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Jo De Prycker
Week van de Vrijwilliger

Emoties
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DE BEVERSE KLOK

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

Lees 'De wetenschapper' p. 10 Lees 'De wetenschapper' p. 10 

Als men van iemand zegt dat hij emotioneel is, dan is dat meestal negatief 
bedoeld. Men wil daarmee laten verstaan dat hij zichzelf niet helemaal in de 
hand heeft en niet helder kan denken. Nochtans zijn emoties al van jong af een 
belangrijke vorm van sociale communicatie, zo bleek uit een experiment met 
moeder en baby. Mama hield een rammelaar in de hand en kirde wat mee met 
de baby. Op commando van de onderzoeker, reageerde ze niet meer en verstar-
de haar gezicht. De baby raakte van streek en begon te wenen. Psychologen 
hebben lang gedacht dat onze emoties te rangschikken zijn in 6 hoofdcatego-
rieën: blij, boos, verdrietig, angstig, afschuw en verbazing. Maar het  blijken er 
nogal wat meer te zijn, die we omschrijven als stemmingen (afschuw, bedroefd, 
interesse, jaloers, plezier, sympathie, verveling, verward, bewondering, geluk-
kig…). Je kunt er allicht nog enkel bedenken. 

Ons gelaat is de spiegel van onze ziel. We uiten onze emoties vooral via onze 
gelaatsuitdrukking, maar ook via de lichaamshouding, gebaren, wat en hoe 
we iets zeggen en andere lichamelijke reacties. 
Angst uit zich door een verhoogde bloedtoevoer naar de spieren en een ver-
snelde ademhaling en hartslag. Het lichaam bereidt zich voor op vechten of 
vluchten. 
Schaamte doet je blozen en een lichaamshouding waarmee je nederigheid uit-
straalt. Veel van deze emoties hebben een belangrijke evolutionaire oorsprong, 
maar zijn nog altijd essentieel om te functioneren, ook al staan we niet meer 
oog in oog met een tijger (tenzij hij in een kooi zit). 
Verdriet is de keerzijde van liefde. Zonder liefde geen verdriet. Het gaat gepaard 
met een typische gelaatsexpressie en tranen, die duidelijk maken dat je best 
wat steun of hulp kunt gebruiken. Hoe groter het verlies, hoe intenser het rouw-
proces.
Boosheid slaat zelden om in agressie. De energie die er door wordt vrijgemaakt 
leidt eerder tot positief gedrag, zoals acties ter bestrijding van onrecht. Denk 
aan de betogingen voor behoud van milieu of de MeToo beweging of black 
lives matter. Dat betogingen soms ontaarden in agressiviteit wordt veroor-
zaakt door een kleine minderheid, net als hooliganisme in het voetbalstadium.

In de meeste gevallen helpen emoties om in bepaalde situaties net beter te 
functioneren. Ze zijn zinvol en sturen ons gedrag bij. In tegenstelling tot goede 
wijn, worden opgekropte emoties er met de jaren niet beter op. Als voorspeller 
van je carrière en slaagkansen in het leven, hecht men meer en meer belang 
aan je emotionele intelligentie: bij jezelf en anderen emoties kunnen inschat-
ten en begrijpen en er correct op reageren.

Wie zijn gevoelens verloochent, wordt sentimenteel. Beheers je gevoelens zo-
dat zij jou niet beheersen. Hoe dieper de gevoelens, hoe moeilijker te uiten.

Het gedrag van de mens volgt 
patronen die ook bij dieren zijn 
waargenomen. Om te overleven 
benut hij twee eigenschappen 
die op het eerste gezicht elkaar 
tegenspreken, nl. enerzijds con-
currentie en agressie, anderzijds 
samenwerking en sociaal gedrag. 
Fundamenteel in de mensenwereld 
zijn samenwerking en wederzijdse 
hulp. De coronacrisis bewijst de sa-
menwerking om te overleven en het 

engagement van velen. De maatschappij heeft plots ingezien hoe belangrijk vrijwilli-
gers zijn. Deze week is de week van de vrijwilliger en we moesten niet ver zoeken om ie-
mand te vinden die het vrijwilligerswerk gekoppeld heeft aan de zin van haar bestaan. 
Jo De Prycker is een van hen en we hadden een aangenaam gesprek.

BLO
Jo is afkomstig van Nieuwkerken 
en volgde lagere school bij de 
zusters van St.-Vincentius a Paulo te 
Vrasene. Het is een orde met 
dezelfde naam als die van de Sint-
Annakliniek destijds, maar wel 
verschillend en zich liet herken-
nen met de witte hoeden. In 1959 
was het vanzelfsprekend dat het 
vervolg gebeurde in de humani-
ora te Gijzegem van dezelfde orde. 
Ze ontmoette er de eerste manne-

lijke leerkrachten met de nodige meisjesadoratie. Na drie jaar lagere humaniora en 
vier jaar normaalschool studeerde ze af als onderwijzeres (1966). Ze kon direct be-
ginnen in het St.-Rafaël instituut waar ze haar talenten mocht gebruiken in het BLO 
(Bijzonder Lager Onderwijs) die kinderen begeleidde met leermoeilijkheden (type 1). 
De discipline vraagt om specifi eke inzichten en daarom volgde ze gedurende twee 
jaar cursus in Pius  X. Elke woensdag- en zaterdagnamiddag was ze present voor een 
aangepaste opleiding psychologie en didactiek. 
Er waren toen ongeveer 170 leerlingen die van overal uit het Waasland werden 
aangevoerd per bus. Het onderwijs spitste zich vanzelfsprekend toe op essenti-
ele noden zoals  taal en rekenen. Elk kind evolueert op eigen tempo en krijgt be-
geleiding op maat. Jo onderwees aanvankelijk niveau eerste en tweede leerjaar 
en werd daarna taakleerkracht waarbij ze leerlingen individueel kon begeleiden. 
Er wordt ook samengewerkt met het revalidatiecentrum (’t VLOT) dat naast de school 
is gelegen en waar in samenspraak met de school specifi eke therapie kan gevolgd 
worden. Tegenwoordig biedt de school naast het type basisaanbod ook opvang voor 

De kakelende kip kakelt haar haan om snel te komen - het ei is gelegd. 
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type 9. Een type 9 klas richt zijn onderricht naar kinderen met een autismespec-
trumstoornis (ASS) met een maximum van 9 kinderen per klasje.

M-decreet
Het geheel wordt omkaderd door ergotherapeuten, orthopedagogen, 
logopedisten, psychologen. Er wordt gewerkt met klassen van maximaal 14. 
De verwarming en onderhoud van de lokalen kosten evenveel. Dat alles maakt 
dit type onderwijs duur. De overheid dacht een oplossing te vinden in het 
M-decreet, waarbij men de kinderen wou integreren in het gewone 
basisonderwijs. Het aantal leerlingen daalde daardoor aanvankelijk in het BLO, 
maar het project bleek een onderschatting te zijn en men komt er van terug. 
Ouders waren aanvankelijk enthousiast maar zijn nu bewust van het pedago-
gisch belang van onderwijs op maat. Kinderen met specifi eke problemen vragen 
specifi ek onderricht. Tegenwoordig boomt het aantal inschrijvingen terug. 
Schoenmaker blijf bij je leest.
Ondertussen had Jo Marc Brys ontmoet en ze trouwden in juli 1970. Ze werkten 
allebei op St.-Rafaël. In1990 werd Marc er directeur. Vanaf dan werd haar 
echtgenoot haar baas op het werk. Wie thuis de broek droeg konden we niet 
achterhalen (Marc was nogal stil bij die vraag).  

Vrijwilligerswerk
In haar jeugdjaren was ze actief in Chiro en VKSJ. Ze ging mee als monitrice op 
kamp met CM naar o.a. Melchtal en Maloja.

