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DE BEVERSE KLOK

Mensen die twijfelen komen meestal onzeker over. Wie geroemd wordt om zijn 
intelligentie, twijfelt niet en is overtuigd van zijn gelijk. Hij wordt gegijzeld door 
zijn ego. De slogan van Knack luidde: durf twijfelen. Gezonde twijfel is inder-
daad essentieel om onze meningen ter discussie te stellen en om nieuwe dingen 
te ontdekken. Het is eeuwenlang de basis geweest van wetenschappelijke voor-
uitgang. Wie begint te denken als een wetenschapper moet kunnen toegeven 
dat hij zich vergist. Van politici wordt verwacht dat ze consequent zijn in hun 
overtuigingen. De coronacrisis heeft aangetoond dat we leiders nodig hebben 
die hun visie durven bij te stellen.

Mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen corona, zijn meestal hardnek-
kig in hun overtuiging. Hoe krijg je de hardnekkigste antivaxer aan het twijfelen? 
Benadrukken dat vaccins veilig en effectief zijn, heeft geen zin. Wie dat gelooft, 
is al lang gevaccineerd. Een betere strategie is, om toe te geven dat er mogelijke 
risico’s en neveneffecten aan een vaccin zijn verbonden, maar dat die een peul-
schil zijn in vergelijking met de risico’s van covid-19. Dat  iemand in de gezond-
heidszorg nog twijfelt, is niet te begrijpen.
Er zijn mensen die aan alles twijfelen, ook aan zichzelf. Ze hebben een laag zelf-
beeld. Ze twijfelen aan de zin van het leven. Ze worden er somber van. Ze zijn 
vaak perfectionistisch en laten geen foutje toe. 

Twijfelen is een soort tweespalt, vaak een innerlijke strijd tussen hoofd en hart. 
Bij het aanvaarden van een nieuwe job of uitdaging. Bij de aankoop van een 
auto of een huis. Bij het aangaan van een relatie. Bij de keuze van een studierich-
ting. Argumenten worden tegen elkaar afgewogen. Twijfelen is gezond, het zet 
de grijze hersencellen aan tot nadenken. Het is ’t een en ’t ander, zegt de volks-
mond bij een moeilijke keuze. Misschien is er nog een derde weg. Twijfel is geen 
gebrek aan moed of durf. Integendeel, twijfel kan je behoeden voor overmoed of 
roekeloosheid. Een aanvaardbare dosis aan zelftwijfel helpt je om niet domweg 
een levenspad in te slaan zonder afweging. We moeten met twijfel leren leven.

Alleen idioten weten alles zeker, sprak de psycholoog. Weet je het zeker, vroeg de 
toehoorder. Absoluut zeker, antwoordde de psycholoog.

Zeker weten
Wilfried Andries
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Het Wild Life Taxi Team is een afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen vzw. Het 
is een netwerk van vrijwilligers die zeven op zeven van 9 tot 21 uur paraat staat 
om gewonde en zieke dieren op te halen en naar een erkend Opvangcentrum 
voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) te brengen. Berlinda en Marc vormen een 
echtpaar met liefde voor dieren (en voor elkaar), die zich hebben geëngageerd als 
transporteur. Gemiddeld tien keer per dag, afhankelijk van het seizoen, worden ze 
bevraagd en twee keer per dag rukken ze uit naar de plaats van onheil. Volledig 
onbezoldigd doorkruisen ze het Vlaamse land en leggen jaarlijks zo een 25000 km 
af. Ze vertellen met een ongekend enthousiasme en bieden stof genoeg om een 
krant volledig te vullen. 

Berlinda beleefde haar jeugd op de Kallobaan en werd besmet met dierenliefde 
want papa Achiel De Cleene hield kippen, honden, katten, cavia’s… Vader werkte 
bij Parein in Beveren en Berlinda eveneens. 
Marc Santon is een geboren ‘Meilseneir’. Vader Frans (Sooi voor de vrienden) was 
afkomstig van Kallo. Hij was een gewaardeerd duivenmelker en won regelmatig 
prijzen in lange vluchten tot diep in Frankrijk. In die tijd waren prijsduiven geld 
waard en hij kocht regelmatig rasduiven om mee te kweken, soms tot 5000 frank 
per stuk. 
Ze werkten beide bij Parein in Beveren en leerden elkaar kennen tussen de 
koekjes. Ze huwden in 1991 toen Parein nog Parein was. De afdeling in Beveren 
was gekend voor de droge koeken zoals Tuc en Bastogne. 

Berlinda De Cleene en 
Marc Santon

Een hart voor dieren
Wilfried Andries

Je hebt het misschien niet gemerkt, beste lezer, maar je hebt de eerste editie in 
handen van de nieuwe jaargang 28. Dat is het goede nieuws, helaas heeft de 
drukkerij gemeld als gevolg van het duurder worden van papier en energie de 
kostprijs te moeten verhogen. Bovendien wordt het verzenden ook duurder. 
Vandaar zijn we genoodzaakt om het abonnementsgeld op te trekken naar 
28 euro. We hopen op begrip.
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En dan kwam het verdict in 2001. Parein Beveren 
zou verhuizen naar De Beukelaer Herentals, waar 
meer plaats was voor productie. Herentals bleef de 
Beukelaar Lu met Tuc en Bastogne die daar worden 
geproduceerd. De rest ging naar Franse fabrieken. 
Marc verhuisde mee naar Herentals en moest zich 
aanpassen aan de stroeve mentaliteit van de Kempen. 
De ruimte waar Tuc en Bastogne werd gestockeerd 
noemde hij steevast ‘Klein Beveren’. Dat werd door 
collega’s en zelfs directie niet geapprecieerd. Om 
maar te zeggen hoe enggeestig de mentaliteit daar 
was en hoe aangenaam in Beveren. In elk geval had 
men in Herentals niet verwacht dat er zoveel Beverse 
werknemers de oversteek gingen maken. Marc 
werkte er nog tien jaar.

Wild Life Taxi Team

Ze willen hun dierenliefde inzetten voor het Wildlife 
Taxi Team (WTT). Mensen die een ziek of gekwetst 
dier vinden, kunnen bellen naar een erkend 
Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) 
die hen verbindt met het nummer van de dispatch. 
Die verbindt door naar de transporteurs die via what’s 
app mensen zoals Marc en Berlinda verwittigen. Als 
ze de oproep aanvaarden, krijgen ze alle gegevens 
van de vinder om contact op te nemen en gaan op 
weg. 
Op 29 november 2018 deden Berlinda en Marc hun 
eerste interventie, een tortel in het centrum van Gent 
met een wonde die door de vinders verkeerd was 
behandeld. Het dier was niet meer te redden. 

Onlangs vonden ze zelfs een egel aan de eigen 
voordeur, gewekt uit de winterslaap. Een tip voor 
alle dierenliefhebbers: geef een egel nooit melk, ze 
krijgen er diarree van en overleven het niet. Enkel 
water en kattenbrokken.
Een wilde eend in Kallo was in een citerne met olie 
gevallen Handmatig wassen is best om stress bij 
dieren te vermijden. In Oostende heeft men de 
nodige apparatuur, er zijn zelfs centra met een soort 
wasmachine (zoals in Friesland). Ze voerden het dier 
naar Oostende en de eend kan het nog navertellen.
Een eekhoorn is ondanks zijn lieftallig uiterlijk een 
gevaarlijk en agressief dier, afblijven dus.
Het kleinste dier dat ze ooit hebben gerepatrieerd is 
een dwergvleermuis, ook gestoord in de winterslaap. 
Marc omschrijft hem als ‘hij kan in een stekkendoosje, 
maar als hij zijn vleugels spreidt…’. Het grootste dier 
was een jonge reebok.

