijdschriften, critici, fotogra-
fen, televisie- en radioverslaggevers…
Hoewel weinigen het toen beseften, was dat gebeuren de climax van zeventig jaar 
populaire muziek.
“Monterey” was net als veel andere buitensporig grote bijeenkomsten een idee 
van Hollywood geweest. Een 
welgestelde beginneling in het 
vak, Alan Pariser, was ermee 
aangekomen bij een nogal 
warhoofdige impresario 
genaamd Ben Shapiro. Samen 
gingen ze naar de vroegere 
promotor van de Beatles, Derek 
Taylor.
De bestuurslui in Monterey 
waren echter keihard en onge-
voelig. Het was, politiek gezien, 
een zeer onplezierig oord. Er 
werd eindeloos vergaderd met 
de plaatselijke autoriteiten. Uit-
eindelijk ging de vrouwelijke 
burgemeester door de knieën. 
Het festival kwam er, maar wel 
met de duidelijke boodschap 
dat het bij een éénmalige 
gebeurtenis zou blijven…
Wie traden allemaal op ? The 
Who, Eric Burdon, De Byrds, Jimi 
Hendrix, Janis Joplin en nog 
diverse andere bekende bands. 
Het was eigenlijk de eerste keer 
dat zoveel toppers elkaar ont-
moetten en persoonlijk kennis 
konden maken.

OnS elSKe
De zitbanken op onze Grote 
Markt waren tot aan de her-
opening van de cafés gere-
geld bezet door bier-uit-blik-

drinkende mannen. Op 
maandag 8 juni riep 
iemand van aan café De 

Mart naar enige van die 
vrienden en wenkte 
om mee binnen iets 
te gaan gebruiken. 
Maar het antwoord 

galmde over de 
markt: Nee, jong, 
hier moogde u zat 
drinken en daar-

binnen mag dat niet!

leK at Gezeet iS 5
Je zou als virus achterlijk zijn om in een vleermuis te 
blijven wonen, terwijl er 7,5 miljard sappige mensen 
rondlopen die erom vragen geïnfecteerd te worden

(Midas Dekkers)

Vrijwel alle gemeenten 
kampten in de 19° eeuw een 

beetje met dezelfde problemen.  
Gezuiverd drinkwater is zelden voorradig en men 
dient dan waterbekkens te plaatsen waar het 
regenwater in opgeslagen kan worden.  Daarbij 
komt ook het probleem dat er weinig of geen moge-
lijkheden zijn om het vuil water af te voeren.  Dat 
cholera dan ook een geduchte vijand van de volks-
gezondheid was, ligt voor de hand.  Gevolg is dat 
heel wat Wase gemeenten beginnen met de aanleg 
van riolen.  Op politiek vlak is er in sommige gemeen-
ten een schoolstrijd tussen liberale besturen (die kampioen zijn in het nemen 
van antiklerikale maatregelen) en de overwegend katholieke bevolking.  Er komt 
een tramverbinding tussen Sint Niklaas en Doel.  In mijn jeugd ben ik zelf in Doel 
nog in een gebouw geweest (later omgebouwd tot horeca-zaak) waar ik de 
naam ‘tramstatie’ nog heb gezien op de gevel en binnenin twee buffers die het 
eindpunt van de tramroute vormden. Bijna alle gemeenten waren in de winter 
onbereikbaar door modder en slijk en dit gaf dan weer aanleiding tot de start 
van verbindingswegen met kasseien.  In Melsele werden de boeren betaald voor 
het vervoer van zand en kasseistenen.  Ze kregen hiervoor 20 centiemen per kar 
en mochten kiezen, betaald worden in geld of in drank.  In Kieldrecht werd een 
nieuw gemeentehuis gebouwd in 1892.  Voorheen deed een herberg dienst als 
gemeentehuis.  Meerdonk was een stukje van Vrasene en werd pas in 1845 een 
afzonderlijke gemeente, dik tegen de goesting van het gemeentebestuur.  In 
Kieldrecht waren er verkiezingen in 1892 en er kwam aan het licht dat dezelfde 
kandidaat zich op de twee ingediende lijsten had gezet.  Waarschijnlijk onder 
het motto, zeker is zeker.  In dezelfde gemeente was er ook een verkiezing 
geweest in 1887.  De wet zei vroeger (en nu nog) dat familieleden niet samen 
verkozen konden worden.  Er waren acht verkozen gemeenteraadsleden. Twee 
maal kwam er broer en zus in de raad.  Eén raadslid was de schoonbroer van een 
andere verkozene en er werd ook nog een nonkel van één van de schepenen 
verkozen.  De verkiezing werd goedgekeurd.  In Kallo was de tegenstelling tus-
sen liberalen en katholieken zeer groot.  Eén van de bekendste liberale burge-
meesters was Boeyé, een naam die nog voorleeft in het huidige woonzorgcen-
trum.  In Kallo werd door de liberale raad de koster ontslagen als ‘klokkenluider’ 
en ‘opwinder van het kerkuurwerk’ omdat hij zijn taken verwaarloosde. De 
gemeente duidde zelf een nieuwe persoon aan, tegen alle gebruiken in.  Gevolg, 
hij mocht van de pastoor niet in de toren.  Op 1 september viel het uurwerk dan 
ook stil met processen tussen en gemeenteraad en de kerkfabriek als gevolg.

J.B.
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Ik zie voor mij de nummers van ‘Gazet van Beveren-Waas’ van 1958 liggen.  Ik 
neus in de gazetten vanaf maart.  In de vergadering van de veloclub ‘de zwa-
luw’ uit Melsele is beslist dat alle leden een ‘nieuwe klak’ moeten kopen.  Kost-
prijs 2,65 frank.  Op de markt in Beveren worden opnamen gemaakt voor een 
nieuwe Vlaamse film waarin een wonderdoktoor (gespeeld door Paul Cam-
mermans) een speciaal poeder verkoopt waardoor men altijd frisse en niet-
vermoeide voeten krijgt.  Zijn ook in Beveren te zien : de Woodpeckers, Charles 
Janssens, Dora Vander Groen en Romain de Coninck.  We hebben helaas later 
nooit meer van deze film – waarvan we zelfs de titel niet kennen- gehoord.  In 
Vrasene krijgt de meid van de pastoor, een zekere juffrouw Clemence Ver-
durme, een onderscheiding uit handen van de bisschop, voor 25 jaar trouwe 
dienst aan de pastoor.  Meer details staan er niet vermeld.  Op de expo 58 
komt vanuit Vlaamse hoek heel wat kritiek.  De Vlaamse leeuw mag nergens 
hangen en ‘vlaams’ spreekt men alleen in het Nederlandse paviljoen terwijl 
ook in het Russisch paviljoen er twee meisjes de bezoekers verwelkomen in 
het ‘vlaams’. Men laat ons weten dat de jaarlijkse wijding van auto’s zal door-
gaan op de markt.   Maar eerst wel uw lidgeld betalen aan het Sint Christof-
felgenootschap (45 frank).  Dus geen geld, geen wijding. Onder het gemeen-
tehuis gaat éénmalig ‘het kelderken’ terug open.  Deze herberg die in de jaren 
’30 voorgoed zijn deuren sloot, wordt nog eens opnieuw een echte café.  
Latere pogingen om dit nog te herhalen kregen altijd het njet van het Sche-
pencollege.  Momenteel zijn daar rekken met archiefdozen in de plaats van 
een toog en tafeltjes. De  CM organiseert vacantieverblijven.  Zieke kinderen 
gaan naar bedevaartplaats Oostakker en de gebrekkige kinderen naar Rekem.  
Kwestie van die twee groepen apart te houden.