In 2004 ging het echtpaar met 
pensioen. Een zee van tijd lag 
open en ze begonnen een explo-
ratie van aanvankelijk Europa en 
later de rest van de wereld. God 
is overal, het echtpaar is overal 
geweest. Er is met moeite een 
land te bedenken waar ze hun 
voetstappen niet hebben gezet.
Aanvankelijk had Jo het moeilijk 
met de nieuwe situatie. Ze werd 
overvallen door schuldgevoelens 

omdat ze het gevoel had voor de maatschappij van te weinig nut te zijn. Ze ving de 
schaarste aan onderwijskrachten op als interim in de buurt waar ze nog twee jaar 
het eerste en tweede leerjaar onderwees.

Maar haar echte ambitie lag 
in het vrijwilligerswerk. Ze 
engageerde zich bij De Bron die 
zich richt op volwassenen met 
een verstandelijke beperking. 
In het home kunnen 38 perso-
nen permanent wonen. De dag-
opvang ondersteunt personen 
met een beperking en biedt 
zinvolle dagbesteding op maat 
van elke gast. Vrijwilligers zorgen 

ervoor dat er voor het personeel tijd vrijkomt om zich op de kernactiviteiten te 
concentreren. 
Op dinsdag trok Jo met de bewoners naar de markt, op donderdag stond 
ze aan het kookfornuis. Vanop de zijlijn zag ze dat het goed was. Hilde 
Hennissen (Hennie) is huidig directeur en als gevolg van een goed personeels-
beleid is ze omringd met een bezorgd team. Erik De Prycker (geen familie), ooit 
deelnemer aan The Voice, richtte met de bewoners zelfs een muziekgroep op. 
‘The-ups and-downs’ band liet zich in 2014 voor het eerst horen.

Eens je in het wereldje zit, wil je 
er niet meer tussenuit en wordt 
je bevraagd. Ze werd aangezocht 
door het OCMW om mee te wer-
ken aan het ‘lokaal opvang ini-
tiatief’ voor  anderstaligen. Men 
biedt logies, medische zorg, ju-
ridische ondersteuning voor de 
opvolging van de asielprocedu-
re, opleiding (taal, inburgering, 
vorming) en ontspanning. Vrijwil-

ligers helpen mee. Twee keer per week gaf ze les Nederlands aan een groep van 
10 asielzoekers. Want taal is essentieel om zich te integreren in een maatschappij.

Ze vertelt het verhaal van een Surinaamse uit Kallo die ze heeft leren lezen. 
Het liep aanvankelijk niet van een leien dakje en ze moest een theoretisch 
rijbewijs halen. Jo en echtgenoot Marc hebben voor haar de cursus 
ingesproken en nadien bleek dat ze slaagde in het examen. Toen ze 
achteraf elkaar tegenkwamen, blonk ze nog van dankbaarheid.

Jo is ook actief bij Pallieter (een organisatie voor volwassen mentaal 
mindervaliden gesticht destijds door wijlen Fred Jegers). Om de twee 
weken organiseren ze sportactiviteiten, daguitstappen. Met de corona staat de 
activiteit op een laag pitje, maar stilaan wordt de draad terug opgenomen.

Het voorbije jaar heeft ons veel geleerd. Corona, overstromingen in 
Wallonië… Er komt telkens een vlaag van solidariteit op gang, plots beseff en 
we dat de mens een sociaal wezen is en zetten we het individualisme opzij. 
Vele organisaties steunen op vrijwilligerswerk. Deze week was de week van 
de vrijwilliger, die aandacht en appreciatie vraagt voor de massa mensen die 
een helpende hand uitsteken. Een week is maar karig, we zouden eigenlijk 
moeten spreken over het jaar van de vrijwilliger. 

Een zaak wil Jo nog kwijt. Mensen hebben nogal een verkeerd idee over 
vrijwilligerswerk, alsof alles voor niets is. Mensen denken te materialistisch. 
Jo weet uit ervaring: je krijgt meer terug dan je geeft, vriendschap en respect. 
Zo is het in elke geslaagde relatie.

WA

Wat Blijft
Ga Weg

Ik had gedacht de honderd net te halen,
Rollatorloos en in gestrekte draf.

Ik wou nog net een miljoen gedichten af.
Musea wachtten. En theaterzalen.

Ik wilde nog oneindig vele malen 
verwijlen waar ik mij het liefste begaf.
Ik fietste fluitend tussen wieg en graf,

de voeten geen moment op de pedalen.

Helaas. Daar is ineens de eindigheid
die plotsklaps als een niets ontziende tanker

de gevel sloopt, de kamer binnenrijdt.

Het leven gaat genadeloos voor anker,
gehoorzaam aan de grillen van de tijd.

Ga weg, gezwinde grijsaard. Met je kanker.

Stijn De Paepe (huisdichter van de krant De Morgen) (1979-22 februari 2022)

Onlangs kreeg ik een tekst voor ogen 
over het ‘voorhuwelijkse omgaan’ van 
jongens en meisjes. De seksu-
ele onthouding voor het huwelijk 
wordt absoluut verplicht. Maar er 
is meer. In een in 1946 verschenen 
Vlaams boekje voor verloofden, dat 
een kerkelijke imprimatur kreeg 
en veel verspreiding vond, stond 
dat een fatsoenlijk meisje niet met haar verloofde gearmd 
mocht wandelen, maar dat ze een paar passen achter hem 
moest blijven om elke intieme aanraking te voorkomen. Een 
pater jezuïet zag als voornaamste gevaar voor de kuisheid ‘de betuigingen 
van genegenheid als kussen en omhelzen’. Een pater dominikaan vond het 
nog in 1953  ‘absoluut verderfelijk, wanneer twee geliefden samen gaan 
zwemmen, zich zonnen of in badkostuum bij elkaar zijn, ook al geschiedt 
dit in tegenwoordigheid van anderen’.  Gelukkig dat tijden veranderen.

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

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Eureka!
Aflevering 40

Adolphe Quetelet (1796-1874)
De Queteletindex

Hij werd geboren in 1796 te Gent als vijfde in een gezin van negen kinderen. 
Zijn vader overleed toen hij amper zeven jaar oud was, toch stond dat zijn 
studies niet in de weg. Hij behaalde in 1819 zijn doctoraat wiskunde. Zijn 
belangstelling beperkte zich niet tot deze discipline, maar ging voornamelijk 
uit in domeinen zoals astronomie, biostatistiek en sociologie. 

Na een bezoek in 1823 aan het sterrenkundig observatorium te Parijs, ont-
sproot het idee om ook in Brussel een sterrenwacht op te richten. Als loca-
tie werd de rurale gemeente Sint-Joost-ten-Node uitgekozen. Toen in 1830 
de onafhankelijkheidsstrijd losbarstte werden de werkzaamheden gestaakt. 
Twee jaar later was de rust teruggekeerd en werden de werken hervat. Que-
telet werd als bezieler de eerste directeur. In 1891 verhuisde de sterrenwacht 
naar Ukkel. In 1913 werden, de meteorologische waarnemingen overgeheld 
naar het ‘Koninklijk Meteorologisch Instituut’ het KMI.

Het voorgaande is voor velen onbekend, maar de moderne mens heeft met 
de huidige eetcultuur veel te maken met de BMI (Body Mass Index), in weten-
schappelijke kringen beter bekend als de Queteletindex. Het was een weten-
schappelijke methode om de verhouding tussen lengte en gewicht van de 
mens in kaart te brengen. Het werd bij het grote publiek bekend als de BMI. 
De index is een indicatie of er sprake is van over- of ondergewicht en wordt 
berekend door het lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van 
de lengte (in meter). Algemeen wordt aanvaard dat een BMI bij volwassenen 
ideaal is tussen 20 en 25.

In 1880 werd te Brussel in de tuin 
van het Paleis der Academiën aan 
de Hertogstraat een marmeren 
standbeeld onthuld ter ere van 
de negentiende-eeuwse weten-
schapper. De kunstenaar, Charles-
Auguste Fraikin (1817-1893),  
heeft de astronoom, wiskundige 
en socioloog zittend voorgesteld 
met in de linkerhand een he-
melglobe terwijl aan zijn voeten  
enkele boeken verwijzen naar 
Quetelets geleerdheid.

