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DE BEVERSE KLOK

Wij zijn professionele zwartkijkers. Ee onaangename ervaring blijft langer 
hangen. Een negatieve opmerking onthouden we en blijft in je hoofd spoken. 
Negatieve gebeurtenissen hebben meer impact dan positieve. Een inbraak, ook 
al is er weinig gestolen. Een ongepaste opmerking van iemand die je daarvoor 
als vriend bestempelde. Een traumatische ervaring kan je levenslang tekenen.
Het negatieve heeft een groter impact op je werk en in je sociaal leven. 
Negatieve berichtgeving, onrustwekkende krantenkoppen, populistische po-
litici hebben meer resultaat op mensen. Wie het nieuws blijft constant volgen, 
kijkt negatiever naar de wereld. Een zwarte toekomst voorspellen. Het einde van 
de beschaving.
Welke gebeurtenis is na de feiten nog jarenlang een blijvende positieve 
emotie. In een relatie wordt het spontane boeket bloemen of de dagelijkse 
complimentjes, overschaduwd door één kwetsende opmerking tijdens een 
ruzie. Er is veel nodig om die ene negatieve gebeurtenis te compenseren. 
Psychologen analyseerden zowel goede als slechte relaties. Ze stelden vast dat 
bij echtscheidingen er evenveel goede als slechte interacties waren, waarbij 
de laatste doorslaggevend waren. Bij een geslaagde relatie geldt de 5-1 regel: 
de verhouding 5 keer goed voor één keer slecht.
Een zwartkijker heeft nog andere betekenissen. Het is iemand die een 
televisietoestel in huis heeft zonder kijkgeld te betalen. Het is een 
doemdenker die de toekomst negatief bekijkt. Het is een pessimist of een 
negativist. Het spreekwoord ‘advocaat van de duivel’ betekent dat iemand 
een mening geeft waar hij zelf niet achter staat, maar enkel als doel heeft om 
een reactie uit te lokken. Historisch gezien was het een functie binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk die tot doel had de heiligverklaring van een kandi-
daat tegen te spreken met bewijzen dat wonderen niet correct waren en de 
levenswandel alles behalve onberispelijk waren. Zijn tegenspeler was de 
advocaat van God die de kandidaat-heilige trachtte te verdedigen.
De term advocaat van de duivel heeft een andere betekenis gekregen en duidt 
aan dat iemand een standpunt vertolkt, enkel om het debat te openen.

De pessimist zegt: zolang er leven is, is er geen hoop. Hij draagt zowel een broek-
riem als bretellen. Een optimist is iemand die de ochtendkrant nog niet gelezen 
heeft.

Advocaat van de duivel
Wilfried Andries
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De vakantiemaanden komen eraan. Het is dan weer komkommertijd, zie de bij-
drage taalkronkels. Onze medewerkers snakken naar een periode zonder dead-
lines, de mensen van de drukkerij krijgen verdiende rust. Juli wordt een ‘klokloze’ 
maand. Onze volgende editie mag je verwachten op vrijdag 5 augustus. Tot dan.

Nog maar enkele afleveringen geleden van ‘De Beverse Klok’ schreef ik in de 
rubriek ‘tijden veranderen’ dat er in België, een goede 100 jaar geleden pre-
cies geteld 3.223 brouwerijen bestonden. Elk dorp had zo wat zijn eigen bier. 
Maar doorheen de jaren verdwenen er heel wat van die kleine brouwerijen. 
Ze verdwenen na de oorlogen die ons land teisterden ofwel verdwenen ze 
omdat ze door de concurrentie werden opgekocht. Het mooiste voorbeeld 
hiervan is zeker de brouwerij Inbev die door overnames van een lokale Leuvense 
brouwerij evolueerde naar de grootste brouwerij ter wereld. Maar alhoewel 
het brouwlandschap steeds verder verschraalde door het verdwijnen van
 brouwerijen en biersoorten, kregen wij de laatste decennia toch opnieuw 
een groei van kleine micro- en huisbrouwerijen. In Beveren kwam zelfs een 
echte vereniging van jonge en nieuwe brouwers zoals brouwerij Brunn, De Bock, 
Reynaert, 4CR, Fientje, Stanium. In Haasdonk had je dan weer de Ostdonk Bieren.

Belangstelling voor bieren, brouwen en degusteren zit in de lift. Zo ook bij 
vier jonge kerels, ook weer uit Haasdonk, die elkaar gevonden hadden in het 
zaalvoetbal van de ploeg van café ’t Zonneke. En voetbal gaat niet zonder pinten 
pakken. Dat weet iedereen. Maar het bleef niet bij gewoon wat bier drinken. Ze 
gingen op zoek naar speciale smaken en van de bierproeverij die er uit groeide, 
was het maar een stap om zelf bier te brouwen. Naar een naam moesten ze niet ver 
zoeken. De naam van hun stamcafé ’t Zonneke werd zonder moeite ‘Triple Soleil’. 
Er werd geëxperimenteerd met smaken tot men tenslotte in een micro brouw-
erij in het Gentse een eerst botteling van 2000 liter kon realiseren.  En gelukkig 
werden die allemaal verkocht aan vrienden en kennissen zodanig dat men al vlug 
een volgend brouwsel kon bestellen.  De vier vrienden (Wim Cloostermans,

Biertje pleziertje
TRIPLE SOLEIL - METEEN EEN SCHOT IN DE ROOS

Jacques Bosman
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Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?

RogeR Puynen

Als een van onze vrienden of familieleden gestorven is, dan is het de gewoonte dat wij bij de begrafenisonder-
nemer het lichaam van die overledene gaan begroeten. In feite is dat een vorm van afscheid nemen. 
Bij Turkse families in ons land is het dikwijls de gewoonte dat de overledene gerepatrieerd wordt naar Turkije 
en daar zo snel mogelijk begraven wordt. Voor de familie is er dan niet veel tijd over om afscheid te nemen, om 
de overledene dus te gaan begroeten. Begin juni was er na het overlijden van een Turkse man in Brussel een 
bijkomend probleem, namelijk dat een van de kinderen van de overleden man in de cel zat in de gevangenis 
van Beveren. Die zoon wilde ook afscheid nemen van zijn vader en kreeg daar de toestemming voor; maar 
door de administratieve rompslomp die daarbij komt kijken raakte hij niet tijdig op dat afscheidsmoment. 
De begrafenisondernemer heeft dan zelf naar de gevangenis gebeld om te vragen of hij dan niet met  
het lichaam naar de gevangenis mocht komen. Volgens de gevangenisdirectie was zoiets in België nog nooit 
gebeurd, maar uiteindelijk werd het goedgekeurd. Na strenge controles, ook van de lijkwagen, werden en-
kele cipiers ingeschakeld en die brachten de ondernemer met het lichaam van de overledene in een open  
kist naar een plek waar de zoon zijn gestorven vader kon begroeten. De zoon heeft wel een kwartier lang 
gehuild. Daarna heeft hij de ondernemer bedankt maar die antwoordde dat hij beter de gevangenisdirecteur 
zou bedanken. 
Zo maakte het personeel van de gevangenis van Beveren een unieke gebeurtenis mee dankzij het initiatief van 
een begrafenisondernemer.  
Achteraf gezien heeft deze man gezorgd voor een knap voorbeeld hoe het ook kan. De kans dat een  
gevangene zou ontsnappen werd herleid tot nul. En hopelijk krijgen binnenkort ook andere gedetineerden 
de kans om op zulke manier waardig afscheid te nemen van een dierbare overledene. Alleszins iets om over 
na te denken.

