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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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Als je de vragen van een  quiz zoals ‘de slimste mens ter wereld’ bekijkt, dan 
ben je beter af met een abonnement op ‘Libelle’ of ‘Dag Allemaal’ of ‘netfl ix’ 
dan met een geschiedenisboek. Wordt er uitzonderlijk een vraag gesteld over 
historische feiten, dan slaan de deelnemers vaak de bal mis. 
Het vak geschiedenis is voor vele leerlingen niet sexy. Voorbij is voorbij, 
daar praten we niet meer over. Waar is de tijd dat we met open mond zaten 
te luisteren naar de leraar die met de wildste verhalen ons aan de bank kluis-
terde. Over de Grieken, de Romeinen, keizer Nero, over de kruisvaarders, de 
slag der Gulden Sporen, de honderdjarige oorlog, de reformatie, Hendrik VIII, 
Thomas More, Luther, Louis Quatorze, Napoleon,.. Of die verhalen wel honderd 
procent klopten, daar maalden we niet om. Alleen de recente geschiedenis 
bleek een heikel punt te zijn, en het schooljaar was voorbij zonder dat collabo-
ratie, verzet, koningskwestie van Leopold III, Vietnam serieus aan bod waren 
gekomen. Tegenwoordig wordt kennen van data in vraag gesteld. Sommige 
afgestudeerden weten bij gevolg niet in welke eeuw de Griekse cultuur of de 
Barok te situeren is. 
Nochtans is de interesse van de lezer gewekt door auteurs die jarenlang 
hebben gegraven in het verleden en vaak een kanjer van een boek op de markt 
brengen. De Bourgondiërs (Bart Van Loo), Wildevrouw (Jeroen Olyslaegers), 
Napoleon (Johan Op de Beeck), Congo (David Van Reybrouck), De Groote 
Oorlog (De Schaapdrijver), Oorlog en Terrpentijn (Stefan Hertmans), Revo-
lusi (David Van Reybrouck), De zinderende zestiende eeuw (Francis Weyns)… 
Het zijn stuk voor stuk bestsellers. 
Jarenlang kreeg men in het onderwijs een eenzijdige kijk op bv. het Belgische 
kolonialisme of de collaboratie. De nuance kwam eerst vanuit de literatuur 
die de poten onder de stoel van Leopold II vandaan zaagde. De betere 
televisiezender bracht schitterende documentaires zoals ‘de kinderen van de 
collaboratie’ of ‘van het verzet’ of ‘van de holocaust’ of ‘van de migratie’. 
Het zijn lichtpunten in de programmatie. Het deed ons terug mijmeren over 
de volksverheff ende taak van de openbare omroep. De dwang van de 
kijkcijfers deed die de commerciële zenders achternahollen met een inteelt 
aan bv’s. 

De Kerk heeft een ongeloofl ijke tijd beleefd vol symboliek en tradities. Er is de laatste 
decennia wel een en ander veranderd in ons religieus beleven. In vorige eeuw had de 
katholieke kerk een serieuze inpakt op ons leven. Sinds het einde van vorige eeuw is 
er een kentering. De kerken lopen leeg. Het aantal roepingen daalde drastisch. Velen 
huwen niet meer voor de kerk en zijn wettelijk samenwonend. Religieuze symbolen 
worden verwijderd. Wie had dat een eeuw geleden durven voorspellen. De leiding 
staat ter discussie in verband met de plaats van de vrouw en de leek in de kerk, het 
celibaat. Parochies zijn op zoek naar een pastoor. Vele priesters zijn daardoor overbe-
last. Er zijn gelukkig nog mensen die aan de basis uitzonderlijk werk leveren. E.H. De 
Baets is er een van en hij wordt op 19 december aangesteld als nieuwe pastoor van 
onze gemeente. 

Patrick De Baets werd geboren in 
1966 in de volkswijk De Brugse Poort 
te Gent. Hij was de derde in rij en had 
nog drie broers. Tijdens ons gesprek 
voel je zijn afkomst en heeft hij het 
ongedwongene van een volkse Gen-
tenaar (een vent van Gent). Wij bevin-
den ons in het statige vertrek op het 
eerste verdiep van het herenhuis op 
de Grote Markt. Aan de wand prijken 
de portretten van de dekens van onze 

parochie: Villays, Sturm, Weemaes, Verwilst en Lippens. Want op 27 mei 1910 werd 
Beveren-Waas een dekenaat volgens het Bisschoppelijk besluit van Antoon Stille-
mans te Gent. Het bisdom Gent herleidde in 2015 het aantal dekenaten van 34 tot 
tien en zo verloor Beveren dit predicaat aan het dekenaat Sint-Niklaas. Hierin werden 
vijf nieuwe parochies gevormd. Eén ervan is de parochie Beveren-Zwijndrecht, die 
bestaat uit 13 oude parochies: Beveren (O.-L.-Vrouw van Bijstand, St.-Jan-Evangelist, 
St.-Martinus), Burcht, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Prosperpolder, Ver-
rebroek, Vrasene en Zwijndrecht. In september 2016 werd E.H. Etienne Lippevelde 
aangesteld als pastoor-moderator voor deze parochie.

Seminarie
Patrick beantwoordde een roeping en trok naar het seminarie in Gent. In Mariakerke 
volgde hij één jaar fi losofi e en daarna kon hij kiezen voor een tussenstudie. Ook van-
uit de onderlinge gedachte van de kerkelijke overheid om toch te beschikken over 
een diploma indien het seminarie vroegtijdig zou gestopt worden. Hij koos voor de 
studie onderwijzer aan de normaalschool te Sint-Niklaas. Hij heeft goede herinnerin-
gen aan zijn internaat met aangename contacten met collega’s. Daarna nog vier jaar 
theologie (letterlijk godsleer maar eigenlijk godgeleerdheid) in al zijn aspecten. De 
theologie bestudeert alles wat te maken heeft met godsdienst en liturgie o.a. histori-
sche bronnen van het geloof (Bijbelse  theologie), de systematische analyse van het 
geloof en de christelijke geloofspraktijk. 
In 1993 was er de priesterwijding in de St.-Baafskathedraal, samen met 12 collega’s. 
Daarna kon het parochiaal werk beginnen, van klein naar steeds groter in omvang 
zoals zal blijken. Een start in een kleiner parochiepastoraal in Zomergem nabij Eeklo 
in het Meetjesland als onderpastoor bij een deken, op zijn 32ste pastoor in Hofsta-

de beverse klok geniet van een kerstverlof

Beste lezer, de scheurkalender vertoont een ernstige magerzucht. We 
nemen vrijaf en de volgende krant kun je verwachten op vrijdag 7 
januari 2022. Ben je op zoek naar een geschenk. Denk eens aan een 
goed geschiedenisboek. Of nog beter: ‘Kunstmo(nu)menten’, een zeer 
gewaardeerde uitgave van onze Beverse Klok. Verkrijgbaar bij de auteurs 
(Gerda Drieghe en Wilfried Andries) en in de Standaard Boekhandel. 
Een abonnement op onze krant scoort ook altijd hoog. Storten van 25 
euro op ons rekeningnummer en vermelding van naam en adres van de 
gelukkige, zo eenvoudig is het.
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de Aalst. Daarna pastoor van drie parochies: Sleidinge, Oosteeklo en Belzele. Hij  
bleef maar foerageren door het Vlaamse religieuze landschap. Hij kwam terecht in 
Oostakker en omliggende Gentse deelgemeenten, nog later in Drongen met zijn 
drie kerken en met Mariakerke samen vier parochies. Er kwam nog Brugse Poort 
en Ekkergem bij zodat de teller in totaal op 8 parochies stond. In 2015 besloot het 
bisdom om de acht parochies te fuseren zodat bij vijf van de acht kerken de deuren 
één voor één werden toegedraaid. De administratieve vereenvoudiging leidde tot 
een nieuwe kerkelijke naam: Parochie De Goede Herder.

