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Bij de cartoon, lees p. 5

Kinderen in een gezin. Ouders staan voor de taak hun kinderen op te voeden. 
Over die opvoeding is al veel inkt gevloeid. Een halve eeuw geleden was de 
handleiding van Dr. Spock zowat de bijbel voor ouders met kinderen. Te 
idealistisch, werd gezegd, want wie de roede spaart… Is de opvoeder een 
stakker die in het duister tast? Opvoeden is een groeiproces waarbij een eerlijke 
relatie tussen ouder en kind centraal moet staan.

Het kind wil erbij horen. Opvoeders spreken over het ‘wij-gevoel’ dat bij 
kinderen sterk aanwezig is. Vooral voor kinderen van de leeftijd basisonderwijs, 
is de samenhorigheid binnen het gezin heilig. Afwezigheden van een der 
ouders als gevolg van werkomstandigheden worden moeilijk geaccepteerd 
en later kwalijk genomen als een blijvend gemis. Mijn vader kwam nooit 
supporteren als ik voetbalde. Daarentegen staan de positieve ervaringen van 
samen iets te doen. Vakanties met het hele gezin, samen eten, samen kibbelen, 
zich gezamenlijk ergeren bij een spelletje ‘mens erger je niet’, samen tv-kijken. 
Samen iets doen versterkt de band, het wij-gevoel.

Kinderen nemen hun ouders zoals ze zijn - knap, dik of dun – en vragen van hun 
kant dat ouders hen accepteren zoals ze zijn. Ouders aanvaarden vaak niet dat 
hun kind niet al te verstandig is (hij kan het, maar hij wil niet). Kinderen worden 
dikwijls onder druk gezet door ze in een richting te duwen die boven hun niveau 
is. Ouders geven toe aan de toenemende druk van de maatschappij: presteren, 
de beste zijn, assertief, diploma’s halen, carrière maken, geld verdienen. Men 
vergeet soms dat de belangrijkste taak van een kind is kind te zijn. 

Opvattingen in verband met opvoeden zijn tijdsgebonden. In de jaren 60 
van vorige eeuw was er het succes van de antiautoritaire opvoeding (een 
jongen wou niet naar de antiautoritaire school, maar hij moest van thuis). 
Tegenwoordig is men er van overtuigd dat men als ouder wel soepel mag 
wezen, maar toch duidelijk moet maken waar de grenzen liggen. Te veel 
tieners en adolescenten zijn zo verknocht aan hun smartphone dat hun gedrag 
kenmerken van een verslaving vertoont. Het is niet gemakkelijk voor ouders om 
te weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Vader of moeder word je zonder er 
eerst een opleiding voor te hebben gevolgd. In deze tijden van nieuwe media, 
kan sport of een jeugdbeweging een gezonde afleiding zijn. 

Jongeren vinden dat ze teveel worden betutteld, maar doen later hetzelfde 
bij de eigen kinderen. Ouders kunnen het niet laten. Liefde als alibi voor een 
ouderwetse, verbale oorlog. Sommige kinderen zijn onuitstaanbaar, alsof ze 
reeds volwassen zijn.
Zowel kinderen als ouders zijn voortdurend in evolutie en elke leeftijd heeft zijn 
eigen problemen en creëert nieuwe uitdagingen. Zoals een puber het uitdrukte: 
ik heb het niet gemakkelijk thuis, mijn ouders zitten volop in een midlifecrisis.

Het wij-gevoel
Wilfried Andries

1

Enkele weken geleden won BLUAI de tamelijk prestigieuze Humo’s Rock rally. Een 
berichtje dat misschien door de mazen van het net zou geglipt zijn, ware het niet 
dat de frontvrouw van de band (die trouwens enkel uit jonge vrouwen bestaat) 
een rasechte Beverse is. Catherine Smet is de naam en we hadden een aangenaam 
interview met haar.

Mag ik jou omschrijven als de frontvrouw van de nieuwe Vlaamse popsensatie 
BLUAI ?

Ik ben inderdaad de frontvrouw van BLUAI. De band bestaat ook uit Mo Govaerts 
op drums, Caitlin Talbut op bas en Amina Parago op gitaar. De max dat je ons 
nieuwe Vlaamse popsensatie noemt! We omschrijven onze muziek zelf als 
dromerige indie folk en pop met af en toe een ruwer randje dat aanleunt bij 
slacker pop.

Wie is eigenlijk Catherine Smet ?

Ik ben geboren te Beveren op 19 november 1996. Peter Smet en Carine De 
Smedt zijn mijn ouders. In Beveren is mijn familie gekend door ons familiebedrijf 
GSmet. Zelf werk ik niet in het bedrijf. Ik groeide op in Beveren en ging naar de 
Broederschool vlakbij mijn ouderlijk huis. Later ging ik in Antwerpen naar school, 
waar ik nu ben blijven plakken om te studeren aan het KASK te Antwerpen. Dat 
laatste is best moeilijk geworden om te combineren met een muziekcarrière. 

Wanneer en hoe kwam je eigenlijk voor de eerste maal in contact met muziek ?

Ik kwam voor het eerst in contact met muziek maken toen ik 9 of 10 jaar was en 
bij mijn neef Gilles thuis een drumstel zag staan. Ik was meteen gebeten door het 
instrument en begon niet veel later zelf ook te drummen. Mijn ouders hebben 
veel kabaal te verduren gehad in mijn tienerjaren. 

Catherine Smet
Frontvrouw van BLUAI

Paul Verelst
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Ik vind het nog steeds heel grappig dat ik opgroeide met cd’s van Celine Dion en Robbie Williams in de 
auto. Mijn muzikale opvoeding reikte van ‘my heart will go on’ tot ‘Let me entertain you’. We leven in de 
tijd van het internet dus gelukkig ging ik toen ik jong was al snel snuisteren op het internet naar muzikale 
ontdekkingen. Ik moet er wel bijzeggen dat we met de band heel vaak mee kwelen met Celine Dion als we 
onderweg zijn naar een show. Wat een topstem.
 
Wanneer ben je dan zelf muziek beginnen maken/spelen ?

Toen ik 14 was begon ik ook gitaar te spelen. Ik merkte al snel dat zelf liedjes schrijven een fantastische 
uitlaatklep was. Pas toen ik 19 was durfde ik te delen wat ik maakte op het platform Soundcloud. Ik had 
nooit echt veel ambitie om muziek naar buiten te brengen omdat ik erg veel last had van plankenkoorts. 
Na een deelname aan De Nieuwe Lichting en uiteindelijk in de selectie van de laatste 30 te belanden in 
2021 kreeg ik de vraag om enkele shows te spelen. Toen is de bal aan het rollen gegaan en ben ik door er 
aan te beginnen over mijn angst geraakt. Nu doe ik niets liever dan live spelen. Nadat ik mijn band bijeen 
heb gekregen waren we niet meer te stoppen.

Wie zijn jouw muzikale voorbeelden of idolen ?

Enkele grote voorbeelden voor mij zijn Adrianne Lenker, ook wel van Big Thief, Phoebe Bridgers, Angel 
Olsen, Haim, Indigo De Souza, Miya Follick en nog zo veel meer grote powervrouwen in de muziek. 

