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Natuurwetten

Paul Roelandt
Amateur vogelspotter en natuurgenieter

Wilfried Andries
Begin van het nieuwe jaar is de periode van goede voornemens. De sportschoenen worden aangestrikt en met een ijzeren discipline beult men zich af op de
Finse piste om de coronakilo’s kwijt te raken. Men ziet de slanke figuur voor
ogen die men was tien jaar ervoor. Helaas overschatten we vaak het aantal
calorieën dat we tijdens die inspanning echt verbranden. Wetenschappelijke
studies zijn er genoeg, maar ook pseudowetenschappelijke commerciële prietpraat.
Vele mensen rennen zich een ongeluk, maar krijgen de kilo’s er niet af. De verklaring is eenvoudig. Lichaamsbeweging zwengelt de eetlust aan en achteraf
wordt het een vestzak-broekzak verhaal waarbij de verloren calorieën terug
worden opgenomen. Met andere woorden afvallen doe je door een combinatie
van een sportregime en dieet. Elk pondje gaat door het mondje, zegt de volksmond. Ik verdik van water, zegt de pseudowetenschapper. In werkelijkheid kun
je niet ontsnappen aan de wetten van behoud van energie. Je kunt maar vermageren als je meer verbrandt dan je binnenspeelt. Elke calorie die niet wordt
gebruikt voor hersenactiviteit, om bloed rond te pompen, te ademhalen, te bewegen, warm te blijven (kortom om te leven) wordt uiteindelijk opgestapeld
als vetmolecule. Experimenten hebben aangetoond dat je met een dagelijkse
wandeling van 50 minuten al een heel eind verder komt en dat je dan na twee
maanden ongeveer 2 kilo vetweefsel hebt opgesoupeerd. Dertig kilometer
hardlopen per week maakt drie kilo lichter na acht maanden. We mogen niet
vergeten dat de kilo’s er niet in een week zijn bijgekomen en dat enkel een volgehouden inspanning van meer bewegen en minder en gezond eten de situatie kan terugdraaien. De diëten die uiterst drastisch zijn en voorgesteld door
dieetgoeroes werken bijna nooit, behalve dat men er een voedingsprobleem
aan overhoudt. Boeken met het nieuwe mode-dieet liggen met stapels in de
boekenwinkels. Als afslanken zo gemakkelijk zou zijn, waren de auteurs allang
werkloos. Gezond verstand helpt: eet gewoon wat minder dan gebruikelijk.

Het grote vogeltelweekend van Natuurpunt is achter de rug. Deze grote publiekscampagne is belangrijk om te weten te komen welke soorten vogels en in welke
hoeveelheden ze in onze tuinen voorkomen. Doen ze het beter dan verleden jaar
en in welke regio’s komt de ene soort meer voor dan in de andere? De tuinen in
Vlaanderen beslaan ongeveer tien percent van de totale oppervlakte. Indien we
die natuurlijk en vogelvriendelijk inrichten én daarbij in de winter wat voedsel aanbieden, kunnen ze samen een zeer belangrijk biotoop vormen en heel wat vogels
hulp bieden om door de winter te komen. Vogels spotten in de eigen tuin kan daarbij
een opstap zijn naar een uitgebreidere natuurbeleving.
Paul Roelandt was van kindsbeen af
reeds geïnteresseerd in vogels kijken,
want in de lagere school reed hij met
een kameraad al naar Blokkersdijk
op linkeroever om vogels te gaan
observeren. Blokkersdijk is na het
Zwin het belangrijkste vogelreservaat in Vlaanderen en een zeer goede hotspot om watervogels te zien.
Nadien, toen hij naar het college
in Sint-Niklaas ging, was het zijn leraar biologie Sylvain Lockefeer die hem, zoals
trouwens heel veel Wase jeugd, inspireerde en stimuleerde om hieraan verder te
doen.
Maar tijdens zijn studies aan de universiteit en nadien in het prille beroepsleven
stond zijn hobby door omstandigheden noodgedwongen wat op een lager pitje om
nadien terug op te flakkeren. Toen hij zijn (amateur)voetbalschoenen aan de haak
hing, kocht hij een degelijke en kwaliteitsvolle telescoop en was hij weer vertrokken
met zijn hobby.
Om te beginnen is er zijn eigen tuin die vogelvriendelijk is ingericht en waar hij reeds
meer dan veertig soorten kon waarnemen. Onder andere koperwiek, kramsvogel,
keep en appelvink behoorden daarbij tot de minder algemene soorten. Een heel
speciale waarneming was toch een houtsnip die ooit voor zijn voeten opvloog.

De boodschap is duidelijk. Sporten kan helpen, maar je moet het in de eerste
plaats doen omdat het gezond is voor hart en bloedvaten. Boosdoeners zijn de
snelle suikers, de versnaperingen die je bloedsuikergehalte snel doen stijgen,
maar geen verzadigingsgevoel geven. Nog een tip: geef aandacht aan de calorieën die je verbruikt tijdens onze alledaagse lichamelijke activiteiten zoals een
trap oplopen, huishoudelijke taken, boodschappen met de fiets. Onderzoekers
menen dat een dieet geslaagd is als 5 tot 10% lichaamsgewicht is verdwenen
in een half jaar tijd. Het moeilijkste komt dan nog, niet vervallen in oude gewoonten.
Iemand kwam met de auto van de bakker, nam de lift en sprak: eerst een uitgebreid ontbijt en dan kunnen we er tegenaan om een halfuurtje te sporten. De
meeste diëten beginnen in een kledingzaak. Iemand sprak: ik heb vaak geprobeerd mijn voedingsgewoonten te veranderen, maar nu ik wat ouder ben verander ik gewoon van kleermaker. Een vrouw volgde een dieet van kokosnoten
en bananen, ze is niet afgevallen maar ze kan nu wel in een boom klimmen.

Eigen regio

Appelvink.

Visdief.

Maar ook in de regio Groot Beveren zijn we toch wat verwend als het op vogels
kijken aankomt. Zo trekt hij regelmatig naar de natuurgebieden Groot Rietveld,
Rietveld Kallo en de Lisdodde om vogels te spotten. Samen beslaan deze mooie
Vervolg op blz. 2
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stukken natuur meer dan 130 ha. Overwinteraars zijn daar onder andere prachtige vogels zoals de wintertaling en smient en een groot aantal ganzen. Ze bieden ook broedgelegenheid aan onder meer dodaars, fuut, woudaap, roerdomp
en bruine kiekendief, om er maar enkele te noemen. Daar, waar vroeger het
cafeetje De Krommen Twee stond, spotte Paul al meer dan 120 soorten. Het Groot
Rietveld is ook een hotspot om blauwborsten en baardmannetje waar te nemen.
Een eind verder heb je dan in Verrebroek en aanleunend tegen de Waaslandhaven het natuurgebied Drijdijck. Daar observeert hij van op de dijk de grote
aantallen watervogels die daar komen aansterken tijdens hun trek naar het
zuiden. Maar het zijn niet alleen trekvogels die er te zien zijn. Je kan er meerdere
paren van de prachtige geoorde fuut observeren en verleden zomer zouden er
broedpogingen geweest zijn van lepelaar en steltkluut. Hij vertelt ook dat er een
paar zeearenden in de grote regio rondzwerven die op zoek zouden zijn om zich
te vestigen. Dát zou pas goed nieuws zijn.

hij meermaals de taigagaai, kraanvogels die daar broeden en het grote en
indrukwekkende auerhoen.

Zweden

Maar niet alleen hier maar ook in het buitenland gaat Paul vogels spotten.
Zo plant hij zijn reizen in het teken van de natuur en zijn hobby. Hij vertelt
enthousiast over zijn trip naar het Müritz nationaal park in het noordoosten
van Duitsland. Dit enorme natuurgebied van 322 km2 is een droom voor vogelspotters en bevat naast oude beuken- en eikenbossen een groot aantal meren
waar heel wat te zien valt. Onder meer zwarte ooievaars, kraanvogels en zee- en
visarenden heeft hij daar tijdens zijn lange wandelingen meerdere keren kunnen
zien.

Jungfrukusten.
Voor de toekomst plant Paul reeds trips naar onder andere het regionaal
natuurpark van de Brenne in de buurt van Poitiers, waar heel wat watervogels
te bekijken zijn. En er zijn ook reeds plannen om naar natuurgebieden van de
Baltische Staten, Finland en het noordoosten van Polen te reizen. Hij zal zich de
komende jaren nog niet vervelen.
Maar het moet niet altijd ver weg zijn. Een weekendje in de Gaume in de
Ardennen of gewoonweg een wandeling in onze polders waar je regelmatig
sierlijke reeën kan observeren vindt hij ook al mooi.
We wensen Paul nog veel vogelplezier in de natuur!
François

Kinnekula (Zweden).