PADEL
Wilfried Andries

Kinderen moeten buiten spelen, weg van de verslavende computerspelletjes. We zijn het er allemaal over  
eens. Speelpleinen zijn daartoe een poging. Oma’s en opa’s vinden er een aangename tijdsbesteding met de 
peuters, zeker met het oog op de komende vakantie. Naast het zwembad De Meerminnen in de buurt van  
de sportvelden, was er een prachtige en ruime speeltuin die door kinderen in de vrijetijd en ook door kleuter-
klassen tijdens de schooluren werd gefrequenteerd. 

Wat blijkt. Plots verschenen machines op het terrein en de attracties moesten er aan geloven. Enkele tijd later 
rees een grote constructie in het centrum van het speelplein. Bij nader inzien moet een groot deel van de 
speeltuigen wijken voor, je raad het nooit, jawel padelterreinen. ‘Lago club padel Beveren’ heeft het gat in de 
markt ontdekt. De rage van het moment. We hebben vanzelfsprekend niets tegen sport voor volwassenen, 
maar er komen vele negatieve reacties en ongeloof van ouders en grootouders, die de rust van een ruime 
speeltuin zien verloren gaan en waar het aangename geluid van spelende kinderen zal doorbroken worden 
door lawaaierige sporters.

ONS ELSKE
Het zijn kleine ‘heren’ 

Die anderen kleineren. 

Tony Colman, Davy Peirsman en Yannick Fierens) 
gaven niet op. Ze zochten het juiste glas bij hun bier  
en probeerden het ook via de horeca aan de man te  
brengen. In Beveren kan je het al vinden in café Plato 
en het cultuurcafé. Maar ook in vrijwel elke dranken-
handel uit de buurt is Triple Soleil verkrijgbaar. Wim 
openbaarde dat de eigen smaak die het bier heeft 
zeker te wijten is aan het gebruik van paradijszaad 
dat in het brouwproces gebruikt wordt. Paradijszaad, 
voor mij totaal onbekend, is een mengeling van 
gember, peper en citrusvruchten.
Wie bier maakt, vraagt snel het oordeel van  
anderen of, indien het lukt, van een professio-
nele jury. Zo wilden zij hun bier aanbieden op de  
European Beer Challenge (dat doorging in Londen). 
Alhoewel het verzenden niet wilde lukken (na de  
Brexit is het verzenden van voedingsmiddelen naar 
Engeland helemaal niet meer eenvoudig) want de 
pakjes kwamen ongeopend terug. Tenslotte lukte het 
wel met een gewone postzending zonder uitleg en 
hun Triple Soleil wordt voorgesteld aan een jury die de  
bieren blind moeten proeven. En wat ik in de titel van 
dit stukje schreef: het was meteen een schot in de 
roos. Uitslag ‘dubbel goud’ (wat een synoniem is voor 
‘uitstekend’).
De bedoeling van onze jonge groep brouwers is van 
‘Triple Soleil’ (met een alcoholgehalte van 7,9°) een 
blijver te maken. Een biertje dat ook vrouwen lusten 
en dat in de betere horecazaken kan geschonken 
worden.
Ik wens ze een zonnige zomer toe.

(info www.bRouweRijsoleil.be  )
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Tijden veranderen
Jacques Bosman

Niet met je ellebogen op tafel !
Als jonge gast kreeg ik deze opvoedkundige 
vermaning van mijn moeder te horen, en ook 
kinderen van nu moeten tijdens het eten hun 
ellebogen van tafel halen. Ik begreep dat niet zo 
goed tot ik – veel later – doorkreeg dat dit in de 
Middeleeuwen een uiterst praktische regel was. 
Vaste tafels kende men toen niet, wel planken op 
schragen. Indien iedereen via zijn ellebogen met 
zijn gewicht op die planken drukte, maar natuurlijk 
niet precies tegelijkertijd, kwam de stabiliteit in het 
gevaar, met alle nare gevolgen van dien.

Tijden veranderen

De houtafdeling van het Beverse GTI scoorde knap 
op de Oost-Vlaamse Houtproef. Van de 18 laureaten 
zijn er maar liefst 7 van het GTI. Jarno Van der 
Heyden kaapte een tweede plaats weg en mag 
de school vertegenwoordigen op het Vlaamse 
niveau. De Houtproef is een jaarlijks evenement 
georganiseerd door de Confederatie Bouw. Eerst 
zijn er provinciale proeven waarna de finalisten 
naar het Vlaamse niveau gaan. Dit jaar moest men 
een stoeltje maken met drie verschillende soorten 
verbindingen. Een beperkt deel van de proef mocht 
machinaal afgewerkt worden. Voor de overige 
delen moesten de leerlingen vertrouwen op hun 
eigen handvaardigheid. Bij de 18 laureaten waren 
er dus maar liefst 7 leerlingen van het GTI: Jarno Van 
der Heyden, Yintse Van Looij, Brecht Willems, Sem 
Van Hoecke, Joran Selis, Jonas De Smedt en Ward 
Huysegems.

GTI valt in de prijzen
RogeR Puynen

Een alcoholhoudende drank bekomen door vergisting van opgeloste 
suikers uit granen noemen we bier.
Reeds in de oudste beschavingen (6000 voor Christus) werd deze 
techniek toegepast, brood werd natgemaakt en gist uit de lucht 
deed de rest.
Door de eeuwen heen ontwikkelden zich verschillende vormen 
en smaken van bier. De Egyptenaren, de Romeinen, de Vikingen, 
allen kenden ze “bier”. Van Karel de Grote (8ste eeuw) tot 
de Habsburgse Keizer Karel (16de eeuw), ze dronken het graag. 
De middeleeuwse kloosters brouwden hun eigen bier en verbeterden 
de techniek. Bier was een gezonde drank tijdens donkere tijden van 
oorlog en pest. 

Brouwen werd een ambacht, landbouwers brouwden in de winter 
hun eigen bier dat in tonnen werd opgeslagen in de kelder. 
Vanaf het midden van de 19 de eeuw werd er systematisch en op 
grote schaal industrieel gebrouwen. De brouwerijen schoten als 

paddenstoelen uit de grond. Bijna ieder dorp had één of meerdere brouwers en het waren meestal notabelen. 
De brouwersscholen ontstonden.

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw waren vele lokale 
brouwerijen genoodzaakt de deuren te sluiten of werden ze uit de 
markt gekocht door de grote brouwerijen.
Brouwerij Goossens in Vrasene stopte in 1969 als laatste lokale 
brouwer in onze regio.

Uit bezorgdheid over het verwateren van de Belgische biercultuur 
ontstond in 1984 de vereniging OBP (de Objectieve Bier Proevers). 
Een organisatie ter ondersteuning van regionale brouwers en 
bierverenigingen met als voornaamste doel het behoud van onze 
Belgische biercultuur. 

“OBP” stopte met haar activiteiten en werd in 2002 opgevolgd door VZW “Zythos”. Zythos is eveneens een 
verbond met een groot aantal lokale en regionale verenigingen van bierliefhebbers. Ze  volgen de Belgische 
biercultuur in al zij facetten en tonen dit in een prachtig ledenblad “De Zytoloog”. Tevens organiseren ze 
jaarlijks “De 24 uur van het Belgische bier”, een bierfestival ter promotie van de regionale en artisanale 
brouwers, bezocht door liefhebbers uit de hele wereld. 

Biertje pleziertje….
Een reis door de cultuur naar het regionaal bier

Marc Cools en Johan Smet

De Nederlandse tegenhanger heet “PINT”. Op zijn 
beurt is Zythos lid van de EBCU (European Beer 
Consumers Union).
Sinds de eeuwwissel stellen we vast dat er een 
herleving is van het lokale brouwen. Bijvoorbeeld 
in Beveren is de vereniging BV (Bier Verenigt), een 
vereniging van negen actieve  Beverse brouwers.

