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Marc Verhelst
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de beVerse KloK

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

Vervolg op blz. 2

WeLkom in BeVeren, Lees p.10

Een mensenleven is in een eeuw tijd met ongeveer dertig jaar verlengd. Als 
gevolg van medische vooruitgang en betere omstandigheden van voeding en 
hygiëne. Het is vooral de kwaliteit van het leven die ontegensprekelijk is verbe-
terd. De materiële, fysieke en psychische conditie van vele ‘bejaarden’ is opmerke-
lijk. Vrouwen en mannen van zeventig zitten niet meer breiend voor het raam of 
pijprokend aan de Leuvense stoof. Ze zwerven ergens rond in Indië of Vietnam. 
Ze gaan naar concerten. Ze nemen actief deel aan het verenigingsleven. Ze wan-
delen en fietsen doorheen het Vlaamse land. Ze dragen jeans en crocs.

Vroeger kende men drie fazen in het leven: de kindertijd, met 21 werd men vol-
wassen en met 65 bejaard. Deze simplistische indeling is door de feiten achter-
haald en een zestiger of iemand die pensioengerechtigd is, overschrijdt daarbij 
niet de drempel naar de derde leeftijd, maar begint aan zijn tweede volwassen-
heid. Voelt men zich aanvankelijk oud als men de eerste seniorenreductie krijgt, 
nadien is er de serene rust in een dagelijks ritme waar niets moet en veel kan. In 
onze huidige maatschappij staat het getal 30 centraal: 30 jaar om volwassen te 
worden, 30 jaar werken en 30 jaar pensioen. De moderne mens kent een periode 
van pensioen die even lang is als zijn actieve periode. Deze demografische ont-
wikkeling creëert een probleem, want pensioenen worden in België betaald door 
de werkende bevolking. 

Het is voor de vitale zestiger niet al goud wat blinkt. De tijd gaat sneller, kwaaltjes 
duiken op. Als een sluipmoordenaar knaagt de tijd aan energie en slagvaardig-
heid en voert hem geruisloos naar de hoogbejaarde leeftijd. Het bejaardenpro-
bleem is in grote mate een zaak van vrouwen. Ze leven ongeveer vijf jaar langer 
dan mannen. De levensverwachting van vrouwen in België is tegenwoordig 83,1 
jaar, die van mannen 78,5 jaar. Boze tongen beweren dat de lagere levensver-
wachting van mannen komt omdat ze met vrouwen getrouwd zijn, maar een 
dergelijke kwakkel willen we ten stelligste ontkennen. Driekwart van de rusthuis-
bewoners zijn vrouwen. Vrouwen van zestig hebben nog een belangrijke functie. 
Dikwijls staan ze in voor de opvang van de kleinkinderen en in vele gevallen ook 
van de hoogbejaarde ouders. Het is de sandwichgeneratie die de druk van de 
verzorging grotendeels opvangt. 

Wie zorgt voor ouder en kind, en wordt door hen bemind? ’t Is oma.

10 dat zijn de kinderjaren
20 ga je aan het sparen
30 moet je zijn getrouwd
40 ben je daarvoor te oud
50 krijg je ongemakken
60 ga je aan het zakken
70 daalt je leven af
80 ga je naar je graf
90 kun je ook nog leven
100  zij door God gegeven.

De gebroeders Montgolfier spreken tot de verbeelding als de uitvinders van de lucht-
ballon. Op 4 juni 1783 gaven ze hun eerste publieke demonstratie met een ballon 
gemaakt van een grote linnen zak, beplakt met papier en met aluin geïmpregneerd. 
Voor de hete lucht werd wol en stro in brand gestoken. Op 15 oktober 1783 waagden 
ze zich aan de eerste bemande vlucht uit de geschiedenis. In 1785 was het een zekere 
Jean Pierre Blanchard die als eerste het kanaal overstak. In de prille voetsporen van 
deze uitvinders vonden we in onze gemeente iemand die als ballonvaarder berucht 
werd tot ver buiten de kerktoren. Marc Verhelst werd geboren in 1945 en was gedu-
rende 31 jaar beroepsballonvaarder met de laatste 8 jaar enkel nog buitenland, van 
Zuid-Afrika tot Mexico. Twee jaar geleden is hij er mee gestopt en verhuisde hij naar de 
Grote Markt in Beveren.

Marc was vertegenwoordiger 
in zuivelproducten en kent 
onze gemeente door en door, 
ook al woonde hij in Zwijnd-
recht. Tot 1994 was hij ver-
koopdirecteur. Zijn echtgenote 
Betsy runde een winkel in lin-
gerie in Lokeren en stopte ook 
in 1994. Tijd voor een andere 
uitdaging en die bood zich 
onverwacht aan. Toen Betsy 
met Allerheiligen bloemen in 
een winkel ging kopen, bleek 
dat de verkoper ballonvaarder 
was en kreeg ze een ballon-
vaart aangeboden. Marc wou 
mee, maar in die tijd was er in 
een mand slechts plaats voor 
één passagier. Hij kon niet 
goed tegen zijn verlies en 
huurde prompt tien ballonnen 
in zijn hof en nodigde mensen 
uit, teveel zoals bleek. Alles 

kwam in orde in de tent met hapjes en drankjes. Een ondernemer van een Spaans 
bedrijf die ballons verkocht, was bij de genodigden. Was Marc in de wind? Hij wou in 
elk geval in de wind zijn en bestelde een ballon. Het was de start van een hele organi-
satie die nogal wat wind in de zeilen had.

opLeiding
Een ballon hebben is oké, maar je moet er ook mee kunnen varen en hij schreef zich 
in voor een licentie voor ballonvaart. De cursus handelt gedurende een half jaar over 
meteo, navigatie, aërostatica (gedrag van lucht en gassen in rust), aërodynamica 
(lucht en gassen in beweging), reglementering, veiligheid… 



leK at Gezeet is
Verslaggever: Wie wint het WK?   

Zlatan: Dat weet alleen God

Verslaggever: Het is wel moeilijk om 

hem dat te vragen. 

Zlatan: Waarom? 

Hij staat hier voor je…. 

(Zlatan Ibrahimovic)

Vervolg van blz. 1
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Nadien volgt een examen met een instructeur voor een test met een instructie-
kaart betreffende hoogte, laagte, snelheid. 
Wij kennen nog de tijd uit onze jeugdjaren en een dalende ballon werd met de 
fiets gevolgd tot de landing. Die landing was in die tijd soms onzacht en kwetsu-
ren waren niet te vermijden. Tegenwoordig zijn er eenvoudige technische snufjes 
om dit te vermijden. Rond het gat in de ballon bovenaan wordt een zogenaamde 
parachute gespannen en als men aan het touw trekt, komt de opening vrij en 
stroomt de warme lucht weg en zet de ballon rustig de mand op de grond. De 
landing zorgt wel voor spannende momenten: weinig wind, veel wind, geen 
geschikte plaats, een hoogspanning… 

Betsy is zijn volger. 
Ze zorgt ervoor 
dat alles klaar is 
voor de start: de 
mand rechtzetten, 
de vier stokken 
plaatsen met daar-
op de brander, de 
passagiers bege-
leiden… Indien 
men de ballon niet 
overbelast, gaat 
die ongeveer 500 
vaaruren mee.

mAintenAnce pArtners BALLoon teAm
In 1990 vond Marc een sponsor in de vorm van Minolta (camera’s en accessoires) 
waarvoor hij klanten vervoerde. In 2005 werd hij professioneel en toen in 2010 
Minolta stopte vond hij een nieuwe partner in Maintenance Partners gelegen in 
Zwijndrecht. Als vluchtdirecteur organiseerde hij gedurende vijf jaar de zeer suc-
cesvolle meeting in Zwijndrecht. De aanvragen stroomden binnen en men kon 
hem in het telefoonboek vinden. Het was in om een ballonvlucht cadeau te doen. 