Rogen (Zweden).

Maar het land waar hij het meest van houdt is toch wel Zweden. Hij ging er ooit
in zijn jeugd met enkele vrienden kanovaren en kamperen. Daar heeft hij toen
aan dat land zijn hart verloren. Zijn liefde voor Zweden gaat zelfs zo ver dat hij
de Zweedse taal is beginnen leren. Het is geen geheim dat het land een schitterende natuur heeft. Tijdens meerdere reizen doorkruiste hij het hele land en kon
hij er meer dan 140 vogelsoorten spotten. Dat daar prachtige soorten bij zijn is
geen wonder, gezien de grote variëteit aan biotopen en natuurgebieden. Aan de
kusten zie je onder meer schitterende zeevogels zoals eidereenden, roodkeel- en
parelduikers, sternen, zeekoeten, zee- en visarenden. In het binnenland spotte

ONS ELSKE
Waarom verdient het vrouwenvoetbal al ons respect?
Probeer zelf maar eens 11 vrouwen bijeen te zoeken die in dezelfde
kledij willen rondlopen.

Lek at gezeet is 19
Als de dag komt, stappen we uit de schaduw, vurig en onbevreesd.
Het nieuwe ochtendgloren floreert wanneer we het bevrijden.
Want er is altijd licht,
als we maar dapper genoeg zijn om het te zien,
als we maar dapper genoeg zijn om het te zijn.
(uit het gedicht dat Amanda Gorman bracht op de inauguratie van President Joe Biden)

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Spreuk van 't jaargetij

Een zachte februaar,
Brengt ellende het ganse jaar.

Bij de cartoon
Sinds 2011 zijn er geen
soldaten meer op het
domein
Westakkers.
Sinds de asielcrisis van
oktober 2015 is een
groot deel van het terrein in gebruik bij Rode
Kruis Vlaanderen om er
asielzoekers op te vangen. In 2020 werd het
domein door Landsverdediging voor 16 miljoen euro verkocht aan de
Regie der Gebouwen. De politie kreeg toen al een deel van het terrein
in bruikleen voor trainingen. En weldra zullen de asielzoekers verhuizen
en zal het hele domein worden gebruikt als oefenlocatie voor de politie.
Die was al jaren op zoek naar geschikte terreinen en gebouwen om haar
agenten te trainen.
Horen we straks geweer- of revolverschoten in de bossen van de
Westakkers of spelen ze daar dan gewoon cowboy en indiaan?
RP

Eureka!
Aflevering 17

Joseph Priestley (1733-1804)
Verbranding

Chemie als wetenschap stond nog in de kinderschoenen. Het woord alchemie was gangbaar in de Middeleeuwen, onder meer in de geschriften van Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541). In de 17de
eeuw legde Robert Boyle (Engelse wetenschapper 1627-1691) de basis van de
chemie zoals we die nu kennen. Beoefenaars hielden zich voornamelijk bezig
met het scheiden van mengsels en het verbeteren van scheidingstechnieken
zoals destillatie. Vandaar ontstond de omschrijving ‘schei-kunde’. Tegenwoordig omschrijft men chemie als het studiegebied waarin samenstelling, bouw
en eigenschappen van materie en veranderingen ervan worden bestudeerd.
De Engelse chemicus Joseph Priestley ontdekte zuurstofgas (dizuurstof ) door
verhitting van kwikoxide. Hij bestudeerde het verschijnsel verbranding. Tot
dan hield men de flogistontheorie aan die stelde dat brandbare materialen
flogiston bevatten. Bij verbranding zou die flogiston uit het materiaal vrijkomen. De massa zou dan moeten dalen. Priestley ontdekte dat bij de verbranding van kwik de ontstane substantie een grotere massa had. Hij verklaarde
dat door de verbranding anders te omschrijven: verbranden is een chemische
reactie waarbij zuurstof aan het brandbaar materiaal wordt gebonden.

Hij ontdekte ook dat planten zuurstof produceren (zie c en d ) en dat levende
organismen energie halen uit stoffen via ademhaling (oxidatie met zuurstof )
(zie experiment a en b).

Vuurdriehoek
Vuur staat de mens al eeuwenlang
ten dienste voor
zijn verwarming
en zijn culinaire
hoogstandjes. Soms
loopt het uit de
hand en ontstaat
een brand. Daarvoor zijn drie zaken
nodig: brandstof
(hout, papier…), zuurstof (uit
lucht bv.) en warmte
(verhitting, vlam, vonk). Een brand kun je doven door de vuurdriehoek
te doorbreken: de brandstof wegnemen (gaskraan sluiten), zuurstof
wegnemen (branddeken, gebruik van een inert gas zoals koolstofdioxide,
schuim) of afkoelen (water).

WA

De laatste honderd jaar is er heel wat
gewijzigd in onze huisgezinnen en
de wijze waarop wij samenleven. Vroeger was de status van
de man of de vrouw heel simpel. Men was gehuwd of niet
(in het laatste geval sprak men
dan van een ‘oude vrijster’ of
een ‘jonkman’). Maar dat is al
lang niet meer zo. Men is gehuwd of samenwonend (al dan
niet met iemand van het ander geslacht). Dan kan men scheiden. 1872 was het eerste jaar dat er in België op een gans jaar
meer dan honderd echtscheidingen waren (109 om juist te zijn). In 2018
was dit aantal al opgelopen tot 23.135, en dat in een tijd dat er veel minder mensen huwden. Eens de koppels gescheiden waren ging men over
tot co-ouderschap of een nieuw samengesteld gezin (met een pluspapa
of plusmama als nieuw gezinslid). En recent zien we zelfs ‘birthnesting’
opduiken. Dan verhuizen de kinderen niet wekelijks naar hun andere ouder, maar de ouders verhuizen wekelijks en wonen dan één week op twee
in het ouderlijk huis. Natuurlijk weten mama’s gaarne tijdig of ze in verwachting zijn. In het oude Egypte plasten de vrouwen op een beetje in
stof gewikkelde tarwe en gerst. Groeide de gerst, was de vrouw zwanger
van een meisje. Groeide de tarwe werd het een jongen. Groeide er niets,
was de vrouw niet in verwachting. Een eeuw geleden werd urine van de
vrouw ingespoten in vrouwelijke muizen. Na een vijftal dagen werden
die gedissecteerd en kon men aan hun eierstokken zien of de vrouw
zwanger was. Een Britse zoöloog werkte met de Afrikaanse klauwkikker.
De hypofyse werd weggenomen, en toen de urine van de vrouw werd
ingespoten, kon men aan de kleurverandering van de kikker zien of er
zwangerschapshormoon in de urine van de vrouw zaten. Maar natuurlijk kwam de echte doorbraak in 1971 met de lancering van de ‘predictor’.
Wat ochtendurine in een reageervloeistof gaf zelfs onmiddellijk een
antwoord op de vraag. Wilde men het kind niet, kwam abortus in zicht.
Vruchtafdrijving is van alle tijden. Ongewenst zwangere vrouwen namen
zitbaden met kruidenmengsels, gooiden zich van de trap, sloegen op hun
buik, gingen naar engeltjesmaaksters (die vaak heel wat onnodige
verwondingen aanbrachten) of namen pillen die door de katholieke kerk sterk
bestreden werden, want abortus was lange tijd verboden in ons land. Toen
ikzelf enkele jaren in Congo verbleven heb, zag ik dat zwangere vrouwen
heel wat bladeren van de kinineboom opaten. Kinine is zoals men weet
een abortief middel. In 1990 werd abortus (onder bepaalde voorwaarden)
uit de strafwet gehaald. Daar was toen heel wat om te doen, zeker toen
koning Boudewijn die wet niet wou tekenen omdat hij zwangerschapsonderbreking niet in overeenstemming kon brengen met zijn geweten.
J.B. (wordt vervolgd)

Bebras-informaticawedstrijd.
Robin Brosens en Jorben
Wauters, beiden leerlingen in het vierde jaar
Industriële Wetenschappen in het GTI Beveren,
behaalden onlangs een
schitterende
tweede
plaats bij de Bebraswedstrijd. Mathias Buys
eindigde op een heel
knappe 6de plaats. In totaal namen 1642 jongeV.l.n.r. Mathias Buys – Robin Brosens
ren deel voor de tweede
Jorben Wauters uit klas 4IW.
graad in deze wedstrijd.
De Bebras-wedstrijd editie 2020 vond voor de 9de keer plaats in België van
maandag 12 november t.e.m. vrijdag 4 december 2020 en is een organisatie
van de VZW Computer Science and IT in Education (www.bebras.be).
De Bebras-wedstrijd heeft als doel de deelnemers warm te maken voor
informatica in het bijzonder, en het probleemoplossend denken in het
algemeen. Deze wedstrijd, hoofdzakelijk bedoeld voor leerlingen uit het
middelbaar onderwijs, werd online georganiseerd.
Directeur Pascal De Rop was vanzelfsprekend zeer opgetogen en kreeg een
bevestiging van de kwaliteit van de opleidingen in het GTI.
WA
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VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

