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Eddie Joosen
Diensthoofd Milieu
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DE BEVERSE KLOK

W i l f r i e d  A n d r i e s
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Hoe ouder hoe gekker. Mensen hebben schrik om oud te worden, maar statis-
tieken bewijzen dat mensen boven de zestig zich goed in hun vel voelen, als ze 
gezond zijn tenminste. Niets moet. De wekker is werkloos. Kinderen zijn uitge-
vlogen. De kleinkinderen zijn een bron van vreugde. We leven niet alleen lan-
ger, maar ook beter. Mensen van boven de zestig, worden vaak afgedaan als 
hopeloos traag. Wie een stielman in huis heeft gehad, weet dat het beter is iets 
goed te doen dan om iets snel te doen. Sommigen vinden het erg om met pen-
sioen te moeten, voor anderen is het wel geweest. Een vaste pensioenleeftijd is 
een dwangbuis die niet iedereen past. Laat mensen vrij beslissen.
Het idee dat we enkel studeren als we jong zijn, is achterhaald. We leren levens-
lang. De levensloop is vandaag geen rechte autostrade, maar een kronkelen-
de weg. Ouderen hebben een stevige basis van kennis verworven en zijn nog 
bruikbaar.

Ouder worden wordt vaak geassocieerd met verlies, ellende en aftakeling. Er 
verdwijnt wel een deel van de jeugdige kracht en soepelheid. Ouderen blijven 
fysiek actief en weten wat te doen om goed oud te worden: veel bewegen voor 
zowel lichaam als geest, gezonde voeding, niet roken, niet te veel alcohol en 
vooral niet teveel stress. Ze volgen nog een taalcursus of zwemles. Ze gaan 
naar een optreden van David Bowie of de Rolling Stones.  Ze schrijven artikels 
in De Beverse Klok. Ons lichaam is niet gemaakt om in de luie zetel naar televi-
sie te kijken. Een wandeling van een half uur per dag  doet wonderen, beter dan 
medicijnen. De organisatoren van wandelingen zien al die gezonde ouderen 
passeren. Er zijn er zelf die op hoge leeftijd de dodentocht aankunnen. Sommi-
gen wagen zich na verlies van een partner of na een scheiding, aan een nieuwe 
relatie alsof ze in de puberteit zitten. ’t Oud zot, zegt het spreekwoord. Of: als 
een oude schuur in brand staat, die blus je zomaar niet.

We moeten natuurlijk ook realistisch blijven. In België blijkt dat 20 procent van 
de tachtigplussers lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Dat is een verschrikkelijk 
cijfer, maar het betekent ook dat 80 procent nog helder van geest is. Ouder 
worden knaagt ook aan onze ijdelheid in een maatschappij die gericht is op 
jeugdigheid en glamour. Jong is mooi, oud is lelijk. Het komt erop aan waardig 
ouder te worden. 

Je kunt er iet omheen: als je ouder wordt, ben je de oude niet meer. Je bent pas 
oud als je bij het schaken buiten adem geraakt.

Met al die coronaperikelen zouden we het bijna vergeten. De mens wordt op korte 
termijn belaagd door het virus, maar de problemen rond milieu raken daardoor  wat 
ondergesneeuwd en zijn op lange termijn zeker zo dramatisch. Klimaatwetenschap-
pers schetsen een beklijvend beeld. Opwarming van de aarde, bosbranden, droog-
tes, stormen, plastiek in de oceanen, problemen met grondwater en waterhuishou-
ding, afname biodiversiteit… Je wordt er moedeloos van. En toch zijn er mensen die 
hun schouders ophalen. Toekijken is niet voldoende. Als ieder voor zijn eigen deurtje 
veegt, schieten we al een eind op. Eddie Joosen is diensthoofd milieu van onze ge-
meente en kent de problematiek als geen ander. We hadden een gesprek in verband 
met de aanpak van onze gemeente.

Wat vooraf ging

Eddie Joosen werd geboren in Brussel en woonde op nog geen kilometer van 
het Atomium. We schrijven 1958 en hij heeft de Expo ’58 bezocht in de kinder-
wagen. Hij herinnert er zich niet veel van. In de humaniora volgde hij de richting 
Wetenschappelijke A en daarna de opleiding landbouwingenieur aan de  KULeu-
ven. Na de eerste twee kanditatuursjaren koos hij voor de richting scheikunde- en 
landbouwindustrie. Hij was sterk geïnteresseerd in alles wat de medische wereld 
betrof en hij koos voor de specialisatie biochemie en industriële microbiologie. Met 
het diploma op zak was hij een tijdje vrijwilliger bij het vermaarde duo Van Den 
Berghe-Cassiman (Jean-Jacques Cassiman kennen we ook nog van de groep 
‘Trio Cassiman’), gespecialiseerd in erfelijkheid en DNA. 
Na zijn legerdienst verbond hij zich als BTK-er (Bijzonder Tijdelijk Kader) aan de VUB, 
faculteit scheikunde, in de fundamentele chemie met onderzoek naar ontwikkeling 
van complexe verbindingen, in casu organo-tin verbindingen. In samenwerking met 
de faculteit geneeskunde werden de verbindingen uitgetest, zowel in vitro als in vivo 
op muizen. 
Het was een onzeker statuut en hij verkaste naar General Motors, afdeling milieu en 
energie.

Hoe kom je aan een broertje of zusje?

ONS ELSKE
Regelmatig waren er strubbelingen bij Aangenaam Winkelen 
in Beveren. Het bestuur is vernieuwd en er was een doorlich-
ting, maar die bracht geen onregelmatigheden aan het licht.
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Milieudienst

In 1989 diende zich in Beveren een andere opportuniteit aan bij de dienst  
milieu. Hij volgde voor deze functie in de beginperiode nog de licentie-opleiding 
 “menselijke ecologie” aan de VUB. 
Onze gemeente heeft een sterke binding met de haven en de  opdrachten  
zijn ondertussen uitgegroeid tot een ingewikkeld kluwen met uiteenlopende 
aspecten. De regelgeving is zo ingewikkeld en onoverzichtelijk geworden dat 
de medewerkers van de dienst zowat elk hun specialisatie hebben ontwikkeld. 
Elke vraag aan Eddie leidt tot een nieuwe wending in het gesprek. 
Met wat houdt de dienst zich bezig, is de hamvraag. Er zijn diverse activiteiten in 
functie van grote bedrijven, KMO’s, de burger en zijn biotoop. Kortom alles wat 
zich op ons grondgebied afspeelt en te maken heeft met een gezond leefmilieu.
Er is het behandelen van omgevingsvergunningen op het vlak van exploitatie, 
dikwijls gekoppeld aan stedenbouwkundige aspecten. Het betreft zowel kleine 
inrichtingen, KMO’s  als multinationals. De milieudienst adviseert alle aanvra-
gen naar het college toe. Hierbij worden meestal bijzondere voorwaarden voor- 
gesteld welke specifiek zijn voor het bedrijf in kwestie.
Klasse 1-aanvragen worden meestal beslist door de provincie. Klasse 2 en 3  
behoren tot de bevoegdheid van de gemeente. 
Klachtenbehandeling is een ander aspect met een duizendtal klachten en  
meldingen per jaar van burgers maar ook van bedrijven onderling. 
Sluikstorten is hierbij een ergerlijk aandachtspunt. Onze gemeente bestrijkt een 
grote oppervlakte en heeft dus veel ruimte waar geen sociale controle is. Het 
 is voor iedereen een doorn in het oog. Er zijn ongeveer honderd vrijwilligers  
die regelmatig de plaatsen afschuimen om rommel van anderen op te ruimen. 
Er zijn ook nog verschillende andere dossiers die moeten behandeld worden,  
zoals notariële aspecten bij overdracht van onroerend goed. Er worden per  
jaar zowat 2000 dossiers onderzocht op vlak van mogelijke risico’s van bodem-
verontreiniging. Risicogronden worden dan onderworpen aan een bodem- 
onderzoek, wat in sommige gevallen aanleiding geeft tot effectieve sanerings-
verplichtingen.  
Ook de asbestproblematiek is een belangrijke opdracht van de milieudienst.  
Wekelijks komen er vragen of klachten van ongeruste inwoners bij afbraak- 
werken van asbestsuspecte constructies. Alle sloopvergunningsaanvragen  
worden grondig onderzocht.
Werven worden regelmatig bijgestuurd en spijtig genoeg soms stilgelegd.