Het team richtte mee-
tings in tot 60 ballons 
zodat ze tot 100 pas-
sagiers op één dag 
tegelijk de lucht in 
konden brengen. 
Marc en zijn echtge-
note vormden zowat  
de basis van dit team. 
Als ballonvaarder 
stond hij garant voor 
een veilig en onverge-
telijk avontuur. Hij was 
present op vele bal-
lonmeetings, zowel in 
binnen- als in buiten-
land. In oktober 1998  

werd hij als vertegenwoordiger van ons land uitgenodigd op de ballonmeeting in 
Albuquerque. Het hoeft niet altijd zo ver te zijn, ook in Sint-Niklaas was hij present. 
Nogal wat bekende Vlamingen stapten ooit in de mand van Marc, zoals Eddy Wal-
ly, Bart Van Den Bossche, Marijn De Valck, Veronique De Kock, Johan Sauwens, Leo-
na Detiège, Koen Wouters, Francesca Van Thielens. Bart Van Den Bossche is wel een 
speciaal verhaal. Hij wou de organisatie overnemen. Op 1 januari was alles gere-
geld, vier dagen later overleed hij. Achteraf werd dat met respect teruggedraaid.

In het programma De Droomfabriek maakte Marc de wens waar van een koppel 
dat ervan droomde om in een ballon te huwen. Ook aan andere programma’s gaf 
hij zijn medewerking.

BUitenLAnd
Ze gingen op zoek naar meer frivole ballons. De eerste in de vorm van een clown, 
Maurisken genaamd (naar zijn overleden schoonmama). Hij was een revelatie met 
zijn rode (jenever)neus, zijn krappe bolhoed en een inhoud van 3000 kubieke 
meter. Als een echte clown lachte hij aan de voorkant en weende hij aan de ande-
re kant. Daarna kwam Babette naar een idee van de kleinkinderen. 

Een droom bleef knagen: het buitenland. Ze bevolkten tornooien in Nederland 
(enthousiasme), Mexico (gedisciplineerde organisatie), Maleisië, Filipijnen (moei-
lijk om te landen met die rijsvelden)… Zo een tornooi duurt vijf dagen, het pro-
bleem is om geschikte crew te vinden (vier of vijf man). Er zijn wel genoeg geïnte-
resseerden maar ze kennen geen ballon uit een vliegtuig. Betsy stuurt ze dan, 
maar tegen dat ze het kennen, is het tornooi beëindigd. 

De teller staat op 2960 vluchten. Marc en Betsy zijn wel gestopt maar ze hebben 
nog altijd hun connecties. Speciaal voor de Beverse Klok, zorgen ze voor een prijsje. 
Contact: 0476462829.

WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Tijdens een meeting in Sint-Truiden.

Maurisken.

Babette.

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



In de vorige uitgave van de 
Klok hebben wij een wandeling 

door Beveren gemaakt, zo’n dikke 50 jaar 
geleden.  Vandaag zetten wij die wandeling verder en 
starten bij de Rijksschool (nu officieel Koninklijk Athene-
um) maar in de jaren 70 noemde de Beverenaars die alle-
maal ‘de staatschool’ (uit te spreken als ‘stotschool’).  Die 
school had twee, ondertussen verdwenen wijkscholen. Er 
was er één van Gaverland (met adres Kallobaan 172) en één 
in de Kruibekesteenweg.  De hoofdschool en de wijkschool 
van Gaverland hadden telefoon (toen nog amper zes num-
mers), in de Kruibekesteenweg had men geen telefoon. De 
hoofdschool had een kleuterafdeling (in het schoon Vlaams 
Fröbelschool genoemd, maar heel wat mensen noemden dat nog de ‘kakschool’), 
een lagere school (die gemengd was) en een technische afdeling (hout, metaal). 
Belangrijk was toen dat ouders konden kiezen tussen de lessen godsdienst of 
zedenleer.  In de andere Beverse scholen werd gewoon godsdienst gegeven, alhoe-
wel de ouders in het gemeentelijk onderwijs ook die keuze kregen.  Daar kon men 
zelfs Protestantse godsdienst volgen.  Later organiseerde de school ook een avond-
vakschool waar men geschoold kon worden tot schilder, metaalbewerker, elektri-
cien, metselaar, arduinkaper, vloerder, schrijnwerker en meubelmaker.  Volgende 
keer zetten wij onze wandeling voort bij de andere Beverse scholen.

J.B.
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Het redactieteam wenst de lezer een veilig, 
gezond en inspiratievol 2022. 

OUDE VOLKSGEBRUIKEN  
WAs het Vroeger zoVeeL Beter?

 
Scholieren in Frans-Vlaanderen zullen vanaf volgend schooljaar ook “Vlamsch” 
of “Vlemsch” kunnen leren. Het gaat om de vorm van het West-Vlaams zoals die 
al sinds jaar en dag in de streek gesproken wordt. “Het is stief belangrijk voor 
ons”, zegt Frédéric Devos, burgemeester van Wormhout, en Franse gemeente uit 
het noorden. 
Frans-Vlaanderen maakt momenteel deel uit van Noord-Frankrijk en omvat 
grosso modo de streek rond Duinkerke, Rijsel, Dowaai, Béthune en Lens. De 
regio behoorde tot het einde van de zeventiende eeuw bij het graafschap 
Vlaanderen en het Vlaams is er als streektaal blijven sluimeren. Het “Vlemsch” 
zoals ze het zelf noemen is volgens burgemeester Devos niet echt Nederlands. 
Het is een sappig taaltje en dat lijkt vooral op het West-Vlaams.  
Bij het begin van vorig schooljaar stuurden 5 gemeenten in Frans-Vlaanderen 
een brief naar het Franse ministerie van Onderwijs met de vraag om voortaan 
ook “nuuzn toale” (onze taal) te mogen onderwijzen. Parijs heeft nu het licht op 
groen gezet. 
“Het is een erkenning van onze taal”, aldus Devos. “Wij zijn Vlamingen. Zonder 
onze taal zijn we geen Vlaming meer. Het behoort tot ons erfgoed.” 
Maar dat erfgoed is langzaam aan het uitsterven. “Het zijn meer de oude men-
sen die nog Vlemsch klappen”, zegt de burgervader. “De jonge generatie spreekt 
geen Vlemsch meer. Die spreken alleen nog Frans.” 

erfenis VAn frAnse reVoLUtie 
Dat het Vlemsch het zo moeilijk heeft, is volgens taalkundige Magda Devos (aan 
de UGent gespecialiseerd in dialecten), een erfenis van de Franse Revolutie. “Eén 
volk en één taal klonk het”; regionale talen werden toen verboden. Het merk-
waardige is wel dat die verfransing lang heeft geduurd. Tot de periode tussen de 
twee wereldoorlogen was het Vlemsch meestal de enige taal op het platteland.” 
Veel ouders zijn na de Tweede Wereldoorlog gestopt met de taal door te geven 
aan hun kinderen, “om ze meer kansen te gunnen”. “Dat ouders de taal niet meer 
doorgeven is vaak de doodsteek. We zien dat in ons land ook met dialecten”, zegt 
de taalkundige.  
“Er is wel altijd een groep intellectuelen geweest die allerlei initiatieven hebben 
genomen om het Vlemsch te redden. “Me hen ewonnen (we hebben gewon-
nen)”, klinkt het triomfantelijk bij de Akademie voor Nuuze Vlaemsche Taele/
Institut de la Langue Régionale Flamande. Na 18 jaar werken en vechten voor 
onze streektaal, het West-Vlaams, is het officieel erkend door het ministerie van 
Onderwijs” 

RP



Taalkronkels
Uit de kAst komen

Als je er over nadenkt is het eigenlijk een vreemde zegswijze. Zaten er ooit 
mensen vanwege hun seksuele geaardheid in een kast opgesloten? Het is 
een uitdrukking die wordt gebruikt voor het moment waarop iemand 
ervoor kiest om openlijk uit te komen voor de eigen seksuele geaardheid of 
genderidentiteit. Tegenwoordig is het geen geheim meer waarvoor je je 
moet verstoppen. De uitdrukking stamt uit het Engelse ‘coming-out of the 
closet’. Het begrip suggereert dat het op één moment gebeurt, terwijl het in 
feite een langdurig proces kan zijn om ‘er’ voor uit te komen. Een coming-
out wordt gezien als een gezonde stap in het proces van zelfverwerking, in 
de kast blijven als een onderdrukking van de eigen persoonlijkheid. In de 
kast is het donker en benauwd, daarbuiten is men vrij en in het licht. 