WA

 massa
queteletindex = 
 lengte2

Beveren start pop-up project in kernwinkelgebied

De problematiek van lege handelspanden is een algemeen economisch 
 probleem waar veel lokale besturen mee kampen. Met een leegstandscijfer  
van 10% doet Beveren het iets beter dan het Vlaamse gemiddelde van 11,8%, 
maar het blijft een zorg. De oorzaken, gevolgen en aanpak van leegstand  
zijn complex en vergen een combinatie van inspanningen. Met het project  
‘BV POP-UP’ wil de gemeente pandeigenaren van leegstaande handelspanden 
en potentiële huurders met elkaar in contact brengen om handelspanden in 
 te vullen. De focus ligt op de zone Vrasenestraat, Grote Markt en Warande.

Doel van het project is om de drempel tussen pandeigenaars en startende  
handelaars te verlagen en op die manier de leegstand terug te dringen. Het loopt 
in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen.
Momenteel zijn er  4 panden die via de pop-up formule worden aangeboden, 
allemaal gelegen in het kernwinkelgebied van Beveren.

In aanloop van dit project werd contact opgenomen met de pandeigenaren 
van geschikte leegstaande handelspanden en genoteerd welke pandeigenaren 
interesse hadden om deel te nemen aan het project. De pop-up periode loopt 
minimaal 4 maanden. Zowel de pandeigenaar als de pop-up handelaar moe-
ten dus bereid zijn om minimaal 4 maanden een samenwerking aan te gaan  
(via huurovereenkomst korte duur). De gemeente ondersteunt met een  
financiële tussenkomst van 1000 euro per maand gedurende 2 maanden.

Interesse? 
 Neem dan zeker contact op met de dienst Economie voor meer informatie.

Inschrijven 
 kan vanaf 21 februari tot 14 maart 2022. 
 Bezorg het inschrijvingsformulier aan economie@beveren.be

Meer info  
 www.beveren.be/BVpop-up
 Verantwoordelijke schepen: filip.kegels@beveren.be
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VOLKSE GEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

Het woord vlas doet mij onwillekeurig denken aan een grote akker in  
de Melselestraat, tegenover de plek waar de Bosstraat in de Melseles-
traat ‘uitmondt’, waarop ik vele jaren vlas heb zien groeien, bloeien en slij-
ten. Daar heb je al een woord met een speciale betekenis: vlas slijten is de 
 planten bij het oogsten uittrekken. 

Ik kon uren zitten luisteren naar mijn buurman, wijlen Polydoor Van der  
Linden, die vertelde hoe hij als zoon van een vlasser uit Stekene in zijn  
jonge jaren mee met de echte stielmannen gewerkt had in het bedrijf van 
zijn vader. 

Stekene was een gemeente waar zeker tussen WOI en WOII veel mensen van 
het vlas leefden. In maart 2000 werd daar een prachtig ‘Lied van het Vlas’ 
gezongen, gedanst en gespeeld door plaatselijke inwoners in de wijk Hel-
lestraat. 

De tekst kwam uit het brein van mijn vroegere collega in het GTI, gewezen 
Beverenaar Jos Meyvis die toen al was uitgeweken naar Stekene en er in de 
Hellestraat woonde.  
 
Vlas behoort tot de alleroudste cultuurgewassen. Al zo ‘n 6000 jaar geleden 
werd het reeds verbouwd door de Egyptenaren die er garen van sponnen, waar-
mee ze hun prachtige linnen gewaden weefden. In het Fans heet de plant le  
lin , dus gemakkelijk om te onthouden: van het vlas maakt men linnen. 

Vanuit Egypte verspreidde de vlasteelt zich naar alle landen rondom de Mid-
dellandse Zee en is daarna naar het noorden doorgedrongen. De oude Ger-
manen hielden er zich ook al mee bezig maar de grote bloeiperiode van de 
vlasteelt in noordelijk Europa brak pas in de middeleeuwen aan met Vlaan-
deren als glorieus centrum waar vrijwel alle textielgoederen in die tijd van 
linnen geproduceerd werden. 

Ooit werd het vlas Vlaanderens rijkdom genoemd. 
 
Zie je daar nog iets van in ons Bevers straatbeeld? Ja, waar de  
Kruibekesteenweg en de Piet Stautstraat een hoek vormen vind je café  
De Zwingelmolen en een paar honderd meter verder richting Kruibeke  
was ooit café De Vlasbloem van de familie Brijssinck.  

En er zijn nog overblijfsels van de vlascultuur in de streek, namelijk de  
rootputten. Deze grote putten stilstaand water vond je in de nabijheid  
van de akkers waar het vlas geteeld werd. Aan de Melselestraat was de 
vlasakker waarmee ik deze tekst begon, tussen akker en straat lag toen nog 
een grote rootput En in de Zakdam op de vroegere grens tussen Beveren en 
Melsele ligt ook nog een restant van een vroegere rootput.  

Na het slijten (uittrekken) van het vlas werd het gerepeld (van de  
zaaddozen ontdaan) en daarop volgde het roten in het water van de  
rootput. Zo werd een chemisch proces in gang gezet waardoor de  
onderlinge samenhang van de vezels werd opgeheven. Dan volgt het  
drogen, het braken of brakelen (breken van de houtachtige delen van  
de stengels) en daarna werden de stukjes hout eruit gezwingeld in de  
zwingelmolen. Daarna gaan de vlasvezels naar de spinnerij en de weverij.

 RP



In de tuin
Vroege lente!
Er trokken de voorbije weken een paar zware stormen over ons land. En dat  
hebben we geweten. Als het bleef bij wat scheefgewaaide pannen mochten  
we nog van geluk spreken. Mensen die minder geluk hadden en heel hun dak-
bedekking zagen wegvliegen waren minder fortuinlijk. In mijn tuin braken twee 
zware gesteltakken uit mijn meer dan veertigjarige oogstappelaar. Jammer,  
want ik vrees dat de boom nu volledig instabiel geworden is nu het gewicht  
helemaal langs dezelfde kant komt te hangen en hij misschien bij de volgen-
de storm compleet tegen de grond zal liggen. Het is ook niet gemakkelijk om 
hem te rooien want dan beschadig ik de vele prachtige voorjaarsbloeiers zoals  
helleborussen en trilliums die er onder staan en die nu hun bloemen beginnen te 
tonen of beginnen op te schieten. Afwachten hoe hij het in het komende seizoen 
en de zomer doet en we zien dan wel.

De zon begint nu voelbaar al wat warmte te geven. Op de, helaas schaarse, zon-
nige dagen met helderblauwe luchten is het heerlijk om in de tuin bezig te zijn en 
de zon op je rug te voelen. Daar leeft een mens van op! Ook de planten hebben 
er zichtbaar deugd van, want de bloem- en bladknoppen beginnen duidelijk te 
‘schuiven’. De lente komt er aan.

Alhoewel het sneeuwklokjesseizoen al redelijk gevorderd was, kon ik tijdens de 
voorbije weken een plantenkwekerij bezoeken die onder andere gespecialiseerd 
is in deze kleine pareltjes. Daar vertelde de eigenares dat er twintig soorten zijn, 
maar ongeveer drieduizend cultivars en er komen er steeds maar nieuwe bij. De 
bloemen hebben drie buitenste en drie binnenste bloemdekbladen. Op de bin-
nenste staan honingmerken. Dat zijn ‘vlekjes’ die de insecten de weg wijzen naar 
binnen, naar daar waar iets lekkers te vinden is. Zo geraakt de bloem bestoven. 

Door galanthofielen (liefhebbers en verzamelaars van sneeuwklokjes) wordt jacht 
gemaakt op de nieuwste en mooiste exemplaren. Zo is onlangs op een veiling 
één bolletje van een zeldzame cultivar verkocht voor meer dan tweeduizend euro. 
Hoe gek kan het worden? Tegenwoordig worden in labo’s de dure bolletjes in een 
zo groot mogelijk aantal stukken gesneden en verder opgekweekt op een steriel 
substraat en dan na drie jaar, als ze uiteindelijk bloeien, met dikke winst verkocht. 
Planten en groen kan ook ‘big business’ zijn, zeker als er zeldzame soorten mee 
gemoeid zijn.

