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Eindelijk terug de ijspiste, lees p8. 

DE BEVERSE KLOK

Het is een van de vraagjes bij de rubriek in onze krant: wie is je idool? We zagen 
de beelden van fans die in vervoering raakten destijds bij het optreden van The 
Beatles in Amsterdam. Het blijft een fenomeen hoe mensen buiten zinnen raken 
bij het zien van hun idool. Ze boeken blindelings een ticket voor elk optreden. 
Het mag dan gaan over lege dozen die niets zinnigs te vertellen hebben en van 
de ene relatie naar de andere springen, het kan niet deren. De media smullen er 
gretig van en zien hun kijkcijfers stijgen met  het opvoeren van bv’s. Magazines 
berichten over hun privéleven dat alles behalve interessant is. De sportwereld is 
in hetzelfde bedje ziek. Fans blijven onvoorwaardelijk en maniakaal trouw aan 
hun sportclub en vertonen daarbij soms hysterisch gedrag. Alle objectiviteit valt 
dan weg. 
Het is een eigenaardige relatie waarbij men alles weet over het idool, terwijl hij 
niets over jou weet. In die zin is het een eenzijdige relatie. Het fenomeen blijft ook 
beperkt tot het populaire genre. Hoewel je een bewonderaar kunt zijn van een 
schilder  of componist, mensen zul je nooit horen zeggen dat ze fan zijn van Bach 
of Picasso, hoogstens dat ze van hun creaties houden. 

Alhoewel het fenomeen van alle leeftijden is, valt het vooral op bij jonge en vrou-
welijke fans. Bij het bezoek van The Beatles of The Stones gingen tieners zodanig 
uit de bol dat ze moesten behandeld worden. Ze gilden zo hard dat ze met een 
klaplong in de kliniek belandden. Psychologen vinden het niet dramatisch. Voor 
tieners treden idolen op als rolmodel, iemand waar ze zich aan kunnen spiege-
len. Het heeft dan ook een grote impact wanneer een idool een misstap begaat. 
Voor Harry-Potterfans was schrijfster J.F. Rowling zo een idool. Toen ze in de me-
dia enkele zware en misse uitspraken deed, was dat een zware misstap en viel ze 
van haar troon. Rolmodellen spelen een belangrijke rol in ons leven en zijn als 
een vriend. Liefde en haat liggen dan dicht bij elkaar. Een fan wordt dan een an-
tifan. In het voetbal is dit bekend. Wanneer een supportersheld, zoals Steven De-
four destijds, plots van Standard naar aartsrivaal Anderlecht verhuisde, lokte dat 
bij Standardfans hevige reacties uit. Hij belichaamde de identiteit van hun club 
en supporters voelden zich in hun eer geraakt. Vandaar ook boertige uitlatingen 
tijdens een wedstrijd wanneer een rode kaart wordt getrokken of een strafschop 
wordt geweigerd. De brave huisvader vertoont dan plots agressief verbaal ge-
drag. Wanneer de eigen club degradeert, komt dat heel erg binnen. We moeten 
niet ver zoeken om de teleurstelling waar te nemen. Maar de echte supporter 
blijft de club onvoorwaardelijk trouw en kijkt uit naar de jaarlijkse fandag.

Het hoeft niet allemaal zo dramatisch en ‘fan’atiek te zijn. Een fan kan gewoon 
een enthousiaste bewonderaar of liefhebber zijn, een rockfan of een tennisfan of 
een jazzfan of een fi lmfan. We herinneren ons nog de scènes op de Grote Markt 
in onze gemeente toen SK Beveren kampioen werd of de beker won. ‘Fan’tastisch 
toch.

Fans
Wilfried Andries
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We kunnen het niet ontkennen, wij zijn terechtgekomen in een wegwerpmaat
schappij. Een apparaat laten herstellen kost meer dan de aanschaf van een nieuw. 
Een computer is op een paar jaar gedegradeerd tot een museumstuk. De stij-
gende welvaart en de perfectionering van productietechnieken met meer, maar 
minder duurzame producten, zorgen voor een verontrustende toename van de 
dagelijkse afvalberg. Hergebruik van materialen en recyclage van grondstoffen 
zijn een must om onze aarde niet volledig uit te putten. In het huishouden zijn we 
verplicht een klein containerpark te organiseren: blauwe zakken, GFT afval, glas, 
batterijen, gevaarlijk afval, papier en karton, restafval in een gepersonaliseerde 
container volgens het principe van de vervuiler betaalt. 

Een probleem dat veel ergernis opwekt, is het al maar meer voorkomen van 
sluikstorten en zwerfvuil. Het kost de gemeenten handenvol geld. De kleine 
stukjes zwerfvuil geven de straten een trieste indruk: sigarettenpeuken, kauw-
gom, etensresten, blikjes, plastieken flesjes... Gemeentebestuur en Ibogem slaan 
regelmatig de handen in elkaar voor een grootschalige opruimactie om het straat-
beeld te verfraaien. Vrijwilligers, scholen, vereniging en milieuraad springen op de 

kar. Hier is alweer een opdracht voor het 
onderwijs om jongeren te sensibiliseren. 
Zin voor verantwoordelijkheid begint bij 
de opvoeding.

Onze gemeente zet nochtans voldoende 
personeel en initiatieven in om de ge-
meente schoon te houden. Eén van de 
medewerkers is Erwin De Keirsmaeker, die 
met Romain Van Laere een ploeg vormt en 
in het weekend actief is om de gemeente 
te ontdoen van zwerfvuil. Uit ervaring is 
zijn geloof in de mensheid wel gedaald.

Groenten en fruit
Al van in zijn prille jeugd werd hij 
ingeschakeld in het bedrijf van zijn vader. 
Op 18-jarige leeftijd startte hij een eigen 

zaak en vertrok hij met een bomvolle camionette met fruit en groenten doorheen 
het land. Het was toentertijd een gouden tijd voor huis aan huis verkoop. Hij had 
vaste routes: dinsdag en vrijdag in Hamme, woensdag Grimbergen, donderdag 
Zaffelare, zaterdag Essen. Elke dag vroeg uit de veren. 
Zijn groenten en fruit kocht hij aanvankelijk op de vroegmarkt te Antwerpen en 
’s avonds kwam de camionette leeg terug. In de loop der jaren zag hij de omzet 
inkrimpen. Oudere klanten trokken naar een rusthuis of overleden,  vrouwen 
werkten meer en meer buitenshuis. Op 57 jaar stopte hij de zaak. Er deed zich een 
andere opportuniteit voor.

Erwin De Keirsmaeker
De Wegwerpmaatschappij

Wilfried Andries
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LEK AT 
GEZEET IS 62

Het geluk van het leven hangt af van de 
kwaliteit van de gedachten…en hetgeen 

wat op tafel komt.

Marcus Aurelius

ONS ELSKE
Zonder moeite bereik je alleen maar wat de 
moeite niet waard is. 

Zondag 29 januari – 15 u.
Nieuwjaarsconcert : 3 Voci
Schouwburg CC Ter Vesten

OKRA academie start zijn nieuwe werkjaar met een 
concert. Het trio ‘3 Voci’ met getalenteerde zangers 
Harry Hendriks, Ann De Winter en Kobe Baeyens 
brengen een mooie selectie van bekende melodieën. 
Met hun prachtige stemmen zullen ze u verrassen en 
beroeren. Ze worden begeleid door een professio-
nele muziekband.  Een breed repertoire van liedjes 
van Shirley Bassey, Frank Sinatra, Udo Jürgens, Roy 
Black, Dalida en vele anderen doen u herinneren aan 
uw jonge(re) jaren.
Kaarten te bekomen aan de balie van Ter Vesten, 
bij de OKRA-trefpunten of via e-mail: okra.acade-
mie9120@gmail.com.

Inkomprijs: 15 euro (voorverkoop) 20 euro (kassa)

Opgeruimd staat netjes

In 2012 was er het initiatief van Werner Maes (schepen groendienst) en Luc Maes (schepen openbare werken) 
om onze gemeente te onderhouden. Erwin solliciteerde en met Romain Van Laere vormde hij een team om 
niet alleen de vuilbakken te ledigen, maar ook de strijd aan te binden tegen zwerfvuil en sluikstort. Het cen-
trum van Beveren kreeg elke dag een beurt, de deelgemeenten twee keer per week. Vanaf 2020 werkt hij als 
gevolg van pensionering enkel nog in de weekends. Als gevolg van corona doorkruisen Erwin en Alain onze 
gemeente met een eigen auto. Hij heeft goede woorden voor de samenwerking met zijn ploegbazen in vol-

gorde: Johnny Van Dam, Peter Conrad en 
nu Luc Janssen. Allicht wederzijds want 
hij heeft nog geen enkele dag gemist. 

Het is vechten tegen laksheid en gebrek 
aan respect voor de buurt. De scholen 
hebben geen plaats om alle leerlingen ti-
jdens de middag te huisvesten. Je ziet ze 
tijdens de middagpauzes in de buurt fla-
neren. Helaas laten ze veel vuil achter en 
op plaatsen zoals de Warande vind je op 
alle mogelijke plaatsen afval verborgen 
onder zitbanken bv. 
Een minderheid zorgt voor miserie voor 
iedereen. Mensen zetten de vuilzakken 
buiten dagen voor de ophaling. Via de in-
houd en gepersonaliseerde documenten 

kan men vaak de eigenaars opsporen en een gasboete is het gevolg.
Op een achttal plaatsen in onze gemeente is men overgegaan tot ondergrondse containers met een inwer-
pzuil en een betaalsysteem. Om fraude tegen te gaan is er camerabewaking.
Een andere doorn in het oog is vandalisme vooral ’s nachts of na een voetbalmatch. Bloempotten worden 
omgekeerd, onlangs diende de sporthal in Verrebroek beschermd te worden. 

