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De Zilveren Passer

Vooroordelen
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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

VAn tieen in tAAnder, Lees p. 10

Ze kunnen best grappig zijn. Een man en een vrouw in een auto worden door 
een politieman tegengehouden. Ze komen van een feestje en zijn allebei goed 
in de wind. De politieman steekt zijn hoofd door het venster en zegt: beste me-
neer, goed dat je je echtgenote laat rijden, want je ruikt uren in de wind naar 
alcohol. Je zit aan een tafeltje in een bruine kroeg met je echtgenote en bestelt 
een koffie en een tripel. De serveerster die de bestelling brengt, plaatst sowieso 
de koffie bij mevrouw. Aan een ander tafeltje kijken twee oudere mensen ver-
liefd in elkaars ogen en met de handjes in elkaar; je denkt zonder het te willen: 
die zijn allebei getrouwd, maar niet met elkaar. Een vader en zoon krijgen een 
ernstig auto-ongeluk. De vader overlijdt ter plekke, de zoon wordt naar een zie-
kenhuis gebracht. Daar zegt de chirurg van dienst: Sorry collega’s, deze patiënt 
kan ik niet opereren, het is mijn zoon. Hoe kan dat? De lezer die het antwoord 
niet kent, moet zeker dit artikel verder lezen.

We denken onbewust in hokjes en delen de wereld in categorieën. Het heeft de 
mens evolutionair voordeel gebracht. Onze voorouders dachten bij het zien 
van een leeuw direct ‘wegwezen’ omdat zij terecht dit exemplaar catalogeer-
den als geen lieverdje en best gevaarlijk. Hadden zij de leeuw het voordeel van 
de twijfel gegeven, dan was er misschien nooit een homo sapiens geweest. Het 
denken in categorieën houdt de wereld een beetje overzichtelijk. 

Hokjesdenken wordt pas gevaarlijk als het over mensen gaat. Je denkt bv. dat 
dikke mensen gezellig zijn of dat vrouwen geen wegenkaart kunnen lezen of 
niet kunnen parkeren met de auto of dat mensen met tatoeages dom zijn of 
dat mensen met een hond asociaal zijn of dat politiekers zakkenvullers zijn. 
Dan spreken we over vooroordelen: je hebt je oordeel over mensen al klaar op 
basis van de groep waartoe ze behoren. 
Het meeste onderzoek naar vooroordelen betreft racisme. Wie herinnert zich 
George Floyd, Michael Brown?  Twee zwarte Amerikanen die door excessief 
geweld van witte politieagenten om het leven zijn gekomen. Ze waren beiden 
ongewapend. Racisme lijkt diepgeworteld in de Verenigde Staten. Toch zijn wij 
ook behept met vooroordelen of het nu gaat over ras, geslacht, geaardheid of 
geloof.  Zelfs al denken we van niet. 

Tegelijkertijd is het logisch dat we ons het meest aangetrokken voelen tot men-
sen die op ons lijken wat betreft opinie of interesses. Op het werk voelen we 
ons in een team. In een sportploeg is verbondenheid essentieel om resultaat 
te halen. In het huidige voetbal is die niet meer aanwezig en spelers verwisse-
len even snel van ploeg als van broek. Het grote geld maakt veel kapot. We zijn 
van oudsher groepsdieren en zoeken aansluiting bij mensen met wie we din-
gen gemeen hebben. Onderscheid maken zit ons in het bloed. In het politieke 
milieu kan dit het best geïllustreerd worden door de binding tussen leden van 
een zelfde partij. Als gevolg van polarisering worden mensen van een andere 
partij vaak gestigmatiseerd. Tijdens een verkiezingscampagne komt dit gedrag 
extreem in beeld. Scheldpartijen komen bij de kiezer slecht over en vergroten de 
kloof tussen burger en politiek.

Vooroordelen kunnen helaas leiden tot discriminatie van groepen zoals vrou-
wen of Afrikanen. Vooroordelen zijn de kinderen van de onwetendheid.

Cultuur is altijd controversieel geweest en was niet voor iedereen bereikbaar. Een eeuw 
geleden leefden veel mensen binnen een klein territorium dat heen en terug met de 
fiets bereikbaar was. Een aantal senioren van nu hebben de culturele beleving niet van 
thuis uit meegekregen en voelen het aan als een gemis. Verenigingen proberen de 
drempel te verlagen en bieden uitstappen en museumbezoeken aan en zoeken aange-
name sprekers. De Zilveren Passer is er zo een. Het is een vereniging die zich richt tot 
dames met ruime interesses, het zusje van de Koperen Passer die mannen wil engage-
ren. We hadden een gesprek met twee dames van het bestuur, Maria Baukeland en 
Willienne Brepoels, die hun enthousiasme niet onder stoelen of banken staken.

WiLLienne BrepoeLs
Zij is de voortrekker die nadat Simonne Bolssens en Mieke Seghers in 2020 besloten 
de fakkel door te geven de schouders verder onder de organisatie zette. Ze weet de 
inspanningen van vorig bestuur te appreciëren en welke  prestaties deze vrijwilligers 
geleverd hebben. Het was een uitdaging en ze heeft zich omringd met bestuursleden 
die dezelfde grinta hebben.
Willienne volgde destijds wetenschappelijke B in St.-Lutgardis Antwerpen en studeer-
de daarna Germaanse Filologie, kandidaturen in UFSIA en licenties in UIA. Ze koos voor 
Nederlands/Engels en mocht de ene taal als major, de andere als minor kiezen. In die 
tijd waren er drie keuzes: taal- en letterkunde Germaanse, Romaanse of Klassieke 
(Grieks-Latijn).  Binnen elke taal was er de keuze tussen  literatuurstudie of taalweten-
schap (taalkunde of linguïstiek met o.a. grammatica en semantiek). Ze koos voor het 
eerste. Tegenwoordig (sinds 2004) kan ment de traditionele taalfamilies doorbreken 
en  taalcombinaties kiezen die niet noodzakelijk tot dezelfde taalgroep horen, zoals 
Frans-Engels of Latijn-Nederlands of Frans-Zweeds.

Lees 
Bij de CArtoon
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Na de opleiding gaf ze les aan de lerarenopleiding kleuteronderwijs in Borsbeek, 
waar ze haar pijlen richtte op taalontwikkeling en didactiek Nederlands. Na een 
fusie met Wijnegem stapte ze over naar de lerarenopleiding lager onderwijs en 
nadien naar Thomas More in Mechelen. Ze heeft ook ervaring in avond- en week-
endopleiding voor volwassenen, een gemotiveerd publiek waar ze de beste herin-
neringen aan heeft. Ze is gehuwd met Willy Van Puymbroeck, een fysicus met een 
gestructureerde manier van denken.

Na haar pensioen  zat ze niet stil. Ze volgt de ene cursus na de andere om haar 
culturele honger te stillen: bij Amarant in verband met kunst, geschiedenis en 
godsdienst,  literatuur  aan de Universiteit Gent, tuinverzorging in de Broeder-
school te Sint-Niklaas. Daarnaast is ze de laatste tijd gefocust op padel.

ritA de gendt
 

Een schatbewaarder is voor een 
vereniging van uitzonderlijk belang 
en moet de financiën beheren en 
mag daarbij wat zuinig zijn. Rita 
volgde het zesde leerjaar en de eer-
ste drie jaar van het middelbaar 
onderwijs op internaat in het hui-
dige Brakel en daarna de laatste 
drie jaar in de economische afde-
ling van de Berkenboom te Sint-
Niklaas. Ze studeerde TEW (toege-
paste economische wetenschap-
pen) aan de universiteit 
Sint-Ignatius te Antwerpen en een 
pedagogische opleiding met het 
oog op een carrière in het onder-
wijs. Ze gaf één jaar les in Wuustwe-
zel (Stella Matutina instituut). 35 
jaar heeft ze les gegeven in onze 
gemeente: in het Anna-Piers insti-
tuut later de Sint-Maarten Boven-

school, vooral aan leerlingen derde graad richting boekhouden-informatica.
Ze huwde ondertussen met Dirk De Cauwer in 1976 en samen hebben ze twee  
dochters. Na haar pensionering, kwam er tijd voor boeken, reizen en sociale con-
tacten. Ze geniet nu volop van kleine, maar ook grote dingen. Sinds kort komt er 
het opvolgen bij van de financiën van de Zilveren Passer.

