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Het klein muziekske
Klein en plezant

Met slaande deuren
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DE BEVERSE KLOK

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

Lees ‘Maar die kat kom weer’ p. 8 Lees ‘Maar die kat kom weer’ p. 8 

Eindejaar en kerstsfeer zijn de ideale gelegenheden voor een feestdis. Het is 
de meest vredevolle periode van het jaar, maar het kan ook foutlopen. 
Meningsverschillen kunnen uitmonden in ruzie, tenzij  men er verstandig 
mee omgaat.  Spirituele dranken kunnen een politieke discussie of een 
familiekwestie doen escaleren. Het kan een absurde dialoog worden. Roep niet 
zo. Jij roept toch ook? Ik roep niet, ik verhef mijn stem. 

Ieder reageert op zijn eigen manier. Een goede ruziemaker heeft controle 
over zichzelf, luistert aandachtig naar de tegenpartij en beperkt zich tot rustig 
zeggen waar het op staat. Anderen reageren aanvankelijk niet en laten over 
zich heen lopen, ze gaan de discussie uit de weg. Met ontploffi  ngsgevaar als 
gevolg, als op een bepaald moment de druppel de emmer doet overlopen. 
De tegenstander wordt dan buiten proportie aangevallen en er worden 
dingen gezegd waar men achteraf spijt van heeft. Nadien is er enkel beeld 
zonder klank. De ruziemakers ontlopen elkaar en het komt nooit meer goed.

Naast onenigheden in de familie staat de burenruzie in de top 3. Het gaat 
vaak over kleinigheden, op het eerste gezicht banaal, maar ze kunnen de 
kwaliteit van het samenleven danig verstoren. Help, mijn buurman is een 
klusser. Tot daar, maar voornamelijk op zondag. Lawaaihinder is een van de
 meest voorkomende oorzaken. Een tweede probleem situeert zich op de 
perceelgrens. Bomen staan te dicht, houden zonlicht tegen en in de herfst zijn 
ze zo vrij om hun bladeren bij de buurman te droppen. Een blaff ende hond 
die bovendien zijn ‘gevoeg’ bij de buren pleegt. Een haan die bij de eerste licht-
stralen kraait alsof zijn leven er van afhangt. Gezond verstand en een goed 
gesprek kunnen veel oplossen, maar soms escaleert het confl ict tot een echte 
vete.

Een goede relatie zit vol confl icten en onenigheden. Het is zaak om er goed mee 
om te gaan. Hij verkiest groen in de woonkamer, zij wit. Hij wil ’s avonds laat 
naar een fi lm kijken, zij wil op tijd naar bed. Hij houdt van een kat, zij veraf-
schuwt dieren in huis. En dan zijn er de banale onhebbelijkheden: het dopje 
van de tandpasta, de toiletbril, het laatste velletje toiletpapier… Tolerantie en 
gevoel voor humor kunnen veel voorkomen. Men moet leren luisteren naar de 
ander. Vaak is men enkel bezig met zijn eigen idee en met het pogen om de ander 
te overtuigen. Het mag niet escaleren tot schreeuwen of een ordinaire scheld-
partij. De enige die dan naar beide partijen luistert, is de buurman. Iemand 
sprak: mijn partner wordt nooit hysterisch, maar historisch: ze haalt verhalen 
van vroeger terug naar boven. 
De enige mensen die het waard zijn om ruzie mee te maken zijn diegenen 
die je respecteert en de moeite waard vindt. 

Je kunt beter ruzie hebben met een wijze, dan vriendschap met een dwaas.

Toen toneelgroep KET ter gelegenheid van het stuk ‘Parochie van Miserie’ (2018) op 
zoek ging naar muzikanten, die in het stuk de socialistische fanfare van Sint Andries op 
de planken moesten zetten, kwamen wij toevallig in contact met ‘het Klein Muziekske’. 
Net als in alle Vlaamse dorpen en gemeenten was er eertijds in Doel de fanfare ‘Kunst 
en Vreugd’. Maar de stille leegloop van Doel betekende ook het verdwijnen van de 
fanfare. In feestzaal Saxonia gaven zij hun laatste concert op 12 oktober 2002. Ze ble-
ven nog wel met enkele overgebleven muzikanten de officiële activiteiten van Doel 
opluisteren (hulde aan het Brits monument en de 11 november viering) maar de 
meeste muzikanten vonden een nieuwe plaats in andere muzikale ensembles. Som-
migen verenigden zich in een vriendengroep en trokken weer anderen aan. Zo ont-
stond het ‘klein muziekske’. Een groep muzikale vrienden, verenigd voor het leven.
Ik had afgesproken met Jos Weemaes, de officieuze leider en spreekbuis van de groep. 
Hij is nog één van de weinig overgebleven muzikanten van de Doelse fanfare. We ont-
moeten elkaar in café Gaverland. Jos had een paar vrienden meegebracht en onder 
het genot van een frisse pint (men kent toch de spreuk van muzikanten: genen drank, 
gene klank) kwamen de anekdotes naar boven.
Zo vertelde Jos dat er voor de oorlog in Doel zelfs twee fanfares waren en dat hijzelf bij 
de koster muziekschool had gevolgd. Hij kon zich herinneren dat in zijn tijd  9 cafés in 
Doel waren (Hooghuis, Steenhuis, Saxonia, Roos, jagersrust, Saeftinghe…) en als het 
muziek buitenkwam, deden ze alle cafés aan. Nu spelen ze nog op verzoek in Doel de 
hulde aan het Brits monument (waarom dat verplaatst is weet niemand, maar nu Doel 
toch niet gaat verdwijnen komt het misschien terug op zijn oude plaats) en op 11 

Met een kat als blinde passagier!
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november. Voor de rest 
komen de muzikanten niet 
zoveel meer in Doel, het doet 
teveel pijn. Maar voor de rest 
spelen ze, waar ze gevraagd 
worden. En dat op de gekste 
plaatsen. Een paar weken 
geleden speelden ze nog met 
Sinterklaas boven op een dak. 
En nog maar even geleden 
speelden ze voor iemand die 
op pensioen ging. Om 7 uur ’s 
morgens begonnen ze en je 

moet niet verschieten in welke staat ze naar huis gingen. Zelfs de politie kwam pols-
hoogte nemen. Zo moesten ze eens spelen voor de gebuur van wijlen Wilfried Lau-
wers. ’s Morgens vroeg werden ze binnengelaten in het huis, dan stillekes den trap 
op en dan de slaapkamerdeur open en volle gas muziek. Als de mannen het vertel-

len hebben ze er nog deugd van. Voor de rest volgen de plaatsen elkaar op. Zo kon-
den ze nooit voorbij ’t Sas in Kallo, speelden ze bij de opening van de Beverentunnel 
(in het begin een smokkelroute volgens de mannen), speelden op de Scheldewij-
ding, op Carnaval, op smeiren van alle mogelijke verenigingen, op Meilsen Koers, De 
drakenbootrace van Antwerpen, de dijkfeesten van Kallo, de nieuwjaarsreceptie op 
de markt van de gemeente Beveren, bij Roos Pap, soms met de brandweer tijdens 
de Barbarafeesten. En bij elke locatie volgt een anekdote. Die mannen hebben in 
hun leven al veel plezier gehad en ook heel wat pinten verzet. Zonder in details te 
treden (jammer) vertelden ze mij dat ze ooit door de politie waren tegengehouden. 
Naar het schijnt waren de agenten zatter dan de muzikanten.
Hun sterkte is zeker dat ze allemaal ‘uit de klak spelen’. Dat wil zeggen dat  
ze zonder partituren spelen. Eén muzikant start en de anderen vallen in en volgen 
de (meestal bekende) melodie. En daarom is het niet zo gemakkelijk om jonge muzi-
kanten te vinden om de rangen te versterken. Jonge muzikanten spelen niet veel 
meer in cafés. Zo leren ze ‘de stiel’ niet meer zo gemakkelijk.  Een ander probleem is 
het ‘stappen’. Spelen en stappen samen is niet zo simpel. Zo zijn er nog weinig muzi-
kanten die de trage processiestap samen met het musiceren kunnen uitvoeren. Aan 
hun uitleg te horen zijn hun soort muzikanten stilaan een uitstervend ras. Ook de 
Corona pandemie heeft er niet veel goed aan gedaan. Ze lagen te lang stil. Alhoewel 
ze nu toch wat vooruitzichten hebben, er komen terug meer feestjes, er zijn geluk-
kig heel wat nieuwe straten die in de toekomst moeten ingehuldigd worden, er zijn 
de carnavalsvieringen in de scholen en hopelijk doen binnenkort de jubilarissen 
terug beroep op het Klein Muziekske en misschien begint men in de rusthuizen 
terug te zingen (en daar heeft men hen dan weer voor nodig).
We bestellen een laatste pint. Althans voor mij, wat Jos en zijn groep nog gaat doen 
weet ik niet. Ik noteer zorgvuldig de namen van de muzikanten. Misschien hebben 
we ze ook nog eens nodig op het toneel.