Het is pas de laatste decennia dat dit gekoppeld wordt aan seksuele geaard-
heid. In brede zin is uit de kast komen, toegeven anders te zijn dan anderen. 
Als we anderen vertellen bv. over autisme, een eetstoornis, psychische pro-
blemen. Of taboes zoals hoogbegaafdheid. De schrik zit erin om afgewezen 
te worden en dus blijven we veilig in de kast. Onterecht, want iedereen 
heeft wel iets. 

WA

VroUwelijK VierGeslacht 

Denise Oellibrandt (74) is de trotse stammoeder van een viergeslacht. Zij en haar 
dochter Heidi Puynen (52) wonen in Beveren. Tjorven Van Wauwe (24) woont in 
Tielrode. Ze is gewezen aardbeiprinses van Melsele en ze is nu de mama van 
van de kleine Rosanne Kuppens. Proficiat, dames! 
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Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

in MeMoriaM
Thuis in haar woning in de Hoge Wegel te 
Haasdonk overleed op 7 december Maria 
Verbraecken. Zij is sinds 7 jaar de weduwe 
van Kamiel Van De Perre. Maria was op 1 
augustus 1938 te Haasdonk geboren en was 
de moeder van Erik, Hilde en Jo. Er zijn 4 
kleinkinderen. 
Maria was een vriendelijke vrouw en een 
toegewijde moeder. Zo lang Kamiel leefde 
was het echtpaar veel op reis met vrienden 
en Maria maakte heel wat knappe foto’s van 

hun buitenlandse vakanties in bergachtige gebieden. Haar verzameling 
dia’s toonde ze graag en ze mocht er fier op zijn. 
Aan haar bloementuin thuis heeft ze ook altijd veel zorg besteed en haar 
tuiltjes droogbloemen waren spreekwoordelijk. 
Haar kleindochter Tine had haar beloofd om het overlijdensbericht en het 
bidprentje in de herkenbare stijl van haar Pitteken uit te werken.  

De 73-jarige Norbert Van Peteghem, die 
woonde op de Kruibekesteenweg nr. 90, is 
op 3 december op een veel te vroege leeftijd 
overleden. De voorbije zomer reed hij nog 
op zijn koersfiets door de straat. Hij was de 
levensgezel van Clothilde van ’t winkeltje 
vooraan in de Piet Stautstraat. Dagelijks 
wandelde hij naar Clothilde (voor zij naar de 
Grootenbosch verhuisde) en rond de wijk; 
we zullen hem missen in het straatbeeld. 
(Met dank aan Marie-Louise Vyt) 

Op 13 december overleed in AZ Nikolaas in 
Sint-Niklaas Gilbert De Dobbelaer, geboren 
te Beveren op 1 februari 1936. Hij was de 
levenspartner van Christiane Gooremans en 
was wellicht de bekendste Beverse groen-
ten- en fruithandelaar. Gilbert leurde vanaf 
zijn 10 à 12 jaar en was gekend onder de 
naam ‘den Joe Banan’. Hij had vele jaren een 
groentenkraam op de dinsdagse markt.  
Hij had 5 kinderen, 5 kleinkinderen en 2 ach-
terkleinkinderen. 

Hij hield zich de laatste jaren graag bezig door aan schietingen mee te doen 
en vooral aan het kaartspel. 
Een verraderlijke longontsteking was oorzaak van zijn onverwacht overlijden. 

Op 22 november overleed in WZC De Notelaer 
Emerence (Emmy) Van Geertsom. Zij was de 
weduwe van Roger De Meurichy. Roger was in 
de vijftiger en zestiger jaren van vorige eeuw 
medeorganisator van snelheidsraces voor 
motoren die toen in de centrumstraten van 
Beveren gereden werden. Zij baatten ook 
jarenlang in de Kasteeldreef een zaak uit in 
tweedehandswagens. Daarnaast hadden ze in 
de jaren zestig en zeventig het welbekende 
café ‘Onder de Toren’. Na een zwaar verkeers-
ongeval herstelde Roger nooit meer volledig 
en hij overleed dan ook enkele jaren nadien. 
Emerence werd 98 jaar en overleefde haar 

man meer dan veertig jaar. Zij had drie dochters, tien kleinkinderen en vier-
entwintig achterkleinkinderen.

De Beverse Klok biedt aan haar ganse familie haar oprechte deelneming aan.
Aan de rouwende families onze oprechte deelneming en sterkte 
toegewenst. 

RP

schePenwissel 
Inge Brocken was tot 1/1/2022 als schepen bevoegd voor erfgoed en toerisme. 
Ze geeft nu de fakkel door aan Laura Staut maar ze blijft wel gemeenteraadslid. 
Laura is de dochter van Wim Staut en Anneke Van Leugenhaege, zij woont sinds 
enige tijd in Prosperpolder en werkt bij de Erfgoedcel Waasland. 

RP 
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In de TuIn
winter!

 
We hebben de kortste dag achter de rug. Nu begint de zon aan haar langzame 
klim tot ze rond 21 juni weer haar hoogste punt zal bereiken. Rond deze tijd vier-
den Germaanse volkeren het joelfeest om te vieren dat ze de donkere dagen en 
lange nachten achter zich konden laten en konden uitkijken naar een nieuwe 
lente. En dat is nog altijd zo!
In de tuin is het nog altijd kleddernat. Na enkele mooie dagen met open weer en 
veel zon kregen we weer bakken regen over ons heen. Het mag nu stilaan gaan 
ophouden. Ondertussen maakt het weer rare sprongen. Eind december hadden 
we dagen met ongekend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zullen we 
dan in mei nog vorst over ons heen krijgen? Hopelijk niet, want dat kunnen tui-
niers missen als kiespijn.
 
Eind december is ongeveer de limiet om de ‘abc’ bomen te snoeien. Bij Acer 
(esdoorn), Betula (berk) en Carpinus (haagbeuk) begint namelijk de sapstroom 
vroeg op gang te komen. Tel daar de druiven en de notelaar maar bij. Sapverlies 
door snoeiwonden is voor planten nooit goed en put de planten uit. Dringend 
doen dus!

December is ook de laatste 
maand dat tulpenbollen kun-
nen geplant worden. Monty 
Don van Gardeners’ World nam 
in zijn programma ooit de proef 
op de som. Hij plantte een reeks 
tulpenbollen in oktober en 
dezelfde soort eind december 
en uiteindelijk kon hij vaststel-
len dat er geen verschil was in 
het opkomen en bloeien van de 
twee reeksen. Handig meege-
nomen, want in de loop van 
december zijn veel plantenbol-

len aan de helft van de prijs. Ik deed enkele weken geleden ook hetzelfde experi-
ment met het oppotten van drie grote bloempotten met tulpenbollen en zelfs 
narcissen. Het resultaat laat ik jullie in de lente weten. Ik kijk er al naar uit want er 
is weinig dat het lentegevoel beter kan oproepen dan bloeiende tulpen en narcis-
sen.