MAriA BAUkeLAnd
Zij is een echte ‘Melsenas’, de oudste dochter uit het landbouwersgezin Baukeland. 
Vooraleer ze plaats nam op de schoolbanken, had ze al een dagtaak achter de rug, 
gaande van koeien melken tot pap geven aan de jongsten. Na het secundair in ’t 
Hofken, trok ze naar St.-Berlindus in Antwerpen voor de opleiding verpleegkun-
dige, een boerenmeisje in de grote stad, een wereld ging open. Na het behalen van 
haar diploma wou ze toch terug onder de veilige kerktoren naar de St.-Annakli-
niek in Beveren, waar ze voltijds de nachtdienst waarnam. In 1980 werd ze direc-
trice in rusthuis Briels. Vandaar kennen Melselenaars haar. Ze is gehuwd met onze 
secretaris en redactielid Paul Staut.

Het waren drukke tijden en toen ze met pensioen ging voelde ze dat er nog braak-
liggend terrein te bewandelen was. Ze ontdekte acht jaar geleden de Zilveren Pas-
ser en schreef zich in om die culturele hiaten op te vullen. De plots vrijgekomen 
tijd speelde in haar voordeel. Ze is bestuurslid dat mee organiseert, een manusje 
van alles, overal aanwezig, een logistieke kracht. Een gezonde geest in een gezond 
lichaam, ze is regelmatig te zien op het tennis- en padelterrein op de fiets of in het 
vaccinatiecentrum  van Beveren. 

de ZiLVeren pAsser

De naam verwijst naar het Plantin-Moretusmuseum, waar de Gulden Passer ont-
stond en te vinden is in het embleem van het wapenschild. Het is een structuur die 
uitdijt tot heel Vlaanderen met als doelstelling het uitdragen van cultuur. Volksop-
leiding, al klinkt dat wat elitair. De afdeling van bovenstaande dames   heeft een 
40-tal leden en staat bekend als Sint-Niklaas groep 4. Het is een onafhankelijke 
culturele damesvereniging die geen subsidies wil en zelf bedruipend is. De finan-
ciering gebeurt enkel door lidgelden. Maandelijks is er een activiteit: bezoek aan 
museum, opera, schouwburg, tentoonstelling, bedrijf, concert, voordracht. Volgens 
de statuten dienen de activiteiten de sfeer van vriendschap te bevorderen. De 
leden worden verzocht deel te nemen aan zeven van de tien activiteiten. 

De dames verzamelden vorige week voor een bezoek aan de Waaslandhaven met 
een ervaren Beverse gids (Karin Verbraeken). Fotogaaaf van dienst was Annemie 
Vercruyssen. Het weer was hen goed gezind.
Dit jaar wordt het werkjaar afgesloten met een gezamenlijke lunch en dat is na 
enkele jaren coronaonderbreking, meer dan welkom. De boog kan niet altijd 
gespannen staan.

 WA

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo

De Rycke
Gebroeders nv

De voortrekkers.

GUST

Och, zei Gust, nu hebben ze dat 
pissijn aan het frietkot op de 

Grote Markt weer afgebroken.  
Moeten we nu terug tegen de 

kerk gaan staan ?
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In de vorige editie van 
de Klok bladerden wij in het 

boekje ‘100 jaar broederschool in 
Beveren’  Vandaag gaan we ermee verder. Nadat 

Graaf Florimond overleden is in 1908 stelden zijn erf-
genamen zijn school te koop.  En in 1936 gebeurt het ook. 
De gebouwen worden gekocht door de broeders Hiërony-
mieten.  Vanaf dat moment is het ook echt ‘de broeder-
school’. En onmiddellijk beginnen de broeders met de 
vernieuwingen.  Een zaaltje wordt omgetoverd tot een 
kapel (en vanaf dat ogenblik werd de eerste communie 
van de jongste leerlingen daar gehouden), de poort wordt 
overbouwd (daar komt later het beroemde en beruchte dactylolokaal van broeder 
Jules, er worden klassen bijgebouwd en het woonhuis van de broeders wordt ver-
nieuwd met kamers voor de broeders.  In 1954 een volgende stap.  De broeders 
beginnen met een afdeling ‘lager middelbaar’.  In dit secundair onderwijs verschij-
nen leraars  (ikzelf was bij de eerste lichtingen en kreeg les van Guido Kips, Fons 
Derboven – die rookte toen in al zijn lessen – en Jos Van De Poel – bij wie ik voor het 
eerst op toneel mocht staan), maar ook in het lager onderwijs werden door de wet 
Collard de niet gediplomeerde broeders vervangen door onderwijzers. We vernoe-
men Richard Van De Velde, Eugeen Bressinck, Omer van Uytvanck, Jan Weyers, Theo 
Bauwens en Julien de Wilde. En in de jaren 70 komen doen de eerste vrouwelijke 
leerkrachten hun intrede.  In 1982 komt er ook weer beweging in het middelbaar 
onderwijs.  Ministeriële rationalisatie eisen en het streven naar een veelzijdig onder-
wijsaanbod voor Beveren drijven Sint Lodewijk, het Anna Piers instituut en het Mel-
seelse O.L. Vrouw van Gaverlandinstituut naar elkaar toe. In de lijn van de moderni-
sering wordt ook gemengd onderwijs ingevoerd.  Vermelden we in volgelvlucht nog 
de stichting van het Oudercomité (1961), de stichting van de oud-leerlingenbond 
(1965), een nieuwe sporthal (1968), de fusie met St.Martinus (1973), fusie van de mid-
delbare afdeling (1984) en tenslotte de viering van het honderdjarig bestaan (1986).
Later komen wij in de Klok ongetwijfeld nog terug op het veelzijdige leven van broe-
der Pius en het monument van de broederschool broeder Jules.

J.B.

TSJeUr MAnnnen, 
SPellInG IS nIeT Zo VAn BelAnG.

’t Is toch wel toeval! Ik kreeg op 20 maart bovenstaande foto toegezonden 
van lezer Marc Van Hoecke. En ik was juist ‘Wilde nou ies wa weten’ van 
onze collega Paul Staut met 20 vragen aan Ludwina Van Havere aan het 
lezen. Begint die Ludwina haar tekst toch wel met ‘Tjeur iedereen’ zeker. 
Maar dat blijkt niet zo toevallig te zijn als ik eerst dacht, want zowel 
Ludwina als de man die voor dat bordje aan De Groene gezorgd heeft, 
toen hij daar cafébaas was, zijn in Melsele al dorpsburgemeester 
geweest: Ludwina in 2011 en Nelis Hiel twee jaar later 
Nelis had één wens toen: ‘Tsjeur is een typische Melseelse begroeting 
en ik wil dat de mensen elkaar opnieuw meer gaan groeten, want dat 
brengt iedereen dichter bij elkaar. Vandaar mijn enige ordewoord: 
Tsjeur!’ 
En als ge de lijn wilt doortrekken met die Tsjeur, of Tjeur of Tjuir, ge kunt 
het altijd gebruiken als ge bij Nelis Hiel in zijn huidige café De Smout-
pot iets gaat drinken!

