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Luc Van nieuLande 
een ‘We PLogger’ in hart en nieren
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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

50 jAAr WAAsLAndhAVen, Lees p. 8

Een mens is niet rechtlijnig te definiëren. Een verlegen iemand kan een speech 
geven, een sociaal persoon heeft ook wel eens geen zin in mensen om zich 
heen, iemand die gestudeerd heeft  kan ook wel eens stompzinnige dingen zeg-
gen, een talentrijke voetballer kan een strafschop hoog over het doel trappen, 
een uitbundige clown zit achteraf met een weemoedige blik schmink te verwij-
deren. Het karakter van een mens is niet in een zin te vangen, hij is een mengsel 
van diverse kwaliteiten en karaktertrekken.

Het is een boutade dat er twee soorten mensen zijn. De ene zit in de fauteuil 
onder een plaid naar een festival te kijken op televisie en is blij er niet bij te 
moeten zijn.  Als hij dan toch eens naar een concert gaat in een zaal met dui-
zend zitplaatsen, vindt hij het jammer van die andere 999 zitplaatsen. Er zijn 
ook mensen die graag de drukte opzoeken en zich perfect thuis voelen op 
Werchter. Psychologen spreken over introverten en extroverten. Van Dale defi-
nieert die als volgt. Introverten zijn eerder in zichzelf gekeerd en weinig spraak-
zaam. Ze spreken met hun ogen. Ze kunnen ook sociaal zijn, maar het kost hen 
meer energie. Hij is een binnenvetter, zegt de volksmond, iemand die zijn ge-
voelens niet gemakkelijk toont en problemen  opkropt. Ze hebben het moeilijk 
om mensen aan te spreken. Op een vraag antwoorden ze ja of neen. Op straat 
wandelen ze gebogen naar de grond kijkend. Ze haten het als er alweer een 
enquêteur op hem afstapt met allerlei onbenullige vragen of een onverlaat die 
ergens een tijger wil redden. Op het werk zijn het stille werkers die een opdracht 
geruisloos tot een goed einde brengen. 

Een extrovert is op de buitenwereld gericht en op andere mensen. Hij loopt op 
straat kaarsrecht, de borst vooruit met de blik naar de toekomst. Aan een orga-
nisatie werken ze enkel mee als ze er eer van kunnen halen en in beeld komen. 
Extroverten zijn vaak druk en laten je niet met rust. Ze overstelpen je met eigen 
ervaringen en willen steeds in het centrum van de belangstelling staan. Op een 
feestje hebben ze een moppentrommel waarmee ze de toehoorders inpakken. 
Het kan zo erg zijn dat je tijdens een receptie nood hebt aan de  nodige rust en 
een introvert gaat opzoeken die niet veel zegt maar wel luistert. 

Het voorgaande is eerder een karikatuur. Vanzelfsprekend bestaat een zuivere 
extrovert of een zuivere introvert niet. De lezer erkent allicht gedragingen  die 
hem niet vreemd zijn en kan zichzelf een score geven. Hij is 70 % extrovert of 
fifty fifty of wisselend afhankelijk van de situatie. Iedereen heeft liefst mensen 
rond zich die hij graag heeft. Persoonlijk vind ik een serieuze dosis introversie 
gezond. Er zijn al genoeg tafelspringers en ego’s. Holle vaten klinken het hardst, 
veel geblaat en weinig wol. 

Hij heeft maar één kwaliteit: hij is bescheiden en daar schept hij graag over op. 
Opgelet voor bescheiden mensen, ze hebben vaak alle reden om het te zijn. 

Bij veel Beverenaars zal Luc Van Nieulande bekend zijn als een van de klarinetspelers 
in de Beverse Koninklijke Harmonie Kunst & Vreugd. Daar speelt hij al heel wat jaren 
met veel plezier in mee. Hij verscheen trouwens tijdens het hoogtepunt van de pande-
mie in de Beverse Klok toen hij elke avond, en dat vijftig avonden op rij, om acht uur ‘s 
avonds voor zijn deur een melodie op zijn klarinet speelde ter ondersteuning van de 
hulpverleners in de zorgsector. Die speelkwartiertjes lokten overigens telkens heel wat 
kijklustigen en toehoorders en werden door de buurtbewoners ten zeerste gewaar-
deerd. Van de harmonie is hij trouwens al twaalf jaar penningmeester, een taak die hij 
als gewezen boekhouder-fiscalist met veel plichtbesef uitvoert.
 

Maar deze sympathieke zestiger heeft 
heel wat meer noten op zijn zang. Hij 
speelt ook al heel wat jaren mee in het 
orkestje dat het koor Resolut begeleidt. 
Het Melseelse solidariteitskoor Resolut 
brengt wereldmuziek met een bood-
schap over hoop en positieve verande-
ring in de wereld.
Naast zijn muzikale bezigheden is hij ook 
een fervent sporter. Zijn jaarlijkse skitrips 
naar Alpijnse skioorden en zijn wekelijk-
se zwembeurten met zijn broers slaat hij 
nooit over. Om wat conditie te kweken 
begon hij ooit met een cursus Start to 
Run. Dat is een loopinitiatie waarbij je 
geleidelijk aan je conditie opbouwt 
zodat je op een tiental weken vijf kilome-
ter aan een redelijk tempo kan joggen. 
Maar die vijf kilometer werden er bij Luc 
tien en meer. Wekelijks jogt hij twee tot 
drie keer minstens een tiental kilometer 
langs Beverse wegen. Zelfs de Antwerp-
se Ten Miles neemt hij er met plezier en 
als leuke maar zware afwisseling graag 
bij.
 
Tijdens die sportieve loopsessies viel het 
Luc op hoeveel zwerfvuil er langs de 
kant van de weg door de mensen wordt 
achtergelaten. Dat ergerde hem mate-
loos. Daarom nam hij contact met de 
milieudienst van de gemeente en die 
vertelde hem van de We Plog app. Plog-
gen of plogging is het verzamelen van 
zwerfvuil terwijl je aan het joggen bent. 

Lees Bij de CArtoon p.8
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De term is een combinatie van het Zweedse woord ‘plocka’, wat verzamelen bete-
kent en joggen. Beide activiteiten paren het aangename aan het nuttige en geven 
aan de mensen die het doen veel voldoening. De milieudienst voorziet de plog-
gers met een gratis veiligheidshesje, een vuilgrijper en vuilniszakken. Na het instal-
leren van de slimme gratis We Plog app kan je aan de slag. De app registreert waar 
en in welke straten er zwerfvuil werd geruimd en waar nog niet. Groene straten 
werden schoongemaakt, rode straten geven meer kans op zwerfvuil en in oranje 
straten is men op dat ogenblik de schoonmaak bezig. Heel handig. Na de plog-
beurt neem je een foto van de plaats waar je de volle zakken achterlaat zodat de 
gemeentediensten de zakken gemakkelijk kunnen terug vinden om ze op te 
halen. Door de app is ploggen zeer doeltreffend en motiveert en sensibiliseert het 
de deelnemers.

Om een idee te geven van de hoeveelheden die worden opgeruimd: verleden jaar 
gebruikten 141 ploggers de app en verzamelden ze 2524 zakken zwerfvuil. Dat 
zijn gemiddeld bijna 18 zakken per deelnemer.
 
Vooral in de winter, wanneer de begroeiing nog laag is, zie je het zwerfvuil goed 
liggen. En vooral in de straten aan de rand van de gemeente ligt heel veel te rapen, 
zegt Luc. Daar is het bijna dweilen met de kraan open en is het verbazingwekkend 
hoe snel de kant van de weg terug vol ligt met allerlei rommel. 

En die rommel bestaat heel vaak uit drankblikjes, drankkartons, soms nog halfvol 
en glazen en heel veel plastieken flessen en zelfs lege champagneflessen. Sinds de 
pandemie zijn er ook grote hoeveelheden mondmaskers bij gekomen. Wat nog 
het meest ergerlijke is zijn de vele volle zakjes hondenpoep die langs de weg wor-
den achter gelaten.