In de komende artikels willen wij jullie meenemen 
door de geschiedenis van het bier, in het  brouwproces, 
in de grote diversiteit van de verschillende soorten 
bier.
Wij vertellen het unieke verhaal van verdwenen 
brouwerijen in onze regio. 
Kortom het wordt een vervolgverhaal met vele 
afleveringen over een cultuur om fier op te zijn. 
Bier is een verhaal over vroeger, heden en toekomst.    

Biertje Pleziertje!      



De zomerzonnewende is achter de rug en de astronomische zomer is begonnen. Hopelijk staat er ons een lange 
mooie zomer te wachten.
De derde week van juni is ook de week dat alle rozen in bloei staan. De roos is sinds mensenheugenis dé geliefde 
bloem van veel tuin- en plantenliefhebbers. Reeds duizenden jaren geleden werden de bloemen in het verre 
oosten geteeld en waren ze geliefd om hun schoonheid en geur.

Wie ooit de archeologische site van Pompeï 
bezocht heeft, zal misschien met wat goede 
wil en geluk kunnen zien hebben dat er 
afbeeldingen van rozen op de bewaarde 
fresco’s te zien zijn. Onder andere Rosa gallica 
officinalis, de apothekersroos en Rosa mundi, 
de gestreepte vorm ervan zijn terug te vinden 
op de met fresco’s beschilderde muren van 
sommige huizen.
Er bestaan in de natuur honderden wilde 
rozensoorten en daaruit werden door 
veredelaars door kruisingen en selectie 
duizenden cultivars gekweekt. Onder andere 
onze Vlaamse kweker Louis Lens was in de 
rozenwereld op wereldvlak een gekend en 
bewonderd veredelaar en heeft tientallen eigen 
creaties op de markt gebracht.

Ik houd vooral van zijn moschatahybriden waarvan hij een aantal schitterende cultivars heeft weten te creëren. 
Moschata’s zijn rozen die als een van de ouders de muskusroos hebben en met als eigenschappen een groot 
aantal kleinbloemige roosjes te hebben en doorbloeiend te zijn. Neem nu bijvoorbeeld Bouquet Parfait, een 
roosje met per struik een aantal bloemstengels met aan het einde een tuiltje zachtroze rozen die een, zoals  
de naam het zegt, een perfect boeketje vormen, klaar om in de vaas te zetten.

Rosalita is ook zo’n schoontje. Een aantal bloempjes die in knop subtiel geeloranje zijn, maar eens geopend zijn 
ze spierwit met een ‘gouden’ hartje en gele meeldraden. Daarbij heeft de struik mooi glanzendgroene bladeren 
en zijn de open bloemen een magneet voor insecten. Een pareltje in de rozenborder.

Wie nog een klimroos zoekt kan óók bij Louis Lens terecht. Guirlande d’Amour is een topklimroos met een massa 
halfgevulde en subtiel geurende witte roosjes. Bovendien zeer gezond en wanneer je na de bloei de uitgebloeide 
trossen wegsnoeit en de plant een handje meststof geeft krijg je gegarandeerd een tweede bloei. Samen met 
haar zusje ‘Guirlande Rose’ die licht roze bloeit, twee parels die door rozenliefhebbers alom geprezen worden.
Wie van rozen houdt moet rond deze tijd van het jaar zeker eens naar het park Coloma in Sint-Pieters-Leeuw 

gaan. Daar staan heel wat rozensoorten en duizenden 
cultivars van over de hele wereld. De rozen van Louis 
Lens hebben er een aparte plaats gekregen. Daar 
kan men ze in hun volle glorie bewonderen. Zeer de 
moeite! Dichter bij huis is er het park Rivierenhof en 
het Vrijbroekpark in Mechelen waar ook een zeer grote 
keus aan rozen is aangeplant.

Een klimplant die men om onverstaanbare redenen 
weinig in tuinen ziet staan is de schijnhortensia 
(Schizophragma hydrangeoides). Geen echte hortensia 
maar wel behorend tot dezelfde familie. Van ver zou je 
trouwens haast denken dat het een klimhortensia is.  
In mijn tuin heb ik de cultivar met de roze lokbladeren. 
Die moeten de insecten verleiden om de kleine witte 
bloempjes te bezoeken en zo te bestuiven. Tegen 

In de tuin
Zomer!

François Seghers

Taalkronkels
Komkommertijd

Wilfried Andries
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een muur groeiend hechten ze zichzelf, zoals de 
klimhortensia. Een mooi alternatief voor wie eens iets 
anders wil aanplanten.

Wie op vakantie hoog in de Alpen ooit het geluk gehad 
heeft om op een of andere bergflank de edelweiss in 
bloei te zien staan zal dat heel zijn leven onthouden. 
Wegens haar zeldzaamheid is ze hoog beschermd.  
Ze werden vroeger immers in grote getale ‘geoogst’ 
door souvenirjagers of door mensen die er een 
extraatje mee wilden verdienen. Tegenwoordig 
worden ze gekweekt en kan je ze overal in tuincentra 
kopen. In de natuur blijven ze zeldzaam en groeien 
ze hoog in de bergen op goed gedraineerde 
kalkrijke gronden. In de zomer staan ze te bakken  
in de hoogtezon en in de winter liggen ze onder  
een metersdik pak sneeuw.
Edelweissjes behoren tot de familie van de 
composieten, de samengesteldbloemigen. 
De bloemhoofdjes bestaan uit een hele reeks  
piepkleine bloempjes. Hun kroonbladeren zijn 
bezet met minuscule haartjes die dienen als 
bescherming tegen de zon. Men heeft ontdekt dat 
die haartjes het UV-licht tegenhouden zodat de 
plantjes niet verbranden en het zo kunnen overleven. 
Wetenschappers zijn trouwens op zoek naar een 
toepassing tegen zonnebrand voor menselijk  
gebruik.

We gaan er even uit en zijn begin augustus weer van 
de partij met meer ‘In de Tuin’.

Geniet nog van een deugddoende vakantie en van de 
zomer!

Rosalita.Bouquet Parfait.

Edelweiss.

