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Dubbelblind
Wilfried Andries

Word je ook zo moe van die gezondheidsberichtjes? Welke adviezen moeten we
ernstig nemen? Dagelijks wordt een massa nieuwe bevindingen gepubliceerd
voornamelijk in verband met onze gezondheid, de hipste eerst. Burgers worden
voortdurend op het verkeerde been gezet door sensationele verhalen. Journalisten werken onder tijdsdruk, onderzoekers onder publicatiedruk. Twee glazen
wijn per dag veroorzaken kanker of substanties in rode wijn gaan het verouderingsproces tegen of twee consumpties per dag is goed voor hart- en bloedvaten… 20 kopballen op korte tijd beschadigen het geheugen. Vier koppen thee
per dag beschermen tegen dementie. Brood is te mijden. Van chocolade word je
slimmer. 90% van de Belgen zoeken hun heil in dokter Google om zich te informeren. Uit onderzoek blijkt dat de helft van die informatie op internet is ingegeven door commercie of hopeloos achterhaald is. Je wordt dan onnodig bang
gemaakt of je laat je gewoon belazeren om bepaalde producten te kopen. Zaak
is om de juiste site aan te klikken.
Zoals mensen recht hebben op zuiver drinkwater, zo hebben ze ook recht op
zuivere gezondheidsinformatie. Een team experten ontwikkelde daarom de
website www.gezondheidenwetenschap.be. Daarin worden berichtjes geanalyseerd en bekritiseerd zodat de lezer wegwijs raakt en het nieuws leert interpreteren. Wetenschappelijk onderzoek moet van goede kwaliteit zijn, objectief,
gecontroleerd en bij voorkeur in een vergelijkende studie. Grote groepen mensen met een bepaald kenmerk worden vergeleken met een even grote groep
mensen die het kenmerk niet vertonen. Men zou bv. na kunnen gaan hoeveel
hartinfarcten er voorkomen in een groep van 10000 mensen die veel wijn drinken en bij een even grote groep die geen wijn drinkt. En dat gedurende vijf jaar.
Men moet vanzelfsprekend met alle parameters rekening houden. In zuiderse landen wordt veel wijn gedronken en er komen minder infarcten voor. Deze waarneming mag niet te snel tot een conclusie leiden want ze gebruiken ook veel olijfolie
en minder dierlijke vetten. Japan heeft de meeste honderdjarigen, ze eten veel vis.
Om nieuwe geneesmiddelen te testen op hun werking geldt het dubbelblind
onderzoek. Men kan het toedienen gedurende een bepaalde periode aan een
groep personen met een bepaalde aandoening. De effecten worden dan vergeleken met een even grote groep met dezelfde aandoening die een nepmiddel (placebo) kregen. Zowel de artsen als de proefpersonen weten niet wie het
nepmiddel of het geneesmiddel kreeg toegediend. Vandaar de omschrijving
dubbelblind onderzoek.
Dit soort onderzoek vormt de basis voor ‘geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen’ (Evidence-Based Medicine). Ze hebben als doel al die nepinformatie te plaatsen waar ze horen, in de prullenmand. Ze leren ons het onderscheid tussen waan en wetenschap. In deze coronatijden en de zoektocht naar
een geschikt vaccin, is een correcte wetenschappelijk methode des te belangrijker.
Iemand zag door de bomen het bos niet meer en sprak: de enige manier om
gezond te blijven is eten wat je niet wilt, drinken wat je niet lust en doen waar
je geen zin in hebt.

Lutgard en Jef, 60 jaar gehuwd, lees p. 11

VAN STEENLANDT GEOFFREY

HIJ IS VAN ‘OSTDONK’, NET ALS ZIJN BIER
Tijdens de afgelopen jaren
kwamen al meerdere Beverse brouwers in de Beverse
Klok aan het woord. Vandaag
Geoffrey Van Steenlandt,
samen met zijn broer Ruben,
één van de mannen achter
de ‘Ostdonk bieren’.
Geoffrey is in 1991 geboren,
waar kan het anders, in Haasdonk. Zijn liefde voor de chemie bracht hem naar Bayer.
Net als bij andere microbrouwers is alles begonnen met
een proefpakket dat hij in
handen kreeg om 10 liter
bier te brouwen. En dan
werd de keuken de eerste
brouwplaats. Een proefbrouwerij van 40 liter volgde snel
waar de receptuur voor ‘Ostdonk Tripel’ en ‘Ostdonk
Blond’ werden ontwikkeld.
Het brouwen in grote hoeveelheden gebeurt in een
brouwerij in het Gentse.
Maar het recept voor zijn bieren bleef van bij het begin
ongewijzigd. Ondertussen volgde Geoffrey opleiding in Syntra voor het diploma van
brouwmeester. Zijn eindwerk bestond er in om een plan voor een eigen brouwerij op
te stellen. En heel stilletjes dromen zijn broer en hijzelf er nog van. Maar da’s voor later.
Uiteindelijk lanceerde ze hun bier in een café in Haasdonk, maar het eerste brouwsel
van 1000 liter was al uitverkocht, voor het daar geraakte. En sindsdien is het succesverhaal van de Ostdonk bieren alleen maar gegroeid. Via cafés en kerstmarkten raakte het
bier bekend. Nu hebben ze meer dan 50 verkoopplaatsen over gans Vlaanderen. Het
bier groeide mee met het succesverhaal van de streekbieren. Zo werden er vorig jaar
20.000 liter gebrouwen. En in dit Corona jaar, is het wel iets moeilijker. Cafés waren een
tijd gesloten, evenementen vielen weg (Beverse Feesten, ijspiste, sneukeltochten…)
en het bier verkocht vooral via drankenhandels. Ook de activiteiten van de Beverse
biervereniging staan op een laag pitje.
Toch werken ze verder aan hun product. Zo is er dit jaar (eindelijk) een einde gekomen
aan het feit dat hun flessen wegwerpproducten waren. Vanaf nu wordt het bier geleverd, in bakken (niet meer in kartonnen dozen) mét statiegeld. Liefhebbers van het
milieu zullen het gaarne horen.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

Maar naast verwoed brouwer is Geoffrey ook lid van de vzw Beveren Festivalt die
sinds een achttal jaren op het ‘oude kerkhof’ een festival organiseert gedurende
de Beverse Feesten. Geoffrey begon in de groep als hulp in de backstage, werd er
lid van het bestuur olv. Cavy Caluwé, en is momenteel verantwoordelijk voor het
boeken van de artiesten. De groep die dit festival organiseert is ongelooflijk
geëvolueerd van een ‘soort verbeterde scoutsgroep’ (en dat zijn z’n eigen woorden) tot een professionele organisatie die alle jaren een steeds groter wordende
groep jongeren aantrekt in een steeds beter georganiseerde setting. Het decor
waar de artiesten optreden is een bezoek meer dan waard. Spijtig alleen dat vorig
jaar de life optredens wegvielen en alleen met dj’s gewerkt kon worden. Maar die
zijn dan ook ‘top’. Eén van de problemen is dat de Beverse Feesten heel wat concurrentie ondervinden van Crammerock en de Lokerse Feesten. Artiesten (en
organisatoren) willen niet in dezelfde periode in dezelfde regio optreden. Maar
Geoffrey ziet nog heel wat mogelijkheden om met het festival verder te groeien.
Een verdere samenwerking met de organisatie van de feesten op de markt moet
mogelijk zijn. Ook wat betreft organisatie van sponsoring en ontvangst van VIP’s
kunnen nog beter.

