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DE BEVERSE KLOK

In een eeuw heeft een mens zaken verworven waarvan hij achteraf niet eens 
weet hoe belangrijk ze zijn en hoe hard er voor gevochten is. Het risico bestaat 
dat die verworvenheden terug overboord worden gekieperd. Hebben we zoals 
in het verleden een Renaissance nodig om de echte waarden van het leven te 
herontdekken? 
Vorige eeuw stond de tijd allerminst stil. Het Vlaamse volk bevocht een lange 
ontvoogdingsstrijd voor eigen taal en identiteit. Openbare bibliotheken gaven 
de mobiele mens toegang tot de wereld van het boek en gaven een positieve 
boost aan volksontwikkeling. Naar school gaan na zijn veertiende was niet voor 
iedereen weggelegd. De televisie opende een onbekende wereld en had naast 
een ontspannende ook een opvoedende functie. Op gebied van gezondheids-
zorg en hygiëne was het huilen met de pet op. Begin vorige eeuw stierf men nog 
aan een blindedarmontsteking, werd een banale wondinfectie fataal en stier-
ven talloze vrouwen enkele dagen na de bevalling aan kraamkoorts. Nu zijn er 
optimale operatietechnieken en antibiotica.  De algemene welvaartstoename 
bracht ons tot een gezonder voedingspatroon. Publieke voorzieningen – zoals 
riolering, vuilophaal en waterleiding – en goede voorlichting verbeterden de 
persoonlijke hygiëne.

Er zij ook schaduwkanten. Minder handenarbeid en minder energieverbruik,… 
de voeding heeft minder vetten en suikers nodig. Vezelarme fastfood, chips 
en hamburgers zorgen samen met de luie buis- en computercultuur voor ge-
wichtstoename, een aanzet voor hart- en vaatziekten. Op het werk vallen we ten 
prooi aan de uitvinding van vorige eeuw: stress, depressie en burn-out. We lopen 
onszelf voorbij in een zotte maatschappij. 
De media zijn ten prooi aan een verkleutering waarbij de kijker wordt beschouwd 
als een debiel die men overspoelt met goedkope spelprogramma’s en een select 
clubje van bv’s dat met open mond lachsalvo’s afvuurt. Een programma over 
vakantie heeft voornamelijk aandacht voor culinaire aspecten en wellness. Een 
museum vermeldt men in de marge. Televisie moet ontspannend blijven en mag 
mensen niet te veel vermoeien na een lange dagtaak.

We hebben een ruim aanbod aan voedingsmiddelen. De mens is gedurende 
duizenden jaren geëvolueerd naar zijn huidige verschijning. Zijn gebit en verte-
ringsstelsel maken hem geschikt als omnivoor die voedingsstoff en kan halen uit 
zowel planten als dieren. Wat blijkt nu: vlees wordt opgevoerd als een ongezond  
product, brood en aardappelen overbodig. We moeten zo nodig tarwegras, go-
jibessen, groenwieren en insecten eten. Dieetgoeroe ’s bepalen wat goed is voor 
ons en slagen erin om boeken te vullen met tips. Ze schermen met antioxidanten 
en radicalenvangers alsof ze doctors in de wetenschap zijn. De bron van antioxi-
danten is plantaardige voeding. Hoe moeilijk kan het zijn: een gevarieerde voe-
ding met fruit en groente, onze grootouders wisten het al. Koks hebben een kast 
vol kruiden en toveren een mengsel van smaken op je bord. Je weet niet meer 
wat je eet. Gezond boerenverstand is nochtans voldoende om gezond te eten. 

Wat moeizaam verworven is, mag men niet zomaar wegsmijten. Laat ons tevre-
den zijn met wat we hebben. Iedere verbetering is een vooruitgang, maar niet 
iedere vooruitgang is een verbetering. 

Vooruit of achteruit?
Wilfried Andries
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Ik ontmoet Olivier die blijkbaar 
vermoeid café Plato binnenstapt.  
Hij kwam recht van Tomorrowland.  
Ik was in de mening dat hij daar vier 
dagen gefeest had, en er vandaar 
vermoeid uitzag. Maar nee, hij vertelde 
dat hij daar al een paar maanden aan 
het werk was. Met een ploeg van 20 
man zijn ze weken op voorhand bezig 
met alle mogelijke internetaansluitin-
gen. Onder de grond lopen kilome-
ters kabels die telkens aangesloten 
moeten worden. Want overal is ITnodig, 
bij de kassa’s, de togen, backstage, de 
podia… Weinig mensen weten hoe 
complex de organisatie van dit dance 
festival wel is. Maar eigenlijk wou ik 
van hem te weten komen hoe hij, en 
de ganse groep van studio 98, bij de 
organisatie van de Beverse Feesten 
zijn beland. Toen na de editie 1919 de 
toenmalige organisator niet verder 

wilde werken, kwam de projectmanager van de gemeente Erik Apers in contact 
met de jongerengroep ‘Studio 98’, een groepje vrienden die al heel wat kleine 
evenementen had georganiseerd en wel goesting had om ook iets groters op 
te starten. Studio 98 kreeg zijn naam omdat de meeste leden van de groep in 
98 geboren zijn. Maar toen kwam Corona en inderhaast werd door de groep 
toch een programma samengesteld voor de editie 2020. In Hof Ter Welle werd 
een openlucht cinema opgesteld (gans de maand juli) en in augustus liet men 
op het terrein naast het Oude Zwembad artiesten los op het publiek, netjes 
van elkaar gescheiden in groepjes van twee of vier in (moeilijke) ligstoelen. En 
toen ook in 2021 Corona de gewone feesten bleef uitstellen, kwam de groep op 
Hof ter Saksen terecht waar de groep opnieuw een aantal artiesten losliet op 
het publiek (in dezelfde ongemakkelijke ligstoelen). En niettegenstaande het 
weer soms spelbreker was en laarzen soms meer nodig waren, had de groep de 
organisatiesmaak nu volledig te pakken. En volk hebben ze genoeg, een vijftien-
tal kernleden en daarrond nog een ruime groep helpers, zodat ze nu voor de 
Beverse Feesten 2022 kunnen rekenen op een groep medewerkers die groot 
genoeg is, om de twee pleinen in gang te houden. Het is immers voor eerst 
dat er geen twee organisatoren zijn (één voor het Marktplein en één voor het 
Gravenplein) maar dat dezelfde groep de twee pleinen organiseert en zo de 
volledige Beverse Feesten in handen heeft.  Een oude droom die werkelijkheid 
is en de goede gang van zaken alleen maar kan bevorderen.
Op het marktplein zijn alle optredens gratis, op het gravenplein zijn de 
optredens betalend. Doordat er maar één organisator is, kon men de klemtoon 
(markt ouder publiek, gravenplein de jeugd) wat loslaten en de beide groepen 
door elkaar mixen. Ook de drankjetons (terug naar het oude en beter systeem 

Olivier Geudens
Eventmanager bij studio 98

Jacques Bosman
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ONS ELSKE
Ouderdom komt doorgaans op een 
slecht moment. 
Als je eindelijk alles weet, begin je alles wat je 
weet te vergeten. 

Gust
Och, zei Gust. Waar is dat kunstwerk op het Ijzerhand gebleven. Je weet wel, dat ijzerwerk waar-
van het maar een haar scheelde of de vuilkar had het meegenomen. Zou dat nu echt in een 
container liggen bij Ibogem ?  

van de jetons) zijn vanaf nu op beide plaatsen het 
betaalmiddel.
Toch moet ik Olivier de kritiek overbrengen die bij  
de bevolking leeft, op de markt is er geen tent meer, 
en wat als het regent ? Olivier haalt er direct de  
statistieken bij. In België regent het (naar het schijnt) 
maar 6% van de tijd (en in de zomer zou dit maar 
1% zijn). Conclusie: het zou moeten lukken. Daarbij 
moeten de organisatoren nu meer dan vroeger reilen 
en omzien met de centen. Er is de ganse wetgeving 
op het verbod van plastiek bekers (en herbruikbare 
bekers vraagt een hele organisatie), de wetgeving 
op de security is heel wat strenger (en dus duurder) 
geworden terwijl ook de artiesten na corona er  
zeker niet goedkoper op zijn geworden. En tenslotte 
neemt de huur van de tent ook een flinke hap uit het 
budget.
Maar Olivier (verantwoordelijk voor de evene- 
menten) samen met voorzitter Joren Van De  
Wouwer en de rest van Studio 98 zijn er zeker van  
dat de editie van dit jaar, succesvol zal zijn, waar de 
Beverse bevolking, na twee jaar, eindelijk opnieuw 
van kan genieten.