J.B.

eureKa!
AfLeVering 5

gALenUs (cA 130-201)
AderLAtingen en BLoedzUigers

Deze Griekse arts groeide op in Pergamon (dichtbij de Egeïsche kust van het hui-
dige Turkije) en ontwikkelde een systeem van medische kennis die stand hield 
tot aan de renaissance. In de zeventiende en achttiende eeuw werden zijn theo-
rieën verbeterd. Galenus bouwde voort op het gedachtegoed van Hippocrates 
die stelde dat het menselijk lichaam gevuld is met vier lichaamssappen (humo-
res). Hij koppelde die aan de vier elementen (vuur, lucht, water, aarde), de vier 
eigenschappen (warmte, vocht, koude, droogte), de vier fasen van het leven (kin-
derjaren, jeugd, volwassenheid, ouderdom) en de vier seizoenen. 

Slijm: koud en vochtig
Bloed: warm en vochtig
Gele gal: warm en droog
Zwarte gal: koud en droog

Galenus bleef bijna vijftien eeuwen lang de hoogste medische autoriteit, totdat 
de renaissance-geleerden Vesalius en William Harvey een ander paradigma (in de 
wetenschapsfilosofie: een samenhangend stelsel van theorieën en modellen) 
formuleerden. Je zou ook kunnen zeggen dat de geneeskunde gedurende die 15 
eeuwen is blijven stilstaan en men bleef zweren bij aderlatingen om het even-
wicht in de lichaamssappen te herstellen. Door overmatig bloedverlies of een 
infectie zijn velen juist door dat aderlaten onnodig overleden. 
Een andere methode van bloedonttrekking was het gebruik van bloedzuigers 
(Hirudo medicinalis). Deze werden op de bestemde 
plaats op de huid gezet en bleven zitten tot deze 
zich (met bloed verzadigd) lieten afvallen.

Zijn wetenschappelijke waarde ligt in het feit dat hij 
zijn theorieën baseerde op waarnemingen en expe-
rimenten op dieren. Tijdens de Renaissance werden 
zijn werken vertaald in het Latijn, onder meer door 
Andreas Vesalius (zie later).

WA

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Taalkronkels
sint-jUttemis

We kennen de uitdrukking ‘met sint-juttemis’ en ‘ iets uitstellen tot sint-jutte-
mis’. In één adem voegt men eraan toe ‘als de kalveren op het ijs dansen’. Jutte 
zou een koosnaam zijn van Judith, de bijbelse heldin, met de fictieve naamdag 
op 17 augustus. Op die datum ligt er geen ijs, de kalveren kunnen dus niet 
dansen. 
Volgens een andere verklaring zou sint-juttemis een verbastering zijn van 
‘jodenmis’, dus nooit, want joden kennen geen mis. 
Vandaar de betekenis: iets eeuwig blijven uitstellen, nooit dus. Trouwens de 
heilige Sint Judith bestaat niet en heeft bijgevolg geen feestdag. Men kan dus 
blijven uitstellen. Wanneer hebben we een federale regering, met sint-juttemis.
Er zijn nog minder bekende varianten:
Als er twee zondagen in een week komen.
Als de kiekens tanden krijgen.
Als Pasen en Pinksteren op dezelfde dag vallen.

WA

SPOrt anDerS
Geen gewone sport! Geen vedetten! Geen grootverdieners maar vrijwil-
ligers! Nee, wel veel jeugdige inzet voor natuurbescherming. Natuur-
punt Waasland viert 25 jaar paddenoverzet in het Waasland.
In die 25 jaar werden bijna 120.000 kikkers, padden en salamanders in 
het voorjaar van een gewisse dood gered. Langs drukke wegen plaats-
ten ze een lage afsluiting, waardoor amfibieën de weg niet konden over-
steken, maar in een ingegraven emmer terechtkwamen. Vrijwilligers 
waaronder veel schoolkinderen, maakten die emmers tweemaal daags 
leeg, brachten de inhoud veilig over de weg en lieten de amfibieën vrij 
in een natuurgebied.
De top wordt aangevoerd door Kallo met 35.401 overgezette dieren. 
Natuurpunt dankt vrijwilligers, leerlingen en hun leerkrachten voor hun 
medewerking. Een dikke proficiat! 

RP
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In de TuIn
zOmer!

De regen van de voorbije dagen heeft de 
tuin en de natuur veel deugd 
gedaan. En op een goede week 
tijd is het gazon veranderd van 

een dorre, droge mat in een 
groen, sappig en veerkrachtig tapijt. 
Hoe snel kan het soms gaan? En als 

daar dan nog eens wat aangename 
temperaturen bij komen dan zie je de natuur herleven en groeien.

De tuin beleeft nu wat 
mij betreft zijn vol-
gende hoogtepunt. 
Na de eerste topper in 
de lente met tal van 
schitterend bloeiende 
vo o r j a a r s s t r u i k e n 
zoals onder andere tal 
van viburnums, rodo-
dendrons, sneeuw-
klokjesboom en wis-
teria’s, heeft de tuin 
nu de échte zomertop 
bereikt. En tot dat 
zomergevoel dragen 
zeker de rozen een 
groot deel bij. Van de 

honderden botanische, wilde soorten tot de duizenden gekweekte moderne cul-
tivars, klein- of grootbloemig, kruidig, fruitig of zoet geurend, kruipend of klim-
mend, voor ieder is er wel een roos naar zijn of haar smaak. Ik houd heel veel van 
de soorten die de Vlaamse gentleman-rozenveredelaar Louis Lens ooit creëerde 
en dan vooral van zijn talrijke moschatahybriden. Dit zijn natuurlijk ogende, 
gezonde en herbloeiende struikrozen, meestal met heel veel kleine roosjes in tui-
len bij elkaar. Die komen heel goed tot hun recht in een natuurlijk ogende plan-
tenborder. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Heavenly Pink, Bouquet Parfait, 
Jean Stéphenne en Omi Oswald, allemaal prachtige, probleemloze  rozen met 
zachte kleuren die in feite in elke tuin een plaats verdienen. En als klimrozen zijn er 
de fantastische Guirlande d’ Amour en haar zusje Guirlande Rose, twee super-
mooie klimmers die grote wolken rozenplezier in delicate kleuren aanbieden.
Louis Lens was in zijn vakgebied wereldberoemd en een autoriteit. Nadat ze over 
heel Europa reeds bewezen had een superbloem te zijn, kreeg hij voor zijn roos 
Pascali in 1969 de onderscheiding ‘All American Rose Selection’. Deze vermelding 
wordt elk jaar toegekend aan één roos ter wereld, nadat ze jaren tijdens keuringen 
over alle staten en klimaattypen van de VS blijk heeft gegeven van over uitzonder-
lijke eigenschappen te beschikken. Ik zag ze ooit in de bekende International Rose 
Test Garden van Portland in de staat Oregon tussen alle andere AARS laureaten 
staan. Na meerdere regendagen stond zij als bijna enige te blaken van gezondheid 
en te bloemen alsof er niets gebeurd was. Om nooit te vergeten! Wie een zuiver 
witte, gezonde, regenbestendige en grootbloemige theehybride zoekt hoeft niet 
verder te kijken. In 1991 werd ze trouwens tot wereldtoproos uitgekozen.
 
Wie graag rozen bewondert moet in deze periode zeker eens naar de rozentuin 
van het Coloma domein in Sint-Pieters-Leeuw gaan zien. Daar staan meer dan 
drieduizend rozenvariëteiten van over de hele wereld. Daar hebben ook de rozen 
van Louis lens een ereplaats gekregen en kan je ze in al hun volwassen glorie 
bewonderen. Zo kan je daar het genie van de man ontdekken en de juweeltjes die 

hij ontworpen 
heeft. Echt de 
moeite om 
eens te doen!