Nauw verwant aan sneeuwklokjes en nu nog in bloei is het lenteklokje  
(Leucojum vernum). Het is ook een stinsenplant en in tegenstelling tot het iets 
kleinere sneeuwklokje zijn haar bloemdekbladen even groot. De zaden van beide 
planten hebben zogenaamde ‘mierenbroodjes’. Dat zijn suikerrijke aanhangsels 
aan de zaden die mieren meenemen naar hun nesten en daar hun larven mee 
voeden. Na gebruik worden de zaden dan terug buiten gedragen en zo hebben 
de planten een extra manier om hun zaden te verspreiden. Een typische win-win 
situatie.
De bloei van de helleborussen is nu volop bezig. Hoe mooi kan een tuin in het 
vroege voorjaar zijn wanneer deze ‘lenterozen’ (Helleborus orientalis) massaal 
staan bloeien? En wat een verademing wanneer je na een sombere en natte  
winter op een mooie lentedag die planten weer ziet schitteren. Daarvan kan 
je er toch niet genoeg in de tuin hebben. Wanneer je ze plant geef je onder-
aan in het plantgat best een handje dolomiet, want ze houden van wat kalk. 
Dan mag je er zeker van zijn dat ze elk jaar trouw op post zullen zijn en dat ze 

de voorjaarstuin weer heel wat kleur  
geven.
Nóg een heerlijke vroegevoorjaarsbloeier 
is de gele kornoelje (Cornus mas). Deze  
inheemse heester staat nu volop te  
pronken met zijn overvloed aan gele  
bloempjes die tijdens mooie dagen  
massaal bevlogen worden door insecten. 
Na de bevruchting verschijnen dan de 
rode eetbare bessen. In mijn tuin heb ik de  
cultivar ‘Jolico’ aangeplant. Die heeft bessen 
die een stuk groter zijn dan die van de wilde 
soort. Om vruchten te hebben moet je wel 
een bestuiver van een andere cultivar, óf de 
wilde soort in de buurt hebben. Indien je in 
de herfst de vogels vóór kan zijn, kunnen de 

vruchten verwerkt worden tot confituur. Hopelijk lukt het mij dit jaar.
De trein met voorjaarsbloeiers trekt zich langzaam maar zeker op gang. Binnen 
een aantal weken zal hij op kruissnelheid door de tuin razen. 
Daar kijk ik nu al naar uit!       François

Helleborus orientalis ‘Prisca’.

De bloemen van de gele kornoelje.

Sneeuwklokje met honingmerken.

Lenteklokje.
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KRUISWOORDPUZZEL 276

CRYPTO 102: ZOEK HET WOORD  (OPLOSSING IN DIT NUMMER)
 ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

HORIZONTAAL:
(2) kampeerplaats jeugd-
beweging (6) verhoging 
onder de hiel ve schoen 
(8) iemand die van een 
bep. vak weinig of geen 
verstand heeft (11) onder 
andere (12) specerij (13) 
elektronicamerk (14) 
Universiteit Gent (16) 
circa (17) hoofdtooi ve 
vorst (19) riem ve trekdier 
(21) pagina (22) lachen 
(Fr) (23) thrillerauteur (26) 
scheikundig element 
stannum (27) naaigerei 
(29) dorp in Botswana 
(31) onnozel, doodgoed 
mens (32) mannetjesbij 
(33) Japanse gezelschaps-
dame
VERTICAAL:
(1) wie (Eng) (2) Belgisch 
Kampioenschap (3) naad 
tussen planken of stenen (4) rood, geel, groen …(5) wij (7) de één in het kaartspel (9) dus (10) 
cirkelvormige lijn (12) voor de grap proberen kwaad te maken (15) gevecht tussen twee of 
meerdere personen of met zichzelf (16) pijl vd computermuis op het scherm (17) groepering vd 
bevolking (18) automerk (20) product ve kip (24) sluis voor de verwijdering van overtollig water 
(25) behaarde dierenhuid (28) in een raampje gevat, doorzichtig fotografisch beeld om te pro-
jecteren (30) anonieme alcoholisten

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL 275

IN MEMORIAM
Jan Van de Vyver

Op 4 februari overleed Jan Van de Vyver uit de 
Willem Elsschotlaan in Melsele. Hij was te Beveren 
geboren op 13 april 1957. Hij heeft tot 2015 op de 
Kruibekesteenweg in Beveren gewoond. Hij was 
gehuwd met Lou Heyrman. Ze hebben twee 
kinderen geadopteerd: Bart en Sajini. Er zijn twee 
kleinkinderen. 
Jan studeerde mechanica aan het GTI en kon zo zijn 
technisch vernuft nog verder ontwikkelen. Hij kon 

in de onderhoudsploeg van Parein beginnen werken, eerst 20 jaar in Beveren en 
na de verhuis van de fabriek in Herentals. Daar moest hij eens een pomp van 
de toevoer van de witte Princekoekencrème vervangen en de klep raakte niet 
meer dicht. Toen Jan met brugpensioen ging bedachten zijn collega’s hem
met een leuke fotocollage waarin hij tot aan zijn knieën in de witte 
koekjesvulling stond. 
Jan was langeafstandloper in de plaatselijke atletiekclub en leerde er Lou kennen 
die later zijn echtgenote werd. 
Als hondenliefhebber was hij graag in de natuur op wandel en liefst van al 
met vakantie in de Ardennen. Zijn zin voor humor zorgde ervoor dat hij overal 
vrienden maakte: zowel op zijn werk alsook als instructeur in de hondenschool 
wat hij 9 jaar geleden moest opgeven doordat hij MS kreeg. Hij ging dan in de 
MS-liga een knutselgroep begeleiden. Omdat trappen doen moeilijk werd 
besloot de familie in 2014 te verhuizen naar de Willem Elsschotlaan. Jan 
leerde stap voor stap afgeven en toen 4 maanden geleden bij hem de ziekte met 
de letter k opdook troostte hij zelf mensen die hem kwamen bezoeken. 

 RP 

Aan de rouwende families onze oprechte deelneming en sterkte toegewenst.

Vlaams Individueel Kampioenschap Kegelen

In de sporthal 't Zillebeek te Beveren werd de Finale van het Vlaams
 Individueel Kampioenschap gespeeld. En de Beversekegelclub heeft in 
de reeks Heren/B een prachtig resultaat behaald.

Zo werd Matthias Beeldens Kampioen (Beverse ), met als resultaat dat 
hij volgend seizoen in de hoogste reeks Heren/A moet aantreden. 
Kevin De Buyser werd 2de  (ook Beverse ) en Joran Verhulst werd 3de 
(Awakes ).

Van links naar rechts: voorzitter Vlaamse Kegelfederatie Jos/Jr. De Groof, 
Kevin De Buyser met zoontje Léon op 2, Matthias Beeldens op 1, Joran 
Verhulst op 3 en Karin De Bel, secretaris van de Vlaamse Kegelfederatie.

Met dank aan Leonard Van Overmeire.
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Ik ben Pascale van koffie Robby, gebo-
ren en getogen in Beveren op den Bie-
zenhof. Ik heb een fijne jeugd gehad 
en als kleuter veel rondgehangen op 
het Congoken. Mijn school werkte ik af 
in Beveren. Ik probeerde verschillende 
jobs maar 10 jaar geleden heb ik weer 
omgeschoold en sindsdien baat ik 
mijn winkel uit: koffie Robby, een job 
die ik doe met hart en ziel en waarvan 
ik hoop dat het nog lang zal duren. 
Mijn hobby’s zijn wandelen met de 
hond en genieten van de ochtend stil-
te , lezen, tekenen en mee rijden met 
de motor.

 

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Zoals hierboven al gemeld vooral wandelen en meerijden op de motor.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Blancmange, U2, Front 242, Simple Minds

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Oh daar ben ik echt niet mee bezig!