Erwin vindt dat politiemensen een oogje 
in het zeil kunnen houden, maar niet in 
uniform wel in burger.

SK Glazernleeuw

Er is tijdens ons gesprek ook nog plaats 
voor nostalgie en een terugblik naar de 
gelukkige jaren van het voetbal. Erwin en 
broer Werner speelden bij de vrienden-
ploeg SK Glazenleeuw, Erwin als links-
buiten, Werner als stopper. Het was een 
ploeg met een prima mentaliteit. In die 
tijd bloeide het amateur(café)voetbal als 

nooit tevoren en elke wijk had zijn eigen ploeg. De kleedkamers waren benepen en primitief. Wassen geb-
eurde na de wedstrijd in een kom met in het beste geval warm water. In de kantine spijzigde de thuisploeg 
de kas via de tap en een tombola bij de houtkachel. Een ploegsport is een sociaal gebeuren en men leert 
incasseren of winnen. Een doelman flatert, een puntspeler laat een open kans liggen, een verdediger speelt 

te kort terug op de keeper, een strafschop 
wordt gemist… 

Het is de ploeg die wint of verliest. Het is 
wat onze maatschappij nodig heeft, het 
‘ik’ vervangen door het ‘wij’. 
Het algemeen belang moet primeren, 
ook wat betreft ons milieu. Een propere 
gemeente is de verantwoordelijkheid van 
iedereen.

Nieuwjaarsconcert 3 voci

Winnaars fietszoektocht

Gust
Och zei Gust, met al hunne zever daar bij het we-
reldkampioenschap.  Als ge ne voetballer nen 
goeie trap tegen zijn schenen geeft, krijgt die ook 
alle kleuren van de regenboog, en dan hebben ze 
dat bandje rond hunne arm niet eens nodig.  

De 50 winnaars van de fietszoektocht 
van de gemeente Beveren

De ploeg vuilnisophalers met vrijwilligers en mensen 
van de Wase Werkplaats rukken regelmatig uit. Rechts Alain en 

Erwin in werkkledij.
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De brouwers rond het centrum van Beveren laatste helft van de 19e eeuw.
In onze speurtocht naar de oude Beverse brouwers zijn we gaan 
zoeken langs verschillende sporen, zoals oude kranten, het archief, 
kadasterkaarten, oudere publicaties en internet. 
Zo kwamen we terecht bij een zeker heer Philippe Christiaan Popp (1805-
1879), geboren te Utrecht. Popp leefde te Brugge in Franstalige liberale 
milieus. 
Toen in 1837 de verschijning van de katholieke krant “Le Nouvelliste 
de Bruges” aangekondigd werd, nam hij meteen het initiatief om een 
tegenhanger te stichten, het liberale “Journal de Bruges”. Op die wijze 
kwam hij ook in het drukkersvak terecht. Alhoewel hij tot het einde van 
zijn leven officieel fungeerde als eigenaar van de Journal de Bruges, was 
het in werkelijkheid zijn echtgenote die de krant leidde.
In dezelfde periode vatte de overheid het plan op om de plannen van 
het kadaster te laten drukken en aan geïnteresseerde particulieren aan 
te bieden. Popp kreeg hiervoor in 1842 een toelating en opdracht van 
de overheid. Tijdens de volgende decennia zou hij de kadastrale plannen 
en de bijhorende leggers (lijsten van eigenaars) samenbrengen en 
publiceren van meer dan 1700 gemeenten uit de provincies Antwerpen, 
Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en Luik.
Zijn levenswerk werd de “Atlas Cadastral Parcelaire” de Belgique. 
In dit werk vinden we eigenaars van onroerend goed terug sinds 1835, 
perceelnummers en kadastrale artikels. We krijgen een overzicht van alle 
bezittingen en beroepsbezigheden. 
De Popp-kaarten zijn zeer gedetailleerd en nauwkeurig. De kaarten 
worden begeleid van leggers (lijsten) waar we een rijkdom aan informatie 
terugvinden zoals: geschiedenis van landschap, landbouw, genealogie, 
basisstructuren, ongelijkheid en industrie.
Deze Popp-atlas is vrij in te kijken op verschillende plaatsen zoals de 
Universiteitsbibliotheek van Gent.

Biertje pleziertje
De brouwers van Groot Beveren uit de kadasterkaarten van Popp

Aflevering 11
Marc Cools en Johan Smet

Tweemaal feest bij de 
Beversekegelclub

Leonard

Zaterdag hebben wij onze jaarlijkse clubkampioen 
gevierd. Iedere clubspeler speelt naar zijn hoogste 
score van het vorige jaar en hij met het hoogste extra 
kegels wordt de Kampioen.
Dit jaar is het Thibo Buytaert met 87 kegels meer dan 
vorig jaar. Proficiat man.  Op de foto prijkt hij met 

Diploma en Trofee van de Gemeente Beveren.

Zondag werd in kegelhal Fort 4  te Mortsel het Vlaams 
Individueel Kampioenschap Kegelen gespeeld en 
Beverse was aanwezig met 2 kandidaat kampioenen.
In de Reeks: Dames/C behaalde Jacqueline Meynen 
een Zilveren Medaille. In de Reeks : Heren/B was onze 
vertegenwoordiger Walter Lijssens, hij behaalde de 
Gouden Medaille en gaat dus volgend seizoen over 
naar de Hoogste Reeks. Proficiat aan beiden.



Er was een tijd dat in november alle bomen 
en struiken hun bladeren verloren. Die tijd is 
voorbij. Wanneer we nu langs onze Vlaamse 
wegen wandelen zien we dat heel wat bomen 
hun bladeren nog hebben. Het zachte weer 
van de laatste weken en het ontbreken van 
vorst en wind zijn daar de oorzaak van. Door 
de klimaatverandering is uit waarnemingen 
tijdens de laatste honderd jaar gebleken dat 
het rijpen van de vruchten van onze inheemse 
bomen zoals de eiken, beuken en kastanjes 
als maar vroeger plaats vindt. Zo zou de 
bloei van beuken en eiken en de rijping van 
beukennootjes en eikels de laatste vijftig jaar 
met een kleine maand vervroegd zijn, terwijl 
de bomen toch langer hun bladeren houden. 
Vroeger bloeien is vroeger rijpe vruchten. Dat 
is niet al te best voor de dieren die van die 
vruchten moeten leven om de winter door te 

komen. Er bestaat een mogelijkheid dat al dat voedsel al op is voordat de eigenlijke winter, indien we er al een 
zouden krijgen, al begint. Afwachten dus en zien wat een strenge winter die we toch nog eens gaan krijgen, 
zal brengen. We kunnen ons ook afvragen, indien de klimaatverandering zo doorgaat, of er ooit een winter zal 
komen waarin onze inheemse bomen hun bladeren zullen houden totdat de nieuwe in de lente verschijnen. 

Hopelijk loopt het zo’n vaart niet.
Beukendreef in gouden kleuren.
Begin december is tegenwoordig ook de tijd 
dat de verkleuring van de beukenbladeren 
plaats heeft. Hoe mooi kan het zijn, wanneer 
de bladeren, net voor ze helemaal bruin 
worden, hun goudgele kleurenvariaties laten 
zien? En heb je dan geluk en staan er in de 
buurt nog enkele esdoorns die in dezelfde 
tinten verkleuren dan beleef je volop de, 
weliswaar korte, maar zo mooie ‘gouden’ 
verkleuring.

Maar de prijs voor de mooiste gouden 
verkleuring is voor de goudlork (Pseudolarix amabilis). En hij heeft zijn naam niet gestolen! Het is een boom die 
je wel eens aantreft in parken en een enkele keer wel eens, als er genoeg plaats is, in een tuin. Zijn natuurlijke 
groeiplaats is het zuiden van China maar op een min of meer beschutte plek kan hij bij ons uitgroeien tot een 
pracht van een boom. Hij is een dicht familielid van de andere lorkensoorten en heeft met hen gemeen dat 
de naalden in bundeltjes staan en dat hij zijn naalden in de herfst verliest. In de zomer zijn die gewoon groen 

maar vooraleer ze vallen verkleuren ze naar 
schitterend goudgeel. Maar nog specialer is 
het feit dat de naaldrozetjes verkleuren tot 
zogenaamde ‘drakenogen’. Dat kan je tijdens 
een zeer korte periode zien, wanneer je de 
bundeltjes van naalden van boven bekijkt en 
ze binnenin een lichtgroen centrum vertonen 
en naar buiten toe goudgeel en op het einde 
van de naalden oranje verkleuren. Als je dat 
kan waarnemen is je week geslaagd! Probeer 
het eens volgende jaar!