Roofvogels

Het gesprek belandt bij roofvogels en zonder echte 
kenners te zijn weten ze toch het gesprek te kruiden 
met interessante weetjes. Om te beginnen zijn 
vrouwelijke roofvogels groter dan mannelijke. 
De bekendste in onze contreien is de buizerd, een 
opportunist die wacht op een paaltje, op thermiek 
vliegt en een miauwend geluid voortbrengt. 
De slechtvalk is de snelste en slimste rover, als hij bij 
zijn achtervolging te dicht bij de grond komt, stopt 
zijn achtervolging om veiligheidsredenen. Ze hebben 
ook een speciale tactiek en jagen vaak per twee. De 
ene vliegt boven zijn prooi, de tweede eronder. Als 
de duif naar boven kijkt, pakt de onderste hem.
De sperwer is een hardnekkige roofvogel, hij kan zich 
in al zijn enthousiasme doodvliegen.
De torenvalk (klamper in het dialect) is de meest 
katholieke vogel en bekend om het bidden. Hij ziet 
zeer scherp en valt dan recht naar beneden op zijn 
prooi. 
De oehoe (de grootste uil, tweemaal zo groot als de 
ransuil) hoor je niet vliegen en is sterk genoeg om 
zelfs een vos te pakken. Hij was zeldzaam in onze 
contreien, maar door beschermende maatregelen 
kwam er een kentering.

Exoten

Exoten horen niet tot hun doelgroep zoals een 
Canadese gans of schildpadden. Daarvoor zijn 
gespecialiseerde opvangcentra. Ooit werden ze 
opgeroepen voor een axoloti, een molsalamander die 
ontsnapt was uit een aquarium, en een bardagaam, 
een tropische hagedis die meegekomen was met 
containervervoer. Ook aan gevaarlijke dieren wagen 
ze zich niet zoals slangen, vossen of reeën. Deze 
laatste zijn wel lieflijk, maar als ze wakker worden uit 
hun bewusteloosheid kunnen ze vervaarlijk uithalen.

Het zal de lezer niet verbazen dat de woonst in de 
Stijn Streuvelslaan naast onze twee gesprekspartners 
ook bevolkt wordt door allerlei huisdieren. Een konijn 
of een kanarie voelt er zich perfect thuis en heeft de 
vrije loop of vlucht. Mensen die van dieren houden, 
houden ook van mensen.

Wil je ook lid worden en steun geven aan het Wildflife 
Taxi Team voor slechts 20 euro per jaar. Surf dan 
naar vogelbescherming.be. Of wil je zelf vrijwilliger 
worden, meer informatie info@vogelbescherming.
be.

Zieke en gekwetste vogels of wilde dieren brengen 
ze naar VOC Kieldrecht of naar het dichtstbij gelegen 
VOC. VOC Kieldrecht geeft een driemaandelijks 
tijdschrift uit met een Kieldrechtse naam nl. ’t 
Vogelkoerierke. 
onlangs werden Berlinda en Marc gelauwerd om hun 
1000ste interventie, een volwassen bosuil in Dilbeek 
die vastzat in een kippenren. Hij zat volledig onder de 
modder en was zijn staartpennen kwijt. Die groeien 
gelukkig terug aan en na een wasbeurt en wat tijd 
was de vogel terug de oude. Ze voerden hem naar 
VOC Malderen en daar stond men hen op te wachten 
met bloemen en Mercikes. 

Tussenin zijn er vele anekdotes. Mensen die bij het 
strippen van hun huis stuitten op twee roofvogels die 
achteraf twee jonge houtduifjes bleken te zijn. Een 
politiekorps dat na een tip van een buur, om hulp vroeg 
voor verwaarloosde dieren. Een roodstaartbuizerd 
die niet zonder handschoenen en bescherming kon 
worden aangepakt. 
In het voorjaar vond men verweesde eendenkuikens 
langs de expresweg nadat moeder eend was 
doodgereden.

Felicitaties met de 1000ste interventie.

De bosuil, voor en na.

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

Mei, koel en nat, brengt koren 
in de schuur  en spek in ‘t vat. 
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AXIS4peace Beveren steunt 
Oekraïne 

Roger Puynen

Tijden veranderen
Jacques Bosman

Laten we het vandaag eens hebben over ‘volksgeneeskunde’.  Vroeger waren er zgn. wonderdokters, 
kwakzalvers, belezers en anderen die de goedgelovige tegen allerlei kwaaltjes hielpen.  Ik vond een plezant 
artikeltje hoe de volksgeneeskunde dacht over de magische krachten van ons dagelijks brood.

- Als uw kinderen geplaagd worden door wormen, dan moet je ze ’s ochtends een stukje brood doen 
eten en onmiddellijk daarop een glas water doen drinken.

- Word je geplaagd door hoofdpijn en duizeligheid, dan moet je een in azijn geweekte broodkorst 
ofwel een pannenkoek op jouw hoofd leggen.

- Lijd je aan watergal (een flets zuurachtig water dat uit de maag opwelt tot in de mond), dan moet je 
de geur van brood opsnuiven en helpt het niet, er een stukje van eten.

- Bij koorts bevochtig je een meelkoekje met jouw eigenj urine en je geeft het aan de hond te eten.  Het 
dier neemt op die manier de koorts over.  Het lukt ook met kippen.

- Een middeltje tegen de mazelen en roodvonk : de korst van een snede tarwebrood verwijderen, de 
boterham in azijn leggen en deze ten slotte vastbinden op de voetzolen van de zieke.

- Ben je eens een avondje of nachtje doorgezakt, wat dan te zien is aan de zakjes onder uw ogen, neem 
dan een snede tarwebrood, drenk die in rozenwater en leg hem op je oogleden.  Gegarandeerd merkt 
niemand nog iets van jouw liederlijk gedrag.

En dit allemaal onder de leuze: baat het niet, dan schaadt het niet.

Op zondag 15 mei 2022 organiseren we in Beveren 
wandelingen ten voordele van “Special Olympics” .
De Vijdwandeling loopt langs 3 kastelen van 
Beveren (Kasteel Cortewalle, Hof Ter Welle en Hof Ter 
Saksen).  Deze kastelen zijn parels van het erfgoed in 
het Waasland. De bewegwijzerde wandeling met vrij 
vertrek beloopt een 5 à 7 km.
 
Je kan deelnemen aan deze wandelingen voor 
slechts 10 euro per volwassene (kinderen tot 12 
jaar gratis) en zo steun je tevens ons goed doel. Je 
ontvangt ter plaatse ook een goodiebag.
Parkeren kan je op Parking Essendreef aan kasteel 
Cortewalle, Beveren.
 
Kom met familie en vrienden op ontdekking en 
steun hiermee dit mooie project. .

Gelieve in te schrijven vóór 3 mei 2022 via storting op 
ons rekeningnummer BE94 4139 2646 2114. Je kan 
ook ter plaatse betalen.
Vertrek en aankomst: Vesten 7 , Beveren (schuins over 
kasteel Cortewalle), tussen 14 en 15u30, waar ook 
een hapje en een drankje door ons worden verzorgd.