Overal kon je het al lezen, op de website, in het boekje ‘beverse feesten’ dat in elke bus van Beveren zat,  
de feesten komen er, na een onderbreking van 2 corona-jaren opnieuw aan. Als vanouds?
Heel veel programmapuntjes bleven hetzelfde. Maar natuurlijk zijn er wijzigingen. Belangrijkste wijziging  
is dat er nu slechts één organisator meer is voor de beide pleinen. De toegang tot het feest op de  
Grote Markt blijft gratis en op het Gravenplein is inkom te betalen. Belangrijk is wel dat de tent op het 
marktplein verdwijnt en dat er vanaf nu alle dagen eieren gebracht worden naar de Arme Klaren om te bidden 
voor goed weer. Belangrijk is ook dat ondertussen de wet sinds de laatste feesten sterk gewijzigd is in verband 
met het gebruik van éénmalig plastiek. De bekers zijn dus geen wegwerpbekers meer, maar herbruikbare 
bekers. Er moet geen borg betaald worden voor deze bekers maar overal op het terrein staan witte containers 
om die bekers in te gooien. En blijven er toch op het terrein achter, wie er 20 binnenbrengt, heeft een gratis 
consumptie te goed. Ook nieuw is dat het gebruik van het toilet gratis is, dit om wildplassen tegen te gaan.  
Het worden dus, zoals de organisatoren aangeven, PROPERE feesten. Maar naast optredens (je kan het 
uitgebreide programma terugvinden op de website), blijft ook de mindervalidenfuif,  de 5 miles run, 
de Olympische straat, de kindernamiddag en de jeugdfuif, de seniorennamiddag en het internationaal 
straattheaterfestival een vast onderdeel van de feesten.
Laat ons maar hopen dat noch het weer, noch corona een stok in de wielen steken. Na twee jaar onderbreking 
hebben wij het recht op goede en uitbundige feesten. Misschien klinkt het raar, maar in Beveren wordt 
uitgekeken naar het einde van de zomervakantie.

Heel wat van onze lezers (en ikzelf was ook in dat 
geval) begrijpen deze titel niet. Het is gewoon 
straattaal voor ‘wat is er aan de hand’ of ‘hoe gaat 
het?’ Katelijn van Hove schreef een theaterstuk dat 
eigenlijk handelt over ons allemaal. Het gaat over 
kinderen die naar school gaan, over groot worden en 
op eigen benen willen staan.  Kipfesh is een verhaal 
dat in de vorige en volgende generatie verteld kan 
worden. Het wordt opgevoerd door jongeren en 
begeleiders van Hof ter Welle en wordt opgevoerd 
op zaterdag 10 september (20 uur) en zondag  
11 september (15 uur). 

Tickets kunnen besteld worden via 
www.hofterwelle.eu

Opnieuw Beverse feesten
Jacques Bosman

KIPFESH
Jacques Bosman
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Tijden veranderen
Jacques Bosman

Het opstellen van een stamboom  is tegenwoordig 
een bezigheid waar heel wat personen jaren aan 
werken.  Toch moeten we vaststellen dat in onze  
contreien vanaf de 15° eeuw het de kerk was die 
geboorte-, doop-, huwelijk- en overlijdensregisters 
bijhield.  In 1563 werd dat trouwens door het 
Concilie van Trente voor alle pastoors verplicht.  In 
Beveren vinden we de oudste registers terug in 
Haasdonk waar door pastoor Willem Van Doornick 
(hij kreeg trouwens een straatnaam in Haasdonk) 
de eerste registers werden bijgehouden.  Hij was 
pastoor van 1568 tot ongeveer 1614.  Soms was het 
de gewoonte dat de pastoors ook details weergaven 
over de manier van overlijden, of het kind een echt 
dan wel een onwettig kind was, of er in het gezin 
ook leprozen woonden ed.  Het doopritueel mocht 
ook uitgevoerd worden door vroedvrouwen (een 
zogenaamd nooddoopsel) dat ingeval het kind niet 
overleed, door de pastoor opnieuw werd uitgevoerd.  
Waarschijnlijk onder het motto ‘zeker is zeker’ en alle 
baten helpen om in de hemel te geraken.  Uiteindelijk 
werd in 1792 door de Franse revolutionairen een 
burgerlijke stand opgericht, zodat het graven naar 
het familieverleden, door deze registers die veel 
vollediger waren, heel wat eenvoudiger werd.

Tijden veranderen

En de geschiedenis gaat verder… (deel 2)
In het begin van de 6e eeuw ontstonden er in noordwest 
Europa verscheidene abdijen en kloosters. De oudste daarvan 
is de Benedictijnerabdij In Monte-Casino, Italië, gesticht door
H. Benedictus van Nursia. Eén van de kloosterregels was, 
voorzien in eigen behoeften. Drank is zo’n behoefte. Men 
brouwde zijn eigen bier. Patersbier voor  monniken en het iets 
minder alcoholisch kloosterbier voor nonnetjes.
Ondertussen groeiden de abdijen uit tot machtige bolwerken. 
Bijna elke abdij richte een brouwerij in met eigen mouterij. 
Abdijen werden de centra van de bierproductie.
Karel de Grote (742-814) was een bierliefhebber. Op zijn bevel 
moesten herenhoeves beschikken over de nodige vakmannen 
waaronder bierbrouwers. Dit werd vastgelegd in zijn “Capitulare 
de Villis”.
In deze periode maakte men gebruik van “gruut” (gruyt,grutte) 
bij het brouwen, een mengeling van aromatische kruiden die 
van streek tot streek verschilden. Deze kruiden zorgden voor  
verschillende smaken en verhoogden de houdbaarheid van het 
bier.
De lokale machthebbers roken geld. Boeren en pachters 
waren al verplicht hun graan te laten malen in de molen van 
de landsheer, nu moesten ze ook hun gruyt bij hem kopen. 
Een nieuwe belasting , het “gruyrtrecht” was geboren. Men 
kon terecht in kooppunten genaamd: “Gruuthuze”. (bekend 
gebouw in Brugge)
In de 11de-12de eeuw teisterden de Noormannen onze 
contreien. Ze plunderden en roofden maar brachten ook 
iets mee: de hopplant. Met zijn verfijnde aromatische 
eigenschappen zorgde hop voor nog langere houdbaarheid 
en verbeterde de smaak van het bier. En…de abdijen sprongen 
op de kar.

Biertje pleziertje
Aflevering 3

Marc Cools en Johan Smet

Het was de start van een nieuwe evolutie. In de 13de 
eeuw werden machtige brouwersgilden opgericht. 
De rijke burger maakten er graag deel van uit.
Rond 1380 verdrong hop het gruyt. De “grutheren” 
waren niet van gisteren. In de plaats van het 
gruytrecht kwam er de accijns per vat hopgebrouwen 
bier.
In de 15e eeuw kreeg de min of meer gecontrolleerde 
gisting zijn ingang. Eigen gist of resten van vorige 
brouwsels werden toegevoegd aan het wort. Daavoor 
bestond alleen de spontane gisting, door bacteriën 
uit de lucht en zo was elk brouwsel verschillend. 
Babantse brouwers vooral in het Leuvense hadden 
de markt stevig in handen.  
Keizer Karel (1500-1557) was een fervent 
bierliefhebber. Hij bracht zijn jeugd door in de 
Nederlanden en dronk graag Leuvens bier. Wie 
kent er niet de legende van de pot van Olen, die 
met de drie oren. De gevleugelde woorden van de 
protestantse reformist Maarten Luther zinderen nog 
na: “Wie bier drinkt, valt snel in slaap, wie lang 
slaapt zondigt niet en wie niet zondigt, komt in 
de hemel. Laten we dus bier drinken”.
Het bier werd het bindmiddel van de maatschappij. 
Pieter Breugel, Jacob Jordaens, Adriaan 
Brouwer en David Teniers schilderden drank- en 
kroegtaferelen.   

Adriaen Brouwer (1605-1638), Feestvierende boeren, circa 1624.