Ondertussen zijn de meeste planten in en aan de rand van de vijver tot volle was-
dom en bloei gekomen. En daar zitten pareltjes tussen. Kijk maar eens naar de 
zwanenbloem. Een sierlijke wilde plant met witte, roos gestreepte bloempjes op 
een lange stengel. Met wat verbeelding lijken de roze stampers op zwanenhalzen, 
vandaar de naam. Of de grote egelskop met zwaardvormige bladeren tot wel een 
meter hoog en zaden met verharde puntjes die fel op een egel lijken. Zeker niet 
minder mooi, maar veel subtieler zijn de bloemen van de grote waterweegbree. 
Kleine witte bloempjes die in doorzichtige tuilen boven de groene bladeren staan. 
Tel daarbij nog eens de gele bloemen van de grote boterbloem en de watergenti-
aan en het plaatje is compleet. Wat kunnen wilde planten toch mooi zijn!

FRAnçois

Heavenly Pink.

Zwanenbloem.

Watergentiaan.

Egelskop.

Waterweegbree.
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HorizontAAL:
(1) aanspreking (6) rivier 
in Noord-Italië (7) bedor-
ven (8) zwart snoepgoed 
(10) oude lengte-een-
heid (11) vrouwennaam 
(12) iemand die deel uit-
maakt ve bep. kring (15) 
plaatselijke mist (16) tijd 
v 12 maanden (17) land-
code v Tunesië (19) bolle 
verheffing op de water-
spiegel (21) muzieknoot 
(22) deciliter (24) diefstal 
(25) groentjes en vlees in 
filodeeg (28) eerste 
vrouw (29) slotwoord v 
gebeden (32) van de (33) 
afgebrokkelde kust

VerticAAL: 
(1) instrument om te malen (2) buitenaards wezentje (3) v adel (4) tijdperk (5) kunst-
taal, in 1904-1908 door Amerikaanse dominee Edward Powell Foster ontworpen (7) 
vergoeding voor het gebruik v geleend geld (9) vlak (11) verheffing vh aardoppervlak 
(13) geluid ve ezel (14) vrucht vd wijnstok (18) reeds (20) goed, mooi (21) tijdelijk, voor-
bijgaand gebruik in kleding, manieren, uiterlijk (22) doen (Eng) (23) stof v dierenhui-
den (25) lichtgevende diode (26) meervoud (27) kostuum (30) tractormerk (31) op dit 
moment

Wat Blijft

opLossing KrUisWoordpUzzeL 237

KruiSwOOrDPuzzel 238

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo

De Rycke
Gebroeders nv

crYpto 62: zoeK Het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers zijn zeLfde Letters

De oude kroeg 
Ik houd zozeer van die verlaten kroegen  
buiten de stad in het namiddaguur,  
men droomt er rustig, wachtend op den vroegen  
schemeravond, naast een gezellig vuur. 
Sedert een eeuw misschien ligt hier wit zand 
op de geschuurde en uitgesleten planken.  
Alles is oud, de stoelen en de blanke  
tafels. Dit is een huis, een vaderland. 
‘k Zie door het raam een tuin die druipt van regen,  
de winterlucht is mistig, grijs en geel,  
en alles wat ik lijdzaam heb verzwegen  
dringt plots in kroppend snikken naar mijn keel. 
En toch ben ik gelukkig, want nooit kende  
mijn jeugd den vrede die ik nu gevoel;  
‘k weet mij nu nader bij mijn menslijk doel:  
de dood, maar zonder ‘t masker der ellende. 

Jan van Nijlen (1884-1965).  

in memOriam
Zuster Rita (Elvira De Smit) werd 
geboren te Verrebroek op 1 maart 
1922. Ze overleed in het AZ Nikolaas, 
campus Beveren op 6 juni, gesterkt 
door het sacrament van de ziekenzal-
ving. Ze gaf zich door religieuze gelof-
ten aan de Heer op 19 augustus 1945 
bij de Zusters van de H. Vincentius à 
Paulo te Beveren. Een leven van 
dienstbaarheid zoals de congregatie 
zich als doel stelde: de mensenzoon is 
gekomen, niet om gediend te wor-
den, maar om te dienen en om zijn 
leven te geven voor velen. In dienst 
van zorgbehoevenden in het “oud” 
hospitaal te Beveren en in de C.O.O. 

(Commissie van Openbare Onderstand) rusthuizen te Baasrode en 
Hamme. In dienst van jonge mensen in het internaat van de technische 
school te Aalst en in de Sint-Jozefschool te Zevergem (De Pinte). In 
dienst in het Rustoord Maria Middelares te Kruibeke. Later nog ten dien-
ste van haar medezusters in het Cretenborchklooster te Beveren. 

Je wandelt, weet ik, 
in een milder licht
dat voor je uitschijnt 
en je stappen richt...
Een vrede tegemoet 
die wij niet kennen. 
Naar een gezegend eeuwig vergezicht...

(A. Van Wilderode)

WA
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Vervolg op blz. 8

Na een leuke loopbaan van meer dan 40 jaar met veel fijne collega’s in de energie-
sector, gepensioneerd sinds 2017.  Gehuwd, 3 geweldige kinderen en 4 leuke 
kleinkinderen.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Muziek (luisteren en erover lezen), reizen naar UK vooral Schotland, Ierland, Ijs-
land…
(vroeger) Minivoetbal
Whisky: proeven erover lezen en distilleries bezoeken in Schotland en Ierland 
(maar ook in België en Nederland)
Lezen, Wandelen

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Klassieke muziek: Liszt, Wagner, Mahler, maar ook Philip Glass & Max Richter en 
natuurlijk de 3 B’s
Blues:  Leadbelly, Muddy Waters, BB King, T-Bone Walker, Howlin’ Wolf, …
Jazz:  Miles Davis, Bill Evans Trio, Chet Baker, Sarah Vaughan, Amy Winehouse, …
Pop/Rock/Folk: Jethro Tull, de gitaarvirtuozen Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan, 
Jimi Hendrix… maar ook Emerson 
Lake & Palmer, Eleanor McEvoy, …. 
Niet te vergeten Rocket88 (wereldbe-
roemd in Groot-Beveren)  en natuur-
lijk De Stones, Dylan, Neil Young, …

Welke muziek mogen ze op je 
begrafenis draaien?
Jethro Tull: “Life is a long song”, Rory 
Gallagher “Wheels within wheels”, 
Liszt: “Funérailles” (uit Harmonies Poé-
tiques et Réligieuses), “What a won-
derful world” in de versie van de 
Ramones en iets van Wagner mag ook 
altijd. 

Welke sport beoefen(de) je?
(vroeger)minivoetbal, (bijna) alle dagelijkse verplaatsingen in groot-Beveren met 
de fiets (niet-elektrisch) of te voet (niet-elektrisch), wandelen.