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Fietsen, wandelen en cardio

Wie bewonder je?
Ik bewonder mensen met een lach op hun gezicht.

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Ik eet graag al eens een dikke pak pickles chips

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Als een hond. Die hebben namelijk geen oordeel over een mens.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De 5e dimensie

Hoe kom je tot rust?
Door iedere morgen te mediteren.

Welk is je lievelingsgerecht?
Mosselen met frieten, natuurlijk.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Zonder twijfel de geboorte van mijn zoon

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
België is mijn lievelingsland en Beveren mijn favoriete gemeente.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Ik houd het bij Omer Heyrman(de witpen), mijn grootvader
Wat is voor jou geluk?
Iedere morgen blijgezind opstaan en de job van je leven kunnen uitoefenen.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? 
Koffie van koffie Robby

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

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Het koffiehuisje van koffie Robby!

 
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele 
reis)
Donald Trump

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat ik leerde fietsen en we nog op straat konden 
spelen.

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Pascale Michelet

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

Spreuk van 't jaargetij

Maart droog, mei nat,  
veel hooi en zaad zat. 

ONS ELSKE
De stormen van half februari kregen de namen Eunice en Franklin. 
Waar halen ze het uit? Vooral die eerste heeft mij enorm geschokt 
omdat ik zijn naam niet kon onthouden. Het was toen ook akelig  
op de Beverse Grote Markt. Ik heb uren aan een stuk mijn  
hoofd afgewend en mijn ogen gesloten, zo bang was ik om onder een  
weggevlogen dak bedolven te worden. 

Lek at gezeet is 44
Hoe wilt u een land besturen waar er tweeHonderdzesenveertig soorten kaas zijn

(CHarles de gaulle)

GUST
Och, zei Gust. Die mannen die een nieuw fietspad hebben  
aangelegd in de Gravendreef hebben de wortels van de  
bomen afgekapt omdat die in de weg zaten van hun nieuwe 
beton. Gevolg, met die paar stormen die we gehad hebben 
zijn een heleboel bomen omvergevallen. De groenen zullen 
niet content zijn.
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Acantus
Albasten jubileum 

Weinig verenigingen slagen erin om 75 jaar vol te maken en regelmatig voor ver-
nieuwing en continuïteit te zorgen. Acantus, ooit gestart als Sint-Martinuskoor, 
is er een van. De academische zitting werd omwille van corona verplaatst van 
Cortewalle naar de raadzaal van het administratief centrum. 

Voorzitter Hugo Fierens schetst een geschiedenis.  
De projectie toont Willy Snellings.

Het Sint-Martinuskoor werd gesticht in 1947 en was verbonden aan de  
Sint-Martinusparochie. Het was wijlen onderpastoor Siegfried Huyghens (1917-
1998) die zijn aanzienlijk gewicht in de schaal wierp en een parochiaal knapenkoor 
startte onder zijn leiding. De knapen traden aan in passende kledij, de jongsten 
in alben en de grotere jongens in soutane en superplie. De voornaamste doel-
stelling was het opluisteren van de plechtige hoogdagen in de Sint-Martinuskerk. 
In 1960 werd E.H. Huyghens aangesteld tot directeur van de Sint-Annakliniek en 
zijn taak als koorleider werd overgenomen door Willy Snellings. Ondertussen was 
het koor geëvolueerd tot een gemengd koor. In 1982 trad het koor uit de puber-
teit, op weg naar een volwassen koorwerking met de komst van Godfried Van 
de Vyvere. Onder zijn leiding onderging het kerkkoor een metamorfose tot een 
multidisciplinair koor en ontdekten ze dat er mooiere landen zijn dan België en 
dat er in Parijs ook wordt gezongen. In 1989 concerteerden ze in de Notre Dame. 
Het was het begin van een reeks internationale optredens. Het repertoire breidde 
zich uit tot werken van grotere omvang met orkest en solisten. 

In 1997 werd hen de eeuwige roem toegekend in de vorm van de Cultuurboom. 
Maar waar ze bij de gewone man om bekend zijn, is hun optreden tijdens de  
Beverse Feesten in de Hemel, waar de jenever rijkelijk vloeide. Tijdens die  
Beverse Feesten, kondigden ze in 2005 een naamsverandering aan. Men koos voor  
‘Acantus’, naar het Latijnse woord ‘cantus’, zang, gezang, samenzang.

Tot slot bracht het koor een optreden met een zeer geslaagde performance.

Huidig voorzitter Hugo Fierens mocht bloemetjes werpen naar alle betrokkenen 
die vanaf de start de vereniging groot hebben gemaakt. Het zou een gemiste kans 
zijn als zoveel jaren werking niet zou leiden tot de uitgave van een boek. Wilfried 
Van de Velde, stelde het resultaat voor en de redacteurs die de uitgave hebben 
waar gemaakt. De belangrijkste medewerkers kregen een exemplaar. Speciaal 
kreeg Jonas Staut aandacht als een van de vroegste koorleden en ere-voorzitter.

De belangstelling van de  
media was ondermaats, het 
geeft het niveau van de huidige 
berichtgeving weer. Gelukkig 

 is er nog de Beverse Klok, die  
als vereniging weet wat het 
belang en de prestatie is van 
vrijwilligers in het verenigings-
leven. Een koor moet zich  
regelmatig vernieuwen. Acan-
tus is – en dat hebben ze  
gemeen met politiekers –  
voortdurend op zoek naar  
stemmen. Het voortzetten  
van de koortraditie is in elk  
geval verzekerd.
Afspraak over vijf jaar voor een 
eiken jubileum.

WA
(bron: Nooit Thuis, Beverse verenigingen in woord en beeld, een uitgave van de 

Beverse Klok)

Jonas Staut met een pas opgedroogd  
exemplaar van de uitgave.
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Sinds begin februari speelt DRILON SADIKU in de Kosovaarse tweede klasse 
bij FERIZAJ FK, de club uit zijn geboortestad. In de periode 2014-2019 was 
Sadiku actief op de Freethiel bij Waasland-Beveren. Daarvoor speelde hij bij de 
jeugdploegen van Rochus Deurne en SK St-Niklaas. Op het eind van het seizoen 
2017-2018 zat hij op de bank bij de eerste ploeg van Waasland-Beveren in de 
competitiewedstrijden tegen OH Leuven en Lierse. Hij maakte ook de volledige 
voorbereiding mee van 2018-2019 (en scoorde in de oefenpartijen tegen Vrasene 
en Melsele). Een doorbraak bij WB bleef uit en in januari 2019 vertrok hij naar 
het Italiaanse Padua waar hij in het beloftenteam terecht kwam. Nadien speelde 
Sadiku enkele matchen in de Kroatische eerste klasse voor NK ISTRA. In oktober 
2020 kwam hij terug naar Belgie en ging bij Lierse aan de slag. Verder dan het 
beloftenteam kwam hij ook daar niet maar op zijn 21ste ligt nog alles voor hem. 
BENI BADIBANGA, ex-Waasland Beveren, verkommerde dit seizoen in de 
B-kern van Moeskroen. Tijdens de wintermercato haalde trainer MARC WILMOTS 
hem naar de Marokkaanse topclub RAJA CASABLANCA. Badibanga mocht al 
direct debuteren in de Afrikaanse Champions League met wedstrijden tegen het 
Zuidafrikaanse Ama Zulu en het Algerijnse ES Setif (telkens een 1-0 zege voor 
Casablanca). Badibanga kreeg bij Raja een contract voor drie en een half jaar…. 
Ondertussen is Marc Wilmots er wel ontslagen. Of dat gevolgen zal hebben 
voor  Badibanga, valt af te wachten. Voor WB speelde Badibanga 54 offi  ciele 
wedstrijden waarin hij 4 keer scoorde. 

RB
THIBAULT MOULIN terug naar Polen. 