Wie doet nu zo iets? Wel, waarschijnlijk iedereen die dat asociaal gedrag niet kan 
bedwingen en die denkt, ‘als ík er maar van af ben’. Allerlei mensen uit alle lagen 
van de bevolking. Soms kan je aan het merk van de blikjes zien dat dezelfde sluik-
storter gepasseerd is.
Statiegeld op lege verpakkingen zou veel kunnen oplossen, denkt Luc, maar wie 
heeft de moed en het staatsmanschap om die politieke beslissing te nemen? 
Terwijl Luc en de andere ploggers bezig zijn krijgen ze veel positieve reacties van 
de mensen. Men waardeert het werk dat ze doen en dat is hartverwarmend en 
motiveert hen om op dezelfde weg door te gaan.
Daar kunnen wij van de Beverse Klok allen maar achter staan en daarom zeggen 
we in naam van de Beverse mensen volmondig: ‘Bedankt Luc jou en je medeplog-
gers’ voor jullie vrijwillige dienst aan de gemeenschap!’
www.WePlog.be

François
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De Rycke
Gebroeders nv

De belangstelling van de buurtbewoners.

Spelend voor de zorgverleners.

Op de werf van de N70 tussen de Sint-Elisabeth- en Torenstraat werd in januari een 
lichte vervuiling met PFOS ontdekt en dat legt de werf vier maanden stil. Dat komt 
omdat er nu ook in het grondwater vervuiling werd vastgesteld. Wanneer bij 
droogzuiging op de werf water wordt opgepompt, moet dat gesaneerd worden. 
Om dat te doen moet een speciale vergunning worden aangevraagd, wat tot vier 
maanden kan duren. 
De oorzaak van die vervuiling ligt wellicht bij brandweerschuim dat ooit gebruikt 
werd om een autowrak te blussen.  

°°°

Op  donderdag 26 mei   Vintage aardbeifeesten 2022, een evenement van Kristof 
Weemaes. Oldtimer meeting voor alle merken!!
Vintage markt...
Old skool DJ Martijn, dansinitiatie met Ivan van Wassenhove en live optredens van 
The Rhumba Kings & Slap ‘n Quiff and the Uncles!   GRATIS INKOM!!! (Kerkplein)

°°°

Bakkerij Van Hoorick 
is opnieuw verkozen 
tot de Beste Bakker 
van Beveren. Naast 
kraakvers brood en 
patisserie bieden 
Thomas en Jade ook 
lekkere koffie en een 
gezellige babbel.

uit MeLSeLe 7

guSt
Och zei Gust.  Ik ben 
de werkzaamheden 
op de N 70 echt 
dankbaar. Met al die 
omleidingen kom ik 
nu in straten waar ik 

het bestaan niet eens van kende.  
Zo leer je nog een stukje van je 
eigen gemeente kennen.  
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in MeMoriaM
Lucienne Craen werd geboren in 1929 en over-
leed op 26 januari. Ze was de tweede dochter 
van het gezin César Craen, een muzikale fami-
lie. Vader speelde accordeon in de harmonie en 
was bij vele huwelijksfeesten de muzikant van 
dienst. Muziek zit in de familie en Lucienne 
speelde vaak piano ‘quatre mains’ met haar zus 
Yvonne. Later huwden beide zussen met twee 
mannen die toevallig ook nog kozijns van 
elkaar waren. Haar man François Lombaert 
overleed veel te vroeg en Lucienne stapte als 
zelfstandig medewerkster mee in het verzeke-
ringskantoor Craen. Ze leerde  haar tweede 
echtgenoot kennen, François Staes, met wie ze 

nog vele gelukkige jaren beleefde. Ze maakten samen verre reizen en hielden 
van de huiselijke vreugde met FC De Kampioenen of Duitse schlagershows.
Ze overleed net als haar eerste echtgenoot, de vader van Dirk, op 26 januari 
maar dan wel 47 jaar later.

Wa 
(met dank aan Dirk Lombaert)

Op 31 januari overleed Arthur Smet, weduw-
naar van Jenny Van Goethem. Arthur werd als 
jongste in een gezin met 2 kinderen geboren 
op 2 april 1938, net voor de WO II. Als jonge 
knaap mocht hij niet verder studeren en moest 
hij gaan werken op zijn veertiende. Toch hield 
hem dat niet tegen om meer kennis op te doen 
en vele jaren avondschool te volgen. Arthur 
werkte jarenlang in ‘den bouw’ en daarna op 
‘den Bayer’. Hij was van alle markten thuis en 
werd overal gevraagd om een handje te komen 
toesteken, wat hij dan ook met plezier deed. 
In zijn jeugd was hij voetballer in hart en ziel en 
mocht hij zelfs een paar keer meespelen met 

de eerste ploeg van SK Beveren. Toen hij Jenny ontmoette, werd zij al snel de 
liefde van zijn leven.  In hun huwelijk werden drie dochters geboren. Toen die 
hun vleugels uitsloegen, kwam er meer tijd voor eigen hobby’s.  Hobby’s die 
hij samen met Jenny kon doen: gaan supporteren voor SK Beveren en dansles 
volgen. Veertig jaar lang was hij lid van dansclub Beveren waar ze iedere vrij-
dag naar de les gingen of naar de oefenavond of naar feestavonden. Toen het 
moeilijk werd om de volgorde van de danspasjes te onthouden werden ze 
erelid. Helaas niet voor lang, want alles werd stilgelegd omwille van Corona.
Hun dochters zorgden voor zeven kleinkinderen en die brachten hem heel 
veel vreugde. Hij was steeds blij hen te zien en bracht hen overal naar toe, 
school of hobby, het speelde geen rol. Niet voor niets noemden de kleinkinde-
ren hem liefdevol ‘bompa taxi’.
De laatste nieuwe spruit in de familie was het eerste achterkleinkind, Leon. Zo 
fier als een overgrootvader maar kan zijn, nam hij de kleine spruit graag in zijn 
armen.
Samen met Jenny vierde hij hun gouden jubileum, hun tachtigste verjaardag 
en ook hun diamanten bruiloft konden ze nog samen vieren. Deze laatste niet 
zo groots als ze wilden, maar toch ‘en petit comité’.
Wij hebben afscheid van je moeten nemen, maar voor Arthur is het een blij 
weerzien met mama. Verenigd in de eeuwigheid, voor altijd samen, voor altijd 
in ons hart.

Dank voor alle medeleven en rouwbetuigingen.
Ingrid Smet

Enkele tientallen jaren 
geleden maakte onze contreien een 

‘seksuele revolutie’ mee.  Maar eigenlijk is 
de relatie tussen mannen en vrouwen altijd een 
bewogen onderwerp geweest.  In de 11° eeuw 
is er een zekere Jean Gerson die voorstelt om 
zonden tegen de seksuele gebruiken niet te 
benoemen, maar ze met gebaren te biechten.  
En dat priesters die pedofiele relaties hebben 
met jongeren niet alleen van deze tijd zijn bewijst het volgende. Rond 1500 ver-
schijnt een boek van de hand van een anonieme ridder ‘Le livre du chevalier de 
la Tour’ waarin de auteur de raad geeft nooit alleen te zijn met een priester.  Die 
was zijn tijd ver vooruit.  In de middeleeuwen was het de gewoonte om naakt te 
slapen, zelfs onbekenden die bleven overnachten sliepen samen naakt, onge-
acht hun geslacht.  Maar om toch iets aan ongebreidelde seks te doen, kwam zo 
langzaam het slaapkleed in zwang.  Christelijke auteurs dachten dat hiermee 
minder aanleiding zou zijn tot masturbatie.  Het slaapkleed zal later evolueren 
naar de pyjama zoals wij die nu kennen.  De bestrijding van ‘vuile manieren’ in de 
18° en 19° eeuw gaat onverminderd verder.  Veel tips worden in diverse boeken 
over dit onderwerp gegeven.  Eén van de tips was het volgen van een dieet. Want 
gezond voedsel maakt het lichaam kuis.  Geen kachel in de woning was ook een 
oplossing. Het lichaam moest afgekoeld worden.  Verder  gaf men het advies om 
niet te slapen in een bed maar wel op een strozak ofwel op een kuisheidsmatras 
(gevuld met paardenhaar).  Heel laat gaan slapen was ook een remedie, want als 
men moe was viel men direct in slaap.  De kledij mocht niet knellen en in de 
internaten moesten de chambrettes aan de voorkant open zijn.  Dat laatste heb 
ik zelf ook nog meegemaakt.  Ook allerlei technische hulpmiddelen kwamen op 
de markt. Zo kennen we de ‘ring van Nuck’. Het was een eenvoudige ring met 
kleine tandjes die erectie voorkwam.  In de 19° eeuw werd die gelanceerd en de 
kostprijs was vrij hoog : 25 frank.