Welke sport zie je liefst op TV?
Snooker, Formule1

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Eddy Merckx, maar zeker ook minder betaalde goden als Nina Derwael, Naffi Thi-
am, Emma Meersman, Red Lions (Belgisch Hockeyteam)…

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?
Blauw en 50 tinten groen (in de natuur)
Tijdens een wandeling in de Schotse Hooglanden de geur van de turfrook uit een 
cottage.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Non Fictie: “De Waanzinnige 14de Eeuw” (Barbara Tuchman), Bart Van Loo “Bour-
gondiers”, (bijna) alle boeken van Bill Bryson (Over de UK), John Boyne “Het Winter-
paleis”, van Johan Op De Beek “De Zonnekoning” en andere
Fictie: “Middle England” van Jonathan Coe. De meningen zijn verdeeld over “Het 
Smelt” van Lize Spit, maar ik heb genoten van het boek, Rachel Joyce “The Unlikely 
Pilgrimage of Harold Fry”, Niklas Nat Och Dag “1793” en ook het opus magnum van 
Beverenaar Julien Van Remoortere “Mathilde”

Welke strip las/lees je het liefste?
Piet Pienter & Bert Bibber (met Suzanne), Bakelandt (met rooie Zita), Asterix

Welk is je lievelingsgerecht?
Paling in ’t groen, Crab Claws, garnaaltjes. Vooral visgerechten, maar enkele keren 
per jaar ook eens een McDonalds-zonde.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Na een wandeling in Schotland, gezellig in een pub met mijn vrouw een whisky 
drinken, aan de praat geraken met enkele locals en blijven plakken zodat we bijna 
ons avondmaal misten in het hotel.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Schotland, Ierland, Londen en de vele provinciestadjes in België.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Voor de Belg kan ik mij vinden in de Vlaamse keuze van Pater Damiaan. 

Voor de Beverenaar: Anna Piers en Dr Gerard De Paep hebben veel gedaan voor de 
gewone Beverse bevolking. Van een aantal Beverse kunstenaars wordt het werk 
plaatselijk (nog) niet (altijd) naar waarde erkend, zoals bijvoorbeeld Ward De Dob-
belaere, Ludo Giels, Georges Staes, Alfons Van Meirvenne, Stefaan Van Biesen, …
Maar dit jaar uiteraard ook Joos Vijd (nu we in het Vijd-jaar beland zijn), de 
opdrachtgever van het “Lam Gods” bij de gebroeders Van Eyck, die op Singelberg 
geboren is en op Cortewalle heeft gewoond, voor hij uiteindelijk naar Gent ver-
huisde. Cortewalle wordt trouwens ergens in de achtergrond afgebeeld op het 
schilderij van het Lam Gods.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Stadswandelingen met bezoek aan (kunst)musea, Boswandelingen.

Wat is voor jou geluk?
Niet te beschrijven, gespaard blijven van tegenslagen vooral qua gezondheid en 
ander menselijk leed, ook in je omgeving.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Single Malt Whisky of (met) een koffieke. Uiteraard ook een Belgisch of Bevers Bier-
tje, mijn favoriet is Orval, Sixtus, alle bieren van brouwerij Dupont uit Henegouwen, 
waaronder de Saison,  en Martin’s Pale Ale. Een schitterende ontdekking enkele 
jaren geleden is de “Bersalis Sour Blend Grand Cru” van brouwerij “Oud Beersel”,  als 
je ooit de kans hebt om deze te proeven…

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Goed boek lezen!

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Per deelgemeente:
Beveren: Het kerkhofje van Hof ter Welle en op Singelberg kan je met wat verbeel-
ding je inleven in het kasteelleven ten tijde van vader Joos Vijd, Alexander Farnèse, 
… en je bewust worden van de toenmalige strategische ligging van dit verdwe-
nen kasteel. Café Plato en De Bijl (bij Chrisanta).

Doel: De Scheldedijk 
waar we vroeger gar-
nalen konden kopen, 
en waar het Brits 
Monument stond en 
hopelijk op een dag op 
een minder geniepige 
manier terugkeert… 
Café Doel5

Wilde nou ies Wa WeTen?
20 vraagjes aan luc de Munck
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Vervolg van blz. 7
Haasdonk: De rust en vrede aan het Tassijnskruis, het is daar ooit anders geweest 
tijdens de boerenkrijg.

Kallo: Een wandeling langs de beide oevers van de melkader met daarna een pint 
of koffie in het legendarische café “In ’t Sas” bij Fabienne en André. Ook café Pol-
derzicht is bijzonder.

Kieldrecht: de prachtige natuur aan de Grote Geule. Café Brisée.
Melsele: De kapel van Gaverland met ernaast het terrein van de Oude Beeweg, dit 
roept bij vele herinneringen op van een jaarlijkse bedevaart in onze lagere school 
tijd in Beveren. Vele toffe caféetjes: Portaal, De Groenen, De Meester, De Mops, De 
Repliek en De Smoutpot alhoewel deze laatste eigenlijk op grondgebied Zwijnd-
recht ligt.

Verrebroek: Natuurgebied “Drijdijck” (het begin van het pad ligt een beetje verbor-
gen) met zijn uitkijkpunt.

Vrasene: Vooraan rechts in de Kerkstraat stond het huisje van mijn grootouders 
wat niet misstaan zou hebben in Bokrijk, wit met onderaan een stuk zwart geteerd, 
binnenin een “opkamer”, water van een handpomp en in de tuin een oude blokma-
kerstal waar mijn grootvader me een aantal handigheden leerde. Naast het huis 
loopt de beek, deze is nu overwelfd maar nog te zien een eind verderop in de 
Brugstraat ter hoogte van het historische Sleutelhof. Deze beek heeft altijd een 
bijzondere aantrekkingskracht gehad op ons als kind. Café Sleutelhof.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Hier waag ik me niet aan: “Live and let live”

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
De kleuterschool in Vrasene met de overnachtingen bij mijn grootouders op een 
kamer onder de pannen met een dakvenstertje waar zo een ijzeren staaf met 
gaatjes aan zat om het open te zetten. Naar het schijnt kwam de zuster van een 
hogere kleuterklas me weghalen uit de 1ste kleuterklas, waarom weet ik niet 
(meer). Na dat eerste jaar kleuterschool in Vrasene herinner ik me nog de weg naar 
de kleuterschool in Beveren over de toenmalige “E3” die de Markt doormidden 
sneed. Er stonden enkel oranje knipperlichten in de Kloosterstraat aan het kruis-
punt met de Kallobaan. En veel mooie herinneringen aan de lagere en middelbare 
schooltijd in de Broederschool en de vrienden van toen. De omgeving van Corte-
walle was nog onbebouwd met een “zendeldreef” ernaartoe en den Baptist die op 
het domein rondliep om kwajongens weg te houden. De tijd toen het materiaal 
voor de kraampjes op de dinsdagse markt, schragen en planken elke week door 
de gemeentediensten werd klaargezet. De verdwenen cafés op de markt en 
omgeving, de Hyndra, Vier eemers, the Soundbar (in de stationsstraat)… Allez, als 
je ze allemaal wil kennen moet je het boek van de Beverse Klok “Van Staminé tot 
Café” (Deel II) maar eens inkijken.

Misschien zag je de beelden 
van kunstenaar Veerle De 
Vos in het televisieprogram-
ma ‘Het Huis’ van Eric Goens. 
Ook tijdens de Rotary-ten-
toonstelling KotK 2019 in 
Cortewalle trokken haar 
kleurrijke figuren aan de 
orangerie de aandacht. 
Charmeerden de dikke 
madammen onze burge-
meester? Misschien wel, 
want Beveren kocht twee 
beelden en plaatste ze aan 
de orangerie van Hof ter 
Saksen. 
Dat de kunstenaar een 

vrouw is stemt velen tevreden, want in het gemeentelijk kunstpatrimonium zijn ze 
heel erg ondervertegenwoordigd.

VeerLe de Vos (°1962)

Veerle studeerde af als psycholoog en kwam in het onderwijs terecht, maar na 
enkele jaren verliet ze het om samen met haar man een bank- en verzekeringskan-
toor te starten. Na een zwaar fietsongeval in 2004 ontdekte ze het therapeutisch 
effect van kunst. Het creatief bezig zijn smaakte naar meer en ze volgde zeven jaar 
beeldhouwen en onder meer ook nog monumentale kunst. 
De rode draad in het werk van Veerle is het leven, de mens of het dier, de wereld. 
De gebruikte materialen zijn gevarieerd, maar het liefst van al bouwt Veerle op in 
klei. Het beeld wordt daarna gebakken en geglazuurd, soms wordt er ook een 
brons of polyester van gegoten. Sporadisch werkt ze met Carraramarmer.  