RP 

BIJ de CArToon

Nadat de directie van onze 
technische school heeft 
aangekondigd dat men 
voortaan ook ‘latijn’ gaat 
geven, zijn de leerlingen 

druk aan het oefenen.
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Op reis met Rap op stapkantoor Beveren 
Rapopstap is de naam van reiskantoren voor mensen met een beperking, 
met speciale behoeften of met een beperkt budget. Jaarlijks zorgt Rapop-
stap ervoor dat veel van die mensen toch kunnen genieten van daguitstap-
jes of een vakantie. Rapopstap heeft nu ook een kantoor in Beveren, name-
lijk in Sociaal Huis, Gravenplein 8, 9120 Beveren 
Openingsuren: elke dinsdagochtend van 8h30 tot 12h30 (indien dit niet 
past kan u ons mailen of bellen voor een afspraak) 
Contact: Nadine Verhoeven – 03 750 46 11 of gsm 0476 60 53 34. 

RP 

de BeVerSe FeeSTen 
KoMen (eIndelIJK) TerUG

Nadat we deze week in de krant reeds konden lezen dat de groep Singel B, 
die 9 jaar lang een festival hebben georganiseerd gedurende de periode 
van de Beverse Feesten op het Gravenplein, bekend maakten dat ze ermee 
stopten, kreeg onze redactie goed nieuws.
De Beverse Feesten komen terug op te markt (evenwel zonder tent, laat 
ons hopen dat het niet regent) en Studio 98, de initiatiefnemers ervan, zul-
len ook de feesten op het Gravenplein organiseren.
Er worden afwisselend gratis (op de markt) en betalende (op het graven-
plein) optredens georganiseerd.  De toegangsprijzen worden uitzonderlijk 
laag gehouden en men kan zelfs een combiticket voor meerdere dagen 
kopen (aan 25 euro). Op het gravenplein duren de feesten 5 dagen (van 
woensdag 24 tot zondag 28 augustus), op de markt 4 dagen (van donder-
dag 25 tot zondag 28 augustus).  Alle klassieke onderdelen komen terug : 
De Hemel, de Hel, de feestmarkt, de rommelmarkten, de loopwedstrijd, de 
namiddag voor de senioren, de fuif voor minder validen, de 100 km voor 
wielertoeristen, het straattheater...  In de loop van volgende weken zullen 
wij de namen van artiesten bekendmaken, maar laat ons nu al uitkijken 
naar de Feesten die in het centrum van onze gemeente ‘terug thuis komen’.

J.B.

JACQUeS GeeFT rAAd
Op zondag 3 april gaat er in de Pastoor Steenssensstraat een carnavals-
toet door in samenwerking met de Nachtvlinders uit Haasdonk.

Theater De Gekke Haan uit Kallo herneemt na een lange tijd van Corona-stil-
te zijn voorstellingen.  Ze starten met een herneming van ‘Romeo en Julio’, 
een dolle komedie op 8, 9, 15 en 16 april.  Info en tickets via 0474 280 743.

Op zondag 10 april om 10.30 uur kunnen onze kleintjes (van 3 tot 8 jaar) 
Poppentheater Koekla aan het werk zien met ‘de drie Biggetjes’.  Er waren 
eens drie biggetjes : Nif, Naf en Noef.  Ze bouwden alle drie hun eigen 
huisje : Noef van stro, Nif van hout en Naf van steen.  Zijn hun huisjes 
bestand tegen het blazen van de wolf ?  Een plezante voorstelling geïn-
spireerd op het klassieke sprookje van de drie biggetjes en de boze wolf.

Op 23,24 en 30 april en ook op 1 mei heeft er op Cortewalle een tentoon-
stelling plaats in het teken van 50 jaar Plaatselijke Cultuurraad.  Heel wat 
verenigingen zullen zichzelf voorstellen met foto’s en beelden. Heel erg 
aanbevolen.  Info 03 750 10 20.

Ook toneelgroep KET laat terug van zich horen met een komediethriller 
op 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20 en 21 mei in het minitheater Klapperstraat 103 te 
Beveren. De komedie draait rond een gelukkig (nu ja ?) getrouwd koppel.  
Hij is een hardwerkende boekhouder met dubieuze reputatie, zij neemt 
zwemles bij zwemleraar Swa die met haar wel meer doet dan de school-
slag oefenen.   Als ze uiteindelijk alle drie belanden in het weekendhuisje 
van het koppel, beginnen de poppen te dansen.  Passionele liefdesver-
klaringen en moordpogingen wisselen elkaar af.  Het wordt een span-
nende en plezante voorstelling met een onverwachte afsluiter.  Tickets 
via jacques.bosman@belgacom.net of 0474 56 00 06.

En op 22 oktober (dat is nog ver weg) organiseert de Orde van het Pil-
orijn opnieuw, na een Corona onderbreking, zijn jaarlijkse quiz.  Info en 
inschrijvingen kunnen nu reeds via  guido.vercauteren@telenet.be 

OUDE FIETSEN STIJGEN PLOTS IN WAARDE 
In een advertentie op 11 maart in een plaatselijk blad bood iemand 
twintig tweedehandse fietsen aan tegen 10 euro per stuk. Hij wilde er 
absoluut van af, want wie ze allemaal ineens kocht betaalde slechts 150 
euro. 
Bij het telefoonnummer van de verkoper stond heel gebiedend: niet 
bellen om af te bieden. 
Nu het oud ijzer plots in prijs gestegen hoop ik voor de man dat hij geen 
kopers gevonden heeft, zodat hij nu zijn hele fietsenverzameling als oud 
ijzer van de hand kan doen.   

RP 

UIT MelSele 10
Goed nieuws voor de aardbeiliefhebbers onder ons. Want ja hoor, de Melseel-
se aardbeien zijn er weer. Ze zijn tot ver over onze landsgrenzen geliefd, om 
van hun mooie rode kleur en hun heel zoete smaak. De telers zaten enkele 
weken geleden echter nog met de handen in het haar, vanwege de hoge gas-
prijzen. Maar dankzij het zonnige weer van de afgelopen dagen is er dan toch 
die eerste oogst gekomen. Bij Fresa aardbeien zijn ze sinds gisteren volop aan 
het plukken.

…….

Nele Buys uit Melsele.  Wordt zij ‘ De Mol’ ?
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In de TuIn
lenTe!

De lente is in het land. De voorbije weken konden we genieten van prachtig lente-
weer en werden we verwend met zachte temperaturen. Schitterend weer om in 
de tuin bezig te zijn. En dat hebben velen onder ons gedaan. Het waren de laatste 
weken om fruitbomen te snoeien en om bomen en heesters met blote wortel te 
(ver)planten. Struiken die na de langste dag bloeien zoals de vlinderstruik, de 
pluimhortensia en laatbloeiende clematissen kunnen nu gesnoeid worden. Die 
bloeien namelijk op het hout dat dit jaar zal groeien. Werk genoeg dus en het 
gebeurt niet elk jaar dat we zoveel mooie dagen krijgen om al die klussen uit te 
voeren.

Dankzij die opeenvolging van die zonnige, droge dagen kunnen we ook extra 
lang genieten van de prachtige bloei van de kerselaars en magnolia’s. De Japanse 
sierkerselaars bloeien zoals nooit tevoren dankzij het windstille droge weer. Over-
al langs straten en in tuinen is hun bloemenpracht te zien.
Hetzelfde geldt voor de magnolia’s. Wie meer van deze prachtplanten in al hun 
glorie en in grote verscheidenheid wil gaan bewonderen moet zeker eens naar 
arboretum Wespelaar gaan zien. Daar zijn ze nu in tientallen soorten en als vol-
wassen exemplaren te bekijken.
Arboretum Wespelaar is een vijfsterrenarboretum in het dorp Wespelaar dat tus-
sen Mechelen en Leuven ligt. Het heeft op zijn twintig hectare oppervlakte een 
aantal prachtige plantencollecties zoals onder andere magnolia, esdoorn, eik en 
rhododendron. Op de eerder zure grond doen deze soorten het daar heel goed. 
Waar ze in Wespelaar heel bekend voor zijn is hun grote verzameling geelbloei-
ende magnolia’s. Die bloeien meestal iets later op het seizoen maar het zijn echte 
buitenbeentjes en écht de moeite om te gaan bekijken. Dat zie je niet overal. 
Magnolia’s waren een van de vroegste bloemplanten die ooit op aarde versche-
nen. Onder andere het feit dat de bloemdekbladeren, de meeldraden en vrucht-
beginsels spiraalsgewijs rond een kegelvormige bloemas gerangschikt staan wij-
zen daar op. Iets meer in onze buurt is het Rivierenhof in Deurne waar je ook een 
zeer mooie collectie magnolia’s en sierkerselaars (gratis) kan gaan bewonderen. 
Zeker eens doen!