Het vredesgenootschap AXIS4peace uit Beveren heeft een bedrag van 1.000 euro gestort aan het ‘consortium 
12-12 Oekraïne’. Het gaat om de inkomsten uit de verkoop van haar boeken en een schenking van Rudy 
Tournoy die de verkoop van zijn schilderijen integraal aan AXIS4peace overdroeg. 
Het vredesgenootschap werd in 2006 opgericht omdat de meeste oudstrijdersbewegingen verdwenen zijn 
en men de nagedachtenis aan de slachtoffers van beide wereldoorlogen levendig wil houden. “Wat altijd zeer 
onwaarschijnlijk leek is na 77 jaar een beangstigende realiteit geworden: oorlog aan de achterdeur, of is het 
aan de voordeur van Europa?” zeggen voorzitter Ann Cools en secretaris Roland Van Goethem. “Het bedroeft 
ook ons vredesgenootschap enorm, dat door primitieve expansiedrang, een volk onder de voeten gelopen 
wordt. Er wordt niet gefocust op militaire doelwitten, maar ook burgers zitten in het vizier en worden al 
vluchtend in de rug geschoten of gebombardeerd, terwijl ze schuilen in een kraamkliniek of theater of staan 
te wachten aan een station. AXIS4peace kon niet werkloos aan de kant blijven staan. Het bestuur heeft 
daarom beslist de organisaties te ondersteunen die zich inzetten om de Oekraïense vluchtelingen op een 
menswaardige manier te ontvangen en te begeleiden.”

Gust

Och zei, met Kruibeke erbij krijgen we ineens 
een paar kastelen erbij : Wissekerke, Graventoren 
en Duiventoren.  Jammer dat Gabriel Willems 
niet meer leeft, die zou zijn hartje nogal kunnen 
ophalen.



Het is eind april en de lente raast op volle kracht 
door het land. We hebben een aantal schitterende 
lenteweken achter de rug en de voorjaarsbloeiende 
heesters en planten volgen nu in snel tempo elkaar op. 

Er is om te beginnen de lampenpoetserstruik 
(Fothergilla major), een minder gekende en weinig 
geziene heester uit de familie van de toverhazelaars. 
Waarom je hem niet vaker in tuinen ziet is mij een 
raadsel, want het is een prachtplant. Ik vind het een 
van de mooiste struiken die je kan planten. Hij is 
afkomstig uit het oosten van de verenigde staten en 
bloeit nu reeds een aantal weken met crèmekleurige 
bloemen met heel lange meeldraden waardoor 
ze op flessenborstels gelijken. Begin april heeft de 
bloei wat geleden onder een paar graden nachtvorst 
waardoor het uitzicht dit jaar wat minder is maar al bij 
al is de schade beperkt gebleven. In de herfst zorgt 
hij voor een van de mooiste bladverkleuringen die je 
je kan bedenken. Bovendien is het een trage groeier 
waardoor hij bijzonder geschikt is om in de doorsnee 
tuin aan te planten. Het is niet voor niets dat hij de 
agm (award of garden merit) bekomen heeft van 
de Royal Horticultural Society, een onderscheiding 
die enkel toegekend wordt na jaren observatie en 
uitstekend bevonden.

Nóg een pracht van een heester en één van de 
mooiste voorjaarsbloeiers is de parelstruik (exochorda 
macrantha ‘the bride’). En hij heeft zijn naam niet 
gestolen. De duizenden spierwitte bloemetjes zitten 
dicht naast elkaar op de licht overhangende takken 
die als een waterval naar beneden vallen. 

In de tuin
Lente

François Seghers
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Ze vormen als het ware een bruidskleed dat in de tuin gedrapeerd ligt. Het is een wondermooi schouwspel en 
elk jaar kijk ik vol verwachting naar de bloei uit.

In het rijtje van de sneeuwbalsoorten is de Japanse sneeuwbal (Viburnum plicatum ‘mariesii’) voor mijn part een 
van de mooiste. Het is zeer mooie heester met horizontaal groeiende takken die bezet zijn met bloemschermen. 
Als je die bloemtuiltjes goed bekijkt zie je dat de buitenste spierwitte bloempjes eigenlijk steriele lokbloemen 
zijn. Enkel de kleine witte binnenin zijn vruchtbaar en zullen na bestuiving later op het jaar rode bessen vormen 
die nadien naar zwart verkleuren. Die worden dan in de herfst gretig door de lijsters en merels gegeten. 
Ik plantte enkele tientallen jaren geleden vier exemplaren die nu ongeveer drie meter hoog geworden zijn. 
Rond deze tijd zijn ze de blikvangers in mijn tuin met hun schitterend witte bloemtuilen die mooi afsteken 
tegen de gezondgroene, licht geplooide (vandaar de naam plicatum) blaadjes. Prachtige struiken die in de 
border in geen enkele tuin mogen ontbreken. Ondertussen heb ik er ook al een aantal zaailingen van kunnen 
bekomen die door de vogels her en der in de tuin werden gezaaid. En die bloeien óók dat het een lieve lust is. 

De gele boompioen staat nu eveneens in bloei. Zoals de meeste planten dit jaar is dat een tweetal weken 
vroeger dan normaal. Maar wat is nog normaal in tijden van klimaatverandering? Boompioenen hebben, 
in tegenstelling tot hun familieleden de kruidpioenen, houtachtige stengels die in de winter als heester 
overeind blijven staan en dan vroeg in het voorjaar bladeren en bloemen krijgen. De gele soort is er als een 
van de eersten bij om haar grote bloemen te tonen. In haar thuisland China wordt deze soort tegenwoordig 
als bedreigd beschouwd omdat de wortels worden uitgegraven om de schors ervan als medicijn te gebruiken. 
Binnenkort zal de bloei van de meerkleurige soorten en de vasteplantpioenen volgen, maar allemaal zijn ze 
om te mooier.

Wie nog eens een plant zoekt voor een vochtig plekje in de halfschaduw in de tuin moet eens denken om 
Hacquetia aan te schaffen. Het is een zeldzaam maar mooi Europees plantje met gele schermbloempjes en 
bladeren die gelijken op die van het Zeeuws knoopje. In tegenstelling met haar groter familielid uit de familie 
van de schermbloemigen wordt Hacquetia maar tien centimeter hoog en bloeit zeer mooi in het voorjaar. Een 
leuk hebbedingetje voor planten- en tuinenliefhebbers.

De lampenpoetserstruik.

Parelstruik. De gele boompioen. Hacquetia epipactis.

Japanse sneeuwbal.
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Sinterklaas en Sint-Maarten zijn twee heiligen 
waarrond een hele traditie is ontstaan. De ene is een 
kindervriend, de andere een echte geversheilige. 
Sint-Maarten staat voor typische gebruiken zoals de 
Sint-Maartensvuren waarbij een stapel stro en takken 
met erboven een strooien pop wordt ontstoken. Hij 
wordt gevierd op 11 november. Tijdens de avond 
ervoor zijn er fakkeltochten. Kinderen zingen liedjes 
van deur tot deur, bedelend voor snoep of kleingeld. 
Zijn kledij verschilt van streek tot streek, als militair 
ruiter of als bisschop. In onze gemeente verschijnt hij  
als een Romeins soldaat te paard die zijn rode mantel 
deelt met de armen. Hij rijdt van wijk tot wijk en 
strooit snoepgoed voor de kinderen, dit noemt men 
grielen. Kinderen krijgen geen speelgoed, dat is het 
werk van Sinterklaas op 6 december. De dag na Sint-
Maarten staat bekend als Sinte-Kruk. Balegem, Aalst, 
Berlare, Denderbelle en Beveren zijn Oost-Vlaamse 
gemeenten met een Sint-Martinustraditie en -kerk. 