De eerste hittegolf van deze zomer is een feit. De natuur en de tuinen kreunen onder de droogte. Landbouwers 
zien sommige teelten wegkwijnen en hun opbrengsten verminderen. Hoe lang gaat deze droogte nog duren 
en wanneer valt de eerste regen van betekenis? Zelfs aanplantingen met zogezegde ‘droogtetolerante’ planten 
hebben het moeilijk. Wie de voorbije winter bomen en struiken heeft aangeplant moet zorgen dat hij of zij zich 
door de droogte niet laat verrassen en al dat werk niet voor niets geweest is. Regelmatig water geven zodat de 
wortels niet verdrogen is nu de boodschap. Regenwater opvangen om het te gebruiken in tijden van nood is nu 
ook dé prioriteit. Moeten we binnenkort in onze streken misschien beginnen spreken van een nat en een droog 
seizoen?

Maar het is allemáál geen kommer en 
kwel en we mogen niet te negatief zijn. 
Enkel de droogte speelt ons parten. 
Er is een tijd geweest dat we veel geld 
hadden willen geven voor een zomer als 
deze. Wie herinnert zich niet de typisch 
‘Belgische’ zomers uit het verleden 
toen we dagen aan een stuk bewolkte 
luchten en koude regen hadden en we 
soms ‘s avonds de verwarming moesten 
aanzetten? Te koud of te warm, te droog 
of te nat, juist gepast is het maar zelden.

Één van de voordelen van deze warme 
maar droge zomer is dat we tijdens 
die mooie zomeravonden lang buiten 
kunnen zitten. En dan zie je dingen die 
je anders weinig ziet. Wat me opvalt zijn 
de mooie nachtvlinders die ‘s avonds 
in de tuin voorbijvliegen. Neem nu 
het rood weeskind. Als hij tegen een 
boomstam zit te rusten is hij nauwelijks 
te zien en loop je er gegarandeerd 
voorbij. Maar eens hij begint te vliegen 
is het een prachtige grote vlinder met 

de achtervleugels hevig rood met zwarte banden gekleurd. Zijn naam zou hij gekregen hebben omdat de 
Amsterdamse weeskinderen destijds klederen in dezelfde kleuren droegen.
Een andere nachtvlinder, maar ook overdag actief, is de kolibrievlinder. Die zien we meer en meer in de tuin 
verschijnen en het is een mooi schouwspel wanneer hij razendsnel van bloem tot bloem vliegt om met zijn 
lange tong de nectar uit de trompetvormige bloemen te zuigen.

Trouwens, de namen van die nachtvlinders zijn soms zeer eigenaardig maar toch goed gevonden. Zeg nu zelf, 
Spaanse vlag, lieveling, plakker, huismoeder of bont schaapje, wie bedenkt nu zoiets en wie zou zeggen dat het 
namen van ‘motten’ zijn? Ondanks het feit dat ze ‘s nachts vliegen en dus niet op zicht maar via feromonen hun 
partner zoeken zijn de meeste nachtvlinders heel mooi gekleurd. Zelfs hun rupsen lijken soms kleine juweeltjes.

Wie in de tuin een vijver heeft of in de natuur een waterpartij aantreft én indien er nog water in staat, kan nu 
nog mooie bloeiende planten aantreffen. Om te beginnen zijn er de waterlelies die onophoudelijk hun mooie 
en sierlijke bloemen op het water laten drijven. Ze zijn de koninginnen van de bloemen van de waterplas.

Op dit ogenblik bloeit ook het sierlijke pijlkruid. In mijn vijver staat het breed pijlkruid (Sagittaria latifolia) dat 
afkomstig is van Noord-Amerika. In tegenstelling tot het inheemse pijlkruid dat paarse meeldraden heeft zijn 
die van haar Amerikaanse neef geel van kleur en zijn de bladeren, zoals de naam het zegt, veel breder. Het zijn 
mooie opvallende planten die in de oeverzone van de vijver ook heel wat insecten aantrekken.

In de buurt daarvan ligt de watergentiaan en bedekt met zijn bladeren een heel stuk van de vijver. Gelukkig 
drijven daartussen ook heel wat knalgele bloemen met fraaie gefranjerde bloemblaadjes. Maar opgepast, die 
knaap moet in kleinere vijvers regelmatig in toom gehouden worden of hij neemt heel de zaak over.

In de tuin
François Seghers
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Een plantje dat geen last heeft van de droogte is de 
bergsteentijm (Calamintha nepeta). Het hoort thuis 
in het rijtje van lavendel, tijm, rozemarijn en andere 
aromatische planten van het zuiden en een kalkrijke 
droge bodem. Het wordt ongeveer veertig centimeter 
hoog en op dit ogenblik bloeit het met honderden 
kleine witte bloempjes. Die bloei is al een tijd bezig 
en zal nog weken en weken doorgaan. Daar maken 
bijen en hommels dankbaar gebruik van want ze 
bezoeken de plant met tientallen tegelijk. Ik vind het 
een van de leukste planten in mijn tuin en wanneer ik 
er passeer kan ik niet nalaten om te blijven kijken naar 
de schitterende insectenfilm die er zich dan afspeelt. 
Bovendien verspreidt de plant ook een heerlijk aroma 
wanneer je met de hand door het struikje strijkt. Een 
plant voor de (droge) toekomst!

Samen met jullie kijk ik uit naar de eerste malse 
regenbuien in onze streek in maanden.

Geniet tot dan nog van de zomer!

Rood weeskind.

Bergsteentijm.

Watergentiaan.

GELEK AT GEZEET IS 
Het laatste wat een rennersvrouw moet doen, is 
mee gaan naar de wedstrijd. Een arbeider neemt 

zijn vrouw toch ook niet mee naar de fabriek?

Guillaume Driessens
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Monmartre 13
Wilfried Andries

Aandacht, aandacht!
Wilfried Andries

De organisatoren lieten zich inspireren door  
Place du Tertre, de kunstwijk in Parijs. Ze vonden 
een geschikte plek in Hof ter Saksen. Dit jaar gaat  
de derde en laatste editie van dit jaar door op 4  
september. Kunstenaars van diverse disciplines  
krijgen de kans om hun creaties in deze prachtige  
locatie tentoon te stellen. En als het weer het toelaat 
wordt het alweer een kleurrijke bedoening. Ann  
Lemaitre en Tine Vandenbussche verzorgen de  
muziek en zorgen voor een zomerse sfeer. De 
organisatie is in handen van de Gemeente, de  
Groendienst en de Culturele Raad en gebeurt telkens 
op de eerste zondag van de zomermaanden.

Inkom gratis.

Ook Beveren kreunt onder de aanhoudende  
droogte. Alhoewel de drinkwaterbevoorrading 
niet in het gedrang komt, roept het gemeente- 
bestuur toch op om hier spaarzaam mee om te gaan.  
Daarnaast wordt ook gevraagd om extreem  
voorzichtig te zijn met open vuur. Vanaf vorige 
woensdag geldt omwille van de grote droogte  
code rood in heel Vlaanderen. Het minste vonkje  
kan immers aanleiding geven tot een grote natuur-
brand. Een achteloos weggegooide sigarettenpeuk 
gaf zo al aanleiding tot een bermbrand op de E34. 

Er zijn nog verschillende aandachtspunten: extreem 
voorzichtig zijn met barbecues, vuurschalen en  
andere open vuren, geen sigaretten meer opsteken 
in de open natuur. Doe je dat wel, zorg er dan voor 
dat de peuk goed gedoofd is en gooi deze zeker niet 
achteloos weg.

Eerder meldde AquaFlanders nog dat de drinkwater- 
voorziening niet in het gedrang komt, als we er 
met z’n allen spaarzaam mee om gaan. Wacht even 
met de auto te wassen of het gazon te sproeien en  
gebruik het kraantjeswater alleen als drinkwater of 
voor andere essentiële functies.

OPEN BRIEF VAN EEN TIENER

Helene Wingens, bewerkt doot Paul Staut

Lieve mama en papa, 
Geloof alsjeblieft in mij.