Op mijn vraag waarom ze bij hun twee bieren blijven en niet uitbreiden is het
antwoord eenvoudig : te druk. Ze willen ook geen ganse reeks bieren op de markt
brengen. Beter blijven ze geconcentreerd op de twee soorten die ze hebben, dan
dat ze hun aandacht moeten richten op een heel gamma.
Vooral fier is Geoffrey
op de prijzen die ze al
gewonnen hebben in
hun toch nog jonge
biercarrière. Zo ontvingen ze in 2018 een
gouden medaille voor
het beste bier in zijn
categorie, uitgereikt
door Belgian Beer
Award. Ostdonk Tripel
versloeg er zelfs ‘Duvel’
in zijn categorie. En in
2019 deden ze het nog
eens over. Toen ontvingen ze zilver in het
International
Beer
Award in Londen.
Sindsdien leveren ze
hun bier ook in Londen
in speciale biercafés.

Taalkronkels
Mottenballen

Een mottenbal is een middel
om mottenlarven te doden.
Kleermotten zijn specifieke
soorten nachtvlinders waarvan de larven gaten vreten in
eiwithoudende vezels zoals
wol. Textiel uit plantaardige
vezels zoals katoen en linnen
en synthetische vezels worden
niet aangetast. Men legde
mottenballen in of bij kleding
die voor een tijd werd weggeborgen. Ze bevatten een chemische stof (naftaleen of paradichloorbenzeen) die gemakkelijk verdampt en onprettig is
voor de motten (en voor de
mens). Het gebruik ervan wordt afgeraden, want de vluchtige verbindingen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
We kennen het spreekwoord: iets uit de mottenballen halen. De betekenis is niet
ver te zoeken: iets van lang geleden weer oprakelen. Een alternatief is ‘oude koeien
uit de sloot halen’ of over iets vervelends beginnen wat vroeger is voorgevallen.
Deze zegswijze verwijst oorspronkelijk naar het opvissen van kadavers van verdronken koeien.
Riekes sprak: als mijn echtgenote boos op me is, wordt ze historisch. Hysterisch zul
je bedoelen? Neen, historisch, ze begint dan oude feiten uit het verleden op te
rakelen.
WA
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Dit jaar waren er helaas geen Beverse Feesten, maar de groep maakt zich op om
volgend jaar nog te groeien, voorlopig haar succesformule niet te wijzigen en het
zoeken naar denderende namen verder te zetten.
Met een Ostdonkse Tripel in onze handen zeggen we volmondig ‘schol’.

J.B.

DE FRATSEN VAN
TRUMP
Donald Trump die pas genomineerd werd voor de
nobelprijs van de vrede, wil laten zien dat hij het echt wel verdient. Zo
organiseert hij een wandeling met Aboutaleb. Ze horen echter gekreun in
een doornstruik en kijk, met vereende krachten verlossen ze er een elfje.
Omdat ze haar gered hebben, mogen ze van het elfje allebei een wens
doen. Aboutaleb wenst een hoge muur rond zijn land Marokko, zodanig
dat de Islam beschermd is tegen westerse invloeden. Dan is het de beurt
aan Trump. Hij vraagt aan Aboutaleb of die muur wel waterdicht is. Natuurlijk zegt Aboutaleb. Wel zegt Trump tegen het elfje, laat alles dan maar vol
water lopen.

DE MUNCK
elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren
TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Viergeslacht

Bekijken we vandaag het
loon van de onderwijzer in de eerste helft van de 19° eeuw.
Waar aanvankelijk het inkomen van de onderwijzer
kwam uit de ‘schoolgelden’ die de leerlingen moesten
betalen, is dit stilaan (maar niet helemaal) vervangen
door een wedde, betaald door de gemeente.
De grootte hiervan werd bepaald door het aantal leerlingen. Een onderwijzer die meer dan 100 leerlingen in
zijn klas had kreeg 1050 frank per jaar. Wie minder leerlingen had, verdiende minder. Maar in Kieldrecht had
men een school met 300 leerlingen (stel je voor in één
lokaal). De onderwijzer verdiende er tussen 1400 en 2000 frank per jaar door. Wie
echter les gaf zonder een onderwijzersdiploma (dat mocht toen nog), ontving heel
wat minder. Ook het aantal arme kinderen die helemaal niets moesten betalen,
maar waarvoor de gemeente bijsprong, bepaalden mee het inkomen van de onderwijzer. Was de school gehuisvest in een woning, eigendom van de onderwijzer,
kreeg die een bijkomende huurvergoeding die tussen de 200 en 300 frank per jaar
bedroeg.
Daarnaast hadden onderwijzers dikwijls een nevenberoep. Nu nog kennen wij
onderwijzers die ‘in verzekeringen doen’. In die tijd kon hij zijn inkomen vergroten
door verkoop van groenten uit de schooltuin. Maar we kennen ook onderwijzers in
de regio Beveren die gemeenteontvanger, landmeter of winkelier waren.
Hulponderwijzers verdienden amper de helft. Ook het loon van de schaarse vrouwelijke onderwijzeressen was een pak lager.
J.B.

Ik open een nieuw pak met kranten van de ‘Gazet van Beveren’. Ik begin aan de kranten van 1959. Armand Pien komt in
Melsele klappen over zijn weersvoorspellingen. De post
deelt de nieuwe tarieven mee : een brief verzenden kost
2,50 frank. Als we dat even vergelijken met de huidige
tarieven kunnen we stellen dat die op dik 50 jaar toch nogal omhoog zijn, en vroeger kwam de facteur dan nog twee
keer per dag langs, nu twee keer per week. Deken Sturm,
wie kent hem nog, wordt gevierd voor zijn vijfentwintig
jaren als deken van Beveren. Ik zie hem als kind nog op de
preekstoel staan waar zijn eerste beweging was, de micro
wegduwen die onderpastoor Van Achter daar geïnstalleerd
had. Zijn stem droeg genoeg en van moderne middelen
moest hij niet weten. In het buskotje op de markt is een
wasmand met wasgoed achtergelaten. In het artikel stond
niet of het om vuile was ging of om een proper gestreken
mand wasgoed. En wie laat dat nu achter ? De bevolking in
Beveren bedroeg eind 1958 meer dan 14.000 personen.
Haasdonk telde er 3.700. Op 5 februari voeren jonge acteurs
van de Broederschool het toneelstuk ‘Tijl leeft’ op. Ik weet
nog dat ik daar de rol van Tijl gespeeld heb. Jos Van De Poel,
onze leraar Nederlands had het stuk geschreven. Ik weet
ook nog wie Lamme Goedzak speelde, maar dat ga ik hier
niet bekend maken. Cinema Gildenhuis waagt zich op
gevaarlijke paden. Als voorfilm draaien ze ‘picnic in pyjama’
gevolgd door de hoofdfilm ‘De nacht zonder einde’.

