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JONG MELSEELS KOPPEL IN DE UNITED STATES
WAT DOEN JAN EN ELIEN IN AMERIKA ?

Kopen of huren?
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DE BEVERsE KLOK

W i l f r i e d  A n d r i e s

Vervolg op blz. 2

Versoepeling coronamaatregelen - Lees p.4.Versoepeling coronamaatregelen - Lees p.4.

Onze gemeente ontsnapt niet aan de wildgroei aan grootse woonprojecten, 
appartementen en assistentiewoningen. Er mag geen woning of stukje grond 
vrijkomen of projectontwikkelaars springen er op en poten binnen de kortste 
keren nieuwe woonvormen neer. Een woning of landbouwbedrijf wordt ge-
sloopt en vervangen door een groot aantal woongelegenheden met als leuze 
‘kleiner en hoger wonen’. We bouwen steeds vaker in de hoogte. De ruimte die 
er is wordt zo optimaal mogelijk benut. De gemiddelde woonoppervlakte van 
een appartementen daalt al jaren tot een gemiddelde van 85 m2. Er wordt wel 
effi  ciënter omgesprongen met de beschikbare ruimte: collectieve stookplaat-
sen, ingemaakte kasten, douche in plaats van bad, kasten onder de trap, een 
functionele keuken, ondergrondse parking… In elk geval wonen we steeds 
dichter bij elkaar. 

Bij het kopen van een woning  is er het milieuaspect. De potentiële koper kan 
moeilijk inschatten hoe het gesteld is met de energiekwaliteit van een woning. 
Daarom riep men het Energie Prestatie Certifi caat (EPC-score) in het leven. De 
score loopt van energiezuinig (lager dan 100) tot energieverslindend (meer dan 
400). Vanaf dit jaar moeten alle woningen voldoen aan de minimumnorm voor 
dakisolatie en dubbelglasnorm. Oude cv-installaties met een slecht rendement 
dienen vervangen te worden. De administratieve rompslomp en ingewikkelde 
procedures  bij het renoveren van een aangekochte woning maken dat jonge 
gezinnen kiezen voor instapklare en afgewerkte projecten, energiezuinig en 
functioneel. 
Een nieuw alternatief is het concept van cohousing of huisdelen. Elk gezin heeft 
zijn eigen ruimte met slaapkamers, een woonkamer, keuken, badkamer. Daar-
naast is er een gemeenschappelijke ruimte die voor elke bewoner toegankelijk 
is. 

Een belangrijke doelgroep op de vastgoedmarkt zijn de senioren. De kinde-
ren zijn het huis uit. Het pensioen wenkt. Het zijn scharniermomenten. Blijven 
wonen in een huis dat te groot is geworden? Of iets kleiner kopen of huren? De 
vergrijzing heeft ongetwijfeld invloed op de woonvormen. Tijd om een appar-
tementje te betrekken.  Of een kangoeroewoning waarbij een kleiner wooneen-
heid in een grotere wordt opgenomen. Ouders trekken dan bij hun kinderen in, 
maar ieder heeft zijn eigen woonruimte en de kleinkinderen hebben opvang. 
Of een assistentiewoning waarin men zelfstandig kan wonen met gemeen-
schappelijke diensten zoals restaurant, strijkdienst… Kleine appartementen 
en assistentiewoningen voor senioren schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Ongeveer 75% van de Vlamingen heeft een eigen woning, de traditionele 
baksteen in de maag. Een eigen woning staat symbool voor stabiliteit en 
garantie voor de oude dag. Bovendien zijn er vermogenden die een tweede 
woning kopen als belegging om die te verhuren. 

Beleggen in vastgoed. Vast goed.

Ik kwam aan het mailadres van Jan Hulin doordat zijn moeder, Anne Verheyen, 
afkomstig uit Melsele, mij vorig jaar een foto bezorgde n.a.v. de herdenking van de 
Poolse bevrijders van Beveren in 1944 waarover ik een heel relaas in onze Klok gezet 
had.
Jan (°1985) is opgegroeid in de Spoorweglaan, en heeft met Elien (°1987) twee 
jaar in de Rudolf Esserstraat in Melsele gewoond. Thans wonen zij in Irvine, Zuid-
Californië De regio heet Orange County, ongeveer 45 minuten rijden ten Zuiden van 
Los Angeles. Irvine ligt op zo ‘n 15 minuten van de kust en is heel internationaal, er 
wonen mensen vanuit alle uithoeken van de wereld: Chinezen, Japanners, Indiërs, 
Koreanen, Zuid-Afrikanen en ook vanuit alle Europese landen (zelfs ook andere 
Belgen dan Jan en Elien). 