Ik kan momenteel niet echt helder denken. Er ontbreekt 
namelijk een vrij groot stuk van mijn prefrontale cortex. 
Het is best een belangrijk stuk, dat te maken heeft 
met rationeel denken. En weet je, het zal pas volledig 
ontwikkeld zijn als ik een jaar of 25 ben. En van hieruit 
lijkt 25 nog héél ver weg. 
Maar er zijn wel een paar dingen die ik mijn ouders wil 
laten weten...
Mijn hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld.
Het maakt niet uit dat ik slim ben. Zelfs een tien op mijn 
wiskundetoets beschermt me niet tegen de normale 
ontwikkelingsfasen waar we allemaal door moeten. 
Oordeelkundigheid en intelligentie zijn twee totaal 
verschillende dingen. 
Mijn hersenen zijn nog wonderlijk flexibel, creatief en 
sponsachtig. Maar dat maakt me ook impulsief. Niet 
noodzakelijk roekeloos of onachtzaam, maar wel 
impulsiever dan ik later in mijn leven zal zijn. 
Geloof alsjeblieft in mij.

Dus als je me aankijkt alsof ik een monster met tien 
koppen ben, telkens als ik iets ‘stoms’ heb gedaan of iets 
‘slims’ heb verzuimd, dan help je mij niet echt.
Als volwassene reageer jij op situaties met je prefrontale 
cortex (rationeel), maar ik ben meer geneigd om te 
reageren met mijn amygdala (emotioneel). En als je me 
vraagt: “Wat dacht je dan?”, dan is het antwoord:  
“Niets”. Ik dacht niet na. Tenminste niet zoals jij dat 
kan. Je kunt mij daar de schuld van geven, of moeder 
natuur, maar hoe dan ook: het is wat het is.
Ik weet dat je van me houdt, maar op dit punt in mijn 
leven zijn mijn vrienden alles voor mij. Begrijp dat  
alsjeblieft. Mijn vrienden komen momenteel op de 
eerste plaats. Maar denk niet dat ik jou niet zie.  
Ik houd je in de gaten. Heel zorgvuldig. 
Geloof alsjeblieft in mij. 

Dit kan je voor me doen:

1. Toon me hoe het is om volwassen te zijn. 
Ik zie alles wat je doet en ik hoor alles wat je zegt. Ik 
luister misschien niet, maar ik hoor het wel. Goede raad 
lijkt niet tot mij door te dringen, alsof ik een Kevlarvest 
draag, maar je acties en woorden komen wel binnen. 
Echt waar, beloofd. Als jij me de weg blijft wijzen, dan 
zal ik volgen, al zal dat misschien met heel veel omwe-
gen zijn. 

2. Laat me dingen zelf uitzoeken. 
Als jij me de kans geeft om de gevolgen van mijn daden 
zelf te ervaren, dan zal ik daaruit leren. Laat de teugels 
alsjeblieft een beetje vieren. Geef me de ruimte en het 

vertrouwen om dingen zelf uit te vogelen. Hoe meer ik 
kan oefenen, hoe meer zelfvertrouwen en veerkracht ik 
zal ontwikkelen.

3. Vertel me over jezelf.
Vertel me verhalen over alle gekke dingen die je deed 
toen je een tiener was, en wat je ervan geleerd hebt. En 
geef mij vervolgens de ruimte om hetzelfde te doen.

4. Help me dingen in perspectief te zien.
Blijf me herinneren aan het grotere plaatje. Ik zal met 
mijn ogen rollen, mijn schouders ophalen, knorren, 
grommen en zuchten. Ik zal je in niet mis te verstane 
bewoordingen duidelijk maken dat je onmogelijk kunt 
begrijpen wat ik doormaak. Maar ik luister wel. Echt. 
Het is moeilijk voor mij om verder te kijken dan het  
moeras waar ik in vastzit. Help me om de horizon te 
zien, om de lange termijn te begrijpen. Herinner me 
eraan dat dit moment voorbij zal gaan.

5. Houd me veilig.
Blijf me eraan herinneren dat drugs en autorijden écht 
niet samen gaan. Druk me geregeld op het hart dat je 
altijd bereid bent om me uit een gevaarlijke situatie te 
redden. Zonder woede, zonder preek, zonder vragen. 
Maar vertel me ook keer op keer op keer opnieuw dat je 
klaarstaat om naar me te luisteren als ik jou nodig heb. 

6. Wees vriendelijk.
Ik leer vriendelijkheid van jou. En als jij altijd opnieuw 
vriendelijk bent tegen mij, dan zal ik dat gedrag op 
een dag imiteren. Lach me alsjeblieft niet uit. Wees niet 
wreed. En als ik dan denk dat ik de wijsheid in pacht 
heb, dat ik alles al weet... Laat me maar gewoon doen. 
Dat dacht jij waarschijnlijk ook toen je zo oud was als ik 
nu. Laat het los. 

7. Toon interesse in de dingen die ik leuk vind.
Soms zal ik mijn interesses met je willen delen. Het geeft 
me een goed gevoel als je me daarin steunt. Of als je ten 
minste doet alsof het je interesseert.

Op een dag, als de mist van de adolescentie optrekt, zal 
je een zelfverzekerde, sterke, competente, vriendelijke 
volwassene zien staan waar ooit een norse tiener stond. 
Maar tot het zover is... kan je je maar beter schrap 
zetten. 
Maar alsjeblieft... geloof in mij. 

Liefs,
Je tiener

bron: Helene Wingens, bewerkt doot Paul Staut.
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Kruiswoordpuzzel 286

CRYPTO 112 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) injectie (4) grootouder (6) vader (7) indianenvolk (10) uitgestrekte boomloze 
vlakte in Zuid-Amerika (13) rivier (Portugees) (15) jongensnaam (16) strook aan 
de rand ve vlak (17) woonwijk ve sociaal niet-geïntegreerde groep (19) bachelor 
(20) of (Eng) (21) medebepalend element (24) donatie (26) waterkant (27) Bond 
Zonder Naam (29) element (30) een van de negen Muzen (31) zak (32) nu

Verticaal: 
(1) Socialistische Partij (2) dun vezelachtig beschrijfbaar materiaal (3) inlichting (4) 
opere citato (5) vaardig, gereed (8) voorzetsel (9) vetstof (11) één optreden in een 
reeks v nummers (12) vlindersoort waarvan de larven textiel aantasten (14) voor-
zetsel (15) Niet-Gouvernementele Organisatie (16) bank (18) gave aan God of een 
godheid (22) Avions de Transport Regional (23) onzinnige praat (24) elk vd edelen 
vh Verbond (1566) en vijanden vd regering v koning Philips II in de Nederlanden 
(25) jongensnaam (26) ijsmerk (27) bla~ (28) Nederlandse Omroepstichting (29) 
Engelse lengtemaat (30) Zwitserland

Oplossing kruiswoordpuzzel 285

Nadat William Harvey in 1628 
de bloedsomloop had ontdekt, 
werd er geëxperimenteerd met 
bloedtransfusies. Het bleek dat vele 
patiënten ernstige reacties vertoonden 
die soms fataal afliepen. Het was 
wachten tot de Oostenrijkse arts Karl 
Landsteiner transfusies veilig maakte. 
Hij studeerde medicijnen aan de 
Universiteit van Wenen. In 1911 werd hij 
er hoogleraar pathologie, later verbond 
hij zich aan het Rockefeller Instituut in 
New York.

Hij werd bekend in 1901 vanwege 
zijn theorie over bloedgroepen. Hij 
identificeerde de aanwezigheid van 
antigenen in het bloed. Antigenen zijn 
eiwitten die het lichaam beschermen 
tegen lichaamsvreemde stoffen. Hij 
ontdekte dat er in rode bloedcellen 
twee verwante antigenen zijn, A en B. 
Sommige bloedstalen droegen enkel 
A, andere enkel B, sommige droegen 
ze allebei en andere geen van beide. 
Vandaar de vier bloedgroepen: A, B, AB 
en O. In het bloedplasma bevinden zich 
respectievelijk de antilichamen anti-B 
(bloedgroep A), anti-A (bloedgroep 
B), geen antilichamen (bloedgroep 
AB), anti-A en anti-B (bloedgroep O).  

Zijn ontdekking maakte bloedtransfusie 
tussen mensen mogelijk, waarbij een 
patiënt bloed krijgt toegediend van 
iemand met dezelfde bloedgroep. 
Hiervoor kreeg hij in 1930 de Nobelprijs 
voor geneeskunde. 

Later ontdekte men dat de overerving 
van de ABO bloedgroepen gebeurde 
volgens de wetten van Mendel. Hiervan 
werd gebruik gemaakt om geschillen 
over het vaderschap te beslechten. 