Beveren-Zwijndrecht
De parochies van Beveren-Zwijndrecht-Burcht komen onder het dekenaat van  
E.H. Raf Vermeulen van Sint-Niklaas. Het zijn 13 parochies met nu nog een  
zondagsmis in een achttal kerken. Pastoor Daniël Van de Velde moet theoretisch 
stoppen op 75, pastoor Etienne Lippevelde is ook met pensioen. Het bisdom roept 
Patrick naar Beveren. Uit het voorgaande blijkt dat hij moeilijk aan een roeping kan 
verzaken en hij pakt de koffers. Hij is nu in volle voorbereiding om onze gemeente 
te leren kennen en zich in te werken. Hij wil pastoor en herder zijn die aandacht 
geeft aan mensen die het nodig hebben of beroep op hem doen.
Hij staat er vanzelfsprekend niet alleen voor, hij voelt zich gesterkt door een ploeg 
medewerkers. Er zijn 13 kerkfabrieken die elk bestaan uit 5 leden, en waar hij  
ook deel van uitmaakt als aangestelde van de bisschop of als vervanger van die 
aangestelde. Deze organisatie draagt zorg voor het kerkgebouw, zijn infrastructuur 
en het financieel beheer. Voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Martinus, die ook 
eigendom is van de pastorie op de Grote Markt, is Alex Claus.
De rechtszekerheid van de priesters hebben ze te danken aan Napoleon Bonapar-
te met het concordaat van 1801 afgesloten met paus Pius VII, waarin het katholi-
cisme erkend werd als de godsdienst van de grote meerderheid. Daarin staat dat  
bisschoppen, pastoors en priesters een staatswedde toegekend krijgen en recht 
hebben op een pensioen. De katholieke kerk had tijdens de Franse Revolutie 
erg geleden, maar kon vanaf dan in volle vrijheid worden beleden. De bisschop-
pen konden een diocese (bisdom) indelen in parochies met goedkeuring van de  

regering.
De pastorale activiteiten  
worden gecoördineerd door 
de parochieploeg(en). Vaste 
medewerkers zijn ook de 
priesters Johan Van Daele, 
Daniël Vande Velde, Jaak 
Pauwels, Guido Van Hoye, de 
diakens Herman Stroobandt, 
Jeremi Van Gorp en Marc  
Van Raemdonck en parochie-
assistente Lucia Buys.

Aanstelling
Zondag 19 december om 11 uur in de St.-Martinuskerk gebeurt de plechtige  
aanstelling van E.H. De Baets tot pastoor van onze gemeenschap. Het belooft een 
prachtige liturgie te worden opgeluisterd door verschillende koren o.l.v. Godfried 
Van de Vyvere met o.a. Acantus. Het gebeuren wordt ook gelivestreamd. De link 
hiervoor is: WWW.CMORELIVE.BE/AANSTELLING-PATRICK-DE-BAETS
 Deken Vermeulen zal de benoemingsbrief voorlezen in aanwezigheid van de  
getuigen, en de nieuwe pastoor ook vragen om de sacramenten toe te dienen.
E.H. De Baets kijkt met een klein hartje maar met vol vertrouwen uit naar wat de 
toekomst zal brengen. We kunnen hem geruststellen, hij zal met open armen  
ontvangen worden. 
Wij wensen hem namens De Beverse Klok het allerbeste toe.

WA

Patrick in gesprek met medewerker diaken  
Herman Stroobandt uit Zwijndrecht.

Gemengd koor Acantus  
wordt 75 in 2022!

Kalender

2021

19 december 11.00 uur
Aanstellingsplechtigheid Pastoor Patrick De 
Baets in de Sint-Martinuskerk te Beveren

24 december 23.40 uur
Kerstnachtviering in de Sint-Martinuskerk te 
Beveren

2022

20 februari
Academische zitting n.a.v 75 jaar Acantus in de Raadzaal nieuw A.C., 
Gravenplein te Beveren
april
Tentoonstelling PCR 50 jaar cultuurwerking in het kasteel Cortewalle met 
bijdrage van Acantus
14 mei
Bezoek internationale delegatie in het kader van het Bevers ambassa-
deurschap van het Europees Cultureel Netwerk Sint-Martinus met optre-
den in de Sint-Martinuskerk te Beveren
20-21-22 mei
Feestweekend jubileum Acantus in authentieke spiegeltent
2 – 6 juli
Jubileumreis naar Oostenrijk
27 augustus
Flashmob te Beveren
28 augustus
Hemeloptreden tijdens de Beverse Feesten
19-20 november
Jubileumconcerten te Haasdonk met het Requiem van Mozart en delen 
uit het Te Deum van Charpentier. Ensemble a, Liesbeth Devos, Werner 
Van Mechelen e.a.

Terug in de tijd : Beveren 40 jaar geleden.
Een blik in het ‘recente’ verleden.  
Marcel Van Der Aa was burge-
meester. Het gemeentehuis lag op 
de Markt (nummer 1) en was elke 
voormiddag toegankelijk, ook op 
zaterdag. Het telefoonnummer was 
toen 75.87.20 en er was nog geen 
03 nodig om dit nummer te bel-
len.  De gemeentesecretaris was Roger Van Roeyen en George  
Van Geystelen was gemeenteontvanger. Het politiebureau 
lag in de Stationsstraat, vlak naast het gemeentehuis. Er stond 
daar ooit nog een openbare wc voor mannen. Georges Cools was politie- 
commissaris en Eduard Van Esbroeck zijn adjunct. Ook de oproepen  
voor de brandweer moesten daarheen gestuurd worden. De dienst dieren-
bescherming was in handen van agent Richard Noens. De politie regelde 
ook het vervoer van zieken of gekwetsten langs de weg. Huisvuil werd  
wekelijks opgehaald, enkel in vuilnisemmers die door de gemeente in  
bruikleen werden gegeven. Deze emmers konden steeds bekomen worden 
in de Gemeentelijke stelplaats, dat toen gelegen was in de Van Gervenstraat. 
Raar maar waar, 40 jaar geleden moesten aanvragen voor het ledigen van 
de beerputten gericht worden naar de dienst bevolking op het gemeen-
tehuis. De C.O.O. (nu OCMW) was gevestigd in de Zandstraat en den Dop 
was te vinden in dezelfde straat. Werklozen mochten zich op maandag en 
donderdag inschrijven. De Zandstraat was wel een belangrijke straat want  
ook de Post, de Telegraaf en de Telefoon werden er gevestigd. In het  
postkantoor was een openbare telefooncel.  Verder waren er ook telefoon-
cellen op de Markt, op de Bijl, in de Glazenleeuwstraat en op de Kruibeke-
steenweg. De Ebes had zijn kantoor in de Vrasenestraat. Ook de Gasmaat-
schappij had zijn burelen in de Vrasenestraat. Hun terreinen lagen in ‘de 
Gasdam’.
In de volgende Klok bekijken wij verder ‘Beveren 40 jaar geleden’.

J.B. (wordt vervolgd)  
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DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Eureka!
Aflevering 35

Cesare Lombroso (1835-1909)
Inzichten in criminaliteit

We kregen een verzoek van lezer 
Karel De Meulenaere in verband 
met deze psychiatrische arts uit de 
19de eeuw. We kenden hem niet, 
maar gingen op zoek. Men moet 
zijn beperkingen leren aanvaar-
den en er iets aan doen. 

Lombroso werd geboren in een 
welvarend Joods gezin. Hij stu-
deerde medicijnen in Padua, We-
nen en Parijs, en werd in 1859 
legerchirurg. In 1862 werd hij aan-
gesteld als hoogleraar in geestes-
ziekten in Pavia, en aanvaardde hij 
de leiding over de psychiatrische 
instelling in Pesaro. Later werd hij 
ook hoogleraar in medisch recht 
en psychiatrie in Turijn.