Waar je op dit ogenblik in de tuin niet naast kan kijken zijn de bloeiende sleutel-
bloemen. Naast de dotterbloemen zijn dat voor mijn part dé aankondigers van de 
lente. Wat is er nu mooier dan in het voorjaar langs een partij bloeiende sleutel-
bloemen in de tuin te lopen? En ze zaaien zich ook gemakkelijk uit, maar niet in die 
mate dat het te veel wordt. Je kan de zaailingen dan verplanten zodat ze het jaar 
nadien op meerdere plaatsten in de tuin hun lenteboodschap kunnen verkondi-
gen. Heerlijke planten!

Een zeer mooi bolgewasje dat nu ook bloeit is de sneeuwroem (Scilla of Chiono-
doxa). Hiervoor geldt zeker ook het gezegde ‘klein maar fijn’. Het plantje is afkom-
stig uit Azië maar is hier al eeuwen ingeburgerd en wordt nu als een stinsenplant 
aanzien. Ik plantte ooit een twintigtal bolletjes in mijn tuin en sindsdien hebben ze 
zich prachtig uitgebreid tot een tapijtje van blauwwitte bloemetjes. Zelfs tussen 
de stenen van de oprit staan ze te bloeien. Zoals veel bloeiende voorjaarsbollen 
bloeien ze enkele weken om nadien geruisloos terug onder de grond te verdwij-
nen. Snijd zeker het loof niet af want de bladeren fungeren als zonnepanelen en 
laden zo de energie die ze nodig hebben om volgend jaar weer te bloeien op in 
hun bollen.

Een zeer mooi boompje of grote struik en nu ook in bloei is het krentenboompje 
dat je tegenwoordig veel als meerstammige struik aangeplant ziet in parken en 
tuinen. Meestal is het dan de Amerikaanse soort die hier ook al heel wat jaren thuis 
is en soms al eens een pest wordt omdat het zich op sommige plaatsen nogal 
gemakkelijk uitbreidt. De bladeren lopen lichtbruin uit en samen met de massaal 
aanwezige witte bloempjes vormen ze een prachtig geheel. In de herfst verkleu-
ren de bladeren mooi en de bessen worden ten zeerste op prijs gesteld door heel 
wat vogels. Mooie heesters maar toch maar de Europese soort planten. 
Maak tijdens deze mooie lentedagen zeker eens een wandeling in de natuur of 
een park en let op de vele bomen en struiken die hun prille blaadjes uit hun knop-
pen duwen.
Geniet met volle teugen van alle geuren en kleuren van deze heerlijke lente!

FRAnçois

Magnolia ‘Felix Jury’.

Sleutelbloemen.

Sneeuwroem.

Krentenboompje in bloei.
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HoriZontAAL:
(1) aanspreking (6) rivier in 
Noord-Italië (7) bedorven (8) 
zwart snoepgoed (10) oude 
lengte-eenheid (11) vrouwen-
naam (12) iemand die deel uit-
maakt ve bep. kring (15) plaat-
selijke mist (16) tijd v 12 maan-
den (17) landcode v Tunesië 
(19) bolle verheffing op de 
waterspiegel (21) muzieknoot 
(22) deciliter (24) diefstal (25) 
groentjes en vlees in filodeeg 
(28) eerste vrouw (29) slot-
woord v gebeden (32) van de 
(33) afgebrokkelde kust

VertiCAAL: 
(1) instrument om te malen (2) 
buitenaards wezentje (3) v 
adel (4) tijdperk (5) kunsttaal, 
in 1904-1908 door Amerikaanse dominee Edward Powell Foster ontworpen (7) ver-
goeding voor het gebruik v geleend geld (9) vlak (11) verheffing vh aardoppervlak (13) 
geluid ve ezel (14) vrucht vd wijnstok (18) reeds (20) goed, mooi (21) tijdelijk, voorbij-
gaand gebruik in kleding, manieren, uiterlijk (22) doen (Eng) (23) stof v dierenhuiden 
(25) lichtgevende diode (26) meervoud (27) kostuum (30) tractormerk (31) op dit 
moment

Wat Blijft

opLossing krUisWoordpUZZeL 277

KrUISwoordPUZZel 278

CrYpto 104 Zoek Het Woord  (opLossing in dit nUMMer)
 ZeLfde nUMMers Zijn ZeLfde LettersOorlogsgeleerde

Oorlogsgeleerden, genies van ‘t kanon 
Ge bouwt de torpedo’s en waterstofbom. 
Ge schuilt achter muren en achter papier 
Maar ik ken al uw kuren, uw stalen manier.

G’ hebt nooit nie gewerkt dan in het bedrijf 
Dat mensen vernietigt en harten verstijft. 
Ge geeft mij uw wapen, maar ge mijdt mijnen blik 
En fluiten er kogels, dan schijt ge van schrik.

Ge bouwt aan ‘t verderf van leven en land 
Ge steekt met uw streken de wereld in brand. 
En al kan ‘t u nie schelen, dat ik u verwens 
Toch zijde ne vloek in de buurt van ne mens.

Ge zaait uwe waanzin, die koud is en wreed 
Ge foltert m’n kinderen, ge lacht met hun leed. 
En ik weet dat de schepper het denkbeeld verfoeit 
Dat er menselijk bloed door uw aderen vloeit.

Crepeer voor mijn part en liefst nog vandaag 
En ik volg uw kist liever rap dan te traag 
En ik zal u zien zakken in de vredige grond 
En ik schrijf op uw graven: ‘Gevaarlijken hond’!

Bob Dylan (vertaling Wannes Van de Velde)

Regie: 
Michiel Bral en 
Els Cools
Regi-assistentie : 
Joke Lamote
Script: 
Pascale Wouters
Liedteksten: 
Pascale Wouters, 
Michiel Bral en 
Els Cools
Muziek: 
Marc Verschelden
Muziekproductie: 
Marc Verschelden
Zangcoach: 
Joke Kempeneers en 
Sofi e Thijs
Choreo: 
Shana De Mulder
Decor: 
Gust Roelandt
Kostuumontwerp: 
Kathleen Vercauteren 
en Hilde Van Raem-
donck
Grafiek: Bert Bral
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Karine Opgenhaffen en ‘de plantage’, wie kent haar niet in Beveren? In de Vrase-
nestraat worden allerlei lekkers verkocht met onder andere thee en thee acces-
soires, geurkaarsen en geschenkpakketten. Ook zij kreeg de 20 vraagjes.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Tennis, reizen, windsurfen (was)

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Whitney Houston veruit!

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
‘I will always love you’ mag het zijn…

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Tennis, zowel als speelster als kijkster.

Wie bewonder je?
Mijn moeder (+)

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Iemand met veel zelfgenoegen eens goed de waarheid zeggen. 

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Paard

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Waris  Dirie, een Somalisch fotomodel en voorvechter 
van vrouwenrechten.

Hoe kom je tot rust?
Ik kom tot rust als ik aan zee ben.