J.B.
(wordt vervolgd)
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De opnames van “Dancing Queen” van Abba dateren van 1975. Omdat de 
band rond die tijd immens populair werd en er dus meer en meer werk kwam, 
bleef het nummer een tijdje op de plank liggen. Tijdens de zomer van het 
volgend  jaar was er echter een mooie aanleiding om het nummer definitief af 
te werken. Abba werd gevraagd om een bijdrage te leveren tijdens een feest-
avond voor koning Carl Gustav en zijn toekomstige bruid Silvia. De groep 
hoefde niet lang na te denken over het nummer dat ze zouden brengen. Hoe-
wel het nummer uiteraard niet over koningin Silvia ging leek het toch de per-
fecte keuze. De single kwam bovenaan de hitparades van Zweden, Vlaande-
ren, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Australië en zelfs Amerika.
“Dancing Queen” was voor Abba de enige Amerikaanse nummer één. 
Björn, Benny, Agnetha en Frida warend het roerend eens: zij vonden “Dancing 
Queen” het beste wat ze ooit gemaakt hadden. Aan het einde van 1976 bleek 
deze Abba-classic de best verkochte single van het jaar te zijn…
In 1977 werd een tournee van Abba door Australië als decor gebruikt voor de 
bioscoopfilm “Abba – The Movie”, die miljoenen bezoekers naar de bioscoop 
lokte en voor een verpletterende verkoop van de soundtrack zorgde. In Stock-
holm lieten Björn en Benny een oud theater ombouwen tot een hypermo-
derne opnamestudio waarvan later onder meer gebruik werd gemaakt door 
Led Zeppelin Abba was in luttele jaren uitgegroeid tot een wereldconcern.
In 1983 viel het doek, niet in het minst door de echtscheidingen van Björn en 
Agnetha…en van Benny en Frida. De twee heren van het gezelschap werkten 
sinds eind jaren zeventig aan een project dat later de musical “Chess” van Tim 
Rice bleek te zijn. Dit spektakel leverde twee hits: “I know him so well” van 
Elaine Page en Barbra Dickson en “One night in Bangkok” van Murray Head. 
Sinds het einde van Abba zijn er altijd geruchten geweest omtrent een moge-
lijke reünie. Zeker in 1992, toen Erasure op nummer één kwam in de Britse 
hitlijsten met “Abba-esque”. Er ontstond een echte Abba-revival met als hoog-
tepunt de verzamel-cd “Abba gold” die maar liefst 381 weken in de Britse 
albumlijsten genoteerd stond. In 2000 kreeg de groep een miljard dollar (!) 
aangeboden om de krachten nog eens te bundelen maar het antwoord was…
neen. Sinds 2012 waren er vanuit het Abba-kamp zelf geruchten dat een een-
malige reünie misschien tot de mogelijkheden zou behoren. De opbrengsten 
zouden gaan naar een sociale woonwijk in Stockholm. Maar ook dat plan 
stokte.
Uiteindelijk was het eind van vorig jaar dat de band met een nieuw album 
“Voyage” op de proppen kwam. 

Wie dacht dat deze Abba-reani-
matie een flop zou worden, 
kwam bedrogen uit. Hun album 
stond in tientallen landen op de 
kortste keren in de hitlijsten. In 
het Verenigd Koninkrijk werd het 
zelfs nog het best verkochte 
album van het jaar.
De bandleden verklaarden dat 
ze na dit album nooit meer zou-
den samenkomen… 

Paul Verelst

onS eLSKe  
Het bed is  de gevaarlijkste plaats ter wereld, 99% van de 
mensen sterven erin. 

Weihnachtsoratorium

geMengd Koor acantuS 75 
een Uniek progrAmmA Voor een Unieke geBeUrtenis

Toen Siegfried Huygens in 1947 neerstreek in Beveren als kersverse onderpastoor, 
ging hij dra op zoek naar jonge knapen voor het opluisteren van de erediensten in 
de Sint-Martinuskerk. Het Sint-Martinuskoor was geboren. In 1960 werd E.H. Huy-
gens opgevolgd door Willy Snellings, tevens organist. De knapen waren intussen 
reeds ‘vervangen’ door dames, en Snellings zou het gemengd Sint-Martinuskoor 
een enorme kwalitatieve boost geven. In 1982 kwam de toen kersverse laureaat 
van het Lemmensinstituut, Godfried Van de Vyvere, aan het roer. Opnieuw kende 
het koor een hele omwenteling, zowel in de organisatie en de algemene werking 
als in het repertoire, met onder andere grotere werken met orkest en solisten of 
uitstapjes naar andere genres zoals jazz en folk. Het koor was succesvol in vele 
koorwedstrijden en kan inmiddels bogen op een palmares van 30 buitenlandse 
reizen. Daar het koor zich op zoveel uiteenlopende muzikale terreinen begaf, werd 
het Sint-Martinuskoor in 2005 omgedoopt tot Acantus.
Een 75-jarig jubileum, dat mag en zal gevierd worden. Op zondag 20 februari vindt 
de feestzitting plaats in het nieuw Administratief Centrum. Bij deze gelegenheid 
wordt ook het prachtig geïllustreerde boek ‘Acantus 75’ voorgesteld. Op 6 mei is er 
de ‘Acantus jubileumquiz’. Het weekeinde van 20, 21 en 22 mei wordt een echt 
feest, voor deze bijzondere gelegenheid in de authentieke spiegeltent Cristal Pala-
ce. Op 20 mei is er een muzikale ontmoeting met de Beverse koren Melos, Grego-
riuskoor Kieldrecht, Resolut en Acantus. Na de feestdis op 21 mei is er op zondag-
namiddag 22 mei een grootse receptie voor sympathisanten en vrienden. Acantus 
zal op zaterdag- en zondagvoormiddag de vrijwilligers van het covid-vaccinatie-
centrum vergasten op een zoete versnapering en een streepje muziek, onder het 
motto ‘Acantus verbindt’. Begin juli gaat Acantus op reis naar Wenen, Eisenstadt en 
Bratislava, onder meer in de muzikale voetsporen van Mozart en Haydn. Tijdens de 
Beverse Feesten zal Acantus verrassen met een flashmob, en is er natuurlijk het 
jaarlijkse aperitiefconcert ‘In de Hemel’. Klap op de vuurpijl wordt het jubileumcon-
cert op 19 en 20 november in de kerk van Haasdonk. Het eerste deel bevat feeste-
lijke muziek onder het toepasselijke motto ‘Laudamus’, laten we loven, met onder 
meer fragmenten uit het Te Deum Laudamus van Charpentier. Het tweede deel 
van het concert is het Requiem van Mozart. Naast het orkest ensemble a kon Acan-
tus vier topsolisten strikken: Liesbeth Devos, Inez Carsauw, Yves Saelens en Werner 
Van Mechelen. 2022 wordt voor Acantus een jaar om te schitteren als een diamant.