(leden van het Klein Muziekske: Jos Weemaes, Herman Meul, Gino Cleys, Eddy Van 
Hoeyland, Raymond Neels, Lieven Stuer, Filip Van Hoeylandt, Dirk Inghels en de 
twee vrouwlijke leden Karoline Steur en Marleen De Rudder

J.B.

HET MAG TERUG 

Het mag niet, het mag terug een beetje, het mag helemaal niet meer,  
het mag misschien, het mag zeker niet, HET MAG TERUG.
Toneelgroep KET nodigt uit op de voorstelling van ‘Trouwfeesten en  
processen, vuile hoeren, bedriegers, slechte ouders, domme kinders  
enzovoorts’, een stuk van de bekende Vlaamse auteur Arne Sierens. De  
regie is van Marc Boon. 
Hij vertelt ons het verhaal van Yolande, een hoer-op-retour die wil  
trouwen.  Haar vrienden vinden dat knap maar haar zoontje spartelt  
tegen want die wil geen zwarte papa.  In de aanloop naar het huwelijk 
wordt het proces van het verleden gemaakt.

Voorstellingen hebben plaats in het Minitheater (oud zwembad),  
Klapperstraat 103 te Beveren 

op vrijdagen 28 jan en 4 en 11 februari (aanvang om 20.30 uur), 
zaterdagen 29 januari en 5 en 12 februari (aanvang om 20 uur) en op 
zondagen 30 januari en 6 februari (aanvang om 15 uur);

Tickets te bestellen via jacques.bosman@belgacom.net of 0474 56 00 06.

We blijven nog eventjes in het Beveren  
van 50 jaar geleden. In vorige Klok 
hadden we het over het rijksonder-
wijs. Vandaag bekijken we eens hoe 
het zat met het gemeentelijk en vrij  
onderwijs in die tijd. In Beveren 
waren twee gemeentelijke la-
gere scholen. In de Bosdam was  
Marcel D’Hooge directeur, in de  
Lindenlaan (toen nog Thijskenshoekschool genoemd) zwaaide  
Kamiel Drowart de plak. Later fusioneerde ze beiden en 
werd Drowart directeur van de beide scholen, onder groot 
protest trouwens van de leerkrachten van den Bosdam. In de Centrum-
school was er toen nog een 4° graad die de naam droeg van ‘Voortgezet  
Lager Onderwijs’ of het 7° en 8° leerjaar. Zij kregen handenarbeid en  
technische vorming. Later ging dit over in de Technische School. Men kon 
er in die school ook Frans leren. Meester Flor Van De Velde liet ons heel wat  
documentatie na. Zo lezen we dat hij in 1979 uitzonderlijk leraar zeden-
leer werd (2 uur per week) omdat ze er ‘geen echte konden vinden’. Flor liet 
ons ook een lijstje achter met beroemde oud leerlingen die bij hem in de 
klas hadden gezeten. Zo vernoemde hij Johan Waem (Danzel), John Larry,  
zangeres Collier Soetkin, Dany van Steenlandt (later ooit de beste jonge  
bakker), Lieven Vercouteren (kok in Eperney), Franky de Moor (scheids- 
rechter judo bij de Olympische spelen te Athene), Yves D’Eer (preventieamb-
tenaar bij de gemeente), Luc De Maere (voorzitter sportraad), Peter Van De  
Velde (zoon van Flor en kapper van alle filmsterren in Hollywood), Raf Van  
Roeyen (schepen), Ronny Aelbrecht (de beste poppenkastspeler ter wereld),  
Fio Van Steenlandt (muzikaal wonder) ….
In het vrij onderwijs waren er 3 scholen voor meisjes en 2 voor jongens. 
De Heilig Hartschool in de Kerkstraat (later werd Kerkstraat vervangen 
door Pastoor Steenssensstraat) de Sint Annaschool in de Zandstraat (die 
een wijkschool had in de St.Martenslaan) en de Sancta Mariaschool in de  
Kallobaan. De jongensscholen waren gelegen in de Stationsstraat (de  
Broederschool) en in de Leon Labytstraat (Sint Martinus). Verder was er 
ook een gemengde school: de school voor buitengewoon onderwijs 
voor leerlingen die, zoals men toen zei, het leertempo van de gewone  
lagere school niet konden volgen. In de broederschool kwam ook een  
middelbare afdeling en beroemd was de klas van broeder Jules, waar 
men kon leren typen. Ik mag zeggen dat ikzelf het daar geleerd heb. Op  
secundair niveau was er de school ‘Onze Lieve Vrouw presentatie’. In 1970 
was daar nog steeds een internaat aan verbonden.
Tenslotte moeten we, wat de gemeentescholen betreft, nog melding  
maken van de muziekschool met als directeur Willy Snellings (die ook  
koster was in de kerk) en de tekenschool met Karel Mechiels als directeur.
Misschien buigt er zich ooit wel iemand over de geschiedenis van de  
Beverse Scholen. Dat levert ongetwijfeld boeiende literatuur.

J.B. (wordt vervolgd)  
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Eureka!
Aflevering 37

Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
Röntgenstraling, het onzichtbare zichtbaar

Hij werd geboren uit een Nederlandse moeder en een Duitse (of beter  
Pruisische) vader. Hij deed zijn lagere en middelbare studies in het  
Nederlands, later studeerde hij in Zurich. Hij ontmoette er een ambitieuze  
natuurkundeprofessor die hem als assistent aanstelde. Op zijn dertig-
ste mocht hij zich professor noemen, maar de eeuwige roem kwam er op  
zijn vijftigste nadat hij een fluorescerend scherm had zien oplichten om  
onverklaarbare redenen. De echte wetenschapper kwam naar boven.  
Dagenlang sloot hij zich op in zijn lab om dag en nacht te besteden en het 

probleem op te lossen. Als hij af en toe al 
eens thuis was, was hij geestelijk afwezig in  
die mate dat zijn vrouw buitenechtelijke  
escapades vermoedde. Na een gesprek 
hierover, nam hij zijn eega mee naar zijn  
laboratorium en daar ontstond de beroemd-
ste röntgenfoto aller tijden: de hand van  
zijn vrouw met een knobbel daar waar haar 
ring zat. Op 28 december 1895 publiceerde 
hij zijn ontdekking in een wetenschappelijk 
artikel. 

De stralen die hij ontdekte waren voor  
hem onbekend en zo raadselachtig dat hij 
ze X-stralen noemde. Later doopte men ze 
uit erkentelijkheid om tot röntgenstralen. 
De Engelsen en Fransen spreken nog steeds  

van X-rays en rayons X (omdat ze röntgen niet kunnen uitspreken?). De  
mogelijkheid om in mensen te kijken tartte alle verbeelding en Röntgen  
was op slag wereldberoemd. Sindsdien zijn ontelbare nieuwe toepassingen 
in allerlei vakgebieden in gebruik, van geneeskunde tot kunstgeschiedenis. 

Van het opsporen 
van kogels, scher-
ven of breuken tot 
het onderzoek van 
menselijke mum-
mies of van kunst-
werken. Kunstver-
valsingen werden 
door onzichtbaar 
licht aan het licht 
gebracht. We zijn 
nu zoveel jaren 
verder en iedereen 
heeft wel eens in 

zijn leven te maken met radiologie.
De energie van een straling is recht evenredig 
met zijn frequentie (zie schema). De röntgen-
straling bevindt zich in het gebied van ionise-
rende straling, straling die voldoende energe-
tisch is om uit een atoom een elektron vrij te 
maken zodat het een positieve lading krijgt en 
dus geïoniseerd wordt. Deze straling kunnen 
we met onze zintuigen niet waarnemen.