Europees Martinuscongres
In 2015  was er het Europees Martinuscongres aan 
de universiteit van Pavia, Italië. Beveren engageerde 
zich en trad toe tot dit Europees cultureel netwerk 
met zetel in Tours, Frankrijk, waarin 11 landen zijn 
vertegenwoordigd. Naar analogie mat  de Sint-
Jacobsroute naar Compostella werd in 2005 de 
Martinusroute door de raad van Europa erkend als 
culturele route. De Martinusroute is één van de   45 
door de Raad van Europa erkende culturele routes 
zoals o.a. de meest bekende Sint-Jacobsroute naar 
Compostella, de Francigena, Hansa Route, Olav 
Route en  Karel V Route. Het is een bewegwijzerde 
wandelweg doorheen Europa, opgesplitst in vier 
wandelwegen die vertrekkend vanuit verschillende 
Europese steden naar Tours leiden. Onze gemeente 
is betrokken bij de noordelijke route die loopt van 
Utrecht naar Tours over een afstand van ca 1500 km, 
waarvan 450 km in Vlaanderen. Beveren trekt de 
uitrol doorheen Vlaanderen. 

Het Europees Cultureel Centrum Sint-Maarten kent 
om de twee jaar een nieuwe voorzitter. In 2021 werd 
Richard Willems als Europees voorzitter aangesteld. 
Zijn Europees mandaat loopt af in mei 2022 en zal 
overgedragen worden aan Silvio Spiri uit Italië. 
Richard Willems blijft wel het voorzitterschap van 
het Cultureel Netwerk Sint-Maarten voor Vlaanderen 
waarnemen. Het Martinuscongres zal voor die 
gelegenheid doorgaan in het nieuwe gemeentehuis 
van onze gemeente. Delegaties uit 9 Europese landen 
komen op 12, 13 en 14 mei naar Beveren voor de 
jaarlijkse Algemene Vergadering en het colloquium 
van het netwerk.

Wandelgids Martinusroute

Tijdens dit congres wordt de gedrukte wandelgids 
voorgesteld. Gie Beirnaert, oud-voorzitter van Grote 
Routepaden en voorzitter van de Gidsenvereniging 
Beveren, was coördinator en Richard Willems 
initiatiefnemer en inspirator. De gids kwam tot 
stand dankzij de medewerking van de gemeente 
Beveren, Grote Routepaden, Erfgoedcellen en 
steden en gemeenten gelegen langsheen de route. 
Een redactieteam is er drie jaar mee zoet geweest en 
het resultaat is een gids in handig zakformaat met 
een wegbeschrijving van zowel noord naar zuid als 
omgekeerd. 

In het begeleidend woord van Gie Beirnaert lezen we: 
Omdat voor het overgrote gedeelte van de route de GR-
paden worden gevolgd primeert de gekende wit-rode 
of geel-rode GR-markering in het veld. Op die gedeelten 
wordt de Martinusaanduiding ondersteunend 
aangebracht. Om de paar honderd meter zal je 
Martinussticker als bevestiging opmerken. Op de 
stukken waar de wandelknooppunten gevolgd worden 
wordt de Martinussticker integraal aangebracht om de 
route te volgen. Hetzelfde geldt vanzelfsprekend voor 
de gedeelten waar een eigen Martinustracé gevolgd 
wordt.
De technische wandeldocumentatie is opgebouwd met 
het gekende GR-concept. De kaartjes staan altijd links 
en de wandelbeschrijving in de heen- en terugrichting 
rechts. Verder is er aanvulling met randinformatie en 
met specifieke Martinusinhoud.

Wandelgids Martinusroute
312 pagina’s rijkelijk geïllustreerd
Kostprijs 18 euro
Verkrijgbaar vanaf 16 mei
Dienst Toerisme en de Standaard boekhandel.

Wilfried Andries

Gie Beirnaert en Richard Willems tijdens het Europees congres van de EICR (Europees Instituut voor culturele routes) in 
Strasbourg bij de Raad van Europa (januari 2019).
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CRYPTO 106 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) elektrische spanning (6) muzieknoot (7) markering voor een product dat in overeenstemming is met de 
Europese regelgeving (8) voorwerp waarmee je iets bestuurt (11) vlees vd achterbout ve varken (13) Milaan (It) 
(15) onder andere (17) het gelijktijdig losbranden ve aantal geweren of kanonnen (18) mal waarover schoenen 
of laarzen worden gevormd (20) Koninklijk Besluit (21) persoonlijk voornaamwoord (23) groot, katachtig 
roofdier (25) mij (27) auto (Eng) (28) koekjesmerk (29) meubel om iets in op te bergen (31) groot en krachtig 
hert (34) grootmoeder (35) na aftrek v onkosten, premies of belastingen

Verticaal: 
(1) vrolijk plagend (2) thee (Eng) (3) gecastreerde stier (4) Internationale code voor het vliegveld v Ottumwa 
(5) klein knaagdier (6) treuzelen (9) Turks district (10) lid vh geraamte vd vingers en tenen (12) slap door 
uitputting (14) naamloze vennootschap (16) kant waaruit iets beschouwd wordt (19) laagtij (21) iets tegen 
betaling tijdelijk in gebruik nemen (22) bezittelijk voornaamwoord (24) en andere (25) aromatische plant (26) 
waterkering, bestaande uit een wal tussen de beide oevers (28) meetinstrument (29) knock-out (30) Société 
Anonyme (32) Frans lidwoord (33) doen (Eng)

Oplossing kruiswoordpuzzel 279

Vermoeidheid

Als wij, de grote mensen, moe zijn 
Van het praten met elkaar, 
Als wij moe zijn van het slapen 
Met elkaar, het wandelen 
En handeldrijven met elkaar, 
Het tafelen en oorlogvoeren 
 
Met elkaar, als wij zo moe zijn 
Van elkaar, van het elkaren 
Van elkaar, dan zetten wij de kat 
Op onze schouder, gaan de tuin in 
En zoeken de kinderstemmen achter 
De hoge hagen en in de boomhut. 
 
En zwijgend leggen wij onze vermoeidheid 
In het gras, en de jaren die zwaar 
En donker sliepen in de zoom 
Van onze jas ontbloten zich daarboven 
In een jongenskeel en dansen op 
En neer in een vochtige meisjesmond 
 
Als wij, de grote mensen, moe zijn 
Van het praten, 
Van het praten, 
Van het praten met elkaar, 
Gaan wij de tuin in en verzwijgen ons 
In de kat, in het gras, in het kind.

Leonard Nolens (1947)

Wat blijft
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Uit Melsele
Paul Staut

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

……..

……..
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de 
gemeente Beveren zijn gestart met de procedure 
voor een aanpassing van de omgevingsvergunning 
voor de werken op de Grote Baan (N70) in Melsele. 

Het bodemonderzoek van de afgelopen weken 
toont een vervuiling aan in het grondwater. Dit 
werd eerder al vastgesteld in de werfzone tussen de 
Torenstraat en de Sint-Elisabethstraat. Bijkomend 
onderzoek heeft aangetoond dat ook het grondwater 
in de resterende fases tussen de Schoolstraat en de 
Carrefour een overschrijding vertoont.

Voor het milieuhygiënisch onderzoek nam een 
bodemdeskundige stalen van de grond en het 
grondwater, verspreid over de volledige zone tussen 
de Sint-Elisabethstraat en de Carrefour. De gemeten 
concentraties in de grond vragen geen bijkomende 
aandacht. De resultaten van het grondwater 
vertonen verhoogde waarden, wat een aanpassing 
van de omgevingsvergunning vereist. 
AWV en de gemeente Beveren volgen de situatie 
nauw op. Op basis van de adviezen van de bevoegde 
instanties en de vergunning die verkregen zal 
worden, nemen we de noodzakelijke stappen om 
de werken terug op te starten met respect voor de 
volksgezondheid.