Hugo tHierens

Wil je de geschiedenis van het Sint-Martinuskoor-Acantus kennen, 
raadpleeg dan het boek ‘Nooit Thuis’, een uitgave van onze krant. Het 
boek is nog in te kijken en verkrijgbaar in de Standaard boekhandel 
op de Grote Markt. In dat boek worden een 70-tal bekende verenigin-
gen van onze gemeente besproken.
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In de TuIn
Het loopt in de tuin niet altijd van een leien dakje. 
Niet letterlijk, want de (natuur)leien daken zijn 

zowat onbetaalbaar geworden en vervangen door 
kunstleien die dan nog dikwijls asbest bevatten. En ook niet figuurlijk, want soms 
kunnen ongewenste gasten roet in het eten komen gooien.
Zo waren er al enkele jaren sluipmoordenaars rond in mijn tuin. En je kan hen niet 
zien, maar de schade die ze aanrichten is aanzienlijk en duidelijk en moeilijk te 
bestrijden. Ik heb het over schimmels die planten, heesters en bomen aantasten.   
Zo heb ik op mijn buxusstruiken, naast de aanvallen van de buxusmot, nogal wat 
last van de buxusschimmel. En dat is lastiger en doet meer schade dan de dagac-
tieve nachtvlinder. Na een aanval van de mot kan de plant zich nog redelijk goed 
herstellen, maar  een aantasting door een schimmel is meestal onherstelbaar. De 
aangetaste takken lopen niet meer uit en wat achter blijft is een kale bruine plek. 
Soms is de schade zo erg dat er maar één ding meer op zit en dat is de struik vol-
ledig rooien en afvoeren om te verbranden. Zeker niet op de composthoop gooi-
en want dan besmet je de hele hoop.

Zo heb ik vorig jaar een mooie, twintig jaar oude, Japanse sneeuwbal (Viburnum 
plicatum ‘Mariesii’) moeten rooien die de helft was aangetast door een schimmel. 
En deze winter moet er een spierstruik aan geloven. Heel jammer. Veel tuinplanten 
staan de laatste jaren door de heel droge perioden in de zomer sterk onder stress. 
Dan zijn ze veel vatbaarder voor allerlei ziekten. Verleden jaar kregen we dan weer 
een zeer natte zomer, waarbij de schimmelsporen door de hoge luchtvochtigheid 
welig tieren en zich sterk kunnen vermenigvuldigen.
Ook veel bomen in onze tuinen lijden onder schimmelaantatstingen. Catalpa’s, 
Japanse esdoorns, essen en iepen zijn het slachtoffer. Een schimmelbestrijdings-
middel spuiten is soms een oplossing, maar dan vernietig je ook de goede schim-
mels in de bodem. En daar ben ik geen voorstander van.

Ondertussen gaan de winter- en vroege voorjaarsbloeiers in de tuin volop hun 
gang.
Een paar jaar geleden heb ik een aantal door schimmel en buxusmot aangetaste 
buxusstruikjes langs mijn oprit vervangen door Sarcococca (vleesbes). Dat is een 
heel goede zet gebleken. De struikjes groeien op de moeilijkste plekken, zelfs in 
droge schaduw, ze zijn altijd groen en ze verspreiden nu tijdens de bloei een heer-
lijke geur. Telkens wanneer ik voorbij wandel komt dat zalige parfum me tege-
moet gewaaid. Het is verwonderlijk dat zo’n kleine bloempjes zo’n geur kunnen 
veroorzaken. Ik kan het heestertje dan ook aan iedereen als buxusvervanger aan-
raden.

Een heester die de laatste jaren in parken en tuinen verschenen is, is de papier-
struik (Edgeworthia). Een eveneens heerlijk geurende winterbloeier. Op de uitein-
den van de nu nog kale takken staan de donzig behaarde buisbloemen in trossen 
bij mekaar. Naargelang de dagen in het jaar vorderen openen ze zich geleidelijk 
tot ze in maart of zelfs april uitgebloeid zijn. Maar op mooie dagen zorgen ze nu 
reeds voor een grote meerwaarde in de, voor de rest nog zo goed als kale, winter-
tuin. Een interessante wetenswaardigheid is dat de schors van deze struik in Japan 
al honderdvijftig jaar lang gebruikt wordt om als basis te dienen voor het aanma-
ken van kwaliteitspapier en vooral in het papier voor bankbiljetten.

Op  zeven februari zag ik in mijn tuin de eerste narcis en de eerste crocussen in de 
flauwe, vroege voorjaarszon in bloei staan. Kan het nog vroeger? Wat een verschil 
met vorig jaar! Op diezelfde zevende februari lag er in ons land een dik pak sneeuw 
en waren de bloemen van de toverhazelaars bedekt met een witte laag. Maar tien 
dagen later haalden we temperaturen van twintig graden en beleefden we al een 
vroege zomer in de kortste maand. ‘t Kan verkeren zei Bredero!

François

Japanse sneeuwbal.

De bloemen van de sneeuwbes of Sarcococca.

Bloem van de papierstruik.

De bloem van de toverhazelaar op 7 februari 2021.
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horizontAAL: 
(1) spits uitsteeksel aan de kop v 
dieren (4) nummer (6) wij (Eng) 
(7) niet warm (9) onderpand (12) 
irreële, ziekelijke angst voor iets 
(13) eerbetoon (15) gemiddeld 
(16) boekje met verhalen, liede-
ren of gedichten (19) leven (Fr) 
(20) helemaal gevuld (21) Socia-
listische Partij (22) toponiem dat 
“bosachtig moerassig terrein” 
(23) world trade organization 
(24) international unit (26) bruin 
vlekje op de huid (28) injectie 
(30) oppervlaktemaat (31) tech-
nische school (32) International 
Plant Names Index

VertiCAAL: 
(1) muziekinstrument (2) achter-
gedeelte vd romp (3) Nederlandse Spoorwegen (4) met heel goede eigenschappen of 
bedoelingen (5) inwendige bergruimte ve schip (7) rond of cilindervormig projectiel 
met spitse punt dat uit een vuurwapen wordt geschoten (8) lidwoord (10) Germaanse 
god (11) opstandeling (14) wankel (17) groep woningen, kleiner dan een stad (18) 
reclamefilmpje (19) dichtgeknepen hand (21) delfstof die niet smeed- of brandbaar is 
en in water niet oplost (23) gooiende beweging (25) koerierdienst (27) Italiaanse tele-
visiezender (29) voorzetsel

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUzzeL 274

KruiSWoordPuzzeL 275

CrYpto 101 zoek het Woord  (opLossing in dit nUmmer)
 zeLfde nUmmers zijn zeLfde LettersDICTEES

Grouwe gebauwen, louwe thee, 
holadio, holadié, 
word je broer dominee? 
Heel gemakkelijk, zo’n dictee. 
 
Jan vermeid het komietee, 
holadio, holadié, 
en de mijd bleikt heel tevre, 
wat gemakkelijk, zo’n dictee. 
 
Heremejee... ik heb een twee. 
 
A-u, o-u, a-u-w, 
o-u-w of dubbel ee, 
word je broer moet met dt, 
wat een smerig rot-dictee. 
 
En ‘t zijn niet alleen dictees 
waar ik hier op school voor vrees: 
ook elk opstel dat ik schrijf 
staat van rooie strepen stijf. 
 
Streep toch niet zoveel meneer, 
anders durven wij niet meer, 
worden ons leven lang 
zelfs voor brieven schrijven bang. 
 
A-u, o-u, a-u-w, 
o-u-w of dubbel ee, 
d of t of een dt - 
stop ermee! Stop ermee!

Willem Wilmink (1936-2003)

de WetenSchaPPer
WAndeLen

Oudere mensen lopen vaak met de handen op de 
rug. Een wedstrijd snelwandelen zal je er niet mee 

winnen. Een specialist bewegingswetenschap-
pen bevestigt dat het energetisch efficiënter is 
om met je armen te zwaaien tijdens het wande-
len. Het bevordert de snelheid. Het armzwaaien 
gebeurt diagonaal: je zwiept je linkerarm naar 
voren als je rechtervoet een stap naar voren zet. 

Ouderen lopen vaak met de handen op de rug. Ze 
wandelen met een trage tred en dan is armzwaaien minder belangrijk. 
Het voordeel is dat men daardoor de rug recht en het zwaartepunt van 
het lichaam naar achteren verplaatst. Met een rechte houding is de val-
kans kleiner. Het heeft ook een meer ontspannen effect.