Vanwaar de naam BLUAI ? Is het de naam van het collectief of eerder een pseudoniem van Catherine 
Smet zelf ?

De naam komt heel simpel van ‘Blue Eye’, maar dan geschreven als BLUAI. Ik heb zelf blauwe ogen dus ik 
ben niet ver gaan zoeken naar de naam. Eerst was de naam bedacht in het kader van een solo project, 
maar ik vind het nog steeds een coole bandnaam.

Een all-female band (of hoe noemen jullie dat in mooi Nederlands?) is geen unicum maar wel eerder 
een uitzondering, is dit altijd een bewuste keuze geweest ? 

We noemen onszelf gewoon een girlband. Het is zeker en vast een uitzondering, zeker in het Vlaamse 
muzieklandschap. Er zijn veel female fronted bands of bands die vrouwelijke muzikanten hebben, maar veel 
te weinig bands die enkel uit vrouwen bestaan. Het is altijd een bewuste keuze geweest om enkel vrouwen 
in de band te hebben. Het is wel duidelijk dat er te weinig vrouwen op een podium staan in vergelijking 
met mannen. Wij brengen daar graag verandering in. Mijn boodschap aan alle meisjes met interesse in 
muziek maken is duidelijk: begin er gewoon aan ondanks wat iemand ook zegt! Mo en ik hebben ook een 
podcast gemaakt waarin we dit probleem belichten. Bij onze podcast Keuvelsessies nodigen we enkel 
powervrouwen uit de muziekindustrie uit om hun verhaal te doen. Je kan deze beluisteren op Spotify.

Plots bekend worden in heel Vlaanderen door een rubriek in Iedereen beroemd op Een, winnaar 
worden van de Humo’s Rock rally, het ene na het andere interview moeten geven, optredens bij de 
vleet… wat doet zoiets met Catherine en, bij uitbreiding, met de andere dames van de band ?

We genieten er ten volle van. Het is een mooie duw in de rug geweest voor de band want het enige dat 
we willen is muziek maken en dit delen met de wereld. Spelen, spelen en nog eens spelen. Ik kan nog 
steeds niet goed geloven dat we al deze wedstrijden gewonnen hebben, maar ze waren een fantastische 
springplank om het verder te schoppen  met BLUAI en om vele podia te betreden in België. Humo’s Rock 
rally was de kers op de taart na De Nieuwe Lichting en Sound Track. Zeker omdat HRR al jaren meegaat en 
er amper vrouwelijke winnaars uit de bus kwamen, laat staan vrouwen die de selectie haalden. Het voelt 
wel alsof we een verandering teweeg brengen. 

Heb je zoiets als een masterplan voor de toekomst als het over muziek gaat ? 

Ons doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze muziek en zoveel mogelijk te spelen. Dat is 
namelijk onze grote liefde, voor een publiek staan en proberen hen te ontroeren. Onze grote droom is om 
ook in het buitenland te gaan spelen. We willen graag toeren in het buitenland met onze plaat. 

Hoe ziet de nabije toekomst eruit voor BLUAI ?

Komende zomer gaan we veel kilometers maken 
met de band want we gaan enorm veel shows 
spelen. Daarnaast kijk ik er geweldig hard naar uit 
om iedereen te ontmoeten die BLUAI een warm 
hart toedraagt. We kunnen niet wachten om alle 
festivals en zalen plat te spelen. In juni droppen we 
een volgende single en in november komt onze 
eerste EP eraan. Deze is al een tijdje klaar en we zijn 
er enorm trots op. De toekomst ziet er alleen maar 
rooskleurig uit.
Op Facebook en Instagram kan je zien waar we 
zullen spelen en op Iedereen Beroemd kan je onze 
grootste avonturen van dichtbij meevolgen. 

Bedankt Catherine voor deze fijne babbel en nog 
veel succes gewenst.
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Hier de uitslagen van de sportmarathon van begin mei, zeg maar de schaal Van Puymbroeck. 

PLAATS   NAAM PLOEG     PUNTEN
1 JH DJEM (zie foto)    74
2 CHIRO MELSELE     71
3 DE KRABBERS     70,5
4 SCOUTS BEVEREN     69
5 GENE ZEVER     68
6 DE PJEISWEPSEN       64,5
7   SPORTING 37     59,5
8   DE FLANELLE BENEN    54,5 
9   DE SOSSISSEN     52,5
10   TROGH TEAM     50,5
11   MAXIMAAL MEILSEN    48
12   EETSJPIE      47
13   KLJ MELSELE     44,5
14   ’ t KARUUR     39  

Winnaar Massacross : Heren   Basiel Wautier – Sporting 37 -  Aantal deelnemers : 114
          Dames  Lore Wauters  - KLJ Melsele -  Aantal deelnemer 104

     Winnende ploeg Massacross :  JH DJEM
     Winnaar FAIR PLAY :  ‘ t KARUUR 

Vandaag hebben we het over ‘oud worden ‘ in deze 
veranderende tijden.  Ik vond er een mooi gedicht 
over :

Het is gewoon niet voor te stellen 
je moet met een mobieltje bellen 
je kunt er ook een tekst op lezen 
je moet alt’ bereikbaar wezen 
en dat kan dus niet gewoon 
met een vaste telefoon
Wil je een treinkaartje kopen 
neen, niet naar de balie lopen 
daar is niemand meer te zien 
je kaartje komt uit een machien 
je moet dan overal op drukken 
in de hoop dat het zal lukken 
pure zenuwsloperij 
achter jou zie je een rij 
kwaad en tandenknarsend staan 
want die trein komt er al aan
Bij de bank wordt er geen geld 
netjes voor je uitgeteld 
want dat is tegen de cultuur 
nee, je geld komt uit de muur 
als je maar de code kent 
anders krijg je nog geencent
Man, man, man wat een geploeter 
alles moet met de computer 
anders doe je echt niet mee 
op www en punt be 
vind je alle informatie 
en een hele hoop frustratie 
neen het is geen kleinigheid 
ouder worden in deze tijd

Uit Melsele 14
Paul Staut

KONINKLIJKE BEVERSE FOTOCLUB 
Op vrijdag 3 juni 2022 kan je een projectieavond bekijken met digitale reeksen, gemaakt door de leden van de Koninklijke Beverse Fotoclub. 

De avond projectie gaat door in het lokaal in de Pastoor Steenssensstraat 39 te Beveren, vrij parkeren kan aan de kerk in de Pastoor 
Steenssensstraat te Beveren. Het projectielokaal is helemaal achteraan achter de ingang van de plaatselijke BiB. 

Aanvang om 20 uur, deuren open om 19u30 
Inkom vrij, vooraf aanmelden gewenst, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

Meer info en reserveren kan op tel. Nr. 03/7753629. 
E-mail: rogervanvossel@telenet.be 

Tijden 
veranderen

Jacques Bosman



Het is eind mei en de lente bereikt zijn absolute top. De natuur 
en de tuinen zitten dankzij de zachte winter en de mooie lente 
die we hadden minstens twee weken voor op schema. De regen 
die er gevallen is, was meer dan welkom.