Hij is de grondlegger van de positivistische stroming in de criminologie-
school. Voordien stelde men dat misdaad een onlosmakelijk onderdeel was 
van de menselijke natuur. Volgens Lombroso was crimineel gedrag een afwij-
king. Hij wilde aantonen dat misdadigheid erfelijk is en bestaat er zoiets als 
een geboren crimineel. Het kon worden vastgesteld aan de hand van licha-
melijke kenmerken zoals de bouw en het voorkomen van het gelaat: brede 
kaken, diepliggende ogen vaak doorlopende wenkbrauwen, hoge jukbeen-
deren, afwijkende oren, haviksneus en vlezige lippen. Deze theorie slaat aan 
bij het algemene geloof dat men het karakter van iemand kon aflezen aan 
zijn uiterlijk. Mooie mensen hadden een beter karakter dan lelijke.

In wetenschappelijke kringen 
heeft Lombroso een slechte 
naam omdat hij in verband wordt 
gebracht met stigmatisering en 
schedelmetingen. Toch was hij 
ook een van de verdedigers van 
een meer humane behandeling 
van gevangenen. Van zijn theorie 
dat je een misdadiger kon her-
kennen aan zijn uiterlijk, bleef la-
ter niets heel.

WA

GUST
Och, zei Gust tegen zijne gebuur die in een armoedig kostuum 
rondloopt. Hoe zijt gij in de armoede geraakt ? Drugs ? Gokken ?  
Waarop de gebuur , wel neen Gust, ik heb mijn licht vergeten uit 
te doen.

Viergeslacht
Julia De Clercq is trouwe abonnee  
van de Beverse Klok en verblijft  in 
Woonzorgcentrum De Notelaar en is  
93 jaar. Vorige week is Loes Kluskens 
geboren, voor haar het tweede “vierge-
slacht” . Julia heeft 8 kinderen, 19 klein-
kinderen en 15 achterkleinkinderen.
Ze is nog altijd dolgelukkig als er van 
hen iemand op bezoek komt.

Overgrootmoeder Julia De Clercq, 
grootmoeder Miet Herremans, moeder 
Carolien Andries en pasgeboren baby 
Loes Kluskens.

Kenmerken van criminelen volgens 
Lombroso. Herken je een Beveren-
aar? Bedenk dat de theorie achter-

haald is.
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VOLKSE GEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

Hoeveel eeuwen is het geleden dat wij, mensen van West-Europa,  
begonnen zijn met mekaar een hand te geven ter begroeting? In de middel-
eeuwen, was het de gewoonte om een belofte van trouw van de leenman of 
vazal aan zijn leenheer te bezegelen met een handkus. 
Dat is vergelijkbaar met de vroegere gewoonte om de ring van de bisschop 
te kussen. Dan moet ik onwillekeurig terugdenken aan de film ‘Priester 
Daens’ waar een ondergeschikte zo hartstochtelijk de ring wil kussen van 
bisschop Stillemans, geacteerd door Julien Schoenaerts, dat die laatste zijn 
ring afneemt en hem in leen wil geven aan die bewonderaar zodat die hem 
kan kussen zo dikwijls als hij wil. 
En vermits Sinterklaas oorspronkelijk ook een bisschop was, zie je nu nog bij 
de begroeting van die kindervriend door een burgemeester of een schepen 
als de sint als voorbereiding van zijn feestdag op 6 december een stad komt 
bezoeken, dat die zijn hand uitsteekt en zijn erg opvallende ring laat kussen.  
Mekaar de hand schudden werd vanaf de 16e eeuw de nieuwe mode als 
gebaar van vrede en het sluiten van een contract. En een eeuw later was het 
maken van een buiging het teken dat in de plaats van het handen drukken 
kwam. Maar rond 1800 werd het handen schudden terug in ere hersteld, 
eerst in Engeland, daarna in Frankrijk en nog later in Vlaanderen.  
En hoe dikwijls mag men iemand de hand reiken? In sommige kringen doet 
men dat alleen bij de ontmoeting. Bijgelovige mensen beweren dat men 
dat niet mag herhalen bij het afscheid, omdat dit een teken kan zijn dat de 
vriendschap ten einde zal lopen. 
Men lette er vroeger vooral op dat men de rechterhand gaf en dat zou  
te maken gehad hebben met de vroegere gewoonte dat men met de  
linkerhand zijn achterste afveegde. Volgens andere verklaringen behoor-
de de rechterhand aan God toe en de linker aan de duivel. Volgens de 12  
Artikelen van het Geloof zit Christus immers ook aan de rechterhand van 
de Vader, wat maakt dat die hand nog steeds hoger in aanzien staat dan de 
linker. 
Opvallend is dat het  in China en Japan juist andersom is. 

 RP

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

Heel wat jaren geleden kwam ik regelmatig ten huize van Jos Aps. Jos was 

meer dan een duizendpoot in het culturele leven van Melsele. Hij zat in  

het bestuur van heel wat verenigingen, was een steunpilaar bij de totstand-

koming van de aardbeifeesten, zat ook een tijdje in de politiek en was een 

veelgelezen journalist in de ‘Gazet van Beveren Waas’. Het was vooral voor 

dat laatste dat ik Jos regelmatig bezocht. Hij stuurde me dan naar boven, 

want zelf trappen doen lukte niet meer zo goed, en dan mocht ik twee jaar-

gangen mee naar huis nemen. De eerste jaargangen in zijn bezit waren  

van enkele jaren na de oorlog en het waren telkens boeiende ontdekkings-

verhalen uit onze recente geschiedenis. Na het overlijden van Jos kon  

ik met hulp van enkele familieleden en van zijn goede vriend Karel De  

Meulenaere de ganse hoop van De Gazet redden van de verbranding en het 

oud papier. Jarenlang konden de lezers van de Beverse Klok genieten van 

gebeurtenissen uit onze recente plaatselijke geschiedenis. Helaas ben ik 

door de stapel ‘doorgelezen’. Alle jaargangen in het bezit van de Beverse 

Klok, werden ondertussen geschonken aan het erfgoedhuis Ter Welle waar 

ze bewaard kunnen blijven voor onze nageslacht.  Jos zou er fier op zijn.

De laatste nummers in mijn bezit dateren van september tot december 

1967. Er wordt een nieuw initiatief aangekondigd door de Middenstand van 

Beveren. Om de twee jaar zal een jaarbeurs georganiseerd worden,  

In Vlaanderen (met name in Antwerpen) wordt een eerste betoging  

georganiseerd met diverse doelstellingen: Leuven Frans moet naar Wallo-

nië, de taalwetten moeten toegepast worden, geen verdere uitbreiding van 

de Brusselse olievlek en een speciaal statuur voor Brussel Hoofdstad. Van 

dergelijke betogingen zijn er daarna nog heel wat gekomen. De gazet van 

Beveren, Katholiek en Vlaams, stond er telkens in de bres.  In Melsele krijgen 

nog enkele straten een nieuwe naam: het gaat om de Aardbeilaan, de Ker-

senlaan en de Mirabellenlaan.  

 J.B. (wordt vervolgd)

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Spreuk van 't jaargetij
Zijn er in december veel mollen,  

dan laat de winter met zich sollen. 