Rosa mundi

De uitdrukking ‘Het is weer komkommertijd’, drukt 
uit dat er vooral in de zomertijd weinig omhanden is 
en er geen opzienbarende dingen gebeuren. 
Het is wel duidelijk dat komkommers in de zomer 
worden geoogst. Maar er zijn veel groenten die in 
de zomer worden geoogst en de vraag is waarom 
men uitgerekend voor komkommers heeft gekozen. 
Voor de oorsprong moeten we terug naar Engeland 
rond 1700. Kleermakers gebruikten de uitdrukking 
‘cucumber time’ om aan te geven dat ze in een 
periode weinig te doen hadden. Ze leefden van de 
adel en die verruilde in de zomer de stad voor het 
platteland. Zo ontstond de grap dat kleermakers 
zo weinig verdienden dat ze in de zomer zich enkel 
komkommers konden permitteren omdat vlees te 
duur was.
Het woord is niet voorbehouden aan onze taal. 
Vroeger sprak men in onze contreien ook van ‘plat-
tebonentijd’. In Scandinavische landen spreekt men 
van augurkentijd, in Duitsland van sauregurkenzeit, 
in de Verenigde Staten van ‘the big gooseberry time’ 
of het kruisbessenseizoen.De bloem van de schijnhortensia.
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In de negentiende eeuw nam de bevolking 
en de verstedelijking zodanig toe dat een 
schaalvergroting in de landbouw noodzakelijk 
werd. Meer voedselproductie vergde nieuwe 
bemestingsmethoden. Fosfaten, sulfaten en 
kaliumzouten waren in de natuur voldoende 
aanwezig. Maar de enige bron van stikstofmest was 
natirumnitraat afkomstig uit Chili (chilisalpeter). 
Omstreeks de eeuwwisseling trad de chemie de 
landbouw binnen. Voor de bereiding van nitraten 
was er behoefte aan ammoniak als tussenproduct. 
De atmosfeer bestaat voor 80 procent uit distikstof 
(N2), maar dit is een inert gas en niet bruikbaar als 
meststof.
De Duitse chemicus Fritz Haber, telg van een 
vooraanstaande Joodse familie, slaagde erin om 
distikstof te binden aan diwaterstof tot ammoniak. 
Aanvankelijk was het rendement van deze reactie 
zo miniem dat ze commercieel niet interessant 
was. Samen met Carl Bosch (1874-1940)  slaagde 
hij erin om het rendement op te drijven en op 3 juli 
1909 startte een eerste fabriek met een bescheiden 
opbrengst. Tegenwoordig wordt er wereldwijd  
meet dan 150 miljoen ton ammoniak geproduceerd 
als basis voor stikstofmest.
Voor deze uitvinding ontving hij in 1919 de Nobelprijs 
voor chemie. Achteraf kwamen er vele negatieve 
reacties in verband daarmee als gevolg van zijn 
activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eind 
1914 ontstond er een patstelling aan het westelijk 
front en begon de loopgravenoorlog. Haber maakte 

zijn militaire superieuren warm voor het gebruik 
van oorlogsgassen. Op 22 april 1915 werd langs een 
front van een zevental kilometer breed zo een 150 
ton chloorgas losgelaten. Een geelgroene wolk dreef 
naar de loopgraven en veroorzaakt paniek bij de 
soldaten. Haber was persoonlijk aanwezig bij deze 
gasaanval.
Hij werd in de loop van 1916 coördinator van het 
onderzoek naar nieuwe chemische wapens en de 
technische ontwikkeling ervan. Hij ontwikkelde 
mosterdgas dat in juli 1917 voor het eerst werd 
ingezet in de buurt van Ieper, vandaar de andere 
naam yperiet. Haber is een van de meest omstreden 
figuren uit de Eerste Wereldoorlog.
In 1925 werd het Protocol van Genève ondertekend, 
waardoor een verbod op het gebruik van chemische 
wapens van kracht werd.
Na de Eerste Wereldoorlog leidde Haber als gevierd 
chemicus een groot wetenschappelijk instituut, 
waar in de jaren twintig een nieuw insecticide werd 
ontwikkeld: Zyklon B.
In 1933 kwam Hitler aan de macht. Haber moest 
vluchten naar Groot-Brittannië. Voor de nazi’s was 
hij namelijk geen nationale held, maar gewoon een 
jood.
Een jaar later, in 1934, stierf hij aan een hartaanval. 
De Tweede Wereldoorlog en de Endlösung bleven 
hem bespaard, maar het overgrote deel van zijn 
familie had minder geluk. Zij behoorden tot die 
1,1 miljoen mensen die in Auschwitz met Zyklon B 
werden vergast.

Eureka!
Aflevering 47

Fritz Haber (1868-1934) - Synthese van Ammoniak

Wilfried Andries

Wat blijft
DE TUINMAN EN DE DOOD

Wilfried Andries

een PeRzisch edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,

Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,

Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ -

Van middag - lang reeds was hij heengespoed -

Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.

‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,

‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’

Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,

Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,

Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.’

Pieter Nicolaas Van Eyck (1887-1954)

Tentoonstelling 
Marcella de Loor

Ze stelt werk tentoon in pastel, houtskool,  
Chinese inkt en acrylverf.

De kapel van OC ’t Klooster Vrasene.

Zondag 10 juli van 10.30 tot 16 uur.
Woensdag 13 juli van 10 tot 15 uur.

Inkom gratis.

Fritz Haber, tweede van links, geeft instructies aan Duitse militairen over het gebruik van gifgasgranaten.
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Kruiswoordpuzzel 284

CRYPTO 110 
ZOEK HET WOORD

(oPlossing in dit nummeR) zelfde nummeRs zijn zelfde letteRs

Horizontaal: 
(1) protocol voor het synchroniseren van e-mail (5) boodschapper (8) sierfles 
(9) knock-out (12) grootmoeder (14) grijswit zweertje in de mond (15) vd pitten 
ontdaan (18) dialectische vorm van dat (19) een ander iets benijdend (22) term 
voor biologische technieken die buiten het lichaam vh organisme worden 
toegepast (letterlijk ‘in glas’) (23) papegaai (25) woonwijk (vnl in mijnstreek) 
(27) mannetje vd kat (29) volledig (30) ~ vidi vici (31) zeer snel lopen

Verticaal: 
(1) mezelf (2) misdaadorganisatie (3) slee (4) brij (6) operatiekwartier (7) feestelijke 
inwijding (10) niet droog (11) uitwerking v iets op het gemoed of de geest  
(13) voedster (16) zak met persoonlijke spullen (17) onbepaald hoofdtelwoord mv 
(19) achtervolging (20) inhoudsmaat voor vloeistoffen, gassen en droge waren 
(21) niet gul (23) eten vt (24) hok (26) spreektaalvorm van hij (28) gegroet (Lat)

Oplossing kruiswoordpuzzel 283

Uit Melsele 13
Paul Staut

De Aardbeienlaan mag zich een gans jaar de slimste straat van Melsele noemen.

Gust
Och zei Gust, nu zijn ze precies in gans Beveren de voetpaden  
aan het openbreken, en soms langs twee kanten van de baan  
tegelijkertijd. Zouden ze daar nu ook op zoek zijn naar vervuiling 
door PFos ? Ik heb in alle geval mijn kiekes binnengehouden.  

GELEK AT GEZEET IS 
Uit de dromen van de lente wordt 

in de herfst jam gemaakt.

Peter Bamm
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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

Het is een vraag die een kind kan stellen en  
waarop een volwassenen niet op een-twee-drie het 
antwoord weet.
De zon stuurt wit licht naar ons toe, bestaande uit 
alle kleuren zoals we geleerd hebben op school. 
Het spectrum onthielden we met het woordje  
roggbiv (rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo,  
violet). Als het zonlicht in de aardatmosfeer komt,  
botst het met luchtmoleculen en wordt het verstrooid. 
Het gedeelte met de korstte golflengte (grootste 
frequentie) het meest zodat blauw licht naar alle 
kanten vliegt.

Maar wacht even. Violet licht heeft toch de kleinste 
golflengte. Waarom is lucht dan niet violet? Om te 
beginnen bevat zonlicht minder violet dan blauw. 
Onze ogen zijn bovendien gevoeliger voor groen en 
blauw licht dan voor violet licht en vandaar dat ons 
brein een lichtblauw geheel van lucht maken. 

Ondertussen vliegt de rest van het zonlicht (zonder 
blauw en violet) ongestoord dwars door de atmos-
feer naar ons toe. Daardoor ziet de zon er voor ons 
niet wit, maar een beetje gelig uit. Bij opkomst en 
ondergang moet het zonlicht zo een lange weg af-
leggen dat nog meer van het groene en blauwe licht 
verstrooid raakt. Wat overblijft is daardoor gemid-
deld oranjerood van kleur.

De Wetenschapper
Waarom is de lucht blauw?