BeeLden die doen gLimLAcHen
Iedereen spendeerde de laatste maanden noodgedwongen meer tijd thuis en 
velen ontdekten hun tuin. Daarvan profiteren niet alleen tuincentra maar ook kun-
stenaars. De vrolijke, kleurrijke madammen van Veerle zijn in trek. Het is kunst waar 
je vrolijk van wordt. Ze begon ermee kort na haar ongeval én met een spil in haar 
geplette vinger. De madammen staan niet alleen symbool voor vruchtbaarheid 
maar tonen aan dat schoonheid vooral vanbinnen zit. Ze trekken zich niks aan van 
een dikkere kont en ogen heel relaxed. Die imperfectie zit ook in de manier waar-
op Veerle deze vrouwen (maar ook de dierenbeelden) kneedt. Dat ze de perfectie 
wel beheerst, tonen haar levensgrote beelden van een duikster, badmeester, turn-
ster…

 www.veerledevos.be
GeRdA

DiKKe VrOlijKe maDammen - Veerle De VOS

Dikke Vrolijke Madammen in Hof ter Saksen.
 (© G. Drieghe)

 (© V. De Vos)

Sinds kort maakt Veerle De Vos ook levensgrote beelden. (© V. De Vos)

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                                        
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,   blauwe datjes.

In onze reeks over jubileumwedstrijden zijn we afgezakt naar  het jaar 1948. 
Het seizoen 1948-1949 was het allerlaatste van SK Beveren in provinciale afde-
ling. Die hoogste provinciale reeks heette toen, een beetje eigenaardig, twee-
de provinciale. Beveren pakte de titel onder trainer GEORGES DEMOLIE en 
steeg zo naar de reeks PROMOTIE B (het derde niveau na ere-afdeling en eer-
ste afdeling, pas in 1952 was er sprake van tweede, derde en vierde klasse). 
Reeksgenoten in de hoogste provinciale reeks in 1948 waren de Wase ploe-
gen Haasdonk, Gerda en Sparta Waasmunster. Verder Herzele, Eeklo, Zelzate, 
Denderleeuw, Rc Wetteren, Zottegem, Sparta Gent, SK Zele, Gavere, SK Deinze, 
Geraardsbergen en Lebbeke. Op 22 augustus 1948 werd een benefietmatch 
gespeeld tegen SK Hoboken(stamnummer 235 en spelend in de Promotie-
reeks) om te vieren dat JOHAN LOCKEFFEER 350 matchen had gespeeld in de 
eerste ploeg van Beveren. De in 1916 in het Nederlandse Zuiddorpe geboren 
speler begon ooit met voetballen bij Zwijndrecht omdat er toen in Beveren 
nog geen ploeg was. Bij het opstarten van SK Beveren in 1935 stapte hij met-
een over naar de nieuwe club. Hij scoorde in totaal 120 competitiegoals waar-
onder ooit eens 16 in één match (18-0 tegen Steendorp). Later ging hij in de 
verdediging spelen en was jaren lang kapitein van de ploeg (tot 1950, toen hij 
afscheid nam na het allereerste seizoen van de club in nationale afdelingen). 
Tijdens de oorlog speelde hij een half seizoen bij Red Star Nieuwkerken in de 
Vlaamse Voetbalbond (als werknemer op Den Depot toen in de Kruibeke-
steenweg werd hij een beetje verplicht om in de VVB te gaan spelen met 
ondermeer ook de bekende broers Den Deken bij Nieuwkerken dat los kam-
pioen werd) maar keerde al vlug terug naar Beveren. Johan Lockefeer, na de 
oorlog dokwerker van beroep werd na zijn Beveren-periode een fervent Beer-
schot-supporter, hij overleed in 2006 op 90-jarige leeftijd. Zijn jubileummatch 
tegen Hoboken werd een 4-1 zege (twee goals van Louis Van Goethem, verder 
doelpunten van Fiel Van Puymbroeck en Louis Michelet). 

TOM REYNERS is de eerste nieuwkomer van Waasland-Beveren. Jong en Bel-
gisch…een lovenswaardig uitgangspunt van de club maar dat heeft tot nu 
toe niet altijd gegeven wat er van verwacht werd om het nog zachtjes uit te 
drukken. Een chronologisch overzicht van de afgelopen tien seizoenen jonge 
Belgische ingaande transfers (de lezer mag zelf oordelen wie hij geslaagd 
vindt of niet) : Matti Van Minnebruggen (Germinal Beerschot), Vicenzo Verhoe-
ven (Wezet), Nicholas Tamsin (Zulte Waregem), Laurens Paulussen(KV Meche-
len),  Gertjan Martens(KV Oostende), Colin Coosemans(Club Brugge), Siebe 
Blondelle(Bergen), Benoit Ladriere (Anderlecht), Franco Zennaro(Standard), 
Mohamed Aoulad(Anderlecht), Rene Sterckx(Anderlecht), Jordan 
Remacle(Gent), Robin Henkens(KV Mechelen), Renaud Emond(Virton), Kenny 
Steppe(Heerenveen), Alec Luyckx(Anderlecht), Jorn Vermeulen(Antwerp), 
Kevin Hebbelinck(Beerschot), Daimy Deflem(Anderlecht), Benny Rogiest(Gent), 
Dylan De Belder(Bergen), Laurent Henkinet(Standard), Floriano Vanzo(Brugge), 
Glenn Leemans(Anderlecht), Emre Ercyias(Lierse), Matthias Janssens(Gent), 
Senne Van Dooren(Brugge), Bilal Jellal(Anderlecht), Max Caufriez(Standard), 
Merveille Goblet(Standard), Olivier Myny(Zulte Waregem), Jonathan 
Buatu(Standard), Sebastien Ito(Brugge), Deni Milosevic(Standard), Tortol 
Lumanza(Standard), Siebe Schrijvers(Genk), Aaron D’hondt(Brugge), Allesan-
dro Cerigioni(Lommel), Nicolas Oreye(Patro Eisden), Jens Cools(Westerlo), Kje-
til Borry(Roeselare), Fancois Marquet(Standard), Jur Schrijvers(Brugge), Davy 
Roef(Anderlecht), Ryan Mmaee(Standard), Tuur Dierckx(Brugge), Daam 
Foulon(Anderlecht), Niels Verburgh(Brugge), Louis Verstraete(Gent), Daan 
Heymans(Westerlo), Denzel Jubitana(Mechelen), Din Sula(Leuven), Anthony 
Swolfs(Gent), Beni Badibanga(Standard), Brent Gabriel(Brugge), Xian 
Emmers(Inter Milaan), Aboubakary Koita(Gent), Mathias Verreth(PSV), Olivier 
Dhauholou(Anderlecht), Nordin Jackers(Genk), Vladi Van de Wiel(Gent).   

RUDY CAMACHO speelt nog steeds bij het Canadese Montreal Impact. Ook 
daar zijn ze getroffen door het Corona-virus. Montreal speelt in de Amerikaan-
se profliga MLS en daar moeten de 26 profteams wel op een hele speciale 
manier heropstarten. Alle ploegen gaan voor zes weken in quarantaine in 
Orlando (Florida) en daar worden de ploegen ingedeeld in zes poules.   
Montreal komt in een groep met Toronto, New England Revolution en DC Uni-
ted . De wedstrijden worden gespeeld tussen 8 juli en 11 augustus wanneer 
de finale wordt gespeeld. Sommigen hebben er wel bedenkingen bij want 
Florida telt al meer dan 3000 Corona-doden en heeft nog dagelijks nieuwe 
besmettingen. 