In de tuin
Winter
We beleven de kortste dagen van het jaar. Als het een bewolkte en regenachti-
ge dag is wordt het amper licht. Regen hebben we de laatste weken meer dan  
genoeg gehad. De grondwatervoorraden zullen nu stilaan wel aangevuld gera-
ken. Die regen zorgt er ook voor dat de grond er zompig bijligt. Veel over en weer 
gerij met de kruiwagen of gewoon veel geloop is nu niet al te zeer aan te raden. 
Ofwel loop je alles kapot ofwel wordt de grond bijna zo hard als beton. Wachten op 
een drogere periode met wat zon en wat uitdrogende wind is nu de boodschap.  
Dat is dan de ideale tijd om in de borders en op het gazon een laagje compost aan 
te brengen. Want met een bodem met een gezonde structuur en veel organisch 
materiaal begint het hele tuinverhaal. En dat zie je het jaar nadien aan de planten.
Nu we stilaan het einde van het jaar naderen is het de gewoonte om eens terug te 
blikken op het voorbije tuinjaar.
Wie dacht dat we weer een verschroeiend warme zomer zouden krijgen zat er dik 
naast. We kregen integendeel een redelijk sombere lente en een natte zomer met 
recordwaarden aan neerslag. Enkel de maand september was zonnig en warm. 
En dat zullen de planten in de tuin geweten hebben. De zonnekloppers zoals  
de rozen en de prairieplanten deden het niet zo goed. Die bloemen verregenden 
systematisch. En wie geen goed doorlatende grond had zat regelmatig met verzo-
pen en naar zon en warmte snakkende planten. Wie zoals ik nieuwe borders aan-
plantte met droogteminnende planten zoals kruisdistel, zonnehoed of sedum-
soorten zal een jaartje moeten wachten om het resultaat van zijn inzet te zien. Dat 
gebrek aan zonnewarmte geldt zeker ook voor de citrusplanten in pot, dé zon-
aanbidders bij uitstek. Dat leidde tot weinig bevruchte bloemen en daarmee ook 
tot planten met maar weinig vruchten. Wat een reuzegroot verschil met vorig jaar.
Door die neerslag zat er wel heel wat groei in bomen en struiken. Na de drie vorige 
droge zomers waren die maar weinig gegroeid. Die hebben hun groeiachterstand 
dit jaar in beperkte mate bijgebeend.

De planten die graag water lusten hadden een topjaar. En dan denk ik in de  
eerste plaats aan de hortensia’s. Die vinden een vochtig bodem een zaligheid.  
Op de schaarse zonnige dagen waren zij de blikvangers in de tuin. Veel blad-
planten met grote bladeren lusten ook graag water. Hosta’s, Kaukasisch vergeet- 
mij-nietje en het schildblad waren daar gelukkig mee. Ook de meeste varens heb-
ben graag vochtige schaduw. Die deden het ook goed.
Helaas, schimmels houden ook van nattigheid. Gevoelige planten hebben dat  
geweten. Daardoor waren de buitendruiven in mijn tuin volledig mislukt. Ook de 
roetdauwschimmel die leeft op de honingdauw die de bladluizen achterlaten op 
de bladeren van de lindeboom was zelden zo uitgebreid aanwezig. En alle planten 
die onder die linden stonden waren ook aangetast. Met als gevolg het einde van 
een groot deel van de fotosynthese en stilstand van de groei. Wat achterbleef was 
een lelijke zwarte laag op de bladeren van treurende planten. Hopelijk wordt het 
volgend jaar beter.
Maar laat ons niet teveel klagen. Bij het bekijken van de foto’s die ik doorheen 
het jaar van mijn tuin en mijn bezoeken aan andere tuinen genomen heb viel het  
uiteindelijk nog  best mee.
Waar ik enorm van genoten heb in mei dit jaar was het bezoek aan de koninklijke 
serres in Laken. Die worden elk jaar in de lente een drietal weken opengesteld voor 
het publiek. Wegens de pandemie moest het bezoekersaantal gespreid worden 

en werden de bezoekers 
doorheen het park naar 
de serres geleid. Toch één 
pluspunt van de corona-
crisis. Zo kon je tijdens 
de wandeling van twee  
kilometer genieten van 
de schitterende bomen 
en aanplantingen die 
daar te zien waren. En 
het was echt de moeite! 
Doorheen het land-
schapspark verspreid 
staan prachtige volwas-
sen bomen, sommigen 

eeuwenoud. Beuken, eiken en coniferen in veel soorten en verschijningsvormen 
waren er te zien. Een taxussnoeivorm van minstens honderdvijftig jaar oud, een 
oude treurvorm van de honingboom en een prachtig bloeiende grote tamarisk, 
iedere plantenliefhebber wordt daar toch blij van.

De serres waren de kers op de taart. Ze behoren tot de belangrijkste monumenten 
uit de negentiende eeuw van ons land. En de duizenden subtropische planten die 
er in ondergebracht werden behoren tot het mooiste en het waardevolste wat  
de plantenwereld in ons land kan bieden. Sommige planten in de serres zijn  
bijna tweehonderd jaar oud. Sinds begin vorige eeuw werd bovendien de  
plantencollectie uitgebreid met een verzameling citrusplanten in grote bakken 
die elk jaar vanaf half mei uit de serres gehaald worden en op het binnenplein 
geplaatst worden. Een collectie om u tegen te zeggen.
Wie volgend jaar graag de serres zou willen bezoeken raad ik aan om rond mei  
de media of de website van de Belgische monarchie in de gaten te houden.
Het bezoek loont meer dan de moeite!                     François

Hydrangea macrophylla.

Bekervaren

De serre met de boomvarens.

Een van de Koninklijke serres.
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CRYPTO 97: ZOEK HET WOORD  (OPLOSSING IN DIT NUMMER)
 ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

Onze Waalse landgenoot, organist André 

Brasseur componeerde in totaal onge-

veer vierhonderd nummers. “Early Bird” zal 

waarschijnlijk het meest bekend in de oren 

klinken. Early Bird was de populai-

re naam van de eerste commerciële 

communicatiesatelliet die op 6 april 

1965 werd gelanceerd. President J.F. Kennedy had in 1961 alle 

landen van de wereld uitgenodigd om mee te bouwen aan de satelliet 

in het belang van de wereldvrede. In 1964 werd daarop de organisatie 

Intelsat (International Telecommunications Satallite Organization) op-

gericht.

Van de talloze instrumentale nummers die André Brasseur maakte, 

werden er vele gebruikt bij populaire radio- en televisieprogramma’s. 

Zo werd het nummer “Special 230”, waarop het geluid van een weg-

scheurende sportwagen te horen is, vaak gebruikt bij documentaires 

over auto’s of bij de verslaggeving van autoraces. In 1965 vroeg de 

RTBF-televisie aan Brasseur om de herkenningsmelodie van het 

programma Interville te componeren.

In Nederland werd eind jaren zestig “The Kid” van André Brasseur 

bekend als tune van de Lex Harding Show op zeezender Radio 

Veronica. Wist je trouwens dat de naam van de populaire zender in het 

begin VRON was (Vrije radio omroep Nederland)? Maar daarover ga ik 

het later nog wel eens hebben.

“Big Fat  Spiritual” van André werd eind jaren zestig, begin jaren 

zeventig gebruikt door Eddy Becker op het toenmalige Hilversum 3. 

Noel Edmonds gebruikte  “Holiday” als generiek op BBC Radio 1.

“Early Bird” is de titelmelodie van de Duitse televisieuitzending 

Micro-Macro…enz.

 Eind van de jaren zestig trekt André Brasseur zich terug uit de muziek-

wereld. Hij opent twee grote horecazaken in Marche-en-Famenne en in 

Barbençon. Op een bepaald moment heeft hij ongeveer 80 mensen in 

dienst. Maar halverwege de jaren tachtig geeft hij er de brui aan. Het 

nachtleven heeft hem lichamelijk en mentaal zwaar belast. Hij besluit 

om opnieuw muzikant te worden.

De bekende Belgische band Vaya Con Dios doet in 1990 een beroep 

op André. Hij wordt ingehuurd om mee te spelen op het album “Night 

Owls”. Zijn typische Hammond orgel-sound ligt mee aan de basis van 

hun grootste succes “What’s A Woman”. Het nummer haalt de top 10 in 

België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland. 

Brasseur krijgt opnieuw heel veel plezier in het musiceren en beslist om 

twee jaar nadien zelf opnieuw een album uit te brengen.

André Brasseur treedt tot op heden nog steeds regelmatig op in 

pianobars en restaurants in de buurt van zijn woonplaats Namen.