Zoals elk jaar rond deze periode bloeit in de 
vijver de Afrikaanse waterlelie (Aponogeton 
distachyos). Eigenlijk heeft de plant niets met 
een waterlelie te maken maar heeft ze een 
dubbele aarvormige bloeiwijze. Terwijl het bij 
ons winter wordt is het nu in Zuid-Afrika, waar 
ze vandaan komt, zomer. Zit het misschien 

In de tuin
François Seghers
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nog altijd in haar genen dat ze geprogrammeerd is 
om nu te bloeien of zetten de korte dagen haar ertoe 
aan? Volgend voorjaar zal ze toch weer opnieuw en 
langdurig bloeien. Dit mooie vijverplantje wordt in 
haar land van herkomst ‘waterblommetje’ genoemd. 
Het wordt daar zelfs ter versiering op gerechten 
gelegd. Wanneer je het zo’n vijftig centimeter diep 
plant zal het niet bevriezen en kan je van de pracht 
van dit leuke vijverplantje ettelijke jaren genieten. De 
bloemen geuren ook heerlijk naar vanille en amandel. 
Nóg een reden om het in de tuin te halen!

Terwijl heel wat bomen hun bladeren nog moeten 
verliezen zijn sommigen al bezig met het aanleggen 
van bloem- en bladknoppen voor het volgend 
jaar. Kijk maar eens naar de verschillende soorten 
magnolia’s. Begin december zal ik zelfs al een 
stermagnolia volop in bloei staan! Magnolia’s behoren 
tot de oudste bloemplanten die op onze planeet 
verschenen. Ze hebben bloemdekbladen of tepalen. 
Dat zijn kroon- en kelkbladen die hetzelfde zijn. Hun 
dikke bloemknoppen hebben van die prachtige 
behaarde schutbladen die hen beschermen tegen 
vorst en insectenvraat. Ook hun spiraalsgewijs op de 
bloemas geplaatste meeldraden verraden hun oude 
afstamming. Kijk maar eens tijdens een wandeling in 
een park of arboretum, de bloemknoppen staan reeds 
klaar om bij de eerste mooie dagen open te barsten.
Het zijn nu ook de laatste weken om tulpenbollen 
te planten. Gewoonlijk zijn ze nu in tuincentra al in 
verlaagde prijs te krijgen. Je kan nu koopjes doen 
want het is nog niet te laat. Dringend doen indien je 
in de lente van die mooie bloemen wil genieten!

Beukendreef in gouden kleuren.

Drakenogen van de goudlork.

De behaarde knoppen van de magnolia.

Het ‘waterblommetje’.

Hortus ter Saksen biedt weer interessante 
activiteiten aan.
-  Op donderdag 15 oktober is er een presentatie 

en verslag van een natuurreis naar British 
Columbia en de Canadese Rocky Mountains 
door François Seghers.

-  Op 20 december is er een voordracht met 
als thema Klimaat en Biodiversiteit, Water en 
Ontharden door Bernadette Pieters.

Alle info vind je op de website van Hortus ter 
Saksen: www.Hortus-Ter-Saksen.be
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Vlamingen in Canada: toen en nu

Aflevering 2
Désiré Martens en Rosalie Truyman, het Melseelse 

blokmakersgezin
An Van Daele en Frank Polet

Voor de scheepsbouw werden blokken, dat zijn katrollen, ambachtelijk vervaardigd. 
Dat was het werk dat het gezin van de Kalishoekstraat 89, Melsele deed. Zat hier al een 
verborgen kiem van nieuwsgierigheid naar verre einders ? Maar liefst vijf van de acht 
kinderen van Désiré en Rosalie, staken in de loop van de 20ste eeuw ‘de grote plas’ over en 
drie kinderen bleven definitief wonen in Leamington, tomatenhoofdstad van de Canadese 
provincie Ontario. 
De acht kinderen waren: Sylvie, Amedé, Jozef, Domien, August, Petrus, Maria, Albertina
 (Bertha)
Over Sylvie is geen informatie. Van Maria weten we dat ze ongehuwd bleef en thuis post 
ontving van haar geëmigreerde zus Bertha.
Van 1908 tot begin 1918 woonde Domien Martens (1885 - 1976 ) in Canada. Hij was 
gehuwd met Maria, Josephina Smet. Misschien zorgde hij ervoor dat de andere familieleden 
de smaak te pakken kregen, want na zijn kaart met nieuwjaarswensen aan broer Jozef, zette 
die in 1912 ook de stap naar Canada, samen met zijn echtgenote Maria Leonia Rijckaert. 
Maar in 1918 keerde Domien definitief terug naar België.
Broer Petrus Martens (1890-1977) emigreerde definitief in 1934 naar Canada. Hij bleef 
ongehuwd. Misschien dacht hij er het zijne van, toen zijn oudere broer August, geboren in 

1887, zijn echtgenote Lambrechts en hun twee kinderen achterliet?
August emigreerde samen met Louise uit Hoboken in 1931 naar Canada. Zij werden groentetelers in Leaming-
ton, met de tomatenteelt als prioriteit . Daar in Canada adopteerden zij een jongen, Sonny. Later huwde zoon 
Sonny Martens met een zekere June. Hoogst waarschijnlijk reisde August al een keer vroeger naar Canada, nog 
voor het overlijden van zijn vader in 1921 en voor zijn huwelijk met Louise. Op de kaart die hij stuurde, sprak 
hij over tabaksteelt :‘Mijn tabak staat schoon en ik denk van veel geld te maken.’ Als het kon, zou hij voor een 
drietal maanden naar Melsele komen of anders nog een jaar of vijf in Canada blijven, zo schreef hij. Dit zou er 
op kunnen wijzen dat hij die eerste periode in de streek van Delhi, Ontario verbleef.
August klom wel eens vaker in zijn pen en stuurde een postkaart naar dorpsgenoot Edewar Lambers. Daaruit 
blijkt dat hij goed volgde wat er leefde bij deze landbouwer uit de Kalishoekstraat want hij reageerde op het 
feit dat er te weinig eten was voor de dieren. Voor August lag de oplossing voor de hand: ook emigreren naar 
Canada want  ‘… wij hebben hier 40 gemet liggen en kunnen er geen weg meede.’
Ook een foto van August, echtgenote Louis en hun hondje Charly mocht niet ontbreken. Hiermee konden 
ze pronken met hun mooie auto. In een tijd waar in het arme en verpauperde Vlaanderen zelfs een fiets een 
luxeartikel was, een tijd waarin alleen maar de dokter, de notaris en de brouwer zich een auto konden veroor-
loven, pronkten migranten volop met foto’s van hun auto’s. De auto werd al snel het statussymbool bij uitstek 
voor een geslaagde immigratie.
Op een andere foto poseerde August Martens samen met een Slovaak die voor hem werkte. Zo kon hij meteen 
laten zien dat zijn boerderij best groot was. 
Ook de jongste telg van het gezin, Bertha Martens (1895 – 1987), emigreerde naar Canada, in 1943. 
Op haar visum lezen we dat zij op 22 februari 1943 de grens tussen Detroit, VS, en Windsor, Can-
ada, mocht oversteken. En het is in die omgeving dat ze een groot deel van haar leven zal blijven 
wonen, want ze huwde later met Forest Andrew Wigle uit Ruthven, provincie Ontario. Ze woonden 
in Windsor, Ontario op nummer 1723 van de Howard Avenue en ook in de Lincoln Road. Forest Wigle was 
garagevoorman van de Detroit - Windsor Tunnel Corporation. Dat was hij sinds de oprichting van het bedrijf. 
Hij overleed in 1953. Allicht om dichter bij familie te wonen, is Bertha daarna verhuisd naar Leamington, 123 
Erie Street North.
Bertha, tante Bertha, zoals ze gekend was bij de familie, kwam vaak op familiebezoek naar Vlaanderen. De 
eerste keren reisde zij per boot, later met het vliegtuig. Bij haar 25ste overtocht van de Atlantische Oceaan was 
er zelfs een kleine huldiging! Kreeg ze toen het Sabenavaliesje van de foto?
Het is duidelijk dat Bertha de familiebanden warm hield. Zij stuurde een foto naar zus Maria en vertelde dat 
broer Petrus bij haar op bezoek was. Zij schreef: “ … hier zijn Wij van voor aan ons huis Pierre en albe. Wij zijn 
alle twee wit. Gij zegd Liefste Zuster Dat Gij grijs zijt. Ge zoud mij nu eens moeten zien maar vele vragen wat 
ik aan mijn haar doe.”

Tijden veranderen
Jacques Bosman

Onze voorouders konden zich alleen maar in 
de winter lekker inzepen en het klopt dan ook 
dat ze in de zomer een ongelooflijk gebrek aan 
hygiëne hadden. De soda die per schip uit Afrika 
kwam werd in de Europese havens gezoden in 
grote ketels met een temperatuur van 120° 
c. Lodewijk XIV verbood het zeepzieden in 
de zomer omdat de olie ranzig werd en de 
zeep vreemd ging ruiken. Staven van 40 kilo 
verdeelde men in stukken van 3,7 kilo die zo in 
kisten naar de kruidenier gingen.  En de klant 
koos zelf hoeveel hij daarvan wou.  Pas tegen 
het einde van de 19° eeuw  werden de stukjes 
zeep voorverpakt.