Alhoewel het grootste deel van de blauwe regens of wisteria’s 
uitgebloeid is, is er in mijn tuin toch een late soort die nog 
prachtig in bloei staat. Wisteria frutescens ‘amethyst falls’ is een 
Amerikaanse blauwe regen die maar een derde van de lengte 
van de ‘gewone’ soorten groeit. Voor mensen met een kleinere 
tuin of die niet constant willen klaar staan met de snoeischaar 
en toch een mooie blauwe regen in de tuin willen is dit een 
pracht van een oplossing. Bovendien krijgt hij na de bloemen 

ook geen lange peulen met zaden. Dat kan voor velen ook een pluspunt zijn. Je zou hem ook perfect in een 
grote pot over een draadwerkje kunnen laten groeien. Heel mooi op een balkon of terras. Daar zal hij met zijn 
op druiventrossen gelijkende en licht geurende bloementrossen veel plantenliefhebbers blij kunnen maken. 
Alweer een aanrader!

Een plantje waar ik elk jaar naar uitkijk en waar ik vrij trots op ben is het venusschoentje (Cypripedium 
kentuckiense). Het is een wilde orchidee, afkomstig uit de bossen van het zuidoosten van de Verenigde Staten. 
De bloem lijkt op een pantoffeltje, vandaar ook de Engelse naam ‘lady’s slipper orchid’. Ik plantte het een tiental 
jaren geleden in mijn tuin aan en na enkele jaren geduldig wachten kreeg ik mijn eerste bloemen. Sindsdien 
komen er begin mei telkens enkele stengels met elk een gele bloem met donkerbruine gedraaide kelkbladen 
te voorschijn. Heel speciaal. In de natuur in hun thuisland zijn de planten sterk bedreigd wegens het verlies 
van hun habitat, maar dank zij de vermeerdering in labo’s kunnen we hier nog genieten van hun speciale 
bloemenpracht. Gemakkelijke plantjes zijn het niet. Ze stellen nogal specifieke eisen aan hun groeigebied, 
maar met enkele uren zon in de ochtend, halfschaduw in de namiddag en een vochthoudende maar goed 
doorlatende en licht zure bodem kom je al een heel eind. Maar als de bloei dan lukt maakt het je dag weer 
goed.

Een paar jaar geleden vertelde ik hier dat mijn mooie, veertigjarige perelaar ‘beurré hardy’ met die hele lekkere 
vruchten het begeven had. In de plaats daarvan plantte ik een meidoorn aan (Crataegus x lavalleei ‘carrierei’). 
Zoals je aan de naam kan zien is het geen ‘gewone’, maar een kruising tussen twee soorten. De keuze die ik toen 
maakte om de boom aan te planten is de juiste gebleken. Hij heeft gezonde donkergroene bladeren en bloeit in 
mei overvloedig met grote tuilen witte bloemetjes 
met een geeloranje hartje. In bloei is het een lust 
voor het oog. In de herfst gaat het schouwspel 
gewoon verder en kleuren zijn dikke bessen 
donkerrood. Ze blijven lang aan de boom zitten 
tot ze in december door de vogels opgegeten 
worden. Wat wil je nog meer van een boom? 

Mei is ook de bloeitijd van de pioenen. Terwijl de 
bloei van de gewone gele boompioen reeds een 
aantal weken achter ons ligt, is de bloei van de 
kruidpioenen nu volop aan de gang. Ze hebben 
hun bijnaam van lenteroos niet gestolen. Wie van 
mooie bloemen houdt kan er niet genoeg van in 
de tuin hebben. Er zijn trouwens ook geurende 
exemplaren bij, nóg een pluspunt. Hoe mooi kan 

In de tuin
Lente

François Seghers

4

Wisteria ‘amethyst falls’.

Het venusschoentje. Meidoorn.

het zijn wanneer die prachtige planten met vele 
dikke, volle bloemen staan te schitteren in de zon? De 
Japanse professor Itoh kruiste de boompioen met de 
kruidpioen en gaf zo zijn naam aan de Itoh-hybriden. 
Daarvan staat de cultivar ‘Cora louise’ nu in mijn tuin 
te pronken in de zon. Gewoonweg schitterend! Maar 
zoals vele mooie liedjes niet lang duren, duurt de 
bloei van de pioen ook niet lang. Maar we kunnen 
het maar gehad hebben. De boodschap is: geniet 
ervan zolang het kan, er zijn andere bloeiers die klaar 
staan om de tuinier te verblijden.

In de lange rij van de mooie Japanse sneeuwballen 
heeft Viburnum plicatum ‘grandiflorum’ toch een 
mooi plekje veroverd. Tijdens de eerste helft van mei 
bloeit hij met dikke, aanvankelijk lichtgroene maar 
nadien verkleurend naar spierwitte bolvormige 
bloemtrossen. Heel mooi en een blikvanger in de 
meituin. Wie nog een plaatsje over heeft voor een 
heester moet niet meer twijfelen.

Wie de eendagsbloem (Tradescantia virginiana) 
in zijn tuin heeft wil haar nooit meer kwijt. Het is 
een vaste plant die afkomstig is uit de staten aan 
de oostkust van de Verenigde Staten en zoals zijn 
naam het zegt, elke bloem bloeit maar één dag. 
Maar dat is niet erg want er zijn weer tientallen 
die de bloei de dag nadien overnemen. De grote 
pollen met donkerblauwe bloemen zorgen weken 
aan een stuk voor veel lenteplezier. Bovendien zijn 
het gemakkelijke langlevende planten die weinig 
eisen stellen aan de bodem en bijna overal bloeien. 
Nog een tip! We zijn in de week van de Londense 
Chelsea Flower Show, dus tijd voor de ‘Chelsea 
shop’. Wie in de border vaste planten heeft zoals 
campanula’s, asters, echinacea’s, phloxen en veel 
andere, kan ze nu met een derde terugsnoeien. Zo 
vertraag je de bloei met enkele weken, maar staan 
de planten steviger op hun benen en vallen ze niet 
meer om. De bloemen zijn dan ook wat kleiner 
maar je krijgt er ook veel meer. Door een gedeelte 
van de planten te snoeien spreidt je ook de bloei. 
Ik doe het elk jaar en het resultaat is telkens prima. 
Geniet nog van de mooie lente in park, tuin en de 
natuur!Pioen ‘Cora Louise’.

Viburnum plicatum grandiflorum.

Eendagsbloem.
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Als er iemand tot de verbeelding spreekt en een 
nieuw tijdperk in de ontwikkeling van wetenschap 
heeft ingeluid, dan is het wel Einstein. Hij was 
een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch 
natuurkundige van joodse afkomst. Hij werd geboren 
in Ulm (Duitsland) en bracht het grootste deel van 
zijn jeugd door in München, waar zijn ouders een 
winkeltje hadden. Hij ontwikkelde al op jonge leeftijd 
het talent om ingewikkelde wiskundige concepten 
te begrijpen. In 1902 kreeg hij een betrekking op het 
Zwitsers patentenbureau in Bern. Hij wordt algemeen 
gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen 
uit de geschiedenis, naast Isaac Newton.