Dries Mertens won met Napoli de Italiaanse beker na een duel tegen Juventus. 
T2 bij Napoli is LUIGI RICCIO, in 1999-2000 speler van KSK Beveren. 

RB

De beloften van Waasland-Beveren.
Enig lichtpunt in een zwart jubileumjaar (Waasland-Beveren bestaat in 2020 tien 
jaar) op de Freethiel was de titel van de beloften. Sinds dit jaar is er een hervor-
ming van de beloftencompetitie. De doublures van weleer, daar is nu een leeftijd 
opgeplakt (U23). In het verleden was er de reservencompetitie, daarin speelden 
alle spelers uit de A-kern die niet opgesteld werden in het fanionteam. Nu is er 
door de leeftijdsgrens meer ruimte voor jeugd, al stelt dat dan weer problemen 
voor de oudere doublures die nu werkloos blijven. Dat is ook de reden waarom er 
de afgelopen seizoenen zoveel vriendenwedstrijden werden georganiseerd ach-
ter gesloten deuren in de loop van het seizoen. Trainer van de kampioenenploeg 
is Geert Dirinck die in 2019 overkwam van Lokeren. 
Omdat WB een jonge kern heeft, was er ook steeds een sterke bezetting van leden 
uit de A-kern in de beloftencompetitie. Zo speelden de sterke doelman Brent 
Gabriel, die overkwam van Club Brugge maar afkomstig is van St-Niklaas en de 
veldspelers uit de A-kern Alexis Gamboa, Xian Emmers, Davino Liessens, Eric Aso-
mani, Daan Heymans, Denzel Jubitana en Vladimir Van de Wiel geregeld mee.
Kapitein van de ploeg is YASSIN BEN OMAR uit Bazel, de 21-jarige speler werd in 
2008 door KSK Beveren weggehaald bij provincialer Eendracht Bazel en begint 
dus aan zijn dertiende voetbaljaar op de Freethiel (hij zou in aanmerking komen 
voor een plaatsje in de A-kern, al moet hij dat combineren met studies aan de 
Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen). Doelmannen naast Brent Gabriël zijn 
Gerben Van Hove (komt nog uit de RS Waasland-jeugd) en de 17-jarige Keno 
Jacops, sinds 2016 bij WB en daarvoor bij Anderlecht en Beerschot. Drie nieuwko-
mers dit seizoen zijn Milan De Mey(Lokeren), Maxime De Smet(Gent) en Anuar El 
Hid (ex-Wuustwezel, Cappellen, Antwerp en Beerschot). Verder nog Quinten Clae-
ys (ex-Zulte Waregem) die volgend seizoen bij Olsa Brakel gaat spelen, Arne 
Knollenberg(ex-Antwerp en Beerschot), Luc N’Tima (die in 2018 overkwam van SK 
St-Niklaas), Mauro Trari (ook nog gewezen KSK Beveren, speelde 5 seizoenen bij 
Lierse en kwam terug in 2018), Nicola Pejcic (sinds 2015 bij WB, daarvoor Berchem 
en Beerschot), Haddou Nouh Oulad(kwam in 2018 over van Lierse). Ook de 
youngsters Anas Aalilou (ex-Nieuwkerken), Saba Chincharauli(ex-Lierse), Vic Van 
Osselaer en Warre Ponnet (die volgend seizoen naar VW Hamme trek om er zijn 
broer Beau te vervoegen).  
Na nieuwjaar kwam daar nog OMAR MUSSA bij. De 19-jarige gewezen Belgische 
jeugdinternationaal (in het najaar van 2017 drie interlands met de U18 aan de 
zijde van ondermeer Openda en Pletinckx) zat zonder ploeg na een avontuur in 
Engeland bij WALSALL in de League One. In januari 2019 verkaste hij van KV 
Mechelen naar Walsall, hij debuteerde tegen Scanthorpe maar het bleef bij één 

competitiematch… niet onbegrijpelijk 
als 18-jarige in het Engels profvoetbal. 
Na een trainerswissel werd zijn con-
tract niet verlengd, hij testte nog bij 
Leicester maar moest terugkeren naar 
België. 

               (foto’s Waasland-Beveren)                                                                                                                               
RB

Ben Omar

(Waasland-Beveren)
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bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

VOLKSE GEBRUIKEN
WAs Het Vroeger zoVeeL Beter?

Ik wandelde begin van de maand juni met mijn vrouw langs een braakliggend 
perceel, klaarblijkelijk een bouwgrond die door iemand gekocht was alleen maar 
om zijn spaargeld in een onroerend goed te beleggen. Dat zag je aan de belab-
berde toestand van de begroeiing. De paardenbloem heeft duidelijk de boven-
hand en zo ’n heel veld dat in juni dit jaar al ‘volop in ’t zaad staat’ is eigenlijk geen 
leuk gezicht.
-Kun je geloven, vraag ik aan mijn vrouw, dat ik bij het zien van al die pluisbollen 
nog altijd stijve kaken voel?
Daar moest ik uitleg bij geven. En ik vertelde hoe dikwijls wij als schooljongens 
geprobeerd hebben om al de pluisjes van een plant in één ruk weg te blazen. En 
waarom deden wij dat? Om honderd jaar te worden!
De blazers met de langste adem hadden meest kans om dat in één keer klaar te 
spelen. En als ik het nu overdenk, was het niet zo gek om iemands ‘lange adem’ aan 
het bereiken van een gezegende ouderdom te koppelen.
 
Meisjes deden dezelfde voorspellingen als de jongens. Maar als ze wat ouder 
waren, koppelden ze die blaasoefening ook aan het aantal jaar dat ze nog moes-
ten wachten eer ze konden trouwen: even veel jaren als de keren die ze nodig 
hadden om alle pluisjes weg te blazen.
In het Gentse deed men het anders: men mocht drie keer blazen op dezelfde plant 
en daarna telde men de overgebleven pluisjes om het aantal ‘wachtjaren’ te kennen.
Andere bloemen bezaten voor jonge meisjes ook een soort voorspellersgave. 
Men nam een madeliefje of ook een Sint-Jansbloem en men trok een na een de 
bloemblaadjes eraf terwijl men het alfabet opzegde. Was het bloempje kaal 
geplukt terwijl men de T uitsprak dan kon de jongedame er zo goed als zeker van 
zijn dat haar toekomstige vrijer Tony, Theo of Tim zou heten.
 
Meisjes met weinig of geen zelfvertrouwen zullen in ’t geniep ook wel eens een 
andere voorspelling van het madeliefje geprobeerd hebben. Bij elk weggetrokken 
bloemblaadje zegden ze “trouwen” en de andere keer was het “niet trouwen”. Als 
bij het laatste blaadje “niet trouwen” klonk, dan kreeg hun wensdroom natuurlijk 
een flinke dreun.
Ook de koekoek, deze trekvogel die we nu minder en minder horen en die zijn 
eigen naam roept, werd ook als een goede voorspeller aangezien. Het aantal 
keren dat men zijn roep hoort, gaf aan hoeveel jaren men nog op zijn trouwdag 
moest wachten. De ongeduldigste meisjes zegden dat het hier over het aantal 
maanden ging en niet over het aantal jaren.
En jonggehuwden die voor de eerste keer samen naar het geroep van de koekoek 
luisterden, konden door mee te tellen weten hoeveel kinderen ze gingen krijgen.
En er waren kwatongen die beweerden dat de toenmalige Bond van de Grote 
Gezinnen het geven van een koekoeksklok als huwelijksgeschenk propageerde.                                                 

RP

wanDelen in cOrOnatijDen
De Sportdienst stippelde wandelingen uit voor iedereen die in deze corona-
tijden de beentjes wil strekken. Elke wandeling heeft een startpunt en is 
bewegwijzerd met de ‘Beveren Wandelt’ pijlen. Elke tocht leidt langs mooie 
en minder bekende paadjes. De wandelingen zijn voorzien tot 31 augustus.