Een uithangbord dat de oorsprong is van een straatnaam, zegt u dat iets?
Neem bijvoorbeeld Lamstraat. Hoe krijgt een jong schaap een straat naar
zich genoemd? In zo ‘n geval ligt hier een café met de naam Het Lam aan de
basis van de naamgeving. En in die straat hebben misschien nooit lammeren rondgelopen. Zoals er nooit een leeuw en zeker geen glazen leeuw zal
rondgezworven hebben in de Glazenleeuwstraat.
Hoogstens heeft er op de glazen deur van een gelijknamig café zo ’n vriendelijk lachende leeuw getekend of geschilderd gestaan.
Uithangborden en uithangtekens dienen al eeuwen lang als versiering en
aandachttrekkers van huizen, en vooral van winkelhuizen en herbergen.
Vooral die laatste categorie was heel vruchtbaar in de naamgeving van straten en Gerda Drieghe somt een kleine twintig voorbeelden op in haar boek
‘Buizelendam – Ontdekkingstochtdoor de straten van Groot-Beveren’ uitgegeven in 2004 door De Beverse Klok. Dat is vast een aanwijzing dat cafés
altijd een belangrijk element in ons volksleven geweest zijn.
Soms zijn die uithangborden zo uitnodigend dat ze in bepaalde situaties
haast een dwingend karakter hebben.
Je had een paar uren zware arbeid verricht bij grote hitte en je kwam aan
herberg ‘In de Volle Pint’. Wedden dat je geen stap meer verder kon. Een
andere keer kwam je van je werk in de fabriek en er is ruzie geweest tussen
jou en je beste maat. Hoe kan je dan naast het bord met ‘Café De Welkom’ of
‘In de Zoete Inval’ kijken?
Aan de Kruibekesteenweg, in volle geboerte, had je in mijn kinderjaren café
‘In de Boerentroost’. Kon het nog poëtischer?
Zeker op een moment dat je een halve voormiddag had moeten zoeken
naar drie stuks jongvee die de vorige nacht de weideafsluiting vernield hadden en op de loop waren gegaan.
Waren het alleen de herbergen die met een uithangbord pronkten? En van
waar kwam die drang om zich van een ander te onderscheiden?
De Romeinse wijnhuizen hingen al een krans aan de voorgevel en dat zie
je nog in Duitse wijngebieden. Waren het oorspronkelijk kransen met wijngaardbladeren dan zijn die al lang vervangen door een van hout gemaakte
krans of een die op een bord geschilderd is. Ik moet dan dadelijk denken aan
de zegswijze ‘Goede wijn behoeft geen krans’ die zeker zijn oorsprong vond
in die gevelversiering. (wordt vervolgd).

Wijkcirculatieplan
Het uitrollen van een wijkcirculatieplan is een belangrijke stap in de richting
van veiliger verkeer en een aangenamere leefomgeving in de woonkernen.
Met het wijkcirculatieplan wil het gemeentebestuur de verkeersstromen de
komende jaren beter sturen. Vandaag deelgemeente Beveren. Voor Melsele,
zie Den Est.

RP

Wat Blijft
BEKENTENIS

Met zoveel liefde heb ik van je gehouden
dat, nu ik bijna je vergeten ben,
het zeggen van je naam mij is gebleven
een liefkozing, waar ik dagen op kan leven.
En dit is de liefste herinnering:
hoe op het plein, een honinglied van linden,
vanuit de schaduw over witte straten
je aan kwam lopen. Speelse zomerwinden
sloegen de gele zijde van je kleed
tegen je ranke lichaam, en je ogen
waren van heimwee raadselig verwijd.
Hoevele zomers zijn sindsdien vervlogen.
Met zoveel liefde toch heb ik van je gehouden
dat, nu ik bijna je vergeten ben,
het een liefkozing der lippen is gebleven
je naam te zeggen als ik eenzaam ben.

Hans Warren (1921-2001)

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45
thuisverpleging.beveren@gmail.com
WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE
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In de tuin
Welriekende winterbloeiers
De hemelsluizen hebben de laatste weken goed open gestaan en de regen of
sneeuw hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de beken en sloten toch nog
gevuld zijn geraakt. En gelukkig maar. Zo komen de grondwatervoorraden
stilaan weer op peil. Vooruitziende tuiniers vangen nu zoveel mogelijk
regenwater op want wie weet krijgen we weer een superdroog voorjaar en een
nog drogere zomer. Wie had ooit gedacht dat we tevreden zouden zijn met een
kletsnatte winter?

Toverhazelaar ‘Jelena’.
Het seizoen van de bloeiende toverhazelaars is weer aangebroken. In mijn tuin
was de cultivar ‘Jelena’ als eerste aan de beurt, de eerste bloem stond op kerstdag open. Deze schitterende winterbloeiende struik werd vernoemd naar Jelena
Kovacic, de Kalmthoutse plantenvrouw die, samen met haar man Robert De
Belder, zelf heel wat cultivars op de markt bracht. ‘Jelena’ heeft een mooie
oranjerode kleur en verspreidt bovendien een heerlijke geur. Indien je hem aanplant zoek je best een plaatsje waar je veel langs loopt zodat je dikwijls van de
reuk en de bloei kan genieten. Die bloei gaat trouwens weken en weken door.
Vorst kan hem niet veel deren want nadien beginnen ze er opnieuw aan. De
volgende in de rij was ‘Diane’, vernoemd naar Jelena’s dochter. Die is donkerrood
van kleur. Nog een extra troef is dat veel toverhazelaars in de herfst nog heel mooi
verkleuren ook. Iedere tuin zou toch minstens een exemplaar moeten hebben.

Viburnum bodnantense ‘Deben’.

Winterbloeiers hebben het niet gemakkelijk om hun bloemen bestoven te
krijgen. Daarom moeten ze meer middelen inzetten om insecten te verleiden.
Dat doen ze dikwijls met hun geur. Onder andere heel wat Viburnumsoorten zijn
daar een goed voorbeeld van. Denk maar aan de mooie Viburnum bodnantense
‘Deben’ die nu ook staat te geuren en te kleuren.
Nog een aangename en sterke geurverspreider is de vleesbes (Sarcococca
hookeriana), waarvan de bloemen nu klaar staan om open te barsten. Het
struikje zelf is weinig opvallend. Het lijkt van ver wat op buxus maar de bladeren
zijn veel langer en spitser. Je ruikt het meestal voor je het ziet staan. Het is een
ideaal plantje voor op een plek in de schaduw en bovendien ook groenblijvend. Wie tegenwoordig worstelt met buxus wegens veel last met de buxusmot
of -schimmel moet eens denken aan de vleesbes als interessante vervanger.
Het plantje is ongevoelig voor schimmels. En met zijn geurende witte bloempjes
en nadien zijn zwarte bessen én de mogelijkheid om in diepe schaduw te groeien
heeft Sarcococca een aantal extra troeven.

Meloenboompje.
In de reeks geurende winterbloeiers mogen we zeker het meloenboompje of
winterzoet (Chimonanthus praecox) niet vergeten. Een struik afkomstig uit Azië
maar hier al veel jaren ingeburgerd en geliefd in veel plantentuinen. In grijze
winterdagen zorgt hij voor veel kleur en zoete geur in de tuin. Je kan hem op
mooie dagen soms op tien meter afstand al ruiken. In volle bloei is hij overladen
met subtiel geel gekleurde bloemen met purperrode binnenblaadjes. Een mooie
kleurencombinatie. Naar het schijnt kan onze neus de geur niet meer waarnemen
na een tijdje aan de bloem geroken te hebben. De moeite om bij een volgende
ontmoeting eens uit te proberen .
Misschien hebben jullie het al vernomen langs andere kanalen maar de
Universiteit Antwerpen en De Standaard organiseren een onderzoek naar de
invloed van de droogte op onze tuinen, akkers en speelplaatsen onder de naam
Curieuzeneuzen In De Tuin. Het onderzoekt hoe we beter kunnen omgaan met
de effecten van de droogte en de warmte in onze tuinen, parken en dergelijke.
Al wie een gazon heeft van meer dan twee vierkante meter kan zich inschrijven
via Curieuzeneuzen.be.
François

We geven de lezers van de Beverse Klok de mogelijkheid om de foto’s van
In de Tuin in kleur via mail te ontvangen. Wie wil kan dat doen door een
mail te sturen naar info@beverseklok.be. Op de dag van het verschijnen
van het krantje worden de foto’s dan doorgestuurd.