Zo is er ook de foto van Bertha met hun auto 
in Windsor. Als thuishaven van de Ford Mo-
tor Company was Detroit in het midden van de 
20ste eeuw de Motortown van de wereld. In die 
tijd werd in Detroit ook  de platenmaatschappij 
Motown opgericht met op de loonlijst vedetten 
als Diana Ross & The Supremes, Michael Jackson, 
StevieWonder, Marvin Gaye e.a
Niet alleen kwam Bertha graag op familiebezoek in 
Melsele, even graag ontving zij in Canada bezoek uit 
haar vaderland. Zo kwam in 1969 Elisa De Block uit 
Beveren op bezoek in de Lincoln Road, Windsor. In 
1980 ontving zij de familie Van de Perre-Lauwers, ook 
uit Beveren. 
Niet iedereen emigreerde naar Canada met de 
bedoeling zich er definitief te vestigen. Sommi-
gen zagen emigratie als een tijdelijke oplossing om 
op een relatief korte periode voldoende geld te 
verdienen voor thuis. Amedé Martens, die altijd in 
Melsele gebleven is, stuurde een foto van zichzelf 
naar een broer in Canada met op de rugzijde een 
overzicht van het vermogen door hij voor die broer 
belegde in België. De familie zorgde duidelijk goed 
voor elkaar!

Bron: Gunther Hiel
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CRYPTO 120 
ZOEK HET WOORD

(OPLOSSING IN DIT NUMMER) ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

Horizontaal: 
(2) water in dampvorm of in iets anders opgenomen (5) Engelse lengtemaat (7) 
laagwater (8) koning (Fr) (9) plotseling opkomende onberedeneerde gedachte 
(11) hoofddeksel (12) Albert Heijn (13) dat is (14) zoogdier (15) brede landweg (17) 
merk v wasmiddel (18) figuurtje bij bordspelen (19) raam of balie waar klanten 
geholpen worden (22) soort lamp (24) kleine staaf om iets vast te zetten (26) oude 
lengtemaat (27) nauw straatje (28) overeenkomst (29) Nederlandse omroep

Verticaal: 
(1) Bekende Vlaming (2) verslag ve reeks ware of fictieve gebeurtenissen (3) Japan-
se sjerp (4) human resources (5) zeer dunne plastic vellen (6) jongensnaam (8) 
datgene waarmee iem zijn daden of zijn overtuiging motiveert (9) zich bewegen 
(10) muzieknoot (14) grof en gemeen persoon (15) het verrichten v werkzaamhe-
den (16) bedorven (18) paardenkracht (20) zwaardwalvis (21) onder aan de buik 
hangend uitwendig gedeelte vd melkklier bij bepaalde zoogdieren (23) leerling 
(24) zwarte kleverige stof (25) niet-gouvernementele organisatie

Oplossing kruiswoordpuzzel 293

Natuurlijke vezels voor textiel worden gewonnen uit stoffen die in de natuur 
voorkomen .Er zijn drie soorten. Plantaardige vezels kunnen gewonnen worden 
uit zaden (katoen), uit bast of stengel (vlas of linnen, jute, hennep), uit blad (sisal), 
uit vruchten (kapok, kokos). Ze kunnen ook van dierlijke oorsprong zijn zoals wol 
en zijde. Asbest is een minerale vezel.
Kunstmatige of synthetische vezels worden gemaakt uit stoffen die niet in de 
natuur voorkomen, uit aardolie. Synthetische textielvezels zijn tegenwoordig 
gemeengoed in de kledingnijverheid met namen als terylene, dacron, terlenka, 
trevira, lycra, fleece, dralon. Ze zijn beter bestand tegen slijtage. Textiel gemaakt 
van synthetische vezels is gebruiksvriendelijker. Ze is kreukvrij en hoeft na het 
wassen en drogen geen strijkbeurt. Ze nemen minder vocht op zodat ze sneller 
drogen en gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Nadeel is dan dat ze in 
vergelijking met katoen minder hygiënisch zijn. Ze worden vaak gemengd met 
natuurlijke vezels zoals katoen of wol.

De eerst stof die werd ontwikkeld is ook de bekendste: nylon. Wallace Carothers, 
hoofd van het chemisch bedrijf DuPont, vroeg in 1935 patent voor zijn uitvinding. 
In 1931 had hij al succes geboekt met de productie van neopreen, een synthetische 
rubber. De industriële productie van nylon startte in 1939 als Nylon 66. Ze namen 
hiermee de Japanse zijde-industrie te grazen. Er waren toen erg anti-Japanse 
gevoelens in Amerika. Nylon zou een acroniem zijn van ‘Now you lose Old Nippon’ 
of ‘Nu verliezen jullie, oude Japanners’. Een andere verklaring zegt dat het de 
afkorting is van twee steden: New York en LONden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er schaarste aan zijde en nylon bood zich 
aan als goedkope vervanger voor onder andere parachutes. Naast de bekende 
nylonkousen en -panty’s is het ook te vinden in touw, tandenborstels, lingerie, 
visnetten, flosdraad, vislijn, snaren van muziekinstrumenten, rackets… 
Carothers kon zijn succes niet meemaken, hij pleegde enkele jaren voordien 
zelfmoord als gevolg van een klinische depressie.

Eureka!
Afl evering 54

Wallace Hume Carothers (1896-1937)
Nylon

Wilfried Andries
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Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

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

Judoclub Beveren haalt brons in  
Interclub competitie

Koninklijke Judoclub Beveren 
komt uit in 2e Afdeling van de 
Vlaamse Interclub competitie  
(Callant Cup).
De eerste wedstrijddag had 
dit jaar in Sint Truiden plaats. 
Er werd gewonnen tegen 
Buggenhout, maar er werd 
nipt verloren tegen Leuven, 
Ingelmunster en Brasschaat 
waardoor de club wegzakte in 
het klassement. 
Het was dus zaak om op de 
laatste wedstrijddag in Gent 
orde op zaken te stellen. En 
daar zijn de Beverse judoka’s 
met glans in geslaagd. Er werd 
gewonnen met 4-2 tegen 

Okami Neerpelt. Tegen Gruitrode werd het 3-3 gelijk. De laatste wedstrijd tegen Eindhout eindigde 
ook op 3-3 maar Beveren had een hoger aantal technische punten. Dat betekende dat er 2 maal 
werd gewonnen en 1 maal gelijk gespeeld op deze laatste wedstrijddag . Dit resulteerde na het 
minder resultaat op de 1e dag in een 3e plaats in de eindrangschikking. 
Een opsteker voor de Beverse ploeg waar coach Patrick Schelfhout kon rekenen op Ibrahim Diarra, 
Bart Geelen, Jesney De Graaf, Milo Aerts, Tom De Vadder, Kiandro en Quinten Van Den Bosch, Aaron 
Van Steenlandt, Willem Provoost, Henrie Coopman, Dieter De Schepper en Frederik Bellens.  

Rangschikking :
1 Ingelmunster 13
2 Leuven  10
3 Beveren  7
4 Gruitrode  6
5 Brasschaat 6
6 Eindhout  5
7 Okami  5
8 Buggenhout 4

Wat blijft 
BED

Wilfried Andries

Je lichaam vast in slaap, de rest vloog weg.
Een hand ligt naast je met gekrulde vingers.

Doe ik mijn hand erin, de jouwe sluit zich,
neemt die van mij en legt hem op je hart,

je andere eroverheen. Wat heet

liefde. Zomaar zing ik iets
zonder dat ik het merk, een lied dat niet

bedacht wordt maar bestaat, ik weet van niks,
ik merk dat ik het zing terwijl ik fiets,

een trap afloop, blad hark, ik weet

niet wat ik zing tot het gezongen is.

Eva Gerlach (1948)

Al van in de middeleeuwen richten mensen zich 
voor een veilige reis tot de heiige Sint Christoffel. 
In vorige generaties kleefde op het dashboard een  
afbeelding van deze heilige. Voor beveiliging zweren 
we nu bij keiharde wetenschap en technologie in de 
vorm van de airbag. Het is het meest onzichtbare en 
 levensreddende kunstwerk dat er bestaat.
Een airbag is een opgevouwen, dunne en ijzer- 
sterke nylon zak die onder andere in het stuurwiel en  
het dashboard van de auto verstopt zit. Het eerste 
exemplaar verscheen in de jaren vijftig van vorige 
eeuw, maar er was nog werk aan. Hij explodeerde zo 
hevig dat hoorschade of ander letsel het gevolg was.

Bij een plotselinge klap zet een mechanische sen-
sor het systeem in gang. Daarna speelt alles zich af 
 in 40 milliseconden. Een elektrisch signaal stuurt 
een ontstekingsmechanisme. De chemische stof  
natriumazide (NaN3) valt explosief uiteen en in  
enkele milliseconden ontstaat een grote  
hoeveelheid stikstofgas, dat maar één kant op kan  
nl. naar de airbag. Die is ingenieus opgevouwen  
zodat hij snel kan uitvouwen.

De airbag is goed verstopt. Een afbeelding van  
Sint Christoffel kan er ons aan herinneren dat er een 
technisch en chemisch kunstwerk over ons waakt.

De Wetenschapper
Airbag

Wilfried Andries

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

 Heeft men in december slechts vorst en slijk, 
dan worden alle dokters rijk. 