Wa
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Mijn drie broers en ik zijn opgegroeid in Beveren. Als kind liep ik school in het 
centrum van Beveren. Mijn hogere studies heb ik afgewerkt aan de Universiteit 
van Antwerpen. Daar studeerde ik geschiedenis, een vak dat me altijd enorm heeft 
geboeid. Na mijn universitaire studies volgde ik de specifieke lerarenopleiding en 
ben ik beginnen werken als leraar geschiedenis-godsdienst. Deze keuze maakte ik 
omdat ik het belangrijk vind om informatie en kennisontwikkeling met jongeren 
te delen. Op dit moment ben ik net gestart als schepen voor de laatste drie jaar 
van deze legislatuur. Ik heb samen met mijn partner Sebastiaan een zoontje, Staf, 
dat twee jaar oud is. 

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Als kind leerde ik piano spelen in de Beverse muziekacademie en kon je mij 
elke zondagnamiddag vinden bij de Gidsen Sint-Martinus. Later werd ik er leid-
ster en groepsleidster en vandaag probeer ik de groep nog steeds te onder-
steunen door lid te zijn van de vzw. Ik heb het altijd al belangrijk gevonden om 
me sociaal te engageren en om mee aan de kar te trekken in het plaatselijke 
gemeenschapsleven.
In 2017 werden mijn vriend Sebastiaan en ik halsoverkop verliefd op het histori-
sche knechtenverblijf van de Prosperhoeve in Prosperpolder. Met veel enthousi-
asme zijn we begonnen aan de renovatie ervan. Door lid te zijn van de vzw Pros-
persite probeer ik aan de opwaardering van de Prosperhoeve ook mijn steentje bij 
te dragen.
Daarnaast engageer ik mij politiek om mee vorm te geven aan onze gemeente, 
om mensen te helpen en te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in Beveren. Onze 
welvarende gemeente moet kansen bieden aan alle inwoners om er zich thuis te 
voelen, om hun hobby’s, hun werk, hun sociale leven optimaal te laten ontwikke-
len.  Hier wil ik op een positieve manier mee vorm aan geven. Afgelopen drie jaar 
deed ik dit als gemeenteraadslid en sinds januari dit jaar als schepen van jeugd, 
kinderopvang, feestelijkheden en gebouwen.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Paul Kalkbrenner – Feed your head

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Op mijn begrafenis mag zeker Spiegel im spiegel van Arvo Pärt gespeeld worden. 
De breekbaarheid en rust van dit muziekstuk is prachtig. Daarnaast mogen mijn 
nabestaanden vooral de muziek kiezen en hoop ik dat zij door hun keuze zich later 
ook nog met mij verbonden gaan voelen wanneer ze de muziek horen. 

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Ik beoefen sporadisch yoga en zie graag gymnastiek op TV. 

Wie bewonder je?
Hoewel het misschien cliché is, bewonder ik mijn ouders enorm. De manier waar-
op zij in het leven staan, de weg die zij hebben afgelegd en de waarden die ze mijn 
broers en mij hebben meegegeven zijn sterk. 

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Ik kijk dagelijks, al dan niet uitgesteld, naar thuis. Voor mij zijn dit 30 minuten pure 
ontspanning. 

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Ik zou willen terugkomen als wolf. Toen ik vijftien jaar oud was kreeg ik bij de gid-
sen Sint-Martinus de totem ‘oprechte wolf’. De betekenis hiervan gaat als volgt: ‘De 
roedels van deze sociale hondachtige zijn strikt georganiseerd. Hij communiceert 
intensief met zijn kenmerkend gehuil, tenminste als de sociale band sterk is. De 
Wolf is handig, sluw en vindingrijk. Hij handelt trouw tegenover soortgenoten en 
hecht belang aan een goed gemeenschapsleven. De Wolf heeft een groot uithou-
dingsvermogen en past zich snel aan een nieuwe situatie aan.’ Het is treffend hoe 
goed deze totem bij mij past. 

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De boeken van Ken Follett uit de Kingsbridgeserie vind ik fantastisch. De manier 
waarop hij een meeslepend historisch verhaal kan brengen dat van het begin tot 
het einde blijft boeien is magisch. 

Hoe kom je tot rust? 
Door thuis te komen.

Welk is je lievelingsgerecht? 
Lasagne bolognaise 

Wat was je aangenaamste ervaring?
De geboorte van Staf was mijn aangenaamste ervaring. De liefde die je voor zo’n 
klein wezentje direct voelt is onbeschrijfelijk. 

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Ik hou van Italië en heb mijn hart verloren aan Rome.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Het is een moeilijke keuze uit de lange lijst van erkentelijke Belgen, maar als ik echt 
iemand moet kiezen heb ik veel bewondering voor de Waaslander Mercator. We 
vergeten vaak hoe anders de tijd was waarin er nog geen gps of luchtfoto’s beston-
den. Zijn verwezenlijkingen vind ik erg fascinerend. Bovendien maakte hij van zijn 
kaarten ook echte kunstwerken wat het des te interessanter maakt. 
Van alle (groot)Bevernaars vind ik ongetwijfeld mijn vriend Sebastiaan de sympa-
thiekste. 
 
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Het platteland. 

Wat is voor jou geluk?
Voor mij is geluk op zondagochtend de krant lezen met en tas koffie terwijl mijn 
partner en zoon om pistolets gaan bij de bakker.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? 
Ik zet mij graag neer in de ochtend voor een koffie in combinatie met de krant. 

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Zonder twijfel een goed boek lezen.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Het is moeilijk om te kiezen uit al die mooie, bruisende plekken in Beveren, maar ik 
verkies toch Prosperpolder als tofste plek in (groot)Beveren. Het gehucht heeft de 
gave om mensen het gevoel te geven dat de tijd stilstaat, dat alle drukte van het 
dagelijkse leven even wegvalt. Bovendien zijn de vergezichten er magisch.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Ik zou de hedendaagse dictators naar de maan schieten, samen met alle trollen op 
facebook en twitter.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
In mijn eerste herinnering eten we frietjes op zondagmiddag nadat we met het 
hele gezin zijn gaan zwemmen in het oude zwembad van Beveren. 

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Laura Staut

Liefde
Als een regendruppel zou betekenen ik hou van jou en jij zou me vragen 
hoe veel ik van je hou dan weet ik zeker dat het de hele dag regenen zou.
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fototentoonSteLLing 
50 jaar WaaSLandhaVen

Naar aanleiding van 50 jaar Waaslandhaven (1971-2021) vindt in Erfgoedhuis Hof 
ter Welle van 13 februari tot en met 27 maart 2022 de fototentoonstelling ‘50 jaar 
Waaslandhaven’ plaats. 50 prachtige foto’s en plannen tonen welke grandioze 
maatschappelijke en technologische evolutie de haven op de linkeroever van de 
Schelde de voorbije vijftig jaar heeft doorgemaakt.

In de tentoonstelling wordt de histo-
rische context voor de ontwikkeling 
van de Waaslandhaven geschetst. De 
belangrijkste bouwkundige realisa-
ties worden in beeld en tekst toege-
licht: de Liefkenshoek-, Beveren- en 
Antigoontunnel, de Kallo- en Kield-
rechtsluis en het Deurganckdok. 
Maar er is ook aandacht voor natuur 
met de aanleg van bufferbermen en 
de maatschappelijke context met de 
tewerkstelling in de haven en de 
opgang van de havengebonden 
industrie.

Samensteller en fotograaf van dienst is ir. Herbert Smitz, bestuurslid van de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring Het Land van Waas (KOKW). Hij studeerde in 
1970 af aan de UGent (destijds RUG) en trad als ingenieur in dienst van het Minis-
terie van Openbare Werken, buitendienst DOLSO (Dienst Ontwikkeling Linker-
scheldeoever). 

50 jaar Waaslandhaven
van 13 februari tot en met 27 maart.
Open iedere woensdag en zondag van 14 tot 17 uur.
Erfgoedhuis Hof ter Welle
Inkom gratis.
Een organisatie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring Het Land van Waas met 
ondersteuning van Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO).