WA

Röntgenstraling ligt in het elektromagnetisch 
spectrum en heeft een frequentie tussen  

UV en gammastraling.

Röntgenbeeld van de 
hand van zijn vrouw  

met de ring.

Het is weinig mensen gegeven hun familienaam te mogen schenken 
aan een voorwerp en met kleine letter als soortnaam in de Van Dale te 
prijken. Graaf von Zeppelin is er zo een. Fotograaf J.D. Kieck leeft voort 
als een kiekje, de Franse minister Colbert als een  jasje, de chemicus Er-
lenmeyer als een gelijknamig recipiënt dat in elk labo te vinden is, Louis 
Braille als brailleschrift, Alfred Nobel als nobelprijs.

Kamieleke over smaak

Volgens Wikipedia is smaakzin het vermogen van een organisme om bepaalde 
chemische samenstellingen direct als smaken waar te nemen. Het is een van de 
vijf klassieke zintuigen van mensen en sommige diersoorten. Bij mensen bestaat 
het smaakzintuig uit smaakpapillen die zich bevinden op de tong of achteraan 
de mondholte. 
Met kamieleke.be wil ik terug naar de originele smaken van producten. Het erf-
goed en de 
geschiedenis van ‘authentieke’ smaken. De smaak van een tomaat uit de serre 
van vroeger is nog zo aanwezig in mijn smakenpalet. Ook de smaak van schorse-
neren met een lekkere witte saus is me bijgebleven hoeveel jaar het ook geleden 
is dat ik het voor de laatste keer heb gegeten. 

Moeten de smaken verdwijnen? We denken van niet. 
Techniek is één ding maar de samenstelling van de smaak van een product een  
ander. Aardbeien en tomaten op watercultuur. Waar is de smaak gebleven?  
De smaak van goede volle grondaardbeien in het seizoen van de aardbeien en  
vergelijk daarna de smaak van ingevoerde aardbeien uit Spanje in de winter,  
onherkenbaar …
Dan heb je ook de ontwikkeling van de smaakpapillen. Bij de ene is dit beter  
ontwikkeld dan bij de andere. Theesommelier of wijnsommelier zijn geoefende en 
professionele smaakkunstenaars. Jacques Collen van de bibliotheek van de smaak 
in Hasselt zegt daarover het volgende: ‘Smaak is een ondefinieerbaar begrip. Het 
is persoonsgebonden, in brede zin is het streekgebonden. Een voorbeeld hier-
van is koffie: In Brussel is er bijvoorbeeld een harde branding (vb Jacqmottte). In  
Limburg is er eerder een zachte branding, (vb Maes). Een ander voorbeeld is bier:  
In Brussel heb je de geuze, een eerder zurig bier. In West-Vlaanderen heb je een  
meer uitgesproken zoeter bier, vb Rodenbach.’

Smaken hebben ook te maken met de tijdsgeest. In onze tijden, zijn we vooral aan 
het ‘verzoeten’, onder invloed van vooral de Ottomaanse en Arabische cultuur met 
een grote invloed op ons eetpatroon en anderzijds de grote gevolgen op onze  
gezondheid. Nog eens het voorbeeld van de koffie. Vroeger werd de koffie veel  
bitterder gezet en gedronken, nu meer zoet. In sommige landen is er nog steeds 
een bittere koffie (vb Vietnam). 
Jacques zegt hierover het volgende: ‘Het zoete van onze tijd wordt stilaan  
problematisch, door 

Wat kan worden gedaan om smaken te laten terugkomen? Vooral erkennen en  
herkennen, smaaktesten. Herwaardering ook van de rol van de maître in een res-
taurant. Die moet er voor 
zorgen dat er terug aandacht is voor de smaak, terug in contact met authentieke 
smaken.

Kan er nog sprake zijn van smaak als reuk of smaak wegvalt? Als één van beide 
wegvalt kan er geen sprake meer zijn van volle smaak. Een geur bijvoorbeeld 
past bij iemand. Dit kan zowel positief als negatief zijn. 

Frank De Ryck
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VOLKSE GEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen 
Op 17 januari wordt de heilige Antonius-Abt, ‘Toontje met het varken’, ge-
vierd. Deze Sint-Antoniusvieringen zijn heuse volksfeesten. Jaarlijks namen 
duizenden mensen uit verschillende dorpen en verenigingen hieraan deel. 
Met als belangrijk element de verkoop van varkenskoppen.  
Opgelet dat je de juiste Sint-Antonius viert, want er is ook nog die van Pa-
dua en die is ook wijd en zijd gekend als hulp bij het zoeken naar verloren 
voorwerpen.  
Op17 januari is het dus Sint Antonius-Abt die gevierd wordt, de patroon-
heilige van de wevers, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenis-
ondernemers, varkenshoeders, varkens en huisdieren. De verering van Sint-
Antonius met het varken stamt uit de middeleeuwen, toen de verplegers 
van de orde der Antonieten hun varkens vrij mochten laten rondlopen in de 
dorpen als vergoeding voor hun verpleging. De varkens werden geslacht op 
17 januari. Het varkensvlees werd gezegend en vervolgens onder de armen 
verdeeld. 
Ook in onze streek, namelijk in de Sint-Jobskerk in Belsele-Puivelde wordt 
Sint-Antonius Abt nog ieder jaar gevierd met een mis op of rond 17 janu-
ari. De Vrienden van Sint-Antoon vragen bij de plaatselijke slagers off erwa-
ren. Meestal zijn het varkenskoppen, die tijdens de mis gezegend worden. 
De dienst wordt afgerond met het off erlied "Sint-Antoontje met uw zwijn". 
Daarna worden de giften aan de kerkdeur per opbod verkocht. Vroeger was 
er in Belsele ook nog een bedevaart en begankenis ter ere van Sint-Antoni-
us, maar sinds enkele jaren is dat niet langer het geval. 

RP

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45

thuisverpleging.beveren@gmail.com

Er hangt alweer een nieuwe kalender aan de muur. Mensen hebben de 
neiging om bij aanvang van een nieuw jaar ook even achterom te blikken. 
Wat het voorbije jaar ons bracht moet ik niet meer uit de doeken doen. 
Op muzikaal vlak ging het vooral om wat het jaar niet bracht. Afgeremde 
carrières (kijk maar naar Melseelse “Sons”…) uitgestelde releases, afgelas-
te concerten en festivals in de eerste plaats. Verwoede pogingen tijdens 
afgelopen zomer om toch maar een festivalgevoel op te roepen en 
mensen in hun eigen bubbel (sorry voor het totaal afgezaagd woord) samen 
te brengen op houten vlotjes tijdens optredens van lokale artiesten waren 
verdienstelijk maar in de eerste plaats toch meelijwekkend. Ik vraag me 
af hoe lang het nog zal duren vooraleer artiesten van over de hele wereld 
weer ongeremd gaan touren en wij als toeschouwer zonder beperkingen 

in een zaal schouder aan schouder kunnen 
zitten of op een weide uit de bol kun-
nen gaan…Ik zie het eerlijk gezegd nog 
lang niet gebeuren. Om de leemtes een 
beetje op te vullen focusten we dan 
maar op onze beeldschermen. Er waren 
artiesten die online een soort van 
coronaconcert vanuit hun huiska-
mer brachten. En op ons goede oude 
televisiescherm waren hier en daar nog 
wel muziekprogramma’s te vinden die de 
moeite waard waren.
Zo zag ik in de nacht van oud naar nieuw 
op Canvas de fantastische muziekfi lm
 “David Byrne’s American Utopia”. De fi lm 