Sommige tuiniers twijfelen nog 
hoe ze hun hortensia’s moeten 
snoeien. Het is nochtans niet moei-
lijk. Je moet enkel weten welke 
soort je in de tuin hebt. Om te 
beginnen heb je de macrophylla’s. 
Dat zijn de zogenaamde ‘boeren-
hortensia’s’ met hun, meestal ron-
de, bloemhoofden in schakeringen 
van rood, blauw, purper of wit. Die 
bloeien op takken die het vorige 
jaar gegroeid zijn. Snoei in maart 
bij die soort enkel de uitgebloeide 
bloemen tot op het daaronder lig-
gende knoppenpaar. Die zullen in 
maart al beginnen schieten en die 
zie je dus als groene jonge scheu-
ten. Snoei je dieper dan snijd je de 
bloemen weg en zal je moeten 
wachten tot het volgend jaar. De 
drie jaar oude takken mogen tot 
op de grond worden weggehaald. 
Die herken je aan de afbladderen-
de schors. Zo stimuleer je de struik 
om nieuwe scheuten aan te maken.

Cor Van Gelderen van kwekerij 
Esveld in Boskoop vertelde me ooit 
dat hij om de vijf tot zeven jaar in 
de winter alle takken van de 
macrophylla’s wegsnoeide om de 
struiken volledig te verjongen. En 
die kan het weten want hij beheert 
op zijn kwekerij de nationale 
Hydrangeacollectie van Nederland.

De paniculata’s of schapenkoppen bloeien op het nieuw gevormde hout van dit 
jaar. De scheuten met de bloemen erop snoei je voor tweederde tot driekwart 
terug. Je kan hier ook drastisch verjongen door dieper in te snoeien indien je de 
struik klein wil houden.
De Annabellen daarentegen, de grote witte bollen, mag je tot op 30 tot 40 centi-
meter volledig wegsnoeien. Maar let op, hoe dieper je snoeit, hoe meer ze groeien 
en hoe groter de bloemen. Dat betekent ook dat ze bij regen zwaar worden en 
gemakkelijker omver vallen.

De volgende soort is de 
eikenbladhortensia. Die 
bloeien net zoals de 
macrophylla’s op het hout 
van het vorige jaar. Daar-
van snoei je de oude, zij-
waarts groeiende en 
neerliggende takken tot 
op de grond terug. Ook de 
uitgebloeide bloemen 
mogen er in maart af.
Tot slot heb je de Klimhor-
tensia. Net zoals de boe-
renhortensia’s bloeien die 
ook op de scheuten van 
het vorige jaar. Als je die 
na de bloei in de zomer 
terugsnoeit heeft de plant 
nog voldoende tijd om 
nieuwe scheuten aan te 
maken en zal ze het vol-
gende jaar weer uitbun-
dig bloeien.

We snakken allemaal naar wat droog, desnoods koud maar zonnig weer met een 
open blauwe hemel zodat we die donkerste dagen achter ons kunnen laten. Er is 
wel één zekerheid, we klimmen langzaam uit het dal en heel in de verte kunnen 
we de lente al zien komen.
Ik wens alle lezers een heerlijk nieuw tuinjaar en een voorspoedig en een gezond 
2022!

FRAnçois

Tulp Little Beauty.

Narcis ‘Marieke’.

Hydrangea paniculata, de zogenaamde 
schapenkoppen.

Eikenbladhortensia ‘Harmony’.

De bloem van de klimhortensia.

sPreUK Van ’t jaarGetij  
Draagt de Nieuwjaarsmaand een sneeuwwit kleed 

Dan is de volgende zomer gloeiend heet. 
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horizontAAL: 
(1) op voorwaarde van 
(4) stemming (8) popu-
laire vorm vr scheids-
rechter (10) belangrijke 
persoon (12) stop! (13) 
verdriet (15) kiloliter (17) 
weide (18) in zee uitste-
kende dam (20) iem die 
buitengewoon begaafd 
is (22) radiozender (23) 
teletekst (24) scheut (27) 
voldoende gekookt (29) 
Neon (30) zuurtegraad 
(31) achtervoegsel (32) 
wacht die bij noodgeval-
len moet ingrijpen (34) 
periode waarin men nog 
niet volwassen is (35) 
stuurs

VerticAAL: 
(1) ik (Fr) (2) top secret 
(3) zwak licht (4) deel vh oor (5) observatiepost (6) identiteit (7) Milaan-San Remo (9) 
hebben 1e pers enk vt (10) snel (11) botermerk (14) Bijbelse naam (16) mannennaam 
(19) aan de rechterzijde (21) verdieping (25) algemeen Nederlands persbureau (26) 
nee (D) (27) dialectische vorm vr jij (28) spinnenwebdraad (30) voorzetsel dat door, bij, 
met uitdrukt (33) knock-out

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUzzeL 269

KrUiswoordPUzzel 272

crYpto 98 zoek het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers zijn zeLfde LettersOnder de appelboom

Ik kwam thuis, het was 
een uur of acht en zeldzaam 
zacht voor de tijd van het jaar, 
de tuinbank stond klaar 
onder de appelboom 
 
ik ging zitten en ik zat 
te kijken hoe de buurman 
in zijn tuin nog aan het spitten 
was, de nacht kwam uit de aarde 
een blauwer wordend licht hing 
in de appelboom 
 
toen werd het langzaam weer te mooi 
om waar te zijn, de dingen 
van de dag verdwenen voor de geur 
van hooi, er lag weer speelgoed 
in het gras en ver weg in het huis 
lachten de kinderen in het bad 
tot waar ik zat, tot 
onder de appelboom 
 
en later hoorde ik de vleugels 
van ganzen in de hemel 
hoorde ik hoe stil en leeg 
het aan het worden was 
 
gelukkig kwam er iemand naast mij 
zitten, om precies te zijn jij 
was het die naast mij kwam 
onder de appelboom, zeldzaam 
zacht en dichtbij 
voor onze leeftijd.

Rutger Kopland (1934 – 2012)

de wetenschaPPer
mezenBoL

Sinds jaar en dag hangen we mezenbollen in 
de tuin. Je merkt dan dat enkel mezen erin 
slagen om zich vast te houden en andere 
vogels niet. Vinken en roodborstjes kunnen 
het niet, ze wachten beneden om de restjes 
op te pikken. Mezen hebben korte, krachtige 
poten die van pas komen om zich vast te zet-
ten in een vetbol of om in bomen te klim-
men. Ze hebben meer kracht in de klauwen. 
Nestgedrag kan ook veel verklaren. Mezen 
en spechten broeden van nature in holen en 
zijn dus geschikt voor de nodige acrobatie. 
Merels, vinken en roodborstjes behoren tot 
de nestbouwers en hebben niet de behoefte 
om zich vast te klampen aan de boomschors.  

Ze zoeken hun voedsel op de grond.
WA
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Ik ben Ilse Janssens, en als 
dit wordt gepubliceerd, 
waarschijnlijk al 55 jaar. 
Gehuwd met Dirk en 
wonende te Melsele. Ik 
heb lang geleden van 
acteren mijn beroep kun-
nen maken, helaas staat 
dat sinds de coronatijd op 
een zeer laag pitje. Ik ben 
mama van 2 fantastische 
kinderen, Chloé en Lars en 
sinds juni oma van een 
kleindochter Sam. Ze gaat 
mij later Yiayia noemen 
(=oma in het Grieks), want 
mijn dochter is op 21 juni 
bevallen tijdens haar 
vakantie in Griekenland. 