Bij de cartoon

Vanaf 1 februari is het verboden om nog foto’s of opnames te maken van 
Belgische kerncentrales. Wie het toch doet, riskeert een boete of zelfs een 
celstraf tot één jaar. 
De wetswijziging werd vorige maand in alle stilte gestemd. Het gaat om 
een uitbreiding van een wet uit 2020 die het maken van lucht-of satelliet-
beelden van Belgische kerncentrales en nucleaire installaties verbiedt. Vol-
gens Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is het verbod 
van foto’s en opnames nodig omwille van de veiligheid. Overtreders kun-
nen vervolgd worden en riskeren een boete van 208 tot 800 euro en een 
celstraf tussen acht dagen en een jaar. Het zijn inspecteurs van het FANC die 
vaststellingen mogen doen en een proces-verbaal opmaken.
Daarom vroegen we aan onze huistekenaar Siebe: “zou een tekening 
mogen?”

taaLKronKeLS
Voor spek en Bonen 

De uitdrukking betekende oorspronkelijk ‘werken zonder er geld voor te 
krijgen’. Het enige wat je kreeg was een stevige maaltijd want spek en 
bonen staat bekend als een eenvoudige, krachtige volkskost. Voor arme 
gezinnen was voedsel belangrijk, en vandaar kozen ze soms voedsel 
boven loon. Het was goede kost waar arbeiders genoeg energie uit haal-
den om weer hard te kunnen doorwerken. Spek werd niet alleen met 
bonen gegeten, spek en appels waren een bekende combinatie. Het 
gezegde had dus net zo goed ‘voor spek en appels’ kunnen zijn.

Als je voor spek en bonen meedoet of bijzit, telt wat je zegt of doet niet 
echt mee. Het kan betekenen dat de anderen jouw bijdragen negeren. Je 
voelt je het vijfde wiel aan de wagen.

Wa

Ir. Herbert Smitz

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!

Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels

GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Gele ditjes,   blauwe datjes.

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                                        

geLeK 
at 

gezeet 
iS 

Arbeid is 
ongezond. 
Dat wordt 
voldoende 

bewezen door 
het feit dat 100 % 

van de arbeids-
ongevallen 

tijdens het werk 
gebeurt. 

(Guy Mortier)

In 2022 zet Waasland-Beveren de traditie verder : het nodigt ex-spelers uit om 
de aftrap te geven. Voor de topper tegen Westerlo was BERT DHONT aan de 
beurt. De gewezen middenvelder is er ondertussen 48 en is trainer van Sparta 
Petegem in de tweede amateurreeks. In 1996 kwam hij naar de Freethiel toen 
KSK Beveren was gezakt naar tweede klasse. Hij kwam over van reeksgenoot 
Deinze en had een belangrijk aandeel in de titel die Beveren in het seizoen 
1996-97 behaalde in tweede klasse (5 goals in 32 matchen). Ook in eerste 
klasse bleef Bert een sterkhouder (82 matchen voor Beveren in drie jaar eerste 
klasse). Het leverde hem een lucratief contract op bij Germinal-Beerschot). Hij 
bleef daar vier jaar, nadien volgden drie seizoenen KV Mechelen. In 2007 trok 
hij naar derde klasser Oudenaarde, in 2009 naar WIK Eine in eerste provinciale. 
Na zijn profloopbaan ging hij aan de slag in de banksector bij Belfius en werd 
ook trainer bij achtereenvolgens Gavere, SK Ronse en op dit moment Sparta 
Petegem .
Gewezen WB-verdediger, de Montenegrijn MIJUSKO BOJOVIC gaat aan de 
slag in de Servische tweede klasse, bij leider FK Indjija . Hij komt over van 
Keshla uit Azerbadjan. Bojovic speelde twee seizoenen bij Waasland-Beveren 
(36 matchen in de periode 2013-2015). WB haalde hem indertijd weg bij Sc 
Charleroi . In 2015 trok hij naar Cyprus en hij speelde ook nog in Hongarije. In 
de Servische tweede klasse zal hij een andere ex-WB-er tegenkomen, Nikola 
Pejcic die in januari naar Macva Sabac.  
Verder in dit nummer vindt U nieuws over de nieuwe Duitse biografie van 
Jean-Marie Pfaff. In het nederlands zijn er meerdere geschreven. De aller-
mooiste is zeker die van THEO BAUWENS “de derde dimentie”, uitgegeven in 
1983 toen JMP pas was overgestapt van SK Beveren naar Bayern Munchen. 

rB

in MeMoriaM oMer janSSenS. 
Een paar dagen voor zijn 79ste ver-
jaardag overleed Omer Janssens aan 
de gevolgen van een herseninfarct. 
Hij speelde meer dan 300 wedstrij-
den in de eerste ploeg van SK Beve-
ren (waaronder 232 competitiewed-
strijden en 15 bekermatchen). Hij 
was de eerste kapitein van Beveren 
in eerste klasse. In dat eerste seizoen 
op het hoogste niveau versierde 
Omer een selectie voor de nationale 
ploeg(hij bleef wel op de bank in de 
EK-kwalifikatiematch tegen Luxem-
burg in Brugge) en kwam ook drie 
keer uit voor België B. Twee dagen na 
zijn 16de verjaardag debuteerde hij 
in februari 1959 voor SK Beveren in 
derde klasse tegen Braine. Hij werd 

met Beveren kampioen in bevordering (1963), in derde klasse(1966) en in 
tweede afdeling(1967). In september 1968, hij was amper 25 , werd hij gehul-
digd voor 300 matchen in de eerste ploeg (thuis tegen Club Luik). Een jaar 
later vertrok hij onverwacht naar tweede klasser Berchem waar een zware 
blessure een eind maakte aan voetballen op hoog niveau. Na jaren inactivi-
teit ging hij nog aan de slag bij Liesele en RS Haasdonk (in derde provinciale 
toen). 

Omer keerde in 1979 terug 
naar de Freethiel als jeugd-
trainer . Later werd hij trainer 
van de Beverse doublures 
waarmee hij in 1983 en 1984 
landskampioen werd. In 1985  
vertrok hij op de Freethiel, hij 
werd trainer bij Svelta Melsele 
en KSK Kallo, later technisch 
directeur bij Nieuwkerken en 
Temse. In 2003 keerde hij 
terug naar KSK Beveren om er 
samen met Georges Decolf-
maeker de jeugdwerking te 
reorganiseren.
De voetbalkwaliteiten van 
Omer Janssens kunnen niet 
onderschat worden en een 
citaat van een journalist vijf-
tig jaar geleden zegt alles, 
beter kan ik het niet ver-
woorden… 

ongeëvenaarde dribbler, meester van de lange voorzet, man met onschat-
bare voetbalmogelijkheden die de intrinsieke capaciteiten bezat om zelfs 
Wilfried Van Moer te doen blozen .

Langs deze weg willen we onze innige deelneming betuigen aan zijn echtge-
note Conny , zijn twee zonen Marc en Nico, dochter Kim en de ganse familie.
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Jean-Marie, tussen Munchen en Dubai, 
even op het Freethielpark.

Jean-Marie blijft een druk 
bezet man . Toch vond hij 
de tijd om begin deze 
maand de aftrap te geven 
in de derby tussen KSK 
Beveren en Vrasene, ver-
diend gewonnen door de 
bezoekers. Het was voor 
Jean-Marie een blij weer-
zien met nogal wat fami-
lieleden want Yannick 
Cathoir, speler bij Beveren, 
is de kleinzoon, van zijn 
broer Louis. Bij Vrasene is 
dan weer Bert Cluytens 
trainer en Jean en Bert 
maakten de glorieperiode 
van Beveren eind de jaren 
zeventig mee. Voor Bert 
Cluytens komt er trou-
wens een eind aan meer 
dan tien jaar trainersschap 
bij Vrasene, een unicum 
op dat niveau.

Die aftrap was voor Jean-Marie een klein intermezzo in een drukke week. Een paar 
uur daarvoor was hij geland op Zaventem na een trip naar München waar op een 
persconferentie in de “ Südtiroler Stuben” op de Münchener Platzl zijn nieuwe bio-
grafie “Jean-Marie Pfaff, mein leben “ aan 25 journalisten werd voorgesteld. 
Na het voetbalweekend was JMP weer weg richting Dubai in de Verenigde Arabi-
sche Emiraten waar hij te gast was op de wereldtentoonstelling Dubai 2020. Hij 
werd er gespot tijdens persoonlijke babbels met ondermeer koning Filip en gewe-
zen premier Sophie Wilmes.
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SPort anderS 
nUChtere goUden sChoen

Ik was getroffen door de woorden van Paul Onuachu, de boomlange voet-
baller van RC Genk die vorige maand de trofee de Gouden Schoen won. Hij 
verdient goed zijn brood en zorgt  dat zijn familie in Nigeria niets te kort 
komt. Hij moet er wel slim mee omgaan want wil niet alles kwijtraken. 
-Je moet je familieleden niet alles geven wat ze willen, zegt hij, want dan 
blijven ze altijd maar meer vragen en voor je ’t weet heb je zelf niets meer. 
Ik geef wat ik denk dat ze nodig hebben. 
 