Water, de rest komt later

De waterhuishouding  en het dalende grondwaterniveau is met de droogtes  
van de laatste jaren een probleem. De onderscheiden grondwaterlagen  
worden sterk bevraagd, zowel de bovenste grondwaterlaag (de freatische in  
wetenschappelijke kringen) als de artesische onder de kleilaag. Deze laatste 
wordt te sterk gebruikt door industrie en veeteelt. Bij overgebruik vermindert de 
spanning in deze lagen en is er op termijn kans op verzakkingen. 
Een aandachtspunt vormen de grondwaterbemalingen in functie van bouw-
werken. Overal worden huizen gesloopt en rijzen appartementen en residen-
ties uit de grond, veelal met ondergrondse garages. Grondwater wordt daarbij  
langdurig opgepompt en verdwijnt dikwijls in de riolering Het is een aandachts-
punt om dit water een nuttige toepassing te geven. Men denkt aan verplicht 
stockeren van het opgepompte water in containers om het beschikbaar te  
stellen aan o.a. landbouw. Niet elke plaats biedt echter de mogelijkheid hier-
voor. Er wordt momenteel gewerkt aan voorwaarden om deze waterafvoer beter  
onder controle te brengen.
Hierdoor zullen de rioolwaterzuiveringsinstallaties (er zijn er drie in onze  
gemeente) worden ontlast van de doorstroom van zuiver water.  Het is de  
bedoeling dat deze installaties enkel vervuild water dienen te behandelen.  
Dat is o.a. ook de reden dat er sterk wordt ingezet op gescheiden rioleringsvoor-
zieningen.
De milieudienst beschikt over een eigen laboratorium in functie van water- 
en luchtanalyses alsook voor geluidsmetingen.  Water wordt geanalyseerd op  

Lek at gezeet is 6
“Ik neem altijd zélf de beslissingen. Dus als ze bij Ajax tegen me zeggen: ‘Je 

bent te oud.’ Dan zeg ik: ‘Dat beslis jij niet, dat beslis ik.’”

(Johan Cruyff )

Spreuk van 't jaargetij
Oktober brengt ons wijn en zonnige dagen,

Maar ook veel jicht en andere plagen.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

chemische substanties (bv. nitraten in grondwater) en in beperkte mate op  
microbiële aanwezigheid. Weinig gezinnen hebben geen leidingwater, maar 
toch is er regelmatig de vraag of het putwater wel drinkbaar is voor mens en dier. 
Lucht wordt geanalyseerd op vluchtige organische substanties. Dit niet alleen 
om de luchtkwaliteit in het oog te houden maar ook om mogelijke ongewenste 
emissies van bedrijven op te sporen.
De gevoeligheid van de burger voor geluidsoverlast is de laatste jaren wel 
 toegenomen.
Er wordt door de milieudienst dan ook sterk ingezet om deze problematiek  
onder controle te brengen aan de hand van geluidsmetingen.
De milieudienst voorziet ook in telefonische permanentie die zorgt voor onder-
steuning van brandweer en politie bij een calamiteit (ongeval). Meestal gaat dit 
over olielozingen of problemen met chemicaliën in de haven.
Dan is er ook nog de gemeentelijke veiligheidscel waar ook de milieudienst  
een plaats heeft als het om incidenten gaat die invloed kunnen hebben op de 
omgeving en/of volksgezondheid.
Zo zijn er in de haven nogal wat Seveso-bedrijven met producten die toxisch, 
schadelijk  of brandgevaarlijk zijn. Hier kunnen snelle luchtanalyses een zeer  
belangrijke meerwaarde hebben om de juiste maatregelen te nemen en op een 
correcte manier te communiceren naar de bevolking toe.  
De milieudienst is een plaats waar misschien meer dan waar ook wordt  
ondervonden dat er een zeer moeilijk evenwicht is tussen ecologie en econo-
mie, om nu ook maar te zwijgen over volksgezondheid. Het is een wirwar van  
instanties en sectoren die elk op hun beurt het laken naar zich toe willen trekken. 
Binnen alle aspecten waar de milieudienst bij wordt betrokken wordt getracht  
daar rekening mee te houden, al wordt toegeven dat in alle redelijkheid volks-
gezondheid en veiligheid op de eerste plaats wordt gehouden.
Als je dit allemaal leest, dan gun je Eddie zijn pensioen volgend jaar, al zal hij zijn 
collega’s waarschijnlijk wel missen want wat vooral opvalt is dat hij vol lof is over 
de motivatie en de inzet van zijn medewerkers.
Na dit gesprek, beste lezer, was er Odette om onze milieuproblematiek te  
accentueren.

WA 
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Ik start met zoeken naar nieuwtjes in de kranten van maart 1959.  In Mel-
sele gaat er voor de aardbeikwekers een voorlichtingsvergadering door 
met als onderwerp : Aardbeivirusen.  Het is dus toch zo dat virussen van 
alle tijden zijn. In Doel wordt de molen op de dijk openbaar verkocht.  In 
de advertentie staat ook dat de molen ingericht is als museum en een 
geklasseerd monument is. Uiteindelijk werd hij verkocht aan de ‘Molen-
vrienden van Touringclub van België.  Nadat de gemeente Beveren enkele 
tientallen jaren later de molen aankocht, doet hij nu dienst als restaurant.  
Waar de inhoud van het museum gebleven is, weet niemand.  Dan lees ik 
iets dat nu niemand nog voor mogelijk houdt.  Op de gemeenteraad staan 
allerlei punten die telkens, hou u vast, met algemeenheid van stemmen 
worden goedgekeurd. In Melsele zijn ze zo eensgezind niet.  Er worden 
zelfs punten van de meerderheid niet goedgekeurd.  Twee bekende 
namen worden verkozen voor de C.O nl. Jos Aps en Celine van Geertsom. 
Alle kranten, dus ook de Gazet van Beveren-Waas, brengen het nieuws dat 
onze prins Albert gaat huwen met donna Paola Ruffo di Calabria.  Als ik 
een paar jaar verder zal zijn in het doorzoeken van de Gazet van Beveren, 
zal ik wel zien hoe het afloopt.  In Haasdonk wordt burgemeester Boeye 
feestelijk ingehaald. Dit met een mis, een stoet en een groot volksbal.  Ook 
dat gebruik is weggevallen tegenwoordig bij de aanstelling van een nieu-
we burgemeester.  Onze burgemeester Van de Vijver kan het misschien 
terug instellen ? In deze coronatijden zijn feesten meer dan welkom.  In 
het Gildenhuis wordt een grote Vlaamse kermis georganiseerd.  Er is een 
tirolerbierkelder (plezant met die korte broekjes en halfbedekte borsten 
in dit centrum van de katholieken in Beveren) en verder een aantal kra-
men zoals : draaiende kamer, reuze ratten,  en Duitse bierpotten.  ’t Zal wel 
plezant geweest zijn.   De bewoners van de Kruibekesteenweg en de Sta-
tiestraat worden aangemaand om dringend aan te sluiten op het rioolstel-
sel dat nu in de straat ligt.  Wanneer men het nu niet doet (waar gaat hun 
afvalwater dan nu naartoe ?) zal later grote kosten moeten betalen. In Mel-
sele gaat de aardbeistoet weer uit.  Heel wat groepen stappen mee. Zo 
zien we de geschiedenis van de Maria devotie te Gaverland, de bouw van 
de kapel, historische gegevens en personen van Melsele , de Franse revo-
lutie en de kroning van het Mariabeeld in 1912 door de Paus.  Men ver-
wacht duizenden kijkers.

J.B.  (wordt vervolgd)

Eureka!
Aflevering 11

Wiliam Harvey (1578-1657)
De Bloedsomloop

In die tijd was nog steeds de leer van de Griekse arts Galenus van kracht. Tegen 
de achtergrond van deze filosofie  voerde Harvey experimenten uit op diefren 
en ontdekte de bloedsomloop. Hij stelde vast dat het hart een spier is met 
eenrichtingskleppen die het bloed door samentrekken rondstuwt. 

Afbeelding uit Harvey's Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in 
Animalibus uit 1628.

Hij concludeerde dat het bloed in een kringloop moest bewegen om zo  
telkens het hart te kunnen passeren. Hoe stroomt het bloed terug naar het 
hart? Hiervoor zou er in de periferie van de bloedsomloop volgens Harvey 
een verbinding moeten bestaan tussen slagaders (het bloed in slagaders  
verwijderen zich van het hart) en aders (vervoeren bloed naar het hart).  
Dit was nog een hiaat in zijn theorie.  In 1661 rondde Marcello Malpighi  
(1628-1694) de theorie af en ontdekte in de longen van een kikker hoe het 
bloed van de kleine slagaders overging naar de bloedvaten. De verbindingen 
kennen we als haarvaten.