Zonder dat hij het waarschijnlijk zelf beseft, is hij één van de grote 

sterren uit de Belgische popmuziek. Zijn vinylplaten uit de jaren zestig 

en zeventig worden tot op de dag van vandaag druk verhandeld.

Eén keer beleeft Brasseur nog een onverwacht moment de gloire. Op 

18 augustus 2016 mag hij de laatste festivaldag van Pukkelpop openen. 

De vonk naar het publiek slaat onmiddellijk over. De grote Marquee-

tent vult zich helemaal. Het publiek scandeert uit volle borst: “Merci 

André, merci André, merci”…

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

HORIZONTAAL:
(1) min of meer regelma-
tig stuk hout, steen, 
metaal enz. (4) antiblok-
keersysteem (7) geluid ve 
aap (8) stimulerend mid-
del (10) enzovoort (12) 
plaatselijke zwelling tgv 
bloeduitstorting (14) 
motto (16) schetsen in 
het geheel (17) schaamte 
(19) daar (20) kledingstuk 
(23) vergrotende trap van 
ver (24) International 
Organization for Standar-
dization (25) nutteloze 
rest (26) vt v eten (Eng) 
(27) loofboom (29) het 
niet (meer) bezitten van 
iets/iem. (30) 0,1 kg

VERTICAAL:
(1) iem. die geen alcohol 
drinkt om zo zijn vrienden 
naar huis te kunnen rijden (2) toffer (3) gedeelte ve gebouw onder begane grond (5) ledemaat 
(6) Stichting Nederlandse Dialecten (9) optical character recognition (tekst uit een afbeelding 
naar bewerkbare tekst omzetten met de computer) (11) hemellichaam (13) jongensnaam (15) 
wat achtergehouden of bestemd wordt om in nood te gebruiken (17) onaanzienlijk, onbedui-
dend (18) mannen v adel (20) deel ve mes (21) mail delivery agent (22) ongewerveld dier (23) 
vaatwerk, meestal meer hoog dan breed (28) Schutzstaffel

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL 270
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Ik ben Jos Meyvis, geboren te 
Meerdonk in 1935, gehuwd in 
1961 met Bea Cappaert. Tot 1993 
was ik werkzaam in het G.T.I. 
Beveren als huismeester-opvoe-
der. Wij woonden toen in de 
Ciamberlanidreef. Mijn engage-
ment op avonden en weekends 
lag voornamelijk op parochiaal 
vlak. Ik was ook tien jaar lang pre-
sentator bij de Weense avonden 
in het Gildenhuis, ingericht door 
VTB en Harmonie, en met 
sopraan Emmy Thiron in de 
hoofdrol.

Sinds 1993 wonen wij in de Stekense Hellestraat. Naast huishoudelijke hulp en 
werk in de tuin besteed ik mijn tijd aan lezen, muziek beluisteren, tekenen en 
schilderen, en schrijven. Ik schreef en dirigeerde drie evocaties over leven en werk 
van de bewoners van de Hellestraat en omgeving :   Lied van het Vlas (2000), Kijk 
uit (over smokkelen, 2004) ,en 100 jaar parochie Hellestraat (2012).
Ik schreef ook een kinderboekje “Op het Erf” (2019), en verder een reeks onuitge-
geven verhalen over uiteenlopende onderwerpen.
Zitten schrijven of aquarellen aan een tafeltje in de tuin, met naast me een CD-
speler waaruit klassieke muziek klinkt. Een tas koffie en een kus van het vrouwke. 
Wat heeft een mens meer nodig ?

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(’s)?  
Tekenen, schilderen (aquarel), schrijven

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tij-
den?  
Mijn favoriete is Felicity Lott en ik luister graag 
naar liederen van Robert Schumann.

 
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draai-
en?

 Het 5de pianoconcerto van Beethoven heeft mijn 
voorkeur.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je 
liefst op TV?   
Ik beoefende geen sport (tenzij wat volleybal met 

de leerlingen op het GTI tijdens de middagpauze.) Op TV zie ik graag wielerkoer-
sen.

Wie bewonder je?  
Alle mensen (beroeps en vrijwilligers) die in deze crisistijd in de zorg werken

Wat is je ‘guilty pleasure’?    
Af en toe (meer toe dan af ) grijp ik in de kast naar een stukje (soms een stuk) cho-
colade, wat me dan de vermanende vinger van de huisarts in beeld brengt.

Lievelingskleur?  Lievelingsgeur?  
Oranje/ Lavendel

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Het geslacht Bjorndal van Trygve Gilbransen

Hoe kom je tot rust? 
Door beluisteren van klassieke muziek. En dan komt er al eens wat rijmelarij in 
mijn hoofd. Misschien is dit nog bruikbaar: tussen het schrijven van verhalen door 
word ik wel eens wakker met wat rijmelarij in mijn hoofd.

• Confi was verliefd op Tuur. Abri had het meer voor Koos. Toen de vier tot 
rijpheid kwamen   hokten zij heel smakelijk samen, en werden op de lan-
ge duur : abrikozenconfituur

•  Als Puntje kwam bij Paaltje werd dat een nat verhaaltje.

Welk is je lievelingsgerecht?  
Koninginnehapje met frieten, bereid door Bea

Wat was je aangenaamste ervaring? 
Het werken aan ons Lied van het Vlas(zie boven)

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
Italië / Firenze

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle 
tijden? (en waarom?) en wie is/was de sympa-
thiekste (groot)Beverenaar?   
Willem Vermandere / Juul Smet zaliger, 
klompenmaker(zie foto)

De stad of het platteland? Het bos of de zee?  
Ik houd van het platteland en het bos

Wat is voor jou geluk?   
Het ervaren van liefde en warmte is mijn geluk.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?  
Voor mij gaat er niets boven verse koffie.

Een goed boek lezen geniet mijn voorkeur.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
De museumtuin van Gilbert Cornelis, beeldhouwer, Pastoor Steenssensstraat 16

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis). 
Trump natuurlijk!

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat ik als kleuter (bijna 2 jaar oud) in onze keet (achterhuis) op de vloer zat te spe-
len met latjes en een hamer van “Peteren Dies”.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan jos Meyvis

18|12|2021 > 09|01|2022  
GROTE MARKT BEVEREN 

WWW.BEVEREN.BE/IJSPISTE

Het toonbeeld van die winter, de ijspiste op de Beverse Grote Markt, kan 
doorgaan. Een extra set maatregelen moet ervoor zorgen dat dit in alle 
veiligheid kan. Zo zal de capaciteit op het ijs gereduceerd worden tot 200 
personen. Naast een mondmaskerverplichting voor iedereen ouder dan 10, 
zullen de schaatsers ook een covid safe ticket moeten voorleggen vooral-
eer ze de ijspiste kunnen betreden. De ‘Uitschuiver’, de aanpalende horeca- 
aangelegenheid, verhuist van de traditionele chalet naar een open tent. 
 In deze tent zullen de bezoekers verplicht moeten plaatsnemen aan tafels.  
In de open lucht worden ook een aantal receptietafels voorzien voor  
bezoekers. Tot slot zal ook de tent waar de schaatsers zich klaar maken,  
omgevormd worden tot een open tent met maximale verluchting.
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ONS ELSKE
Er zou in ’t weekend van 5 december een jongeman overvallen zijn 
in de Warande. Ik had eerst verstaan dat hij gevallen was. Toch niet 
zo vreemd dat je daar kon struikelen met al die losliggende tegels?  

Over de carrière van Patrick Goots, gewezen speler van SK Beveren in 1994-
’96 is zopas een boek verschenen. Vijf jaar speelde hij ook voor Antwerp. 
Maar de titel van het boek, ‘Boem Boem’, heeft niets te maken met de Beer-
schotsupporter die op 5 december een vuurpijl gooide naar de Antwerp-
aanhang; wel een verwijzing naar de vele goals die Goots ooit scoorde.