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Mijn hobby is mijn werk en mijn werk is mijn hobby, dus toneel staat wel op de 
eerste plaats. Ik kook heel graag, veel en uitgebreid. Ik deel ook een passie voor het 
verzorgen en kweken van planten en kamerplanten. Ik heb er nu zo een kleine 200 
denk ik :-). Mijn voorkeur gaat vooral uit naar de palmen en de citrussoorten.  Ik 
ben enorm gefascineerd in de ontwikkeling van een zaadje tot een plant of bloem. 
Daarnaast volg ik ook Spaanse les in het volwassenonderwijs.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden? 
Goh, dat is een hele moeilijke. Ik hou van disco, maar ook van new-wave tot rock of 
Nederlandstalig, als het maar dansbaar is en goed klinkt. Ik kan ook uren luisteren 
naar Julio Iglesias of naar Franstalige songs.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Geen idee, dat mogen mijn kinderen beslissen. Liefst niet te melig.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je 
liefst op TV?
In mijn jonge jaren speelde ik volleybal, maar 
omdat ik toendertijd een vriendje had, heb ik het 
niet lang meer volgehouden. De laatste jaren ging 
ik graag lopen, maar vanwege een knie-operatie 
komt hier ook weer niet veel meer van in huis.

Wie bewonder je?
Eigenlijk niemand. Maar als ik één iemand moet 
noemen, dan was het Frank Aendenboom. Een 
hele goede vriend en collega. 

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Ik slaap nog steeds met mijn kinderdekentje. Het is een soort van Sole Mio met 
een satijnen randje aan. Daar aan krabben voor en na het slapen is mijn dagelijkse 
guilty pleasure.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Pride and prejudice van Jane Austen

Hoe kom je tot rust?
Voor de TV met mijn dekentje.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Mijn echtgenoot leren kennen en de geboorte van mijn kinderen.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Paros, een eiland in de Griekse Cycladen.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van 
alle tijden? (en waarom?) en wie is/was de 
sympathiekste (groot)Beverenaar?
Opnieuw Frank Aendenboom en Walter Cools 
(vroegere voorzitter van KET) was voor mij de 
sympathiekste Beverenaar/Melselenaar.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Als je die 4 kan combineren vind ik het top.

Wat is voor jou geluk?
Een geweldige theatervoorstelling spelen, een gezellig avondje met het gezin of 
met vrienden… Gezond blijven en iedere dag kunnen lachen.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? 
Koffietje met een sigaretje.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Lezen gebeurt vrijwel enkel op vakantie en vermits mijn echtgenoot niet graag 
fietst, maken we er meestal een wandeling van.
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Op een terras zitten van eender welke café en de mensen in het oog houden.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Ik kan wel iemand bedenken maar die ga ik hier niet met naam benoemen. Verder 
niemand hoor, leven en laten leven, als ze maar goedendag zeggen.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Toen ik een jaar of 3 was, had mijn grootmoeder limonade van Limel (ik denk toch 
dat het merk zo heette) Geel-groene limonade in een geribbelde fles met beugel-
sluiting die onder de trap stond in de spender.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan ilse janssens

Politiek maakt een slech-
te beurt. Dat zegt de 
oppositie, maar de bur-
ger begint er op den 
duur ook kop noch 
staart aan te krijgen. 
Vooral het viseren van 
de cultuursector schiet 
velen in het verkeerde 
keelgat. Artiesten wor-
den verwezen naar de 
bedelstaf, terwijl de Ant-
werpse Meir uitpuilt van 
hoofdzakelijk Nederlan-

ders. Ondertussen is de sluiting teruggedraaid en krijgt de sector terug wat 
ademruimte, althans voor kleinere optredens.

De organisatie van het vaccinatiecentrum in onze gemeente kreeg de laatste 
weken veel kritiek. Mensen morren graag en zeker via de sociale media. Noch-
tans kreeg de organisatie bij aanvang veel lof. Vrijwilligers en professionelen 
hebben geen moeite gespaard en alles liep tot ieders tevredenheid. Kritiek komt 
zoals gewoonlijk van mensen aan de zijlijn. Er gingen stemmen op om de boos-
terprikken terug te bezorgen in de sporthal van Beveren. Daardoor zou de snel-
heid kunnen worden opgevoerd. De overheid verdedigt zich met het feit dat de 
sporthal al een geruime tijd niet meer kon gebruikt worden door sportclubs en 
scholen. Dat zorgde voor heel wat frustraties.
Daarenboven blijkt dat de vaccinatiebereidheid in onze gemeente zeer hoog is, 
zodat het wat langer duurt voor iedereen aan de beurt is. De risicogroepen 
waren de eerste doelgroep en vanaf nu komt de brede bevolking aan beurt. De 
coördinator van het vaccinatiecentrum maakt zich sterk dat elke inwoner van 
Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht een uitnodiging zal gekregen hebben tegen 
31 januari.

WA

bij de cartoon



Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste 
voorwaarden!

Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels

GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Johan's Viscenter
“uw visspeciaalzaak”

Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot  uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u

Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30

Maandag : wekelijkse rustdag

Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN
Tel.: 03/775.33.16.                   www.johansviscenter.be                                        

MijMerinGen(2)
de Beste Wensen Voor 2022!

mijn top 10 VAn 2021
1 De inzet van zovele vrijwilligers tegen het spook C.  Niet te vergeten de voort-
durende oorlogsinspanningen in de ziekenhuizen en de zorgcentra. Chapeau!
2 Het andere spook uit de USA D.T. dat uit de actualiteit is verdwenen, hoe 
leutig is da…
3 Wout Van Aert wint een tijdrit, een bergrit en een massaspurt in de Tour. Mij 
horen roepen?
4 Merci Marc Van Ranst. Prachtige truien ook.
5 De merkwaardige samenwerking in Antwerpen tussen Bart De Wever en SP 
kopstuk Jinnih Beels. Al klachten gehoord?  Nee?  Tof
6 Zelden zo een mooie beelden gezien bij een overlijden. Zijn lach, zijn dans-
passen, zijn enthousiasme…. Genieten van Desmond Tutu zaliger.
7 ‘La casa de papel’  Ook stiekem gesupporterd voor de slechteriken?
8 Luca Brecel breekt eindelijk door: een beetje speciaal maar toekomstig WK-
winnaar.
9 Mijn wit winterroosje. Tot half december hield zij(?) het vol in den hof. Prach-
tig om zien bij het optrekken van de rolluiken.
10 Mijn kleinkinderen behalen mooie cijfers op school! (kon ook mijn nr 1 
geweest zijn)

mijn fLop 10 VAn 2021
1 De ontkenning van het spook C. door zovele mensen. De aarde is rond, de 
aarde draait rond de zon, Anderlecht is veruit de beste ploeg,  C. bestaat en 
moet bestreden worden door bvb vaccinatie, is dat nu zo moeilijk?
2  Evenepoel die van de media de volle laag krijgt na het WK. Zo behandel je 
een toekomstig zesvoudig tourwinnaar niet! 
3 De bestorming van het Capitool. Blijkbaar is een deel  van de Amerikanen 
besmet met een nogal rechts virus dat een vorm van waanzin veroorzaakt.
4 Het slecht maken van top coaches is een sport geworden. Enkel diegenen die 
de strenge selectie niet overleefden, komen aan de klaagmuur staan. De coach 
van basket Oostende al bezig gezien? “I kill you” blijkt uit zijn ogen als iemand 
iets verkeerd doet. En toch dragen alle (ex)spelers hem op handen. Zo speel je 
10 jaar na mekaar kampioen en zo zijn de turnsters en de volleymeisjes nu 
wereldtop. Maar een beetje oppassen wat je zegt mag natuurlijk ook wel.
5 De manier waarop de Belgian Cats behandeld zijn op hun uiterlijk, hun 
geaardheid. Met een beetje geluk hadden ze zelfs een medaille behaald maar 
dat werd dan ondergesneeuwd door onze vriend.
6 De overdosis Gert Verhulst. (en zijn akoliet)
7 Neanderthalers blijven toegang krijgen in het voetbal. In Engeland moeten 
zij zich bij elke wedstrijd komen melden op het politiebureau en ze moeten 
hun knots inleveren.
8 Ik kan niet meer winnen in het dammen tegen mijn kleinkinderen. Bij hen 
staat dat dan weer in hun top 2021.
9 De mensen die getroffen werden in Wallonië moeten dringend beter gehol-
pen worden.
10  De teloorgang van FC Barcelona, de club die mij in betere dagen zoveel 
plezier bezorgde. 