Huidige inzichten. (biologielessen.nl)
WA

Ambras met de onderpastoor.

In het jaar 1782 zat Kieldrecht zon-
der pastoor. Er was wel een 
onderpastoor maar die lag in 
ambras met het gemeentebe-
stuur.
Op 29 juli, het feest van Sint 
Pieter, ging de processie uit. 
Voorop het kruis en de vlag-
gen, daarna de Sint Sebastiaansgilde met kaarsen en beelden, en 
dan de gelovigen. Op een kleine afstand volgde de onderpastoor 
met de monstrans met de hostie. Maar ineens nam de priester 
een andere weg en hij volgt de rest van de processie niet. De ge-
lovigen waren nogal snel in de war en er volgde een chaotische situatie.  
Een heiligenbeeld tuimelde op de grond, de kaarsen werden uitgeblazen 
en de omstaanders hadden veel plezier met de toestand. De ingetogen 
processie werd algauw een kluwen met geroep en gelach. Bij aankomst in 
de kerk weigerde de onderpastoor bovendien om wijwater te geven aan de 
gemeenteraadsleden, wat blijkbaar een traditie was in Kieldrecht. Na deze 
incidenten verzocht de burgemeester de bisschop om zo vlug mogelijk een 
pastoor te benoemen. 

J.B. (wordt vervolgd)  
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VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

De geboorte van een kind was een ingrijpende gebeurtenis in een  
gezin. Zeker bij een eerste kind betekende het een hele omwenteling in 
de leefgewoonten. Was het een tweede, derde of meer, dan was er soms 
de bekommernis om de plaats die het kind in huis zou krijgen en in heel 
wat gevallen, zeker in de tijd toen er nog geen kindergeld werd betaald,  
kwamen er ook de geldzorgen bij.
Omdat kinderen wel eens lastige vragen stelden over de herkomst van 
baby’tjes werd een bevalling zodanig ‘ingekleed’ dat het een romantische 
toets kreeg.
Bij ons werd de boreling ‘gekocht’ (een ‘kinneke kopen’) op de  
‘kinnekesboot’. Dat zal wel door de nabijheid van de haven (toen nog  
uitsluitend de haven van Antwerpen, die nu half Bevers is) geweest zijn. 
Iets grotere kinderen die op school al over verschillende schepen geleerd  
hadden, vroegen welke soort boot dat eigenlijk was. Zij werden afgewim-
peld met: ‘De Congoboot natuurlijk.’ Wie er dieper op in ging moet zich wel 
eens afgevraagd hebben waarom het dan geen zwarte kindjes waren.
Als de toekomstige moeder zelf het kleintje was gaan ‘kopen’, was het geen 
wonder dat ze in de voor haar onbekende haven gestruikeld was en daarbij 
haar voet verstuikt had zodat ze een paar dagen het bed moest houden.
Een andere volkse uitleg voor de dagen dat de moeder bedrust nodig had, 
was dat de moeder aan de Schelde waar het door de voortdurende wind 
altijd kouder was dan thuis, verkouden geworden was.
 
En toen kwam er oorlog.

Hoe lang er van die ‘kinnekesboot’ gebruik gemaakt is, kan ik niet zeggen. 
Maar een feit is dat hij door de Duitse soldaten die ons land in de Eerste 
Wereldoorlog bezet hebben, een stevige concurrent gekregen heeft: de  
ooievaar. Het was dus in Duitsland al vroeger dan bij ons dat de ooievaar  
de kindjesbrenger was.

‘Ooievaar, ooievaar, gij takkendief*,
Ooievaar heeft de kindertjes lief.’

*Als je een ooievaarsnest bekijkt, begrijp je wel waar ze ‘takkendief’ gehaald 
hebben.

En sindsdien heeft dat ooievaarsfabeltje geleidelijk de bovenhand  
gekregen. Niet omdat het geloofwaardiger klinkt dan de Congoboot.  
Maar stel je eens een doosje of zakje doopsuiker voor met daarop een Con-
goboot.
Dan is een ooievaar toch honderd keer romantischer. Of niet soms? En hij 
brengt de kleine wereldburger als het ware op je schoot.

 RP

De Wetenschapper
Tennisraketten en kattendarmen

De huidige tennisraketten worden bespannen met hoogte-
chnologische kunststoffen. Dat is al een aantal decennia zo. 
Daarvoor gebruikte men natuurlijke snaren. Velen denken 
dan aan kattendarmen. Maar niets is minder waar. Het misverstand is over-
gewaaid uit het Engels. Men sprak daar over catgut. Maar die cat komt niet 
van kat, maar van cattle of vee. Men gebruikte darmen van runderen.
Sommige spelers verkiezen nu nog natuurlijke snaren. Die zouden  
elastischer zijn dan kunststofsnaren, maar hebben een hogere prijs en zijn 
breekbaar en vochtgevoelig. 

Hetzelfde verhaal geldt voor de muziekwereld. De besnaring van violen  
en gitaren is tegenwoordig ook vervaardigd uit kunststoffen. Vroeger  
gebruikte men darmen van lammetjes. Tegenwoordig vind je darmsnaren 
enkel nog bij instrumenten bij historische uitvoeringen op barokviolen  
of renaissancegitaren.

WA

Levensloop uitgesteld tot 2021

Het initiatief werd vervangen door Tour of Hope, de strijd tegen kanker 
blijft centraal. De boodschap: blijven bewegen. Tour of Hope startte op 1 
oktober en loopt nog tot zaterdag 24 oktober 16 uur.
 We bieden wandelingen (5 km voor familie en kinderen, 10 km voor de  
betere stappers en 15 km voor de geoefende wandelaar) en een fietstocht 
(35 km). Meer details op de facebook pagina Levensloop Beveren.  
We vragen ook dat alle deelnemers zich zouden registreren als teamlid  
van ons team van de Tour of Hope : Levensloop Beveren. Deelname aan 
"Tour of Hope" is GRATIS. Inschrijven kan via de website of de QR-code 
https://www.levensloop.be/teams/levensloop-beveren. Op deze website 
kan je inschrijven bij het team ‘Levensloop Beveren’. Het zou leuk zijn  
mocht je ook het aantal gewandelde of gereden km aanduiden via het 
team ‘Levensloop Beveren’ . Onze doelstelling is om 9120 km op de teller  
te hebben conform onze postcode. Het staat ook vrij om een gift te doen 
via het Levensloop Beveren team. 

Meer informatie: https://www.facebook.com/TourofHope2020 

Het Levensloop team

Judoclub Beveren: twee nieuwe 
zwarte gordels.

De Corona crisis heeft het dagelijks leven 
en ook de werking van  sportverenigingen 
ernstig verstoord.Quinten en Kiandro Van 
Den Bosch van Judoclub Beveren konden 

hun examen voor zwarte gordel, normaal in gepland in mei, niet afleggen. 
Ze hadden als tweelingbroers natuurlijk het voordeel dat ze (weliswaar in het 
gras) hun intense voorbereiding, niet moesten stopzetten.
De Vlaamse Judo Federatie heeft dan op 20 september het licht op groen 
gezet om opnieuw examens te organiseren. Ze zijn er op 17-jarige leeftijd in 
geslaagd om het examen tot een goed einde te brengen en zo de begeerde 
zwarte gordel te behalen.
Beiden stapten de Beverse dojo binnen toen ze 8 jaar waren. 
Door regelmatig en gedreven te trainen zijn ze er ook in geslaagd om prima 
resultaten te halen op diverse tornooien en kampioenschappen.
Beiden zijn een vaste waarde in de Beverse competitieploeg en kijken nu al 
uit naar de volgende stap, 2e Dan.
De Beverse Judoclub heeft begin september de draad terug opgenomen 
met het opstarten van de trainingen, die stillagen sinds maart.

WA (met dank aan Bruno Bertels)
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Oktober

Een paar weken geleden smeekten we om regen. Onze smeekbede werd  
verhoord. We krégen regen, en veel. In mijn tuin viel gedurende de laatste week 
van september 98 liter. De natuur heeft er gretig van kunnen drinken want dat 
was nodig. En alle regenputten en -bakken of -tonnen staan daarmee terug vol. 
Dat is zeer goed maar eigenlijk minstens een maand te laat. Deze zomer zal de 
geschiedenis ingaan als zeer zonnig en een die bij tijden veel te droog en te 
warm was maar die toch daardoor misschien door velen, maar niet door natuur-  
en tuinliefhebbers, kon gesmaakt worden. Jammer dat wegens COVID-19 toe-
standen de rem erop moest.