Sindsdien zijn nog andere 
bloedgroepen beschreven, zoals de 
rhesusfactor. Het rhesusantigeen werd 
ontdekt in 1940 bij de resusaap. Bij 
rhesuspositieve mensen is het antigeen 
aanwezig (Rh +), en bij rhesusnegatieve 
mensen afwezig (Rh-). 

Bij een zwangerschap kunnen er 
zich complicaties voordoen. Als de 
moeder rhesusnegatief is en de foetus 
rhesuspositief, dan maakt het lichaam 
van de moeder daar antistoffen tegen. 
Bij een eerste zwangerschap heeft 
dit geen gevolgen, maar als bij een 
volgende zwangerschap de foetus 
weer rhesuspositief is, dan zullen de 
antistoffen van de moeder het bloed 
van het kind afbreken. Het wordt dan 
meestal geboren met geelzucht en 
bloedarmoede. Een derde identieke 
zwangerschap is zonder behandeling 
meestal dodelijk voor het kind.

Niet elke bloedgroep komt even vaak 
voor. In Nederland en België is 0+ (38 
%) de meest voorkomende en AB- (0,8 
%) de minst frequent voorkomende 
bloedgroep.

Eureka!
Aflevering 48

Karl Landsteiner (1868-1943)
ABO bloedgroepen 

Wilfried Andries
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Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

groothandel in elektrisch 
materiaal en verlichting

oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26

bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be

Paniekzaaierij of een ernstig probleem. Aziatische 
hoornaars vullen het nieuws. Het is een wesp die  
behoort tot het geslacht van de hoornaars. Het  
borststuk is niet bruin maar zwart van kleur. .Hij  
komt van nature voor in delen van Zuidoost Azië. 
De koninginnen kunnen tot 30 mm lang worden, 
de werksters tot 20 mm, de mannetjes tot 25 mm.  
Sinds enkele jaren komt hij als een exoot voor in onze 
contreien. 

Ze zijn voor de mens niet gevaarlijker dan andere  
inheemse wespen. Een steek kan pijnlijker zijn dan 
een steek van een gewone wesp. De kans is veel 
geringer, zij komen namelijk niet af op zoetigheid 
en eten. Men moet wel voorzichtig zijn en als men 
een nest vindt zeker niet zelf gaan bestrijden maar  
professionelen raadplegen. 
Ze baren voornamelijk imkers zorgen, ze hebben 
het namelijk voorzien op bijen. Eén nest kan het 
volgende jaar vijf tot tien nieuwe nesten opleveren.  
Daardoor kan de Aziatische hoornaar in steeds 
grotere getallen voorkomen. Niets doen is dus geen 
optie, want de kans is reëel dat hele bijenvolken ten 
onder gaan.
De verantwoordelijkheid voor het opsporen en  
verdelgen van de Aziatische hoornaar ligt bij het 
Vlaams Bijeninstituut  (VBI). Maar de exotische 
wespensoort rukt snel op. De verdelgers van het VBI 
verwijderden dit jaar al 300 nesten, meer dan over 
heel 2021. 

De Wetenschapper
Aziatische hoornaar

Wilfried Andries

Uit Melsele 18
Paul Staut

De dorpsfeesten van Melsele: waar 
vind je dat nog. Super-georganiseerd, 
bedacht, tot een goed einde gebracht. 
Met als topper weer de verkiezing van 
de dorpsburgemeester. Prima presen-
tatie met knappe vondsten (de knikkers, 
de buis) en uiteindelijk een winner met 
allure. Proficiat aan die jonge mensen 
die dat in mekaar steken. En nu op naar 
september met weer een andere groep 
organisatoren.

…

Ben je inwoner van Melsele? Gebruik 
dan zeker je laatste restafvalzakken  
op.  Vanaf 1 september is in Melsele 
het gebruik van de restafvalcontainer 
verplicht.  Van zodra er overgeschakeld 
wordt op het diftarsysteem met rest- 

afvalcontainers, worden er GEEN zakken meer opgehaald.  Dit zijn de laatste ophalingen met zakken:  
18-08 Melsele (ophaalronde Beveren A)  26-08 Melsele (ophaalronde Beveren B)



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

Op 30 juni 2022 las ik in de krant dat het concert 
van Bruce Springsteen op TW Classic in 2023 op 
een uurtje was uitverkocht. Springsteen was op dat 
ogenblik de enige artiest die al op het programma 
stond. Andere namen moesten dan  nog worden 
ingevuld.
Ik moest hierbij spontaan terugdenken aan een 
doordeweekse dag in het voorjaar van 1996. Ik zat 
met de telefoon in aanslag om vanaf een bepaald 
uur – ik herinner me het juiste tijdstip niet – kaarten 
te bestellen voor een exclusief solo-optreden van 
Bruce Springsteen in de Antwerpse Elisabethzaal. 
Mijn hoop om binnen te raken was gering en als ik 
eerlijk ben, was ik altijd al een veel grotere fan van zijn 
landgenoot en tegenhanger van dat moment, Bob 
Seger met zijn Silver Bullet Band. Maar ja, alles voor 
het vrouwtje…
Groot was mijn verwondering toen ik, na amper 
drie of vier maal de repeat-toets van mijn telefoon-
toestel te hebben ingedrukt, plots een vriendelijke 
stem aan de andere kant van de lijn hoorde die me vroeg 

hoeveel kaartjes ik dan wel wilde bestellen. Twee 
dus…
Naderhand hoorde ik van vrienden en collega’s dat ze 
twee voormiddagen tevergeefs met hun telefoon in 
de weer waren geweest.
En op zaterdag 20 april zaten we dus in de fluwelen 
zeteltjes op het balkon van de Elisabethzaal voor een 
concert van The Boss. De zaal zat afgeladen vol met 
uitsluitend die-hard-fans.
Nu is het altijd een heksentoer geweest om als 
artiest met een gitaar – en in dit geval ook een mond-
harmonica – een publiek langdurig te boeien. En zelfs 
bij dit rockicoon kreeg ik na een tijdje hetzelfde gevoel. 
Af en toe had ik het lastig om de focus op het podium 
te behouden en dwaalden  mijn blik en mijn gedacht-
en helemaal af. Maar in de zaal zag ik uiteraard niets 
dan begeesterde gezichten en enthousiaste fans. 
Het concert, dat opgebouwd was rond zijn album 
“The Ghost of Tom Joad” duurde meer dan twee 
uur, weliswaar met een klein half uurtje aan bind-
teksten, en werd achteraf met alle lof van de wereld 
overladen. De lokale kranten berichtten da-
genlang over de onvergetelijke doortocht  van de 
Amerikaanse legende in Antwerpen. Nouw?…zou 
Michel Wuyts zeggen.
Springsteen was na het concert nog steeds in goede 
doen. Zijn privévliegtuig vertrok zonder de artiest en 
twee mensen uit zijn nabije entourage, al naar een 
volgende concertlocatie maar Bruce stond erop om 
het Antwerpse nachtleven te leren kennen. Samen 
met Boogie Boy Paul Ambach en diens echtgenote 
ging het gezelschap eten in een Italiaans restaurant 
aan de Ijzerenwaag. Daarna wilde Springsteen, die 
inmiddels al kennis had gemaakt met Vlaamse 
jenever naar een echt café. De keuze viel op café 
De Kat in de Wolstraat, waar hij zich dan waagde aan 
de lokale “bollekes”. Laatste etappe was Café Local 
aan de Vlaamse Kaai waar Bruce een tijdlang stond 
te dansen op de muziek van een salsabandje. Om-

streeks vijf uur was het welletjes geweest en 
begaf hij zich naar een inderhaast bijgeboekt 
hotel waar hij tot maandag zou blijven. Die 
zondag heeft hij trouwens nog een uitstapje 
gemaakt naar Brugge.
Springsteen en zijn twee kompanen 
hebben daarna een lijnvlucht moeten 
nemen naar de volgende concertzaal.

Wat blijft
Middelbaar onderwijs

Wilfried Andries

Het mooiste meisje van de klas
verschikt onwennig bij haar schouder

een bandje van haar bustehouder;
ze draagt dat rare ding maar pas.

De meester, achter brilleglas,
ziet toe, ontroerd, en denkt: “Wat zou d’r

gebeuren als zij tien jaar ouder
en ik eens tien jaar jonger was?”

Ach, hij vergeet hoe hij verdorde
en hoe haar leven net begint.