Muziek  
verzacht de zeden

Paul Verelst

Uit Melsele
Paul Verelst
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Alex Boeye – met Haasdonkse roots – was eigenlijk 
altijd een beetje een vreemde eend in de bijt bij de 
Antwerpse groep “The Strangers”.
(het Engelse lidwoord ‘the’ werd trouwens al vrij  
snel vervangen door een Vlaamse ‘de’ en op sommige 
platenhoezen vind je ook de naam “The 4 Strangers”)
Alex was over het algemeen de woord- en zaak- 
voerder van de groep. Niet in het minst omdat hij  
eigenlijk de meest serieuze was van allemaal. Door 
de andere groepsleden werd hij steevast  “den  
ongderwaaizer” genoemd. Hij was nooit te  
beroerd om het grote succes van de groep danig te  
relativeren. Volgens Alex kregen “de Strangers” veel 
meer erkenning dan dat ze eigenlijk verdienden. 
Maar in hun genre hadden zij werkelijk geen concur-
rentie. Het heeft hem altijd verbaasd dat het publiek 
“er in getrapt is”.
Een groot gedeelte van de teksten die het succes van 
“de Strangers” bepaald hebben zijn van de hand van 
Alex. Het was min of meer een traditie dat wanneer 
een single werd uitgebracht – en zo waren er vele 
tientallen – aan de ene kant een nummer stond met 
de tekst van Alex en aan de andere kant een nummer 
met een tekst van Gust Torfs. En in de beginjaren was 
het Alex, die aan de kunstacademie had gestudeerd, 
die ook zorgde voor het ontwerp van de platen-
hoezen. 
Verassend is het feit dat Alex in principe nooit voor-
stander is geweest van het gebruik van het Antwerps 
dialect. Hij vond het maar een beetje minderwaar-
dig en gaf er eigenlijk de voorkeur aan om in het  
algemeen beschaafd nederlands te zingen, zoals dat 
in de beginjaren van de groep het geval was.
Alex beweerde altijd dat hij zich op een podium zeer 
onwennig en geforceerd voelde. Maar hij ging ervan 
uit dat het publiek wel wist dat hij de minst grappige 
van het stel was en hij kon zich wel vinden in die rol.
Diep in zijn hart is hij toch ook wel een beetje trots op 
hetgeen “de Strangers” hebben teweeggebracht. Zij 
draaiden er hun hand niet voor om regelmatig voor 
controverse te zorgen. In die mate zelfs dat radio en 
t.v. hen op bepaalde momenten gingen boycotten.
De manier van werken van “de Strangers” was een 
huzarenstukje. Zij kozen ervoor om bestaande hits  
te voorzien van een koldertekst. Vooral het  
winnende nummer van het jaarlijks Eurovisiesong-
festival mocht niet ontbreken. En alles moest in  
recordtempo gebeuren, om de plaat op de markt 
te kunnen brengen op het ogenblik dat de origi-
nele versie nog veel gespeeld werd op de radio. Eén 
van de problemen was dat er met de originele –  
dikwijls buitenlandse - tekst- en muziekschrijvers  
onderhandeld moest worden om een parodie 
van het nummer te mogen maken. Dat was in  
die tijd enkele dagen en nachten onafgebroken  
telefoongesprekken voeren. Als er dan uiteindeli-
jk groen licht was, moest nog een tekst worden  
geschreven, muzikanten worden gecontacteerd, de 
opnamestudio vastgelegd, het plaatje geperst en 
uiteindelijk op de markt gebracht.
In 1977, het jaar van hun zilveren jubileum, deden  
ze nog beter. Toen zetten ze niet één maar twee 
nummers van het festival op plaat: het winnende 
nummer en de Belgische inzending. Die Belgische 
inzending was  “Million in one, two, three” van Dream 
Express. De versie die “de Strangers” maakten, “Dure 
koffie”, stond al in de Vlaamse top dertig vóór het 
origineel de top had bereikt.
In totaal hebben “De Strangers” meer dan 200  
nummers op plaat gezet. Enkele van de bekend-
ste parodieën van “De Strangers”: “The lion sleeps  
tonight” van The Tokens werd “Oe kan da na”,  
hun eerste hit in het Antwerps. “J’ai pleuré” van 
de Belgische Claudia Sylva werd “ ‘k Hem geblèt”.  
“Le Meteque” van Georges Moustakie werd  

Op de achterkant van de Melseelse sporthal is een 
nieuw schilderij verschenen, het werk van Gerry 
Smet.  Gerry Smet was in een vorig leven diensthoofd 
van de grafische dienst van de gemeente Beveren 
en is nu met pensioen.  De meeste mensen kenden 
hem als “fotograaf van de gemeente” omdat hij dan  
buiten het atelier te zien was! 

De vrije tijd die vrijkwam met zijn pensioen ging 
naar wandelen en fietsen, deze hobby combineerde 
hij met fotografie en streetart fotografie. Hij bes-
chikt over meer dan 7000 foto’s van streetart en  
kreeg goesting om er zelf eens in te vliegen als  
streetartartist.  Voor dit eerste “piece” putte hij uit  
materiaal uit een vorige reis naar Namibië witte  
neushoorns en een neushoornsnavelvogel 
en op de voorgrond een impala met een ossepikker 
op de rug in de verte de zoutvlakte van Etosha, een 
wildreservaat in het noorden van Namibië. 
Hij dankt het gemeentebestuur voor de toelating en 
de aanmoediging.

...
Na de sluiting van de Zillion ging de brouwerij aank-
loppen bij cafe De Mops (nu cafe Meilsen) om de 
twee gigantische biertanks over te nemen. Daarvoor 
was een café nodig die heel veel verzet. Sindsdien 

Eindelijk terug de ijspiste
Jacques Bosman

Na twee moeilijke corona-jaren (met geen en een 
halve ijspiste) heeft ons gemeentebestuur besloten 
dat er opnieuw een ijspiste komt op de grote markt. 
Er was wat zoeken naar ‘goedkopere’ uitvoeringen, 
maar na alles gewikt en gewogen, bleek dat een 
klassieke ijspiste nog altijd het goedkoopst was. Oef.
De piste  gaat open op zaterdag 17 december 
en de laatste dag valt op zondag 8 januari.  Een 
schaatsbeurt, onbeperkt in tijd, kost 5 euro  (of 3 euro 
voor andersvaliden en 55 +, en 1 euro voor personen 
met een uitpas met kansentarief )  In dat bedrag is 
het gebruik van schaatsen inbegrepen.  Kinderen 
tot 5 jaar schaatsen gratis, mits begeleiding van een 
volwassene en wie verjaart tijdens deze periode 
schaatst gratis op zijn verjaardag. 
Er zijn heel wat aanbiedingen.  Zo is er o.a. ‘kids 
on ice’.  Een ideaal schaatsmoment voor ouders of 
grootouders met kinderen.  Een ijsstoel is toegelaten 
en kinderen schaatsen gratis.  Er is Beverland top 
50 on ice, happy hour, Christmas on ice, New Year 
on Ice.  Meer uitleg hierover kan men vinden op 
evenementen@beveren.be

OOK DEN UITSCHUIVER IS TERUG
Dagelijks van 10 tot 23 uur kan men naast de ijspiste 
terecht in Den Uitschuiver voor een hapje en een 
drankje.
Hier is het mogelijk om, na de schaatsbeurt, een 
kinderfeestje te organiseren aan zeer democratische 
prijzen.  Een drankje en pannenkoeken of frietjes à 
volonté.  Info en bestelling via  jacques.bosman@
belgacom.net 
Elke woensdag is er bovendien een gratis optreden. 
Op woensdag 21 december zijn vanaf 21 uur de 
BELGISCHE TIROLERS aan het werk. Op woensdag 
28 december is er voor onze kinderen CLOWN PIKO 
aan het werk (vanaf 15 uur) en op woensdagavond 4 
januari begroeten we karikaturist MAGGY JACQMIN, 
die leuke tekeningen maakt van onze bezoekers.

komt de brouwerij langs met een heuse tankwagen 
want de tanks zijn zo groot als 20 biervaten. Er moet 
heel wat gedronken worden ter plaatse want nor-
maal wordt zo een biertank enkel geplaatst bij heel 
grote evenementen, bijvoorbeeld in het Sportpaleis.   
Schol.

...
Begin 2021 stelde schepen van Mobiliteit Raf Van Ro-
eyen (CD&V) zijn wijkcirculatieplan voor Beveren en 
Melsele voor aan de gemeenteraad. Dat werd door 
een overgrote meerderheid goedgekeurd, al zou er 
wel ruimte zijn voor evaluatie en een eventuele aan-
passing van het plan indien er zich problemen zoud-
en voordoen.  Een onderdeel van het wijkcirculatie-
plan is om het stukje Pareinlaan dat aansluit op de L. 
Van Eepoelstraat eenrichtingsverkeer te maken. Die 
ingreep zou de verkeersveiligheid van fietsers, waar-
onder veel schoolgaande jeugd, moeten verhogen 
en sluipverkeer uit de omgeving weren.
Matthias Goossens woont in de buurt en zag de 
onvrede bij zijn buren en op sociale media groeien. 
Daarom besliste hij om een online petitie te lanceren 
die binnen de kortste keren enkele honderden hand-
tekeningen wist te verzamelen. 
“Het sluipverkeer in die buurt is vandaag nog gro-
tendeels te wijten aan de werken aan de N70”, 
zegt schepen Van Roeyen. “We nemen al deze op-
merkingen uiteraard ter harte, maar zullen de ver-
keersmaatregel als dusdanig laten bestaan”, zegt 
Van Roeyen. “Wanneer de werken aan de N70 afge-
lopen zijn en dus de verkeersdruk in onder andere 
de Pareinlaan gaat liggen, zal er bekeken worden of 
er toch ongewenste neveneffecten ontstaan die we 
dan evalueren.”
Tegen volgende zomer zouden de werken aan de 
N70 afgerond zijn.