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente 
Beveren hebben de vergunningsprocedure deze 
week opgestart. Hiervoor werd een dossier ingediend 
bij het Departement Omgeving. De procedure zal 
naar verwachting zo’n 60 dagen in beslag nemen. In 
die periode wordt advies gevraagd aan de bevoegde 
instanties, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij. 
De nieuwe vergunning zal de lozingsnormen en 
voorwaarden vastleggen om verder te kunnen 
werken op de Grote Baan.

Een concrete timing voor de heropstart van de 
werken is momenteel nog niet gekend. Dat is 
uiteraard afhankelijk van het verloop van de 
vergunningsprocedure. AWV en de gemeente 
Beveren hopen dat de aannemer kort na het 
verkrijgen van de omgevingsvergunning opnieuw 
aan het werk kan.
Omdat een aanpassing van de omgevingsvergunning 
noodzakelijk is voor alle resterende werkzones, zal de 
fasering aangehouden worden zoals oorspronkelijk 
voorzien. Dat betekent dat de aannemer eerst 
verder zal werken in de werfzone tussen de Sint-
Elisabethstraat en de Schoolstraat (fase 3) en 
vervolgens het kruispunt Schoolstraat (fase 4) zal 
aanpakken, alsook de zone tussen de Schoolstraat 
en de Carrefour (fase 5)

Toneelgroep KET voert op vrijdagen 6, 13 en 20 mei 
(aanvang om 20.30 uur), op zaterdagen 7, 14 en 21 
mei (aanvang om 20 uur) en op zondagen 8 en 15 
mei (aanvang om 15 uur) de komische thriller ‘van 
Tieen en Tander’ op in het minitheater, Klapperstraat 
103 (Oud Zwembad) in Beveren.  Het is een heel 
plezant stuk waarin passionele liefdesverklaringen en 
pogingen tot moord elkaar vlot afwisselen. Natuurlijk 
gaat het hier, zoals in vele komedies, om aanhouderij. 
Maar als er ook veel geld bij te pas komt is het hek pas 
van de dam.  Uiteindelijk wil iedereen alle anderen 
vermoorden.  Tickets zijn verkrijgbaar via jacques.
bosman@belgacom.net ofwel via 0474 56 00 06.

In de zaal van de Katholieke Kring in de Pastoor 
Steenssensstraat wordt op zondag 15 mei een 
voorstelling georganiseerd voor onze jongere kijkers 
(vanaf 5 jaar).  In het stuk ‘baas boven baas’ willen de 
bevers ineens de baas zijn in het bos. Mevrouw Uil 
mag niet eens meer takjes sprokkelen voor haar nest.  
Maar Mevrouw Uil en haar vrienden Mier en Konijn 
laten het er niet bij zitten. Ze gaan de baas van de 
bevers proberen stoppen.  Maar gaat dat lukken ?  
Info en kaarten via www.vlinders.be  

Jacques geeft 
Raad

DE BEVERSE 
KLOK HELPT DE 
FUSIEPLANNEN
De aangekondigde mogelijke fusie tussen 
Beveren en Kruibeke brengt heel wat vragen 
mee.  Zo is er voor ons de belangrijke vraag hoe 
de nieuwe gemeente zal heten.  De Beverse 
Klok wil onze vroede vaderen alvast helpen en 
roept zijn lezers op om een voorstel te doen 
voor de nieuwe naam.  Graag uw idee mailen 
naar jacques.bosman@belgacom.net.    Alle 
inzendingen en ideeën worden gepubliceerd 
in de volgende Klok en een team van Klok-
redacteurs zal de beste inzendingen bekronen 
met prijzen (boeken van de Klok of een gratis 
jaarabonnement).
De redactie wenst U veel inspiratie.

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
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In Memoriam
Roger Puynen

Op 13 april overleed plots onverwacht Marc Noens uit de August De Boeckstraat, 
de echtgenoot van Daisy Verhulst. Hij was te Beveren geboren op 9 september 
1960 en hij is de vader van Freya en Sanne en de grootvader van Dré en Ward. 
Marc was sportief en zette zich in bij het amateurvoetbal en in de tijd dat zijn 
dochters bij Atletiek Volharding actief waren is hij daar een tijdlang trainer 
geweest. 
In het plaatselijk straatcomité werkten Marc en Daisy actief mee en zo werden 
echte vriendschapsbanden gesmeed. 
Het echtpaar hield speciaal van reizen naar Schotland voor de prachtige 
wandelingen die ze daar maakten en zeker omdat Marc er in zijn jeugd van 

gedroomd had in dat land ooit schaapherder te worden. Na hun zilveren huwelijksjubleum in 2009 kregen ze 
de smaak van de citytrips te pakken. 
Hij volgde ook muzieklessen in het drummen en had een eigen installatie. Op 1 oktober 2021 was er grote 
vreugde omwille van Marcs pensioen. 
Een dochter las een getuigenis voor waarin de klacht om het vroege heengaan weerklonk: ‘ Wij waren hier niet 
klaar voor en jij evenmin.’ 
 

Op Goede Vrijdag, 15 april overleed in de Pastoor Steenssensstraat Robert Maes, 
de zoon van Petrus Maes en Anna Smet. Robert was diepgelovig en hij had een 
grote verering voor Maria. Hij was te Beveren geboren op 30 december 1933 en 
als landbouwer samen met zijn ondertussen overleden broers Henri en Frans 
waren ze natuurliefhebbers van de bovenste plank. 
De man had de mooist verzorgde voortuin van de hele straat. Hij was een 
tevreden mens die gelukkig was als hij kon geven en dat was niet alleen plantjes 
maar ook goede raad. Ondanks zijn hoge leeftijd kende hij nog steeds alle 
Latijnse namen van de planten uit zijn omgeving. 
Veel van zijn bloemen sierden de kerk in zijn straat. 

Daar had ook zijn druk bijgewoonde uitvaart plaats. 
Op zijn overlijdensbericht lezen we: 
Nooit zal je nog door de tuin lopen 
waar iedere bloem en elke plant  
getuigden van je zorgende hand. 
Nu gaat voor jou de hemeltuin open.

De Beverse Klok betuigt aan familie en vrienden van de overledenen haar oprechte deelneming.

Jubileumboek: 
Aardbeifeesten 
Melsele  
1963-2022
Meimaand is feestmaand in Melsele!  In het 
centrum van de belangstelling: de aardbei.  
Reeds in de vijftiger jaren van vorige eeuw 
besefte pastoor Ivens dat de aardbei een dorp 
kan verenigen.  Hij organiseerde enkele jaren 
een historische stoet met een voornamelijk 
godsdienstig karakter.  Vanaf 1963, onder 
impuls van fanfare De Kunstliefde, Turnkring 
Jong Waasland en FC Svelta groeiden de 
Aardbeifeesten uit tot een meerdaags volksfeest 
met voor elk wat wils.
Stilaan verdwijnen de getuigen die uit eerste 
bron verhalen en anekdotes over de beginjaren 
van de Aardbeifeesten kunnen brengen.  We 
wilden deze mondelinge getuigenissen, 
aangevuld met informatie o.a. uit het archief 
van Jos Aps en Charles De Smet, verankeren in 
het collectief geheugen, niet alleen van Melsele, 
maar ook van het Waasland en bij uitbreiding 
van heel Vlaanderen.
Het was van in het begin de bedoeling van dit 
jubileumboek vooral een kijkboek te maken.  
In het boek staan dan ook meer dan 250 foto’s, 
zorgvuldig geselecteerd uit meer dan 10.000 
exemplaren..  Emiel Thomaes en Dirk Van 
Dosselaer stonden in voor het beeldmateriaal, 
Julien Weekers, Herman Janssens, Paul Verelst, 
Frans Verelst en Ann Cools schreven de 
begeleidende teksten.  Kaplus verzorgde de 
layout van het boek.  Op de harde kaft prijkt 
het mooie stilleven met aardbeien van Romain 
De Coninck, onlosmakelijk verbonden met de 
Aardbeifeesten.  Het boek wordt uitgegeven in 
juni 2022 omdat we er de 60ste Aardbeiprinses 
en de 20ste Slimste Straat van Melsele nog een 
plaatsje in willen geven.