RP

SPORT ANDERSOproep voor Melselenaren geboren 1952

Deze oproep is voor de mensen die in 1952 geboren zijn in Melsele of/en 
aldaar hun eerste communie, hun plechtige communie, hun vormsel hebben 
beleefd of er gehuwd zijn en zij die er al vele jaren wonen (en alzo Melselenaar 
zijn geworden).

In 2022 vieren wij onze 70ste verjaardag….en het zal dan weer 5 jaar geleden 
zijn dat we elkaar nog eens gezamenlijk hebben ontmoet.

De werkgroep is reeds bijeen geweest en de datum en zaal is al voorlopig 
vastgelegd

De Watermeulen in Kruibeke en dit voor 23 oktober 2022 (bekijk de website).

Verdere informatie volgt nog!

Dat er in de 5 jaren heel wat veranderd is niet weg te denken…..

Ook in ons verdere leven is er veel veranderd, daarom deze oproep:
• Zij die verhuisd zijn….
• Zij die ‘Melseelse 52ers” kennen die verhuisd zijn….
• Zij die een nieuw adres hebben
• Zij die een nieuw telefoonnummer (GSM/vast) hebben…
• Zij die een nieuw e-mail adres hebben…
• Zij die e-mail adressen kennen van Melseelse 52ers….
• Zij die ander ( + of -)  nieuws hebben….

Mogen dit alles doorgeven aan Richard Haentjens (al van in het begin onze 
adressenbeheerder) via richard.en.rita@gmail.com .

Groeten van de werkgroep…
Richard, Eddy, Maria, Wies, Marc, Marleen en Jan

Wat Blijft
het laatste gedicht

het laatste gedicht is dat
met het minste gewicht

want het is een weg en een weggaan
 in beweging

en belichaamd in vervlieding
het uiteindelijk bekende gezicht
van anonimiteit  van een leven

in verleefde beweging

het laatste gedicht paart niet
het heeft geen afsluiting met punt

of vraagteken
want de slotregel is slechts een sluis

is altijd een optie
op het opzeggen voor altijd

het opengaan van de passage
naar opgaan in beweegzingen

het laatste gedicht is het zichtbaar
maken van het overgaan

van dansende tekens naar de bevrijding
 van onzichtbaarheid

Breyten Breytenbach (1939)
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT 

Na Eddy Jaspers was het de beurt aan 
gewezen spits BART VAN DEN EEDE om 
een wedstrijd van Waasland-Beveren 
op gang te schieten. Bart is onder-
tussen al 44 jaar en hij komt nog uit een 
periode dat KSK Beveren in de regio 
op zoek ging naar talenten die dan op 
de Freethiel werden klaargestoomd 
voor een profl oopbaan in het voetbal. 
Zo kwam Bart, afkomstig uit Moerzeke, 
in 1992 naar Beveren. Hij was toen 14 
jaar en had ook al 3 jaar bij Rc Meche-
len gespeeld en daarvoor bij Robur 
Moerzeke. In datzelfde seizoen maakten 

ook de latere profs Wim De Decker(RS Haasdonk), Davy Theunis(Kieldrecht) en 
David Meul(Melsele) voor het eerst hun opwachting bij de jeugd van Beveren. 
In maart 1995 debuteerde Van Den Eede in de hoogste afdeling tegen Charleroi 
en maakte al direct de winnende treff er. Met zijn 17 jaar en 5 maand was hij de 
allerjongste veldspeler ooit bij SK Beveren in eerste klasse ( een record dat later 
verbroken werd door STIJN VLAMINCK, 16 jaar 9 maand, toevallig ook een jeugd-
speler van Robur). De jonge Van Den Eede wekte meteen buitenlandse interesse 
op (Sheffi  eld United, Twente, Manchester City). Het was trainer Jos Daerden die 
hem liet debuteren. Uiteindelijk speelde hij zes seizoenen in het eerste elftal van 
Beveren (goed voor 24 goals in 111 competitieduels). In 2000 verliet hij de club 
en trok naar Nederland ,waar door de introductie van een eigen voetbalkanaal 
(Sport 7 )  de contracten omhoog schoten en veel geld te verdienen was. Fc Den 
Bosch wilde betalen wat Beveren vroeg voor Van Den Eede (ook Heerenveen en 
Utrecht wilden Bart maar die vonden de vraagprijs van Beveren te hoog). Den 
Bosch werd met 13 punten voorsprong kampioen in eerste klasse (het twee-
de niveau in Nederland) en Bart scoorde 23 keer. Ook in de eredivisie wist hij 
met Den Bosch nog 18 keer te scoren en hij belandde in de voorselectie van de 
Rode Duivels. Nadien speelde hij nog voor Nac Breda, Willem II Tilburg en NEC 
Nijmegen. In 2006 keerde hij terug naar België waar hij bij Westerlo aan de slag 
ging onder trainer Jan Ceulemans. In 2008 tekende hij een drie-jarig contract bij 

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

Dender (Johan Boskamp) maar na de degradatie belandde hij in Dender bij de 
B-kern. Bart sloot zijn 14 jaar durende profl oopbaan af bij Fc Eindhoven in 2010. 
Hij werkte nog een 3-tal jaren voor de Nederlandse spelersvakbond en sinds 
2013 is hij manager van de Golfclub in Kallo. Die golfmicrobe deed hij op in 
Nederland toen hij bij Den Bosch speelde en er in die periode woonde in Vught 
vlakbij een golfterrein. 

SERGE LEUKO aan de slag in Spanje.
Sinds begin deze maand is Serge Leuko aan 
de slag in Spanje. Daarmee zijn alle 20 spelers 
die afgelopen zomer Waasland-Beveren ver-
lieten terug onder contract. De Kameroenese 
verdediger was vorig seizoen één van de drie 
WB-spelers die uitkwamen voor de nationale 
ploeg van hun land (de andere waren de Ruan-
dees Djihad Bizimana nu actief bij Deinze en de 
Luxemburger Danel Sinani nu spelend voor het 
Engelse Huddersfi eld). Leuko speelde in okto-

ber 2020 de interland Japan-Kameroen 0-0 (in Utrecht) en zat in maart 2021 ook 
in de selectie van bondscoach Conceicao voor de matchen tegen Kaapverdië en 
Ruanda. Bij WB waar hij pas toekwam toen het seizoen al bezig was speelde hij 
14 competitiematchen.
In een zoektocht naar een nieuwe ploeg was hij eerst een tijdje op proef bij het 
Deense Viborg. Nadien verbleef hij een paar weken in Iran waar een contract 
voor hem klaar lag bij de topper TRACTOR TABRIZ (waar in een ver verleden ooit 
Georges Leekens en John Toshack trainer waren). Uiteindelijk ging dat niet door 
en belandde Serge in zijn tweede vaderland Spanje. Op zijn 15de verliet hij Ka-
meroen om eerst in Mallorca en later in Valencia te bouwen aan een voetbal-
loopbaan. Tot zijn komst naar Beveren in 2020 speelde hij steeds voor Spaanse 
ploegen (Torre Levante, Valencia, Mestalla, Somozas en Lugo). Dit seizoen wordt 
dat derde klasser Real Balonpedica Linense uit Linea. Linea ligt vlak naast Gi-
braltar en werd pas gesticht door de Spanjaarden in de 18de eeuw toen Gibral-
tar Brits werd. Het werd een soort verdedigingsbastion. Wie naar Gibraltar reist 
moet dat steeds via Linea doen (waar het vliegveld van Gibraltar ligt en waar het 
openbaar vervoer vanuit Spanje stopt). 
Real Balonpedica Linense komt uit in een reeks met de B-ploegen van Real 
Madrid en Barcelona en verder ook nog Andorra. 

RB

Judoclub Beveren grijpt nipt naast brons op Interclub

Vorig weekend werd de laatste dag Interclub afgewerkt, waar Beveren uitkomt 
in 2e afdeling.

Judoclub Beveren moest de verplaatsing naar Sint Truiden maken voor de laatste 
dag van de Interclub  waar gekampt werd in een sporthal zonder publiek, met de 
gekende corona maatregelen.