Wilfried Andries

 Planning werken Grote Baan (N70) 
Melsele 

wilfRied andRies

Eind mei ontving het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de aangepaste omgevingsvergunning voor de 
werken op de Grote Baan in Melsele. Samen met de gemeente en de aannemer kon dan een nieuwe plan-
ning opgemaakt worden. De grote werken starten terug in augustus, voordien zullen enkele kleinere werken  
uitgevoerd worden.
Nieuw fietspad en openbare verlichting tussen Snoeckstraat en spoorweg
Het fietspad aan de zuidzijde van de Grote Baan wordt verbreed en volledig opnieuw geasfalteerd. Op  
maandag 20 en dinsdag 21 juni wordt de oude verlichting weggenomen en daarna start de opbraak van  
het oude fietspad richting Zwijndrecht. Daarna volgt de heraanleg en tegelijk het plaatsen van de nieuwe 
verlichtingspalen.
Tijdens de werken rijden de fietsers in beide richtingen om langs Snoeckstraat, Kattestraat en het fietspad 
langs het spoor. 
Heropstart rioleringswerken Grote Baan in augustus
Na het bouwverlof gaan de rioleringswerken terug van start. De aannemer start tegelijkertijd in de derde en  
vierde fase (de zone die opgebroken is tussen de St.-Elisabethstraat en het kruispunt met de Schoolstraat. Dit 
zou afgewerkt kunnen zijn tegen het einde van het jaar, behalve de toplaag asfalt. De volgende en laatste fase 
tussen Schoolstraat en Carrefour volgt in 2023. Als alles goed loopt voorziet men het einde in mei 2023.
 Nieuwe verkeerssituatie vanaf 12 augustus
Omdat de volgende twee fases nu tegelijkertijd worden aangepakt, heeft dat ook een invloed op de  
verkeerscirculatie en omleidingen in Melsele. Op 12 augustus wordt de Grote Baan vanaf de Sint-Elisabeth-
straat tot en met het kruispunt met de Schoolstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Het verkeer van Beveren naar Zwijndrecht moet via de IJzerstraat, Pauwstraat en Snoeckstraat  
omrijden. In de andere richting, van Zwijndrecht naar Beveren, rijdt het verkeer om via Burggravenstraat,  
Kalishoekstraat, Schoolstraat, Dijkstraat, Koolputstraat, Leurshoek, Halfdreef en Kasteeldreef. Net zoals  
tijdens de voorgaande fases zullen op de omleidingswegen bijkomende maatregelen komen om het verkeer 
zo vlot en veilig mogelijk te laten rijden.

meeR info:  www.wegenenveRkeeR.be/beveRen.



Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst
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DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Wie herinnert zich nog Sandie Shaw. De mooie Britse 
won vijfenvijftig jaar geleden het Eurovisiesongfestival 
met het nummer “Puppet on a string”. Sandie – die 
meestal blootsvoets optrad – verwierf in de jaren 
zestig al snel de bijnaam “Princess of Pop”.

Zij werd geboren op 26 februari 1947 en groeide 
op, als enig kind van het gezin, in Dagenham, Essex.  
Zij was een verstandige leerling maar een beetje aan 
de rebelse kant. Omdat ze  nogal een dromer was, 
slaagde ze er niet in om een diploma te behalen. Zij 
zat met haar hoofd in het bruisende London en bij 
de muziek en de mode die gepaard gingen met het 

ontstaan van de popmuziek. Op 
haar vijftiende besloot ze om haar 
dromen om te zetten in realiteit 
en begon ze te zingen in groepjes 
in de lokale jeugdclubs. Ze kreeg 
al snel een zekere reputatie en na 
het winnen van een plaatselijke 
talentenjacht werd zij gevraagd 
om op te treden in een show… 
in London. In een goed gevuld 
theater reageerde het publiek 
zo enthousiast op haar eerste 
nummer dat ze vergat om ook nog 
twee andere geplande nummers 
te brengen. Zo verbouwereerd 
was ze. Sandie werd onmiddellijk 
een succesnummer en er werd 
haar al snel een platencontract 
aangeboden.

Haar tweede single, een cover van 
Dionne Warwick’s “There always 
something there to remind me”, 
schoot al meteen naar de top 
van de Britse hitparade. Ook het 
nummer “Long live love” bereikte 
in 1965 de eerste plaats.

Met dergelijke successen werd 
zij op dat ogenblik ongetwijfeld 
de belangrijkste Britse zangeres. 
Vooral door haar eigen stijl en 
aanpak.

In 1967, op het toppunt van haar 
carrière, werd zij door de BBC 
gekozen om Groot-Brittannië te 

vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Zij 
behaalde met “Puppet on a string” oververdiend de 
eerste plaats. Het was trouwens de allereerste keer 
dat Groot-Brittannië de wedstrijd won. De single werd 
een mega-wereldhit.

Door haar charisma, haar voorkomen en stijl werd  
zij al snel een rolmodel voor vele anderen (nu noemt 
met dat een influencer…). Iedereen probeerde 
Sandie op de één of andere manier te imiteren. 
Zowel de gewone jonge Britse meisjes maar ook veel  
TV-sterren van die tijd.
In 1968 huwde ze met de gevierde mode-ontwerper 

Jeff Banks en haar zangcarrière verschoof naar het 
achterplan. Maar in het begin van de jaren zeventig 
hernam ze haar artistieke bezigheden en ging ze er 
opnieuw volop tegenaan. Naast zingen ging ze ook 
acteren. Zij verscheen o.a. op het toneel in London 
waar ze de rol van Joan of Arc speelde in Bernard 
Shaw’s “St. Joan” en Ophelia in Shakespeare’s “Hamlet”.
In 1971 beviel ze van haar eerste dochter, Grace. 
Hierdoor kreeg ze minder en minder tijd voor 
publieke optredens. En na haar scheiding van Jeff 
Banks bleef ze tamelijk berooid achter en verdween 
zij compleet van het toneel. Zij hertrouwde nog 
tweemaal en kreeg daarna nog twee kinderen.  
In de voorbije decennia verscheen zij nog sporadisch 
in de muziekscène. Zij legde zich vooral toe op haar 
vele andere interesses waaronder filosofie, astrologie 
en…sprookjesverhalen.

Ondertussen is Sandie 75 jaar en verdeelt ze haar tijd 
tussen het Schotse en het Ierse platteland.
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SPORT
Gele ditjes - Blauwe datjes

Rudy Beck

In memoriam
LUKSA POKLEPOVIC.

Rudy Beck

Tomas Danilevicius.
Rudy Beck

Het Beverse voetbalverleden van 
Wim De Decker. 