Ondertussen zijn de peren en appels geplukt én geperst. De mobiele fruitpers 
heeft op Hof ter Saksen een dag lang op volle toeren gedraaid en wie wilde kon 
zijn overschot aan fruit laten transformeren in lekker fruitsap. Dat kan nu na pas-
teurisatie minstens een jaar bewaard worden. Wie wil kan het biologisch geteeld 
fruitsap van de hoogstamboomgaard op Hof ter Saksen proeven én aanschaffen 
tijdens de openingsuren van de orangerie.

Nu komen de pompoenen en de kweeperen aan de beurt. Dán is voor mijn part 
de échte herfst begonnen. De pompoenen voor onder andere de lekkere soep en 
de kweeperen voor heerlijke gelei, confituur of moes. In de oosterse en Arabische 
keuken is deze, voor ons een beetje ‘vergeten’ vrucht, zeer populair en wordt ze 
daar in het seizoen veel gebruikt in tajines en gebak.
Mijn vijfentwintigjarige kweeperenboom, of moet ik zeggen grote struik, is van 
het ras ‘Vranja’. Alleen al om de mooie, grote witte bloemen in de lente is hij het 
al waard om aangeplant te worden. En in de herfst geeft hij elk jaar, zelden met 
eens een ‘beurtjaar’, massaal veel dikke, gele, zeer geurige, peervormige vruchten. 
Er zijn jaren dat er meer dan honderd kilogram vruchten aanhangen, soms wel 
kanjers tot  zevenhonderd grammen per vrucht. Wat een presteerder! Gooi de  

ongekookte pitten bij het bereiden van een kweeperengerecht niet weg, maar 
doe ze in een potje en zet ze onder een kleine centimeter alcohol. Omdat de  
pitten veel pectine bevatten ontstaat er na enkele dagen en regelmatig schud-
den een soort van zalfje dat heel efficiënt is tegen ruwe ‘winterhanden’ en kloven. 
Probeer het eens, het werkt uitstekend!

Naast de kweepeer staat een mispel, misschien nog meer ‘vergeten’ dan zijn buur. 
De bloemen van beide bomen lijken enigszins op elkaar wat niet zo verwonderlijk 
is want ze komen alle twee uit de rozenfamilie. Mijn mispelsoort heet ‘Flanders  
Giant’ en werd veredeld door Jo De Martelaer van Hortus Conclusus uit Uitbergen. 
Na een ‘kruistocht’ van meer dan twintig jaar heeft hij uiteindelijk dit prachtige 
resultaat bereikt. De naam mag je echt letterlijk nemen. Sommige vruchten zijn 
reuzen en bijna zo groot als een kleine appel. De oogst kan best gebeuren na 
de eerste lichte nachtvorst, maar aangezien we de laatste jaren daar nog niet te 
vroeg op moeten rekenen kunnen ze in oktober reeds geplukt worden en dan nog 
enkele weken blijven rijpen tot ze zacht en beurs worden. Het zoete vruchtvlees 
kan dan uitgezogen worden. In goede restaurants wordt het wel eens bereid tot 
een moes dat erg lekker is bij wild of kaas. Een speciale maar heerlijke combinatie!
Dankzij de lange en warme (na)zomer hangen er nu ook aan de vijgenboom weer 
heel wat van die lekkere rijpe vruchten te wachten. Dat is dan de tweede oogst 
van dit jaar. En als je goed kijkt zitten er in de bladoksels al kleine vijgjes klaar 
voor na de winter. Het is dan ook niet te verwonderen dat de vijgenboom vroeger  
symbool stond voor overvloed en weelde.
Nóg een performer eerste klasse in mijn tuin is de veertigjarige notelaar. Dit jaar 
is het een echt topnotenjaar en het is jaren geleden dat er nog zoveel noten  
aanhingen. Een deel van de noten laat ik eveneens, na enkele maanden droging, 
persen tot heerlijke walnotenolie. Lekker en bovendien heel gezond. Een ander 
deel dient om in de winter, na het verwijderen van de harde schalen, te voederen 
aan onze overwinterende tuinvogels. Ze zijn er echt gek op! En weer help je ze zo 
door, wie weet, een strenge winter.

François

In de tuin

Kweepeer Vranja

Pompoenen

Mispel Flanders Giant.

Mispelbloem.
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crYPtO 68: ZOek Het wOOrd  (OPLOssing in dit nUMMer)
 ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde Letters

In de periode dat The Beatles op hun laatste benen liepen was het 
George Harrison die meer en meer op de voorgrond kwam te staan met 
composities als “Something”, “While my guitar gently weeps” en “Here 
comes the sun”. Het was dan eigenlijk niet zo verwonderlijk dat hij al in 
1968 een soloplaat maakte: de soundtrack van de film Wonderwall. 
Het album verscheen in november 1968, dezelfde maand waarin 
John Lennons eerste soloalbum uitkwam.
Vlak na het uiteenvallen van de Fab Four in 1970 begon George aan de 
opnames van het driedubbelalbum “All things must pass”, een meer dan 
toepasselijke titel. Eén van de songs op het album was “My sweet Lord” 
dat als single werd uitgebracht en een nummer één werd in de USA .Het 
was na “Give Peace a chance” van John Lennon de tweede nummer één 
van een ex-Beatle. De single was bovendien de eerste nummer 1-hit 
voor de legendarische producer Phil Spector.
“My sweet Lord” werd een paar maanden later de inzet van één van de 
beruchtste rechtszaken in de muziekgeschiedenis. De eigenaren van 
de rechten op “He’s so fine”, een Amerikaanse nummer 1-hit voor de 
Chiffons in 1962, vonden dat “My sweet Lord” wel erg veel op hun 
nummer leek. (zeker eens beluisteren !)
Pas in 1976, na een lang juridisch gevecht, kregen zij gelijk van de 
rechter. 

Desondanks scoorde 
George Harrison tussen 
1971 en 1975 een vijftal 
hits. Daarna hield hij de 
muziekwereld een tijdje 
voor bekeken. Pas in 
1981 keerde  hij terug 
met “All those years ago”. 
De single werd echter 
geen hit ondanks het feit 
dat het eigenlijk om een 

Beatles-reünie ging…
George maakte de plaat met Ringo Starr en Paul McCartney, naar 
aanleiding van de moord op John Lennon in 1980…
Daarna werd het weer een tijd stil rond George totdat hij eind jaren 
tachtig sterk terugkwam met “Got my mind set on you”. Daarna maakte 
hij ook nog deel uit van de Traveling Wilbury’s met wie hij nog een hit 
scoorde in 1989.
George Harrison overleed op 29 november 2001. 

Paul Verelst

Muziek verzacht de zeden

HORIZONTAAL:
(1) iem. die bij voorkeur 
individueel optreedt (6) 
Het Nieuwsblad (8) delf-
stof die niet smeed- of 
brandbaar is en in water 
niet oplost (9) Anonie-
me Alcoholisten (10) 
aandrang, opwelling, 
neiging (12) korte jas 
(13) larve (14) onge-
vleugeld insect dat als 
parasiet leeft op plan-
ten, mensen en andere 
zoogdieren (15) fiasco 
(18) vistuig (20) loof-
boom (22) openbaar 
vervoer (23) draai, 
omwenteling (25) elas-
tisch of veerkrachtig 
zijn (27) dom (28) pro-
beren (Eng)

VERTICAAL:
(1) smalle lichtbundel (2) tweeklank (3) grappig, prettig (4) voorzetsel (5) begrensde 
tijdruimte waarbinnen iets moet gebeuren (6) deel vd arm (7) hoornachtig laagje op 
de voorste kootjes v voet en hand (11) voer om dieren te lokken (15) tweewielig voer-
tuig dat wordt voortbewogen door op pedalen te trappen (16) holte onder de arm (17) 
grote klier waarin oa gal wordt afgescheiden (18) high-definition (19) gepelde gerst 
(21) jongensnaam (24) ralph lauren (25) vetgehalte (26) New York

OPLOssing krUiswOOrdPUZZeL 242
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Johnny Van Bogaert, opgegroeid op Thijskenshoek, is net geen vijftig en ligt als 
tekenaar-ontwerper aan de basis van heel wat uitdagende creaties. Mercedes-
Benz,  Sabca,  de Nato zijn maar enkele van de vele klanten die hij aan zijn “CAD-
station” heeft gehad.  Sinds enkele jaren heeft hij de privésector geruild voor de 
overheid en leidt sinds kort een team van tekenaars en ingenieurs bij NMBS 
Technics. Eens thuis kan hij zichzelf volledig verliezen in het helpen organiseren 
van de Puitenslagersfeesten omdat hij vindt dat de weinige folklore die Vlaande-
ren nog rest niet verloren mag gaan. Daarnaast zit hij soms uren te tokkelen op 
de computer wanneer hij bezig is aan de website van de Heemkundige Kring het 
Land van Beveren. Met zijn vrouw en twee dochters gaat hij heel graag op wan-
delvakanties. 