is een registratie van Byrnes Broadwayshow  van 4 november 2018 en werd 
geregisseerd door Oscarwinnaar Spike Lee. Het wervelend spektakel laat 
zien dat Byrne, eigenlijk vanaf het begin van zijn carrière , niet enkel begees-
terd was door muziek van over de hele wereld, maar ook door dans, ballet en 
choreografi e. Alle muzikanten, zangers en dansers bewegen over het podium 
dat het een lieve lust is. Het ziet er allemaal vrij losjes en vrijblijvend uit maar
over elke voetstap en iedere lichaamsbeweging is terdege nagedacht en 
heeft maandenlang oefenen gevergd. De manier waarop Byrne – ondertus-
sen toch ook al een eind in de zestig - zich in dit muziektheater beweegt is 
aandoenlijk maar tegelijkertijd bewonderenswaardig. Heel grote klasse.
Komt daar nog het fi lmisch aspect bij. Spike Lee zorgt ervoor dat de fi lm 
eigenlijk meer laat zien dan mogelijk is voor de toeschouwers in de 
zaal. Door zijn cameravoering - die volgens mij ook gedeeltes bevat van 
repetities zonder publiek - zien we zaken die voor aanwezigen onmogelijk 
waar te nemen zijn. Kortom, één van de betere muziekfi lms ooit en voor 
de echte liefhebbers, zeker eens ontlenen in de bib en bekijken op een 
uit de kluiten gewassen televisiescherm en niet op een tabletje of 
computerschermpje…
Wie al lang zorgt voor de betere muziekprogramma’s op TV , is onze 
Nederlandse vriend Matthijs van Nieuwkerk. Enkele dagen voor nieuw-
jaar was Ruben Block (alweer hij) te gast bij Matthijs. Naar Rubens al-time 
favoriete nummers gevraagd kwam hij een beetje verrassend op de 
proppen met ‘Is this love ?’ van Bob Marley. Toevallig al jaren ook één van 
mijn eigen  lievelingsdeuntjes. Ruben nam zijn akoestische gitaar en bracht 
op ingetogen manier (ja, dat kan hij ook) een strofe van het nummer. Super.
Waarvoor deze donkere dagen toch allemaal goed zijn.

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

Wat Blijft

MIJN MOEDER IS MIJN NAAM VERGETEN

Mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.

Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.

Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
Neeltje Maria Min (1944)

Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.

Neeltje Maria Min (1944)



In de tuin
Winterbloeiers
Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen of de eerste bloeiende planten zijn 
er al. Of moeten we zeggen zijn er nog? Madeliefjes houden er nooit mee op,  
zolang het maar niet vriest. Tijdens een wandeling in de natuur kan je nog  
heel wat andere planten al, of nog, zien bloeien. De witte dovenetel en de paar-
denbloem bijvoorbeeld, zelfs het fluitenkruid zag ik vrolijk staan bloemen. De  
hazelaars zijn altijd vroege bloeiers geweest en staan nu ook reeds massaal via de 
wind hun stuifmeel te verspreiden. Je kan er niet naast kijken wanneer hun lange 
trossen van mannelijke bloeiwijzen in de zon hangen. De vrouwelijke bloempjes  
zijn piepklein en zijn veel moeilijker te zien. Op dezelfde struik zien je zelden of 
nooit de twee tegelijk bloeien. Dat is om zelfbestuiving te voorkomen.

Een trouwe winterbloeier in januari is het meloenboompje of winterzoet  
(Chimonanthus praecox). Hij is net als de hazelaar en de meeste winterbloeiers 
een naaktbloeier, hij heeft namelijk bloemen voordat de bladeren verschijnen.  
Op een zonnige dag ruik je meestal van ver de zoete geur van de bloemen vóór je 
hem ziet. Dat is ook vaak een eigenschap van winterbloeiers. Ze verspreiden een 
geur om de weinige insecten die dan al vliegen naar hun bloempjes te lokken.

Dat kan je zeker ook zeggen van veel toverhazelaars. Ze zijn niet alleen mooi  
met hun opvallende kleuren maar heel wat soorten geuren ook heerlijk.  
Hamamelis x intermedia is een kruising tussen de Chinese en de Japanse soort en 
 levert prachtige hybriden op.
In deze periode van het jaar zijn het wolken van kleur zoals koperrood (‘Jelena’), 
bloed- of bordeauxrood (‘Livia’ of ‘Diane’) en citroen- of okerkleurig (‘Barmstedt 
Gold’). Robert en Jelena De Belder uit Kalmthout leverden tijdens hun leven 
een belangrijke bijdrage aan het veredelen en kweken van een aantal prachtige  
roodbloeiende cultivars. Het arboretum in Kalmthout bezit de grootste collectie 

van toverhazelaars van Europa en is daarvoor wereldwijd bekend. Een wandeling 
door dat arboretum in deze tijd van het jaar is voor plantenliefhebbers dan ook 
een gedroomde bezigheid.
De winterkamperfoelie (Lonicera fragrantissima) hoort ook in het rijtje van de  
geurende winterbloeiers. De bloemen zitten telkens met twee bij elkaar en  
verspreiden een heerlijke citrusachtige geur. Voor de rest van het jaar stelt hij niet veel  
voor maar nu verdient hij zijn plekje in de tuin.

Onder de vaste planten in de tuin zijn 
ook prachtige winterbloeiers. Wie helle-
borussen staan heeft weet waarover ik 
spreek. Sommige soorten bloeien zelfs 
al in december. Tegenwoordig is het  
aanbod van cultivars zo groot dat het 
moeilijk kiezen is. In ieder geval zorgen 
ze voor maanden bloemenpracht in de 
winter- en voorjaarstuin.
Ondertussen beginnen de dagen  
al zichtbaar langer te worden. Op  
bewolkte en mistige winterdagen  
blijven de meeste mensen graag  
binnen, maar op zonnige dagen is het 
heerlijk wandelen. Tijdens zo’n wande-
ling zag ik een mooie grote zilverreiger 
die op zoek was naar wateetbaars in 
een slootkant. Tegenwoordig zie je ze 
wel al eens vaker maar toch is het nog 

altijd prettig als je ze kan waarnemen, en al zeker wanneer je daarnaast in de buurt 
nog enkele reeën kan spotten.

Op de voedertafel en in de tuin is het 
nog altijd gezellig druk wat vogelbezoek  
betreft. Naast de ‘gewone’ bezoekers zo-
als kool- en pimpelmezen, merels, rood-
borst en vinken krijg ik bijna dagelijks de 
grote bonte specht en de gaai op bezoek.  
Een leuke waarneming deze week was 
het bezoek van een koppeltje kepen  
die zich te goed deden aan de  
zonnebloempitten. Kepen zijn  
vogels uit de vinkenfamilie die uit het 
noorden van Europa naar onze streken 
afzakken om hier te overwinteren. Het 
zijn kleurrijke vogeltjes met een mooie  
oranjekleurige borst en zwarte kop. In  
tegenstelling tot hun mooi verenkleed 
stelt hun gezang niet veel voor en is 
het maar een luid en snerpend kwèèèk,  

vandaar hun naam. Daarom worden ze in onze streken ook kwakers genoemd.  
Mijn vader vertelde me altijd dat, wanneer hij jong was, ‘kwakers’ in grote zwer-
men van soms wel duizenden vogels in de winter op lage hoogte over de akkers 
vlogen.

Die tijd is helaas reeds lang voorbij, 
maar het blijft leuk om er nog eens mee  
kennis te maken. Wat ook leuk is, is 
het feit dat ik reeds meerdere keren de  
koolmees hoorde zingen. Die zijn al  
bezig met ‘achter de vrouwtjes te zitten’.
Die voelen ook al dat de dagen  
beginnen te lengen.

François

Winterzoet.