“De Gastarbeider”. “Si tu t’appelles mélancholie” van 
Joe Dassin (hetgeen eigenlijk ook al een cover was…) 
werd “Antwaarpe”, voor velen misschien wel hun bek-
endste nummer.
“Save your kisses for me” van Brotherhood of Man 
werd “Naa moette traawe”.
“Kung Fu Fighting” van Carl Douglas werd “Chop-
Shoy-Fighting”.
“Gigi L’Amoroso” van Dalida werd “Schele Vander-
linde”…
Enz. en
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Gele ditjes en datjes  
Rudy Beck

Een attente lezer uit Deinze wist ons te vertellen dat 
er geen 10 maar wel 12 bekermatchen op een gelij-
ke stand eindigden en met strafschoppen uiteinde-
lijk een winnaar kregen. U hebt dus nog recht op de 
twee vergeten partijen , die tegen Seraing in 1979 
en die tegen Lokeren in 1982.
In september 1979 moest regerend landskampioen 
SK Beveren op bezoek bij derde klasser Seraing dat 
net was gepromoveerd uit vierde en met Horvath, 
Sigurvinsson, Grosjean, Sjlivo, Cremasco en Lakner 
heet wat eerste klasse-ervaring in de ploeg had. Na 
negentig minuten was het 2-2, na verlengingen 3-3 
nadat Erwin Albert vier minuten voor tijd Beveren 
nog op 3-3 zette. Met de strafschoppen werd het 6-7 
(Jan Simoen, Jean Janssens, Erwin Albert, Rudi Van 
Goethem, Wim Hofkens,  Eddy Jaspers en Bert Cluy-
tens scoorden, alleen Jan Hoebeeck miste terwijl bij 
Seraing Sjlivo en Cagliardi niet konden afwerken. 
In het seizoen 81-82 kregen we in de kwartfinale een 
heruitgave van de memorabele kwartfinales van 80-
81 met als orgelpunt de affaire Thirion waarin JM 
Pfaff werd beticht van een kniestoot te hebben ge-
geven aan lijnrechter Thirion. In 1982 eindigden bei-
de matchen op 1-0, op de Freethiel scoorde Patrick 
Schoofs, in Daknam de ingevallen Lubanski. In de 
strafschoppenreeks miste Patrick Schoofs, uitgere-
kend op zijn verjaardag maar Jean-Marie Pfaff stopte 
de elfmeter van specialist René Verheyen…alles te 
herdoen dus. Theunis en Albert scoorden voor Be-
veren, Larsen voor Lokeren. Toen De Schrijver miste 
voor Lokeren kon RONNIE MARTENS het afmaken en 
dat deed hij.    

Aan de aftrap
Franky Frans

In de ongelukkig verloren partij tegen Lommel was 
het de beurt aan gewezen doelman FRANKY FRANS 
om de aftrap te geven. Het was voor Franky het 
tweede bezoek in een week aan Beveren want ee-
rder was hij als keeperstrainer te gast met Excelsior 
Mariekerke bij KSK Beveren. 
Franky speelde maar één seizoen op de Freethiel  
maar dat was genoeg om zich razend populair te 
maken bij de fans. Hij hielp in het seizoen 1997-
1998 Beveren aan de titel in tweede klasse. Door zijn 
prestaties kreeg hij en niet te weigeren aanbod bij 
Charleroi (een vierjarig contract). Franky, ondertus-
sen 56 jaar, speelde ook nog voor AA Gent, Seraing, 
Bergen, Westerlo, Harelbeke, Hamme en Temse. Hij 
heeft nu een eigen keepersschool en traint weke-
lijks de doelmannen van 12 verschillende teams 
(verdeeld over drie clubs). 

In memoriam Toon Pfaff.
Rudy Beck

WK in Qatar
Rudy Beck

Op 29 november overleed 
op 70-jarige leeftijd in WZC 
Grootenbosch Toon Pfaff. 
Toon werd geboren in de 
schaduw van de kerk van Mi-
jlbeek in Aalst in een familie 
van foorkramers. Zes jongens 
en zes meisjes telde het gez-

in. Later verhuisde de familie naar Lebbeke en nadien 
kwamen ze in Beveren terecht. Alle jongens gingen 
voetballen en vijf bereikten het allerhoogste niveau 
in België. Vader Honorée was een hevig Eendracht 
Aalst-supporter en Toon speelde daar zijn eerste 
wedstrijden (waar de oudere broers in de eerste 
ploeg stonden) bij de jeugd.  In 1965 tekende hij zijn 
aansluitingskaart bij SK Beveren. Vader Honorée was 
ondertussen overleden aan de gevolgen van een 
zwaar auto-ongeval in de buurt van Dendermonde 
toen hij zijn jongens naar de training in Aalst bracht.     
In februari 1971 debuteerde Toon als 18-jarige in de 
eerste ploeg van SK Beveren onder trainer Ward Vol-
kaert op Waregem. Een seizoen later scoorde hij zijn 
eerste doelpunt op hert hoogste niveau tegen Diest. 
In 1976 was hij de held in de beladen derby tegen 
Lokeren toen hij de winninggoal maakte. Hij was er 
ook bij als invaller op de Heizel toen Beveren in 1978 
de beker won tegen Charleroi. Na een uitleenbeurt 
aan tweede klasser Sint-Niklaas (waar hij werkte in 
een weverij) keerde hij nog één seizoen terug naar 
de Freethiel waar hij zijn laatste match afwerkte op 
Standard (Beveren stuntte daar door een 3-0 ach-
terstand goed te maken). Toon speelde 123 officiële 
wedstrijden voor SK Beveren. Nadien speelde hij nog 
voor Jong Lede, Ninove een Eendracht Zele. Na zijn 
spelersloopbaan werd hij een succesvol trainer bij 
KAV Dendermonde, Temse, Lebbeke, Oosterzele en 
JV Kruibeke waar hij zeven jaar bleef. 
Ploegmaats en collega’s van Toon zullen zijn char-
mant, goedlachs en warm karakter op en naast het 
veld blijven herinneren.
Wij wensen de familie en vrienden van Toon veel 
sterkte toe. 

Het WK in Qatar is voor de Belgen niet succesvol ver-
lopen. Al jaren is er , met recht en reden, veel kritiek 
op de timing, plaats, werkomstandigheden en geb-
rek aan voetbalcultuur daar in de regio. Het WK 2022 
in Qatar doet het imago van het voetbal geen goed.
Voetbal in de Golfstaten is een artificieel gedoe. Met 
die Golfstaten bedoelen we de Arabische landen 
Saoudie-Arabië, Koeweit, Oman, Qatar, de Vereni-
gde Arabische Emiraten en Bahrein. Allen hebben 
ze een profcompetitie (meestal men minstens twee 
niveaus) met honderden spelers uit alle hoeken van 
de wereld. Zo speelt ex-WB-speler JENS COOLS in de 
tweede klasse in Saoudie-Arabië bij Al-Ryadh. Al Bad-
aoui, vorig seizoen op de Freethiel, nu bij de Qatarese 
tweede klasser Al Kharaitiyat. DIEUMERCI MBOKANI 
werd deze zomer door Beveren weggehaald bij Sc 
Kuwait.
Minder bekend is dat het KSK Beveren uit de grote 
periode in het seizoen 1985-1986 in februari naar 
Saoudie-Arabië trok om er tegen de nationale ploeg 
te spelen. Via Londen werd er naar Damman gevl-
ogen. Paul Lambrichts  gaf forfait zodat Beveren 
speelde met De Wilde, Jaspers, Danny Pfaff, Lodders, 
Maes, Theunis, Kusto, Gorez, Marinelli(Christiaens), 
Albert, Schmedding(Lius). Er waren 11.000 toeschou-
wers die de Saoudies zagen winnen met 2-1. Erwin 
Albert scoorde voor Beveren en Danny Pfaff maak-
te 3 minuten voor tijd een owngoal zodat Beveren 
met 2-1 verloor. Eerder het seizoen, in de zomer van 
1985 was de beloftenploeg van Saoudie-Arabië te 
gast geweest op de Freethiel. Het werd toen 9-2 voor 
Beveren met goals van Stalmans(3), Albert(2), Lam-
brichts(2), Christiaens en Kusto. 
In augustus 2002 speelde Beveren  in Knokke tegen 
Al Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten (waar 
Johan Boskamp  toen trainer was  met Francois De 
Jonghe en Nico De Bree als assistenten). Het werd 
3-0 na twee goals van Dirk Van Oekelen en eentje 
van Joss Pehe. 
In het WB-tijdperk werd er in het Nederlandse Mierlo 
gespeeld tegen Kuwait Sc, het bleef 0-0. In juli 2013 
werd er gespeeld tegen Al Shabab uit Riyad(S.A.), 
toen getraind door Michel Preud’homme en Emilio 
Ferrera. Ook toen bleef het 0-0 in Beveren. 
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Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?