Wandeling met start aan ‘t Leutig Plein-
tje, CC Ter Vesten (8,9 km). 
Volg de rode pijlen. Download het plan-
netje en/of bekijk in Route You. 
Met onderweg opdrachten voor kinderen

Wandeling met start aan Hof ter Saksen 
aan het grote hek oprijlaan (9,1 km). 
Volg de zwarte pijlen. Download 
het plannetje en/of bekijk in Route You. 
Voor de kinderen is er een korte route 
van 5 km met opdrachten. Volg de gele 
pijlen. Download het plannetje en/of 
bekijk in Route You. 
Er zijn 2 extra lussen onderweg op het 
kruispunt Stuurstraat, Boekweithofstraat 
en Kruisstraat: 
lus 1: 11,3 km 
lus 2: 13 km

Wandeling met start aan sporthal De Perel in Kallo. 
3 lussen van ongeveer 4 km, combineren is mogelijk 
Lus 1: 4,6 km volg de blauwe pijlen 
Lus 2: 4 km volg de blauwe pijlen - LET OP! Op deze lus verdwijnen er regel-
matig pijlen 
Lus 3: 3,6 km volg de groene pijlen 
Combinatie 1 en 2: 8,6 km 
Combiniatie 1, 2 en 3: 12,2 km 
Download het plannetje en/of bekijk in Route You. 
Kinderen kunnen hun fiets meenemen. Honden zijn niet toegelaten. 
Wandeling voornamelijk via onverharde wegen en natuurgebied.

Wandeling met start aan sporthal Carenna in Verrebroek 
3 wandelingen van 10 tot 15 km 
Volg de grijze pijlen 
Route 1: 10 km 
Route 2: 12,3 km  
Route 3: 15 km 
Voor de inwoners van Kieldrecht is er een alternatieve startplaats aan de 
kruising van de Gemenestraat en Klein Arenberg (15 km) 
Volg de gele pijlen voor de buggyroute: 6,5 km

Wandeling met start aan voetbalterreinen KFC Vrasene Smisstraat 
10 km 
Volg de paarse pijlen

Wandeling met start aan sporthal ‘t Wit Zand in Melsele 
10 km 
Volg de groene pijlen

De FratSen Van trumP
Donald Trump heeft een druk leven en zijn maaltijden schieten er soms bij in.  
Heeft het kleinzoontje van zijn vice president nu toch een potje mieren op zijn 
bureau gezet en Trump, menende dat het een nieuwe lekkernij was, had dit 
potje opgegeten.  Omdat hij nu, na zijn boodschap dat men beter javel zou 
drinken om de Coronacrisis te bezweren, zoveel boodschappen had gekre-
gen van allerlei dokters, dat hij toch wat schrik begon te krijgen.  Hij belt zijn 
huisarts en vraagt hem of het erg is dat hij dat potje mieren heeft opgegeten. 
De huisarts stelt hem gerust. Dat is helemaal niet erg mijnheer de President.  
Dat zijn eiwitten en zelfs gezond.  Oef, gelukkig zegt Trump.  Maar ik heb voor 
alle zekerheid daarna  toch een flesje mierenvergif opgedronken.

JB

zOmer-
SPreuK

In de zomer 
oostenwind 

en avondrood,
leggen de 

warmte bloot.
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Uit estLAnd mAAr Wonende in meLseLe: 
de LAAtste nieUWsjes Uit de grootste deeLgemeente 
VAn BeVeren - nA BeVeren nAtUUrLijK  
Zaterdag werd in Melsele een troostplek geopend door een afvaardiging van 
het schepencollege. Dit gebeurde in Landschapspark Molenbeek, Molen-
beekweg 63.  Later geven we jullie meer info over het  project ‘PlantTroost’ 

°°°

Café De Smoutpot (is dat Melsele of Zwijndrecht?) opende de deuren net als 
alle andere cafés. Echter wel op een speciale manier.  Verkeerslichten buiten 
geven aan als er nog plaats is (groen) dat het begint te spannen (oranje) of 
dat er geen plaats meer is (rood)

°°°
Gevonden op facebook:
“Goed nieuws voor de Melseelse hondenliefhebbers!
In het najaar wordt in het Molenbeekpark een hondenlosloopweide inge-
richt (tussen Ponjaardwegel en Molenbeekweg)
We zijn nog op zoek naar een peter of meter. Woon je in de buurt, wandel je 
vaak met de hond in het Molenbeekpark? Dan ben jij misschien de geknipte 
persoon om er een oogje in het zeil te houden en op te treden als onze 
contactpersoon.
Meer info of om je kandidaat te stellen bij dienst Natuurontwikkeling 
T 03 750 18 72,
E natuurontwikkeling@beveren.be

°°°
Dan heb je een mooi aangelegde nieuwe Snoeckstraat. Net als het bijna af is 
verwerkte de aannemer glas in de asfalt van de verhoogde kruispunten. 
Bedoeling is dat de zon daarop reflecteert zodat automobilisten vanzelf tra-
ger gaan rijden. Probleem is dat stukjes loskomen en op het fietspad terecht 
komen. Met lekke banden als gevolg.  Veegwagens probeerden het probleem 
op te lossen maar voorlopig tevergeefs.

°°°

Het grAfscHrift VAn de WeeK:
Hier ligt de aannemer van de Snoekstraat

In een glazen kist 

den  est

Oplossing Crypto 62:    SESKES    HUILBUI   SPLINTER   DROOMLAND   of DROOM-
FASE   DOODJAMMER   REGULATEUR   KUNSTPAUS   PULPBLAD  BOMAUTO    
EVENAAR   BOEKJE   PLONG    en dus   … KLIMAATPANEL

DiFtarSySteem reStaFVal 
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) legt de gemeenten en de 
afvalintercommunales doelstellingen op om restafval te beperken. Restafval moet 
zoveel mogelijk vermeden worden omdat restafval verbrand wordt en de grond-
stoffen bijgevolg verloren zijn. 
Tegen 2022 mogen de inwoners van de Ibogem-regio (gemeente Beveren, Krui-
beke, Zwijndrecht) aan max. 141 kg restafval per inwoner komen. Momenteel zit-
ten de drie gemeenten met 147,11 kg per inwoner nog boven dat streefcijfer. 

Om het restafval per inwoner verder te verminderen, nam Ibogem in haar beleids-
plan op om een diftarsysteem voor restafval te ontwikkelen. Uit studies en prak-
tijkervaring van andere afvalintercommunales blijkt immers dat het restafvalcijfer 
per inwoner daalt wanneer het restafval wordt ingezameld met containers die 
gewogen worden bij het ledigen. 
Het diftarsysteem zal in fases worden uitgerold. De Raad van Bestuur van Ibogem 
heeft daarin een consensus bereikt. Begin 2021 start de gemeente Kruibeke met 
het systeem. De inwoners zullen hiervoor na de zomervakantie een brief ontvan-
gen met de nodige informatie. Daarna volgen de gemeenten Zwijndrecht en 
Beveren. 