Rudy Beck

Met het aantrekken van de 40-jarige Wim De Decker 
als nieuwe trainer haalt SK Beveren een oud-speler 
binnen voor die job. Een vrij zeldzame gebeurtenis 
is de 88-jarige geschiedenis van de club. Wilfried Van 
Moer, Eddy Roelandt, Paul Theunis, Thierry Pister, 
Johan Van Rumst (één speeldag) en in een wel heel 
ver verleden in lagere afdelingen Ferre Van Hoeck en 
René De Sutter deden het hem ooit voor. 
Op zijn 10de kwam de Temsenaar naar de Freethiel, 
eerder was hij aan de slag bij Red Star Haasdonk 
(Wim woonde in de Luiseekstraat, niet ver van de 
accommodaties van RS Haasdonk). Hij ontpopte 
zich bij de jeugd tot een sterkhouder wat leidde tot 
een selectie bij de U16 van België tegen Engeland 
(1-4). In het seizoen 2000-2001 was hij kapitein van  
het Beverse beloftenteam dat uitkwam in het  
Internationaal Beloftentornooi georganiseerd 
door PSV en KSK Beveren…Beveren speelde toen  
matchen tegen Metz, Bochum, Straatsburg,  
Luxemburg, Rijsel, Nancy, Schalke 04, Duisburg,  
Anderlecht en Charleroi. 
Op 20 mei 2001 debuteerde hij voor Beveren in de 
eerste klasse op Harelbeke. Na het seizoen was er 
het EK voor beloften in Finland en De Decker zat 
in de s<voorelectie en maakte de voorbereiding 
mee maar viel uiteindelijk uit af. Een geluk met een  
ongeluk want zo kon hij de voorbereiding bij  
Beveren meedoen en hij kreeg een basisplaats  
(29 matchen dat seizoen). 
Zijn vertrek op de Freethiel was er eentje in mineur. 
De club had een optie in het contract maar lichtte 
die blijkbaar te laat zodat AA Gent, een specialist in 
zulke zaakjes, Wim transfervrij kon wegpikken op de 
Freethiel. Zij boden hem een driejarig contract maar 
na één seizoen werd hij uitgeleend aan Germinal 
Beerschot . Wim De Decker bouwde een mooie loop-
baan uit bij ook nog Rc Genk, Beerschot en Antwerp. 
Hij was ook twee keer Belgisch A-internationaal. 

Na een kort ziekbed overleed gewezen  
SK Beveren-doelman LUKSA POKLEPOVIC op  
12 juni. Hij werd 77 jaar. In 1968 werd hij titula-
ris bij SK Beveren en groeide uit tot één van de  
beste keepers in de Belgische eerste klasse. De  
charismatische goalie speelde uiteindelijk 5  
seizoenen op de Freethiel tot ene Jean-Marie Pfaff 
hem kwam vervangen. Poklepovic groeide op in  
Milna, op het eiland Brac, niet ver van Split. 

Zijn voetballoopbaan startte hij bij Hadjuk Split, een  
topclub indertijd in Joegoslavië. Hij debuteerde  
daar in de eerste ploeg in december 1962 tegen  
Partizan Belgrado. Hij won met Hadjuk een titel en  
een beker maar de concurrentie was er zo groot dat  
hij besloot te emigreren. In die tijd mochten  
Joegoslaven geen buitenlandse transfer krijgen 
voor hun 28ste en Luksa bleef een jaar zonder club  
(in Duitsland speelde hij wel op amateurniveau) om 
dan in 1968 over te stappen naar Beveren. 

De eerste Europese campagne (SK Wien, Valencia en 
Arsenal waar hij een strafschop pakte) was één van de  
hoogtepunten voor hem in Beveren. In 1973 keer-
de hij terug naar Joegoslavië (Solin en Sibenik). Hij  
was ook nog actief in Griekenland bij Ofi Kreta en  
Pas Giannina. Op zijn 32ste moest hij noodgedwon-
gen na een zware blessure definitief stoppen.

Hij keerde terug naar Milna, het geboortedorp van 
zijn vader. Van daaruit bleef hij nauw verbonden met 
zijn club Hadjuk Split. Tot voor enkele maanden was 
hij steeds paraat bij de jaarlijkse reunies van Hadjuk. 
Ook bij de Beverse voetbalsupporters zal hij altijd 
een plaatsje in hun hart hebben.

Pas vorige week eindigde het voetbalseizoen 21-22 
met nog een resem interlands. Bij Waasland-Beveren 
liep er het voorbij seizoen één A-internationaal rond. 
JOAN EDMUNDSSON speelde het afgelopen seizoen 
10 interlands voor Far Oer. Na nieuwjaar kwam de 
aanvaller niet meer in actie voor Waasland-Beveren 
omdat hij na een blessure om de één of andere reden 
niet meer voorkwam op de lijst van speelgerechtig-
de spelers voor WB…onbegrijpelijk en een dure zaak 
voor de club die zijn loon verder moest uitbetalen. 
In juni kwam hij dan toch opnieuw in actie voor de  
Far Oer in drie van de vier matchen .

Wie ook zijn debuut maakte in de nationale ploeg 
deze maand  was verdediger ANDRIJA VUKCEVIC.  
Nadat hij al eerder belofteninternationaal was, 
mocht hij nu aantreden in de A-ploeg van  
Montenegro tegen Bosnië en twee keer Roemenië. 
In februari 2021 verliet Vukcevic de Freethiel om voor 
het Kroatische Rijeka te gaan spelen. Hij beleefde er 
dit seizoen een boerenjaar met een vierde plaats, 
goed voor Europees voetbal en een finale in de  
Kroatische beker tegen Hadjuk Split (3-1 verlies). 

Andere ex-spelers die A-interlands betwistten  
afgelopen seizoen waren Ibrahima Conte, Lau-
rent Jans, Danel Sinani, Djihad Bizimani, Jonathan 
Buatu, Ryan Mmaee, Gervinho, Zinho Gano, Rafidine  
Abdullah (plus een selectie voor Davy Roef).  
Daarnaast nog drie spelers die ooit voor de Beverse 
jeugd speelden : Giorghi Zhukov, Jari Verschaeren en 
Ilias Chair. 

Bij de finale van de Champions League in Parijs vorige 
maand was ex-Beverenspeler TOMAS DANILEVICIUS 
een opgemerkte gast van FIFA-voorzitter Infantino 
(zie foto). Sinds 2017 is Danilevicius voorzitter van 
de Litouwse voetbalbond en die vieren volgend jaar 
hun 100-jarig bestaan. Tomas zat samen met de FIFA 
om dat jubileum te bespreken.

In 1995 kwam de toen 16-jarige aanvaller uit Litou-
wen naar de Freethiel en debuteerde in de Interto-
tomatch op het Roemeense Piatra Neamt. Beveren 
degradeerde dat seizoen en Danilevicius verhuisde 
verrassend naar landskampioen Club Brugge dat 
hem later uitleende aan Ingelmunster en Dinamo 
Moskou. Later belandde hij bij Lausanne en Arsenal 
dat hem uitleende aan Dumferline en in het seizoen 
2001-2002 aan KSK Beveren (12 goals in 29 match-
en). In 2002 trok hij naar Italië om er nog 12 jaar ac-
tief te zijn bij Livorno, Avellino, Bologna, Grosetto,  
Juve Stabia, Latino Calcio en Parma. Tomas sloot zijn 
voetballoopbaan af bij het Sloveense Gorica. 

Sport anders
Roger Puynen

Is er dan toch sprake van fusiekoorts? De 
besturen van voetbalclubs HRS Haasdonk en 
KJV Kruibeke estoken worden!  
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Albert Truyman, 

de jongste zoon van een groot gezin uit de Breestraat, 
overleed op 1 juni in Asse. Hij was te Melsele geboren 
op 9 april 1927.  
Het afscheid had plaats in de parochiekerk O.L.Vrouw 
te Melsele op 10 juni. De urne werd geplaatst op het 
kerkhof van Melsele. 
Hij was priester op rust en was goed bevriend met 
wijlen pastoor Marcel Van Peteghem, gewezen 
pastoor van de Sint-Jan de Doper-parochie te 
Beveren. 

Hij had veel jaren als hobby de genealogie of 
familiekunde en hij kende door zijn opzoekingen 
zeker de helft van de mensen uit het Waasland. 
Hij hield eraan dat op zijn doodsprentje niet alleen 
zijn ouders maar ook al zijn broers en eventueel hun 
echtgenote vermeld werden.  