PAul

Feest in de St.-Martinuskerk

Op zondag 19 december beleefde de katholieke gemeenschap in onze 
gemeente een hoogdag 
met de aanstelling van E.H. De Baets tot pastoor van onze gemeenschap. Het 
bisdom plukte hem weg uit zijn parochie ‘De Goede Herder’ uit Drongen. De 
liturgie kon worden gevolgd  via livestream. De benoemingsbrief werd voor-
gelezen door deken Vermeulen en de kersverse pastoor werd gevraagd om de 
sacramenten toe te dienen. Patrick De Baets aanvaardde de aanstelling. In zijn 
dankrede betrok hij al zijn medewerkers en getuigde hij van een spontaneï-
teit, eenvoud en humor die het beste doet verhopen. In onze vorige editie kon 
de lezer kennismaken en hadden we een uitgebreid interview. 
Aangepaste psalmen werden gebracht door een gelegenheidskoor 

o.l.v. Godfried Van  
de Vyvere, samenge-
steld uit de koren 
van de regio. De kerk 
was naar coronanor-
men afgeladen vol 
en prachtig versierd. 

We wensen E.H. De 
Baets proficiat en 
veel succes, er is 
geen mooiere tijd 
om het werk aan te 
vatten als deze kerst-
tijd.

WA

GUst
Och zei Gust toen zijn vrouw hem op dieet had gezet.  

Hop en gerst zijn planten,
 dus bier is technisch gezien toch een salade !

mooie 
Woorden
De mooiste 
tijd van het 

jaar, 
is tijd met 

elkaar
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.Femke De Bruyn goud op de  
Belgische kampioenschappen junioren

Femke De Bruyn, lid van de Koninklijke Judoclub in Beveren moest alweer aan 
de bak op het BK in Herstal, waar de beste judoka’s van het seizoen moesten 
kampen voor een medaille.

In november behaalde Femke al een zilveren medaille in de -70kg op de Open 
Belgische Judo Kampioenschappen Senioren te Herstal.
Ook op de Vlaamse Kampioenschappen Juniores in de categorie tot 70 kg 
welke doorgingen te Nevele kon Femke dankzij een schitterend parcours de 
lakens naar zich toe trekken met als beloning een gouden medaille.

Na deze mooie resultaten was er voor Femke als laatste jaar Junior nog één 
doel, schitteren op de Belgische Kampioenschappen. 
De 8 beste judoka’s van het land, 4 Vlaamse en 4 Waalse, kampen voor de 
begeerde Belgische titel. Door de steeds strengere coronaregels konden er 
geen supporters mee om Femke aan te moedigen, maar online konden de 
wedstrijden wel gevolgd worden.

De eerste wedstrijd was nog een beetje zoeken naar het juiste ritme, maar 
nadien ging het alleen maar vlotter met overtuigend judo. Met een houd-
greep en twee maal een schouderworp liet Femke zien dat ze momenteel de 
sterkste is.

Papa Gust was natuurlijk ook zeer tevreden als coach. 
BRuno BeRtels

De winterstop is ook de tijd van de wintermercato. Hieronder een overzicht 
van 11 jaar wintertransfers van Waasland-Beveren.
In januari 2011 kwamen Kristof Goessens (SK St-Niklaas), Julien Tournut (Lier-
se) en Frank Wiafe Danquah (Ferencvaros). In januari 2012 versterkt WB zich 
met Jurgen Cavens en Tomas Radzinski wiens laatste club Lierse was (Rad-
zinski  zat al een half seizoen seizoen zonder club). Beiden hadden een groot 
aandeel in de promotie. 
In januari 2013 komen niet minder dan vijf nieuwe spelers : Mohammed Aou-
lad en René Sterckx (Anderlecht), Jordan Remacle en Stijn De Smet(AA Gent) 
en Jonas Ivens(Groningen). In januari 2014 is de Nigeriaan Reuben Gabriel 
van het Schotse Kilmarnock de enige nieuwkomer. Het jaar daarop (2015) 
opnieuw vijf nieuwkomers tijdens de winterstop : Dylan De Belder (Bergen), 
Jonathan Wilmet(KV Oostende), Florian Vanzo (Club Brugge), Kevin Osei 
(Olympique Marseille) en Rachid Bourabia (Lierse).  In 2016 komen Siebe 
Schrijvers (Rc Genk) en Ousseynou Cisse (Rayo Vallecano)
Vier nieuwkomers in januari 2017 : de Senegalees Cheriff N’Diaye (Diaraf 
Dakar), de Fransman Steeven Langil (Legia Warschau), de Guineeër  Ibrahima 
Conte (KV Oostende) en Leandro Rodriguez, een Uruguayaan van Everton. In 
januari 2018 komt de Fransman Rachid Ait-Atmane over van het Spaanse 
Gijon, daarnaast ook nog drie Belgen , Daan Foulon van Anderlecht, Niels Ver-
burgh van Club Brugge en Louis Verstraete van AA Gent. In 2019 komt de 
Kroaat Franko Andrijasevic over van AA Gent en de Montenegrijn Stefan Milo-
sevic (Iska Danilovgrad). In januari 2020 maar één nieuwkomer, de Pool Jakub 
Piotrowski van Rc Genk. 
Vorig seizoen kwamen naast een derde keeper (Bill Lathouwers van MVV) 
opnieuw Louis Verstraete (Antwerp), Sivert Heltne Nilsen  (een Noor die bij het 
Deens Elfsborg speelde) en de Nederlander Jeremy Cijntje van Heracles 
Almelo. 

NIELS VERBURGH was één van die vele wintertrans-
fers. De 23-jarige verdediger is nu een vaste waarde 
bij het Luxemburgse Jeunesse d’Esch, nog altijd in 
de running voor de titel in Luxemburg. Verburgh is 
één van de 33 Belgen, actief in het Groothertog-
dom. In de zomer van 2018 verliet hij de Freethiel 
voor het Nederlandse Roda JC waar hij twee seizoe-
nen bleef. Daarna ging de bij Club Brugge opgelei-
de speler naar Roeselare. Bij Jeunesse d’Esch is 
sinds dit seizoen JEFF STRASSER trainer. Strasser 
werd 98 keer Luxemburgs internationaal en speel-
de bij Metz, Kaiserslautern, Borussia Monchenglad-

bach en Straatsburg. In 2015 was hij trainer van Fola Esch toen Waasland-
Beveren er in de voorbereiding te gast was (0-0). 

RB  

jean janssens.
Jean Janssens mocht op 12 december de laatste thuismatch van 2021 voor Waasland-Beveren op 
gang trappen. Het leverde de club eindelijk nog eens een thuiszege op tegen Deinze. De Jean, 77 jaar 
ondertussen,  is het clubicoon bij uitstek van SK Beveren. Hij speelde twintig seizoenen in de eerste 
ploeg . Met 654 officiële matchen ( competitie, beker en Europees voetbal) is hij na Freddy Buyl (674) 
de man met de meeste matchen voor Beveren op de teller. Jean Janssens scoorde daarin 244 goals. 
Als we  de vriendenwedstrijden meerekenen komt Jean aan meer dan 800 matchen voor geel-blauw 
( in de periode 1961-1981, de tijd dat hij actief was in de eerste ploeg, speelde Beveren 239 vrienden-
matchen waarvan 72 tegen buitenlandse tegenstanders).
Op 20 augustus 1961 debuteerde  hij in de eerste ploeg in een vriendschappelijk treffen tegen Waes-
landia Burcht (2-1 zege). Zijn laatste match was op 10 mei 1981 toen Beveren op de voorlaatste speel-
dag met 0-1 verloor van Club Luik. Twee maand eerder (3 maart 1981) werd hij samen met Freddy Buyl 
gevierd voor 20 jaar eerste ploeg in een jubileummatch 
tegen het Duitse Borussia Monchengladbach (met onder-
meer de jonge Lothar Mattheus in de ploeg en trainer 
Jupp Heinckes op de bank). Beveren won met 3-1 na goals 
van Erwin Albert, Dieter Weihrauch en Danny De Cubber. 
In 1979 kreeg Jean de Gouden Schoen. Hij speelde ook 7 
keer voor de Rode Duivels. In zijn laatste interland maakte 
hij de winninggoal op Noorwegen (1-2 zege). Jean Jans-
sens sloot zijn actieve voetballoopbaan af bij toenmalig 
derde klasser SV Bornem in 1985. 