Vleesbes.

Muziek verzacht de zeden

De Ier Rory Gallagher staat zonder twijfel in mijn persoonlijke top-vijf
van beste rockgitaristen van de afgelopen halve eeuw. Overigens naast
– in willekeurige volgorde – Jimi Hendrix, Richard Thompson, Ry Cooder
en Stevie Ray Vaughan.
Rory Gallagher werd in 1948 geboren in het Ierse Ballyshannon.
Als kind speelde Rory met gitaren. Op school richtte hij – met weinig
succes overigens – een groep op. Op 15-jarige leeftijd verlaat hij de
school en gaat hij meteen het vak in: hij treedt toe tot de “Fontana
Showband”. Deze “showbands” zijn een speciaal fenomeen in de Ierse
muziekwereld. Professionele musici die dag-in, dag-uit uitsluitend voor
de boterham andermans hits spelen… Creatief weinig inspirerend, maar
een uitstekende leerschool voor aankomende muzikanten.
Rory’s muzikale invloeden komen echter uit Amerika. Woody Guthrie,
Chuck Berry, Buddy Holly en Eddie Cochran waren zijn eerste helden.
Hij zou zijn muziek later zelf omschrijven als “een fusie van folk, blues en
rock-’n-roll”.
In 1965 lukte het hem om een eigen groep op te richten. Hij vormde
de groep “Taste” samen met bassist Charlie Mc-Cracken en drummer John Wilson. Hun repertoire was hoofdzakelijk gebaseerd op de
blues, in navolging van de vele Engelse bands. Het werkterrein lag
voornamelijk in Ierland en in…Duitsland, waar ze vrij veel succes kenden en
zelfs enige opnamen maakten voor Polydor in Hamburg. Ook tijdens ons
eigen Jazz Bilzen in 1969 stond Taste op het programma. Datzelfde jaar
trekt het trio naar Londen op zoek naar het grote succes. Dat succes
kwam er wel, maar omdat bleek dat “Taste” vooral dreef op de kracht van
Gallagher en er onenigheid was omtrent de verdeling van de centen,
viel het trio uiteen in 1971.
Rory vormde een nieuwe groep die hij eenvoudig
“The Rory Gallagher Band” noemde. Een eerste album
kreeg ook al zijn naam. Daarna volgden “Deuce” en
“Live in Europe”. Deze LP kwam er, nog steeds
door het succes in Duitsland. Het gaf Polydor de
gelegenheid om de artiest live op plaat te laten horen.
Geen gekke gedachte want het waren vooral zijn optredens waarmee Gallagher succes boekte. Door de
vele shows die hij speelde kreeg hij de titel van “hardst
werkende muzikant in de rockscene”.
(Wordt vervolgd)
Paul Verelst

MIJN NIEUWSBRIEF ANNO 2021 (fragment)

Allerliefste Mensen,
We zijn het nieuwe jaar begonnen in mineur,
want corona zorgde voor terreur!
Toch aan alle mensen, mijn beste wensen!
Van rijmen en dichten heb ik geen kaas gegeten,
Daarom kijken we naar het verleden,
Om jullie te danken en wat afspraken te maken in het heden.
De grootste wens is dat we met zijn allen gezond mogen blijven en dat
het “nieuwe” jaar hopelijk vlug naar het “oude” mag terugkeren, zodat
we terug met elkaar sociaal contact mogen hebben, een pintje mogen
gaan drinken, eens lekker gaan eten, maar vooral de familie eens goed
mogen vastpakken en knuffelen.
Nogmaals aan iedereen die meegedaan heeft, hetzij met organiseren,
hetzij door deel te nemen aan de kerstactiviteiten, van harte bedankt.
Hartelijke groeten
Jan Holvoet
holvoet.jan@telenet.be (voor volledige tekst)
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crYPtO 76: ZOek Het wOOrd (O

PLOssing in dit nUMMer)

ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde Letters

KRUIsWOORDPUZZEL 251
HORIZONTAAL:
(1) toost (5) uitholling in
een muur (8) plaats in
Nigeria (9) gooiende
beweging (10) sinds (13)
toekomstig, in ~ (14) mannennaam (16) bijvoorbeeld (Lat) (17) middel om
de naleving ve voorschrift
of verdragsbepaling af te
dwingen of als straf voor
een overtreding (19) stijf,
onbuigzaam (20) ruimtewezen (21) moerassig stilstaand water (22) nachtroofvogel (24) krypton
(25) handel in het openbaar op een plaats, vaak in
de openlucht (28) ongewerveld dier (29) reeds
(30) Amerikaans persbureau (31) aangeplakte
bekendmaking

VERTICAAL:

(1) tweebenig meet- en tekeninstrument (2) geen nieuwe (3) eerbetoon (4) Engelse titel (5) op
geen enkel tijdstip (6) ingenieur (7) bruin vlekje op de huid (11) energieprestatiecertificaat (12)
beweeglijk orgaan in de mond (15) vallen, 3e p enk VT (17) stamboom (18) grote zaal in een
school (19) secundair onderwijs (21) bal v samendrukbaar materiaal (22) klein kind (23) informatie technologie (24) rivier in Congo (26) mannennaam (27) aanmoediging (29) uitroep

OPLOssing krUiswOOrdPUZZeL 250

Wilde
20

nou ies wa weten?

vraagjes aan

Wilfried Van

de

Velde

Naoorlogs kerstekind. 25/12/1946 , vierde uit een gezin van 6, enige zoon. Lager
onderwijs in de Sint-Martinusschool; middelbaar als intern in het College te SintNiklaas; hogere sociale studies te Gent. Promotor en salesmanager bij General
Biscuits, Quaker Oats en Nestlé. Gehuwd met Simonne Drossaert. We hebben 2
zoons en 1 dochter die ons te samen 8 kleinkinderen bezorgden. We vierden
onlangs onze gouden bruiloft.

Welke sport zie je liefst op TV?
Ik houd van de Ronde Van Frankrijk en cyclocross. Af en toe ook voetbal. Zat
jarenlang beroepshalve in een loge op Anderlecht.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Hobby’s ? Daarover kan ik een hele
krant vullen. De KSA –Sint-Franciscusbond uit Beveren was de basis voor al
die interesses. We zongen daar bij alle
activiteiten, gingen veel op kamp en
op fietstocht . Reeds in ‘64 hielden we
bergkampen in Tirol en Italië. Ik nam
nogal vlug de leiding. Stichtte samen
met Jacques Bosman en c° kabaret
Blau. Openden een minitheater of
twee (De Strop en Blau-Ket minitheater) We nodigden alle mogelijke kleinkunstenaars uit naar Beveren. Boudewijn de Groot, Wannes Van de Velde, Miel
Cools, Miek en Roel, Jules de Corte, Urbanus en ga zo maar door.
Zelf richtten we een kabaretensemble op met eigen teksten en gekochte teksten
van Yvo de Wijs. We brachten het zelfs tot 1 radio en 1 TV –optreden. In Beveren
speelden we jaarlijks in een tent op de Grote Markt. Dat was de voorbode van de
latere Beverse Feesten. Jacques, Renaat en Wilfried maakten er de leukste nummers over Beverse figuren. Jef Londoz zat aan de piano. Ikzelf was vooral de zanger van het groepje. We gaven 3 boekjes uit met onze teksten onder de tittel “Lek
at gezeet is”. Met verschillende programma’s traden we ook op buiten de
gemeente. Juist voor de Beverse revues, waarvoor ik nog een tekst schreef, had
ik er genoeg van. Ik wou iets anders en onmiddellijk stonden KET en het SintMartinuskoor klaar om me binnen te nemen. Bij Ket speelde ik ongeveer 10 jaar
samen met kleppers als Wim De Schepper, François Smet, Walter Cools, Walter
Mertens etc. ; 1 keer haalden we een mooie derde plaats in het Landjuweel.
Tezelfdertijd zong in het Sint-Martinuskoor als tenor. Schitterende concerten heb
ik mogen meezingen o.l.v. Godfried Van de Vyver. Ik ben daar nu reeds 37 jaar
zingend lid en was 9 jaar voorzitter. We zongen in Sint-Pieters in Rome, in de
Parijse Notre Dame voor 3000 toehoorders, in Praag, Warschau en nog veel andere Europese hoofdsteden. Traden op voor de Koning in Laken enz. Te veel om op
te noemen.
Om het koor ook wat meer financiële armslag te geven voor al haar projecten
bedacht ik “De Hemel” op de Beverse feesten. Jenever, rijstpap én een leuk aperitiefconcert op zondagmiddag waren de ideale ingrediënten . Enkele jaren geleden gaf ik de fakkel door aan Rik Daghelet, maar het blijft nog steeds een jaarlijks topevenement.
Een even grote passie heb ik voor het reizen. Over dit onderwerp kan ik een
boek schrijven. Ik beperk met tot het citeren van enkele landen : China, Indië,
Maleisië, Marokko, Egypte, de Griekse Eilanden, Spanje, zeilcruises in de Caraïben, het Heilig Land enz. Veel van deze bestemmingen deed ik als reisleider bij
Intersoc, het reisagentschap van de CM. Daar ben ik sinds mijn pensioenleeftijd
samen met mijn echtgenote actief. Zij in de bar en aan de receptie van de Intersoc hotels, ik als excursieleider en wandelgids. Zwitserland is ons geliefkoosd terrein. Ik leidde een honderdtal tochten in de Engadin, de Val d’anniviers en het
Jungfraugebied. Eén keer ging ik met mijn zoons boven de 4000 meter. Het is
mijn grote passie. Ben daar ook actief als zanger.
Een 30-tal jaar geleden had ik blijkbaar een virus in mij om van alles te organiseren. Met Luc Moens en André Nonneman stichtte ik het 1 aprilcomité. Guy Tindemans was de eerst gedupeerde. We
haalden 20 jaar grappen uit voor en
met de Beverse bevolking. Wie herinnert zich nog het referendum op
de dinsdagse markt om een standbeeld op te richten op het rondpunt
aan het Viergemeet. De mensen
verkozen J.M Pfaff boven Piet Staut
en Marcel van der Aa. Het standbeeld kwam er, ook al was het in
karton en bij de inhuldiging
gebeurde er een ongeval op het
rond punt. Daar kon de politie niet
mee lachen...
Momenteel is het comité nog een
stevige vriendengroep die geen
grappen meer uithaalt, maar regelmatig samenkomt. Reeds 3 jaar
gaan we wekelijks wandelen ergens
in het Waasland. Guy Roelandt is
steevast van de partij en zorgt voor
het vervoer vanuit den Olympia.

Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Ik droomde als kleine jongen steeds van een knalgele sportwagen. Die ging ik
krijgen van mijn grootmoeder. Ik wacht nog steeds. Enkel de kleur is gebleven.

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Carl Lewis, Mohamed Ali, Eddy Merckx...

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Sapiens, of een kleine geschiedenis van de mensheid van
Yuval Noah Harari
Welk is je lievelingsgerecht?
Steak au poivre of gamba’s? Kaas en wijn... ?
Wat was je aangenaamste ervaring?
Een tweedaagse trektocht met afstammelingen van de Inca’s
op het eiland Borneo. We gingen daar op jacht naar slangen
en voederden in het wild de orang-oetans. Voer met een
prauw de wildwaterrivier af en sliepen in de Loung houses.
Helaas is het regenwoud de laatste decennia zwaar gekapt. Het wordt hoogtijd
dat men voor ons milieu en voor het klimaat in het algemeen maatregelen gaat
treffen !!
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
In Europa is Zwitserland het mooiste. Het eiland Mauritius was ook van een bijzondere schoonheid, vooral de fauna en de flora.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Nand Peeters uit Turnhout verfijnde de anticonceptiepil tot het huidige niveau.
De overbevolking van onze aardbol is een groot probleem. Zonder hem was het
nog erger. Ook voor de ontdekker van de Big Bang theorie, Paul Lemaitre heb ik
veel bewondering.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Geef me maar het platteland, en het bos. Jaarlijks trekken we voor een weekje
naar zee buiten het seizoen
Wat is voor jou geluk?
Gelukkig ben ik als ik gezond ben, mijn vrouw tevreden is en mijn kinderen en
kleinkinderen het goed hebben.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Voor mij een goed glas wijn
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Fietsen doe ik dagelijks. De auto staat meestal binnen. In de coronatijden ben ik
veel boeken beginnen lezen.
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Het Hof ter Saksen grenst aan mijn achtertuin. Het terras van Ter Vesten heeft wel
iets, samen met enkele vrienden zondagmiddag.
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Trump, maar liefst naar Jupiter... wat een dom mens is dat ?
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Met grootvader op het zadeltje vooraan de fiets op weg naar de kleuterschool
van de kasteeldreef bij zuster Colette. Mijn peteren was een V.O.S die gevochten
had aan de Yzer in 14-18. Als hij vertelde hing ik aan zijn lippen.
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IN MEMORIAM
Adrienne Lauwers,

geboren 1931, overleed op 19 januari. Ze is de weduwe van
Albert De Maertelaere. Op haar levenswandel heeft ze het
niet altijd gemakkelijk gehad. Moeder stierf onverwacht
toen Adrienne nog jong was. Ze nam jarenlang de zorg op
voor haar echtgenoot die leed aan MS. Toen Albert overleed
in 1974 stond ze er alleen voor met de opvoeding van zoon
Marc die de kans kreeg zijn diploma te halen.
Haar grote hobby’s waren het kweken van konijnen en
hovenieren. Hoeveel kinderen uit de buurt kwamen een konijntje uitkiezen.
Er mocht geen’vuilke’tussen de groenten staan.
Adrienne stond steeds paraat om anderen te helpen. Gaan poetsen bij haar vader
in het ouderlijk huis in de Achterhoek, campagne voeren voor de gemeenteraadverkiezingen voor wijlen broer Wilfried…
Elke zondag was ze steevast aanwezig in de kerk voor de eucharistie. Achteraf met de
vriendinnen naar bakker Verstraeten voor een suikervrij‘pateeke’en koffie.
Familie was heilig. Haar kleinkind en twee achterkleinkinderen waren haar
oogappels. Een vijftal jaar geleden begonnen fysieke mankementen en kon ze niet
meer zo goed uit de voeten. De laatste tijd verbleef ze in het woonzorgcentrum
met raambezoek als gevolg van de coronaproblematiek. Haar gezondheid ging
langzaam achteruit. Zoon Marc heeft haar hand nog even vastgehouden voordat ze
rustig is ingeslapen.

Frans Pultijn,

WA (met dank aan Marc De Maertelaere)

geboren in 1931 en overleden op 17 januari 2021, is de
echtgenoot van wijlen Paula Van der Stock en vader van
Marleen en Jan.
We kenden Frans als iemand die ondanks zijn handicap, na
een hersenoperatie op 44- jarige leeftijd, zich met een positieve ingesteldheid als minder-valide bleef inzetten voor
zijn medemens. In Beveren herinneren we hem als voorzitter van CM Ziekenzorg die de minder mobiele leden van
de ‘bezigheidsclub’ van Ziekenzorg wekelijks met zijn auto
bij hen thuis ging ophalen en terugbrengen. Hij vertegenwoordigde Ziekenzorg
Beveren in de Raad van Bestuur van het toenmalige CM Waasland (nu CM Waas en
Dender) als voorzitter van CM Ziekenzorg Waasland. In die hoedanigheid bepleitte
hij bij diverse overheden tal van aanpassingen voor rolstoelgebruikers in gemeentelijke gebouwen en plaatsen.
Van 1979 tot 2002 was hij penningmeester van het Rode Kruis-Beveren. Hij verzorgde er de boekhouding met grote nauwgezetheid. Hij zorgde vanuit die positie
mee voor de uitbouw van wat nu nog bekend staat als de gemeentelijke ‘Handicar
Beveren’, de vervoerdienst van minder-mobiele personen en rolstoelgebruikers die
bemand wordt door Rode Kruisvrijwilligers.
Zelfs prinses Astrid, toenmalig voorzitter van het Belgische Rode Kruis, was hem hiervoor in 2004 erkentelijk.
In 2004 werd hij voor zijn verdiensten ook genomineerd voor het eerste“Jefke”.
Wij bewonderen Frans voor de manier waarop hij zin kon blijven geven aan zijn leven
met een handicap. Hij kan zo voor velen nog een voorbeeld en steun betekenen.