Thibault Moulin, ongetwijfeld één van 
de grootste smaakmakers uit de nog 
korte geschiedenis (12 jaar) van 
Waasland-Beveren , speelt sinds fe-
bruari terug in Polen. Hij was dit 
seizoen actief in de Roemeense eer-
ste klasse bij Academica Clinceni 
aan de zijde van ondermeer Flo-
riano Vanzo en Apostolios Vellios, 

ook ex-WB. Clinceni heeft echter zware fi nanciële problemen en Vellios en Van-
zo vertrokken al eerder. Moulin bleef het langst en speelde nog tot eind januari
 in Roemenië. 
In 2015 belandde Thibault op de Freethiel. Hij maakte direct indruk en werd 
op het eind van het seizoen voor 500.000 euro verkocht aan Legia Warschau. 
Ook daar deed hij het uitstekend met onderandere een goal tegen Real 
Madrid in de Champions League. De Polen verzilverden na anderhalf jaar hun 
middenvelder, hij trok voor anderhalf miljoen euro naar het Griekse Paok 
Thessaloniki. Van dan af ging het voor Moulin bergaf. Maar in Polen is men 
hem niet vergeten. Hij kreeg bij WIECZYSTA KRAKAU een contract voor twee en 
een half seizoen. Wieczysta (Pools voor eeuwig) is een ambitieuze VIJFDE klasser 
dat met een aantal oudere routiniers wil promoveren naar het hoogste niveau
in Polen. Trainer is de 73-jarige oud-internationaal Franciszek Smuda (hij was 
ook drie jaar Pools bondscoach). Naast Moulin werd ook nog de 34-jarige 
Slavomir Peszko, 44X Pools internationaal (ex-Keulen, Wolverhampton en
Parma), de 35-jarige Radoslaw Majewski, 9X A-internationaal (Nottingham 
Forest) en de 32-jarige Donald Guerrier (55X internationaal van Haiti) binnen 
gehaald. 

RB
Aan de aftrap.

De laatste twee thuiswedstrijden van 
Waasland-Beveren werden op gang 
geschoten door JACKY BOONEN en 
KRISTOF LARDENOIT.
Jacky Boonen is ondertussen 53 jaar en 
speelde in de periode 1992-1995 voor 
KSK Beveren. Hij kwam over van Lier-
se. En al hoewel hij naar de aartsvijand 
Lokeren trok bleef hij op de 
Freethiel toch zeer popu-
lair (al zal het wel geholpen 

hebben dat Lokeren toen in tweede klasse stond en Beveren in eerste). 
Boonen speelde ook in het buitenland. Bij het Schotse Dundee United bleef 
hij maar één maand (hij blesseerde zich in zijn eerste wedstrijd zodat zijn contract 
na de eerste maand niet werd verlengd). Nadien speelde hij nog in Oostenrijk 
bij Bad Bleiberg en Spittal Drau. Jacky heeft twee talentrijke zonen (Indy en 
Seppe). Die begonnen bij Rc Genk maar kregen op jonge leeftijd (Seppe was 

14, Indy 16) een contract bij Manchester United zodat het gezin Boonen naar 
Noord-Engeland vertrok. Indy bleef 3 jaar in Manchester en tekende nadien een 
profcontract bij KV Oostende. Seppe speelde  nog voor Roda JC , Alemania Aken, 
Lommel en nu bij Patro Eisden. 

De belangrijke partij te-
gen RWDM werd op gang 
geschoten door KRISTOF 
LARDENOIT, de 38-jarige 
centrale verdediger , af-
komstig van Sint-Gillis, was 
tussen 1999 en 2013 actief 
op de Freethiel (op uitzon-
dering van een half sei-
zoen St-Truiden in 2006). Hij 
speelde 175 matchen voor 
KSK Beveren en was één 

van de weinige KSK Beveren-spelers die de overstap naar Waasland-Beveren 
mocht maken. Met 74 matchen (competitie en eindrondes) voert hij de lijst 
aan van WB-spelers in tweede klasse (Joachim Van Damme en Jan Masureel 
hebben er even veel, Laurens Paulussen en Michael Van Hoey vervolledigen 
de top vijf ). Kristof Lardenoit sloot zijn voetballoopbaan af bij KSV Temse. 

RB
De koers is begonnen.

Met de “Omloop Het 
Nieuwsblad” is ook 
in Belgie het wie-
lerseizoen 2022 in 
gang geschoten. Met 
Brent Van Moer, Ru-
ben Apers en Sasha 
Weemaes hebben we 
drie jonge profs uit 
Beveren om te volgen. 
Vooral van Brent 
Van Moer wordt 
bij Lotto-Soudal 
veel verwacht. De 

ploeg heeft dringend goede resultaten nodig om niet te degraderen uit
de World Tour. Met zeges van Tim Wellens, Caleb Ewan, Maxim Van Gils (ieder 2) 
en Arnaud De Lie is het voorseizoen alleszins al schitterend gestart. 
Voor SASHA WEEMAES is het ook een nieuwe start. Op 31 juli 2021 reedt hij 
zijn laatste wedstrijd van het seizoen (de Heistse Pijl, een, koers die hij in 2020 
nog won). Een operatie aan de achillespees zorgde ervoor dat hij de maan-
den augustus, september en oktober werkloos moest toezien, een aderlating 
voor zijn ploeg “Sport Vlaanderen-Baloise” want Sasha Weemaes is één van de 
weinigen die al eens kan uitpakken met een profzege in het team dat vooral 
uit jonge renners bestaat. Dit seizoen kon Lokerenaar Rune Herregodts 
al zegevieren in Spanje (de eerste rit in de Ruta del Sol). En ook de weder-
optredende Weemaes haalde in Spanje al het podium. Hij werd derde in Playa 
de Palma, een 1.1 koers (1.1 is het niveau van bijvoorbeeld de Druivenkoers in 
Overijse, de Heistse Pijl of de Antwerp Port Epic). 
Sasha Weemaes debuteerde als prof in juli 2018 en kon bij profs al vier keer 
het zegegebaar maken (in 2019 in Bottelare en Ruddervoorde Koerse, in 2020 de 
Heistse Pijl en in 2021 opnieuw  Ruddervoorde Koerse). Sasha Weemaes is vooral 
een spurter maar in de Ronde van Denemarken van 2019 droeg hij drie dagen de 
bergtrui.                      RB

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

Op 23 en 24/02/2222 kregen we in ‘Iedereen Beroemd’ op TV één 
GFC Waasland-Beveren dat zich voorstelde. Het is een G-voetbalploeg 
voor mensen met een mentale beperking of autisme uit het Waasland. 
De club werd opgericht in 2007 en telt een 30-tal spelers tussen 20 en 
50 jaar, onder wie enkele vrouwen. Hun thuisbasis is het Puyenbekestadion
 in de Watermolenstraat 104 in Sint-Niklaas. Vier trainers coachen de spelers. 
Er bestaat een bevoorrechte band met profvoetbalclub Waasland-Beveren. 
Van hen krijgen de spelers hun outfi t: trainingspak, T-shirt, korte broek 
en kousen. 

RP

SPORT ANDERS

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
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De Wetenschapper
Kakelen van een kip

Waarom kakelt een kip na het leggen van een 
ei? Kippen kakelen wat af, ze kunnen meer dan 
dertig verschillende soorten geluiden produce-
ren. Voor elke situatie een ander geluid. Zo ook 
wanneer de dieren net een ei hebben gelegd. 
Waarom doen ze dat. Er zijn meerdere theorieën 
voor dit kippengedrag.

Het zou kunnen dat ze het geluid produceren omdat de hen opgelucht is 
dat het ei haar lichaam heeft verlaten. Of om de vrouwelijke soortgenoten 
te laten weten dat het nest vrij is.
Frustratie is ook een mogelijke verklaring, ze kunnen zich gestrest voelen. 
Als het voedsel op een plaats staat waar ze niet bij kunnen, produceren ze 
eenzelfde geluid.
Historici duiken dan weer in het verleden van het dier. Wilde kippen leef-
den in een bosrijke omgeving in Zuidoost Azië. Als ze een ei gingen leggen, 
zonderden ze zich af. Eenmaal klaar kakelde ze er duchtig op los om haar 
locatie door te geven aan de haan, die haar moest komen ophalen. Een haan 
kennende, deed hij dat met genoegen.