ROGER PUYNEN

Gevaarlijke oorlogsleugens
Is de oorlog in Oekraïne stilgevallen? Is hij verzand in een loopgravenoorlog? Die patstelling die zich 

aandiende toen het einde van de Grote Droge Zomer van 2022 in ’t zicht kwam, deed denken aan de Groote 

Oorlog, nu meer dan 100 jaar geleden. En volgens sommige historici is de uitputtingsslag die nu dreigt lang 

niet het enige raakpunt. 

Leiders met grootheidswaanzin. 
Als een donderslag bij heldere hemel. Zo omschreven in 1914 historici het plotse begin van de wereldoorlog. 

Internationale spanningen waren er nauwelijks toen groothertog Frans Ferdinand in Sarajevo werd doodge-

schoten. Er volgde een escalatie die niemand had verwacht. Vooral de Duitse keizer Wilhelm II werd met de 

vinger gewezen als aanstoker. Hij misbruikte de situatie om zijn oorlogsmachine in gang te zetten. Wilhelm 

wilde keizer van een koloniale grootmacht zijn. Hij wilde zijn rijk uitbreiden, maar de andere grootmachten 

zaten in de weg. Hij was bezeten door een Duits superioriteitsgevoel. 

Niemand in het Westen had begin 2022 vermoed dat Russisch president Vladimir Poetin echt Oekraïne 

zou binnenvallen. Toch niet om het land uit de NAVO en de EU te houden. De invasie was al evenzeer een 

donderslag bij heldere hemel. Poetins droom is om zijn Russische federatie weer de grenzen van de Sovjet-Unie 

te geven. In 1914 was de analyse dat enkel een gestoorde, absolute leider zijn volk in een onwaarschijnlijke 

oorlog kan storten die gebaseerd is op leugens en misleiding 

Overschatting en onderschatting. 
Duitsland had vanaf het midden van de achttiende eeuw drie ‘kortstondige’ oorlogen gewonnen. Dat 

deed ook in 1914 de “zekerheid” ontstaan dat een oorlog “voor Kerstmis” voorbij zou zijn. Rusland zou veel 

tijd nodig hebben om te mobiliseren, had de generale staf aan keizer Wilhelm II verzekerd. Maar een dag na 

de oorlogsverklaring vielen Russische troepen Oost-Pruisen al aan en zat Duitsland met twee fronten. Keizer 

Wilhelm II vertrouwde ook te hard op zijn nieuwe wapentuig, zoals mitrailleurs. De Duitsers hadden er 

successen mee geboekt. Maar wel ver buiten Europa, tegen tegenstanders die niet dezelfde middelen hadden. 

Ook president Poetin heeft voor de oorlog veel slecht advies gekregen. De garantie dat de oorlog enkele 

dagen, hooguit enkele weken zou duren, was fataal. Dat idee was gebaseerd op de drie oorlogen die Rusland 

eerder moeiteloos had gewonnen. In 2008 in Georgië, 2014 op de Krim en in 2020 in Nagorno-Karabach. 

Moskou overschatte ook de nieuwe Russische tanks, raketten en vliegtuigen. Die waren in Syrië ongenaakbaar, 

maar stelden teleur bij de beter bewapende vijand Oekraïne die bovendien hoogtechnologisch materiaal 

cadeau kreeg. Ook dat had Moskou niet verwacht. Bij bijvoorbeeld de annexatie van de Krim in 2014, kwam er 

niet veel meer dan wat verbaal geweld vanuit het Westen. Moskou ging ervan uit dat de reactie in 2022 even 

lauw ging zijn. Het doet denken aan Duitsland anno 1914. Meer dan moord en brand schreeuwen zou Londen 

toch niet doen als het keizerlijk leger in dat jaar het neutrale België zou binnenvallen op weg naar Frankrijk! 

Brave little Belgium/Ukraine 
In 1914 was er een nooit geziene opstoot van sympathie en medeleven, wat zich vertaalde in grote 

Amerikaanse en Britse hulp voor dat kleine neutrale België dat zich heldhaftig verzette tegen de almachtige 

agressor. Wilhelm II had het felle weerwerk van België niet verwacht. “Brave little Belgium” werd een strijdkreet 

voor het bundelen van de krachten tegen de boosaardige agressor. 

Het klinkt allemaal erg ‘Oekraïne 2022’. De Russische inval zorgde voor eenzelfde effect. President 

Zelenski speelt de rol van onze toenmalige koning Albert I, die moedig zijn volk leidde terwijl de kaarten 

zo slecht lagen, en gaf een menselijk gezicht aan een nationale beweging van verzet.

In memoriam
Roger Puynen

Op 21 november is Clementine 
Vercruyssen onverwacht thuis op het 
Leurshoek van ons heen gegaan. Zij 
was te Melsele geboren op17 febru-
ari 1934 als jongste van vier kinderen 
in een landbouwersgezin en zij is de 

oudste mogen worden. Zij was zelf landbouwster in 
hart en nieren. 
Zij was 67 jaar gehuwd met Achiel De Bock en ze had-
den samen 2 kinderen, Gilberte en Maurits. Er zijn 6 
kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen en die laatste 
waren haar oogappels.  
Zij stond steeds voor iedereen gereed, te voet, met 
de fiets of met de auto, niets was haar teveel. Op 
haar prentje lezen we: ‘Bezige handen en een sterke 
wil, vallen nu na een werkzaam leven voor altijd stil.’ 
Vooral om haar kookkunst werd ze in de familie en 
daarbuiten sterk gewaardeerd. 
De laatste paar jaren nam zij thuis de zorg voor 
haar man samen met de kinderen op zich. Als er tijd 
overbleef vulde ze die met bezoekjes aan familie in 
rusthuizen en  bij vriendinnen voor een gezellige 
babbel met koffie en een chocolaatje. 

Op 27 november overleed Rita 
Hermans op de leeftijd van 63 jaar. 
Ze was in Beveren alomgekend als 
leerkracht aan de Sint Maarten 
middenschool waar haar aandacht 

vooral ging naar diegenen die het meeste zorg 
nodig hadden. Ook tussen haar collega’s was 
zij dikwijls een centrale figuur. Maar evenzeer 
kende men haar in Beveren als een talentvolle 
actrice bij de Beverse toneelgroep KET. Voor de 
komende producties stond telkens haar naam 
op de lijst van medewerkers. Pas korte tijd na 
haar op pensioenstelling werd zij ziek.  Zij die 
samen met haar man nog zoveel plannen had 
moest noodgedwongen afscheid nemen van 
haar familie, haar vrienden en het podium. Rita 
liet haar man Erik, twee kinderen Annelies en 
Joris en één kleinkind Emiel na.

De Beverse Klok betuigt haar medeleven aan haar 
familie en vrienden. 
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Oplossing Crypto 120:   

STAAK   TORPEDO   FLAPUIT   
MINNELIJK   OORSUIZEN   

WERKMAKKER  IJSHEILIGEN   
NAAMGENOOT  AFSTRIJ-

DEN   PAPAVERS   KANTOOR  
UITSLAG   en dus …  

TRANSMIGRANT

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Gerda Moorthamers

Paul Staut

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Geboren te Sint-Gillis-Waas 
(1944),  tijdens de bevrij-
ding van Parijs en gedoopt 
als  Gertrude Clementine 
Marie Moorthamers, maar 
nagenoeg iedereen, kent 
mij als Gerda.
Ik was de oudste in een 
gezin van 3 kinderen, vader 
was garagist en moeder 
zorgde voor het gezin.  
Tussendoor bediende zij 
de “naftpompen”. Mijn 2 
broers hebben nog een tijd 
meegewerkt in de garage, 
tot ze hun eigen weg  
gingen.

Ik liep basisschool bij de “zusterkes” schuins over onze thuis. Als interne in het 
Instituut  O.-L.-V.-ten-Doorn te Eeklo,  mocht ik 1 keer per trimester thuis op adem 
komen.  Gelukkig waren er mijn grootouders, die woonachtig waren in Eeklo.
Na mijn middelbaar volgde ik nog  secretariaat / talen.
In de haven van Antwerpen, op hangar 9, had ik mijn eerste werkervaring als 
secretaresse bij “The British Railways”. Wanneer de firma verhuisde naar  
Zeebrugge,  ben ik niet gevolgd. Na een aantal testen mocht ik aan de slag bij de 
“Bank van Parijs en de Nederlanden”, toen gekend als “Paribas”, die dan opgestart 
werd in Sint-Niklaas.  
In die tijd was ons aller, nog jonge en steeds goedgeluimde Jean-Marie Pfaff,  
verbindingsman tussen de Sint-Niklase banken (uitwisseling bankdocumenten)
Ondertussen was ik gehuwd met Theo Smet en gingen we in Verrebroek wonen.
Wij kregen 2 dochters, Kristel en Ilse, en hebben 1 kleindochter Caroline en 1  
kleinzoon Tibo.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Ik kook graag,  ook voor de kleinkinderen op kot.
Vanaf mijn huwelijk in 1968 heb ik veel tijd gestoken in diverse verenigingen.  
Eerst was er KVLV (nu FERM ) als voorzitter en daarna secretaris, ook 30 jaar 
bestuurslid en reisverantwoordelijke van Ziekenzorg Verrebroek (nu SAMANA).
 Heden nog een bestuursmandaat in de Beverse Bib, bestuurslid van Landelijke 
Gilde Verrebroek, secretaris van Stichting Philip Verheyen, bestuurslid van AXIS 
Beveren, lid van de A.V. van Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas (KOKW). Als lid van de Beverse Gidsenvereniging beperk ik mij tot het  
gidsen van de kerk van Verrebroek “Kathedraal van de Polders”. 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
Als jobstudente genoot ik een live-optreden van Edith Piaf en Théo Sarapo in het 
Kursaal van Oostende. Beklijvend!