Etienne Vennens 

Op 31 mei overleed geheel onverwacht in zijn woning 
in de Bosstraat Etienne Vennens, de echtgenoot van 
Christianne De Bock. Hij was te Beveren geboren op 
5 januari 1939. Hij was de vader van Patrick, Marleen, 
Carine en Gino. 
Etienne was boer en tuinder en was een harde 
werker. Hij werkte graag en veel. Zoals naar 
gewoonte had hij die laatste dag van de maand 
mei heel de dag gewerkt. Opruimen was haast zijn 
hobby te noemen. En hoe voelt een mens zich nadat 
hij dingen opgeruimd heeft: dan kijkt hij tevreden 
op zijn dag terug. Hij is daarna in zijn slaap overleden. 
We gaan hem niet meer zien fietsen door de dreven 
van Hof ter Saksen naar de winkel om voor eten te 
zorgen. En we gaan hem evenmin nog zien in zijn 
blauwe tractor, in zijn rit naar de polder. 
Vaarwel Etienne! 

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

In Memoriam

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

Als op Sint-Pieter (29/6) het haantje kraait 
Dan komt het regenweer ons toegewaaid. 

Nu de corona perikelen achter de rug zijn, 

organiseert de Orde Van Het Pilorijn opnieuw zijn 

jaarlijkse quiz voor verenigingen en groepen.

Dit jaar zal die doorgaan in de Boerenpoort (Melsele) 

op 22 OKTOBER om 20 uur. 

Ploegen mogen maximaal 6 personen tellen en het 

inschrijvingsgeld per ploeg is 30 €.  Het is zeker geen 

quiz voor ‘beroepskwissers’ maar een aangename 

avond waarna iedereen met een prijs naar huis gaat.

Mocht Uw vereniging hieraan wil deelnemen, schrijf 

U dan tijdig in bij 

Kris Puynen, 0478 65 14 50 of puynen@hotmail.com

Wij beloven de aanwezigen een aangename en 

ludieke avond.

Orde van het Pilorijn

Quiz
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Ik ben diensthoofd sport op de sportdienst van gemeente Beveren. Ik werk 
er reeds 33 jaar en heb daar alles doorlopen: sportpromotor, beheerder, 
sportpromotiecoördinator en sinds twee jaar diensthoofd sport. 

35 jaar hoofdtrainer trampoline geweest bij turnvereniging DES Beveren. Dat was 
mijn passie waar ik veel voor gedaan en gelaten heb.
Papa van Gwen, Wout, Lander, Robbe en Mattis en fiere opa van Lorenz, Marilou, 
Aurora en Rosalie.
Geboren te Brasschaat op 24/01/1966. Door de liefde in Beveren komen wonen 
en nooit spijt van gehad. Ben in mijn hart nog een Antwerpenaar (je kan je roots 
nooit verloochenen) maar zou nooit uit deze prachtige gemeente waar ik heel 
veel van hou, met zijn mooie samenleving willen verhuizen.   

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Sport beoefenen (nu veel minder als in mijn jeugd) en kijken. De zeescouts 2 op 
Linkeroever waar ik vanaf mijn 5.5 tot mijn 22 jaar een fantastische jeugd heb 
doorgebracht en waarvan ik nu nog lid van de vriendenkring ben.
Trampolinecoach was zeker mijn passie.
Naar concerten en muziekfestivals gaan.
Naar voetbal gaan kijken (Beveren en Anderlecht)

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
U2, The Cure en Simple Minds maar ook Bart Peeters, Tourist LeMC, The Killers,  
War on Drugs en Taylor Swift.   
Mijn muziekkeuze is heel breed, ik kan zeker genieten van klassiek, rock, pop, hip 
hop, Vlaams, Frans en zo veel meer.
Koken doe ik ook heel graag. De TV koks hebben mij leren koken.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Beautifull Day van U2

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Ik heb in competitie amateurvoetbal gespeeld en volleybal. Ook 
trampolinespringen, roeien en zeilwedstrijden.
Ik kijk graag naar alle sporten. Maar meest naar voetbal en wielrennen. 
Een zomers met een wereldkampioenschap voetbal, Ronde van Frankrijk en de 
Olympische spelen in geprogrammeerd zijn op voorhand geslaagd!

Wie bewonder je?
Ik bewonder alle topsporters.  Nu zijn mijn helden de rode duivels, Wout Van Aert, 
de Red Lions en Nina Derwael maar dat verandert uiteraard elke generatie.
Ik bewonder ook alle mensen die vrijwilligerswerk doen in sport- en andere 
verenigingen.

Wat is je ‘guilty pleasure’? (iets waaraan je stiekem genoegen beleeft, hoewel 
je weet dat het eigenlijk niet hoort)
Twee maand geleden naar een optreden van Regi geweest 😉
Vinylplaten kopen terwijl goed weet dat ik alles heb met mijn digitale 
abonnement.

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Een dolfijn, speels, sportief en intelligent dier

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De reeksen Lord of the Rings en Game of Thrones

Hoe kom je tot rust?
Alleen thuis, haardvuur aan, vinylplaat van de War on Drugs op, goed glas wijn, 
een goed boek en de sofa.

Welk is je lievelingsgerecht?
Voorgerecht: tomaat-mozerella – basilicum
Hoofdgerecht: Hazenrugfilet met winterse groeten of Osso Bucco
Nagerecht: Tarte Tatin

Wat was je aangenaamste ervaring?
Ontdekken dat mijn kinderen gelukkig zijn.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?
Italië – Venetië
In België is er maar 1 Stad: Antwerpen

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Vincent Kompany is iemand waar ik heel veel respect voor heb.
De kleine generaal: Wilfried Van Moer is toch wel de Beverenaar die van mij het 
grootste respect krijgt.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Een bruisende stad.  
Een weekend in een bosrijke omgeving, daar zeg ik nooit nee op.

Wat is voor jou geluk?
Wanneer Anderlecht kampioen speelt en Beveren zich terug in eerste klasse kan 
handhaven als een goede middenmotor.
Wanneer al mijn kinderen en kleinkinderen rond de eettafel zitten en gezellig 
smullen van gerechten die ik zelf heb klaargemaakt.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een goed glas Barolo of een lekkere single malt Whisky (mag peated zijn) 

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Toch een fietstocht.  

Lievelingskleur en geur?
Kleur: Blauw (maar zeker niet gecombineerd met zwart!!)
geur: pas afgereden gras, word ik goedgezind van.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Het freethielstadion al veel plezier en verdriet beleefd 
Alle plaatsen waar sport beoefend wordt.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Trump, Erdoğan en consoorten mogen van mij naar de maan vliegen.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat ik in de eerste kleuterklas een gouden oorbel van mijn “liefje” heb 
uitgetrokken en in een beek vol met brandnetels had gegooid omdat ik dat niet 
mooi vond.  
Ook de straf van zuster Celine om ze zelf te gaan zoeken en de pijnlijke prikken 
van de brandnetels achteraf.
Heb daarna nooit meer kritiek gehad op de outfit van een vrouw  

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Dirk De Backer

Paul Staut

Oplossing Crypto 110:   
SHOWS   ZINVOL    

GREMELEN   EXTRAVERT    
HARTEFRETTER     

KONIJNENPOOT  P 
ICTOGRAM  

STRIJKERS   KERKHOF   
VERUIT   PARIA   SOLO



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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Riekes is naar een 
waarzegster geweest 
en die geheimzinnige 
madam heeft hem een 

rare voorspelling gedaan. Volgens 
haar moet hij achteraan in zijn 
tuin bij vollemaan tussen twaalf 
en één een gat in de grond graven 
en hij gaat daar een grote zak vol 
goudstukken vinden. Zij heeft er 
ook aan toegevoegd dat hij bij dat 
werkje geen enkele keer aan een 
nijlpaard mag denken. 
Riekes staat midden in de nacht 
op en trekt met een spade en vol 
goede moed naar zijn tuin. En 
hij begint daar te zwoegen en te 
graven en hij graaft daar een uur 
lang zodat het zweet hem over het 
aangezicht loopt. Dan gooit hij de 
spade ontmoedigd weg en vloekt: 
-  Awel merci! Ik heb mijn hele 

leven nog nooit aan een nijlpaard 
gedacht, maar nu, als ik dat zeker 
niet mag doen, wil dat vervloekte 
beest niet uit mijn gedachten 
gaan. 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Straks komen de maaidorsers weer 
op gang en het eerste graan dat 
geoogst wordt is de wintergerst 
(voor de winter gezaaid). Meestal 
was dat vroeg genoeg om daarna op  
hetzelfde perceel nog ROCHTING 
(rapen) te zaaien. Men bekomt dan 
groenvoeder voor het vee in de 
wintermaanden. 