Welk is je lievelingsgerecht?
Voor mij mag het altijd wel pasta zijn.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Teveel om op te noemen, wat mij het meest kan ontroeren is de schoonheid van 
de natuur 

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Land : Mauritius & Griekenland  -   gemeente : Sint-Idesbald

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Kim Clijsters
Inge Schoonvliet is de sympathiekste bekende Beverenaar.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
De zee geniet steeds mijn voorkeur.

Wat is voor jou geluk?
Veel : Geluk met Bernard(man) 
en kinderen en kleinzoontjes 
(Louis & Céril), familie

Voor welke drank zet je je 
neer in stilte ? (mag ook een 
theetje zijn, hoor)
Champagne  (dat had je niet 
verwacht)

Een goed boek lezen of een 
fietstochtje ?
Dan mag het een fietstocht 
zijn.

Wat is voor jou de tofste 
plek in Beveren ? (kan van 
alles zijn, zelfs een café)
De Plantage (mijn winkel)

Wie zou je naar de maan wil-
len schieten ? (enkele reis)
Momenteel niemand, maar af 
en toe wel eens iemand 

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
De schommel in de hangar van het wassalon van mijn moeder

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Karine opgenhaffen

Mensen die gezinsuitbreiding plannen of al in blijde verwachting zijn van een 
kindje, wachten beter niet te lang met het zoeken naar een geschikte kinder-
opvangplek. Geen evidente klus want er zijn weinig vrije en betaalbare plaat-
sen en vele ouders weten niet goed waar hun zoektocht te beginnen. Gemeen-
te Beveren kwam de ouders tegemoet met een bundeling van het aanbod 
zowel online als met een brochure. Maar tot nu toe was er geen mogelijkheid 
om online een opvangplek aan te vragen via één centraal platform. 
Dar biedt het online platvorm ‘opvang Vlaanderen’ een antwoord op. Deze 
website geeft een overzicht van alle opvanginitiatieven voor kinderen van 0 
tot 3 jaar in Vlaanderen. Bovendien kan je kan er meteen een aanvraag indie-
nen bij de opvang van je keuze. Ook het lokaal loket kinderopvang van de 
gemeente helpt toekomstige ouders, die online moeilijker hun weg vinden, in 
de zoektocht naar opvang. Je kan in het gemeentehuis in Beveren op afspraak 
terecht bij de medewerkers van dienst kinderopvang. Samen met jou gaan ze 
op zoek naar gepaste opvang. 

Meer informatie: Laura Staut
Schepen voor kinderopvang - T 03 750 16 05 - E laura.staut@beveren.be
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Maatschappij Linkerscheldeoever deelt mee
Eind 2021 besliste de Raad van Bestuur van Maatschappij Linkerscheldeoever 
(MLSO) om in 2022 2,5 miljoen euro te voorzien voor de (co)financiering van maat-
schappelijke projecten die een link hebben met de ontwikkeling van de Waas-
landhaven en/of bijdragen aan het draagvlak voor de haven. Eén van de eerste 
projecten dat kan rekenen op de steun van MLSO is een betere ontsluiting van 
Fort Liefkenshoek. MLSO investeert hierin maar liefst 1.382.168 euro.

Het project voor een betere ontsluiting van Fort Liefkenshoek werd enkele jaren 
geleden opgestart en vormt het sluitstuk van een heel traject waarbij de volledige 
site onder handen genomen werd. In het kader van het Sigmaplan legde De 
Vlaamse Waterweg de dijk opnieuw aan, in 2018 werd de halte voor DeWaterbus 
aangelegd door Havenbedrijf Antwerpen en De Vlaamse Waterweg en het nieuwe 
horecapunt werd gefinancierd door gemeente Beveren. Met de steun van MLSO 
kan nu ook het laatste onderdeel uitgevoerd worden. 
De omgevingsvergunning werd ondertussen reeds bekomen. Dat maakt dat de 
werken dit najaar effectief starten. Ze zullen in twee fasen gebeuren. Als eerste 
wordt de buitenomwalling aangepakt, daarna volgen de voetgangersbrug en de 
aanleg van de nieuwe parking. In juni 2023 moet alles klaar zijn. De parking wordt 
meteen ook uitgerust met vijf dubbele laadpalen. En via wachtbuizen worden 
ineens ook de nodige leidingen klaargelegd, zodat op termijn de volledige par-
king voorzien kan worden van laadpalen. De nieuwe voetgangersbrug tussen het 
fort en de buitenomwalling/parking vormt niet alleen een tweede toegang tot het 
fort en het horecapunt. Ze zal eveneens dienst doen als bijkomende noodontslui-
ting, zoals gevraagd door de brandweer in de omgevingsvergunning voor het 
nieuwe horecapunt.
Naast het project rond de betere ontsluiting van Fort Liefkenshoek, ondersteunt 
MLSO in 2022 ook de realisatie van een aanlegsteiger voor DeWaterbus te Burcht 
(660.000 euro) en de realisatie van een afrastering in het Schor Ouden Doel waar-
door schapen voor ecologisch bermbeheer ingezet kunnen worden (5.500 euro).

Voor meer informatie:
Boudewijn Vlegels - Voorzitter Raad van Bestuur MLSO    
Boudewijn.vlegels@beveren.be - 0475 29 26 49

© MLSO

Organisatoren van "Beveren Festivalt"
stoppen ermee.

Gedurende tien jaar organiseerde de VZW SingelB het jongerenfestival op het 
Gravenplein tijdens de Beverse feesten. Destijds opteerde het gemeentebe-
stuur om het Gravenplein in het feestgedruis te integreren. SingelB stelde zich 
kandidaat om een jongerenfestival te organiseren en de overeenkomst werd 
gesloten. Na enkele jaren van tasten en zoeken, met optredens van o.a. Tourist 
LeMC en De Jeugd van Tegenwoordig, werd het festival een vaste waarde op 
het feestprogramma. Op een zeker moment werden de live-optredens  aan de 
kant geschoven en mikte men voluit op de populaire dj’s.
Maar zoals voor zoveel organisatoren gooide ook hier de coronacrisis roet in 
het eten. Er moest worden geïmproviseerd met o.a. een livestream. De leden 
van de werkgroep raakten een beetje ontmoedigd. Er werd steeds minder 
vergaderd en andere prioriteiten kregen de bovenhand. Sommigen onder 
hen werden ouder van een kindje of waren bezig met de bouw of de renova-
tie van hun woning. Na lang wikken en wegen werd uiteindelijk besloten om 
ermee op te houden.
De naam “Beveren Festivalt” zou definitief verdwijnen maar er wordt al naar-
stig gezocht naar een nieuwe groep enthousiastelingen om een vervolg aan 
dit verhaal te breien.

PAul VeRelst

geLek At geZeet is 46
Ik heb gelezen dat wanneer je middelbare leeftijd nadert, de hersencellen geas-
socieerd met angst beginnen te sterven -- dus het maakt niet uit of je elke zondag 
naar de kerk gaat of je yoga doet of wat dan ook, je zult je beter voelen over jezelf

(Leonard Cohen)

TAAlKronKelS
sArA en ABrAHAM

Als je als man of vrouw vijftig wordt, is de 
standaarduitdrukking dat je Abraham of 
Sara hebt gezien. Voor de deur plaatsen 
familie of vrienden dan een pop om dit aan 
de buurt kenbaar te maken. Het zal allicht 
niet verbazen dat dit teruggrijpt naar de 
bijbel.

In Johannes 8 lezen we hoe Jezus in de 
tempel van Jeruzalem een discussie voert 
met aanwezige Joden. De Joden zeiden: ‘U 
bent nog geen vijftig en u zou Abraham 
gezien hebben?’ ‘Waarachtig, ik verzeker u,’ 
antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham 

er was, ben ik er.’ De joodse toehoorders waren verbaasd over deze uitspraak, 
Abraham een van de drie aartsvaders, was immers al lang overleden.
De uitdrukking komt voor het eerst voor in de Van Dale van 1898. Iemand die 
Abraham gezien had was al 50 jaar oud en ongehuwd. Tegenwoordig is er nog 
slechts één betekenis: iemand heeft de leeftijd van 50 jaar bereikt. 