Toverhazelaar ‘Livia’

De grote zilverreiger

Keep

Helleborus.
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KRUISWOORDPUZZEL 273

CRYPTO 99: ZOEK HET WOORD  (OPLOSSING IN DIT NUMMER)
 ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

HORIZONTAAL:
(1) rivier in Italië (3) 
gewenst ideaalbeeld (8) 
moeder (9) zijrivier van de 
Donau (10) aansporing 
(13) zich moeilijk bewe-
gend (14) uitbouw (17) 
larve ve vlinder (18) om 
een ontkennende vraag 
of bewering tegen te 
spreken (20) bijnaam 
voor een Amerikaans 
militair (21) postscriptum 
(22) informatie (25) hoed 
(Eng) (27) ware gebeurte-
nis (28) minnaar (30) jaar-
getijde (31) handteke-
ning die alleen bestaat uit 
initialen (32) directeur 

VERTICAAL:
(2) met het doel (4) 
Romeins imperium (5) 0,1 
kg (6) eerbiedige vrees (7) 
sterkedrank uit suikerriet (10) kostbaar gesteente v bleekgroene kleur (11) stof die de levens-
functies ernstig verstoort (12) belachelijk gemaakt (15) restant van een vervallen gebouw (16) 
kilopond (19) teken om woorden te schrijven (23) trots en zelfbewust (24) smeersel als uitwen-
dig geneesmiddel (25) lichaamsdeel (26) tegen (29) mij

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL 272

IN MEMORIAM
Achiel Deckers

Achiel Deckers werd geboren te Kieldrecht in 1933 
en overleed op 1 januari. Hij is de echtgenoot van Bea 
Waterschoot, vader van Karl en Johan en de opa van 
Wigan, Cisse en Jules.Hij studeerde aan de “normaal-
school” in Oostakker bij de Broeders van Glorieux. Ve-
len kennen hem als de bezorgde onderwijzer destijds 
in de Broederschool te Beveren, waar hij jaren kinde-
ren in het tweede leerjaar onderwees. Hij sprak met 

zachte stem, was steeds luisterbereid en spreidde een aanstekelijk enthousias-
me uit. Het zat hem in het bloed, zijn vader Petrus Deckers was onderwijzer in 
Kieldrecht en zijn broer Lucien Deckers was er hoofdonderwijzer. Hij kon 
smakelijk vertellen over zijn kinderjaren in Kieldrecht tijdens “den oorlog”, het 
kattekwaad dat hij uithaalde met vrienden en als kleine jongen zonder het 
toen te beseffen  hengsten smokkelde naar Nederland. Hij deed zijn leger-
dienst als commando en kreeg er de smaak te pakken van “kamperen”. Met zijn 
Bea en de twee kinderen doorkruiste hij in de jaren 70 en 80  eerst met een 
vouwtent en later met een caravan Europa: van de fjörden van Noorwegen 
tot de rots van Gibraltar, van John O’Groats in Schotland of Dingle in Ierland tot 
Dubrovnik en Mostar in het toenmalige Joegoslavië.  Van die reis herinnerde hij 
zich nog levendig hoe ze het natuurpark “De meren van Plitvice”, nu in Kroatië, 
niet volledig konden bezoeken omdat president Tito de meren wou bezoeken. 
Na zijn pensioen werd hij fervent lid van de pijprokersclub “Den Openhaard” in 
Sint-Niklaas. Hij nam deel aan wedstrijden “pijproken” en haalde als 
figurant de BBC met Jeremy Clarkson toen die in Sint-Niklaas kwam 
filmen tijden het wereldkampioenschap pijproken voor “Weird Belgium” in 
de serie “Jeremy Clarkson Meets the Neighbours”. Toen zijn echtgenote Bea 
Waterschoot, regentes Nederlands en Wiskunde aan de Berkenboom in 
Sint-Niklaas, ook met pensioen ging, begonnen ze samen opnieuw te rei-
zen: soms samen met hun beiden en de caravan, soms met groepsreizen naar 
o.a Zuid-Afrika, Jordanië, Palestina.
Als gelovig man waren vaak bedevaartsoorden een reisbestemming: Lourdes,  
Fatima, Lisieux, Santiago de Compostella, Jeruzalem.
De laatste jaren werden de reizen korter en Nederland werd de favoriete 
bestemming om er te fietsen en te lezen.  Hij bleef lezen tot zijn laatste adem.

WA (met dank aan Karl Deckers)
Maria Covents 

Op 27 december overleed in het WZC Huize 
Elisabeth te Vrasene Maria Covents die vele jaren 
in de Appelstraat te Melsele woonde. Zij was de 
weduwe van Richard Schmitt die in 2006 overleed. 
Zij was geboren op 25 oktober 1934 als de jongste van 
de 10 kinderen van Mon Covents en Marie Peersman. 
Haar man Richard was werkzaam bij de spoorwegen en 
Maria was een zorgzame huisvrouw. Samen bewerk-

ten ze bovendien de akker achter hun woning. Naast prachtige bloemen werden 
er – hoe kon het ook anders in Melsele – aardbeien geteeld. Eerst onder platte 
ramen, de  eenruiters, later in de volle grond. In het hoogseizoen kregen ze 
hulp van plukkers uit hun familie. Het was vaste gewoonte dat het laatste uur 
van de dag Maria stopte met plukken en begon met de bakken van 4 kilo 
te wegen tegen de tijd dat de voerman de vruchten kwam ophalen. ‘Tante 
Maria’ was een begrip in de kring van de kinderen van haar broers en zusters. 
Er was geregeld bezoek, vooral in haar huis in de Appelstraat en wie zijn of haar 
woordje wilde doen bij een kop koffie met koekje moest zich reppen, want 
tante Maria was meestal aan het woord. En op het doodsprentje staat ‘dat het 
leek alsof ze altijd bij ons zou blijven’. 

Aan de rouwende families onze oprechte deelneming en sterkte toegewenst.
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Ik ben Kristel Eeckhaoudt en woon al sinds mijn geboorte in Beveren. Vanuit 
Zwijndrecht heb ik van Bert Bral een echte Bevernaar gemaakt.
Onze kinderen Michiel, Julie, Kamiel en Cyriel hebben allemaal hun eigen weg 
gevonden en wonen in de omstreken van Beveren. De geboorte van Flo (ons 1ste 
kleinkindje) was een lichtpunt in de lockdown door corona.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Naast vertoeven in de tuin hou ik van lezen, fietsen en wandelen

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Eigenlijk hoor ik veel graag. Een echte favoriet heb ik zo niet.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Oei, ik hoop dat dit nog lang mag duren. Eigenlijk dan toch graag iets waar een 
betekenis in zit. Iets waar anderen wat aan hebben.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Ik probeer af en toe en eindje te lopen, altijd goede voornemens… 
Televisie is niet zo direct mijn ding, maar als ik toch iets moet kiezen dan is het 
turnen. De elegantie en de perfectie spreken me wel aan.

Wie bewonder je?
Iedereen die zijn dromen, klein en groot, durft en kan waarmaken.

Wat is je ‘guilty pleasure’? (iets waaraan je stiekem genoegen beleeft, hoewel je 
weet dat het eigenlijk niet hoort)
’s Avonds nog een snoepertje nemen terwijl ik juist verkondigd heb dat er toch 
wat kilootjes moeten verdwijnen.

Als welk dier zou je willen terugkomen en 
waarom?
Ik was vroeger blijkbaar gek op pinguins omdat 
ze zo’n rare pasjes maakten, misschien dat.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Dat is moeilijk te zeggen. Bij de leesclub van de 
Gezinsbond zijn er al zoveel goede boeken uit-
gelezen en besproken dat dit de keuze niet 
gemakkelijk maakt. Isabel Allende geniet wel 
mijn voorkeur.

Hoe kom je tot rust?
Buiten zijn, in de tuin wat rommelen.

Welk is je lievelingsgerecht?
Een lekker slaatje of chinees

Wat was je aangenaamste ervaring?
Moeilijk om iets te kiezen maar oma worden deed me toch iets.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Frankrijk. Al veel doorkruist maar er zijn zeker nog plekjes te ontdekken. Ook de 
Westhoek zit bij de favorieten.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Iedereen die uit een netelige situatie zijn leven terug waarde heeft kunnen geven. 
Daar heb ik respect voor.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Geen echte voorkeur. De stad is leuk om te ontdekken. Bos en platteland zijn 
plaatsen die me rust geven en de zee geeft een openheid. Elk op zijn manier  
heeft wel iets.

Wat is voor jou geluk?
Het klinkt cliché maar anderen gelukkig zien en maken. Dikwijls met kleine  
dingetjes dat geeft me een gelukzalig gevoel

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een wijntje (wit of rosé) en dat hoeft niet altijd in stilte te zijn.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Alle twee. Een goed boek is steeds aan te raden. Maar een fietstochtje alleen of 
met vrienden is ook om van te genieten.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
De polders, door de uitgestrektheid en de rust.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Iedereen die het geluk van iemand in de weg staat.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
De paaseieren die er niet waren omdat ze weggesmolten  waren in de zon!