En hij vertelt van een vriend-voetballer die zijn familie alles gaf wat ze wil-
den omdat hij zo zijn moeder gelukkig wilde maken. Maar het  vragen stop-
te nooit. De voetbalcarrière van de man liep door pech niet meer zoals hij 
gehoopt had en hij zakte weg. Hij was alles kwijt. 
-Daar heb ik zelf veel van geleerd, zegt Onuachu. 
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feLix hoffmAnn (1868-1946)
Aspirine

Hoffmann werd in een gezin 
van tien kinderen geboren in 
Ludwigsburg. Zijn vader was 
fabrikant, zijn moeder de 
dochter van een pianobou-
wer. Hij maakte zijn middelba-
re studies niet af en vond werk 
als leerling-apotheker. Hij 
kreeg als laatbloeier de smaak 
te pakken en schreef zich in 
voor chemie aan de universi-
teit van München, waar hij 

doctoreerde. Als chemicus trad hij in dienst bij Bayer.
In 1897 synthetiseerde hij daar acetylsalicylzuur.  Extracten van de wilg waren al bij 
de Romeinen bekend om hun pijnstillende werking. De Latijnse naam van de wilg, 
salix, vind je nog terug in de naam van het actieve bestanddeel  (salicyl). Aspirine 
was geboren en blijkt nu nog jong te zijn met talrijke toepassingen. Aspirine heeft 
al wat levens achter de rug. Aanvankelijk als pijnstiller en koortswerend middel, 
sinds enkele decennia begon aspirine aan een tweede carrière als antistollings-
middel ter voorkoming van fatale verstoppingen in een bloedvat en het risico op  
hartinfarct, een beroerte en trombose te doen dalen. 

Sinds de productie 
van het aspirientje 
is er in de farmaceu-
tische industrie een 
en ander veranderd. 
De tijd dat een arts 
een geneesmiddel 
testte door het zelf 
in te nemen is lang 
voorbij. De kern van 
de zaak is dat 
geneesmiddelen 

worden gemaakt door privéondernemingen, die uiteraard winst moeten maken. 
Deze gezonde commerciële drijfveer leidt voortdurend tot ontwikkeling van nieu-
we en betere geneesmiddelen. De kosten voor ontwikkeling, fabricage en marke-
ting lopen hoog op. Daarenboven is er de verzekering tegen onvoorziene compli-
caties van een geneesmiddel. Om dit te compenseren worden bedrijven 
beschermd door een octrooi dat hen een bepaalde tijd recht geeft op alleenver-
koop. 

Er is een keerzijde aan de medaille. Mensen met zeldzame ziekten (orphan disea-
ses of weesziekten) blijven in de kou staan. Want de omzet is veel kleiner en de 
kosten van ontwikkeling even hoog, zodat het niet loont deze te produceren of 
enkel tegen torenhoge kosten voor de patiënt.

Wa
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Oplossing Crypto 101:
GIST   REUMA    MINIMA   BLOKHUT    BIKKELEN   RECORD-
TIJD   TRILSTAND   VUISTBIJL   OVERSTE       KAPOEN   GLOED   
LIPT
   en dus …  SUIKERSTROOP

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

oude VoLKSgeBruiKen  
WAs het Vroeger zoVeeL Beter?  

WIE LUST EEN KOPJE KOFFIE? 
In mijn jeugd stond thuis overdag steeds een kan koffie op de Leuvense stoof. En 
de volwassene die trek had in een ‘kopje troost’ helde met de kan zodat hij of zij 
zich kon bedienen. Koffiezetten was handmatig een aantal handelingen uitvoe-
ren: de gebrande koffiebonen malen, water verhitten, dat water op een bepaalde 
manier opgieten en het mengsel wel of niet filteren. Iedere stap had – en heeft – 
zijn invloed op de smaak van een kopje. 
 
In de tijd dat koffie de Arabische wereld had veroverd (15e eeuw), werden de 
bonen gemalen in een cilindervormige molen uit geel koper. Die Turkse koffiemo-
lens kwamen niet in groten getale mee naar West-Europa en de meeste Europea-
nen verkozen tot de achttiende eeuw om de koffiebonen te stampen in een vijzel.  
Onder invloed van de industriële revolutie van de achttiende eeuw verfijnden uit-
vinders de koffiemolen. De vorm van de molen evolueerde van een cilinder naar 
een kubus met opzettrechter. Het maalwerk was doorgaans van ijzer, de kubus van 
hout en de trechter van koper. Vanaf de negentiende eeuw werden koffiemolens 
industrieel vervaardigd, zowel modellen voor thuis als grotere winkelmodellen. 
Peugeot, PeDe en DeVe werden klinkende koffiemolennamen. 
 
In de Verenigde Staten brak elektrisch malen al door tussen de twee wereldoorlo-
gen, in Europa was dat kort na 1945. Maar die Europese doorbraak was van korte 
duur. Bij de goedkopere elektrische modellen werden de bonen niet gemalen 
maar versneden door messen. Dat kwam de smaak niet ten goede.  
Dan was de industrieel gemalen koffie die in een vacuümverpakking vanaf de 
jaren 1950 werd verkocht smakelijker. Die behield alle aroma’s en dat deed de 
elektrische koffiemolen helemaal verdwijnen. Trouwens gemalen koffie kopen 
paste helemaal bij het moderne en jachtige leven van de zestiger jaren. 
Met een grote kan kon er meer koffie ineens worden gezet. 
Maar koffiegruis bleef een grote ergernis en filters boden een uitkomst. Een linnen 
filterzak – ook wel koffiekous genaamd – hield de koffie bijeen in de kan. Vaak 
werd de kous meer dan eens overgoten met heet water. 
Een filterpot van metaal of porselein bestond uit twee delen. In het bovenste deel 
ging de gemalen koffie, die werd overgoten met water, het water druppelde ver-
volgens haast zonder gruis in de onderste helft. 
 
Om helemaal geen gruis meer te hebben, en ook geen opzetstuk te moeten 
afwassen, bedacht de Duitse Melitta Bentz de papieren wegwerpfilter, dikwijls van 
het merk Melitta. In 1908 patenteerde ze haar uitvinding met bijhorende metalen 
houder. 
Ieder filtersysteem zorgde voor koffie als een ‘aftreksel’ door infusie. In Italië dach-
ten ze daar anders over. Door percolatie – water onder druk door gemalen koffie 
jagen – was de koffie niet alleen sneller klaar maar had ook meer smaak. In 1884 
patenteerde Moriondo de eerste espressomachine.  
Oploskoffie was een Amerikaanse uitvinding uit 1910. Amerikaanse soldaten 
waren in de Eerste Wereldoorlog blij de oploskoffie in hun rantsoen te vinden. Na 
de Tweede Wereldoorlog brak die pas in Europa door. Elektrische koffiezetmachi-
nes braken door in de jaren zestig van de 20e eeuw. Eerst waren dat hoofdzakelijk 
systemen voor filterkoffie, nadien ook voor espresso. 
In de 21e eeuw wonnen trage methodes, waarbij opgieten belangrijk is, opnieuw 
aan populariteit, zowel thuis als in cafés en koffiebars. Snelheid staat immers niet 
garant voor smaak en kwaliteit, werd duidelijk. In Afrika en de Arabische wereld, 
waren die trage methodes overigens nooit verdwenen. 
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SPreuK Van ’t jaargetij  
Is februari zacht en stil,  

dan komt de noordenwind wel in april. 

de geMeente deeLt Mee
0nderzoeK heroPStart WerKen n70

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren legden 
drie weken geleden uit voorzorg de werken op de Grote Baan (N70) in Mel-
sele stil. Eén van de onderzochte grondstalen tussen de Sint-Elisabethstraat 
en de Torenstraat vertoonde een licht verhoogde concentratie van PFOS. De 
voorbije dagen werd in die zone verder bodemonderzoek uitgevoerd om de 
vervuiling in kaart te brengen. De gemeten concentraties in de grond leiden 
niet tot bezorgdheid. De resultaten van het grondwater vormen wel een ele-
ment dat bijkomende aandacht vraagt. AWV en de gemeente onderzoeken 
nu wanneer de werken terug opgestart kunnen worden met respect voor de 
volksgezondheid. Een concrete timing is op dit moment nog niet duidelijk.