In stilte wordt door hem bemind
de schone vrouw, die zij zal worden.

Dan praat ze wat, het lieve kind,
en streng roept hij haar tot de orde.

drieK VAn Wissen (1943-2010)

Heropstart werken
Grote Baan N70

Wilfried Andries

Vanaf 16 augustus startten de werken in Melsele. 
Op 16, 17 en 18 augustus werkte de aannemer een 
toplaag asfalt en wegmarkeringen af. Vanaf 19 
augustus start men terug met de rioleringswerken 
in de zone tussen Sint-Elisabethstraat en kruispunt 
met de Schoolstraat. Het kruispunt wordt meteen 
aangepakt om een deel van de vertraging in te 
halen. Gedurende de werken is de zone afgesloten 
voor verkeer. De N70 in deze zone zal klaar zijn tegen 
het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. 
De laatste fase tussen Schoolstraat en Carrefour volgt 
in 2023. Tegen mei 2023 zouden alle werken klaar zijn 
en de verkeershinder verledentijd.

Er gelden nieuwe omleidingen tussen Beveren en 
Zwijndrecht in beide richtingen. Richting Zwijn-
drecht is er omleiding via de IJzerstraat, Pauwstraat 
en Snoeckstraat. Richting Beveren via Burggravenstr-
raat, Kalishoekstraat, Schoolstraat, Dijkstraat, Kool-
putstraat, Leurshoek, Halfdreef en Kasteeldreef.

De winkels en handelszaken in de werfzone blijven te 
voet bereikbaar.

De planning is vanzelfsprekend afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

Meer informatie: www.wegenverkeer.be/beveren.
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SPORT
Gele ditjes - Blauwe datjes

Rudy Beck

Het debuut van Jean-Marie.. 

Rudy Beck
Deze zomer kregen we van de archivaris van  
Crossing een affiche van 9 april 1972, voor 
 Jean-Marie Pfaff een historische dag. Hij mocht 
voor SK Beveren debuteren in de eerste afdeling 
en dat op de 27ste speeldag. De week daarvoor 
was ROBERT ROGIERS de grote held thuis tegen 
Cercle Brugge. Doelman Luksa Poklepovic blesseer-
de zich half weg de eerste helft en omdat er in die  
periode nog geen reservekeeper op het scheids-
rechtersblad stond moest een veldspeler in doel.  
Kapitein Robert Rogiers nam zijn verantwoorde-
lijkheid en hield een uur de netten ongeschonden.  
Beveren won tegen Cercle met 1-0 en behield zo  
zijn kansen op redding. 
De match op Crossing was van levensbelang  
want de Schaarbekenaars waren samen met ook 
nog Waregem de andere kandidaat-dalers. De club 
organiseerde gratis busvervoer naar de hoofdstad. 
In een tumultueuze match miste Beveren een pak 
kansen en eindigde de match met 9 spelers na 
twee rode kaarten. De heibel ontstond nadat een 
doorgebroken Hugo De Raeymaeker aan de trui 
werd getrokken door Louzani en referee Gijselinck  
onbegrijpelijk geen rood trok. Bij het tumult 
kreeg Jean Janssens rood na een duw aan Frank  
Schrauwen. Kapitein Rogiers sommeerde zijn 
maats het veld te verlaten en kreeg daaop ook rood  
(hij mocht nadien van de Bond geen kapitein meer 
zijn). De match eindigde uiteindelijk op 2-1 voor 
Crossing en voor Beveren was de degradatie een 
feit. Na 5 jaren eerste klasse kwam er een einde aan 
een sprookje…. Niemand kon vermoeden dat het 
beste nog moest komen. 

Dit jaar werden in Melsele voor de 60ste keer  
de AARDBEIFEESTEN gehouden. Dat historisch 
feit werd extra in de verf gezet met een prachtig  
jubileumboek. In de beginperiode van de  
Aardbeifeesten was er ook een klein voetballuikje 
aan verbonden. We hebben er spijtig genoeg geen 
foto’s van maar kunnen er toch wel wat over vertel-
len. In 1963 vonden de allereerste Aardbeifeesten 
plaats. SK Beveren had toen juist een opgemerkt 
voetbalseizoen achter de rug. Het werd kampioen 
 in Bevordering met 54 punten op 60 en de ploeg 
scoorde 111 keer in 30 matchen. Een  prestatie die 
ook in Brussel niet onopgemerkt voorbij ging want 
op de nationale zender, de BRT toen, vernoemde de 
legendarische sportjournalist Paul Jacquemyns in 
mei 1963 voor het eerst de naam SK Beveren. 
Op 5 juni 1963 werd SK Beveren gehuldigd op de 
aardbeifeesten. Voor 1000 toeschouwers speelde 
het plaatselijke Svelta, dat versterkt was met Louis en 
Jean-Baptist Pfaff (die toen bij Aalst speelden) tegen 
Beveren. Het werd 1-1.
Op de aardbeifeesten van 1964 was er een  
match tussen Svelta Melsele en SK Sint-Niklaas dat 
kampioen was geworden in derde klasse. Melsele 
had zich versterkt met Rik Coppens en Jean Janssens. 
Sint-Niklaas won het duel, dat bijgewoond werd 
door 2000 toeschouwers, met 3-5. 
In 1965 eindigde Beveren derde in 3de klasse. Het 
sloot het seizoen af op de Aardbeifeesten met een 
duel tegen Svelta (0-3 zege). Opmerkelijke tester 
toen bij Beveren was de doelman van Tubantia, RIK 
PAUWELS….hij werd later succestrainer bij Beveren.  
In 1966 werd SK Beveren kampioen in derde klasse. 
Het kon niet aantreden op de Aardbeifeesten omdat 
het van de KBVB in die periode moest strijden om 
de nationale ligatitel (de kampioenen van tweede 
en derde klasse tegen elkaar). Dat duel had plaats in 
Zulte waar Beveren won met 0-3 van Waregem  
(Robert Rogiers scoorde twee keer, Jean Janssens 
één keer). 
In 1967 stootte Beveren door naar eerste klasse.  
Op de grote kampioenenviering van 11 juni 1967, 
geleid door Theo Bauwens en Gabriël Willems  
behoorden de Aardbeiprinses en haar eredames tot 
de eregasten. 

Sport anders
Roger Puynen

Antoine Gobin, de CEO van SK Beveren is 
tevreden dat ze voor de sleutelpositie van 
keeper met Jorn Brondeel iemand gevonden 
hebben die perfect aan het vooropgestelde 
profiel beantwoordt: ervaring in België en met 
een niveau om zowel onze divisie als hoger aan 
te kunnen. ‘We hopen dat zijn komst de nodige 
stabiliteit brengt om een sterke achterlijn te 
bouwen.’ 

TAOFEEK ISMAHEEL

Rudy Beck

Tiende aanwinst voor SK Beveren dit seizoen is  
de 22-jarige pocketspits TAOFEEK ISMAHEEL.  
De Nigeriaan wordt voor een jaar gehuurd van de 
Franse eerste klasser Lorient. 

Als 18-jarige belandde hij in 2018 in Europa nadat 
hij in Nigeria was opgemerkt in de Hype Buzz  
Academy. Hij belandde in de Noorse hoofdstad  
Oslo waar hij bij tweede klasser SKEID aan de 
slag ging. Na een degradatie met Skeid trok hij in  
januari 2020 naar een andere Noorse tweede  
klasser Frederikstad. Met 13 goals en 8 assists trok 
hij de aandacht. Bovendien werd hij verkozen  
tot beste speler van de Noorse tweede klasse.

 In januari 2021 werd hij voor 500.000 euro verkocht 
aan het Franse Lorient dat Taofeek een contract 
tot 2025 gaf. De Fransen verhuurden hem aan een 
Noorse eerste klasser Valerengen, ooit nog Europees 
tegenstender van KSK Beveren. Om verder ervaring 
op te doen verhuurt Lorient nu haar flankaanvaller 
aan SK Beveren. 