In 1905 ontwikkelde hij zijn 
speciale relativiteitstheorie. 
E = mc2,   is waarschijnlijk 
de meest bekende 
natuurkundige formule 
ooit geschreven en is 
afgeleid uit de speciale 
relativiteit. Je komt de 
formule overal tegen: op 
T-shirts, koffiemokken of 

stropdassen. Ze drukt de relatie uit tussen massa 
en energie en drukt de hoeveelheid energie uit 
die een bepaalde massa vertegenwoordigt. E staat 
voor energie in Joule, m de massa in kg en c is de 
lichtsnelheid (299.792.458 m/s). Door de enorme 
grootte van c vertegenwoordigt  een kleine massa 
een grote hoeveelheid energie. Ter illustratie: 1 gram 
massa komt overeen met 89,88 x 1012 Joule. Dit is 
de energie van een bom van 21,4 kiloton TNT of de 
energie van de atoombom Little Boy die in 1945 
Hiroshima verwoestte. 

Bij een kernrectie zoals de kernsplijting van uranium 
in een kerncentrale is er een massaverlies dat omgezet 
wordt in energie. Dat verklaart de gigantisch hoge 
energie die er vrijkomt.

Eureka!
Aflevering 45

Albert Einstein (1879-1955) 
Relativiteit

Wilfried Andries

Einstein is ook bekend om zijn uitspraken. 
Een bloemlezing:

Verbeelding is belangrijker dan kennis.

Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, 
moet je in beweging blijven.

Als je het niet simpel kan uitleggen, begrijp je 
het zelf niet goed genoeg.

Te midden van de moeilijkheid ligt de 
mogelijkheid.

Twee dingen zijn oneindig: Het universum en 
menselijke domheid; en van het universum weet 
ik het niet zeker.

Toeval is Gods manier om anoniem te blijven.

Het belangrijkste is dat je niet stopt met vragen 
stellen. Er is een reden dat er nieuwsgierigheid 
bestaat.

Kijk diep in de natuur, en dan zul je alles beter 
begrijpen.

IN ALLE STILTE
Een vriend van mij, een vriend van mij had 
kanker
Maar goeie vrienden laat je niet alleen
Al wist ik dikwijls niet wat ik moest zeggen
Ik ging er elke week toch even heen

In feite zou ik gister weer gegaan zijn
Dat hoefde niet meer, zei het ochtendblad:
“Gestorven onze zoon en broer en zwager...
In stilte gecremeerd...” en dat was dat

In stilte jee, waarom in alle stilte?
Het was zijn laatste wens, dat stond erbij
Ik snap ‘t niet, dat zou hij mij niet aandoen
Dat is gewoon gelogen volgens mij

Ik ga niet in een hoekje zitten huilen
Ik scheur ook het behang niet van de wand
Maar toch: waarom is sterven en begraven
Verbannen naar een hoekje van de krant?

‘k Heb ook een advertentie laten zetten
Je wilt toch wàt, als afscheid, als besluit
“Dag Jaap, ik zal je heel erg missen - Ivo”
Maar Jezus, wat zag dat er lullig uit!

Als ik ooit doodga, kom dan allemaal maar
En hou je flink of snotter, alles mag
Vooruit, laat ‘t maar druk zijn en luidruchtig
Ik zorg wel voor de stilte op die dag.

Ivo De Wijs (1945)

Wat blijft
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Kruiswoordpuzzel 282

CRYPTO 108 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) in een toestand van gereedheid (5) vader (7) vorm (8) spijker (10) (van streken) 
kaal, onvruchtbaar (11) tonen v zijn gedachten, gevoelens (12) cirkelvormig 
(14) Chinese achternaam (15) loofboom (16) populaire vorm voor ‘sort of’ (Eng) 
(19) kegel, kegelvormig voorwerp (21) telwoord (23) Nederlands Dagblad (25) 
aartsvader uit het O.T. (27) het heilige boek van de islam (29) kleur (31) vertering 
door vuur (32) aanduiding dat de som moet genomen worden
Verticaal: 
(1) melk of room in een karn bewerken om er boter of karnemelk v te maken (2) 
leerling (3) specerij (4) rede, verstand (5) schrijfmateriaal (6) reeds (7) Chinees 
politicus en partijleider (9) soort (10) metalen of kunststof steunverband (13) 
directie special units vd federale politie (17) voorzetsel gevormd uit te + den (18) 
op een andere manier (20) houding (22) stapel (24) in een raam gevat vlechtwerk 
v draad, tegen binnenvliegen v insecten (25) jongensnaam (26) Belgische kring 
voor linguïstiek (27) Koninklijk Besluit (28) zonnegod (30) Europese Unie

Oplossing kruiswoordpuzzel 281

We horen of lezen dagelijks over de prijzen van brandstoffen die de pan uit rijzen. 
Gaan we ons nog kunnen blijven verwarmen in onze woonst de komende winters? 
Eén soort van de brandstoffen die vroeger bij ons voor warmte zorgden zijn 
de steenkolen. Ze komen voor de huisverwarming bijna haast niet meer in 
aanmerking omdat ze fossiele brandstoffen zijn met de slechte faam van 
vervuilend voor het milieu. 
Er is een tijd geweest dat je voor steenkool naar het eind van de wereld zou 
gelopen hebben en dat wist de plaatselijke overheid in Beveren in de Eerste 
Wereldoorlog zodat zij aanplakbrieven uithing die het bezit van steenkool wilde 
regulariseren. 
Ik zie je het voorhoofd fronsen omdat ik hier iets schijnbaar leugenachtigs aan ’t 
vertellen ben. 
Maar ik zal mij verduidelijken: wat ik hier neerschreef is waar en het gebeurde 
o.a. op 3 november 1917. Burgemeester Alfred Lesseliers ondertekende die dag 
een  aanplakbrief die de titel droeg: KOLENVOORRAAD.  
Op bevel van de heer Zivilkommissar van Sint Nicolaes van den 28e October 1917 
moest dit bericht door de gemeentebesturen verspreid worden en er stond te 
lezen:‘De huishoudens welke tot den 31e december 1917 met brandstof voorzien 
zijn moeten ervan voor den 15e November a.s. op ’t gemeentehuis de aangifte 
doen. De in gebrek blijvende zal strafbaar zijn.’ 
In kleinere letters stond er te lezen dat ‘al wie kolenvoorraad heeft welke tot den 
31e december 1917 voor hem en zijn gezin voldoende is en niettegenstaande 
nog kolen ontvangt van de Landeskohlenverteilungsstelle of van de met de 
verdeeling gemachtigde onderbureelen of van kolenhandelaars , strafbaar is en 
vervolgd zal worden en berecht als overtreding van enkele policie.’ 
Het was wel triest gesteld met onze kolenbevoorrading in een land als Belgë 
dat zelf koolmijnen ontgon en moest ervaren dat sinds de oprichting van de 
Landeskohlenverteilungsstelle er voortdurend tekorten waren van steenkool 
voor goederentransport met stoomboten en treinlocomotieven. En als die 
locomotieven stil bleven staan zouden de tekorten nog oplopen. Die Duitse 
instelling voerde de Belgische kolen grotendeels naar de eigen heimat. 
Daarom dan maar bij ons de kolen voor huisbrand gewoon gerantsoeneerd. De 
brave Belg zou wel kou lijden en zo verhinderde men ook de doorverkoop op de 
zwarte markt.  

Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?

rOger puynen

GUST

Och zei Gust, nu heeft 
de gemeente juist een 
groot gemeentehuis 
gebouwd met nog 
heel wat leegstaande 
bureau’s, en nu wil 
Kruibeke niet meer.
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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

In het weekend van 14 en 15 mei was er het initiatief  
‘Atelier in Beeld’ georganiseerd door  ‘Kunstwerkt’ 
gespreid over heel Vlaanderen. Het waren open 
atelierdagen voor beeldende kunsten. Tips werden 
gegeven voor boeiende ateliers waar je kunstenaars 
kunt ontmoeten die werken met een bijzondere 
techniek en materie. Dan denken wij als Bevenaars 
spontaan aan Lut De Baere uit de Alice Nahonlaan. 
En inderdaad zij kreeg de vermelding ‘niet te missen’ 
op tip 1. Lut was daar vanzelfsprekend fier over. We 
gingen een kijkje nemen.

Lut werkt in haar openluchtatelier met 
metaalfragmenten afkomstig van een in 1953 
gezonken en tot ontploffing gebracht schip. 
Deze grillige staalfiguren verwerkt ze tot unieke 
sculpturen. Deze assemblages zijn geïnspireerd door 
gevoel, emotie, natuur, mensen… Afval bestaat niet, 
zegt Lut. Wat voor vele mensen als dusdanig wordt 
bestempeld, kan ze verwerken tot iets mooi of zelfs 
nuttig. Je komt ogen tekort in haar openluchtatelier-
museum.

Lut volgde aan de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunsten Berchem & Instituut Roger 
Avermaete de richting schilderkunst. Aanvankelijk 
specialiseerde ze zich in portretkunst, maar 
ondertussen sloeg ze de weg in waar ze zich perfect 
thuis in voelt. De woning en tuin zijn een uiting van 
haar passie voor hergebruik van materialen. Met het 
zonnige weer waren de sculpturen nog frisser en 
expressiever. 

Mijn aandacht werd getrokken door het sculptuur op 
de foto. Lut gaf er graag wat uitleg bij. Alhoewel het 
opgebouwd is uit stroef metaal, straalt de houding 
toch een zekere souplesse uit. Er moet nog wat aan 
gesleuteld worden, hier en daar wat laswerk om solide 
genoeg te zijn en een plaatsje te verdienen in de 
weelderige beeldentuin. De patine van het verroeste 
ijzer zit vol kleurschakeringen en straalt warmte uit. 

Lut stelt regelmatig tentoon en nu is ze aanwezig in 
de jaarlijkse expositie van de Koninklijke Kunstkring 
De Meiboom in OC Boerenpoort, nog te bezichtigen 
op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei telkens van 
13.30 tot 17.30 uur. Allen daarheen.

Atelier in beeld
Lut De Baere

Van schroot tot kunst
Wilfried Andries

ONS ELSKE  

Als je kalm blijft tijdens een woedebui, 
bespaar je 100 dagen van droefheid. 

SPREUK VAN 
’T JAARGETIJ 

Een bijenzwerm in mei,  
goed teken voor de wei. 

GELEK AT 
GEZEET IS 

De beste manier om iets te leren, is er les in te geven.
 (Seneca)



Muziek 
verzacht de 

zeden
Paul Verelst
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In Memoriam
Roger Puynen

Op zondag 26 mei 1974 traden “Peter and his Rockets” 
op tijdens de jaarlijkse Aardbeifeesten in Melsele. Die 
avond was trouwens nog een landgenote van hem 
aan het werk op de feesten – het contrast kon niet 
groter zijn – De Zangeres Zonder Naam.

Peter Koelewijn, afkomstig uit Eindhoven, hoorde in 
de jaren vijftig het nummer “Long Tall Sally” van Little 
Richard. Het zou zijn leven veranderen. Rock- ’n roll, 
dat zou ook zijn toekomst worden. Die muziek was 
bijna niet te horen op de radio. Peter zou de platen 
gehoord hebben van Amerikaanse soldaten die in 
Duitsland gelegerd waren maar die regelmatig in 
Eindhoven een stapje in de wereld zetten. Koelewijn 
wilde absoluut ook zelf muziek maken en in 1959 
vormde hij “Peter en de Rockets”. Vervolgens slaagde 
hij erin om een auditie te versieren bij platenlabel 
Bovema. Enkele dagen voor die afspraak schreef 
hij “Kom van dat dak af”. De andere bandleden 
hadden hier echter nog geen weet van. Pas toen ze 
in de trein stapten speelde hij het nummer voor. De 
jongens vonden het goed maar niemand had het 
dus kunnen instuderen. Geen probleem… de treinrit 
van het zuidelijke Eindhoven naar het noordelijke 
Heemstede, waar Bovema gevestigd was,   bleek lang 
genoeg om het nummer onder de knie te krijgen. 
Tijdens de auditie werd het nummer in één take 

opgenomen. De platenmaatschappij wilde 
het nummer eerst niet uitbrengen omdat de 
directeur het maar een hoop herrie vond… 
Als Co de Cloet van het Hilversumse 
radioprogramma “Tijd voor Teenagers” de tape 
toevallig niet gehoord had, was het nummer 
misschien wel voor altijd in een lade blijven 
liggen. Hij adviseerde de platenmaatschappij 
om het nummer meteen uit te brengen. De 
eerste Nederlandstalige rock- ’n rollhit was 

geboren. “Kom van dat dak af” stond zowel in België 
als in Nederland maandenlang op nummer één in de 
hitparades.
Behalve als artiest ontwikkelde Peter Koelewijn zich ook 
als een zeer succesvolle producer voor allerlei artiesten 
uit de lage landen zoals Bonnie St. Claire, Nico Haak, 
Babe en in de jaren negentig vooral…Helmut Lotti. 
Nummer 1-hits die Koelewijn produceerde waren o.a. 
“Beestjes” van Ronnie & De Ronnies (1967), “Kom uit 
de bedstee mijn liefste” van Egbert Douwe (1968) en 
“Alice…who the fuck is Alice” van Gompie in 1995, die 
uiteindelijk Koelewijn zelf bleek te zijn.
Peter presenteerde ook diverse radioprogramma’s. Zo 
verzorgde hij tijdens de jaren tachtig een tijdje een 
ochtendprogramma voor de KRO op het toenmalige 
Hilversum 3. In de jaren zeventig presenteerde hij 
bij Radio Luxemburg, eventjes bij BRT 2 en af en 
toe als invaller bij Radio Veronica. Omdat Veronica 
in 1974 moest verdwijnen nam hij het nummer 
“Veronica sorry” op, dat opnieuw een grote hit werd. 
Verder herinneren we ons hits en meezingers zoals 
“Als ik God was”, “Je wordt ouder papa” en uiteraard 
“Angeline, mijn blonde sexmachine” een nummer dat 
indertijd door jong en oud werd meegebruld maar 
vandaag de dag niet meer zou kunnen bestaan. The 
times, they are a changin…

Op 27 april overleed Armand Tilleman, tot voor 
kort nog een van de actiefste bewoners van RVT 
De Notelaar. Hij was te Verrebroek geboren op 
7 maart 1923 en was de weduwnaar van Maria 
Van Puymbroeck. Hij had een dochter, Simonne; 
2 kleinkinderen en een achterkleinkind. 
Hij was ruim gekend als lid van de Petanqueclub 
Vrasene. 
 