Soms werd op die akker eerst 
nog mest uitgestrooid dat 
ondergeploegd werd. Men sprak 
dan van MES OONDERRIJN (mest 
onderploegen). 

Een verwant woord is het voorvoegsel 
OONDERUIT. Zo bijvoorbeeld 
OONDERUITRIJN (onderuit rijden) 
= doen vallen door ergens tegen 
te rijden; OONDERUITTREKKEN= 
omvertrekken. 

En bij gladde wegen hoor je dikwijls 
dat iemand ONDERUITGESCHOVEN 
is.  

‘t klokzeel
Roger Puynen
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HEEFT DE MODERNE HERDER… 
Als je de titel letterlijk neemt wanneer je door onze vroegere 
poldergebieden rijdt of wandelt, ben je geneigd om volmondig 
ja te zeggen. Je ziet in de zomermaanden de schaapherders 
met hun kudden zowel in de natuurgebieden van Stekene en  
Sint-Gillis-Waas, op de dijken en bermen van Kallo tot 
in de Kruibeekse polders die de laatste tien jaar tot een 
overstromingsgebied werden omgebouwd. Steeds worden de 
mooiste en droogste delen van het landschap voorbehouden 
aan deze ijverige grazers met hun wollen vacht. 
Van mei tot oktober zetten heel wat besturen elk jaar opnieuw 
schaapherders in om de dijken en de bermen van wegen of 
waterlopen met hun kuddes te laten begrazen. De dieren 
genieten van een overvloed van vers eten en ze zorgen op deze 
manier voor een ecologisch bermonderhoud. Schapen kunnen 
plekken bereiken, waar zelfs de handigste maaier niet bij kan. 
Langs de Schelde op de Kallodijk is schaapherder Johan bezig 
met zijn kudde van 200 koppen in opdracht van de Vlaamse 
Waterweg. Eigenlijk heeft hij een kudde van 400 schapen 
maar hij is op dat moment ook op een andere plaats in het 
Waasland actief met een ander deel op een terrein in opdracht 
van het Antwerpse Havenbestuur. De man zit al 40 jaar tussen 
de schapen. Aanvankelijk vooral als hobby, omdat hij met 
Bordercollies aan wedstrijden schapen drijven deelnam. 

…ZIJN SCHAAPJES…. 
Naast zijn opdrachten in de Antwerpse Haven zorgt hij, 
samen met zijn collega Luc Van Roeyen, schrijnwerkerszoon 
afkomstig uit Beveren en uitgeweken naar Meerdonk, in 
opdracht van het provinciebestuur ook voor de begrazing van 
het overstromingsgebied in Sint-Niklaas (Rootputstraat), het 
overstromingsgebied in Sint-Gillis-Waas (Drielindenstraat) en 
langs de Watergang van de Hoge Landen (Sint-Gillis-Waas). 
Hij kan door die overheidsopdrachten zijn schapenhouderij 
blijven voortzetten. Je hebt tegenwoordig het voordeel dat je 
kudde 6 maanden per jaar gratis van voedsel voorzien wordt 
en dat jij er nog voor betaald wordt bovenop. Maar het is en 
blijft een bezigheid waarbij je moet rijden en omzien. Er zijn 
de vaste kosten zoals het scheren van het schaap en dat kost 
gemakkelijk 4 euro per kop, terwijl de wol amper een halve 
euro opbrengt. En de prijs van het lamsvlees is de voorbije  
40 jaar onveranderd gebleven. Voor het geld hoef je het dus niet 
te doen, de kandidaat-schaapherders wezen dus gewaarschuwd 
dat het geen vetpot is. Maar de rust en het plezier om de dieren 
bezig te zien, maken veel goed, zegt de man. Hij weet nochtans 

zijn dieren aan te prijzen: schapen kunnen de grasvegetaties 
in de nattere gebieden en op plaatsen die moeilijk te maaien 
zijn feilloos onderhouden. Ze doen dat onderhoud bovendien 
zonder structuurschade aan de bodem toe te brengen en ze 
kunnen ook in natte omstandigheden op het terrein blijven. 
Ook kunnen de schapen op de dijken blijven wanneer het 
overstromingsgebied wordt gevuld. Schapen eten het gras 
helemaal op en laten geen maaisel achter. Hierdoor krijgen 
de planten na de begrazing opnieuw licht en lucht. En via hun 
mest en hun wollige vacht verspreiden de dieren plantenzaden.  
Zo kunnen ook andere kruidachtigen zich in de grasmat 
mengen. En doordat de schapen hier wat korter en daar wat 
langer vertoeven om te grazen, zorgen ze ook voor structuur in 
het grasveld. 

…OP HET DROGE? 
Door hun rustig graastempo verstoren zij insecten, amfibieën 
en kleine dieren veel minder dan bij het machinaal maaien.  
De overstromingsgebieden en taluds staan vol met heerlijk 
groen. Het is de bedoeling dat de schapen daarvan eten en ze 
hebben geen nood aan bijvoeding. Niet voor niets zie je op 
bordjes de vraag aan de passanten om geen brood of andere 
etenswaren aan de schapen te geven want daar kunnen ze ziek 
van worden. 
Ik heb me al dikwijls afgevraagd hoe je 100 schapen in een 
groep bijeenhoudt. Ik weet het, de herdershonden, meestal 
Bordercollies, worden afgericht om de dieren bij de kudde te 
houden. Maar ook zonder deze wakers kan je ervan op aan 
dat de schapen in groep zullen blijven door hun uitgesproken 
kuddegevoel. De spreuk ‘Als er één schaap over de dam is, volgen 
er meer’ wijst duidelijk op de volgzaamheid van die dieren. 
Zij volgen de leider en dat is praktisch altijd de oudste ooi van 
de kudde. Daarvoor zijn geen uiterlijke tekenen nodig, denken 
wij. Maar wij kennen de schapentaal en -gewoonten niet. Wij zijn 
niet op de hoogte van de betekenis van een bepaalde manier 
van blaten of stampen met de poten. Met de poot stampen op 
de grond ziet er speciaal uit, maar het is niet de bedoeling om 
indruk op elkaar te maken. Het schijnt gewoon om de andere 
schapen te waarschuwen voor dreigend gevaar. Bijvoorbeeld 
in het geval van een onbekende bezoeker. De dieren staan dan 
klaar om te vluchten of zich te verdedigen. 
Schapen stampvoeten ook als ze ongemak en jeuk voelen op 
hun huid, zoals prikkende insecten. 
Voor meer schapengewoonten, wendt u tot een herder, het  
zijn meestal vriendelijke mensen!