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
De Puitenslagersfeesten, de Heemkundige Kring het Land van  Beveren, GR-wan-
delingen maken, mijn druivelaars  en  stamboomonderzoek.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
Nederlandstalige zangeres : Wende Snijders, zanger Maarten Van Roozendaal (+) 
Engelstalige zanger:  Fish, voormalige frontman van Marillion. 
Beste nummer aller tijden: de Zon gaat op  - Wende Snijders …. Zoek het maar 
eens op. 

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Voor ze kist buitendragen de live versie van “Seasons End” van Marillion, daar 
gaan ze de eerste 8 minuten mee zoet zijn. Maar ook een stukje cello, 
bv Pie Jesu door Hauser

Welke sport beoefen(de) je?
Roller Derby

Welke sport zie je liefst op TV?
Ik stoor me aan de beperkte of zelfs geen zendtijd voor het merendeel van de 
sporttakken. Ik kan genieten van hockey. Deze sport is totaal niet saai en is snel 
in de omschakelingen. Ook de arbitrage en fair play zitten daar goed. Skeeleren 
mag zeker meer in beeld komen.
Ik kijk uit naar de Olympische winter- en zomerspelen om op die manier eens 
andere sporten te zien, zoals bv. skidisciplines en ijsschaatsen. 
Het moge gezegd dat de voetbalwedstrijd België-Japan tijdens het WK 2018  
ook om in te kaderen was!

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle 
tijden?
Gerard Buyl

Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
De kleur paars en de geur van den boerenbuiten

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De keizer van Oostende door Wim van den Eynde 
en Luc Pauwels…  

Welke strip las/lees je het liefst?
De Blauwbloezen en Trigië 

Welk is je lievelingsgerecht?
Vol-au-vent maar alleen zoals mijn vrouwke of 
mijn moeder die kan maken. En de pizza’s van mijn schoonvader.

Wat was je aangenaamste ervaring?
De dag dat ik mijn vrouw heb leren kennen.

Lievelingsland/stad/gemeente? 
Het gezelligste stadje in Bretagne – Dinan

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Voor mij Henry Van de Velde, een allround ontwerper en apostel van het functio-
nalisme. En zonder twijfel Georges Staes als grootste Beverenaar! 

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Het platteland en het bos. Haasdonk?

Wat is voor jou geluk? 
Iedere dag mogen opstaan en het gevoel hebben dat je opnieuw geboren 
wordt. Kansen zien en ze grijpen, en daarbij zoveel mogelijk mensen kunnen  
helpen en op hun  beurt gelukkig maken. Weten dat zelfs op lege plekken bloe-
men kunnen staan! Zien dat nog niet al het onroerend erfgoed in Beveren is 
afgebroken, al scheelt het niet veel meer.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een goede gin gaat er altijd in.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Mag het geen wandeltocht zijn door de vele prachtige trage wegen van Beve-
ren?

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
De Nieuwe Parochie, met ’t Congoken, het kerkske en De Kring.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Al diegene die in een sneltreintempo het resterende onroerende erfgoed van 
Beveren aan het afbreken zijn, met in het bijzonder de vele prachtige burgerhui-
zen, ’t Congoken, de klompenmakerstal van Jules Smet en feestzaal Scala. Van dit 
laatste had men perfect een volksschouwburg van kunnen maken in de stijl van 
De Roma of Het Casino in Sint-Niklaas. Beveren wordt een dorp met stadsallures 
maar dan één met nog maar weinig authentieke gebouwen, daar waar echte 
steden net inzetten op het behoud van hun onroerend erfgoed…. 

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan johnny van Bogaert

Overstromende Barbierbeek

Toen ik in de krant van 26 september las dat er geen water mocht opge-
zogen worden uit 
Vlaamse waterlopen 
(captatieverbod, 
heet dat) waaron-
der de Barbierbeek, 
vond ik daarbij deze 
foto van delaatstge-
noemde beek die 
de nacht tevoren de 
Pismolenstraat in 
Kruibeke vlakbij de 
grens met Beveren 
had blank gezet.

Zouden ze daar echt geen paar litertjes rivierwater kunnen missen?
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IN MEMORIAM
Urbain Hulstaert

Urbain Hulstaert geboren in 1947, echtgenoot van Paula Van 
Roeyen, overleed op 17 september.  Ze hebben een zoon 
Johan en twee kleinkinderen Gilles en zijn petekind Ferre.
Urbain was van opleiding lasser en werkte zijn ganse actieve 
loopbaan in de haven als monteur-mecanicien en lasser. Hij 
was van vele markten thuis dankzij zijn technische opleiding, 
niets was hem onmogelijk.
Hij was een eenvoudig man, weinig woorden maar wie in 

nood zat kon altijd op hem rekenen om dingen te herstellen of iets aan te leggen. 
Hij hield van het leven, een goede pint en een lekker  etentje. Zijn caravan in Cad-
zand was zijn lang leven.  Als handige Harry onderhield hij die zelf. Hij ging er vissen 
en garnalen vangen of een fietstochtje maken. Tussen Pasen en half november kon 
je hen daar aantreffen.
Tien jaar geleden kwamen er problemen met de gezondheid. Het gevecht tegen 
kanker heeft hij moeten verliezen na goede en minder goede periodes. 

WA (met dank aan Johan Hulstaert)

Omer Van Dosselaer

Op 3 september overleed  Omer Van Dosselaer.  Hij  werd 
geboren op 7 maart  1939  in een gezin van 14 kinderen. Hij 
huwde met Bea De Decker en ze hebben drie kinderen Kris, 
Martine en Johan. Hij werkte op de E3-dienst van de stad 
Antwerpen en daarnaast hadden ze een bekende zaak in 
bloemen en planten op het IJzerhand.  Werken en gezellig sa-
menzijn waren zijn motto. Hij werkte graag in de tuin en was 
graag aan zee met de familie. Hij genoot van de bezoekjes 

van kinderen en kleinkinderen.
Hij sukkelde de laatste jaren met zijn mobiliteit en inspanningen werden hem 
uiteindelijk te veel. Hij overleed in alle rust en eenvoud zonder veel lijden.

WA (met dank aan schoonzoon Ludo Janssens)

Op 17 september overleed te Melsele  Agnes 
Vleeschouwer, de weduwe van Robert Van den Eeck-
hout. Zij was te Beveren geboren op 21 januari 1932. 
Agnes  was bestuurslid van Femma.
Na een moedige strijd tegen haar ziekte is zij thuis in de 
Schoolstraat ingeslapen, omgeven door haar zoon 
Marc en schoondochter Christianne.
De uitvaartdienst vond plaats in de Sint-Martinuskerk
 in aanwezigheid van de familie en haar vele vrienden 

en kennissen. Het was een hele mooie en warme
 afscheidsviering, met dankbare en ontroerende 
woorden van kleindochter Caroline, oogappel Lander en buurmeisje Charlotte. 
Zij typeerden Agnes als lieve altijd bezorgde
mémé, als sterke vrouw met heldere stem en luide lach, altijd klaar om te helpen 
en te geven.
Zij zal niet vergeten worden !
De Beverse Klok betuigt haar medeleven aan de familie en kennissen van Agnes.

Julien Weekers

Waasland-Beveren moet op de trainingen Sinani en Leuko missen die 
door respectievelijk Luxemburg en Kameroen opgeroepen worden voor de 
nationale ploeg. En ze hebben met Heymans de topschutten van de Jupiler 
Pro League in hun rangen
Dat kan dus toch niet blijven duren dat ze onderaan het klassement blijven 
bengelen

 RP

SPORT ANDERS

ASTERIX AVO klaar voor nieuwe competitie.