De grote kunst van mens te zijn bleef hij zijn 
leven lang betrachten  
En door zijn woorden ’t leed verzachten.(Leo 
Vercruyssen) 
 
‘99 jaar aan fascinerende verhalen waarin jong 
en oud konden verdwalen. Een bron van energie 
die niet te stoppen was, iemand die nooit zei: ‘Ik 
pas.’ Zijn ongelooflijke drijfveer zorgde overal 
voor een fantastische sfeer. Vol enthousiasme 
ging hij door het leven en nam hij alle kansen die 
het hem kon geven. 
Sommigen kenden hem als melkboer of 
krantenman, met een lach die elke ruimte 
oplichten kan. 

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

Van alle chemische stoffen is water de belangrijkste  en ook een speciaal geval. Alle andere stoffen 
vertonen een normaal gedrag: ze zetten uit bij verwarming en krimpen bij afkoeling. Temperatuur is nl.  
een maat voor de beweging van de moleculen. Hoe warmer hoe meer plaats ze innemen en dus zet de 
stof  uit. Het gevolg is dat de massadichtheid (massa per volume-eenheid) van een vaste stof groter is 
dan die van de vloeistof. De vaste stof zinkt , de vloeistof bevindt er zich boven.

Dat is buiten water gerekend. Bij water is het net omgekeerd, bij het bevriezen zet water uit. Als je 
een fles water in de diepvries plaatst, dan bemerk je dat wel, het glas vriest kapot. Als het uiterst koud 
is kunnen waterleidingen springen. Het is een uitzonderlijk gedrag waarvoor vissen dankbaar zijn. IJs 
heeft een lagere massadichtheid dan vloeibaar water en drijft boven.  Als het zich zou gedragen als de 
andere stoffen, dan zou het ijs naar beneden zakken en zou een vijver volledig kunnen dichtvriezen, vol 
met diepvriesvis. Water van vier graden is het zwaarst en beneden in de vijver wordt het nooit kouder 
en is er een aangename atmosfeer voor vissen.

Water heeft nog andere uitzonderlijke eigenschappen. Het kost veel energie om het op te warmen, 
bijgevolg geeft het achteraf de warmte langzaam af. Centrale verwarming of een kruik bedverwarmer 
gebruiken deze eigenschap. Het zorgt ook voor een zacht zeeklimaat want de opgestapelde warmte 
van de zomer wordt langzaam in de winter afgegeven.

De wetenschapper
Water

Wilfried Andries
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SPORT
Gele ditjes - Blauwe datjes

Rudy Beck

HRS HAASDONK speelt opnieuw in eerste 
provinciale. In de eindrondes ging het winnen 
op reeksgenoot Heikant Zele waar het een 
2-0  achterstand omboog tot een 2-3 zege 
met ondermeer twee goals van HERRVE 
ONANA. Haasdonk is daarmee een verdiende 
promovendus want het pakte 4 op 6 tegen 
SK Beveren en eindigde ook tweede in de 
eindstand op 4 punten van Beveren. Het had 
zelf 4 punten voorsprong op de nummer drie. 
KSK KALLO verzekerde zich dan weer tot het 
behoud in tweede provinciale door haar twee 
eindrondewedstrijden te winnen. 
Na 38 jaar slaagde TRABZONSPOR er in om nog 
eens kampioen te worden in Turkije (de zevende 
keer in haar geschiedenis). URBAIN BRAEMS 
was er twee keer trainer (89-90 en 91-92). In 
zijn tweede periode won Trabzon met JM PFAFF 
in doel de Turkse beker. Ook WB-verdediger 
MANUAL DA COSTA heeft een verleden bij 
Trabzon. 
De Ivoriaan GERVINHO, die vandaag (27 
mei) 35 jaar wordt,  maakt deel uit van het 
kampioenenteam van Trabzon. Op de 11de 
speeldag blesseerde hij zich zwaar (gescheurde 
kruisbanden) en was er een inactiviteit voorzien 
van minstens acht maand. Zijn contract werd 
tijdelijk ontbonden en vervangen door een 
nieuwe overeenkomst voor het seizoen 2022-
2023 . Ondertussen revalideert Gervinho in 
Dubai. 

Voor het eerst hebben we ook een oud-speler in 
de competitie van ESTLAND . De Ghanees DAVID 
ADDY speelt er bij JALGPALLIKOOL TAMMEKE, 
een ploeg uit Tartu, de tweede stad in Estland. 
De 32-jarige linkerverdediger speelde het 
seizoen 2014-2015 voor WB. In Estland loopt de 
competitie van maart tot november. 
AARON VERWILLIGEN keert terug naar België. De 
verdedigende middenvelder (28 jaar) speelde 3 
jaar bij het Nederlandse HSV Hoek. Verwilligen 
debuteerde  in januari 2011 op het veld van KV 
Tienen als invaller voor Kristof Snelders. In 2012 
verliet hij WB dat hem uitleende aan Temse en 
later Union. Volgend seizoen gaat hij spelen 
voor Avanti Stekene in derde amateur. 
Nog in derde amateur speelt traditieclub 
CROSSING SCHAARBEEK. Die verzekerde 
zich voor volgend seizoen van een jonge 
doelman KENO JACOPS. Jacops speelde in de 
periode 2016-2021 op de Freethiel. Hij was 
jeugdinternationaal en trainde vanaf 2019 
geregeld mee met de A-kern (hij ging ook mee 
op oefenkamp naar Hoenderloo). Het voorbije 
seizoen speelde hij bij de beloften van Beerschot. 
Brussel is niet nieuw voor Keno Jacops want hij 
was ook drie seizoenen actief bij de jeugd van 
Anderlecht (2013-2016). Zo werd hij met de 
U13 van Anderlecht landskampioen en hun 
trainer was OLEG IACHTCHOUK, ex-speler van 
ondermeer Cercle Brugge en Anderlecht. 

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Op 8 mei ging in Dampicourt, bij de club 
“Le Couarail”, het Belgisch Kampioenschap 
Schaarbaankegelen door.
Het waren de 4 beste kegelaars uit de Oost-
Kantons, Wallonië en Vlaanderen die tegen 
elkaar moesten strijden voor de Belgische titel.
In de reeks junioren behaalde onze Beverse 
clubspeler Matthias Beeldens met 747 kegels, de 
Belgische titel.

Belgisch 
Kampioenschap 

Kegelen.

Van links naar rechts: voorzitter van de Belgische 
Kegelfederatie Jos De Groof, Gregory Bart (Walen), 

Matthias Beeldens (van de Beverse kegelclub) en 
Joran Verhulst (van de club Awakes).