In 2015 berichtten we over een viergeslacht van de familie Moons-Fontyn.
In deze bizarre tijden is er toch nog heugelijk nieuws, want er is een tweede
viergeslacht met de geboorte van Aurélie. Ze werd geboren op 14 februari,
maar als gevolg van de coronamaatregelen was er geen mogelijkheid om
een foto met de grootouders te nemen. Door versoepeling van de maatregelen is dat nu wel gebeurd. Papa Kevin Moons staat uiteraard niet op de
foto, maar mailde deze met de nodige fierheid.
Centraal overgrootmoeder Ingrid Maes, linksboven Chrisanta De Schepper,
rechtsboven Anthina Fontyn, linksonder de nieuwe telg Aurélie Moons en
daarnaast dochter Esmée van het vorige viergeslacht.
WA

J.B.

(wordt vervolgd)
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VOLKSE GEBRUIKEN

Eureka!

Was het vroeger zoveel beter?

Hoe los je tegenwoordig het probleem van lichte hoofd- of tandpijn of een ander
ongemak op? Gauw een pilletje of tabletje met een glas water innemen. Een
Dafalgan of een Paracetamol vind je in de meeste gezinnen in het apoteekkastje.
Dat was zo’n 70 jaar geleden wel wat anders. Je kon bij de apotheker (of als je het
geluk had bij een bijdehante kruidenier in je buurt) poeierkes kopen. Die zaten in
kleine witte envelopjes van ongeveer 4 bij 1,5 cm die je kocht in een kartonnen
schuifdoosje met 36 of 48 stuks erin. Als je er niet te veel ineens wilde in huis
halen dan ging je ze kopen bij die genoemde buurtwinkel waar je ze kocht, ik
denk dat het 4 poeierkes voor 5 frank was. Je moest ze in water oplossen maar
daar gaven nogal wat min of meer bejaarde vrouwen zich de tijd niet voor. Ik heb
ze nog in de winkel het witte poeder op hun tong zien uitschudden en zó als
snoepjes naar binnen zwelgen. En met direct resultaat! Geen gezanik meer over
hun ambetante echtgenoot of over lastige kinderen! Het was voor hen de Red
Bull van halverwege de 20e eeuw.

Aflevering 10

Galileo Galilei (1564-1642) - De Telescoop
Een uitvinder gebruikt vaak materialen of technieken die door een voorganger
zijn ontwikkeld. Bolle lenzen waren al 300 jaar bekend, holle lenzen ongeveer 150
jaar. Het waren twee Nederlanders, Hans Lipperhey en Zacharias Janssen, die
onafhankelijk van elkaar door combinatie van lenzen de eerste telescoop bouwden in 1608. Galilei kreeg weet van die uitvinding en wou zijn technisch kunnen
gebruiken om de kwaliteit ervan te verbeteren. In 1609 had hij een telescoop vervaardigd die objecten acht keer vergrootte en enkele maanden later had hij die
prestatie verhoogd tot twintig keer. Hij speurde het heelal af en ontdekte dat de
maan bergen en kraters had en Jupiter vier manen.

WELKE VAN DE TWEE?
Marieke moest altijd Poeders Het Witte Kruis hebben terwijl Jeanneke de Poeders
Dr. Mann veel beter vond en als je haar vroeg waarom, moest ze bekennen dat ze
die van ‘t Witte Kruis nooit geprobeerd had. Als goeie winkelier moest je ze allebei
in huis hebben en er was wel een Sint-Niklase leverancier van voedingsproducten
die er niks illegaals aan vond om je die medicamenten te leveren. Alleen: er kwam
nooit iets van op papier.
Ere zij wie ere toekomt die pijnstillers van ‘t Witte Kruis waren eerst op de markt. De
Sint-Niklase apotheker Tuypens beweerde dat zijn poeders ‘een kruis over de pijn
maakten.’ De Antwerpse apotheker Gemoets van de Jan Van Rijswijcklaan had
nogal wat dokters onder zijn kaartvrienden en die pestten hem met de vraag wanneer Antwerpen ook zijn eigen ‘poeierkes’ zou hebben. En in 1946 was het zo ver!
Gemoets noemde zijn product Poeders Dr Mann. ’t Zou een eerbetoon zijn aan
zijn vroeg gestorven broer Manille en die dubbele N gaf het medicijn een vleugje
Duitse degelijkheid, hoewel in de reclame ervoor
gesuggereerd werd dat het van Amerikaanse oorsprong was.
Toen de populaire Beverse coureur Peet Oellibrandt in
de wielerploeg van Dr. Mann ging rijden heeft Marieke
dat merk van poeders ook eens geprobeerd en sindsdien wou ze er geen andere meer.
Toen, na jaren, bij mensen die aan de ‘poeierkes’ half of
geheel verslaafd geraakt waren, heel wat nierschade
vastgesteld werd, bleek dat vooral de fenacetine die ze
bevatten daarvoor aansprakelijk was.
Geleidelijk zijn de dokters andere medicijnen met minPeet Oellibrandt reed enige der nadelige bijverschijnselen gaan voorschrijven en
jaren in de wielerploeg van raakten beide poeders en andere soortgelijke middePoeders Dr Mann
len in onbruik.
RP

(wetenschapsweetjes.nl)

Galileo werd geboren in Pisa. In 1581 werd hij ingeschreven aan de Universiteit
van Pisa faculteit geneeskunde. Hij maakte er kennis met de toegepaste wiskunde.
In 1589 werd hem een leerstoel wiskunde aangeboden. Hij was er niet gelukkig,
vele collega’s lagen hem niet en het salaris was relatief laag (niets nieuws onder de
zon). Enkele tijd later werd hij aangenomen in de universiteit van Padua, waar hij
het wel naar zijn zin had: het salaris was aanzienlijk hoger.
Hij publiceerde er zijn waarnemingen van de maan, de sterrenhemel, de Melkweg
en de manen van Jupiter.
Hij bewees dat het copernicaans heliocentrisch wereldbeeld (de zon als centrum
van het heelal) correct was. Zoals de geschiedenis zich later zal herhalen (evolutietheorie van Darwin, zie later), strookte dit niet met de opvatting van de katholieke
kerk en kwam er een conflict. Na verdediging bij paus Paulus V, beloofde hij zijn
theorie niet meer in het openbaar te verdedigen (1612). Het conflict bleef zijn
eigen leven leiden en het was wachten tot oktober 1992 toen paus Johannes
Paulus II een excuus uitsprak namens de kerk. En zo werd Galilei gezuiverd en
erkend als gelovig mens. Had hij dat nog kunnen meemaken.

Vallende voorwerpen
Aristoteles beweerde dat zware voorwerpen sneller vallen dan lichte.
Volgens de overlevering twijfelde Galilei eraan en daarvoor trok hij naar
de Toren van Pisa. Hij liet er onder massale belangstelling twee kogels
vallen, een grote en een kleine. Hij toonde aan dat lichte voorwerpen
met een groot oppervlak (een pluimpje bv.) tijdens de valbeweging
meer geremd worden door de luchtweerstand en dus trager vallen.