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Kristel eecKhaoudt

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Spreuk van 't jaargetij
Is het op Sint-Paulus (25 januari) sneeuw of regen,  

dan komt een mager jaar ons tegen. 
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ONS ELSKE
Ge leest het steeds meer in de krant: “De verdachte is een bekende 
van de politie.” 
Volgens mij gaat onze politie met veel verkeerd volk om. 

MAAR DIE KAT KOM WEER 

Een rosse kat die onder de motorkap van een personenwagen gekropen  
was, had zich op 3 januari zodanig verstopt dat het nodig bleek om de Beverse 
pompiers van brandweerpost Melsele erbij te roepen om ze uit haar hachelijke 
toestand te bevrijden. 
Met behulp van een hydraulische pomp kon een brandweerman onder de auto 
bij het beestje geraken en het bij het nekvel grijpen. Het tafereel speelde zich af 
op de parking van de dierenspeciaalzaak Maxi Zoo in de Nieuwlandstraat. 
Misschien betreft het hier gewoon een luie kat die haar toevlucht zocht in  
die auto om zonder al te veel moeite te doen altijd weer te kunnen terugkeren 
Ik weet ook niet of het ‘die steeds maar terugkerende kat’ zelf was uit het  
welgekende liedje:  
 

Maar die kat kom weer

Die boer die zwoer hem blau 
Hij zou die kat doodskiet 
Hij heeft die roer gelaan 
met kruid en dynamiet 
Hij lei hem op de weg 

waardoor die kat moest kom 
Haren, velletjes en beentjes, maar… 

 
Refrein 

Die kat kom weer, die kon niet langer wacht 
Die kat kom weer de volgende dag 

Die kat kom weer, geloof me het is waar 
Die volgende dag is die kat weer daar. 

 
Hij zet hem op een skip 

Die zeilde naar Japan 
Die skip die was gelaan 

met twaalf honderd man 
Maar verre van die land daar is die skip gestrand 

En alle passagiers verdronken, maar…(refrein) 
 

Die boer die zet die kat 
in een aeroplaan 

Die botste eventjes tegen een wolkie aan 
Die boel die viel omlaag 
bleef steken in een haag 

alleman brak nek en benen, maar…( refrein)  
 

PS1 die roer = schietgeweer 
PS2. een aeroplaan = vliegtuig

RP 

De Beverse Klok heeft veel oudere lezers maar de jongere zijn volop in aantocht 
RP

Jonge lezers

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

(Johan anthierens)

GUST
Och zei Gust, nu ben ik al drie keer in quarantaine geweest maar  
volgens de minister moet dat nu niet meer. Mijn vrouw en mijne  
cafébaas zullen kontent zijn.
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We hadden het vorige week over de inkomende transfers tijdens de winterstop.  
Uiteraard vertrokken er ook spelers… sommigen omdat ze weinig speelgelegen-
heid kregen, anderen omdat ze veel geld in het laadje brachten. 

In januari 2011 vertrok Zarko Jelicic naar het Servische FK Zemun en Fesquet 
Penga-Ilenga naar Club Luik. Het jaar daarop waren er drie vertrekkers: Vinny 
Verhoeven (Hasselt), Nicolas Tamsin (Koksyde), Matti Vanminnebruggen 
(Berchem). In januari 2013 werd Michael Seoudi getransfereerd naar Moeskroen. 
In 2014 doelman Michael Clepkens naar Kortrijk en verdediger Kassim Doumbia 
naar het Ijslandse Hafnarfj ordir. Amido Balde vertrok in 2015  naar Hapoel Tel Aviv 
(Israel). In 2016 Niels De Pauw naar SK St-Niklaas en Alec Luyckx naar Cappellen. 
In 2017 keerde Siebe Schrijvers tijdens de winterstop terug naar Rc Genk, 
vertrok  Nicolas Oreye naar Lommel en doelman Laurent Henkinet naar OHL. 
In 2018 rinkelde de kassa op de Freethiel met het vertrek van Ibrahima Seck 
naar Rc Genk en Ryota Morioka naar Anderlecht…. Na de wintermercato 
versaste dan ook nog Rudy Camacho naar Montreal Impact. In 2019 
vertrokken vooral veel overbodige spelers : Daan Heymans(Lommel), Tobias 
Salquist(Lillestrom, Noorwegen), Oscar Threlkeldt (Plymouth Argyl), Lamine 
Nadao(Ajaccio), Rafi dine Abdullah (Stade Lausanne). In 2020 ging doelman 
Kevin Debaty naar Club Luik, Fiorin Durmishaj naar het Griekse Aris Saloniki 
en Aaron Tshibola naar het Portugese Aves. In 2021 ten slotte keerde Alexis 
Gamboa terug naar Costa Rica, werd Mathias Verreth verhuurd aan het Deense 
Kolding en vertrok Andrija Vukcevic naar het Kroatische Rijeka. 

In het aan de gang zijnde seizoen vertrok Alessandro Albanese verrassend 
naar eerste klasser KV Oostende. Albanese kwam weinig aan de bak alhoewel 
hij in de voorbereiding zeker zijn kans kreeg : in de eerste vijf oefenwedstrijden 
stond hij telkens in de basis. Het huurcontract van de Nicaraguaanse Amerikaan 
Jacob Montes werd vroegtijdig afgebroken, hij gaat bij RWDM aan de slag. 
Mathias Verreth gaat in de Nederlandse tweede klasse spelen bij Fc Eindhoven, 
Nihad Mujakic bij FK Sarajevo in Bosnië. 

In de AFRICA-cup die plaats vindt in Kameroen vinden we twee ex-WB-spelers 
terug. Bij Marokko RYAN MMAEE (ook zijn broer Sammy zit in de selectie, beiden 
spelen bij het Hongaarse Ferencvaros). Voor de Mmaee’s is het wel heel speciaal 
daar in Kameroen. Hun vader is van Kameroen, hun moeder van Marokko en ze 
kozen voor haar nationale ploeg (bij de jeugdploegen speelden ze trouwens voor 
België). Naast Mmaee vertegenwoordigt RAFIDINE ABDULLAH de Comoren, hij 
speelde voor WB in het seizoen 2018-2019 en speelt nu bij Stade Lausanne. 

JORDI CONDOM, een 52-jarige Spanjaard is de nieuwe sportieve directeur van 
Waasland-Beveren. Hij volgt de Zwitser Roger Stilz op die aan de slag ging bij 
de Duitse tweede klasser Jahn Regensburg. Jordi Condom was ooit zelf jeugd-
speler in het legendarische jeugdcentrum La Masia in Barcelona. Hij speelde 
bij de Spaanse clubs Palamos en Figueras en werd vanaf 2002 jeugdtrainer bij 
Barcelona (tot 2012). De afgelopen tien jaar was hij aan de slag in België bij 
Eupen, Roeselare en Seraing met uitzondering van één seizoen bij Al-Arabi in 
Qatar waar hij in 2018-2019 assistent was van de Ijslander Halgrimsson. 