Dit weekend starten de dames van Asterix Avo de competitie. Het is van 
7 maart geleden dat er nog gespeeld werd in een match met inzet. Het 
seizoen 19-20 eindigde zonder kampioen. Voor Asterix was er wel een ge-
wonnen Supercup, een verloren bekerfi nale en een kwartfi nale in de Euro-

pacup. 10 van de 14 speelsters 
blijven de club trouw. De twee 
Nederlandse speelsters zijn er 
niet meer bij, Paula Boonstra 
trekt naar Parijs Saint-Cloud en 
Lieke Clerkx stopt. Anke Wae-
lkens gaat bij Michelbeke aan 
de slag, Caitlin Van de perre 
trekt naar Antwerpen. 
Er zijn drie vervangsters. Twee 

keren terug na respectievelijk 3 en 6 jaar Antwerpen, Britt Ruysschaert en 
Linde Hervent. De 16-jarige Eline Van Elsen is de derde nieuwkomer. Ze 
werd opgeleid bij Mende Booischot en Antwerpen.
KRIS VANSNICK blijft hoofdtrainer.

RB 

Het geheim van de De Rechtvaardige Rechters

Zondag 20 september, autoluwe zondag, de Orde van het Polorijn pakte 
uit met een wagenspel op de Grote Markt. Dat mensen in coronatijden 
nood hebben aan cultuur en ontspanning, was te zien aan de massale 
belangstelling voor de drie opvoeringen. Het geheel was tot in de puntjes 
verzorgd, de zon deed de rest. Onze fotograaf Gerry Smet stuurde ons een 
impressie. 

Auteurs :Renaat Stoop en 
Jacques Bosman
Regie : Renaat Stoop
Cast : Stefan Verdonck (Joos 
Vyd, Eva Provo (Iisabelle 
Borluut), Geert De Schep-
per (verteller Sefken), Johan 
Moortgat (kardinaal), Peter 
Smet (schilder Jan Van Eyck)
Andere medewerkers: Raf 
Houttequiet  en Peter Geerts 
als decorbouwers, familie 
Cornelissen zorgde voor 
de wagen, Richard Willems 
zorgde voor de boeiende 
inleiding
Samenwerking tussen Orde 
van het Pilorijn en toneel-
groep KET. Voor herhaling 
vatbaar.

WA
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Joe Eff ord.

Lang voor er sprake was van Amerikaanse investeerders voor Waasland-Beveren, 
lang voor er sprake was van een nieuwe technische directeur (Miguel Torrecilla) 
was de Amerikaan JOE EFFORD de eerste echte nieuwkomer op de Freethiel. 
De 24-jarige linksbuiten is tot nu één van de weinige lichtpunten in het team. 
Zijn voetbalverhaal mag er ook wezen. Hij werd geboren in Gwinnet County in 
Georgia (één van de dertien oorspronkelijke staten van de USA) in het Zuidoos-
ten van het land. In de Verenigde Staten is voetbal niet zo populair… wel in de 
scholen en universiteiten. Via het scholenvoetbal kon men een studiebeurs 
afdwingen en hopen om via die weg in het betaalde voetbal te geraken. Joe 
Eff ord kreeg een studiebeurs voor Greensboro in North Carolina op zijn 18de 
maar weigerde en koos voor een avontuur in Europa. Via een Roemeense jeugd-
trainer van zijn jeugdclub Dacula Falcons Gwinnet County belandde hij bij het 
Roemeense Fc Botosani. Na een maand hield hij het daar voor bekeken en via 
een makelaar belandde hij bij het Spaanse RD Mallorca. Hij kreeg daar na een 
proefperiode een twee-jarig contract maar door visumproblemen mocht hij ze-
ven maand niet spelen, alleen maar trainen. Nadien was hij voor testperiodes 
bij het Portugese Farense, het Ierse Drogheda United en het Franse Boulogne. 
Medio 2017 belandde hij op het Griekse eiland Kreta bij de tweede klasser 
Ergotelis Heraklion. Het werd een succesrijke periode met 40 offi  ciële goals. Met 
Ergotelis bereikte hij ook de kwartfi nales van de Griekse beker nadat Ofi  Kreta en 
Aris Saloniki werden geklopt. 

Viva Italia
DAAM FOULON , de jonge ver-
dediger van Waasland-Beve-
ren, maakte deze zomer een 
spraakmakende transfer. Het 
pas gepromoveerde BENE-
VENTO liet zijn oog vallen op de 
21-jarige Mechelenaar die 46 
matchen voor WB speelde en 
de clubkas 600.000 euro ople-

verde. Bij Benevento krijgt Foulon Filippo Inzaghi als trainer, meervoudig Italiaans 
A-internationaal. Opmerkelijk was wel dat Foulon een basisplaats kreeg in de 
allereerste competitiematch die met 2-3 werd gewonnen tegen Sampdoria Ge-

nua. Ook in de voorbereiding 
mocht hij starten op Lazio Roma 
(0-0) en tegen Reggiana (2-1 
winst). Op de ploegfoto ziet U 
Foulon, zittend uiterst rechts.  

Nog in Italië tekende FRAN-
CESCO FORTE in de serie B voor 
Venezia. Het voorbije seizoen 
speelde Forte nog de eerste mat-

chen voor WB maar werd dan verhuurd aan JUVE STABIA, ook al in de serie B. 
Juve Stabia zakte maar Forte scoorde in competitie niet minder dan 17 keer. Juve 
Stabia lichtte de optie (100.000 euro) en verkocht Forte voor 1 miljoen euro aan 
Venezia…. Gemakkelijk verdiend die 900.000 euro. In diezelfde serie B zien we dit 
seizoen ook APOSTOLOS VELLIOS bij Ascoli. De Griekse internationaal, een paar 
jaar terug door Nottingham Forest uitgeleend aan WB waar hij 4 keer scoorde in 
18 wedstrijden, komt over van Atromitos Athene. Hij kreeg bij Ascoli een twee-
jarig contract. 

JOE EFFORD is de eerste speler uit de USA op de Freethiel. In het verleden wa-
ren ooit wel vier Amerikaanse spelers op proef (meestal bleef dat beperkt tot het 
meespelen in een oefenwedstrijd) bij SK Beveren. De bekendste was ZAK IBSEN 
die het tot A-internationaal bij de USA schopte. In het seizoen 93-94 speelde 
Zak Ibsen mee in de beloftenwedstrijd op Cercle Brugge. Ibsen was opgegroeid 
in Duitsland en speelde ondermeer bij Saarbrucken en Bochum. In april 1995 
verloor hij met de USA met 1-0 van België (met Gilbert Bodart in de ploeg) in 
het Edmond Machtens- Stadion van RWDM. Na het WK 1994, gehouden in de 
Verenigde Staten werd daar een profcompetitie op poten gezet en Ibsen speelde 
daar tien seizoenen in mee bij ondermeer Los Angeles Galaxy en New England 
Revolution (hij speelde uiteindelijk bij negen Amerikaanse teams). 
In januari 1999 speelde CHRIS CHALUPKA uit St-Louis mee in een oefenpartij 
tegen Temse. Eerder, in december 89 was er een 22-jarige verdediger, IVERSEN, 
die in een met 2-3 verloren oefenpartij tegen AZ mocht proefstomen…die 
wedstrijd achter gesloten deuren was er één om een ultiem oordeel te vel-
len over de potentiële nieuwkomer MAURICE VAN HAM (die toen in de weeg-
schaal lag met zijn ploegmaat Philip Cocu… ze hadden ze toen beter alle twee 
genomen want Cocu zal later 100 keer spelen voor de Nederlandse nationale ploeg). 
Het verst moeten we teruggaan naar 1969 toen de Amerikaan ZIMECKI werd 
getest in een met 3-1 gewonnen oefengalop tegen Nevele.  
Een opmerkelijke transfer was er deze zomer van de Ivoriaan ROMEO SEKA. Seka 
die al jaren in de buurt van Bergen woont gaat immers aan de slag bij Fc LYON 
1893, een ploeg uit R1 in Frankrijk (het vijfde niveau daar, derde amateur bij ons. 
De afgelopen seizoenen speelde hij in tweede provinciale bij Molenbaix. 
ROBIN MANTEL, vorig seizoen derde keeper bij Sc Lokeren,  mocht in de voor-
bereiding een tijdje meetrainen bij Waasland-Beveren. Hij zat zelf op de bank 
in de oefenmatch in Parijs tegen PSG. Onlangs tekende hij een contract bij het 
Nederlandse Helmond. Een andere keeper, LARS BLEYENBERG kan dan weer 
aan de slag bij Excelsior Rotterdam (als derde keeper). Lars was vorig seizoen
 beloftenkeeper bij Antwerp en het seizoen daarvoor was de Zeeuw doelman van 
de WB-beloften en zat ook vier keer op de bank in competitiewedstrijden van de 
eerste ploeg. 