De geheelonthouders hebben gelijk,
maar alleen de drinkers weten waarom.
(Simon Carmiggelt)

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Om dit te bewijzen kunnen we
zelf het volgende experiment
bedenken. We herinneren het
ons nog van de lessen fysica.
Neem een buis van ongeveer 1
meter met daarin een geldstuk
en een pluimpje. Draai ze om
zodat de valbeweging start. Het
pluimpje valt beduidend trager.
Zuig nu met een vacuümpomp
de lucht uit het toestel en doe de
proef opnieuw. Beide voorwerpen vallen even snel omdat de
luchtweerstand nu is uitgeschakeld. Later zal Isaac Newton verder bouwen op deze theorie en
dit zal onherroepelijk leiden tot
formules.
WA

Herfst

In de Tuin

Eind september en de tuin en de
natuur smeken om regen, veel
regen. We kregen de laatste
weken een heel mooie nazomer.
Heel leuk om te wandelen, te fietsen en in de tuin bezig te zijn. Maar
normaal kan je het niet meer noemen, nu we hitte- en droogterecords
aan de lopende band breken. Met het nieuwe normaal zullen we in de toekomst
in de tuin rekening moeten houden. Om te beginnen elke druppel regenwater
opvangen en opslaan en niet meer verloren laten lopen in de riolering. En bij het
ontwerpen en aanplanten van tuinen en parken, planten en bomen voorzien die
langere perioden van droogte en warmte kunnen overleven.

Bloeiende hemelsleutel.

Het kleurenpalet van de bloemen gaat van wit over geel en chocoladebruin naar
diepblauw en er zijn zelfs meerkleurige cultivars. Eens volwassen wordt het een forse
plant die een hoogte van anderhalve meter kan bereiken, maar daarvoor zul je eerst
wat geduld moeten oefenen. Het is namelijk een trage groeier, maar eens ze goed
ingeworteld is gaat ze haar gang en is het een prachtplant die een hele lange levensduur heeft. De moeite om eens te proberen in tijden van klimaatverandering!

Lampenpoetsersgras.

Bloeiende Clematis ‘Mrs Robert Brydon’.

Vedergras in combinatie met prachtkaars.

Zo zijn er heel wat prairieplanten die aan die voorwaarden kunnen voldoen. Neem
nu bijvoorbeeld heel wat siergrassen zoals het vedergras (Stipa tennuissima ‘Pony
Tails’) dat nu helmboswuivend in de wind staat, het pijpenstrootje (Molinia), het
lampenpoetstersgras (Pennisetum) met de lange bloeihalmen en het schitterende, subtiele, naar koriander ruikend parelgras (Sporobolus heterolepis). Daarnaast
vind je in de septemberborder de zonnehoed (Echinacea purpurea), zonnekruid
(Helenium ‘Moerheim Beauty’) en zeker niet te vergeten de hemelsleutel (Sedum
spectabile ‘Matrona’). Allemaal prachtplanten en meestal zijn het daarbij nog
enorme vlinder- en insectenlokkers, die in deze tijd van het jaar best nog wat nectar en stuifmeel kunnen gebruiken.
Verleden jaar plantte ik in dezelfde droge, zondoorbakken border Baptisia australis
aan, een nog niet zo gekende vaste plant afkomstig uit de Verenigde Staten, al doet
haar naam anders vermoeden. Op het eerste gezicht lijkt de plant wat op lupine, het
is ook een vlinderbloemige, maar ze is sterker en kan veel beter tegen de droogte.

Blikvangers op dit ogenblik in de tuin en al meer dan een maand aan het bloeien,
zijn enkele schitterende kleinbloemige clematissen. Om te beginnen heb je Clematis ‘Mrs. Robert Brydon’ met kleine maar zeer talrijke bleekblauwe bloempjes,
waarvan de bloemblaadjes naar buiten omkrullen zodat de witte meeldraden
prachtig zichtbaar zijn. Je kan de plant ook als bodembedekker gebruiken maar ik
heb haar over een klimrek geleid en dan laat ze prachtig haar wolken van honderden bloempjes zien. Enig mooi!
In de buurt daarvan staat Clematis ‘Wyevale’, ook kleinbloemig maar de bloemen
donkerblauw en tulpvormig én geurend. Dit is een struikclematis en wordt niet hoger
dan anderhalve meter, maar de bloemtrossen rondom de stengels zijn niet te tellen.
En zo gaan we stilaan naar een prachtig en zeer kleurrijk seizoen waarin het fruit
en de groenten die we lang gekoesterd en verzorgd hebben kunnen oogsten. Ook
het seizoen om voorjaarsbloeiende bloembollen aan te planten is nu aangebroken. Narcissen, hyacinten, sieruien en camassia kunnen nu al geplant worden. Je
kan er ook in mandjes planten en binnen brengen. Dan heb je misschien tegen
Kerstmis een paar mooie potjes met geurende voorjaarsbloemen.
Nog een tip: stop nu met het snoeien van de uitgebloeide rozen, zodat ze hun
rozenbottels die door de vogels zo graag gegeten worden kunnen ontwikkelen.
Zo help je er binnenkort weer wat meer door de winter.
Geniet er nog van!
François
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Wat Blijft
De laatste brief

CRYPTO 67 ZOEK HET WOORD (O

plossing in dit nummer)

zelfde nummers zijn zelfde letters

De wereld scheen vol lichtere geluiden
En een soldaat sliep op zijn overjas
Hij droomde lachend dat het vrede was
Omdat in zijn droom een klok ging luiden.
Er viel een vogel die geen vogel was
Niet ver van hem tussen de kruiden
En hij werd niet meer wakker want het gras
Werd rood, een ieder weet wat dat beduidde.
Het regende en woei. Toen het herbegon
Achter de grijze lijn der horizon
Het bulderen – goedmoedig – der kannonnen
Maar uit zijn jas, terwijl hij liggen bleef
Bevrijdde zich het laatste wat hij schreef
Liefste, de oorlog is nog niet begonnen.

Bertus Aafjes (1914-1993)

Kruiswoordraadsel
De puzzelaar bleef vorige editie op zijn honger zitten. Het raster was
wel afgedrukt, maar de opgaven waren nergens te vinden. Met excuses. We publiceren daarom vorig kruiswoordraadsel opnieuw, maar
nu met de opgaven. De oplossingen vind je dan in volgende editie.