Marcel Soetens

Jan Pultijn

overleed op 23 januari. Hij werd geboren in 1955 en is de
echtgenoot van Lucia Van Avermaet. Hij is de vader van
Jens en grootvader van Jef en Jérome.
Marcel is in onze gemeente bekend omwille van zijn vele
engagementen. Hij was mede-oprichter van Atletiek Volharding in 1978 als afsplitsing van AC Waasland. Hij was
er een onmisbare schakel achter de schermen, vond voor
elk technisch probleem een oplossing, organisator van het
jaarlijkse sportkamp. Hij was de bedenker van ‘De Hel’ op de Beverse Feesten als tegenhanger van‘De Hemel’van Acantus.
Velen zullen hem ook meegemaakt hebben als leerkracht in de Broederschool en
de Sint-Maarten Middenschool of als instructeur VAB-rijschool. Hij was vrijwilliger
bij Samana, een organisatie van CM die mensen met een chronische ziekte en hun
mantelzorgers wil ondersteunen.
Het is onmogelijk om
iemand te vergeten
die zoveel gaf om te herinneren
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Bij het doorbladeren van oude Gazetten ben ik ondertussen aanbeland
in het jaar 1961. Zo’n kleine zestig jaar geleden dus. Op één van de eerste
gemeenteraden worden nieuwe belastingen aangepast: op het lijkenvervoer en op het beerruimen. Ik geloof dat die de jaren nadien verdwenen
zijn. Ook wordt er een ‘teller’ aangesteld die bij de boeren de ‘winterbezaaiingen en het vee’ moet tellen. In Doel zoekt men een firma die het
huisvuil wil ophalen. Als ge Doel nu ziet was dit een job met toekomst.
De rijksweg Gent-Antwerpen zal ter hoogte van Beveren ‘verbeterd’
worden. Daar zijn ze nu nog altijd mee bezig, maar toen kosten de werken
6,5 miljoen franken, en daar kunt ge tegenwoordig nog geen bulten uit het
fietspad mee halen. In, wat toen nog Stanleystad heette, hadden Congolese
troepen van de Lumumba-strekking, een aantal Belgische soldaten
gevangen genomen. Een Beverse soldaat, sergeant Kiekens, was daarbij.
Zijn vrouw ontvangt via het Rode Kruis van hem een brief. Hij schrijft dat hij
het goed stelt en zelfs een nieuw uniform heeft ontvangen. De nationale
verkiezingen geven over gans de lijn een verlies van zetels voor de CVP. De
grote winnaar is de Volksunie die doorbreekt en overal zetels wint. Op
de gemeenteraad van maart stemt de raad een ‘belasting op de van grondbelasting vrijgestelde woningen’, dit onder het motto: betalen zult ge toch.
De Post laat weten dat, indien men een brief naar het buitenland wil sturen,
dit land moet vermeld worden op de omslag. Mij lijkt dat redelijk logisch.
Een groot artikel heeft het over ‘de modernisering van de gemeente
Beveren-Waas evolueert verder’. Ik pik er een paar dingen uit. De gemeente
neemt 15 werklozen aan om de begraafplaats te onderhouden en beken
te kuisen. Verder worden slechte riolen vervangen en een aantal wegen
worden aangepakt. Tenslotte wordt ook – eindelijk – overgegaan tot het
oprichten van een ‘technische dienst’. Het artikel besluit dat ook Rome niet
op één dag gebouwd is.
J.B. (wordt vervolgd)

Een ‘akefietje’
Volgens het woordenboek is dat een ongelukje. Een ernstig
incident wordt niet met deze term benoemd. Hoe komen
we aan deze rare term? Er zijn geen relaties met andere
Nederlandse woorden.
We hebben de term in de negentiende eeuw geleend uit het
Fries. In die taal was een akkefyt of akkefytsje een onaangenaam
werkje of een vervelend klusje. De Friezen hebben het woord
ook niet zelf bedacht, ze leenden het van het Latijn aqua vitae
(letterlijk levenswater). In het Nederlands heet het brandewijn. En sommigen
slaan wel eens graag een aquavitje achterover.
Hoe komt men van een brandewijntje naar een onaangenaam klusje?, vraagt
de lezer zich af. Misschien ervoeren mensen een glaasje sterke drank als iets
prettigs, je kunt er achteraf wel een onaangenaam gevoel aan overhouden
in de vorm van een kater…
WA

Julien Wauters

werd geboren te Sint-Niklaas in 1930 en overleed op 17 januari.
Hij is weduwnaar van Beatrix Bosman. Iedereen kent hem als de
Jules, steeds positief en optimistisch ingesteld. Hij was 25 jaar samen met zijn echtgenote aanwezig op de markt met parfumerie
en mercerie (naaibenodigdheden).
Julien was een harde werker en kon werkelijk alles. Hij kweekte
zijn eigen groenten en dieren en stond veel aan zijn smidsvuur. De boog kan niet
altijd gespannen zijn. Ze gingen graag op reis naar Tenerife en Duitsland. Ze gingen
graag uit eten met vrienden. Op latere leeftijd gingen ze bijna dagelijks een koffie of
pintje drinken in Beveren centrum.
Hij genoot van een bezoek van de kleinkinderen. Hij had het wel erg moeilijk toen
echtgenote Beatrix onlangs in juli 2020 overleed.
WA (met dank aan zoon Freddy Wauters)
De Beverse Klok betuigt aan de familie en vrienden van de overledene haar oprechte
deelneming.

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

blauwe datjes.

Sinds eind januari spelen er vier gewezen Waasland-Beverenspelers in de Roemeense eerste klasse. FLORIANO VANZO speelt al sinds augustus bij Politechnica
Iasi (waar ex-SK Beveren-speler Cornateanu trainer is). Iets later kreeg HUGO SOUSA een contract bij Astia Giurgiu. Vorige week verhuisde THIBAULT MOULIN naar
Clinceni Academica dat in 2019 voor het eerste uit mocht komen op het hoogste niveau in Roemenie en daar nu verrassend vijfde staat. Moulin zakte vorige
seizoen met Xanthi uit de Griekse eerste klasse. Hij speelde in de heenronde op
regionaal niveau in Frankrijk bij La Maladriere Caen. Vlak voor het ter perse gaan
raakte nog bekend dat ANTE VUKUSIC aan de slag gaat bij Steau Boekarest, leider
in de Roemeense eerste klasse
TOBIAS SALQUIST tekende bij de jaarwisseling een contract van twee en een
half jaar bij de Deense tweede klasser Silkeborg. Salquist was eerder al in dienst
bij Silkeborg. Daar haalde WB hem weg in de zomer van 2018. Salquist bleef bij
Waasland-Beveren steken op 5 competitiematchen en 1 bekermatch waarin hij
trouwens scoorde (thuis tegen Mandel United). Na een half seizoen verdween
hij alweer. Hij trok naar het Noorse Lillestrom. Bij Silkeborg komt Salquist MILAN
MASSOP tegen. De Nederlandse verdediger kon er een paar weken geleden zijn
rentree maken in een oefenpartij tegen Sonderjysk nadat hij bijna anderhalf jaar
op non-actief stond.
ANTHONY SWOLFS hangt op zijn 23ste de shoes aan de haak. De afgelopen twee
jaar (vorig en het nog aan de gang zijnde seizoen) was de jonge doelman nochtans een vaste waarde bij de Nederlandse tweede klassers Telstar en Fc Dordrecht. In het seizoen 2018-2019 werd Swolfs gehuurd van AA Gent. Hij speelde in
Play-Off 2 twee volledige matchen voor WB … en opvallend die werden beiden
gewonnen, 2-1 thuis tegen Cercle Brugge en uit, 2-4 op Moeskroen.
Doelman LUCAS PIRARD werd voor de rest van het seizoen uitgeleend aan UNION. In zijn plaats komt de 21-jarige BILL LATHOUWERS over van het Nederlandse
MVV waar hij in de heenronde 9 matchen in de basis stond. Lathouwers heeft een
jeugdverleden bij Antwerp en Beerschot. Zijn zaakwaarnemer is ook geen onbekende op de Freethiel, ROEL VAN HEMERT.
Felix Bastians
Tijdens de wintermercato versterkte
Waasland-Beveren zich met een 32-jarige
Duitse centrale verdediger FELIX BASTIANS. De voormalig Duitse jeugd- en
belofteninternationaal brengt heel wat
ervaring mee naar Beveren. Bij de jeugd
speelde hij bij Wattenscheid, Bochum
(waar hij geboren werd) en Borussia Dortmund. Op zijn 15de trok hij naar de
jeugdacademie van het Engelse Nottingham Forest (dat toen uitkwam in de League One , het derde niveau in Engeland). Als 17-jarige maakte hij zijn debuut
in de eerste ploeg van Nottingham, tegen Bradford. Hij zou uiteindelijk 16 wedstrijden spelen voor Nottingham en werd in de periode 2006-2008 zes keer uitgeleend aan Northwich Victoria(Conference League), Halifax(Conference League)
Gillingham(League One), Chesterfield(League Two), Notts County(League Two)
en MK Dons(League Two). In die periode werd hij ook geselecteerd voor de Duitse
jeugdelftallen aan de zijde van ondermeer Ozil (Arsenal) en Boateng Bayern Munchen).
Op zijn twintigste trok hij in 2008 naar het Zwitserse Young Boys Bern. Hij kon
dat jaar ook naar Leeds en Schalke 04. Gilles Yapi Yapo was er zijn ploegmaat en
in de Uefacup speelde hij twee keer tegen Club Brugge (met toen nog Philippe
Clement en Wesley Sonck in de ploeg). YB Bern werd knap tweede in de Zwitserse
eerste klasse en Bastians versierde een transfer naar de Duitse Bundesliga. Bij Freiburg was hij 2,5 seizoen een vaste waarde en hij werd er ook Duits belofteninternationaal (9 matchen). Ondanks interesse van Lazio Roma en West Bromwich
Albion bleef hij in Duitsland en tekende in 2014 een contract voor Hertha Berlijn
(27 matchen) dat hem later verhuurde aan Bochum waar hij nadien definitief aan
werd verkocht. Bij Bochum speelde hij uiteindelijk 112 matchen. In 2018 verkaste
hij onverwacht naar het Chinese Tianjin Tede. Tianjin telt om en bij de 15 miljoen
inwoners. De ploeg werd toen getraind door de Duitser Uli Stielike (wiens dochter
de partner is van de broer van Felix Bastians).