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien? 
Muziek waar de aanwezigen iets aan hebben, (terwijl ikzelf hierboven geniet van 
de hemelse gezangen)

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?  
Eén keer actief meegespeeld in een ludieke voetbalmatch met een dubbele nul 
als eindscore. Pas op het eind werd vastgesteld dat wij met 12 waren.
Eén turnen-deelname (lessenreeks) met kwetsuur tot gevolg.
Geef mij maar wielersport op T.V.

Wie bewonder je?  
Als figuur van deze tijd kies ik voor Reginald Moreels als dokter 
en filantroop.  Ik heb een grenzeloze bewondering voor de 
manier waarop hij zich inzet voor de sukkelaars van deze 
wereld.

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Te gulzig en te lang geproefd van het verenigingsleven.
In het BIB bestuur streef ik naar het onvoorwaardelijk behoud 
van de BIB in elke deelgemeente.
Mijn mandaat eindigt in 2024. Dan mag iemand met inzet mijn 

plaats innemen en ijveren voor de plaatselijke BIB.

 Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Niets beter dan een olifantenvel. Of toch maar liever een aaibaar huisdier met 
karakter.

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Moeilijke vraag – ik las onlangs nog het zevendelige  
oeuvre ( Zeven Zussen) van Lucinda Riley. Als het maar ontspannend is en geen al 
te zware kost.

Hoe kom je tot rust?  
Op de momenten zonder problemen. Als alles goed voelt in relatie met anderen.

Welk is je lievelingsgerecht?  
Een gevarieerde  visschotel sla ik niet af.

Wat was je aangenaamste ervaring? 
Moeder worden van 2 dochters .
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?  
De Franse mentaliteit bekoort me wel – ook het landschap in al zijn vormen.
Ook de Zeeuwse kust is genieten.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Onze eigen Verrebroekse anatoom Philip Verheyen (1648 – 1710) 
Samen met mijn echtgenoot mochten wij ons t.g.v. 850 jaar Verrebroek in 1991,  
verdiepen in zijn leven en werk, en een bijdrage leveren in het boek “Verrebroek, 
broek aan de Verre”. Een schriftelijke aanbeveling van toenmalig burgemeester 
François Smet opende voor ons diverse deuren in Leuven, waar we op zoek  
gingen naar archiefstukken over onze Rector Magnificus.  
We waren er o.m. te gast op het stadhuis, het secretariaat van de Universiteit en 
Universiteits-bib.
Als secretaris van de werkgroep Philip Verheyen was ik, samen met anderen, in 
2010 (herdenking 300 jaar overlijden Verheyen), van zeer nabij betrokken bij 
voorbereiding en realisatie (tentoonstelling en catalogus, Verheyenfilm, lezing, 
plechtigheid en hulde  aan borstbeeld, herdenkingsdiner…)
Als Beverenaar geniet  Jan – Frans Van de Velde (Eximius),  wiens overlijden in 
2023 wordt herdacht, onze onvoorwaardelijke bewondering.
Sympathiekste Beverenaar en ereburger is ongetwijfeld “El Sympatico”.

De stad of het platteland? Het bos of de zee? 
Wat nog overblijft van onze polders.  

Wat is voor jou geluk?  
Tevreden zijn.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Met een wit wijntje of een glaasje cava mag je mij altijd verwennen.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Fietsen gaat niet meer – dus ben ik goede klant van de bib. Ik lees graag een  
ontspannend verhaal zonder verdere pretenties (uiteraard afgewisseld met “De 
Beverse Klok” )

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Op ons tuinterras bij een aangenaam zonnetje, in de schaduw van de hoge 
bomen en met de kinderen en kleinkinderen erbij.
Buitenhuis : eens langs gaan (we doen het veel te weinig) in “den Angeluus” in 
Prosperpolder, waar het onthaal nog ongedwongen is, de omgeving nog rust 
ademt en waar de herberg zelf laat dromen van rustieke tijden.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis) 
Niemand. Op dergelijke eenzame hoogte getild worden is al te veel eer, vooral 
ook te duur . 

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren? 
Ik kan mij nog weinig herinneren van mijn jongste jaren. Met foto’s uit vervlogen 
tijden lukt het wel een beetje, bijvoorbeeld de 
gestrenge zuster op de klasfoto.
Later tijdens de vakanties de kampmomenten 
met VKSJ en Middenstandsjeugd.



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 (campus 
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 feestda-
gen 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 : 28 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

Riekes deed mee aan het 
schriftelijke examen om 
politieagent te worden 
en hij is bij de beste drie 
kandidaten. Die drie moeten 

vandaag hun mondelinge proef 
afleggen in een politiebureau en elk 
krijgt een korte tijd de foto van een man 
te zien en ze moeten dan zeggen wat 
hen opviel. 
De eerste kandidaat zegt dat die man 
maar één oog heeft.  
-Dat komt omdat die man in profiel 
staat, zegt de inspecteur, je ziet dan ook 
maar één kant van zijn hoofd, dus ziet 
ge maar één oog. 
De tweede kandidaat krijgt dezelfde 
foto getoond en krijgt dezelfde vraag. 
Zijn antwoord is dat de man maar één 
oor heeft.  
-Hebt ge dan niet gehoord wat ik 
daarnet uitlegde? zegt de inspecteur. 
Op een profielfoto ziet ge dat andere 
oor niet. 
Riekes is aan de beurt en nogal snel is zijn 
antwoord dat die man contactlenzen 
draagt. 
Verbaasd gaat de inspecteur zoeken 
in het misdaaddossier van die man, en 
inderdaad, Riekes heeft het juist gezien. 
-Hoe weet gij dat zo rap, vraagt de 
inspecteur. 
-Pff, zegt Riekes, Met maar één oog en 
één oor kan hij toch zeker geen bril 
dragen! 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Ik heb nooit goed geweten hoe 
het kwam dat iemand die altijd 
uitvluchten vond om niet te moeten 
werken, een KAROTTENTREKKER 
genoemd werd. Karotten zijn 
wortelen of ‘peekes’, maar wat dat 
met werkschuwheid te maken had, 
was me een raadsel. 
Nu vond ik dat een karot ook de 
naam is voor een rolletje kauwtabak 
(‘sjiektoebak’). Dat was niets 
anders dan over elkaar getrokken 
tabaksbladeren, wat in vorm een 
beetje met een wortel of pee 
overeenkwam; in het Frans ‘carotte 
de tabac’. Het toestel waarmee men 
de karotten vervaardigde werd 
karottentrekker genoemd; het 
verving de lastige handenarbeid 
en was handig. Vandaar ook de 
benaming voor een handige of 
geslepen persoon die zich aan 
lastig werk wist te onttrekken, of 
opzettelijk traag werkte, een echte 
karottentrekker of op zijn Frans: NE 
CAROTTIER. (uitspraak: ne carotjee)            

‘t klokzeel
Roger Puynen

12

Ik ontving van een vriend de volgende tekst in een mail 
en ik vind dat ik daar niet zo maar aan voorbij mag gaan. 
Te meer daar het eerste en grootste deel van die tekst 
gaat over een WZC in een buurdorp van Beveren. En er 
worden nagels met koppen geslagen. 

Ondank is ‘s werelds loon

Gezien en gehoord in journaal van 4 november 
2022: In een Woon- en zorgcentrum Populierenhof in 
Nieuwkerken staat een vrij groot aantal kamers leeg 
Die kamers zijn volledig ingericht en staan klaar om 
bejaarden te herbergen. De reden van die leegstand:  
er is te weinig personeel. Dus: trek uw plan. Bijgevolg 
blijven die bejaarden in de kou staan. Soms letterlijk en 
altijd figuurlijk. In andere rusthuizen hetzelfde scenario. 
Die mensen hebben in hun jeugd WO II meegemaakt. 
Daarna hebben ze ons land heropgebouwd. 

Ze hebben tot hun pensioen hard gewerkt; belastingen 
en sociale bijdragen betaald; militaire dienst volbracht 
(door de mannen). En nu zegt de maatschappij: “Sorry, 
we hebben geen personeel om jullie te verzorgen.” 
  
Vijf minuten later in hetzelfde journaal: 
In Jabbeke wordt een asielcentrum ingericht voor enkele 
honderden immigranten uit Afghanistan en omliggende. 
Vaak jonge mannen die via via vernomen hebben 
dat België het beloofde land is: Een huis, riant 
bestaansminimum, schoolgeld, enz....  zonder noodzaak 
om ervoor te werken. 

Als dank begeven sommigen onder hen zich in de 
criminaliteit. 
Voor die kerels is er ineens wel personeel beschikbaar. De 
asielcentra worden opgeknapt en gepoetst.  

Er is personeel voor allerlei bijstand, om voor eten te 
zorgen en om de centra te onderhouden. 
Er wordt gezorgd voor medische zorg ondanks een 
nijpend tekort aan dokters en verplegend personeel. 
  
De moraal van het verhaal  

In België ben je geen sant in eigen land. 
In België krijg je stank voor dank. 
In België komt eigen volk laatst. 
 