RB
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Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw kenden wij in Vlaanderen op vele 
feesten en bals het fenomeen van “de kuskesdans”. Dit niet onbelangrijk 
onderdeel van de fuif werd ingezet met één van de vele versies van “La 
Bamba”. Ik ben ervan overtuigd dat ik het verloop van de dans niet aan jullie 
uit de doeken moet doen…
Na de “kuskesdans” of “den bamba” werden dan steevast een aantal slows 
gespeeld.  De jongens en meisjes die elkaar waren tegengekomen in de 
kring konden op die manier elkaar iets beter leren kennen. Opmerkelijk is 
dat dit gebruik enkel en alleen in Vlaanderen bekend was. De grote Neder-
landse mobiele discobars zoals Veronica’s Drive-in Show en Avro’s TopPop 
Disco Show probeerden het fenomeen ook te exporteren naar Nederland 
maar dit kende maar weinig succes.
Onze nuchtere noorderburen weten niet wat ze misten.
De melodie van “La Bamba” zou al dateren van de zeventiende eeuw en te 
situeren zijn in de buurt van het Mexicaanse Veracruz. Het nummer werd 
traditioneel als openingsdans tijdens bruiloften gespeeld. Toen lokaal 
artiest Andres Huesca Y su Trio Huracan het begon te spelen verwierf het 
nummer enige bekendheid. 

Ritchie Valens, die van 
Mexicaanse afkomst 
was, scoorde in 1958 
een monsterhit  met 
“La Bamba” dat eigen-
lijk het B-kantje was 
van “Donna”. Hij zou het 
nummer leren kennen 
hebben via een neefje 
die het op een brui-
loftsfeest had gehoord.
Valens kwam om het 
leven in een vliegtuig-
ongeval op 3 februari 
1959, samen met o.a. 
Buddy Holly en The Big 
Bopper.

Naast de versie van Ritchie Valens verschenen er in de loop der jaren nog 
tientallen andere versies van o.a. Harry Belafonte, The Ventures, Trini Lopez, 
Dusty Springfield, Neil Diamond…enz. 
Zelfs Raymond Van het Groenewoud waagde zich ooit aan het nummer. 
Alleen al in de USA zouden  meer dan 150 versies zijn opgenomen. 
In 1988 werd door Rhino Records een album uitgebracht met als titel “Best 
of La Bamba”. Je vindt daar o.a. uitvoeringen van illustere groepen met klin-
kende namen als “The Rice University Marching Owl Band” of “The Mormon 
Tabernacle Choir”…
In 1987 werd een film gemaakt over het leven van de jong gestorven Rit-
chie Valens met als titel “La Bamba”.  Acteur Lou Diamond Philips vertolkte 
Valens. De muziek werd gespeeld door Tex-Mexband Los Lobos. Zij kregen 
van regisseur Luis Valdez de opdracht om de liedjes van Ritchie Valens in 
een nieuw kleedje te steken hetgeen wonderwel lukte.  Zowel de film als de 
soundtrack werd een enorm succes. Los Lobos genoot mee van dit succes 
en hoewel zij reeds jaren schitterende platen maakten leerde ook een 
ander en groter publiek hun muziek via deze weg smaken.

PAul VeRelst

oPtiMistische VirolooG 
Geert Van Minnebruggen, viroloog uit Verrebroek, kwam aan het woord in ’t 
Koerierke van 10 december en vertelde dat hij altijd optimistisch is omdat 
elk probleem een intrinsieke opportuniteit met zich meebrengt om het 
beter te doen in de toekomst. De snelheid waarmee we in de afgelopen 2 
jaar wetenschappelijke inzichten gekregen hebben in het coronavirus, zijn 
het verbluffende resultaat van de dagelijkse toewijding van alle takken van 
de medische en wetenschappelijke wereld, en zelfs breder: van onze volle-
dige maatschappij. De zorg in het bijzonder heeft in erg moeilijke omstan-
digheden gewerkt en doet dat nu nog. Enorm veel respect voor hen. Het is 
onze verdomde plicht om deze mensen te steunen en een warm hart toe te 
dragen. 

In 2022 gaan we vermoedelijk nog een moeilijk schakeljaar tegemoet, maar 
daarna zou het ergste achter de rug moeten zijn. Nog even op de tanden 
bijten dus. Het komt goed. Blijf er rotsvast in geloven. 

RP 

welKoM in  beVeren

Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Ingeborg De Meulemeester, burge-
meester Marc Van de Vijver, vertegenwoordigers van Gastvrij Beveren en kunste-
naar Stefaan Van Biesen.

In Beveren leven maar liefst 111 nationaliteiten samen. Gastvrij Beveren, een ver-
eniging die zich al enkele jaren inzet voor het lot van vluchtelingen die opgevan-
gen worden in onze gemeente, wil door een positieve beeldvorming over ‘samen-
leven in diversiteit’, bouwen aan een Beveren met meer respect en verdraagzaam-
heid. Om op artistieke wijze de diversiteit in onze samenleving weer te geven, 
deed Gastvrij Beveren beroep op de Melseelse kunstenaar Stefaan Van Biesen. Het 
spandoek kreeg een prominente plaats op het Gravenplein in samenwerking met 
de gemeente Beveren en de GROS (Gemeentelijke adviesraad voor Ontwikke-
lingsSamenwerking). 
En zo wordt de ambitie onderstreept een gemeente te zijn voor alle inwoners 
ongeacht godsdienst, ras, aard of origine.

WA
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OPLOSSING CRYPTO 98

KIWI   SCALA   DOMPER   PRIJSELIJK   
DOPINGVRIJ   STILZWIJGEN   LIEFHEBBER   
GRONDZEIL   
MATELOOS   INVLOED   VISKOM   KNAAP  
en dus …  WAPENWEDLOOP

groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

EurEka!
AfLeVering 36

henri BecqUereL (1852-1908),  pierre (1859-1906) en mArie cUrie (1867-1934)
de ontdekking VAn rAdioActiViteit

Henri Antoine Becquerel volgde in 1892 na zijn ingenieursstudie zijn vader op als 
professor in de fysica. Hij onderzocht de pas ontdekte röntgenstralen. Hij ontdekte 
dat een uraanzout de eigenschap bezat om een fotografische plaat, gewikkeld in 
een ondoorschijnend zwart papier, zwart te maken. De stof bleek dus een bepaal-
de soort straling uit te zenden.

Pierre Curie  werd in 1885 
professor in het natuurkun-
dige laboratorium ‘l’Ecole de 
Physique et de Chimie Indus-
trielle’ in Parijs. Later doceer-
de hij aan de Sorbonne. Zijn 
echtgenote Maria Sklodows-
ka studeerde natuurkunde 
en chemie in Warschau en 
Parijs. Ze werd medewerker 
en echtgenote van Pierre 
Curie die in 1906 overleed. 

Pierre en Marie in 1895 tijdens hun huwelijksreis.