RB

Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,   blauwe datjes. blauwe datjes. blauwe datjes.

Seka bij Lyon 1893

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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Rebel
Rebel, mijn hart, gekerkerd en geknecht,

die aan de tralies van den al-dag rukt;
weest om uw tijdlijk lot geenszins bedrukt,

al zijn de kluisters hard, de muren hecht.
Want in den aanvang werd het u voor-zegd,

dat het aan enkelen steeds is gelukt
het juk te breken, dat hun schouders drukt,

laat dus niet af maar vecht en vecht en vecht.
Breekt uit en blaast de doove sintels aan,
die zijn verdoken onder ’t rookend puin;

vaart stormgelijk over den lagen tuin,
die Holland heet; slaat doodlijk toe en snel,

opdat het kwaad schrikk’lijk zal ondergaan,
o hart, mijn hart, o bloedroode rebel.

Jan Campert (1902-1943)

Wat Blijft

Lezersbrief
Reactie op Klokzeel van 25 september over snelle fi etsen 
en speed pedelecs.

Beste Roger,

Hierbij wil ik je een reactie geven op snelle f ietsen!
Wij mensen met een speed pedelec zouden inderdaad niet op het 
gemengd f ietspad mogen rijden, maar op de rijbaan.
Wel, als wij altijd op de rijbaan zouden f ietsen binnen de bebouwde 
kom, dan zouden wij als f ietsers veel meer dan anders in gevaar komen 
door de auto’s die ook hun snelheid niet houden zoals voorgeschreven 
staat.
Sommige autobestuurders doen zelfs zo gevaarlijk, dat ze ons van de 
baan zouden rijden, en dit omdat wij een deel van deze baan opeisen 
met de speed pedelec.
Het is natuurlijk wel zo dat indien wij dan toch op het f ietspad rij-
den, wij ook onze snelheid wat moeten aanpassen, anders zijn we niet 
anders dan die roekeloze autobestuurders.
Het is natuurlijk ook wel aan de voorziene instanties om sommige 
gebodsborden aan te passen, Ik weet niet of bijvoorbeeld in Beveren 
al een bord staat met ‘u itgezonderd f ietsers of bromfietsers A of P’, die 
P die zou dan op Speed Pedelecs slaan.
Ook trekken wij inderdaad (soms) zo een koerspakje aan, maar dat 
is niet om te laten zien dat wij getrainde sportlu i zijn, maar gewoon 
omdat dit op zo ‘n f iets comfortabel f ietst.
Over de kracht die wij zelf moeten ontwikkelen op zo ‘n f iets, dat hangt 
volledig van onszelf af, met de ondersteuning van onze elektrische motor 
die wij er zelf aan toevoegen.
Het is natuurlijk wel zo dat wij als speed-pedelec-rijders ook een steentje 
bijdragen aan het milieu, dat wordt natuurlijk snel vergeten. Wij laten 
immers onze wagen dan thuis staan, dit om de f ile- en milieuproblemen 
mee te helpen oplossen.

Met v riendelijke groeten
F ilip Dalvinck

De fratsen van Trump

President Trump voelt de hete adem van 
zijn tegenkandidaat in zijn nek en doet alle 
pogingen om zich sympathiek voor te doen. 
Zo bezoekt hij een school in New York en 

stapt binnen in het vierde leerjaar. Daar vraagt hij aan een leerling. Jongen 
weet jij wat een tragedie is ? De jongen die juist het TV nieuws heeft beke-
ken met al die betogingen tegen politiegeweld geeft als antwoord: als jouw 
beste vriend wordt doodgeschoten is dat een tragedie. Trump verbetert 
hem en zegt, neen jongen, dat is een ongeval. Een andere jongen wil dat 
maar een tragedie uitleggen en zegt tegen de president, als de schoolbus 
met 50 leerlingen in een ravijn rijdt en ze zijn allemaal dood, dan is dat toch 
een tragedie. Neen zegt Trump, dat is een groot verlies. Een derde  jongen 
mengt zich in het gesprek. Mijnheer de president, als airforce one met de 
president er in wordt aangevallen met een raket en alle inzittenden zijn 
dood, dan is dat toch een tragedie. De president dan weer ; da’s juist jongen, 
kun je me dat uitleggen. Waarop die weer. Wel mijnheer de president, het 
kan niets anders dan een tragedie zijn want het is geen ongeval en zeker 
geen groot verlies. Dus…
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De komende weken is de afrit Melsele van de E34 gesloten richting Mel-
sele, ook langs Singelberg. Je moet om rijden langs Vrasene. In november 
zijn de werken klaar en de problemen opgelost.

°°°
Eindelijk eens goed nieuws: een nieuwe bistro is geopend!  Waar vroeger 
‘Het dijkhof “ was, is er nu de gloednieuwe bistro ‘Fleur’ ! Serge Dejoncker 
(vroeger Cortewalle, Versailles en De Villa) en zoon Stephaan verwelko-
men u van harte

°°°
Svelta Melsele werd in augustus 80 jaar! Wegens Covid-19 zal het Mossel-
weekend dit seizoen niet doorgaan. Maar … U kunt Svelta ook helpen met 
de aankoop van een ONTBIJTBOX in de plaats.

Natuurlijk zijn dit luxe ontbijtboxen zoals het hoort voor een 80-jarige!
Inhoud box (voor 2):
• Assortiment broodjes
• croissants & kofiekoekjes; Assortiment beleg  ;eitjes  boter confituur & 

choco
• peperkoek/fruitsap/yoghurt/bubbels/vers fruit/dessertje
• ook kinderbox à 10€
• Let wel: ze vragen om, indien mogelijk zelf voor de ophaling te voor-

zien op 18 oktober. Indien niet komen ze met veel plezier leveren.
• ze leveren in de omliggende gemeenten met postcode 9120, 9130, 

9150 en 2070.

Het grafscHrift van de week:
Hier ligt iemand van Svelta zomaar

Geen nood want hij was 80 jaar Oplossing Crypto 68:  
PARDAF   VOIYOU   VELDRIT   KOUDWEG   JOBBEURS   SUPERMAN   HOBBYKOK    
FROUFROU  ONKRUID   CUPCAKE   ACHTEN   STOLP   en dus …   
RIDDERBURCHT

Diamant

In 2010 mochten zij 
al eens in de Beverse Klok 
verschijnen, en nu 10 jaar 
later, zijn zij weerom van 
de partij. Op donderdag 
13 augustus vierden Jenny 
Van Goethem en Arthur 
Smet,  beiden uit Beveren, 
hun diamanten jubileum. 
Jenny is in Beveren geboren op 29 januari 1938, als jongste dochter van een  
gezin van 5 kinderen. Als jong meisje ging ze werken ‘in ’t Stad’. Midden in de 
jaren 60 nam Jenny de kruidenierszaak op de Haasdonkbaan over van haar 
moeder. Ze bleef winkel houden tot 1992.
Arthur werd geboren als jongste van twee kinderen, ook in Beveren, op 2 april 
1938. In zijn jonge jaren was hij bouwvakker. Jarenlang werkte hij in de bouw als 
bekister. In het begin van de jaren 70 maakte hij de overstap naar BAYER, waar 
hij tot aan zijn brugpensioen werkte in full-continushiften.
Jenny en Arthur hebben 3 dochters,  7 kleinkinderen en het eerste achterklein-
kind is op komst. 
Hun vrije tijd gaat vooral naar hun gedeelde passie voor dansen. Ze zijn al  
meer dan 40 jaar lid van dansclub Beveren, waar ze tot vorig jaar trouw de les-
sen volgden. Het laatste jaar waren vooral de oefenavonden van de dansclub 
hun uitstapjes. Ook het voetbal was een favoriet tijdverdrijf. Arthur speelde zelf 
nog mee met SK Beveren. Later werden ze enthousiast supporter van de  
Beverse voetbalploeg, maar nog meer van hun kleinkinderen die ook  
voetbalden. 
Ter ere van hun jubileum werden ze op Cortewalle feestelijk ontvangen door 
onze burgemeester die hen in de bloemetjes zette. Omwille van de coronamaat-
regelen kon het feest met familieleden en vrienden niet doorgaan, maar werd er 
gevierd in kleine kring. Het ‘echte’ feest komt er nog… in betere tijden!