IN MEMORIAM
Op 5 september overleed in WZC De Notelaar Denise De Blick, de echtgenote van
Freddy De Bruyn uit de Hendrik Consciencestraat. Zij was te Stekene geboren op
28 maart 1936. Hun kinderen zijn Veronique
en Isabelle. Er zijn 9 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
Denise was een fantastische vrouw, moeder
en grootmoeder. Zij heeft 20jaar in het
Beverse gemeentehuis gewerkt. Zij verzorgde er de schoonmaak en bedeelde de koffie bij het gemeentepersoneel.Net als in de buurt waar ze woonde was ze op het gemeentehuis
graag gezien.
In hun tuin verzorgde ze speciaal de bloemen en zo lang Freddy ’s zondags voetbalde ging zij mee als supporter. Later ging ze geregeld naar
de matchen van haar kleinzoons kijken als ze speelden bij FC Bosdam.
Het laatste jaar ging haar gezondheid sterk achteruit en na een kort verblijf in maart (voor een paar maanden) bleef ze in De Notelaar, waar ze in
het bijzijn van haar man overleed op 5 september.
Het was ontroerend hoe ze bij het afscheid in de Sint-Martinuskerk door
vier kleinzoons naar buiten werd gedragen.

Kruiswoordpuzzel 242
Horizontaal:

(1) vetgehalte (4) bedrijf (9)
v geringe dichtheid (11)
doch (12) Iers Republikeins
Leger (13) kleur (14) kaartof dobbelspel (16) Chinees
deegwaar (17) ten gevolge
van (19) bezittelijk voornaamwoord (21) reeks, rij,
sliert (23) radiologisch
onderzoek (24) voorzetsel
(25) knock-out (26) zot,
dwaas (28) vloeistof die
voor een groot deel uit
water bestaat (30) monster
(32) waterrijke, vruchtbare
streek in de woestijn (33)
luchtklep (34) Tennessee

Verticaal:

(2) ronde (It) (3) reeds (5)
voorganger bij het gebed in
de moskee (6) vrouwennaam (7) grote terts (8) vlaktemaat (10) langharig rund vd
hooggebergten v Tibet en Nepal (12) International Press Association (13) mechanisch
blaasinstrument met pijpen, dat dmv een klavier bespeeld wordt (15) geëtste plaat
(18) voormiddag (20) wit maken (21) procentuele periodieke vergoeding voor het
lenen v geld (22) aan iets dat al vermeld is (23) stad in de Dominicaanse Republiek (25)
bladgroente (27) algemeen voorkomend knaagdier (29) hogesnelheidstrein (30) sievert (31) lithium

RP

De Rycke
Gebroeders nv

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo
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Wilde

20

nou ies wa weten?
vraagjes aan

Hilde Schellens is moeder van drie
knappe dochters en getrouwd met
Koen. Ze houdt van uitdagingen en
projecten organiseren. Haar nieuwste
project zal bij TRIXXO zijn, zij gaat
voor hen het kantoor in Beveren verder uitbouwen. Wat ze allemaal graag
doet in haar leven, vind je hieronder.
Zij is een poezenmadam , is ook bezig
met spiritualiteit, maar houdt ook
heel veel van cultuur, vooral muziek,
toneel en musical.

Hilde Schellens

Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Schotland, Edinburg
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot) Beverenaar?
Koen Meersschaert mijn man / Jacques Bosman, vooral omdat hij zoveel projecten ondersteunt.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Ik kies voor de zee, ik ben een echte waterrat
Wat is voor jou geluk?
Geluk is voor mij, veel kunnen lachen, een samenhorigheidsgevoel hebben, goede
babbels, leuke vrienden en familie en tijd hebben voor zaken die er echt toe doen.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
ik hou van heel veel soorten thee, een glaasje demoisselle champagne (is blijkbaar
van een Belgische wijnboer)

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
toneelspelen bij KET, achter de schermen helpen bij Muzart, voetreflexologie
(www.atalantacoaching.be)
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Jessie Thijs Wavery, is ook mijn dochter
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
iets romantisch, don’t worry about me, maar dan in mijn dochter haar versie of
eentje gemaakt van alle drie de dochters.
https://www.youtube.com/watch?v=YRlW5O-GeU4&list=PLW8DGr1TifAdHjx2GC
I3MCQBrSN5s6LjX&index=5&t=0s
Welke sport beoefen(de) je?
een aan te werken puntje ...

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Geef mij maar een goed boek, alhoewel een fietstochtje me ook kan bekoren
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
De tofste plek in Beveren is bij ons thuis in de Meerminnendam
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Er is niemand die ik naar de maan wil schieten, dat kunnen we de maan ook niet
aandoen
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Het eerste wat ik me kan herinneren is jammer genoeg het ziekenhuis waar ik
9 maanden heb ingelegen op 4-jarige leeftijd, maar als ik diep zou graven zou ik
wel een leuker iets vinden denk ik.

Welke sport zie je liefst op TV?
vroeger motorcross, soms voetbal
Wie is je meest geliefde sportfiguur van
alle tijden?
Robert Van Hoof motorcross
Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
op dit ogenblik groen, vroeger paars

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
Als de eikels vallen voor Sint Michiel (29 sept.)
dan snijdt de winter door lijf en ziel

Wat is je favoriete boek aller tijden?
ik heb er heel wat, maar misschien toch “ De
celestijnse belofte” van James Retfield		
Welke strip las/lees je het liefste?
Jommeke en Suske en Wiske
Welk is je lievelingsgerecht?
wel wat apart: gestoofde lever, met aardappelpuree en rauw witloof met mayonaise
Wat was je aangenaamste ervaring?
na de bevalling de geboorte van mijn drie dochters
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Eeuwenoud erfgoed verwaarloosd
De haven deed tot in de jaren ’60 van vorige eeuw
dienst als vissershaven en was de basis voor de enige
garnaalvissersvloot op de Schelde. Deze vissers visten op de Westerschelde en de Noordzee en leverden
garnaal voor de Vlaamse, Engelse en Duitse markt. De
vervuiling van de Schelde dreef deze vissers weg uit
Doel, maar het kenteken D met daarachter het
inschrijvingsnummer ziet men nog regelmatig terug
op vissersboten tussen Doel en de Noordzee.
De haven van Doel is ook de bakermat van het succesverhaal van havenrondvaarten met de Internationale stoombootdiensten Doel-Antwerpen in de 19de
eeuw en de Doelse schipper Van Marcke die na
Wereldoorlog zijn vrachtboot voor melk en granen
terug naar Doel liet varen met toeristen die wilden
uitwaaien op de dijk van Doel. Daaruit is de succesrijke rederij Flandria gegroeid. De kade van Doel
moet op die manier tot op de dag van vandaag vele
miljoenen mensen hebben ontvangen.

De kaaimuur van de haven van Doel staat op instorten. Twee jaar terug is dit probleem vastgesteld en
aangekaart bij de overheden. Het verwaarloosde
gedeelte van het haventje - bestaande uit een kademuur en toegangshelling tot het water - valt onder
de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Waterweg.
De Vlaamse Waterweg wil echter geen grote investeringen doen zolang er geen duidelijkheid bestaat
over de toekomst van Doel én het haventje.
Reeds begin 2019 nam de havenmeester met de
overheid hierover contact. Recent nam het gemeentebestuur akte van het standpunt van de Vlaamse
waterweg dat onderhoudswerken worden uitgesteld tot er duidelijkheid is over de studie over het
toekomstperspectief Doel. ‘Als er nog lang getalmd
wordt, moet er helemaal niks meer beslist worden,
dan stort de kaaimuur in de vaargeul en kunnen de
35 boten van de watersportvereniging De Noord niet
uitvaren,’ zegt havenmeester Paul De Belie.

uit de 12de eeuw. De huidige vorm van de haven
dateert van begin 17de eeuw en is sindsdien haast
niet veranderd. De haven bezit nog steeds één van de
oudste spuikommen van het land. De spuikom bestaat
uit een bassin dat in verbinding staat met de haven
via een spuisluis, die men bij hoogwater laat vollopen
om ze vervolgens bij laagwater met grote kracht te
ledigen. Zo kan overtollig slib uit de haven verwijderd
worden zonder de hulp van baggerschepen.