In het verleden passeerden meerdere Nigerianen op 
de Freethiel. Uit het KSK Beveren-tijdperk herinneren 
we ons nog Chidi Nwanu, de flamboyante keeper 
Peter Rufai, Sunny Nwachukwu en Gideon Imagbu-
du. Voor Waasland-Beveren waren dat Emmanuel 
Sarki, Jimmy Chimezie en Reuben Gabriel. Laatst-
genoemde speelde maar vijf eerste klassematchen 
voor WB maar is de enige Waasland-Beverenspeler 
die kan zeggen dat hij (als lid van WB) deelnam aan 
de eindronde van een WK. In 2014 selecteerde Ste-
phen Keshi Gabriel voor het WK in Brazilië en de Bev-
eren-speler kwam in actie tegen Frankrijk. 
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Ik heb in 1961 mijn legerdienst vervuld in de 
Mechelse Dossinkazerne. Ik was blij dat ik daar 
na mijn twee maanden opleiding in Turnhout 
bediende werd van de Opvoedingsofficier Pacqay 
en de bibliothecaris Maes. Ik werd er bij de 
Stafcompagnie ingelijfd. 

Op dat moment was de geschiedenis van die 
kazerne aan de Dijle mij totaal onbekend en 
geleidelijk aan vernam ik iets over de rol die dat 
gebouw in de Tweede Wereldoorlog vervuld had. 
De eerste trein van België naar het concentratiekamp 
en vernietigingscentrum Auschwitz-Birkenau vertrok 
op vier augustus 1942 vanuit deze door de Duitsers 
bezette legerkazerne. 

Aan boord waren 999 mensen. Joodse families, 
waaronder vijftig kinderen. Het grote drama van 
dat eerste transport is dat de mensen zich zelf 
hadden aangemeld. Er zijn maar acht mensen 
van teruggekomen. En er bestaat geen directe 
beschrijving van de reis naar Auschwitz-Birkenau. 

Tewerkstelling
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
Joden namelijk naar de Dossinkazerne gelokt met 
een tewerkstellingsbevel. Ze dachten dat ze ingezet 
werden in de Duitse oorlogseconomie. Ze zijn dus 
zelf naar de kazerne gekomen, wat extra bitter is. 
De allereerste man op de deportatielijst was Alfred 
Israel Rosendahl, een Duitse, Joodse vluchteling 
die in Antwerpen woonde sinds hij in 1939 uit 
zijn thuisland verdreven werd. Met zijn 
tewerkstellingsbevel nr. 92 in de hand, werd hij als 
eerste ingeschreven op de lijst van transport 1. Bij 
aankomst in Auschwitz-Birkenau werd hij geselect-
eerd om te werken in het concentratiekamp. Na 
veertien dagen sterft Rosendahl in gevangenschap 

Eén meisje ontsnapt  
Hoewel er in Mechelen 999 mensen op de 
trein gestapt zijn richting Polen, kwamen er in 
Auschwitz-Birkenau toch maar 998 aan. Een meisje 
van 16, Hanna Karpowitz, was ontsnapt. 
Ze is weer opgepakt en is met het tweede 
transport vertrokken. Daarna wzer er niks meer van 
haar gehoord. Wat wel geweten is, is dat de helft van 
de mensen op het tweede transport bij aankomst 
meteen vergast is.” 

Toen mannen nog soldaten moesten worden
Roger Puynen

Antonino Petricone 
op world police & fire games

Bruno Bertels

Na zijn titel op het Belgisch Kampioenschap Judo 
voor veiligheidsdiensten, deed de Beverse judoka 
Antonino Petricone een gooi naar niets minder dan 
de wereldtitel.

Onlangs vond namelijk in Rotterdam het Wereld-
kampioenschap voor politie en brandweer plaats. 
In de categorie -100kg moest Antonino het eerst 
opnemen tegen een judoka uit Mongolië. Hij 
schakelde die meteen uit met een mooie ippon. 

Later moest hij kampen in de halve finale tegen een 
sterke tegenstrever uit Brazilië. Het werd een harde 
kamp met wisselende kansen. Uiteindelijk moest hij 
in de laatste seconden zijn meerdere erkennen tegen 
de uiteindelijke Wereldkampioen.

Via het herkansingsysteem, kwam hij uit in de
 kamp voor brons. Deze wedstrijd heeft Antonino 
overtuigend gewonnen met een schitterende worp.
Een bronzen medaille op een WK, een echte 
opsteker voor de Sergeant bij de Brandweer - 
Hulpverleningszone Waasland, een prestatie waar de 
club en de gemeente terecht fier op kunnen zijn.

Binnenkort starten de trainingen in de Beverse 
Judoclub terug na het zomerverlof. Antonino en 
de andere judoka’s beginnen dan aan hun 
voorbereiding op het volgende seizoen. 

Op 24 september is er de viering van het 70 (+1) jarig 
bestaan van de Beverse Judoclub met medewerk-
ing van voormalig Olympiër Dirk Van Tichelt en op 
22 oktober hebben de Vlaamse Kampioenschappen 
plaats in de Beverse sporthal.

Wachtkamer van Auschwitz 
Die 999 mensen op het eerste transport waren 
allen bijeengebracht in de Dossinkazerne. Ze 
hebben allen niet erg veel tijd in die kazerne 
doorgebracht. Het was op dat moment eigenlijk 
een beginnend verzamelkamp. Van daaruit werden 
mensen getransporteerd naar Auschwitz-Birkenau, 
een vernietigingskamp. Dossin was dus eigenlijk de 
wachtkamer van Auschwitz in Mechelen.” 

Omdat mensen zich in het begin zelf kwamen 
aanmelden na een tewerkstellingsbevel, konden de 
eerste treinen snel gevuld worden en vertrekken. 
Na het eerste transport vertrekt het volgende trans-
port al zeven dagen later. Nog later zag je dat mensen 
zich niet meer kwamen aanmelden. Ze moesten 
opgepakt worden tijdens razzia’s of na een 
verklikking. Op die manier duurde het veel langer 
om voldoende mensen te verzamelen om een 
trein volledig te vullen. In afwachting zag je dat 
mensen soms enkele maanden in de Dossinkazerne 
verbleven. 

Gruwelijke bijzonderheid: ik hoorde van een 
soldaat-milicien van de franstalige 4e Compag-
nie die, toen ik daar soldaat was in de Dossin, daar 
opleiding kreeg in de administratieve diensten 
van het Belgisch leger, dat zijn vader in deze zelfde 
kazerne een paar weken opgesloten gezeten had 
alvorens naar Auschwitz gevoerd te worden. Om 
nooit meer terug te komen! 

Na het eerste transport op vier augustus 1942, 
zopas dus 80 jaar geleden, zouden er tussen 1942 
en 1944 nog duizenden Joden en Roma door de 
Dossinkazerne passeren. In totaal vertrokken er 
28 transporten en werden er 25.843 mensen 
gedeporteerd. Slechts één op de twintig overleefde 
de deportatie. 
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Ik ben Kristien Thys geboren en 
getogen in Beveren 5 april 1969. 
Optiekzaak gestart in 1991 op de 
Gentseweg en in 2000 verhuisd naar 
de overkant in de Albert Panisstraat 
naast mijn ouderlijke thuis. Naast 
optiek doen wij ook nog aanpassing 
van Hoorapparaten in samenwerking 
met de firma Lapperre. Optiek Thys 
staat garant voor kwaliteit en service.

Ik ben reeds 28 jaar gehuwd met 
Werner Ingels mijn echtgenoot die 
tevens ook opticien van opleiding is 
maar die al enkele jaren meedraait in 
een privé oogkliniek in Antwerpen.  

Wij hebben 2 zonen Michiel en Pieter van 27 en 24 jaar oud en een hondje Baziel. 

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Tennis heb ik lang gedaan van kleins af aan, maar door voetblessure al enkele 
jaren geleden mee gestopt. 
Nu wandel en fiets ik graag. 

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
ABBA heel het repertoire 

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
De Roos Van Ann Christy 

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op 
TV?
Wandelen en fietsen doe ik graag op zonnige dagen. Op 
TV kijk ik graag naar Tennis en de matchen van de Rode 
Duivels. 

Wie bewonder je?  
Mijn Mama, staat altijd voor ons klaar om te helpen. 

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Chocolade eten en snoepen als ik op regime ben. 

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Als een hond, trouw en waakzaam 

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Lees niet zo graag daarom ook geen favoriet boek. 

Hoe kom je tot rust?
 Gaan fietsen in de polders met vrienden en daarna een goed glaasje wijn 
drinken. 

Wat is je lievelingsgerecht?
Asperges a la Flamande

 
Wat was je aangenaamste ervaring?
De geboorte van mijn 2 zonen. 