Ingrid Smet

Op woensdag 23 september om 15 uur 
vierden Monique De Haeck en Edmond 
De Vuyst hun 60-jaar huwelijk in WZC 
Briels.
Monique en Edmond hebben elkaar 
leren kennen op de kermis. Monique 
was van Sint-Gillis-Waas en Mon van 
Beveren. Ze zijn getrouwd in Sint-Gillis-
Waas en zijn daar 5 jaar blijven wonen. 
Nadien zijn ze verhuisd naar de Pauw-
straat in Melsele. Daar woonden ze 55 
jaar. De laatste drie jaar woonden ze 
in een appartement op de Grote Baan. 
Mon heeft 45 jaar als foreman (verant-
woordelijke voor een ploeg dokwer-
kers) in de haven gewerkt. Monique 
heeft met hart en ziel voor hun drie 
kinderen gezorgd: Marc en de tweeling 
Marleen en Marina. Mon is sinds kort 
naar WZC Briels verhuisd. Monique komt hem heel vaak bezoeken.
Monique heeft altijd met veel liefde voor haar gezin gezorgd. Ze was ook heel 
actief. Ze naaide de kleding van hun kinderen tot ze 18 jaar werden en ze zat 
45 jaar in het bestuur van Femma. Ze is een heel warme persoon en ze geniet 
graag van het leven. Ze doet graag een terrasje en ze maakt graag een praatje 
met de mensen. Mon heeft altijd gezorgd dat zijn gezin niets te kort kwam. Hij 
kweekte ook zijn eigen groenten  voor zijn gezin. Mon is een positief persoon 
die graag lacht en een zwansje verkoopt.
Nog een belangrijk weetje: Mon is er fier op dat hij de allereerste kerststal ooit in 
Melsele heeft gezet.

WA
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‘t klokzeel WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
De Beverse Klok is verkrijgbaar: 

bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 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
Paul Verelst 

Secretariaat: Paul Staut

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

DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

Riekes en Zjeraar 
hebben het over hun 
kleinkinderen, en hoe 
goed die hun best doen 
om later een mooi 

beroep te hebben.
-De jongste zoon van mijn dochter, 
zegt Zjeraar, zit in zijn eerste jaar 
voor ingenieur. En moeilijke 
dingen dat die leren, zegt hij, ik 
kan hem niet volgen als die een 
uitleg doet over machines waarvan 
ik zelfs de naam niet kan 
onthouden.
-Amaai, dat moet dan wel een 
knappe kop zijn, reageert Riekes. 
Gij waart toch treinmachinist 
vroeger en dan moest ge toch ook 
wat van techniek kennen.
-Dat is allemaal veel veranderd, 
zegt Zjeraar. En hoe zit dat met uw 
jongste kleinzoon, vraagt hij, is die 
nu bezig aan zijn studies voor 
dokter?
-Ja zeker, zegt Riekes. Hij is nu al 
volop bezig met oude boekskes 
van Dag Allemaal, TV Familie en 
Story bijeen te zoeken om in zijn 
wachtkamer te leggen.

NEM NOU
Als ge armoe lijdt en niet genoeg 
te eten hebt, dan kunt ge u tot het 
OCMW richten en die zullen u wel naar 
een voedselbedeling verwijzen waar 
ge etenswaren VURNIET kunt krijgen. 
‘Vurniet’= gratis, gratis en voor niks!
Met de coronaplaag van tegenwoordig 
is dat voor meer en meer mensen een 
probleem en kan een voedselbank een 
oplossing bieden.
Van sommigen die, als eten en drank 
gratis zijn, zich gaan volproppen of er 
maar op los drinken, zegt men in de 
volksmond: ‘Vurniet steendood.’
Een enigszins andere betekenis van 
‘vurniet’ vindt ge in de bewering dat 
iemands inspanningen om een over-
winning of een diploma te behalen 
allemaal ‘vurniet’ waren. Dit betekent 
dat ze niet het beoogde doel bereikt 
hebben, dat ze eigenlijk nutteloos wa-
ren.
Hij dacht dat hij door veel te trainen 
in de eerste ploeg zou mogen spelen 
maar toen er een nieuw bestuur kwam 
mochten alle spelers van meer dan 30 
jaar niet meer meedoen en al zijn moei-
te was ‘vurniet’ geweest. 

RP

NAPOLEON BONAPARTE…
Toen er op 23 september bij elke Beverenaar weer 
eens een haventijdschrift in de bus viel, las ik daarin dat 
Napoleon Bonaparte de Antwerpse haven een nieuwe 
stimulans had gegeven door de eerste twee dokken en de 
eerste sluis te bouwen en zo het startschot te geven voor 
de moderne haven. Napoleon zag in onze haven het 
perfecte wapen om Engeland te verslaan en liet het 
Bonapartedok (1811) en het Willemdok (1813) graven om 
er grote oorlogsschepen te laten aanmeren.
Zo is de geleidelijke verplaatsing van de havenactiviteit 
begonnen en stilaan schoof die op van de Scheldekaaien 
naar het noordelijke deel van de stad.
Hebben wij Beverenaars iets te maken met Napoleon? De 
Franse heerser die de hele wereld wou onderwerpen aan 
zijn gezag maar die erg tegen zijn zin eindigde op een 
eilandje waarheen hij verbannen was, heeft ‘heel wat op 
zijn kop gezet,’ zoals ze dat bij ons zeggen. Ik heb altijd 
horen vertellen dat onze Vlaamse voorouders door de 
Franse overheersers in de tijd van Napoleon verplicht 
geweest zijn eenfamilienaam te kiezen die officieel werd 
vastgelegd. En gewoonlijk vertelde men er ons bij dat 
de Nederlanders, die enige jaren na de Belgen ook een 
familienaam moesten kiezen, zich daartegen verzet 
hadden door belachelijk klinkende namen op te 
geven. Maar ze zitten er nu mee met hun Zoetemelk, 
Suykerbuyck, Koeman, Waterreus, Naaktgeboren, 
Worst….

…WAS GEEN GEWONE…

De verplichte familienamen was een onderdeel van 
Napoleons invoering van de Burgerlijke Stand. Geboor-
ten, huwelijken, echtscheidingen en overlijdens moesten 
geregistreerd worden. Hij verplichtte iedereen om een 
definitieve spellingswijze te kiezen voor zijn of haar naam, 
zodat er geen verwarring meer mogelijk was. En zo kon hij 
de mensen gemakkelijker belasting doen betalen en 
kon hij beter de dienstplicht afdwingen. Dat laatste werd 
trouwens ook door hem ingevoerd.

In 1805 voerde Napoleon ook de straatnamen in en
 moesten de huizen genummerd worden. Hij schafte ook 
de lokale oude maten af, en koos voor nieuwe eenheden: 
de meter, de kilo en de liter, wat de handel veel vergemak-
kelijkte.
Dank zij Napoleon rijden we in bijna heel Europa rechts. 
Voor zijn tijd werd er overal links gereden en Napoleon 
paste dat aan om voor verwarring te zorgen in de strijd. 
Na zijn ondergang is dat zo gebleven. Alleen de Engelsen 
rijden nog links, omdat Napoleon er nooit in geslaagd is 
om het Verenigd Koninkrijk te veroveren.

…MAAR EEN… APARTE.
Napoleon was een verstandige man, een grote organisa-
tor die een efficiënt bureaucratisch systeem opzette. Met 
de Code Napoleon of Code Civil liet hij de burgerlijke 
rechten voor eens en voor altijd vastleggen. Dat heeft 
een grote invloed gehad op zowat alle latere nationale 
wetgevingen, zo ook op de onze. Kernpunt was dat 
iedereen gelijk was voor de wet. Weinig logisch was 
echter dat vrouwen niet mochten gaan stemmen en dat 
zij moesten gehoorzamen aan de man. Een man mocht 
zijn vrouw vermoorden als zij hem bedroog, maar het 
omgekeerde werd gestraft. En een ongehuwde vrouw 
had amper rechten.
We mogen zeggen dat Napoleon in eerste instantie zijn 
talenten inzette om te veroveren.Hij zelf kon bijvoorbeeld 
erg goed rekenen en kaartlezen. Zijn rekenkundig 
talent gebruikte hij om de banen van kanonskogels te 
berekenen en kaartlezen kwam dan weer van pas bij het 
bedenken van goede posities en opstellingen in de vele 
gruwelijke oorlogen 
In geen tijd had hij bijna heel Europa in zijn macht. 
Hij kroonde zichzelf tot keizer en creëerde een vergod-
delijking van zichzelf door de propaganda. Zo kreeg 
hij een soort heldenstatus, terwijl hij eigenlijk een 
imperialistische veroveraar en massamoordenaar was. 
Napoleon kende geen grenzen, ging steeds een stapje 
verder en het deed hem niks dat hij als tiran duizenden 
mensen de dood in joeg.

RP