Volgens Duitse bronnen zou Felix Bastians in China 3,5 miljoen euro per jaar verdiend hebben. Bij Tianjin was ondermeer Frank Acheampong van Anderlecht zijn
ploegmaat.
Paul Keita naar Turkse Akhisarspor.
In de zomer van 2018 werd Paul Keita als
eerste transfer binnengehaald door WB.
De Senegalees, die een groot deel van
zijn opleiding bij het Portugese Benfica
kreeg, was toen 26 jaar en deed vooral
ervaring op in de Griekse competitie
(een 150-tal matchen bij Pas Gianina, Kalloni, Atromitos Athene en Kerkyra). ExRode Duivel Stephane De Mol liep hoog op met de verdedigende middenvelder.
Met 21 competitiematchen in zijn eerste seizoen kon Keita terugblikken op een
geslaagd jaar…dat seizoen werden niet minder dan 20 nieuwe spelers opgesteld, in competitie alleen al, zodat het als nieuwkomer zeker niet gemakkelijk
was. Met nog eens 15 nieuwelingen het jaar daarop moest Keita wachten tot de
5de speeldag op een kans. Op Cercle Brugge was hij één van de betere maar door
de nederlaag in dat degradatieduel was daar weinig aandacht voor. Kort daarop
volgde het bekerduel tegen Westerlo en besloot de trainersstaf (Arnauld Mercier
en zijn assistenten) om Paul Keita op de liberoplaats te posteren. Zelfs de grootste
voetballeek wist dat dat niet goed ging aflopen. Keita maakte een penaltyfout,
een owngoal en flaterde nog eens bij een andere Westerlo-goal. Dat werd Keita
zwaar aangerekend. Vanaf nieuwjaar verzeilde hij in de B-kern (hij mocht ook niet
mee op winteroefenkamp naar San Pedro del Pinatar)… zijn contract liep nog wel
tot 30 juni 2021.
Half januari kon Paul een contract voor anderhalf jaar tekenen bij de Turkse
tweede klasser AKHISARSPOR. In 2018 won Akhisarspor nog de Turkse beker (en
speelde het seizoen daarop Europees tegen Standard). Keita miste alleszins zijn
debuut niet want na acht nederlagen op rij kon Akhisarspor met Keita negentig
minuten in de basis, met 0-3 winnen.
RB
In memoriam Etienne Van Geystelen.
Op 20 januari overleed op 83-jarige leeftijd in Beveren Etienne Van Geystelen.
Met 244 competitiewedstrijden (waarin hij 27 keer scoorde) op zijn actief is hij
één van de iconen van het Beverse voetbal. In november 1955 scoorde hij, op
zijn 18de ook de allereerste Beverse bekergoal op de Freethiel (tegen Houdinois)… het was voor Beveren toen wel al de vijfde bekermatch in haar geschiedenis maar de vier eerste waren allemaal op verplaatsing (Rc Mechelen, Haccourt, Pepinster en SK Roeselare). Etienne debuteerde dat seizoen ook in derde
klasse onder trainer René De Zutter. Vanaf het seizoen 56-57 mocht hij zich een
vaste waarde noemen , en dat tot in 1965. In het seizoen 57-58 werd Etienne
clubtopscoorder met zeven goals. In 1960 degradeerde hij naar bevordering
maar de gouden jeugdlichting was op komst en als één van de routiniers mocht
hij Jean en Omer Janssens, Wilfried Van Moer, Robert Rogiers en Freddy Buyl
wegwijs maken in de eerste ploeg die in 1963 111 goals maakte in bevordering.
In dat memorabele kampioenenjaar stond hij 29 keer aan de aftrap. In 1965
werd hij getransfereerd naar Sparta Zwijndrecht. Na twee seizoenen en een
aanslepende liesblessure stopte hij op zijn dertigste en kwam als supporter nog
decennia lang naar de Freethiel.
Langs deze weg betuigen we onze innige deelneming aan de familie.
(op de ploegfoto ziet U staande eerste van rechts Etienne Van Geystelen. Verder
op de foto staande Andre De Poortere, Omer Van Damme, Julien Van Gool,
Norbert Van Puymbroeck en Jos Van Den Bogaert. Zittend Wilfried Van Moer,
Robert Rogiers, Omer Janssens, Jean Janssens en Charles Van Eycken
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KUNSTmo(NU)mentje
Waterbloem
Tinka Pittoors

is het stilleven. Op de grond plaatste ze een bloem met de steel naar boven. De stalen latten hebben gevarieerde ronde inkepingen en zijn niet allemaal even breed. Dit zorgt voor een grillig effect. Door het plooien van het
staal ontstaat een schaduwspel en krijgt het felle blauw diverse nuances. De
kleur verwijst naar water en trekt al van ver de aandacht. Het fleurt de grijze
omgeving op, zeker op donkere winterdagen.
De kunstenaar noemt het een bloem, maar wat belet je om er een fontein in
te zien? Of iets anders? Het maakt allemaal niet uit. Verwondering is hier op
zijn plaats. Je hoeft het zelfs niet mooi te vinden. Het leven zou saai zijn als
we allemaal hetzelfde idee van schoonheid hadden.
Technische gegevens
Afmetingen: 200 x 200 x 200 cm
Materiaal: gelakt staal 10 mm, afgewerkt met poederlak

Waterbloem. (© G. Drieghe)

Tinka Pittoors is een gerenommeerde artieste in binnen- en buitenland.
Door voor haar speelse sculptuur te kiezen, zet Beveren zich op de kaart en
kan deze Waterbloem een extra toeristische troef zijn.

Het nieuwe kunstwerk op het kruispunt Yzerhand-Glazenleeuwstraat-Koben
Geertsstraat heeft zijn entree niet gemist. Heel snel volgden op Facebook
(vooral negatieve) reacties.
Wie iets figuratiefs en/of een verwijzing naar Yzerhand had verwacht,
keek ongetwijfeld met verbazing naar al dat blauw. Het nog te plaatsen
infobordje had de toeschouwer wat houvast kunnen geven. Het viel op dat
sommige mensen even stopten om het wat beter te bekijken. Sommigen
wandelden er zelfs even rond. Misschien moeten we dat allemaal eens doen
en er onbevangen naar kijken, zoals een kind, en onze fantasie laten werken.
En wie het wil aanraken: zeker doen. Het is ervoor gemaakt, al is het niet de
bedoeling dat vrachtwagens er tegenaan rijden, zoals enkele dagen na de
plaatsing gebeurde.
Water
Dit stukje Beveren staat in de volksmond bekend als ‘De Pomp’, naar de
waterpomp waar de omwonenden tot de jaren vijftig terechtkonden.
Kunstenaar Tinka Pittoors (1977) heeft met Waterbloem daar een
creatieve link mee gemaakt. Ze kwam een kijkje nemen en koos daarna voor
een lage sculptuur zonder sokkel, zonder voor- en achterkant, evenwaardig
vanuit elke hoek. Een van de thema’s waarrond Pittoors al enkele jaren werkt,
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Tinka Pittoors bij de presentatie van haar werk. (© S. van Biesen)
Gerda