THOMAS DE GENDT rijdt momenteel de Giro en pakte tien jaar na zijn stunt op 
de mythische Stelvio opnieuw een prestigieuze overwinning, ditmaal in Napels. 
Thomas is aan zijn 22ste grote ronde bezig, weinigen zullen het hem nadoen. 
Voor de wielerleek, met de grote rondes bedoelen we de drie weken durende 
rondes  van Italië (Giro), Frankrijk(Tour) en Spanje(Vuelta). De Gendt behoort 
ook tot het selectieve clubje van renners dat in die drie grote rondes een ritzege 
kon behalen. Thomas won in 2012 op de Stelvio(Giro), in 2016 op de Mont 
Ventoux(Tour), in 2017 in Gijon(Vuelta) en in 2019 in Saint-Etienne(Tour). 
Thomas De Gendt houdt van het rondewerk, dat mag duidelijk zijn. Naast die 22 
grote rondes nam hij in zijn profloopbaan al deel aan 95 andere rittenwedstrijden 
verdeeld over 19 verschillende landen . Frankrijk spant de kroon met 20 
rittenkoersen, Spanje 16, België 14, Australië 9 (de Tour Down Under), Zwitserland 

8, Nederland 6, Portugal 4, China 3, Engeland, Polen, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten 2 en 
Italië, Duitsland, Denemarken, de USA, Luxemburg, Noorwegen en Saoudie-Arabië 1. 
Zijn allereerste rittenkoers reedt hij in 2002 bij de nieuwelingen, de Ronde van het Meetjesland. Bij de 
juniores won hij het bergklassement in de Ronde van Oostenrijk en in 2008 reedt hij als belofte de Baby-
Giro en pakte daar in twee ritten een top tienplaats (7de en 8ste).

22ste grote ronde voor Thomas De Gendt.
Rudy Beck

Op 14 mei won de 35-jarge Thomas De 
Gendt (°6/11/1989) in Napels de 8e rit 
in de Ronde van Italië. Het was 10 jaar 
na zijn sensationele ritoverwinning op 
de Stelvio, een iconische berg, ook in de 
Ronde van Italië. 
Het verrassingseffect nu is even groot als 
het 10 jaar geleden was. Toen was het: 
kan hij dat AL? En nu klinkt het: kan hij dat 
NOG?

sPORT 
ANDERs

Roger Puynen 
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De Zwitserse linkerverdediger met Ivoriaanse roots, Chris Kablan was het afgelopen seizoen één van de  
allereerste transfers van Waasland-Beveren. In de heenronde was hij ook één van de weinige spelers bij 
WB die kom imponeren. Dat ging blijkbaar niet onopgemerkt voorbij want sinds april speelt hij in de 
Verenigde Staten bij REAL SALT LAKE, een ploeg uit Utah. Real Salt Lake zit  net als Waasland-Beveren, 
Crystal Palace, Augsburg, Estoril, Alcorcon en ADO Den Haag in de Globalon Football Holdings, de 
voetbaltak van Bolt.
In de USA worden de jaarlonen van alle voetbalprofs bekend gemaakt. Zo komen we te weten dat Chris 
Kablan op jaarbasis in Utah 126.000 dollar zal verdienen. Ter vergelijking , ex- WB-verdediger Rudy 
Camacho strijkt jaarlijks 500.000 dollar (1 dollar is ongeveer 0,95 euro) op bij Montreal Impact. 

Chris Kablan speelt nu in de USA.
Rudy Beck

Gezocht: jonge curatoren voor kunst in Beveren! De gemeente Beveren beschikt over een zeer rijke en 
uitgebreide kunstcollectie met oeuvre van kunstenaars uit Beveren maar is nog op zoek naar jonge cura-
toren voor een nieuwe kunsttentoonstelling. De leerlingen van 6 ECMT-ECWI van het KA Beveren nemen 
de uitdaging met volle overtuiging aan.

Benieuwd naar het resultaat? Kom dan zeker eens af!

Praktisch
Wanneer
Van zondag 24 april tot woensdag 31 augustus 2022, 
iedere woensdag en zondag van 14 tot 17 uur

Waar
Erfgoedhuis Hof ter Welle,  Anna Piersdreef 2 | Beveren
Kostprijs
Gratis

Klaskunst
24 apr 2022
31 aug 2022

Jonge curatoren nemen erfgoedhuis Hof ter Welle over
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Rudi is van het uitstekende jaar 1953, een 
echte Beverenaar en nu wonende in Knokke-
Heist. Natuurlijk is hij meest bekend als 
linksachter in het fantastische SK Beveren 
als landskampioen en bekerwinnaar. Maar 
ook op het GTI (waar hij eerst kind aan huis 
was want zijn vader was concierge in de 
Kloosterstraat) is hij een legende als leraar 
elektriciteit. Jaar na jaar komt hij ook weer 

terug na zijn pensioen om het tekort aan leerkrachten te verhelpen.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Uiteraard voetbal, maar met het aanschaffen van een racefiets is het nu wielrennen. 
Ik houd ook veel van muziek en kijk graag naar films.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
The Beatles uiteraard!

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Zeker geen droevige muziek

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Aangezien ik veel fiets is wielrennen mijn favoriete sport geworden op TV   

Wie bewonder je?
Eigenlijk niemand!  

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Als we in groep fietsen en we kunnen iemand met een grote mond speciaal in de 
wind plaatsen en dat hij het zo flink lastig heeft, dat is mijn guilty pleasure!
 
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Als een olifant: sterk en vol karakter

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Aangezien ik niet echt een lezer ben heb ik ook geen favoriete boek. 

Hoe kom je tot rust?
Ik luister heel graag naar muziek en dan kan ik wel eens helemaal tot rust komen.

Welk is je lievelingsgerecht?
Noem iets waar garnalen bij te pas komen en het staat bij mijn lievelingsgerechten.

Wat was je aangenaamste ervaring?
De geboorte van mijn zoon.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente? 
België is mijn lievelingsland, Beveren uiteraard mijn lievelingsgemeente.

Wie is voor jou DE Belg (of 
Vlaming)  van alle tijden? 
(en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)
Beverenaar?
Uiteraard steekt Eddy Merckx er 
nog steeds met kop en schouders 
bovenuit.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Geef mij maar de zee! 

Wat is voor jou geluk?
Gezondheid!   En toekomen met hetgene ik heb.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Geef mij maar een koffietje.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Zoals eerder al gezegd ben ik geen lezer en is wielrennen mijn sport: een 
fietstochtje dus. 

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
Het domein Cortewalle 

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Eigenlijk niemand.  

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Blokfluit spelen in het eerste leerjaar in de Broedersschool

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Rudi Van Goethem

Paul Staut

Bent u tussen 6 en 106 jaar oud en nieuwsgiering naar wat u kunt leren in de Kunstacademie? 
Kom dan langs op de opendeurdag en maak kennis met alle muziekinstrumenten en het aan-
bod aan muziek, theater, dans en beeldende en audiovisuele kunsten.