Het blijven theorieën zonder wetenschappelijk bewijs. We weten nog steeds 
niet of de kip een blij, collegiaal, gefrustreerd of lokkend lied zingt.

WA

Weps

Een taal hanteert regels  voor welke klanken op welke plek in een lettergreep 
mogen staan. Aan het begin van een lettergreep staat de s liefst voor de p, 
zoals bij sport en spel. Aan het eind van een lettergreep liefst omgekeerd 
zoals in rups.
In ons dialect en in kindertaal is er verwarring als het over wesp of hesp gaat: 
het staat aan het einde van een lettergreep, dus moet het ‘ps’, vandaar weps.
en heps. Het is natuurlijk wel raar dat er woorden zijn die zondigen tegen de 
regels van de eigen taal. Vaak komt dat omdat zo een woord afkomstig is uit 
een andere taal, zoals bij ‘psycholoog’. 

Ook nu nog maken we soms die fout. Zo zeggen we vaak ‘asteriks’ in plaats 
van ‘asterisk’. We hebben zelfs de verkeerde neiging om ‘spycholoog’ te zeg-
gen in plaats van ‘psycholoog’.

WA

Onthulling gedenksteen voor project Sabot

Het voormalig parochiehuis in Melsele werd gesloopt eind 2020. Met de nieuw-
bouw van 28 assistentiewoningen voor senioren, 23 sociale appartementen, 
een dienstencentrum en een onderdak voor de bibliotheek van Melsele werd 
gestart in het voorjaar van 2021. Omwille van de coronamaatregelen werd de 
traditionele ‘eerste steenlegging’ van het project Sabot uitgesteld. Omdat de 
bouw momenteel over de helft zit, rees het idee voor de onthulling van de 
gedenksteen voor de site. Als de bouw klaar is, voorzien in 2023, zal de 
gedenksteen een defi nitieve plaats krijgen in de binnentuin van het complex. 
Het project Sabot is een unieke samenwerking tussen 3 partijen: de 
gemeente (OCMW), Zorgpunt Waasland en de Gewestelijke Maatschappij 
voor Huisvesting. 
De gemeente, die het voormalig Parochiehuis eerder kocht van de Melseelse
Parochiale Werken, verkocht in 2015 het gebouw aan de Gewestelijke 
Maatschappij voor Huisvesting met als opdracht een totaalproject te realise-
ren met naast sociale woningen, voorzieningen voor het OCMW, ruimte voor 
Bib Melsele en een dienstencentrum waar projecten voor sociale cohesie en 
dienstverlening mogelijk zouden zijn en verenigingen terug een plaats konden 
krijgen. 

Het glasraam van Staf Pyl, dat zich bevond aan de grote trap naar de feestzaal 
van het voormalig parochiehuis, wordt gerestaureerd en krijgt een plaats op de 
kopse gevel aan de doorgang van Grote Baan naar Hazaarddam. De bouw wordt 
gefi nancierd door de gemeente (OCMW Beveren) en de GMH en werd gegund 
aan aannemer Cosimco voor een totaal bedrag van 9 561 345,86 EUR waarvan 
6 119 177,28 EUR voor het deel OCMW. 33 architecten zorgen voor een mooi 
en eigentijds ontwerp. Het project kreeg de naam ‘Sabot’.

WA
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Oplossing Crypto 102:

CRIJK   AMEN   LAPPEN   
BEPALEN   GITZWART   LEG-
BATTERIJ   SLOTAKKOORD   
JEUGDVRIEND   
SAMSONSEKS   MEELOPER   
BUIKJE   ZERO  en dus…   
RAAPZAADOLIE

Uit Melsele 5
Sanne Van Zwam en Senta Bourdiaudhy 
wonen in Melsele en staan straks samen 
op een van de meest gegeerde musical-
podia van ons land. Elk vertolken ze 
een van de Von Trapp kinderen in de 
musical-klassieker The Sound of Music. 
Sanne neemt de rol van Martha op zich. Louisa Von Trapp wordt gespeeld 
door haar dorpsgenote Senta. 

°°°°

Aardbeicomité Melsele is op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Ben je 
creatief, ben je administratief sterk, of sterk in sociale media, of technisch 
sterk, of gewoon letterlijk sterk, en kan je in team werken, ben je positief 
ingesteld en kan je oplossingsgericht werken, dan is dit vrijwilligerswerk 
misschien iets voor jou! Tijdens het weekend van OLH Hemelvaart 
is het volle bak en word je dus 24/7 verwacht. Je bent verzekerd voor 
alle activiteiten die met de Aardbeifeesten te maken hebben, maar als 
vrijwilliger ontvang je geen vergoeding. Als je denkt dat je het team 
kan komen versterken, richt je je kandidatuur aan voorzitter Herman 
Janssens, Perzikenlaan 34 te Melsele (herman.janssens4@telenet.be)

Mark Knopfl er en Brendan Croker leerden elkaar kennen in de jaren zeven-
tig in Leeds. De eerste stond op het punt om met Dire Straits een eerste 
grote hit te scoren met “Sultans of Swing” en zou een wereldster worden, de 
andere een artiest die gestaag verder timmerde aan zijn eigen ingesla-
gen weg maar niet echt bekend werd bij een groot publiek. Verwonderlijk 
genoeg staan in mijn kast een achttal cd’s van Croker en maar ééntje van 
Dire Straits.

Het ging zo. Brendan Croker werd geboren op 15 augustus 1953 in het 
Engelse Bradford. Afkomstig uit een gewoon arbeidersgezin was Brendan 
de eerste uit de familie die langer dan normaal ging studeren. Hij schreef 
zich in aan de kunstacademie van Sheffi  eld en ging als achttienjarige op 
kot wonen. Vooral om zijn moeder te plezieren rondde hij zijn vierjarige 
opleiding met succes af. Na zijn studies verdiende hij echter jarenlang de 
kost als vuilnisman en treinconducteur. Tot hij verhuisde naar Leeds en daar 
aan de slag kon als decorontwerper. In de plaatselijke kroegen leerde hij 
dus o.a. Mark Knopfl er en Steve Philips kennen en zijn liefde voor muziek 
was geboren. Samen met Philips vormde hij een bluesduo dat in Leeds een 
populaire attractie werd. Op een gegeven moment stopte Steve Philips 
zijn muzikale activiteiten om zich volledig te gaan toeleggen op een 
succesvolle carrière als gitaarbouwer. Van dan af ging Brendan Croker 
volledig zijn eigen weg. Hij vormde een begeleidingsband die hij “The fi ve 
o’clock shadows” noemde en die regelmatig van samenstelling wisselde.

Ik zag – de op dat ogenblik voor mij 
totaal onbekende - Brendan Croker 
voor het eerst zelf aan het werk in 
1987 in de Gentse Vooruit in het 
voorprogramma van John Hiatt. 
Zijn optreden was zo verfrissend en 
succesvol dat hij tweemaal terug op 
het podium werd geroepen voor een 
bisnummer.

De dagen nadien ging ik naarstig op 
zoek naar een cd van de man maar 
dat bleek niet zo evident. Uiteindelijk 
vond ik in Antwerpen een winkeltje die 
wel een exemplaar kon bestellen. Zo 
kreeg ik zijn eerste cd “A close shave” 
uiteindelijk toch in handen. Croker had 
er vanaf dan een fan bij en ik miste 

geen enkel album meer. Tussen zijn eigen carrière door vormde hij met oude 
gabbers Mark Knopfl er, Steve Philips en Guy Fletcher supergroep “The 
Notting Hillbillies” die in 1990 een prachtig album “Missing…” op de markt 
brachten.

Na deze zijsprong hervatte Croker zijn eigen carrière en Vlaanderen werd 
zijn tweede thuis. Overal dook hij op voor een optreden. De Gentse feesten, 
een cafeetje in Hamme of The Crossroads in Antwerpen, het maakte niet uit. 
De liefde voor het podium was enorm. We hebben in die periode Brendan 
Croker tientallen keren aan het werk gezien.