sPORT ANDERs
In Beveren is men trots op de Gouden (voetbal)Schoen van Tine De Caigny.
Auto’s zullen in de toekomst iets moeilijker tussen Beveren en Melsele
kunnen rijden. Er worden namelijk de eerste ingrepen gepland van het
nieuwe wijkcirculatieplan. Verschillende straten krijgen een knip of worden eenrichting om sluipverkeer te bannen.
Het nieuwe wijkcirculatieplan is gebaseerd op het principe van zogenaamde ‘mobiliteitskamers’. Het grondgebied van Melsele en Beveren
werd opgedeeld in verschillende blokken. “In elk van deze blokken kun je
met de auto in- of uitrijden, maar er is geen doorgaand verkeer mogelijk”,
legt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) uit. “Zo willen we de
leefbaarheid in de wijken verbeteren. Automobilisten moeten verplicht
de wegen gebruiken die daarvoor het meest geschikt zijn. Het gaat dan
in de eerste plaats om de N70, maar er zijn ook een aantal lokale verbindingswegen, zoals de Koolputstraat.”
Er komen 13 ingrepen tussen nu en de zomer. Op 8 februari gaan de eerste ingrepen al in voege, want door de start van de heraanleg van de N70
zal het sluipverkeer fors toenemen.
Voor Melsele komen er deze ingrepen:
1. Een tractorsluis in de Zaveldam
2. In de Kalishoekstraat: enkelrichting van de Dambrugstraat tot Jozef
Van Hulstraat in richting Burggravenstraat (in het najaar van 2021)
3. In de A.Rodenbachlaan wordt een knip overwogen voor doorgaand
verkeer na herinrichting van de parking sportzone (juiste timing nog
niet gekend.
4. In de Henneneststraat enkelrichting richting Kalishoekstraat tussen
beide kruispunten Varenstraat, omgekeerde richting in de Varenstraat. Bovendien snelheid 50 km/u en 30km/u te oosten van de
spoorweg.
(niet opgenomen in het plan: knip kalishoekstraat t.h.v. A.Nahonlaan
– tractorsluis Trepelandstraat – tractorsluis Henneneststraat) Deze
werken worden dus niet uitgevoerd
5. Tijmsstraat: wegversmalling en voorrangsregeling fietsers Kapelwegel (niet opgenomen knip Tijmstraat aan de fietswegel)
6. Een knip tussen Gaverlanddam en Kapelstraat/Meersenweg
Wel 1000 burgers namen deel aan de bevraging hierover. Ze lieten
samen 703 reacties achter. Eind januari keurde de gemeenteraad de
maatregelen goed.
°°°
Veel sport zal er niet meer te zien zijn in Melsele de komende maanden.
Zowel voetbal, basketbal en volleybal zagen hun competitie definitief stil
gelegd. Nu maar uitkijken naar 2021-2022. Hopelijk blijven alle clubs nog
bestaan want heel wat clubs in Vlaanderen zien het niet meer zitten.
°°°
Het is zo ver: het Parochiehuis, de bib en de woningen voor bejaarden
gaan tegen de grond. Hopelijk komt er iets moois in de plaats!

Collega Rudy schreef er al over in onze vorige Klok.
Een Gouden Schoen krijg je niet zo maar. Gewoonlijk gaat aan zo ’n
bekroning een jarenlange voorbereiding vooraf. En daarom past het ook
KFC Vrasene te feliciteren waar Tine tussen haar zevende en zestiende leerde
voetballen bij KFC Vrasene. Die club telde toen een handvol meisjes
Zij blikt tevreden terug op haar tijd bij Vrasene. Naast de trainers hebben ook
de jongens haar geholpen, zegt ze. Want met de jongensploeg spelen vindt
zij een voordeel omdat zij toch iets harder en sneller spelen.
RP

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

Den Est

Het grafschrift van de week:
KLAPS SMILEY NARCIST FICHEBAK HERKAUWER TWISTAPPEL BUIKOMTREK
VOLKSHUIS
MAATSTOK STAMPER GAREEL LIJNEN en dus …. LICHAAMSTAAL

Oplossing Crypto 76:

Hier ligt het Parochiehuis in gruis
Voor veel mensen al die jaren een beetje hun thuis
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‘t klokzeel
BRACHTEN 4 JAREN TRUMP…
Hoe harder je aan het klokzeel trekt, hoe luider de klok zal
klinken. Ze kan dan misschien tot in Amerika gehoord
worden. En omgekeerd kan de klank van de Amerikaanse
klok zelfs tot in Beveren doordingen. Dat is de laatste
weken, en zeker op Driekoningen, het geval geweest.
Toen was het in Washington zeer heftig toen een bende
aanhangers van president Trump er niet beter op vonden
dan te proberen het Capitool te belegeren en te onteren,
dit gebouw dat voor elke rechtgeaarde Amerikaan een
hoge historische symboolwaarde heeft. En het was overduidelijk dat het zootje ongeregeld onder invloed was
van het aanhoudend en ronduit schandalig gestook van
Trump zelf.
Ik ben er zeker van dat sommige van onze lezers daarover
meer weten dan ik, want velen hebben vooreerst nog
een beter gehoor dan ik. En wat ik daarnet ‘Amerikaanse
klokken’ noemde, daarmee bedoelde ik de moderne
middelen zoals de app van de VRT die je wellicht al
lange tijd op je smartphone geladen hebt om je van het
wereldnieuws op de hoogte te houden.

…MEER DAN GENOEG MISERIE …
Ik hoop over de hachelijke problemen bij de Amerikaanse
presidentswisseling niet al te veel in herhaling te vallen
en ik heb ook schrik om hier onwaarheden op papier te
zetten. Met al de pertinente leugens die Trump zelf via de
sociale media in de wereld heeft gestuurd, hebt u
al genoeg ‘fake news’ of nepnieuws (leugenachtige
berichten) moeten slikkken.
Daarom laat ik graag een tweetal Vlaamse kenners van
de Amerikaanse situatie aan het woord: Sophie De
Schaepdrijver en Clement Hiel.

in voor België, uit afkeer van de agressieve domheid die
ze toen in de U.S.A. onder Trump zag opduiken. Ook de
xenofobie (afkeer van vreemdelingen) in het rechtspopulistische beleid van Donald Trump heeft haar terug
naar Brussel doen keren.
Aan de Vrije Universiteit Brussel, waar ze zelf haar eerste
universitaire titel behaalde, gaat ze aan de slag als visiting
professor rond publieksgeschiedenis.

…IN DE AMERIKAANSE SAMENLEVING
Clement Hiel, afkomstig uit de Gaverlandstraat, ingenieur,
hoogleraar en ondernemer is sinds 1987 Amerikaans
staatsburger. Net als Sophie De Schaepdrijver is hij
een oud-student van de VUB. Hem stelde ik via onze
gemeenschappelijke vriend André Heyrman de vraag of
we Trump van xenofobie kunnen betichten.
Populistisch is hij zeker, antwoordt Clement. En de massa,
die hem op handen draagt, is xenofoob. Trump zelf is een
showman en een opportunist die zal doen wat nodig is
om de massa achter zich te krijgen. Iedereen moet weten
dat Trump geen loyalty of trouw heeft voor niets of
niemand, noch in binnenland of buitenland.
Het enige wat telt voor Trump is Trump. Ge zult zien in
de toekomst...als het erop aan komt om ‘uit den bak te
blijven’ zal hij zelfs zijn eigen familie opofferen.
Samengevat...volgens mij spéélt Trump de xenofoob
omdat het hem vooruithelpt.’
Tot daar de ‘Meilseneir’ zoals hij zichzelf noemt in zijn
correspondentie met de ‘Beverneir’, André.

Sophie De Schaepdrijver, auteur van het meesterwerk
‘De Groote Oorlog’, was hoogleraar moderne Europese
geschiedenis aan de Pennsylvania State University en zij
ruilde Amerika in 2018 - na meer dan twintig jaar - terug

NEM NOU

DE WEERBORSTEL OF
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN

De knappe dochter van de brouwer is
ondertussen al de 30 voorbij en er is
nog altijd geen vrijer opgedaagd die
haar goedkeuring kon wegdragen.
Haar vader vertelde mij dat dochter
lief VEEL TE NAA STIKT = ‘naa of nauw
steken’ = veel te kieskeurig zijn; denk
aan het woord nauwkeurig.
Die zegswijze komt wat overeen met
DAT LUISTERT NAA = dat moet tot in de
details juist zijn. Bij een Pietje Precies
wordt alles nauwkeurig gecontroleerd,
wordt het voor en het tegen eindeloos
afgewogen.
Je kan in het geval van de ouder
wordende jongedame ook het oude
gezegde gebruiken: ze kan er ook niet
aan verhelpen dat JAN-VAN-PAS nog
altijd niet gekomen is. Dat zou voor
dat meisje de ideale verloofde moeten
geweest zijn..
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RP

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

Als Riekes op reis gaat

(1 nummer tijdens de maand juli)

dan denkt hij nog altijd

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro
los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943
(BIC: KREDBEBB)

aan zijn schooljaren toen zij
zongen in de bus: Wij reizen om te
leren. Door heel het land. En
hebben als wij keren. Ook meer
verstand!
In Amsterdam met Marjet gaan ze
’s middags dineren en als ze
gemakkelijk gezeten zijn, brengt
de ober hun de spijskaart en hij
zegt:
-Mag ik u opmerkzaam maken op
de kwaliteit van onze kaviaar!
-Wat is dat, wil Riekes weten.
-Eigenlijk zijn dat visseneieren,
zegt de ober.

RP

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

-Okee, zegt Riekes op joviale toon,
sla mij er maar een paar in de pan.
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