Ze werd de eerste vrouwelijke professor aan de Sorbonne. Het echtpaar onder-
zocht een aantal elementen op eventuele stralingseigenschappen. Ze ontdekten 
dat THORIUM radioactief was. Bij het onderzoek van de stralingsactiviteit van 
uraanerts bleek dat dit meer dan vier maal zo groot was als die van zuiver URAAN. 
De verklaring vonden ze in het feit dat  in het uraanerts nog twee radioactieve ele-
menten verantwoordelijk waren voor deze anomalie. De elementen waren POLO-
NIUM (Po, naar het geboorteland van Marie) en RADIUM (Ra). Zuiver radium bleek 
100.000 maal radioactiever te zijn dan zuiver uraan. In 1934 stierf Marie ten gevolge 
van stralingsschade van de stoffen die ze bestudeerde. Haar dochter Irene Curie 
(1897-1956)  zette samen met haar echtgenoot Frédéric Joliot het werk verder.

In 1903 kregen de drie wetenschappers de Nobelprijs voor Natuurkunde. Marie 
Curie ontving in 1911 de Nobelprijs voor Chemie voor o.a. de ontdekking van 
polonium en radium. In 1935 kreeg het echtpaar Joliot-Curie de Nobelprijs voor 
scheikunde voor de ontdekking van kunstmatige radioactieve stoffen.

WA

Solvay congres 1927 (Brussel): A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, Th. de Donder, E. Schrödinger, J. E. Verschaffelt, 
W. Pauli, W. Heisenberg, R. H. Fowler, L. Brillouin;

P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H. A. Kramers, P. A. M. Dirac, A. H. Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr;
I. Langmuir, M. Planck, M. Curie, H.A . Lorentz, A. Einstein, P. Langevin, Ch.-E. Guye, C. T. R. Wilson, O. W. Richardson

Solvay congres 1933.

ons elsKe  
Wat doet een man die zegt dat hij bezig is met 
aqua-thermische behandeling van keramiek, 
aluminium en staal onder strikt toezicht? 
Dat is een man die de afwas doet onder 
commando en controle van zijn vrouw. 
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‘t klokzeel
VAn een BUreAU … 

Ik kreeg van een kleindochter die in Borgerhout een 
huis gekocht heeft, een stuk van een oude krant. Bij 
verbouwingswerken vond ze enige bladen van de 
Gazet van Antwerpen van 25 oktober 1972 die in de 
spouw van een muur moest zorgen voor de ‘nodige 
isolatie’.  
‘Binnen best met aardgaswarmte’ stond er in grote 
letters in de advertentie en een grote hond lag er lui 
voor een brandende gaskachel om dat te bevestigen. 
Verder werd aardgas in die advertentie een zuivere 
brandstof genoemd, ‘zowel binnen als buiten. Binnen 
een gezonde gezellige atmosfeer zonder reuk, stof 
noch roet en buiten geen luchtvervuiling.’ 
Of heel die ‘lofzang’ in 2021 nog steek houdt voor ver-
warming op aardgas, laat ik aan de kenners over. 
De advertentie meldt verder dat je de kachel kan 
huren voor 100 frank , dat het onderhoud gratis is en 
dat je bij huur of aankoop 300 frank plaatsingspremie 
krijgt. 

… Voor energieVoorziening… 
Er volgen dan een tiental adressen waar je terecht 
kunt in het  Antwerpse en omdat daar ook Beveren, 
Vrasenestraat 19 bij vermeld staat, heeft men mij de 
restanten van die krant bezorgd. 
En opvallend, bij die opsomming telkens alleen een 
adres maar geen enkel telefoonnummer. Toen wilde 
men graag nog met zijn (mogelijke) klanten van man 
tot man spreken.  
Gaskachels in de Vrasenestraat? Dat deed mij dadelijk 
aan de kachelwinkel van Opghenaffen denken. Maar 
dat kon onmogelijk huisnummer 19 zijn. Het bleek te 
gaan om het gezamenlijk kantoor dat Ebes en de 
Gasmaatschappij toen hadden ongeveer tegenover 
bakkerij Verstraeten. 

Daar konden de mensen die zich wilden beklagen 

over fouten in hun factuur of gebreken bij levering 

nog hun persoonlijk beklag komen doen. Let op, dat is 

geen eeuwigheid geleden. Maar het heeft niet mogen 

duren. Dat was zo nog enige jaren en dan ging dat 

bureau over naar de Kasteeldreef en daar kon je ook 

nog wel persoonlijk je problemen gaan bespreken.  

…dAt zijn kLAnten Liefst 

op AfstAnd hoUdt 

De grote breuk in het contact met onze energieleve-

ranciers kwam er voor ons, ik denk dat het rond het 

jaar 2000 was, toen de boel in de Kasteeldreef ‘opge-

kuist’ werd en alles verhuisde naar Sint-Niklaas.  

Contact is toch geen probleem, hoor ik ze daar zeg-

gen! Je kan alles telefonisch regelen, heet het dan. Ja, 

ja, dat kan; maar hoe? Als je eindelijk na een kwartier 

of langer aan de telefoon naar het refreintje “Al onze 

medewerkers zijn bezet, u wordt zo dadelijk gehol-

pen,’ geluisterd te hebben, eindelijk aan de beurt 

komt, mag je al van ‘veel geluk’ spreken. En soms blijkt 

het dan dat je naar iemand anders moet doorverbon-

den worden en begint je wachttijd opnieuw te lopen. 

Je moet niet vragen hoe hoog Ebes en de Gasmaat-

schappij de klantvriendelijkheid in hun vaandel voe-

ren. Hoe verder je bij hen wegblijft hoe liever ze het 

hebben!!!  

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 te vertel-
len over vroeger; over hun school- 
en hun soldatentijd. 
Zjeraar zegt dat hij in Duitsland 
gekazerneerd was en soms meer 
dat twee maanden van huis was 
en dat hij zo ’n goed leventje had 
dat hij wel 10 kilo zwaarder was 
geworden. 
Riekes vertelt dat hij zich voor zijn 
militaire dienst mispakt heeft. 
-Ik wist niet goed wat kiezen zegt 
hij. Ik dacht eerst aan de land-
macht, dan aan de luchtmacht en 
ten slotte heb ik voor de zeemacht 
gekozen omdat ik een groot stuk 
van de wereld wilde zien. 
-En is dat daar tegengevallen, 
vraagt Zjeraar. 
-Dat zal niet zijn zeker, zegt Riekes, 
ze staken mij toch wel in een duik-
boot, zeker. 

Heel PARMAANTELIJK (= par-
mantig, waardig, fier, trots) trip-
pelde de pauw de trappen van 
het kasteel op. Het woord is 
afgeleid van het Latijn premans, 
premantis wat betekent nadruk-
kelijk. In de loop der jaren is de r 
van plaats verwisseld zoals bij 
Christus/Kerstmis en het achter-
voegsel -elijk is bijgevoegd. 
Het woord ‘parmaantelijk’ wordt 
in ons dialect ook gebruikt voor 
iets wat opvallend, duidelijk 
gebeurt. ‘De vrederechter kwam 
tussen in de uitleg van de strij-
dende partijen; hij zegde: “ 
Meneer Van Oudeghem, ik heb u 
vijf minuten geleden ‘parmaan-
telijk’ horen zeggen dat ge het 
ongeval niet hebt zien gebeu-
ren en nu laat ge een beschrij-
ving horen als een getuigever-
klaring. Wat is het nu? Hebt ge ’t 
nu gezien of hebt ge ’t niet 
gezien?”

RP 

neM noU
extra dikke kaarten - huisstijl

naamkaarten - briefpapier - omslagen
 doorschrijf/formulieren

onderleggers - kaften - affiches - flyers
goud & reliëf - boeken - tattoo
geboortekaarten - trouwkaarten

uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk

genaaide boekjes 
offset & digitale druk vanaf 1 stuk

…

lasercut en graveren - textiel bedrukking
stickers - belettering auto's & gevels

bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie

groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen

lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas

...

Puursesteenweg 390A – 2880 Bornem
T 03 889 92 32   sales@graffi ti4paper.be