Dankzij de steun van Erfpunt Waasland en de 
gemeente Beveren zal het boek te verkrijgen 
zijn tegen de democratische prijs van 25 EUR 
voor voorintekenaars.  Voorintekenen kan tot 
en met 30 mei 2022 – uw betaling moet ons dan 
bereikt hebben.  Wie voorintekent wordt ook 
opgenomen in de voorintekenlijst in het boek.
Achteraf zal het boek tegen 30 EUR aangeschaft 
kunnen worden in boekhandels, krantenwinkels 
en op de toeristische dienst van de gemeente 
Beveren.

Voorintekenen kan via betaling op 
rekeningnummer BE83 7350 4156 7215. In geval 
van bestelling van meerdere exemplaren, gelieve 
door te geven welke naam in de voorintekenlijst 
moet vermeld worden.

Als jong ventje leerde Jean Baptiste Thielemans (geboren op 22 april 1922, honderd jaar geleden dus) thuis in 
de Brusselse Hoogstraat, in het café van vader en moeder “Trapken af”, accordeon spelen. In zijn late tienerjaren 
begint hij te experimenteren met de  mondharmonica, een klein en goedkoop instrument. Hij slaagt erin 
om dat instrument uit de blueswereld te integreren in de jazzmuziek. Omdat hij nadien erg onder de indruk 
komt van gitaristen als Django Reinhardt en Charlie Christian begint hij vanaf dan als een gek gitaar te spelen. 
Omdat de naam Jean Thielemans te weinig swingde noemden zijn toenmalige muziekvrienden hem “Toots”. 
Na de tweede wereldoorlog speelt hij in Amerikaanse G.I.-clubs en ontdekt hij de muziek van Charlie Parker. 
Zoals voor velen van zijn collega’s een ware cultuurschok. Toots speelt in Europa samen met o.a. Benny 
Goodman en Zoot Sims en belandt in 1951 uiteindelijk in New York. Kort na zijn aankomst in de Verenigde 
Staten zoekt hij, bij gebrek aan werkvergunning, zijn weg in de lokale jam-sessies en hij speelt zelfs even 
met de Charlie Parkers All-Stars met Miles Davis. Uiteindelijk krijgt hij een job in de band van zangeres Dinah 
Washington en in 1953 wordt hij gitarist in het George Shearing Quintet waar hij blijft tot in 1959.
Stilaan vindt hij in het begin van de jaren zestig opnieuw de weg naar Europa. Vooral in Zweden blijkt hij heel 
populair. Daar speelt hij in 1963 voor het eerst zijn compositie “Bluesette” waarmee hij plots wereldberoemd wordt. 
Hij maakt kennis met Quincy Jones en dan gaat het snel. Hij wordt in Hollywood aangezocht voor het 
componeren van filmmuziek (o.a. Midnight Cowboy, The Getaway, Turks Fruit) en werkt ook voor televisie 
(Sesamstraat). Hij is een erg gewaardeerd gastmuzikant voor vele artiesten: Paul Simon, Peggy Lee, Billy Joel, 
Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Pat Metheny en nog vele anderen. Vooral zijn mondharmonicaspel overschrijdt 
vele muzikale grenzen.
Toen John Lennon aan het begin van zijn carrière stond met The Beatles “wilde hij net zo’n gitaar als de man 
op de hoes van de LP Shearing on stage van het George Shearing Quintet”. John zou de plaat leren kennen 
hebben in Hamburg in het najaar van 1960 tijdens de eerste trip van The Beatles  naar de Duitse havenstad. 
Die man was niemand minder dan Toots Thielemans en de iconische gitaar was de Rickenbacker.

John Lennon repte zich naar muziekhandel Rotthoff in Hamburg en schafte zich een beigekleurige 
Rickenbacker, type 325, aan…

(wordt waarschijnlijk vervolgd)

Muziek verzacht 
de zeden

Paul Verelst
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SPORT
Gele ditjes - Blauwe datjes

Rudy Beck

GILLES DONALD YAPI YAPO, ooit verkozen tot 
mooiste voetbalnaam in België, was ook één 
van de beste spelers die we op de Freethiel 
hebben gehad. Zijn in Sint-Niklaas geboren zoon 
GIOVANNI mocht onlangs ook proeven van het 
profvoetbal. Hij is ondertussen 19 jaar en speelt 
bij Concordia Basel. En die mochten voor de 
Zwitserse Beker tegen Servette Geneve aan de 
slag. 

Nog in Zwitserland verscheen in het weekblad 
“BLICK” een grote reportage over ex-WB-spits 
MICHAEL FREY. We kwamen er ondermeer 
te weten dat WB-middenvelder LEONARDE 
BERTONE bij Frey in de buurt woont en dat 
ze regelmatig samen koken. Michael Frey 
heeft wel een speciale hobby, hij schildert. Zo 
maakte hij onlangs een schilderij van de OL 
Vrouwekathedraal van Antwerpen die voor 5200 
euro (voor een goed doel ) verkocht werd. Frey 
heeft in zijn thuisstad Munsingen, nabij Bern 
bijna 400 zelfgemaakte schilderijen staan. 
Na 8 seizoenen trainer te zijn geweest bij Termien 
in derde amateur, stopt TOMAS DAUMANTAS bij 
de club die hij van provinciale naar nationale 
bracht. De Litouwer die in de periode 1993-
1995 bij KSK Beveren speelde, is klaar voor een 
nieuwe uitdaging als trainer. Na zijn periode bij 
Beveren speelde hij nog bij Austria Wien, Vaduz 
in Liechtenstein, Club Brugge, Ingelmunster, 
MVV, Irrhove en Siegen in Duitsland, Fortuna 
Sittard, Vilnius(Litouwen), Melsen(Nederland), 
Veldwezelt, Mopertingen en Patro Eisden.  

BRENT PEERS, een aantal jaren geleden nog 
actief bij de beloften van Waasland-Beveren 
speelt volgend seizoen bij Heist. Hij wordt er 
ploegmaat van Maxim Nijs met wie hij bij de 
beloften nog samenspeelde in Beveren. Bij Heist 
volgend jaar geen STEPHANE DEMETS meer als 
trainer. Die verlaat na drie seizoenen de club uit 
eerste amateur. Bij Heist waren in het verleden 
ook nog ex-spelers van WB en KSK Beveren 
actief, Nicolas Oreye, Emre Erciyas, Daimy Deflem 
en Werry Wels. 

HSV HOEK uit Zeeland is ook steeds een ploeg 
geweest die regelmatig spelers met een Bevers 
verleden gebruikt. De laatste in de rij was 
begin 2022 GERT-JAN Martens die overkwam 
van Knokke. Hij vervoegt bij Hoek ondermeer 
doelman Jordi De Jonghe en Aaron Verwilligen. 
In het verleden passeerden een resem Beverse 
spelers de revue in Hoek : Zinho Chergui, 
Sidy Ceesay, Gideon Imagbudu, David Van 
Hoyweghen, Gunther De Meyer, Sam De Munter, 
Niels De Pauw, David De Storme . Wim Hofkens 
was er ooit trainer. 