Welkom van 13 tot 17 uur in de hoofdvestiging in Beveren voor meer info, instrumentenmarkt 
en een bezoek aan de klassen en ateliers. Bezoek ook onze eindejaarstentoonstellingen op 8 juni 
in Kallo en 18 juni in Beveren, Melsele, Kallo, Kieldrecht, Vrasene, Haasdonk, Zwijndrecht, Bazel 
en Kruibeke.

Proeflessen van zaterdag 11 tot vrijdag 17 juni

Vindt u het moeilijk om een keuze te maken uit ons aanbod? Dan kunt u ook deelnemen aan 
gratis open lessen en proeflessen in alle vestigingen van de Kunstacademie.

Praktisch
De proeflessenplanning vindt u op
www.dekunstacademiebeveren.be.

Inschrijven
Inschrijven voor een proefles is 
noodzakelijk en kan vanaf juni.
T 03 750 10 75
E academie@beveren.be

Opendeurdag en 
proeflessen Kunstacademie

12 jun 2022
Beleven & bezoeken

Oplossing Crypto 108:   

MEME   HOUSE   MAMZEL   FLUITJE   
UITERLIJK   LINKAARD   FLOWCHART   
STEEKMUG  
 KLAROEN   ORKEST   DOLLY   FADO   en dus 
….. MUZIEKWERELD



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
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Overtuigd als ze 
zijn dat ze het thuis 
altijd bij het rechte 
eind hebben, 
babbelen Riekes en 
Zjeraar deze keer 

over de onhebbelijkheden van hun 
wederhelft. 
-Ja, zegt Zjeraar, ons Martha is aan 
’t bloemschikken geslagen en dan 
kent ze uur nog tijd. Als ik in normale 
gevallen 5 minuten na 12 thuiskom 
trekt ze al een scheef gezicht en 
klinkt het: 
-’t Is te hopen dat uw soep niet koud 
is! 
Maar nu met haar bloemen, ligt om 
halfeen onze keukentafel nog vol 
met haar experimenten. Heeft uw 
Marjet ook zo ’n kuren? 
-Nee, zegt Riekes. Ik heb al sinds 
gisteravond niet meer met haar 
gesproken. 
-Is ’t een zwaar geschil tussen u 
beiden? vraagt Zjeraar. 
-Nee, nee, zegt Riekes, maar ik 
onderbreek haar gewoon niet 
graag! 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen
De Staf is gene ‘gemakkelijken’. 
Hij kan ‘amets’ (soms) VOOR N’ 
EEN IJLE NIET uit zijn krammen 
schieten en iemand die  
hem niet goed kent die denkt 
dan dat ge aan ’t ruziemaken 
zijt. En twee minuten later gaat 
hij voort met zijn gesprek alsof 
er niets speciaals gebeurd is. 
‘Een ijle niet’ is een kleinigheid, 
iets onbeduidends.  
Zo werd hij verduiveld kwaad 
omdat zijn broer de hangklok 
die bij zijn ouders hangt, een 
REGULATEUR noemt. Regulateur 
is eigenlijk een Frans woord en 
men bedoelt er een deel van een 
werktuig mee dat dient om de 
gang der machine regelmatig 
te doen plaatsvinden zoals de 
slinger doet in een hangklok. 
En de naam van het onderdeel 
werd achteraf de naam van 
het geheel. Je ziet zulke 
‘regulateurs’ nog bij ouderen, 
vooral omdat ze vroeger dikwijls 
gegeven werden als prijs bij het 
duivenspel. 

ALLEREERTSE EREBURGER… 
Pater Jeroom Heyndrickx  werd op zondag 15 mei 
de eerste ereburger van Groot-Beveren. Hij is in 
Haasdonk geboren in 1931. Hij was de jongste zoon 
in een landbouwersgezin uit de Botermelkstraat .Hij 
wist al vroeg dat hij later priester zou worden en toen 
hij kennis maakte met een missiebisschop die op het 
college in Sint-Niklaas over zijn werk in China kwam 
vertellen, stond het bij de jonge Jeroom vast: hij zou 
ook missionaris in China worden. 
Hij werd in 1957 als pater Scheutist op missie gestuurd 
naar  Taiwan. Tussen 1974 en 1981 was hij  vicaris-
generaal  voor de  Congregatio Immaculati Cordis 
Mariae (CICM) In 1981 werd hij directeur van de cel CICM 
China. In 1982 richtte hij aan de Katholieke Universiteit 
Leuven  het  Ferdinand Verbiest Instituut  op waarvan 
hij nog steeds directeur is en waar hij nu woont. Vanaf 
1985 was hij docent aan het seminarie van Shanghai en 
later ook aan het seminarie van Peking.  
Hij  heeft zich het grootste deel van zijn leven ingezet 
om de banden tussen de kerk en communistisch China 
te onderhouden. 

…VAN GROOT-BEVEREN… 
Dat deed hij door vooral in gesprek te gaan met de 
mensen daar. En dan moet je ook hun taal leren . Niet 
met de bedoeling om hen te bekeren, wel om elkaar te 
begrijpen. Hij spreekt vlot het  Standaardmandarijn, de 
officiële spreektaal van zowel de Volksrepubliek China 
als Taiwan. Kiezen tussen China en Beveren-Haasdonk 
is voor mij moeilijk, zegt de pater zelf. Zijn hart ligt op 
beide plaatsen. 
Hij werd raadgever van het Vaticaan en van het 

koninklijk echtpaar Boudewijn en Fabiola. Die laatsten 
begeleidde hij op hun reis naar China. 
Tussen 2007 en 2013 was hij lid van de Vaticaanse 
commissie voor China. In 2017 en 2018 gaf hij advies 
en voerde hij de voorbereidende gesprekken tussen 
het Vaticaan en de regering van China. Vooral de kwestie: 
‘wie kiest en benoemt de katholieke bisschoppen in 
China,’ was hier van groot belang.  
 

…IS EEN ECHTE WERELDBURGER 
Op 15 mei j.l. was er ongewoon veel volk in de 
zondagsmis van 9 uur in de Sint-Jacobuskerk in 
Haasdonk. De dienstdoende priester was…Jeroom 
Heyndrickx. In dezelfde kerk had hij in 1957 zijn eerste 
Mis, zijn eremis, opgedragen. 
Om het belang van pater Jeroom voor zijn positieve rol 
bij het onderhouden van de betrekkingen met China 
en zijn ontelbare reizen en belangrijke ontmoetingen 
met grote figuren als bisschoppen tot zelfs met 
de paus in Rome, had de gemeente Beveren eraan 
gehouden voor de eerste keer sinds de fusie van 
1976 iemand tot ereburger te benoemen. Daarom 
overhandigde burgemeester Marc Van de Vijver aan 
deze verdienstelijke Haasdonkse Beverenaar een ets 
van de Beverse kunstenaar Wim Van Remortel en een 
oorkonde. 
In zijn dankwoord liet pater Jeroom verstaan dat hij de 
wortels van zijn eigen afkomst goed kende en dat heeft 
hem steeds geholpen om mensen uit een andere cultuur 
beter te kunnen begrijpen en te kunnen waarderen. 
De plechtigheid werd besloten met een receptie voor 
alle aanwezigen in het (nieuw) gemeentehuis van 
Haasdonk.

‘t klokzeel
Roger Puynen
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