De Erfgoedvereniging Doel & Polder strijdt reeds
sinds 2007 voor het behoud van Doel en Polder. De
vzw is gegroeid uit een netwerk van erfgoedverenigingen en erfgoedliefhebbers uit binnen- en buitenland die het erfgoed van Doel & Polder een warm
hart toedragen en voor het nageslacht willen behouden. Zie ook het memorandum ‘Erfgoed een mensenrecht, ook in Doel’ (http://www.egdp.be/PDF/
memorandum_EGDP.pdf )

De Erfgoedgemeenschap Doel & Polder betreurt dat
er steeds wordt getreuzeld wanneer het erfgoed van
Doel & Polder wordt bedreigd, alsof dit erfgoed per
se minder waard is. Integendeel! De kaaimuren dateren van de jaren dertig van vorige eeuw, maar de
Erfgoedgemeenschap Doel & Polder benadrukt de
historische waarde van de ganse site. De haven van
Doel is het toneel van de jaarlijkse Scheldewijding,
een evenement dat nu al bijna een halve eeuw tot
twintigduizend mensen naar Doel brengt. Het haventje is ronduit uniek. De vroegste geschreven bronnen
over het visserijverleden van het Scheldedorp dateren
Tijdens Scheldewijding.

Johan's Viscenter

“uw visspeciaalzaak”
Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30
Maandag : wekelijkse rustdag
Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN

Tel.: 03/775.33.16.
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www.johansviscenter.be

Johan De Vriendt
Namens Erfgoedgemeenschap Doel & Polder

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,

Tweede profzege voor
Sasha Weemaes.
Net als vorig seizoen zorgde Sasha
Weemaes voor de eerste zege van
zijn ploeg Sport Vlaanderen-Baloise. Het opleidingsteam levert ieder
seizoen wel een viertal renners af
bij hoger gekwoteerde teams. Vorig
jaar waren dat Piet Allegaert, Benjamin Declercq, Christophe Noppe
en Dries Van Gestel die met zijn vieren naar Franse teams konden
overstappen. Allegaert naar Cofidis,
Declercq en Noppe naar Arkea
Samsic en Van Gestel naar Total
Direct Energy.
Vorig jaar won Weemaes Ruddervoorde Koerse, later in het seizoen
kon alleen Piet Allegaert nog winnen voor Sport Vlaanderen-Baloise
( in de Eurometropole Tour), meer
dan een jaar geleden. Nu won Weemaes de 1.1 koers de Heistse Pijl
door in een massaspurt zijn snelle
benen te tonen. Eerder had hij de Ronde van Hongarije gereden met ondermeer een vierde plaats in de vierde rit. In feite was het in Heist al zijn derde
zege bij de profs want vorig jaar in februari won hij ook al de oefenkoers in
Bottelare.
RB

blauwe datjes.

HERVE ONANA heeft zijn rentree bij Haasdonk niet gemist. In 2007 kwam de
Kameroener naar Red Star Waasland. Hij versleet in België heel wat ploegen:
Sint-Truiden, Tubize, Union, La Louviere, WB, Winkel Sport, Bornem. Hij was
ook in Cyprus even actief, bij Paralimnou. Vorig seizoen speelde hij bij Mariekerke-Branst. Op de openingsdag van de competitie scoorde hij drie keer
voor Haasdonk tegen Zaffelare.
Door het faillissement van KSV Roeselare zijn ook een paar gewezen WBspelers getroffen. Kasim Doumbia en Niels Verburgh hadden een contract
bij de Westvlaamse ploeg uit eerste amateur.
Een andere gewezen speler, BENOIT LADRIERE gaat dit seizoen aan de slag
in derde amateur bij RSC Braine, een club van meer dan honderd jaar oud
met stamnummer 75. Het is ook de ex-club van Beni Badibanga. Ze spelen
in het Gaston Reiffstadion, genoemd naar de legendarische marathonloper
GASTON REIFF die op de Olympische Spelen van Londen in 1948 goud
pakte in de marathon door er Emile Zatopek te kloppen.
TOBIAS SALQUIST, enkele jaren geleden nog verdediger bij WB, degradeerde afgelopen seizoen met zijn Noorse club Lillestrom uit de Noorse eerste
klasse. Hij zet nu zijn loopbaan verder in eigen land (Denemarken) bij tweede klasser HOBRO IK.
CHRISIAN SANTOS verhuist dan weer van de Spaanse tweede klasser
Deportivo La Coruna naar de Duitse tweede klasser Osnabruck.
YANNICK FERRERA slaagde er in om in Saoudie-Arabië zijn club Al-Fateh te
handhaven in de eerste klasse en zag zijn contract met twee jaar verlengd.
RB

Cherif N’Diaye naar
Turkse eerste klasser Goztepe.
In augustus 2018 verdween hij geruisloos
van de Freethiel. De
22-jarige Senegalese
aanvaller had toen 13
eerste klassematchen
met WB op zijn palmares staan en was in de
voorbereiding 18-19
topschutter met zeven
goals. In de eerste competitiematch stond hij
in de basis maar dat
was het…ineens was
hij weg. Ook zijn landgenoten Libasse Diop en Malick Sarr waren plots
spoorloos . In het Belgische voetbal is mensenhandel nooit ver weg.
N’Diaye geraakte vlug onderdak in Kroatië bij HNK Gorica, een subtopper
waar hij twee goede seizoenen draaide. Hij begon het seizoen 2020-2021
nog in Kroatië, hij speelde de eerste twee competitiematchen nog voor
Gorica. Maar begin augustus resulteerde zijn opgemerkte prestaties bij HNK
in een overgang naar de Turkse eerste klasser Goztepe uit Izmir. Goztepe
huurt hem voor een jaar (200.000 euro) met optie. N’Diaye wil met zijn overgang naar de sterke Turkse competitie een plaatsje veroveren in de nationale ploeg van Senegal. Het begon voor Cherif nochtans slecht in Izmir want
hij legde bij zijn aankomst een positieve corona-test af. Het kwam echter
allemaal goed want hij haalde de eerste competitiematch die met 5-1 werd
gewonnen van Denizlispor. Er is wel zware concurrentie op komst. De mislukte Ajax-koop Hassan Bande (ex- KV Mechelen) zou ook naar Goztepe
komen. Ajax betaalde voor de overgang ooit 8,5 miljoen euro aan KV Mechelen. We vragen ons af of URBAIN HAESAERT , scout bij Ajax verantwoordelijk
is voor die miskleun.
In het verleden speelden de gewezen KSK Beveren-spelers MURAT AKIN en
BJORN VLEMINCKX ook al voor Goztepe.
RB
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BIJ DE CARTOON