Lievelingsland? Sympathiekste stad/
gemeente?  
Portugal, en vooral de mooie natuur in de 

Algarve waar je op kleine plaatsjes mooi kan vertoeven. 

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Kim Clijsters ,voor haar prachtige prestaties en overwinningen. 
Richard Willems, die man weet zoveel en vertelt het op een zeer aangename 
manier. 

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland en de zee om te wandelen en te fietsen in alle rust . 

Wat is voor jou geluk?  
Gezond zijn en elke dag kunnen genieten van de kleine dingen. 

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Een lekkere Limoncello 

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Uiteraard een fietstochtje. Ik ben graag buiten daar ik beroepshalve al veel 
binnen zit. 

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Hof Ter Saksen, zeer mooi onderhouden park waar ik graag ga wandelen bij goed 
weer samen met mijn hondje. 

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)   
Op dit moment Poetin, wat voor leed die man de wereld aan doet is niet te 
beschrijven. 

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?   
Dat we elke middag in de kleuterschool ons flesje yoghurt dronken

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Kristien Thys

Paul Staut

Oplossing Crypto 112:   
UZELF   MISWIJN   ERE-

WOORD   LEKKERNIJ   
ZOETEMELK   FRIETSAUS   

HALFVASTEN   
JONGENSZOT   VOORTIJ-
DIG   HULPLIJN   KOTERIJ   

SFINX en 
dus … ZIEKTEVERLOF

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

Hoe het met het najaarsweer is gesteld 
Wordt ons op Sint-Bartel voorspeld  

(24 augustus). 



WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colofon

De Beverse Klok is verkrijgbaar: 
bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 28 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943 

(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 

email: info@beverseklok.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck, Jacques Bosman, 

Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Paul Verelst 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons : Siebe Puynen
Strip : Kathleen Bosman

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

Reklameregie: 03 775 44 53
e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be

Druk : GraffitiPuursesteenweg 390a  
2880 Bornem

Riekes ziet een frele 
jongen een zware 
kruiwagen met stenen 
beladen een helling op 

duwen en denkt: zeker weer een 
studentje met een vakantiejob. 
De jongen blijft geregeld staan 
om het zweet van zijn voorhoofd 
te wissen en Riekes krijgt er 
compassie mee. 
Hij gaat tot bij hem en zegt:  
-  Zo ’n zwaar werk is toch niet voor 

een jonge gast. Dat zou verboden 
moeten zijn. Hebt ge dat niet 
gezegd tegen uwen baas.  

-  Ik heb hem dat gezegd, ja, zegt de 
jongen 
Riekes begint mee aan de 
kruiwagen te duwen en vraagt: 

-  En wat had hij daarop te zeggen? 
-  Och, zei hij, probeer het toch 

maar; ge zult wel een of andere 
gek tegenkomen die u zal helpen 
duwen. 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Vroeger had je alleen bij 
oudere mannen KLETSKOPPEN. 
Tegenwoordig is dat bijna mode om 
een kaal mannenhoofd te hebben. 
‘Kletskop’ is afkomstig uit het Duits. 
‘Glätzen’ = gladmaken, glanzen en 
‘ein Glätzkopf’ is een kaalhoofdige. 
Zo  zijn we in ons dialect tot het 
woord ‘kletskop’ gekomen. Een 
variant daarop is PLETSKOP. 
In de zin ‘Daar kwam plots een 
kletskop op me af’ gebruiken we dat 
woord als beeldspraak, namelijk we 
noemen een deel van het menselijk 
lichaam en bedoelen er de hele 
persoon mee. Pars pro toto: Latijn 
voor het noemen van een deel en 
men bedoelt er het geheel mee.  
Hetzelfde principe wordt gebruikt 
bij bij- en spotnamen. Vb. Als laatste 
in de rij kwam ‘Piepoog’ binnen. 
Een van de succesboeken van 
Ernest Claes is ‘De Witte’. Het verhaal 
over de moeilijke jeugdjaren van 
Lewie, een Zichemse jongen die 
zich onbegrepen voelt en die 
genoemd wordt naar de kleur van 
zijn haardos.  

‘t klokzeel
Roger Puynen
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VAKANTIE IN TIROL... 

Tot zo ‘n 20 jaar geleden reisden mijn vrouw en ik elk jaar 
in de tweede helft van de maand juli naar het Oostenrijkse 
Tirol. Een vriend die ik had overgehouden aan mijn militaire 
dienstplicht, had mij in 1983 zo ver gekregen dat wij met hem 
en zijn vrouw mee op vakantie trokken naar het voorste deel 
van Tirol, het dal van de Lech. Dat was ons zo bevallen dat we 
in 1985 heimwee naar Tirol kregen en het werd voor 15 jaar 
ons reisdoel in de zomervakantie. De wandelingen die we in 
de streek planden konden niet altijd allemaal doorgaan want 
het was niet zonder reden dat men het Oostenrijkse Tirol de 
pispot van Europa noemde. 
De keren dat we een volledige halve maand in ons 
voorkeurland konden verblijven waren op één hand te 
tellen. Elke keer was de regen spelbreker zodat we enige 
dagen vervroegd huiswaarts keerden. Niet dat we altijd 
vroeger dan verwacht thuiskwamen want op de duur was 
het een vaste gewoonte geworden om bij slechter wordend 
weer af te zakken naar de streek van Trier waar we elke keer 
veel aangenamer weer meemaakten en we hadden in het 
wijndorpje Kenn al een paar adressen waar we Zimmer Frei 
vonden en waarvan de uitbaters vrienden werden. 

…EN EROP REKENEN.DAT DE ZWALUWEN… 

De avonden dat we op het terras van ons Oostenrijks 
restaurant konden eten waren voor ons van belang. Je had er 
een prachtig uitzicht en de zwaluwen die er boven ons hoofd 
door de lucht cirkelden waren voor ons de best mogelijke 
barometer. Als die sierlijke vogeltjes op grote hoogte vlogen 
waren we er zo goed als zeker van dat de volgende dag een 
prima wandeldag zonder regen zou worden. Als de insecten 
zoals muggen en vliegen op grote hoogte zweven dan doen 
de zwaluwen dat ook en dat is dan een voorteken voor een 
zonnige dag. En de Oostenrijkse zwaluwen verschillen op 

dat gebied weinig van hun Vlaamse soortgenoten. En de 
avonden dat we geen zwaluwen zagen of dat we ze wel 
zagen maar dat ze heel laag overvlogen, hadden we er weinig 
moed op om de volgende dag een droge wandeltocht te 
kunnen maken. 
We bewonderden deze vogels niet enkel als voorboden 
van de weersomstandigheden. Hun sierlijke bouw en hun 
charmante manier van vliegen waren een lust voor het oog 
en van hun gedraaf door het luchtruim kreeg je nooit genoeg.  
En als je niet tot een gesprek kwam met iemand aan een 
naburige tafel werden ze ook nog gespreksonderwerp met 
je tafelgenoten. 

…GOED WEER BELOVEN. 

Hoe komt het dat vogels kunnen vliegen? Dat zal wel zijn 
omdat ze vleugels hebben. Ja, maar daarmee is de kous niet 
af! Het bijzondere aan vogels is dat ze zo weinig wegen. Indien 
ze zouden gebouwd zijn zoals zoogdieren dan kwamen ze 
nooit van de grond. Wist je dat een winterkoninkje minder 
dan 8 gram weegt en dat toch alles aanwezig is in dat 
lichaampje: een hart en longen, een lever en nieren, darmen 
en spieren, botjes en veren en noem maar op! En om het 
vogellichaam nog lichter te maken zitten er ook luchtzakken 
ingebouwd die een beetje dienst doen als ballonnetjes. En 
sommige botjes zijn hol van binnen om minder te wegen.  
Terug naar onze zwaluwen die iets groter zijn dan het 
winterkoninkje en die ik 15 gram zwaar schat. In hun klein 
kopje zitten kleine hersenen maar die werken wel degelijk. 
Zij weten dat ze moeten rondcirkelen op de hoogte waar 
muggen en vliegen rondzweven om geen honger te lijden. 
En op die manier zitten op dat moment toeristen aan hun 
avondmaal en die hopen dat de zwaluwen hoger en hoger 
klimmen zodat die mensen de volgende dag niet beladen als 
muilezels met paraplu’s en regenjassen de bergen moeten 
intrekken.  