RB

ALLIOU BALDE

Eerste nieuwkomer tijdens de wintertransfermarkt voor Waasland-Beveren was 
de Senegalese aanvaller ALLIOU BALDE die gehuurd wordt van Feyenoord. De 
pocketspits (1m70) is nog maar 19 jaar en had het moeilijk om veel speeltijd te 
vergaren bij een topclub als Feyenoord. 
Baldé is afkomstig van Ziguinchor in het zuiden van Senegal maar hij vertrok al 
op zeer jonge leeftijd naar het opleidingscentrum van Fc Diambars in Saly (niet 
ver van de hoofdstad Dakar, in Saly werd indertijd ex-wielrenner Frank Vanden-
broucke dood aangetroff en in een motel). Bij Diambars werden in het verleden 
ook Kara Mbodj(Anderlecht), Abdoulaye Seck(Antwerp) en Idrissa Gueye(PSG) 
opgeleid. In oktober 2019 publiceerde The Guardian een lijst met de 60 grootste 
voetbaltalenten ter wereld, geboren in 2002 . In dat lijstje was ook plaats voorzien 
voor Baldé die in die periode stage liep bij Lokeren, het Spaanse Villareal en het 
Duitse Borussia Dortmund. In januari 2021 debuteerde Alliou  in het eerste elftal 
van Diambars en scoorde direct twee keer , ook in zijn tweede partij maakte hij 
een doelpunt. Het werd meteen zijn laatste wedstrijd in de Senegalese competi-
tie want Feyenoord bood hem een contract aan tot midden 2025. Hij debuteerde 
kort daarop tegen Emmen en speelde ook nog tegen Fortuna Sittard en Vitesse. 
Dit seizoen had Baldé het moeilijk om zich door te zetten : hij bleef steken op een 
competitiematch tegen Utrecht en een wedstrijd in de Conference League tegen 
Maccabi Haifa. 
Alliou Baldé is niet de eerste Senegalees voor Waasland-Beveren. Heel wat land-
genoten passeerden eerder de revue en IBRAHIMA SECK buiten beschouwing 
gelaten was dat weinig succesrijk (Alain-Pierre Mendy, Cherif N’Diaye, Malick Sarr, 
Libasse Diop, Paul Keita en Lamine Ndao). Bij SK Beveren stonden ooit ook twee 
Senegalezen op de loonlijst, Andreas Manga en Ousmane Traore.

RB

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

Voetballer Guillaume Gillet is een van de ‘aanwinsten’ van Waasland-Beveren 
deze winter. Benieuwd of die 37-jarige ex-rode duivel meer stabiliteit kan 
brengen in de resultaten in de 2e helft van dit seizoen.

RP

SPORT ANDERS

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
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De Wetenschapper
Huidskleur

UV-straling van het zonlicht is belangrijk voor 
het aanmaken van vitamine D, dat essentieel is 
voor de opbouw van het skelet. Anderzijds bij 
teveel zonlicht is er meer kans op huidkanker. 
Het bruinen van de huid heeft als functie de 
mens te beschermen tegen teveel UV. Mensen 
met een bleke huid hebben een groter risico. 
Tijdens de duizenden jaren evolutie is er een aanpassing gebeurd. 
Hoe dichter men bij de evenaar woont, hoe donkerder het huidtype 
als bescherming tegen teveel zon. Hoe meer men naar het noorden of 
zuiden woont, hoe lichter de huid om te profi teren van de minder felle
 zon.

De homo sapiens ontstond in Afrika en verspreidde zich van daaruit naar 
Europa en Azië. Dat was niet zonder gevolgen, want de donkere huid hield 
zoveel UV-straling tegen dat hun lichaam nog maar weinig vitamine D 
aanmaakte. Zo werd de kleur van de huid van de hele bevolking langzaam 
lichter en kennen we de witte mens uit het noorden.

Wat als witte mensen rond de evenaar gaan wonen? 
Dan zal zonnebrandcrème er voor moeten zorgen dat ze gezond en fi t 
blijven. We hebben geen tijd om op duizenden jaren evolutie te wachten.

WA

Iets in zijn schild voeren

Dit spreekwoord stamt uit de riddertijd. Nadat men de riddercultuur 
ontgroeid was, kreeg de uitdrukking haar moderne betekenis: iets heimelijk 
van plan zijn, stiekem voorbereidingen treffen voor iets wat het daglicht niet 
kan verdragen.

Op het schild van een ridder stond een symbolische afbeelding of onder 
het schild een wapenspreuk. Wat de ridder in zijn schild voerde was dus 
meestal een afbeelding, bv. een leeuw, adelaar of lelie. Daaraan, of aan de 
wapenspreuk, konden vriend en vijand zien met wie ze te maken hadden. 
Daar was dus weinig stiekems aan. De oude betekenis was dus: ‘dat tot leus 
hebben, zich daarop toeleggen’.
Een andere uitspraak is iemand op het schild heffen, een oud-Germaans 
gebruik bij huldiging van vorsten. Figuurlijk betekent deze uitspraak: iets een 
groot aanzien verlenen.

WA

VROUWELIJK VIERGESLACHT 
Denise Oellibrandt (74) is de trotse stam-
moeder 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. 

Profi ciat, dames! 

Optimistiche 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 verbluff ende resultaat van de dagelijkse toewijding van alle takken 
van de medische en wetenschappelijke wereld, en zelfs breder: van onze 
volledige maatschappij. De zorg in het bijzonder heeft in erg moeilijke om-
standigheden 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
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Oplossing Crypto 99:

CHIRO   OLYMPUS  KIPPEN-
VEL   SCHOTELVOD   ZANG-
LIJSTER   RUILHANDEL   
LADYSHAVE   REKKERKE   
KOMETEN   HUMMUS   HAI-
KU   GEIL  
en dus …  HYPOGLYKEMIE

Workshop waswafels voor en door imkers
Zaterdag 22 januari 2022, 9 – 16 uur

Een waswafel is een dun plaatje bijenwas om in de houten kadersvan de 
bijenkast vast te maken. De honingbijen bouwen daarophun wasraat uit. 
Onderzoekers hebben vastgesteld dat er heel watschadelijke residuen 
aanwezig zijn in de waswafels die de imker inde handel aanschaft. De 
gevolgen voor de bijenvolken zijn zeer negatief op het vlak van broedaan-
zet en soms ook nefast voor hun overlevingskansen. De Wase Imkersbond 
wil daarom imkers hun eigen zuivere bijenwas leren omsmelten tot 
waswafels voor eigen gebruik. Deze waswafeldag is ook toegankelijk voor 
geïnteresseerden.

o Organisatie: Wase Imkersbond (WIB) i.s.m. NEC Hof ter Saksen
o Info: guido.vandeputte@telenet.be
o Plaats: kasteel Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren

Gratis inkom. Deelnemers en bezoekers: covid-save ticket énmondmasker! 

Impressie Chelsea Flower Show 2021
Donderdag 24 maart 2022, 20 – 22uur

De Chelsea Flower Show bestaat al meer dan honderd jaar. Op de 
terreinen van het Royal Hospital in Londen vindt dit grootse evenement 
elk jaar plaats. Je vindt er het kruim van gespecialiseerde kwekers van 
bomen, struiken, bloemen en vaste planten. Je kunt er ook tientallen tuinen 
bewonderen die de meest vooraanstaande tuinontwerpers en -architecten 
hebben gecreëerd.
Het is hét show-evenement van de Royal Horticultural Society. Ieder jaar 
komen er op een kleine week tijd meer dan 150 000 mensen uit de hele we-
reld op af. Wegens de pandemie in 2021 werd de show, die altijd de derde 
week van mei plaatsvindt, uitgesteld tot in september. Dat was een primeur 
in de rijke geschiedenis van de RHS.
Deze presentatie is een verslag van wat er zoal te zien en te beleven was op 
gebied van tuinen en plantenaanbod.

o Organisatie: Hortus ter Saksen
o Info en inschrijven: coisseghers@gmail.com of 0475 233486
o Plaats: hoevegebouw Hof ter Saksen, Hof ter Saksendreef,
o Deelname: 5 euro. Volg de geldende coronamaatregelen

Uit Melsele 5
(alles onder voorbehoud van eventuele 
Corona-maatregelen)
Kruibeke was de eerste gemeente in het 
werkgebied van Ibogem die begin dit 
jaar met het diftarsysteem werkte voor 
restafval. Een half jaar later schakelde 
ook Zwijndrecht over naar het systeem met de afvalcontainers. 
Tegen oktober 2022 zal iedereen in Beveren met de container moeten 
werken, al zal de uitrol van het systeem gefaseerd gebeuren. Eerst Doel en 
Kallo rond april 2022. Kieldrecht en Verrebroek volgen in mei, Vrasene en 
Haasdonk in juni, Melsele in september en Beveren in oktober. Iedereen zal 
thuis een brief krijgen over de containers en welke je best kiest: 40l, 120l 
of 240l.

...