De uitdrukking ‘Sara gezien hebben’ is van recentere datum. Het is waarschijnlijk 
ontstaan als vrouwelijk alternatief voor ‘Abraham gezien hebben’. Sara was immers 
de vrouw van Abraham en toen ze op hoge leeftijd waren gekomen, beloofde 
God hen nog een zoon te schenken. Volgens de Bijbel werden Abraham en Sara 
respectievelijk 175 en 127 jaar.

WA

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                                        

AAn de AFTrAP dAVy TheUnIS.

De voorlaatste competitiewedstrijd van Waasland-Beveren werd op gang gescho-
ten door Kieldrechtenaar DAVY THEUNIS, gewezen kapitein van KSK Beveren. De nu 
42-jarige verdediger verhuisde op zijn 11de van Kieldrecht naar de jeugd van KSK 
Beveren. Hij werd er een uitblinker bij de jeugd en werd Belgisch internationaal bij 
de scholieren en de uefa’s. In het seizoen 1998-1999 liet trainer Stany Gzil hem 
debuteren in de eerste ploeg. Hij schopte het ook tot kapitein van het Belgisch 
beloftenteam . Bij Beveren werd hij ook kapitein in het seizoen 2002-2003 maar 
vertrok op het eind van het seizoen transfervrij naar AA Gent. Na een passage bij 
Brussels keerde hij in 2006 terug naar de Freethiel waar hij opnieuw kapitein werd. 
Na de degradatie in 2007 bleef hij nog een seizoen in tweede klasse. Door de vele 
blessures moest hij al op zijn 28ste het profvoetbal vaarwel zeggen. Hij bleef wel op 
lager niveau actief bij ondermeer Kruibeke, Kieldrecht , Hulsterloo en De Klinge. 

RB

Collega Jacques had het vorige week over het boek “100 jaar Broederschool” 
en de impact die de school bij haar oprichting had op de Beverse gemeen-
schap. Wat in het boek niet aan bod komt is de opkomst van het voetbal in 
Beveren en de rol die de Broederschool daarin ook speelde. Exact 100 jaar 
geleden, in 1922 werden in Beveren de eerste voetbalploegen opgericht, nl. 
Standaard Beveren en AMICAL BEVEREN. Amical Beveren was de schoolploeg 
van de Broederschool. Amical speelde haar thuiswedstrijden in Hof ter Sak-
sen. De Olympische titel van België op de Spelen van Antwerpen in 1920 
zorgde ervoor dat voetbal overal enorm populair werd, ook in Beveren dus. In 
1922 speelden Standaard (met 4 ploegen) en Amical (met 2 ploegen) weke-
lijks vriendschappelijke wedstrijden en bekertornooien tegen ploegen uit de 
provincie en Antwerpen. Hun voorbeeld werd in Beveren gevolgd en een 
tiental liefhebbersploegjes werden opgericht : Eendracht Beveren, De Zwa-
luw, Beverica, Zwarte Leeuw, Sport Star, Arizona, Wilsa Bijl, Roode Star. Na een 
laatste vriendschappelijk treffen in 1925 tussen Standaard en Amical besloten 
beide teams te gaan samenwerken en zich aan te sluiten, bij de KBVB onder 
het stamnummer 737. Zo kwam Standaard Beveren in reeks 3eA terecht met 
ook nog Zwarte Leeuw Vracene, Temse, Eendracht Lokeren, Wilskracht Waas-
munster, Sombeke en Rieme. In januari 1930 stopte de club alle activiteiten 
wegens geldgebrek. Niet toevallig ging in die periode ook de Beverse wieler-
piste failliet. Op 31 mei 1931 werd het stamnummer 737 geschrapt en was het 
wachten tot in 1935 SK BEVEREN werd opgericht. 
De Broeders bleven fervente supporters, één van de allereerste buitenlandse 
voetbalprofs, SERGEY KRESIC die in 1969 overkwam van hert Amerikaanse 
Cleveland logeerde dat ene jaar dat hij op de Freethiel speelde op een kamer-
tje, tussen de nog overgebleven Broeders… hij was een attractie voor de 
voetbalminnende leerlingen. In het kampioenenseizoen 1978-1979 werd het 
seizoen geteisterd door een zware wintergolf die de competitie zes weken 
lamlegde. De Broeders stelden toen hun Sporthal ter beschikking van trainer 
Robert Goethals en, zijn discipelen. 

Gewezen Waasland-Beverentrainer ARNAULD MERCIER is terug aan de slag in 
België. Sinds vorige maand is hij opnieuw coach van Franc Borains in eerste 
amateur. Van augustus 2019 tot februari 2020 was hij trainer op de Freethiel. 

Ex-WB-aanvaller ISAAC THELIN is voor de derde keer in zijn loopbaan bij het 
Zweedse Malmo terecht gekomen. Hij tekende er een contract tot eind 2025. De 
ondertussen 29-jarige Zweedse internationaal speelde in het seizoen 2017-2018 
36 matchen voor Waasland-Beveren en scoorde daarin 19 keer. De afgelopen 
maanden speelde hij voor Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten. 

Nog een ex-spits, de Sloveen VITO PLUT trapte zijn tem SANTA LUCIA naar de 
kwartfinales van de Maltese beker tegen Sint-Andrews. De 33-jarige spits 
kwam dit seizoen al aan 9 goals in 23 matchen. 

RB

erIC JohAnA oMondI.
Met de 27-jarige middenvelder ERIC JOHANA 
OMONDI heeft Waasland-Beveren voor het eerst 
een Keniaan in haar rangen. Omondi heeft 36 
caps voor Kenia op zijn palmares, hij debuteerde 
voor de nationale ploeg in oktober 2015 en 
speelde ondermeer de Africa-Cup in Egypte in 
juni 2019 (in een groep met Algerije, Tanzania en 
Senegal). Sinds januari 2017 speelt Omondi in 
Europa. Tot dan was hij aan de slag bij Mathare 
United, een team uit de Keniaanse hoofdstad 
Nairobi. In 2016 werd Omondi verkozen tot bes-
te middenvelder in de Keniaanse competitie. In 
Januari 2017 trok hij naar Zweden om er bij der-
de klasser Vasalund uit Solna te gaan spelen. In 
januari 2018 versierde hij een transfer naar eer-
ste klasser Brommapojkarna uit Stockholm. Na 
twee degradaties kwam hij in januari 2020 bij 

tweede klasser Jonkoping terecht waar hij 14 scoorde in 55 matchen. Bij 
Waasland-Beveren mocht hij debuteren in de thuismatch tegen Virton. 

RB

sport Anders 
’t Is niet al goud wat 
blinkt in ons topvoetbal. 
Het lijkt er sterk op dat 
Waasland-Beveren door 
de tegenvallende uitsla-
gen in de 1B Pro Leage 
zal blijven en Beerschot 
dat in de Jupiler pro Lea-
ge een vogel voor de kat 
is, nu reeds afgesproken 
hebben om volgend sei-
zoen samen te werken in 
besparingsmodus. 
Zij zullen in de 1B Pro 
Leage verschillende der-
by’s kunnen spelen en zo 
op de verplaatsingskos-
ten kunnen besparen.  
’t Is misschien een mage-
re troost, maar alles telt!