Zwembad Kriekeputte
in Kieldrecht terug open
Na de uitvoering van de nodige herstellingswerken zijn zwemliefhebbers terug
welkom, vanzelfsprekend onder coronavoorwaarden.
Maximaal 24 zwemmers na telfonische reservatie via 037735249.
Mondmaskers verplicht bij binnen- en buitengaan.
Vaste uurblokken: Dinsdag: van 18 tot 19 uur en van 19.30 tot 20.30 uur, woensdag: van 13.30 tot 15 uur en van 15.30 - 17 uur, donderdag: van 18 tot 19 uur
en| van 19.30 tot 20.30 uur, vrijdag: van 18.30 tot 20.30  uur.
Maandag en woensdagavond blijft het bad gesloten.
Op vrijdagavond kunnen kinderen van 9 tot 12 jaar zich uitleven in een speelbad met tal van leuke waterattributen. Hier worden maximum 35 kinderen toegelaten, enkel onder begeleiding van de redders (geen 12 + toegelaten).
WA

Tot spijt van wie het benijdt – een groep mensen
waartoe ook ondergetekende behoort – was het
de totaal niet charismatische Bill Haley die de
grondlegger was van de latere rock- en popmuziek. En dus bijvoorbeeld niet Elvis Presley, Chuck
Berry of één of andere zwarte bluesartiest.
Haley was inderdaad de eerste rock-n-roll-pionier
die wereldwijd kon doorbreken met “Rock around
the clock” in 1954. Hij gebruikte een vertrouwd
boogie-woogiepatroon en een melodie die dicht
in de buurt kwam van Count Basies “Red wagon”
(zeker eens opzoeken!) maar de formule werkte
voortreffelijk. Bill Haley was afkomstig uit Detroit
en dus helemaal niet uit the Deep South waar indertijd van alles gaande was
op muzikaal gebied.
Een plaat die daarna ook internationaal ging, was “Heartbreak Hotel” van blank
tieneridool Elvis Presley. Dit na eerdere schuchtere pogingen met “That’s all
right mama” en “Blue moon of Kentucky”.
Chuck Berry had al heel vlug door dat hij zijn muziek enigszins moest aanpassen aan een blank publiek. In het nummer “Maybellene” blijft hij duidelijk
in het rockabillyspoor van Elvis om op die manier ook zijn graantje mee te
pikken.
Ook de grote platenfirma’s kozen ervoor – en ondervonden dat het veel lucratiever was – om de zwarte rhythm and bluesmuziek van een blanke aanpak te
voorzien. Zelfs kardinalen mengden zich in het debat en spraken van “stammenritmes” daarmee verwijzend naar de primitieve muziek van Afrikaanse
stammen.
Exponent van die werkwijze werd Pat Boone die zonder schroom platte covers
afleverde van onder andere Jo Turner, Little Richard en Fats Domino. Gelukkig
keerde het tij in Amerika en gingen de jongeren op zoek naar de originele
versies zodat Little Richard met “Tutti Frutti” en Fats Domino met “Ain’t that a
shame” toch nog in de Billboards Top 100 terechtkwamen.
De “crossover”, de overstap van de zwarte rhythm and blues-hitparade naar de
hoofdzakelijk blanke Top 100, was hen gelukt.
Paul Verelst

groothandel in elektrisch
materiaal en verlichting
oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26
bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be
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De Amerikaanse overname van Waasland Beveren doet ons nadenken. Gaan
we nu supporters met cowboyhoeden op de tribunes krijgen? En hopelijk zit
president Donald Trump er voor niets tussen. Wie weet hoe de Freethiel er
dan zou uitzien binnenkort!

sPORT ANDERs

Het 2e weekend van september was onze Bevers profwielrenners gunstig gezind. Melselenaar Sacha Weemaes won zaterdag de Heistse Pijl te
Heist-op-den-Berg waar niet minder dan 166 renners aan de start waren.
In Polen eindigde de vierdaagse rittenwedstrijd Course de Solidarnosc
met Ruben Apers uit Vrasene op de 11e plaats in de eindstand en eerste
Belg.
RP

ONS ELSKE
Op 20 september maakte de Orde van het Pilorijn
openbaar waar het paneel van de Rechtvaardige
Rechters verborgen zit. En omdat het toen juist
autoloze zondag was, speelden ze het stuk op een
boerenwagen.

Feest

Uit Estland maar wonende in Melsele:
de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente
van Beveren - Na Beveren natuurlijk

in residentie

Meulenberg

16 september was een bijzondere dag in de residentie in de Zandstraat te Beveren.
Mevrouw Maria De Groot vierde haar 100ste verjaardag. De eeuwelinge zag er
attent uit en was niet overdonderd door al die belangstelling. Familie en bewoners
waren present.

Zestig jaar getrouwd: Jef en Lutgard. Lutgard kan zo genieten van bloemekes
en alles wat eenvoudig is . En Jef houdt van zijn kippekes en de vogeltjes.
Hartelijk gefeliciteerd!
°°°

Maria woonde op’t Kiel te
Antwerpen en werkte bij
Bell telefoon in het historisch gebouw Den Bell aan
het Francis Wellesplein op
’t Zuid. In 1997 ging ze met
pensioen. Elf jaar geleden
overleed haar echtgenoot
Achilles en ze verhuisde
naar Beveren in de residentie. Heeft ze een
geheim om zo kranig de
eeuw vol te maken? Ze zat
niet stil, ze wandelde veel
en ging vaak op reis binnen Europa. Op St.-Anneke
plage had ze een vaste
stek. Tot haar tachtigste
deed ze aan aquagym.
Maria was de eerste
100-jarige in de residentie
en zo te zien aan de bewoners zeker niet de laatste.

De B-ploeg van Svelta Melsele

WA

Oplossing Crypto 67: OPPER   BIECHT   INENTEN   SPIONKOP   BEELEKES  
DOVENTOLK   MISTLICHT   SCHUIMPJE   EETKAMER   PAKKANS   PIETJE  
GARDE en dus ….PENNENLIKKER

boven: Sven Verhelst, Gilles Van Oevelen, Milan Staes, Kobe van Dosselaer,
Joris Moens, Thomas van Laere
midden: Jonas Van Moer, Jonas Sinnaeve, Bjorn Oris, Lennert Braem, Arthur
Hellemans, Norrick De Cleene, Jeroen Rotthier
onder: Diego Van Hal, Thomas Suy, Lothar Ottevaere, Ivan Cornelis, Shinto De
Vos, Mats Oostvogels, Pieter Vergauwen
°°°
Er komt een hondenlosloopzone in het Molenbeekpark!
°°°

Bericht op Facebook:

Kan jij ons helpen?
Wij zijn op zoek naar een nieuwe naam voor de Mops!
De vorige eigenares heeft er voor gekozen om de naam “De Mops” in de toekomst zelf te gaan gebruiken. Met alle respect hiervoor starten wij onze zoektocht naar een nieuwe naam.
Heb jij een goed idee waar alles inzit om ons concept te omvatten?
Een pintje drinken, hapje eten, een streepje live muziek en dat alles in de ohzo mooie gemeente Meilse!
Laat het ons weten -> bjorn@bebronna.be
°°°

Het grafschrift van de week:

Zoals het op zijn doodsprentje stond
Gebeten door een loslopende hond
Den Est
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‘t klokzeel
SNELLE FIETSEN…
Wie vijf dagen per week naar zijn of haar werk of
school fietst en daarbij meer dan 20 km per dag
aflegt zou normaal gezien ‘in goeie vorm’ moeten zijn, wist een vriend mij te vertellen. Dat is op
’t eerste gezicht een stelling om mee in te stemmen. Maar ik woon redelijk dicht bij een fietssnelweg en soms moet ik oppassen voor snelle
fietsers die door onze straat , de Hendrik Consciencestraat, komen ‘gevlogen’. Zij denken dat zij
zodoende hun hoge snelheid kunnen volhouden doordat zij niet aan de in- en uitgang van de
voetgangerstunnel aan het station van Beveren
moeten passeren. Zij zouden daar verplicht kunnen zijn te moeten afremmen. Dat geeft mij
redenen om aan de fysieke paraatheid van die
snelfietsers te twijfelen. Hoeveel kracht moeten
ze eigenlijk zelf ontwikkelen? En hoe groot is de
hulp of de ondersteuning die ze krijgen van hun
elektrische fiets of van hun speed pedelec? Het
is niet omdat zij meestal een kleurrijk wielrennerspak dragen dat ze ook getrainde sportlui
zijn, zoals ze zich graag voordoen.
Je ziet immers nog weinigen onder die ‘laagvliegers’ die het op pure mankracht doen.

…EN ZEKER SPEED PEDELECS…
Ik begrijp de mensen van de Melseledijk in Kallo,
waar het veel gebruikte fietspad vlakbij de gevel
van de woningen ligt, dat die gaan protesteren. De
bewoners houden er elke dag hun hart vast, want
een ongeval is volgens hen onvermijdelijk. En het
aantal van de supersnelle fietsers groeit met de
dag. Bij elke shiftwissel in de haven razen ze daar
tegen 45 km/uur rakelings voorbij hun deur.

Nem nou

Nogal wat bedrijven in het havengebied stimuleren hun personeel om met de fiets naar het
werk te komen. De werknemers krijgen een premie en ze hebben daarbovenop nog de keuze
om een gewone fiets, een koersfiets of een speed
pedelec te leasen en die laatste soort geniet bij
velen de voorkeur. En de Melseledijk is voor heel
wat van die mensen de kortste weg naar hun
werk. Dus…

…OORZAKEN VAN GEVAAR.
Sommige verkeersdeskundigen beweren dat de
combinatie van e-bikes en gewone fietsen op
hetzelfde fietspad al gevaarlijk is. En dan zeker
als daar een echte snelheidsmaniak op zijn
speed pedelec tussendoor laveert.
Volgens de Fietsersbond is het verboden voor
speed pedelecs om op een gemengd voet- en
fietspad te rijden dat aangeduid wordt met een
rond blauw bord met daarop een voetganger en
een fietser. En dat is op Melseledijk het geval. De
regel zegt dat speed pedelecs op de rijweg thuis
horen. Maar de meesten lappen die regel aan
hun laars.
Ik lees dat ook schepen van mobiliteit Raf Van
Roeyen persoonlijk vindt dat op de Melseledijk
die snelle e-bikes op de rijbaan zouden moeten
rijden. Hij is voorstander van voorlopig te werken met sensibiliserende borden om de snelheid
er laag te houden op het fietspad. Dit in afwachting van een groter plan rond elektrische fietsen
waar het gemeentebestuur van Beveren mee
bezig is.
RP
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Riekes en Zjeraar zitten in hun
stamcafé te sjouwelen en na hun
zoveelste pint valt het Zjeraar op
dat Riekes zijn trouwring aan de
verkeerde vinger zit.
-Wie ziet ge nu zijn trouwring aan
de middelvinger van zijn linkerhand dragen gelijk gij, spot hij
tegen Riekes.
-Valt u dat nu maar op, zegt Riekes.
En we zijn al zo lang vrienden.
-Normaal draagt de man zijn
trouwring aan de ringvinger van
zijn rechterhand, dat weet toch
iedereen, sneert Zjeraar!
-Dat weet ik wel, zegt Riekes.
-En waarom draagt gij hem dan
aan de verkeerde vinger?
-Omdat ik met de verkeerde vrouw
getrouwd ben, zucht Riekes.

Voortaan kan je terecht in een
Huisartsenwachtpost, die heeft een centrale post in de Prinses Josephine Charlotte-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 weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderendaags 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 feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/033 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling 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 geselecteerde nachtdienstapotheek

colofon

DE WEERBORSTEL of
‘t gedacht van Riekes De Ben

Een ZEEL is een dik touw (denk aan
een klokzeel), het komt tegenwoordig vooral nog voor in de uitdrukking ‘aan hetzelfde zeel trekken of
aan één zeel trekken = eendrachtig
samenwerken.
Zeel is een oud inheems woord: een
woord waarvan voorlopers al voorkwamen in het Oergermaans, de
voorouder van de huidige Germaanse talen. Een van de oudste
Germaanse talen was het Gotisch,
dat van grofweg de derde tot de
achtste eeuw na Christus in gebruik
was. Daarin kwam het met ‘zeel’ verwante werkwoord ‘insailjan’ voor,
dat ‘aan touwen binden’ betekende.
De Duitse tegenhanger van zeel is
Seil (‘touw, koord, lijn’); daarvan is
het werkwoord abseilen afgeleid,
dat we in het Nederlands ook kennen.
In ons dialect hebben we een populaire zegswijze: ik heb het aan mijn
zeel = ik heb het aan mijn been, ik
kan er niet te buiten dit of dat te
gaan doen.
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WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

De Beverse Klok is verkrijgbaar:
bij de dagbladhandelaar,
veertiendaags op vrijdag
extra dikke kaarten - huisstijl
naamkaarten - briefpapier - omslagen
doorschrijf/formulieren
onderleggers - kaften - affiches - flyers
goud & reliëf - boeken - tattoo
geboortekaarten - trouwkaarten
uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk
genaaide boekjes
offset & digitale druk vanaf 1 stuk
…

(1 nummer tijdens de maand juli)

Abonnement 1 jaar : 25 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: debeverseklok@advalvas.be
Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck, Jacques Bosman,
Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Secretariaat: Paul Staut

lasercut en graveren - textiel bedrukking
stickers - belettering auto's & gevels
bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie
groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen
lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas
...

Puursesteenweg 390A – 2880 Bornem
T 03 889 92 32 sales@graffiti4paper.be

Cartoons : Siebe Puynen
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 : Graffiti
Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