NIELS DE SCHUTTER hangt dan weer zijn shoes 
aan de haak, en dat op zijn 33ste. Zijn laatste 
club was VK Ninove. Hij speelde twee seizoenen 
voor Waasland-Beveren (16-18). WB haalde hem 
weg bij KV Oostende. Hij speelde 23 eerste 
klassewedstrijden voor WB en vertrok toen naar 
Deinze. 

Op paaszondag 17 april vond in Lummen het Belgisch 
Kampioenschap Judo voor veiligheidsdiensten 
plaats. Dit kampioenschap wordt jaarlijks ingericht 
door de Belgische Politie Sportbond en staat 
open voor politie, brandweer, militairen en andere 
veiligheidsdiensten. Ook de kinderen van deze 
mensen kunnen aan dit kampioenschap deelnemen.
De Beverse Judoclub had 3 van hun judoka’s 
ingeschreven: Antonino Petricone (sergeant bij 
de Brandweer - Hulpverleningszone Waasland) en 
de tweelingbroers Quinten en Kiandro (zonen van 
commissaris Mario Van Den Bosch van de politiezone 
Waasland-Noord).

In de reeks + 90 kg deed Antonino zijn reputatie alle 
eer aan. De voormalige nationale jeugdkampioen en 
bovendien Belgisch kampioen seniors in 2019 won 
in zijn gekende dominerende stijl 2 wedstrijden om 
tenslotte in de finale de kers op de taart te zetten. 
Nog maar eens een Belgische titel die hij kan toevoegen aan zijn reeds rijk gevulde trofeeënkast. 
Ook de eerstejaars seniors Quinten en Kiandro mochten het podium beklimmen, dit in de categorie - 81 kg. Na 
3 hard bevochten kampen mochten ze beiden de bronzen medaille in ontvangst nemen.

Ook de jeugdige judoka’s van Beveren waren dat 
weekend actief. 
Op zaterdag 16 april namen ze deel aan het tornooi 
in het Nederlandse Clinge. 
Voor velen was dit een eerste kennismaking met 
competitie.
Abdurachman Atlangeriev, Kasjan Pawlak, Roan 
Heyndrickx en Theo Braem gaven het beste van 
zichzelf en gingen tevreden huiswaarts met een pak 
ervaring die ze zeker meenemen naar een volgende 
competitie.
Nick Stempinski had vroeger al aan een aantal 
competities deelgenomen. Deze ervaring heeft hij 
maximaal benut, hij won zijn 3 kampen en werd 
knap eerste.

Bij de U18 had de Beverse club al wat meer ervaren 
judoka’s naar Clinge gestuurd.
Milo Aerts en Ibrahim Diarra wonnen al hun kampen 
met ook een 1e plaats als gevolg.
Na 3 kampen behaalde Remi De Laet een mooie 
2e plaats en was Henri Coopman goed voor een 3e 
plaats.

Bruno Bertels

Antonino Petricone 
Belgisch kampioen judo 

veiligheidsdiensten
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Alhoewel hij maar één seizoen bij KSK Beveren 
speelde (in 2002-2003), groeide doelman Graham 
Stack uit tot een cultheld bij de supporters. Drie 
jaar geleden stopte hij als doelman en ging bij 
Watford aan de slag als hoofd keepersopleiding 
in de academie van Watford, een tweede klasser in 
de buurt van Londen (die zo goed als zeker terug 
zal promoveren naar de Premier League). Vorige 
maand maakte Graham Stack onverwacht zijn 
rentree in doel, en dat op zijn 40ste. Bij Chesham 
United in de Southern League (het zevende niveau 
in Engeland) hadden ze door Covid en blessures 
een tijdelijk keepersprobleem en Graham Stack 
die daar in de buurt woont werd bereid gevonden 
om één competitiematch de ploeg te depanneren 
. In de thuismatch tegen Poole Town werd het een 
3-2 zege voor Chesham United en zo bleven de 
promotiekansen gaaf. Het wederoptreden van 
Graham Stack trok heel wat extra voetballiefhebbers 
naar Chesham want de club kon de tweede hoogste 
recette van het seizoen optekenen. 

Graham Stack 
terug in doel. 

Rudi Beck

Tijdens de winterstop kwamen zes nieuwe spelers Waasland-Beveren 
versterken. De Braziliaan Lucas Ribeiro Costa liet van die zes veruit de beste 
indruk. Hij werd gehuurd van Sporting Charleroi maar komt nu definitief 
naar de Freethiel. Elk seizoen spelen meer dan 1200 Braziliaanse voetbalprofs 
in het buitenland. Zo trok Ribeiro al op zijn 18de naar Europa op zoek naar 
voetbalgeluk. Hij testte in 2017 bij Charleroi maar belandde uiteindelijk bij 
de Franse tweede klasser Valenciennes. In 2019 speelde hij dan toch voor 
Charleroi dat hem in de loop van het seizoen uitleende aan Virton. Het seizoen 
20-21 startte hij opnieuw bij Charleroi en was er bij in de Europese wedstrijden 
van Charleroi tegen Lech Poznan en Partizan Belgrado. In de terugronde 
werd hij uitgeleend aan RWDM. In het pas afgelopen seizoen speelde hij voor 
nieuwjaar bij Moeskroen en scoorde zes keer. Bij WB scoorde hij ook twee keer 
zodat in de top tien van de schutters in IB drie spelers van Waasland Beveren 
staan, topschutter Daniel Maderner, Kevin Hoggas en Lucas Ribeiro. 
Bij WB is Ribeiro de vierde Braziliaan in loondienst. Eerder waren er Robson da 
Silva, Augusto Da Silva (in Brazilie geboren maar al vanaf de jeugd actief bij Belgische ploegen) en Neto Cionek 
. Bij KSK Beveren werd er maar één seizoen gebruik gemaakt van Braziliaanse spelers. In het seizoen 2000-2001 
waren dat Junior Guimaraes  , Renato De Oliveira Carioca, Agnaldo De Oliveira en Alex Da Costa. De laatste 
twee kwamen niet verder dan de reserven. Vooral Junior Guimaraes was een topper met 70 matchen in de 
Braziliaanse eerste klasse. Hij speelde ook in Engeland, Frankrijk, Zweden en Denemarken. 

Lucas Ribeiro Costa
Rudi Beck

Sport anders
Roger Puynen

De Amerikaanse grote baas van Waasland-Beveren heet David Blitzer. Hij heeft wat te zeggen in heel wat 
sportclubs en het is vooral ijshockey dat zijn voorkeur wegdraagt.  
Als het wat te lang duurt eer Waasland-Beveren terug opklimt naar de Jupiler Pro Leage zou het wel eens 
kunnen dat er een ijshockeyteam op de Freethiel komt spelen.
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Geboren 20/08/57, gepensioneerd sinds 1/5/21.
Gehuwd, 2 zoons
Voorzitter Koninklijke Remant Basics Melsele-Beveren

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Reizen, lekker (gaan) eten en sport

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Pink Floyd & Fleetwood Mac

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
One U2 & Maria J. Blige
Who wants to live forever – Queen
Always look on the bright side – Monty Phyton

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Verleden: voetbal i& zaalvoetbal in Land Van Beveren (Jong Edelweiss, Oud 
Edelweiss, ’t Pauwke) en volleybal
Nu: fietsen en skiën (actief ) en basket (passief )
Op TV: Belgian Cats

Wie bewonder je?
Eerder respecteren: onbaatzuchtige mensen (bv.Reginald Moreels)

Wat is je ‘guilty pleasure’? (iets waaraan je stiekem genoegen beleeft, hoewel 
je weet dat het eigenlijk niet hoort)
Naar ABBA luisteren