RP 
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eUreKA! AfLeVering 42

jAMes deWAr  (1866-1954)
de tHerMosfLes

James Dewar was een Schots natuurkundige die zich bezighield met het vloeibaar 
maken van zogenaamde permanente gassen zoals stikstof, zuurstof en waterstof 
en de studie van de eigenschappen van stoffen bij zeer lage temperaturen rond 
het absolute nulpunt. Het absolute nulpunt is de laagste temperatuur die theore-
tisch mogelijk is en is gelijk aan -273,15 °C. Het gaf het ontstaan aan een nieuwe 
temperatuurschaal, nl de Kelvinschaal die de laagste temperatuur als O K (Kelvin) 
plaatste.

Het hoeft niet altijd zo ingewikkeld te zijn. Hij blijft verbonden aan een voorwerp 
dat we nu nog in de keuken aantreffen. In 1892 vond hij de thermosfles (dewar- of 
vacuümfles) uit. De fles heeft dubbele wanden met daartussen een luchtledige 
ruimte zodat de inhoud een lange tijd warm of koud wordt gehouden. Het werd 
een wereldwijde bestseller. Ernest Shackleton nam ze mee naar de zuidpool, Wil-
liam Parry naar de Noordpool, kolonel Roosevelt naar Congo, Edmond Hilary naar 
de Mount Everest…

De fles steunt op eenvoudige wetenschap. De fles reduceert de drie belangrijkste 
manieren waarop voorwerpen warmte uitwisselen met de omgeving: geleiding 
(warmte verspreidt zich van warm naar koud), straling (smeulende houtblokken in 
de open haard) en convectie (een ketel soep die onderaan wordt verhit). 

Er zijn nog meer toepassingen zoals bij het vervoer van vaccins, bloedplasma. 
Tegenwoordig gebruiken laboratoria over heel de wereld grote exemplaren voor 
de opslag van vloeibare CO2, vloeibare stikstof en vloeibare zuurstof.

WA

de krACHt VAn VoeLen
Positief omgaan met mijn gevoelens

Gevoelens zijn er, of je dat nu wilt of 
niet. De vraag is hoe je ermee omgaat 
en of dit je vooruithelpt. Gevoelens 
hebben je iets te zeggen. Je kunt er 

leren naar luisteren. Je kunt er zo leren mee omgaan dat ze een kracht 
worden, voor jezelf en in relatie met anderen. Deze cursus helpt je daarin 
concreet op weg. 

Wanneer? 
Maandag, dinsdag en woensdag 11, 12 en 13 april 2022,
telkens van 19u tot 22u15.

Waar? 
De Rank,
Kasteeldreef 20 A, 9120 Beveren

Deelnemingskosten: 
60,00 EUR voor de drie avonden

Begeleiding:
Martine Andries, PRH-Vormingswerker 

Inschrijving: 
Rechtstreeks via website van PRH:  www.prh.be
Of via Martine: Tel 0473 17 88 37 
Of stuur een mailtje naar martine.andries@prh.be

Van harte welkom!

Liefde
Hou liefde in je hart. 

Een leven zonder liefde is als een zonloze tuin als de bloemen dood zijn.
Oscar de Wilde



DE BEVERSE KLOK - 11 

Oplossing Crypto 104: 
  
FAX   LACH   TUCHT   GEPOKT   FLEURES   FOKBEDRIJF   
ONGELEGEN   PIEPJONG   ONKUNDE   REEBOK   SLURF   
KOST
 en dus …   ACCORDEONBUS

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?

Ik kom uit de tijd dat in de lagere school het ‘ezelsbankske’ nog in gebruik was. 
Dat was de plek voor wie het domste antwoord in de klas gegeven had. En zeer 
normaal was het meestal dezelfde jongen die naar die weinig benijdenswaardige 
plek verwezen werd. 
Een andere meester kon niet aan de drang weerstaan om domme jongens een 
paar ezelsoren op te zetten. 
Gelukkig behoren deze barbaarse onderwijsmethoden zo goed als geheel tot het 
grijze verleden. Ik blijf me echter afvragen of de ezel waarvan daareven sprake, 
werkelijk zo ’n dom dier was. Als er één dier is, zeker bij ons in het Westen, dat het 
uithangbord is van nederigheid, dan is het wel de ezel, schrijft B. Lauvrijs in zijn 
boek ‘Een wereld vol bijgeloof’.  
Drie van de vier evangelisten schetsen de intocht van Jezus in Jeruzalem gezeten 
op een ezelin. En zo was het Jezus die het symbool van dwaasheid, luiheid en kop-
pigheid, die de ezel tot dan toe was, omtoverde tot het embleem van armoede en 
nederigheid. 
Mensen die erg bijgelovig waren hechtten veel belang aan het zwarte kruis op de 
rug van de ezel. Dat zou het dier gekregen hebben, dachten zij, omdat de ezel 
Jezus mocht dragen bij zijn intocht in Jeruzalem. Zo kon volgens hen de ezel regen 
aankondigen door te gaan balken en men vertelt ook dat die dieren nooit door de 
bliksem getroffen worden.  
En van waar komt de zegswijze ‘een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde 
steen’? Dat moet toch uit de ervaringen van onze voorouders gekomen zijn. 
Zou het dan toch waar zijn dat de ezel niet zo dom is als hij er op het eerste gezicht 
uit ziet?     

eZeLopVAng in de streek 
Tot slot iets over Anegria, een ezelopvangdienst in Sint-Gillis-Waas, Trieststraat 2, 
tel 0477/69 38 16 waar ze heel positief met die dieren omgaan. 
Er zijn ezels die bij Anegria worden opgenomen en hier ook verder verblijven.  
Enerzijds omdat ze oud zijn en extra zorgen nodig hebben, anderzijds omdat ze 
ziek zijn, of niet meer doorgeplaatst kunnen worden.  Ook zij verdienen extra aan-
dacht en hebben vaak meer dierenarts, hoefsmid, tandverzorgingsbezoeken en 
medicatie nodig dat een gezonde ezel. 
Op 23 maart j.l. noteerden ze bij Anegria: 
De zon doet zijn best en verwarmt ons allemaal op Anegria. We hadden het nodig. 
En dit maakt dat ezelin Marieke aangesterkt is : ze is nog steeds mager, maar heeft 
genoeg kracht om zelf recht te staan. 
Gisteren zijn alle ezels en de enkele pony’s op het gras gegaan. Het gras groeit al 
goed, en dan mogen ze enkele uurtjes per dag ervan genieten. Omdat het ezels 
zijn, en we met heel veel oudere ezels zitten, spat het enthousiasme er niet gelijk 
af, maar ik kan je verzekeren dat ze hier een hele winter hebben op staan wachten. 
Weer buiten rondwandelen, weer grazen en genieten van de mooie plekjes, dat is 
hun lang leven. 
Gaston de hengst die enkele weken geleden binnenkwam, is al goed genezen van 
zijn castratie en binnenkort komen er al mensen kijken om hem te adopteren. 
Voorlopig kampen we nog met ziekte bij vrijwilligers, zodat we nog steeds in een 
modus zitten waarbij we heel regelmatig vervangingen moeten zoeken voor het 
voederen. 

RP 

onS elSKe  
Een boom groeit 
niet door aan de 
takken te trekken, 

maar door de 
wortels water 

te geven. 

SPreUK VAn ’T JAArGeTIJ 
Gras dat in april wast,  

staat in meimaand vast. 

de weTenSChAPPer
kLittenBAnd

Kinderen moeten het leren, het strikken van veters. Ze 
moeten leren om schoenen met veters te dragen. Tot 
die tijd dragen ze schoenen met klittenband. Ook bij 

volwassenen is dit een hype.