De Beverse ploeg met Ibrahim Diarra, Bart Geelen, Milo Aerts, Tom De Vadder,
 Kiandro en Quinten Van Den Bosch, Anton Janssen, Antonino Petricone en 
Frederik Bellens hadden uitzicht op een medaille plaats na een succesvolle 
1e dag met 3 overwinningen.
Tegen de latere kampioen Reet werd het een gelijkspel met 3-3. Ook tegen 

Leuven werd het 3-3 gelijk. Brasschaat en Eindhout waren echter te sterk en de 
moedige Beverenaars moesten de duimen leggen met 4-2. 
Vooral de nederlaag tegen Eindhout werd zwaar aangerekend en kostte Beveren 
de bronzen medaille, slechts één individuele overwinning maakte het verschil in 
technische punten. 

Rangschikking :

 1 REET 13
 2 BRASSCHAAT 12
 3 EINDHOUT 8
 4 BEVEREN 8
 5 LEUVEN 7
 6 GRUITRODE 6
 7 BOOM/SCHELLE 2
 8 GERAARDSBERGEN 0

Toch een prima prestatie van de judoka’s en in corona tijden was de Beverse 
club heel enthousiast dat men terug kon aanknopen met competitie judo per 
ploeg. 

De volgende belangrijke wedstrijd voor de club is het Belgisch Kampioenschap 
Juniores, waar Femke De Bruyn alles in het werk zal stellen om die begeerde 
titel binnen te halen.

Bruno Bertels
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De Wetenschapper
De omikron variant

Een nieuwe variant van het coronavirus wordt 
telkens met een letter uit het Griekse alfabet 
aangeduid. Aanvankelijk werden de verschil-
lende varianten genoemd naar de locatie waar 
ze voor het eerst opdook, zoals de Britse of de 
Braziliaanse variant. Dat geeft een vertekend 
beeld, want het is niet omdat een variant voor 
het eerst ergens wordt opgemerkt, dat die daar ook is ontstaan. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) koos daarom voor de Griekse 
letter: de alpha variant verwijst naar de Britse, de bèta naar de 
Zuid-Amerikaanse, gamma naar de Braziliaanse en de delta naar 
de Indiase.

De nieuwe mutant die voor het eerst in Zuid-Afrika is ontdekt, krijgt de 
notatie de omikron variant. De keuze is opmerkelijk, want er zijn zo een 
tiental letters overgeslagen. De verklaring is als volgt. Het heeft te maken 
met het beperkte succes van de varianten zoals de epsilon, zèta, èta, thèta, 
jota, kappa, lambda, mu variant. Ze bestaan wel degelijk maar de varianten 
zijn niet echt doorgebroken en haalden de media niet. Er zijn nog twee let-
ters die niet werden gebruikt: ‘nu’ omdat dit verwarrend zou zijn met 
het Engelse ‘new’ en ‘xi’omdat het ook de naam is van de Chinese president 
Xi Jinping.

WA

Druppel

Druppel is een afgescheiden, min of meer bolvormig vochtdeeltje, zoals die 
soms aan een waterkraan hangt. Water heeft de neiging om in uiterst kleine 
hoeveelheden een druppel te vormen. De wetenschapper kan daar meer 
over vertellen, maar het heeft te maken met de oppervlaktespanning van 
water die de moleculen naar binnen trekt. Een vloeistof die nog meer neiging 
heeft tot dit fenomeen is kwik. Als je een kwikthermometer breekt dan zie je 
het kwik zich in bolvorm verspreiden over de bodem.

Een druppel kennen we ook als een glaasje jenever.

Nogal wat spreekwoorden bestaan rond druppel. Geen druppel drinken 
(geen sterkedrank), op elkaar lijken als twee druppels water (sprekend op 
elkaar lijken), een druppel op een hete plaat (het baat niet). 
De druppel die de emmer of de beker doet overlopen. Het is de aanleiding 
voor een dreigende uitbarsting. Deze uitdrukking is zo in, dat we ze niet vol-
ledig hoeven uit te spreken. Een goede verstaander heeft maar een half 
woord nodig. Het volstaat te spreken over ‘de spreekwoordelijke druppel’ of 
zelfs gewoon ‘de druppel’.

WA

Opening Bib Vrasene

Bib Vrasene verhuist naar Huize Elisabeth in de Oude Dorpsstraat 21. 
Op het gelijkvloers is een ruimte voorzien voor de bibliotheek. Oude en 
weinig ontleende titels verhuizen niet mee, maar bezoekers kunnen er 
nog steeds de meest courante titels en een ruim basisaanbod vinden. 
De nieuwe Bib opent de eerste keer de deuren op zaterdag 18 december.

Beveren kiest voor een gedecentraliseerde bibliotheekwerking in elke 
deelgemeente. Zo heeft elke inwoner, jong en oud, mobiel en niet-mobiel, 
een bibliotheekvoorziening dicht bij eigen huis.
Internet en mail maken een meer gepersonaliseerde dienstverlening 
mogelijk. Gelijk welke lener kan een boek, tijdschrift, cd of dvd van een-
der welke andere bib uit Beveren aanvragen. Twee keer per week worden 
de gevraagde titels rondgebracht van de ene naar de andere bibliotheek. 
Zo kunnen leners hun gewenste materiaal ophalen in een bibliotheek
dicht bij hun in de buurt. Binnenbrengen kan ook overal, dankzij de 
inleverbussen aan elke bibliotheek. Wifi  en internetpc’s voor het publiek 
vervolledigen het aanbod.

Openingsuren Bib Vrasene (uitgezonderd 11 & & 13 december)

• Maandag 15.30 tot 19 uur
• Zaterdag 9.30 tot 12.30 uur
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Oplossing Crypto 97:

FLOP   SCENE   OMERTA   
KOEVOET   DEDDEREN   
VEELVRAAT   VOLKSVIJAND   
CHAMPETTER   WEER-
KLANK   SCHEETJE   NON-
NEN   MADAM  en dus … 
OERVERVELEND

Lek at gezeet is 40
Je zit tegenwoordig vaster in het verkeer dan in de gevangenis.

(Johan anthierens)

Ladies’ Circle 49 Waasland-Beveren is een serviceclub voor dynamische jonge vrouwen met het hart op de juis-
te plaats. In hun vrije tijd vinden ze het leuk om sociaal te netwerken en zich daarbij in te zetten voor goe-
de doelen. Deze ondernemende ‘ladies’ hebben de afgelopen jaren al verschillende acties en events op po-
ten gezet zoals een aperitiefconcert, chocoladeverkoop, filmpremières, een quiz, een roséverkoop, een oktoberfest 
tijdens Levensloop Beveren. Zo hebben verschillende goede doelen in het Waasland, en daarbuiten, al van hun steun  
kunnen genieten zoals B-asiel, Think-Pink, MS-liga Vlaanderen, Stop Darmkanker en de slachtoffers van de bomaanslagen in Sri 
Lanka. 