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Leeuw, de sociale orde in een groep leeuwen lijkt me aantrekkelijk

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Foundation – Asimov

Hoe kom je tot rust?
Een uurtje goed doorfietsen

Welk is je lievelingsgerecht?
Krab – Fruits de mer

Wat was je aangenaamste ervaring?
Moet nog komen (hoop ik)

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Madagaskar, dichterbij binnenland Spanje
Tirana (Albanië) - Burgos & Valencia (Spanje)

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van 
alle tijden? (en waarom?) en wie is/was de 
sympathiekste (groot)Beverenaar?
Georges Lemaitre (oerknaltheorie) : straffe inzichten 
in zo’n abstracte materie

Heinz Schönberger: beste voetballer op Belgische 
velden ooit

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Hebben allen voor- en nadelen

Wat is voor jou geluk?
Jezelf kunnen zijn en zich nergens zorgen over 
moeten maken

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? 
Een goed glas wijn maar een Vedettje gaat er ook altijd in

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een fietstochtje in goed gezelschap met een afsluiter op een terras

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
’t Portaal & sporthal Melsele als er op alle pleinen gebasket wordt

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
De Donald Trump’s en andere Bolsenario’s van deze wereld. En stuur Poetin met 
zijn entourage ook maar mee.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Meester Deckers is regelmatig ziek en slaapt tijdens de lesuren. Wij moeten ons in 
stilte bezighouden.

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Luc Verhelst

Paul Staut

ONS ELSKE
Mensen die hard werken maken 
fouten. Mensen die het rustiger 
aan doen maken weinig fouten. 
Ik ken ook mensen die geen 
fouten maken.  Oplossing Crypto 106:   

SJAH   TOUCHE   DADERES   
DRAAGTIJD   MOISTEEK   

DANSPAREN   NATIEBAAS   
BRONSTIJD   GRONDWET   

HUISMIJT   RONKER   
ENGEL  en dus … 
JUDASPENNING

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be

Klantenparking

GELEK AT GEZEET IS 
Ik mag dan een levende legende zijn, 

maar dat helpt niet echt als je een band moet vervangen.

(Roy Orbison)



WEEKENDDIENSTEN 

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

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

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

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de 
maandagochtend 08u00.

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

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

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

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

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

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

cOLOfON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 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 was al van in zijn jeugd een 
speciaal manneke. Hij was rad van 
tong en sommige dingen die hij 
vertelde had hij misschien beter 
verzwegen maar hij had wat men 
noemt het hart op de tong. 
In het tweede studiejaar vertelde de 
meester dat zijn jongens moesten 
proberen om elke dag een goed 
daad te stellen om de mensen uit 
hun omgeving gelukkig te maken. 
Toen de meester om een voorbeeld 
vroeg, was kleine Riekes de eerste 
om de vinger op te steken. 
-We waren gisteren op bezoek bij 
onze tante Anna. Ik vond het plezant 
en toen we buiten waren heb ik nog 
eens omgekeken. En ik zag hoe 
gelukkig tante Anna was omdat we 
allemaal terug naar huis gingen.

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Als je de pensioenleeftijd 
bereikt hebt, beginnen de 
ouderdomskwalen de kop op te 
steken. Zo is het van groot belang 
tijdig naar de oogarts te gaan en 
niet te wachten tot  
je een echte oogkwaal hebt 
opgelopen. Ik had het laatst 
nog gezien bij iemand van mijn 
kennissen hoe hij bij het lezen 
van de krant voortdurend zat 
te MIEREN om toch maar het 
artikeltje tot het einde te kunnen 
lezen. 
‘Mieren’ komt in ons dialect via 
het Franse ‘mirer’ = mikken. Wat 
op zijn beurt afkomstig is van het 
Latijn ‘admirari’ = bewonderend 
aankijken. Denk ook aan het 
Franse woord voor spiegel, un 
miroir. 
Boogschutters hebben er een 
handje van weg om voor elke 
scheut soms lange tijd te staan 
‘mieren.’

VAN EEN ONSCHULDIGE 
GROEPSPRONOSTIEK… 
Sportgokken! Dat kan een onschuldige cafésport 
zijn! Ik weet niet of je het in stedelijke middens nog 
vindt, maar in cafés op den boerenbuiten is het de 
gewoonte in het voetbalseizoen de vaste klanten te 
laten pronostikeren op de uitslag van het komende 
weekend van Waasland-Beveren, SK Beveren, Svelta 
Melsele, Vrasene, Kallo, Meerdonk, Verrebroek, 
Haasdonk, FC Bosdam en bij uitbreiding Kruibeke, 
Bazel en Rupelmonde . En elke maandag maakt de 
cafébaas het klassement op en wie aan de leiding 
staat die komt in de loop van de week die erop volgt 
een keertje meer binnen dan gewoonlijk om een 
pint te drinken en in passant om te genieten van zijn 
ereplaats aan de kop van de rangschikking van de 
pronostiekkampioenen. 
Tot daar zijn geen ‘grove gevaren’ die aan dat 
sportgokken verbonden. 

…NAAR DE GELDKLOPPERIJ… 
Zeker zo lang de gokindustrie zich er niet mee gaat 
bemoeien  
Er begon bij mij argwaan te groeien toen ik op 
de voetbalshirts van Waasland-Beveren en nog 
andere eersteklassers reclame voor Unibet kon 
lezen. Unibet op de truitjes van de voetballers 
op wiens sportprestaties wij bij het gokken( het 
voorspellen van de voetbaluitslagen) onze centen 
inzetten. Hoe lang kan zoiets goed functioneren? 
Een online-gokbedrijf dat onder meer online 

poker, online casino, krasspelen, sportwedden, live 
wedden, bingo en andere gokspelen aanbiedt. De 
Unibet Group plc, heeft zijn hoofdzetel in Malta en 
bestaat naast het merk Unibet nog uit de merken 
Stan James, Maria Casino, Bingo.com en iGame. 
Met miljoenen klanten is het een van de grootste 
online gokbedrijven wereldwijd. Met de hoofdzetel 
in Malta kan je wellicht al zeggen dat de bazen van 
Unibet de Belgische fiscus niet zo vlug op straat 
zullen tegenkomen 
Het bedrijf beschikt in diverse landen over een lokale 
vergunning voor online kansspelen waaronder 
Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Italië, 
Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. 

…WAAR EEN VERGUNNING VOOR 
NODIG IS! 
En wat is die lokale vergunning bij ons waard? Neem 
bijvoorbeeld de stad Sint-Niklaas, eigenaar van café 
Cipierskelder. Iemand wees er de burgemeester op 
dat het volgens de concessievoorwaarden niet kan 
dat er gokmachines staan in voornoemd café, een 
café van de stad nog wel. Onder de klanten zijn er 
heel wat jongeren die gemakkelijk aan gokmachines 
verslaafd raken. 
De uitbater vroeg onlangs verlenging van 
de vergunning voor die gokmachines bij de 
kansspelcommissie maar deze laatste had het 
advies van de burgemeester nodig en die had 
schriftelijk zijn negatief advies overgemaakt. Maar 
dat was ‘zogezegd nooit gearriveerd’ (!?) en toch is 
de verlenging toegestaan. 
De burgemeester zag zich verplicht de uitbater op 
het matje te roepen maar er kwam weer geen reactie. 
En jongelingen en jongedochters kunnen zo verder 
blootgesteld staan aan de uitdaging om ook eens te 
proberen zich daar rijk te gaan gokken. 
Wie informatie wil over verslavingen of een 
luisterend oor zoekt, kan bellen naar 078/ 15 10 
20 of online chatten via de site druglijn.be.

‘t klokzeel
Roger Puynen
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