Toen de Zwitserse techneut George de Mestral in 1941 ging wandelen met 
zijn hond, viel het hem op dat op het einde van de wandeling de hondenvacht 
vol stekelige zaden zat van een bijzondere distelsoort. Deze bleken maar 
moeilijk te verwijderen uit de pluizige vacht. Onder de microscoop bemerkte 
hij dat de stekels van de klit haakjes aan de uiteinden hadden die zich vast-
hechten aan iets pluizigs zoals een vacht. Een trucje van de natuur om al lif-
tend zaden over lange afstanden te verspreiden. Mestral bedacht dat dit 
mechanisme goed zou kunnen werken voor het maken van plakloos plak-
band. Na herhaalde mislukte pogingen kwam hij uiteindelijk uit bij een mate-
riaal dat toen nog maar pas bekend was nl. nylon dat zowel sterk als soepel is. 
Het lukte hem om perfecte haakjes te vormen aan de korte nylonstekels. Van 
de langere en dunnere nylondraden maakte hij een donzige vacht waar de 
haakjes zich aan konden vastklampen. Een goede klittenbandsluiting kan wel 
tienduizend keer worden geopend zonder al te veel te slijten.

Onder andere de handschoen van de doelwachter kan er baat bij hebben.

WA
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‘t klokzeel
ken je neLLo en pAtrAsCHe … 

Op 5 maart jongstleden zou in Japan een grote 
geheimzinnige steen van vulkanische oorsprong in 
twee stukken uit mekaar gevallen zijn. Nogal wat 
mensen geloven dat in die ‘Steen des Doods’ een 
kwaadaardige geest verstopt was die ervoor zorgde 
dat iemand die de steen aanraakte dat met de dood 
zou bekopen. 
De steen was een toeristische trekpleister maar nu hij 
gebroken is, stellen velen zich de vraag waar die geest 
nu naar toe is. 
Ik ben geen Japanoloog of een Japankenner maar ik 
denk wel te weten dat de gemiddelde Japanner rede-
lijk goedgelovig en zelfs een beetje naïef is. Als je het 
geluk hebt, zoals het mij overkwam om op de Ant-
werpse Handschoenmarkt, het plein voor de Onze 
-Lieve-Vrouwkathedraal, een paar jaar geleden -, het 
moet december 2017 geweest zijn - een groep Japan-
se toeristen te zien die allemaal, stuk voor stuk, aan 
de lippen van de vrouwelijke stadsgids kleefden. Ik 
kon mij geen beter tafereel voorstellen van een groep 
volwassenen die half in trance waren. Ze stonden 
rond een wit beeld van de gestorven Nello en Patra-
sche dat voor de helft door straatstenen bedekt is. 

…WAArVoor reeds dUiZenden jApAnners … 
Wat wordt daar herdacht?  
Al die Japanners hadden in hun jeugd het verhaal 
horen voorlezen van ‘De Hond van Vlaanderen,’ waar-
van de arme weesjongen Nello en zijn trouwe zwerf-
hond Patrasche de hoofdfiguren zijn. Daarna hadden 
ze het zelf gelezen als verplichte lectuur op school en 
ze hadden met 33 miljoen andere Japanners in 1975 
gekeken naar de TV-reeks over datzelfde romantisch 
verhaal. Die reeks is achteraf nog zo dikwijls heruit-
gezonden als bij ons ‘FC De Kampioenen’. 

Aan de oorsprong ligt een Engelse dame, Marie-Loui-
se de la Ramée met als schrijversnaam Ouida of Wida 
die het verhaal in 1872 publiceerde. Zij was een 
bewonderaarster van de beroemde Antwerpse schil-
der Rubens en in ‘A dog of Flanders’ verwerkte ze ver-
scheidene elementen die naar het Antwerpen ten tij-
de van de gote schilder verwezen. De Vlamingen ken-
nen de vertelling niet maar in de klassieke 
kinderliteratuur van Japan heeft ze een vaste plaats. 

…nAAr AntWerpen kWAMen? 
De kleine Nello wil meesterschilder worden maar hij 
is straatarm. Hij rijdt elke dag met zijn hondenkar 
geladen met enige kruiken melk van Hoboken (dat 
heeft men er later aan toegevoegd want in Ouida’s 
verhaal is er sprake van een polderdorp) naar Ant-
werpen en als hij de kans krijgt springt hij binnen in 
de kathedraal om het werk van Rubens te bewonde-
ren. Rubens is zijn grote voorbeeld en Nelloj droomt 
ervan van hem les te krijgen. Maar zelfs diens schilde-
rijen bekijken is hem niet altijd gegund, want hij kan 
ze alleen maar zien als de doeken die ervoor hangen 
weggehaald werden en dat was alleen als rijke men-
sen daarvoor betaalden. 

Van de Antwerpse kathedraal gaan de enthousiaste 
Japanners  per bus naar Hoboken waar ze het beeld 
van Nello en Patrasche bij leven gaan bewonderen. In 
Hoboken zijn ze wat blij dat in 2016 het verhaal van 
de arme jongen en zijn trouwe hond afgerond werd 
met een beeld van de Gentse beeldhouwer Batist Ver-
meulen dat de twee fictieve personages die op een 
Kerstavond in de kathedraal van de honger zouden 
gestorven zijn, voor altijd een symbool zal blijven 
voor hechte vriendschap en trouw, ook al is het tus-
sen een kind en een dier. 

En natuurlijk ook het Antwerpse toerisme ten bate.              
RP 

WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maan-
dagochtend 08u00.

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

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

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

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

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

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

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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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
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Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

de WeerBorsteL of  
‘t gedACHt VAn riekes de Ben 

Riekes en Zjeraar zitten in hun 
stamcafé en een man komt bij hen 
aan de toog zitten. Het is blijkbaar 
een stoefer en hij vertelt dat hij ver-
koper is en dat hij gisteren een boer 
een melkmachine verkocht heeft 
terwijl die maar één koe heeft. 
Riekes en Zjeraar knipogen naar 
mekaar en Zjeraar vertelt over een 
kozijn die ook verkoper is en die 
onlangs een wasmachine en een 
radio verkocht heeft aan een echt-
paar die geen elektriciteit in huis 
hebben. 
En Riekes voelt dat hij niet ten ach-
ter kan blijven en hij haalt Zjeraar er 
als getuige .  
-Gij kent mijn broer, onze Marcel, 
toch hé. 
Zjeraar knikt instemmend. 
-Wel, die heeft ooit eens op een bui-
tenwijk van Zwijndrecnt een koe-
koeksklok verkocht aan een oude 
man en toen die vroeg of hij aan die 
klok veel onderhoud zou hebben, 
heeft hij dat ventje nog drie zakken 
vogelszaad kunnen verkopen.  

Verkleinwoorden; sommige men-
sen krijgen er de kriebels van. Wist 
je dat in ons dialect een verklein-
woord iets helemaal anders kan 
betekenen dan het woord dat er 
aan de basis van ligt? Je weet wat 
een STOEFER is? Zo ’n persoon die 
graag over zichzelf pocht, een 
snoever dus. En een STOEFERKE is 
helemaal geen kleine stoefer. Het 
is wel het kleine zakdoekje dat uit 
het bovenzakje van een jas komt 
piepen en zo de boel wat opvro-
lijkt. Er bestaan dus ‘stoefers’ die 
dikwijls een ‘stoeferke’ meedragen. 
En iemand die zegt : ik zal die doos 
wel zal meevoeren op mijn STOE-
LEKE, bedoelt daar niet een kleine 
stoel op vier poten mee, maar wel 
de bagagedrager van zijn fiets. Als 
je tegenwoordig niet met een 
elektrische fiets rijdt, ben je niet 
meer mee met de mode. Ik weet 
niet of het de regel is maar ik zie 
nogal wat elektrische fietsen die 
de batterij op hun ‘stoeleke’ mee-
voeren.  

RP

neM noU
extra dikke kaarten - huisstijl

naamkaarten - briefpapier - omslagen
 doorschrijf/formulieren

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

uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk

genaaide boekjes 
offset & digitale druk vanaf 1 stuk

…

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

bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie

groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen

lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas

...

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