De bodemdeskundige nam bijkomende stalen uit de grond en het grondwa-
ter voor verder onderzoek. Slechts in één grondstaal werd een lichte PFOS-
overschrijding van de richtwaarde gevonden. Net zoals bij de eerste drie staal-
names gaat het over een resultaat uit de bovenste grondlaag (tot 0,5 meter 
diep). In de diepere grondlagen zijn geen overschrijdingen vastgesteld.
 
De resultaten van het grondwater vertonen daarentegen wel een overschrij-
ding van de lozingsnormen, wat de verderzetting van de werken momenteel 
belemmert. Een aanpassing van de huidige omgevingsvergunning is noodza-
kelijk vooraleer de werken tussen de Sint-Elisabethstraat en de Torenstraat 
verder kunnen gaan.

AWV en de gemeente Beveren bekijken nu verschillende scenario’s en onder-
zoeken wanneer de werken eventueel terug kunnen aanvatten, zonder dat de 
volksgezondheid in het gedrang komt. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of 
het technisch, verkeerskundig en budgettair mogelijk is om de fasering van de 
werken aan te passen, door de werken tussen de Carrefour en de Schoolstraat 
(fase 5) eerder op te starten. Uiteraard zal ook in die zone eerst een milieuhygi-
enisch onderzoek gebeuren van de bodem en het grondwater, vooraleer er 
eventueel gewerkt kan worden. Er wordt bijvoorbeeld ook onderzocht hoe de 
toegankelijkheid voor de handelaars eventueel verbeterd kan worden.
 
We streven ernaar om over drie weken meer duidelijkheid te hebben over de 
verdere aanpak. Uiteraard primeert de volksgezondheid en trachten AWV en 
de gemeente Beveren tegelijk om de werfhinder waar mogelijk te verkleinen. 
Omwonenden en handelaars worden op de hoogte gehouden van zodra de 
uiteindelijke aanpak bepaald is.

citaat
De eenzaamheid is een 
stille storm die al onze 
dode takken afbreekt. 

[K.Gibran]
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‘t klokzeel
VerVoer per trein… 

Wat is het voordeel van je eigen teksten na een week 
in gedrukte vorm in handen te krijgen ? Je kan om te 
beginnen de lengte van je tekst(en) vergelijken met 
de omvang van je vorige bijdrage(n). Neem bijvoor-
beeld ’t Klokzeel van 4 februari over het reizen per 
nachttrein in vergelijking met dat van 21 januari over 
de komst van de euro. Dat verhaal over de euro is 
zeker één van de kortste die ik ooit inleverde terwijl ’t 
Klokzeel van vorig nummer in alle geval bij de langste 
hoort, het ging tenslotte over een wel heel lange 
treinreis. Gelukkig dat onze collega’s van de lay-out 
daar altijd wel een mouw weten aan te  
passen zodat onze laatste Klokpagina altijd een net-
jes gevuld patroon vertoont. Waarvoor mijn dank! 
En nu herinner ik me ook hoe dat Klokzeel over die 
half-nachtelijke treinreis zo is kunnen uitdijen. 
Ik had het over de vele waarschuwingen voor gauw-
dieven en pickpockets. Eigenlijk dacht ik toen dat we 
toch niet onze hele reis onze blik moesten vastpinnen 
op onze bagage die we boven ons hoofd in de rekken 
hadden gedeponeerd. Als je dat zou moeten doen, 
dan was de treinreis een straf en dan hadden we beter 
thuis gebleven. 

…kAn eLke Verstoring… 
Ik heb een diefstal op de trein nog nooit meegemaakt 
en er zelfs geen verfilmde versie van gezien. Hoog-
stens herinner ik mij beelden uit films of strips met 
cowboys en indianen waarbij postkoetsen werden 
overvallen. En hoe de overvallers het parcours van 
die voertuigen hadden bestudeerd om te weten waar 
ze met de grootste kans op succes zouden moeten 

toeslaan. Was dat op een erg eenzame weg met veel 
struikgewas? Of in een post of herberg waar de paar-
den gewisseld werden? Van omkoperij van het post-
koetspersoneel was er ook wel eens sprake. 

En alsof de geschiedenis zich steeds maar herhaalt 
kennen ze tegenwoordig in Amerika, waar de meeste 
van die films indertijd werden opgenomen, een her-
opleving van zulke struikroversverhalen.  

…Best missen. 

Goederentreinen worden in de omgeving van Los 
Angeles door de drukte op de spoorlijnen verplicht 
bij het naderen van de stad vaart te minderen en het 
is daar dat de struikrovers toeslaan. En ze kiezen met 
overleg de interessantste wagons eruit: zien ze 
namen als Amazon of FedEx of andere e-commerce 
grootheden dan slaan ze toe, zelfs als de trein nog 
niet stilstaat. Met betonscharen knippen ze sloten 
door. Dozen en pakken worden opengescheurd en al 
wat bruikbaar is wordt meegenomen. De papieren en 
kartonnen verpakking waait met de wind over de 
sporen. Aan de grootte van de foto’s die de kranten 
bij hun artikels daarover brengen kan je een zeker 
leedvermaak niet ontkennen.  

Ze mogen die reusachtige bedrijven die onze lokale 
middenstanders de das omdoen, ook eens tegen hun 
kar rijden! En de online kopers zullen de volgende 
morgen vruchteloos en trappelend van ongeduld op 
de auto van de besteldienst staan wachten. Waar zit 
Amazon nu met zijn belofte, zijn heilige eed: ‘vandaag 
besteld is morgen geleverd’?
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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

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
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Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06
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Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti

Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

de WeerBorsteL of  
‘t gedACht VAn riekes de Ben 

Riekes rent in zeven haasten naar 
de steiger van de overzetboot. Hij 
ziet dat er tussen de wal en het 
schip een kleine 2 meter water is 
en hij gooit zijn rugzak met alle 
geweld op het dek. Daarna volgen 
zijn jas en zijn paraplu. Direct daar-
na neemt hij een forse aanloop en 
springt. Hij kan zich nog juist aan 
de reling van de boot vastklam-
pen en met veel moeite en geklau-
ter kan hij op het dek klimmen. 
Daar kijkt hij recht in de ogen van 
de verraste kapitein. 
-Dat was op het nippertje, zegt 
Riekes opgewonden; ik ben blij 
dat ik het nog juist gehaald heb, 
kapitein! 
-Wat was er eigenlijk op het nip-
pertje? vraagt de kapitein rustig. 
We waren net begonnen met aan-
leggen.

In zijn straat heeft lange tijd een 
INGSTEMBOER (hengstenboer) 
gewoond. Dat was iemand die 
enige INGSTEN (hengsten)hield 
en ermee rondreed om bij paar-
denhouders tegen betaling de 
merries te gaan bevruchten. Ge 
hoorde in die straat dikwijls het 
briesen en het GEHUNKER 
(gehinnik) van paarden. 
Het natuurlijk geluid dat paar-
den maken is hinniken en in ons 
dialect hoor je dat dikwijls ‘hun-
keren’ noemen. 
Als een paard zich ongeduldig 
of ongemakkelijk voelt, zal het 
briesen of met zijn VOORPOTEN 
(voorbenen) over de grond 
klauwen of stampen. 
Een paard zal soms bokkend 
gedrag vertonen, dat is wanneer 
hij zijn ACHTERPOTEN (achter-
benen) in de lucht gooit.  
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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