De artiest was heel benaderbaar en altijd in voor een Belgisch biertje en 
een praatje. Ook veel Vlaamse muzikanten leerden Croker op die manier 
kennen en zij deelden maar al te graag met hem het podium. Op een 
gegeven moment vormde hij een groep “The Serious Off enders” met 
Wigbert Van Lierde, Patrick Riguelle en de inmiddels overleden Patrick 
De Witte. In deze bezetting werden twee live-albums gemaakt: “Time Off ”
 in 1993 (die nota bene werd opgenomen in diverse Belgische gevangenis-
sen) en “Made in Europe” in 1994.

Brendan Croker heeft zijn eenvoudige afkomst nooit verloochend en 
heeft als muzikant en zanger altijd gezocht naar speelvreugde. Muziek is 
voor hem altijd een hobby gebleven. Misschien ligt daar wel het verschil 
met zijn grote vriend Knopfl er die met Dire Straits de wereld veroverde…
maar die af en toe ook genoeg had van zijn gestileerde gitaarsolo’s en maar 
al te blij was dat hij samen met Croker louter voor het plezier kon spelen.

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden
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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 en Zjeraar 
hebben de avond 
tevoren toevallig 
naar hetzelfde 
wetenschappelijk 
programma gekeken 

op TV. 
-  Wist gij dat, vraagt Riekes, dat het 

licht zich veel sneller verplaatst dan 
het geluid? 

-  Dat heb ik nog op school geleerd, 
zegt Zjeraar. Als het donderde en 
bliksemde moesten we tellen hoe 
lang het duurde na de bliksem eer 
we de donder hoorden; en zoveel 
keer het aantal seconden maal 300 
meter was het onweer nog van ons 
verwijderd. 

- Daar moet wel iets van waar zijn, 
redeneert Riekes, als onzen Dirk 18 
jaar was heb ik hem dikwijls 
proberen uit te leggen dat alcohol 
slecht was voor zijn gezondheid; en 
het heeft tot zijn 30 jaar geduurd eer 
hij wat minder begon te drinken. 

RP 

NEM NOU
Omdat de verdediger van de thuis-

ploeg als een wildeman met zijn studs 

op de KNOESELS van de snelle aanval-

ler trapte, kreeg hij van de scheids-

rechter een gele kaart. Een knoesel 

is eigenlijk een enkel, het beenderig 

enkelgewricht. De medeklinkers kn die 

zowel in het dialectwoord als in het 

A.N.-woord gehoord worden , zouden 

volgens taalgeleerden wijzen op de 

harde ronde vorm; denk aan kneukels, 

knoop, knoest, knot, knoesel… 

In het Middelnederlands sprak men 

van cnoersebeen waarmee ongeveer 

kraakbeen bedoeld werd. 

Hoewel kraakbeen minder hard is dan 

de beenderen kan het op plaatsen 

waar het vlak onder de huid zit, hevige 

pijn veroorzaken als je daar een stamp 

krijgt. 

RP 

KPSK HERDENKT PIET STAUT … 
Vanaf zaterdag 5 maart tot en met zondag 20 maart kan 
je in Kasteel Cortewalle de jubileumtentoonstelling 
‘Rondom Piet Staut’ n.a.v.75 jaar Koninklijke Piet 
Stautkring (KPSK) gaan bekijken met schilderijen en foto’s 
van de Beverse kunstenaar Piet Staut (1876-1933) en 
van zijn leerlingen en vrienden-kunstenaars. Gratis 
toegankelijk gedurende 3 weekends. 
Ik leverde in 1997 een bijdrage aan het boek ‘Piet Staut 
1876-1933’ uitgegeven door de KPSK en dit n.a.v. de 
viering van haar 50-jarig bestaan. Ik had het vooral over 
het nichtje van Piet Staut, Germaine Smet, die model 
bij Piet geweest was en die mij heel wat over het leven 
van de kunstschilder-fotograaf vertelde. 
Ik had vroeger altijd horen zeggen dat Piet Staut 
een bedeesde man was die contacten met de mensen 
schuwde maar dat klopte niet met wat ik van Germaine 
vernam. Piet had vrienden genoeg en de jonge 
kunstschilders in opleiding bij hem, kwamen graag, 
ook buiten de lesuren, in Piets atelier doorbrengen. 
Zelfs de broers Van Acker uit de Bosstraat die geregeld op 
hun vaders veld moesten werken dat naast het hof van 
Piet en zijn zuster Mieke gelegen was, waren bij ‘te warm 
of te koud, te droog of te nat’ in Piets atelier te vinden. Piet 
was een mensenvriend, maar ook een mensenkenner. 

…MET TENTOONSTELLING… 
Zelf vertelde Piet niet veel maar hij had de gave om heel 
goed naar de mensen te kunnen luisteren. En waar ga je 
nu het liefste; toch daar waar je gehoor vindt. 
En ze kwamen naar Piet die thuis met een kruk liep en 
die zittend schilderde. Hij klaagde veel over een pijnlijke 
knie. Dat was begonnen met een trap van een paard die 
hij tijdens zijn legerdienst had gekregen. Dat die knie naar 
de bliksem was, kon hem, als hij dat gewild had van 
een regelmatige rente van het Ministerie van Lands-
verdediging laten genieten hebben. Maar omwille van 
de formaliteiten en het geloop dat daarvoor nodig 
zou geweest zijn, bleef hij maar voortsukkelen en half en 
half in armoede leven. 

Dat Piet en zijn zuster Mieke vlak na WOI een nieuw huis 
bouwden relativeert die vermoedelijk armoede. Zat de 
oorlog daar voor iets tussen? Piet had tussen 1914 
en 1918 als fotograaf erg veel klanten gehad voor een 
reeks van 6 pasfoto’s doordat alle Belgen zich op het 
gemeentehuis een ‘pas’ moesten laten maken. Naast
 hun geboortehuis bouwden ze de nieuwe woonst en een 
heus atelier voor de kunstschilder. Wellicht heeft Piet 
zelf het plan voor die gebouwen getekend. Dat vernam 
ik van Fons Tindemans wiens ouders in 1930 op hun erf
 in de Armstraat (zo heette toen de huidige Piet 
Stautstraat nog) een nieuwe woning lieten bouwen 
volgens plan getekend door …Piet. 

…OMDAT ZE 75 JAAR BESTAAT. 
Over de herkomst van de eiken deuren in het nieuwe 
huis van Piet vertelde Germaine me het volgende: die 
deuren kwamen uit een afgebroken boerenwoning in 
Zwijndrecht. Miel Geerts, die zowat de ‘commissionair’ of  
boodschappenjongen van Piet en Mieke was, passeerde 
daar en vroeg wat er met de uitgebroken eiken deuren 
ging gebeuren. De boer antwoordde dat ze moesten 
verbrand worden. En dat iemand die ze hebben wilde, ze 
gratis mocht komen weghalen. Toen Miel daar een paar 
uur later met het nodige vervoermiddel op het hof 
stond, had de boer zich bedacht. Maar de prijs was nog 
interessant genoeg om de deuren mee naar de Armstraat 
te nemen. 
De begrafenis van Piet in 1933 was een povere 
bedoening. Naar gewoonte uit die tijd werd een 
ongehuwde man door 4 ‘jongmans’ uit zijn buurt naar de 
kerk gedragen. Zo ook werd Piets lijkkist te voet van zijn 
huis naar de kerk op de Grote Markt gedragen door Fons 
Tindemans, Jef (Sap) Vergauwen, Frans Keppens en een 
zoon van Vercauteren uit het Wit Huiske allen uit de 
Armstraat. Er was geen 20 man in de kerk aanwezig en de 
begraving gebeurde op het kerkhof vlakbij. Later ver-
dween dat kerkhof; de stoffelijke resten van de kunste-
naar werden overgebracht naar de nieuwe begraafplaats. 

RP 