Corona of niet, deze dames organiseerden afgelopen zomer opnieuw een succesvolle roséverkoop waardoor ze dit jaar bijna 15000 euro kunnen schenken aan 
verschillende sociale projecten. Omwille van Corona was het voor veel verenigingen een moeilijke periode. Daarom kozen de ladies ervoor om niet één maar 5 
verschillende goede doelen financieel te steunen in hun projecten. Zij mochten eerder in november een mooie cheque in ontvangst nemen. Vzw Boks, de Bel-
gische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met Stofwisselingsziekten, ligt Ladies’ Circle al vanaf hun bestaan na aan het hart. Voor de organisatie van hun 
familieweekend kreeg vzw Boks dit jaar een mooi bedrag van 5500 euro. Nog niet zo lang geleden namen deze actieve ladies nog deel aan Levensloop Beveren in 
Corona-stijl en zamelden een bedrag van bijna 2200 euro in dat ze afrondden naar 3000 euro ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Het mooie lokale goede 
doel ‘het Witte Raven project’ dat kinderarmoede in het Waasland probeert te bestrijden via scholen, kon ook dit jaar genieten van de steun van deze ladies. Zij 
mochten een cheque van 2500 euro in ontvangst nemen. ’t Klepelken, een opvanghuis voor mensen die door de mazen van het sociale net glippen, is ook al 
enkele jaren een lokaal goed doel dat de Ladies’ Circle Waasland-Beveren vooral materieel helpt met o.a. kerstpakketten of ‘Christmas in a box’. Dit jaar kreeg dit 
project naast materiële ook financiële hulp ten bedrage van 2000 euro voor de nodige infrastructurele werken. Tot slot mocht het nieuwe en ook lokale sociaal 
project De Klaproos vzw een cheque van 1500 euro in ontvangst nemen. De klaproos vzw, een tijdelijk of permanent (t)huis voor mensen met een beperking, was 
verrast dat ook zij mochten genieten van de financiële gulheid van deze dames. Tot slot schonk Ladies’ Circle Waasland-Beveren het voorbije jaar ook nog voor 
een totaal van 500 euro aan de nationale goede doelen van Ladies’ Circle België zoals de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. 
Ook zin om actief je steentje bij te dragen aan het goede doel en tegelijk vrienden voor het leven te ontmoeten? En ben jij een doortastende vrouw tussen 18 en 
45 jaar? Neem dan zeker contact op met LC49.WB@gmail.com om deze dames te leren kennen. Het is een aanrader! 

Ann Goeman
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
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2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Toen Riekes pas 
soldaat was en in 
Turnhout zijn 
opleiding kreeg, was 
er op de dag dat ze 
naar Tielen Heide 

gemarcheerd waren, een echte storm 
opgestoken. Iedereen zocht 
beschutting en Riekes vond die in de 
tent van de kok die volop aan de 
soep aan ’t werken was. Riekes zag 
dat het deksel van de soepketel 
schuin lag en dat veel van het vuil dat 
door de wind werd opgejaagd in de 
soep viel. 
-Als je dat deksel nu eens goed op 
die pot zette, zei Riekes, dan zou er 
niet zoveel stof in die soep 
terechtkomen. 
-Luister eens hier, bleuke, zei de kok 
tegen Riekes, jij moet het land dienen 
en voor de rest je bek houden. 
-Ja, ja, zei Riekes, ik moet mijn land 
dienen; maar ik hoef het daarom toch 
niet op te eten. 

RP 

NEM NOU
In de uitdrukkingen amai mijn BOT-

TEN, rap iets in zijn BOTTEN slaan, zijn 

die botten een synoniem voor lichaam, 

lichaamsdelen; spottend verwijst het 

naar knoken of beenderen. 

Zo ook bij een STUK in zijn botten heb-

ben of een STUK in zijn kraag hebben: 

Hier verwijst die kraag naar de hals, keel 

waar men de wijn heeft ‘doorgegoten’. 

Stuk of stuc is een Middelnederlands 

woord en betekent een groot wijnvat; 

vergelijk met het Duitse ‘das Stückfass’ 

een wijnvat van 1200 liter. 

Zoals botten (beenderen) in die uit-

drukkingen het hele lichaam bedoelen, 

zijn er ook zegswijzen waarin een kle-

dingstuk genoemd wordt terwijl men 

het hele lichaam bedoelt dat ermee 

omhuld wordt. De uitdrukking ‘een stuk 

in zijne frak hebben’ heeft dan ook nog 

weinig uitleg nodig.

RP 

GROTE WETENSCHAPPERS… 
Ik wil een paar passages aanhalen uit de toespraak die 
gewezen Melselenaar, professor doctor Clement Hiel in 
de Boerenpoort hield op 12 november jl. De inleiding op 
de lezing werd gebracht door Caroline Pauwels, rector 
van de VUB die beweerde dat mensen geboren op Wase 
grond, soms wel een  stapje voor blijken te hebben op 
anderen als het de kennis van de ruimte en de ruimte-
vaart betreft En hier bedoelde ze niet alleen Clement Hiel 
mee maar ook de jonge geleerde uit Vrasene,Angelique 
Van Ombergen (zie interview met haar in De Beverse Klok 
van 21 december 2018) die de invloed van de ruimterei-
zen op de menselijke hersenen bestudeert. Getuige daar-
van haar boek 'Ruimtereizen: het brein in extreme 
omstandigheden' dat in oktober  2020 verscheen bij Aca-
demia Press, en haar non-fictie kinderboek 'Reis Naar De 
Sterren: over astronauten, raketten en satellieten',in mei 
2019 verschenen bij Uitgeverij Lannoo. 
Even bracht professor Hiel sommige luisteraars, zoals ik 
zelf, in verwarring door te spreken over Europa, toen hij 
daarmee één van de 79 manen van de planeet Jupiter 
bedoelde en niet het werelddeel waarin wij leven. 
…VERKENNEN HET HEELAL… 
Door zijn vroeger werk als ingenieur bij NASA is Hiel 
uiteraard vertrouwd met namen uit de onmetelijke 
ruimte van ons heelal. En van afstanden in die ruimte, 
getallen die heel veel nullen bevatten, weet hij alles.  
Zo kregen we cijfers over de ouderdom van onze 
aarde (4,3 miljard jaar!!!) en over de duizelingwekkende 
afstanden (zelfs in lichtjaren) tussen planeten en sterren. 
Ik moest terugdenken aan de Kerstnachten uit mijn jeugd 
toen we 3 km te voet naar de nachtmis gingen en 
genoten van de links en rechts aan het uitspansel 
verschietende sterren. 
Mijmerend over die onmetelijke ruimte kwam ik op het 

spoor van een andere grote ruimteonderzoeker, de zeer 
bescheiden Belg, Georges Lemaître. 
Iedereen weet wel dat de aarde draait rond de zon en niet 
andersom, en dat is zo al van in het begin of alleszins van-
af het ontstaan van de aarde. Wanneer greep de oerknal 
of de "Big Bang"plaats, die wereldwijd een standaardbe-
grip werd? En wist je dat in de jaren dertig van de vorige 
eeuw, Georges Lemaître de grondlegger was van die Big 
Bangtheorie? 
Die jongen uit Charleroi studeerde vanaf 1911 voor mijn-
ingenieur aan de KU Leuven en volgde tegelijk een oplei-
ding… Thomistische filosofie. 
Na WOI herbegon hij zijn studies, maar hij koos nu voor 
natuur- en wiskunde en tegelijk trad hij in het seminarie 
van Mechelen en werd priester. 
…EN VINDEN DE ZIN VAN HET LEVEN.
In een interview uit 1933 in de New York Times, toch niet 
de eerste de beste krant, zegde Lemaître dat hij twee 
wegen naar de waarheid bewandelde: wetenschap en 
geloof. Wetenschap geeft zekerheid. Geloof geeft verlos-
sing. En die twee wegen hebben elkaar nooit in de weg 
gestaan. Neem b.v. het scheppingsverhaal: “Er is geen 
enkele reden om de bijbel af te zweren, omdat we nu 
weten dat de schepping tien miljard jaar heeft geduurd, 
in plaats van zes dagen. Genesis leert ons enkel dat we 
elke zevende dag moeten besteden aan rust en aan 
gebed, op weg naar verlossing.” 
Lemaître schatte de leeftijd van het heelal tussen de 10 en 
20 miljard jaar. Getallen die lijken te passen in de sfeer van 
de  oneindige ruimte waarin wij leven. En welke is onze 
plaats in die ruimte? De kennis van het heelal groeit nog 
dag na dag en die maakt ons meer en meer bewust van 
onze nietigheid tegenover dat geheel. En toch zijn wij, elk 
voor zich, een entiteit die een functie heeft in dat geheel. 
Laten we ons daarvan bewust blijven. 

RP 