Bredere stukken van N70 klaar
Ondertussen zijn de bredere zones van de N70 vernieuwd. Op de 
Grote Baan tussen de Burggravestraat en de Sint-Elisabethstraat en op 
de Vesten tussen de Essendreef en de Carrefour heeft de N70 nu in beide 
richtingen een breed fietspad, een rijstrook voor het gewone verkeer 
en een aparte busbaan voor het openbaar vervoer. In die laatste zone werkt 
de aannemer wel nog tot het einde van de maand aan de afwerking van 
de voetpaden en parkeerstroken.
Aan het Pareinpark en aan de Sint-Elisabethstraat zijn ook de twee ovondes 
al aangelegd. Die zorgen er straks voor dat de bussen van De Lijn een vlotte 
doorgang van en naar de busbaan hebben. 

...

Nieuwe fase start volgende week
Volgende week start de heraanleg van de Grote Baan vanaf de 
Sint-Elisabethstraat tot net voorbij het kruispunt met de Spoorweglaan en 
Torenstraat. Vanaf dat moment is de N70 in die zone volledig onderbroken. 
Omdat de weg er smaller is dan in de zones waar tot nu toe is gewerkt, is 
het niet mogelijk om nog verkeer in één richting door te laten langs de 
werken.

...

Nieuwe omleiding naar Beveren, richting Antwerpen verandert 
voorlopig niet
Vrijdag 14 januari wordt de werfzone afgesloten en de nieuwe 
omleidingen worden aangeduid. Voor het verkeer tussen Antwerpen en 
Beveren zal het opnieuw even aanpassen zijn. Wie naar Beveren rijdt, moet 
vanaf de Snoeckstraat een omleiding volgen via de Pauwstraat en 
Ijzerstraat terug naar de N70. 
Voor het verkeer richting Antwerpen verandert er in eerste instantie niets. 
Tot het einde van januari blijven de omleidingen van vandaag gelden. 
Zodra de werken rond het Pareinpark volledig afgerond zijn, geven we 
die zone vrij en kan de omleiding naar Antwerpen ingekort worden. 
Bestuurders moeten er wel rekening mee houden dat er deze winter 
niet gestrooid wordt op de nieuwe weg richting Antwerpen, omdat de 
strooizouten de wegverharding kunnen beschadigen.
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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, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943 

(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 

email: info@beverseklok.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck, Jacques Bosman, 

Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Paul Verelst 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons : Siebe Puynen
Strip : Kathleen Bosman

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

Reklameregie: 03 775 44 53
e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : GraffitiPuursesteenweg 390a 

2880 Bornem

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes stapt binnen 
bij de apotheker en 
vraagt of hij 

incontinentiemateriaal verkoopt. 
-  Natuurlijk heb ik dat, is het 

antwoord. 
-  En pillekes tegen reuma en jicht 

en tegen aderverkalking? 
-  Hebben we ook, is het antwoord. 
-  En oogdruppelkes en 

hoorapparaten? 
-  Dat kunt ge hier allemaal kopen, 

zegt de man in zijn witte jas. Maar 
waarom vraagt ge dat allemaal? 

-  ’t Is voor mijn oudste broer, die zit 
in De Notelaar en die gaat 
trouwen met een weduwe van 
tachtig en hij is op zoek naar een 
winkel om zijn huwelijkslijst te 
leggen, zegt Riekes. 

RP 

NEM NOU
De coureur die gewoonlijk elke koers 
won heeft zich deze keer LATEN 
SCHUREN.= zich LATEN KLOPPEN, 
zich laten verdrukken of laten achter-
uitstellen. Je hoort dan supporters al 
eens roepen: ‘Allee Wout, ‘lot ou nie 
schuren.’ 
Bij het onderhoud van stenen vloeren 
stond het schuren met water en een 
schuurborstel op de eerste plaats. In 
zeer oude woningen kan men soms 
nog een gat onderaan in de muur van 
kamer, wasplaats of keuken vinden 
waarlangs het vuil water (schuurwater, 
soms gemengd met wit zand dat op 
de vloer gestrooid werd, dus een soort 
slijk) naar buiten liep. Dat gat kreeg de 
eigenaardige naam MOZ(Z)EGAT. 
Dat afvalwater liep naar de MOOSPUT 
of het moorsputje.  
Tussen den Es in Melsele en de viaduct 
aan de gevangenis lag een klein 
straatje met één huis dat men de Moos 
noemde. 
Een waarschuwing voor iemand die 
gewoon was lang weg te blijven klonk: 
‘uw eten zal aan ’t moz(z)egat staan’ = 
de tafel zal afgeruimd zijn. 

RP 

MAAKTE DE EURO… 
Iemand vroeg me onlangs: “Weet jij nog welke aankoop je 
laatste was die je met Belgische franken betaald hebt? En 
in welk jaar dat was?” 
Ik kan mij dat niet meer herinneren en eerlijk gezegd, ik 
dacht dat de komst van de euro precies samengevallen 
was met de eeuwwisseling. Niet dus! De euro is er bij ons 
gekomen op 1 januari 2002. We hebben dus zopas de 
twintigjarige ‘loopbaan’ van de euromunt gevierd. 
En dat vieren, daar is weinig van in huis gekomen. 
Enerzijds waren er de aanslepende zorgen met het 
coronavirus en anderzijds was ‘20 jaar euro’ voor de 
gewone burger niets om er de loftrompet voor te steken 
of er een feestje voor te bouwen. Als je de prijzen van de 
producten in je winkelkar gaat vergelijken met die van 
20 jaar geleden dan lijkt het dagelijks leven een heel stuk 
duurder geworden en als we daar een schuldige voor 
zoeken dan komen we meestal uit bij … de euro.  

…ONS LEVEN STUKKEN DUURDER… 
We moeten wel toegeven dat we in onze handelwijze van 
prijsvergelijkingen nogal éénhandig te werk gaan. 
Ik schreef daarnet over een vergelijking van de ‘dagelijkse 
producten uit je winkelkar.’ Maar je moet alles in aan-
merking nemen en je niet blind staren op de prijs van 
frieten, bronwater en brood. Vergelijk ook maar eens de 
prijzen van audio- en videoapparatuur, computers, 
telefoon- en faxtoestellen want die zijn tussen 2002 en 
2022 serieus gedaald. En vergelijk niet alleen je uitgaven 
van 20 jaar geleden met die van 2002. Je moet ook eens 
naar je inkomsten kijken en die zijn sinds 20 jaar geleden 
met 59% verhoogd als je het gemiddeld bruto maand-
loon van een voltijds tewerkgestelde loontrekkende in 
de privésector als basis neemt. 

…DE LAATSTE 20 JAAR ?  
De nieuwe munt werd in 2002 met open armen 
ontvangen. Maar eigenlijk was de euro al op 1 januari 
1999 van start gegaan. Toen werd de wisselkoers 
definitief vastgelegd en in winkels verschenen dubbele 
prijsaanduidingen, op rekeninguittreksels stonden de 
bedragen in euro. En overschrijvingen konden ook al in 
euro.  
Maar aan de echte omschakeling, die naar de euro in 
onze portemonnee, en dat in 12 landen tegelijk, was een 
enorme logistieke operatie voorafgegaan. Zo waren er 
sinds 1999 niet minder dan 15 miljard eurobiljetten 
gedrukt, ter waarde van 633 miljard euro; en 52 miljard 
munten geslagen, met een waarde van bijna 16 miljard 
euro.  
Men had in de pers en andere media meer dan normaal 
de voordelen van de euro besproken en bezongen. 
En meer heb je niet nodig om de mensen naar dat 
nieuwe te doen uitkijken. Men had niet voorzien dat de 
overschakeling zo vlot zou verlopen. Tot einde februari 
2002 zou men nog met de Belgische frank kunnen 
betalen maar op 15 januari verliepen al 90% van alle 
betalingen in de nieuwe munt. Volgens bepaalde kringen 
hebben wij Belgen geluk gehad met de waarde van de 
euro: 40,3399 frank. Dus helemaal geen ingewikkelde 
omzetting van je 100 frank; dat was gewoon 2,50 euro. 
Er is ook nog een “maar” aan verbonden. Oudere mensen 
hebben dikwijls hun beklag gedaan dat de omrekening 
voor hen een probleem was en die bleven nog lange tijd 
in franken rekenen. En als het over een grote som gaat, 
durf ik dat nog altijd doen, tot ergernis van mijn vrouw.

RP 