Meer informatie: 
Ibogem, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele, info@ibogem.be, www.ibogem.be
Voorzitter Raad van Bestuur, Jens De Wael, jensdewael@hotmail.com, 0478 82 01 68
Ondervoorzitter Raad van Bestuur, Alex Garcia, garcia@telenet.be, 0479 56 56 88

Van links naar rechts Jens De Wael, Steven Vervaet en Alex Garcia.
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‘t klokzeel
zUinig met grondWAter…

In De Beverse Klok van 20 maart 2020 (25e jaargang, nr 22) wijd-
de ik ’t Klokzeel volledig aan de waterverspilling bij het bouwen 
van de appartementen in het binnengebied tussen de Kruibeke-
steenweg, de Piet Stautstraat en de Hendrik Consciencestraat op 
de gronden die behoord hebben aan de familie Maes, de vroe-
gere uitbaters van de melkerij Waasland Botermaatschappij 
(later in samenspraak met melkerij Inco, Kallo)j in laatstgenoem-
de straat. We zagen daar tienduizenden liters water wegstromen, 
terwijl we zelf spaarzaam moesten zijn; dat is toch meer dan frus-
trerend. En ondertussen zie je het gras, de bloemen of de groen-
ten in je tuin meer en meer verdorren omdat je regenput na 
enige weken al leeggepompt was. En kraantjeswater voor het 
begieten gaan gebruiken is onverantwoord en asociaal.

…en drinKWAter…
Waterbesparende maatregelen dringen zich op. Zo heeft men 
vorig jaar in Brussel onderzocht hoeveel water er verspild werd 
door het alomgekende Manneke Pis. Toen bleek dat het opliep tot 
1500 liter per dag werd er snel ingegrepen. Men zorgde ervoor dat 
het ‘geplaste’ water, dat zuiver drinkwater was, niet meer naar de 
riool stroomde maar opgenomen werd in een circuit zodat het nu 
steeds hergebruikt wordt.

Omdat in dit geval het waterverlies zo duidelijk was, zou men wel 
ziende blind genoemd worden als er niet direct werd ingegrepen.

Anders is het gesteld met de voorstellen van bijvoorbeeld 
wetenschappers die beweren dat we het regenwater dat er valt, 
langer moeten vasthouden en meer laten infiltreren om het 
grondwater op een normaal peil te krijgen. We zijn jaren bezig 
geweest met het rechttrekken van rivieren en kleinere waterlo-
pen om de scheepvaart te vergemakkelijken of gewoon om de 
afvoer van regenwater richting zee te versnellen en zo overstro-
mingen te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn twee gekende 
recreatiegebieden in onze streek: de Oude Schelde in Bornem 
en Weert en de Oude Durme in Hamme. We noemen het ‘dode 
armen’ van de rivier die ontstaan zijn door het afsnijden van een 
meander. En ik herinner mij ook een verhaal uit de geschiedenis 
van de Barbierbeek die zo sterk meanderde dat een gevelde 
boom op zeker moment eens 7 keer over die kronkelende beek 
lag. Als men zulke waterlopen recht trekt zal het water sneller 
afvloeien en minder kans krijgen om in de grond te infiltreren.

Wat kan men doen om het afvloeien van rivierwater te vertra-
gen? Wie is er voor en wie is ertegen? Wat zijn de gevolgen voor 
het visbestand? Wegen de kosten op tegen de baten? Over dat 
alles wordt dan eerst jaren gepalaberd maar tot realisaties komt 
het zelden.

…meer dAn noodzAKeLijK.
De doorbraak op het gebied van opgepompt water uit bouwput-
ten, wat ook bronbemaling wordt genoemd, zal wellicht van de 
gewone man moeten komen. Dat zagen we weer toen in de Gentse 
deelgemeente Sint-Amandsberg begin juni enkele bewoners het 
waterverlies op een werf in hun buurt niet meer konden aanzien. 
En dat terwijl het groen in hun tuin serieus begon uit te drogen. 
Maar net om de hoek stroomde er elk uur 65.000 liter perfect te 
gebruiken grondwater de riool in.

Met een gehuurde tankwagen recupereerden ze op één dag 
150.000 liter na een akkoord met de werfleider die het zelf zonde 
vond dat het water zomaar wegstroomde. Met dat water vulden ze 
de regenputten van 23 huizen in de wijk. De buren konden rekenen 
op de goedkeuring van de bevoegde minister Zuhal Demir.

Grondwater dat op werven wordt opgepompt en zomaar ver-
dwijnt in de riolering: het is al jaren een bron van ergernis. Terwijl 
in deze periode van uitzonderlijke droogte aan de mensen 
gevraagd wordt om spaarzaam om te gaan met hun water, blij-
ven miljoenen liters elke dag wegstromen in de riolen.

De minister noemde het initiatief van de mensen uit Sint-
Amandsberg prachtig. En zij wil de lokale besturen oproepen 
strenger toe te zien op het lozen van water in de riool en duur-
zame initiatieven mee te ondersteunen.

Of de Vlaamse wetgeving op het vlak van water uit bouwputten 
kan aangepast kan worden, wordt onderzocht. Hergebruik van 
water van gelijk welke oorsprong, dus ook uit bouwputten, moet 
zeker meer de regel worden dan het vandaag is.

Bij het afsluiten van dit Klokzeel verneem ik dat twee Sint-Niklase 
gemeenteraadsleden, zonder van mekaars initiatief af te weten, 
een voorstel op de gemeenteraad indienen om bij het verlenen 
van de bouwvergunning de voorwaarde te voorzien om het 
bemalingswater beschikbaar te stellen voor de land- en tuin-
bouw. Blijkbaar begint er toch iets door te dringen. En als ’t in Sint-
Niklaas regent, zal ’t in Beveren ook wel beginnen druppelen. 

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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de WeerBorsteL of  
‘t gedAcHt VAn rieKes de Ben

Riekes en Zjeraar zitten 
achteraan in een zaaltje 
waar een prof van de uni-

versiteit van Leuven een voordracht 
komt geven over wat we nog te ver-
wachten hebben van de ruimte-
reizen.
Als de prof enige vragen krijgt over 
de planeten waarop menselijk 
leven mogelijk is, legt hij uit dat de 
maan een uitstekende mogelijk-
heid biedt voor mensen die het hier 
op aarde overbevolkt en niet meer 
veilig vinden. De maan zou de gele-
genheid geven om een nieuw leven 
op te bouwen. En ruimte is er 
genoeg voor duizenden aardbewo-
ners, zegt de professor.
Riekes en Zjeraar zitten even later te 
schokken van het lachen. Riekes 
heeft zopas aan Zjeraar gevraagd of 
hij zich kan voorstellen hoe die 
nieuwe maanbewoners als ze met 
enige duizenden zijn, zullen staan 
drummen en met de ellebogen zul-
len moeten werken om een plaats-
ke te hebben als de periode van de 
halvemaan is aangebroken.

Gehoord in een gesprek op de 
dinsdagse markt.
-Amai, dat is lang geleden dat ik u 
nog gezien heb. Hoe is ’t ermee.
-Ah dat gaat, maar ’t is niet om op 
te stoefen.
-En waar woonde gij tegen-
woordig?
-Op ‘’t Schauvelaand’ (Gaverland), 
in die wijk met die ‘blommenna-
men’ (bloemennamen als Begoni-
astraat…)    ------Nou had ik horen 
zeggen dat gij naar de Puithoek 
(deel van de Kruibekesteenweg) 
ging wonen.
-Ja, jong, ik heb daar lang OP EEN 
HUIS GESTAAN maar tegen dat de 
bank erin toestemde om mij een 
lening te geven was de kans ver-
keken.
Iemand die in het dialect spreekt 
kan zeggen ‘dat hij op een huis of 
op een bouwgrond staat’ wan-
neer hij kandidaat-koper is van 
een van die twee. 
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