HOE KWAMEN ZE DAAR?
Wanneer en waarom zijn jullie naar de VS gegaan?
Wij zijn hier komen wonen in juni 2014, voor een tijdelijke opdracht met Jan zijn 
werkgever. Ook Eliens werkgever heeft toen een overplaatsing naar hier geregeld.

Wat zijn jullie voornaamste bezigheden?
Jan is General Manager bij Q-railing, een Duits bedrijf gespecialiseerd in balustrades 
en trapleuningen. 
Elien werkt in Human Resources bij Slalom, een Amerikaans consultancy bedrijf. 
 We genieten hier veel van het leven buiten. Het klimaat in Zuid-Californië is echt 
top. Het regent hier bijzonder weinig (5-6 tal weken per jaar) en de temperatuur zit 
meestal tussen de 18-20 graden in de winter en 30 graden in de zomer. 
Er is hier veel te doen en te zien in de directe omgeving.

Hoe groot was je gezin toen en nu?
We zijn vertrokken met 2 en hebben nu een 
zoontje van 2 jaar die Luca heet. 

NIET VERZOT OP AMERIKAANS BROOD
Hoe verloopt jullie voedselvoorziening? Kweek 
je zelf groenten/fruit? Houden jullie kippen? Ga 
je dagelijks/wekelijks winkelen?
We hebben maar een heel kleine tuin, dus 
zelf iets kweken zit er niet in. In onze wijk is 
er wel een park met een serre en moestuin. 
Daar mogen we zelf groenten en kruiden 
gaan halen. 
We gaan wekelijks naar de supermarkt, zoals 
we in België ook deden.
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Bakken jullie soms zelf je brood, we-
tende dat Amerikaans brood voor West-
Europeanen niet zo lekker is? 
Dat  hoorde ik jaren geleden van Jef 
Everix, onze bakker van Beveren-Zuid, 
die een kozijn in Amerika bezocht had. 
Het brood heeft hier inderdaad  
helemaal niet dezelfde kwaliteit als 
in België. Er zijn een aantal Franse  
bakkers in onze omgeving die dege-
lijk brood verkopen, maar we moeten 
er heel erg naar zoeken! 

Elke zondag is op wandelafstand  
een boerenmarkt; daar heeft een  
echte Franse bakker een kraam en dan 
geraken we wel eens aan een goeie 
croissant of lekker stokbrood. 
We missen het lekkere brood en de 
heerlijke patisserie van Bakkerij Van 
Hoorick heel erg! Als we in België 
zijn, is dat iets waar we dan extra van  
genieten.
WINKELS DIE 18 UUR PER DAG 
OPEN ZIJN 
Zijn er bij jullie nog kleine winkeliers? 
Kennen jullie hoevewinkels? En welke 
zijn de openingsuren?
Zeker hier in Orange County zijn  
er veel grote ketens, maar in de kust-
gemeenten zijn er nog wel wat kleine 
winkeltjes.
Er zijn een aantal winkeltjes en  
restaurants die worden uitgebaat door  
Europeanen (en Belgen!) en die  
bezoeken we extra vaak. 
De openingsuren van de winkels zijn 
wel heel gemakkelijk. De supermark-
ten zijn open van 6u ‘s ochtends tot 
middernacht. De andere winkels zijn 
open van 10u tot 21u en soms zelfs 
 later. Ook alles is open op zondag. 
 
Hoe zijn de schooluren voor de kinde-
ren? Hoe zijn de schoolgaanden inge-
deeld? Kleuter-, lager- en middelbaar 
onderwijs zoals bij ons? Naschoolse 
hobbycursussen als muziek, dans, enz. 
... ?
Ons zoontje zit nu nog bij een  
onthaalmoeder, dus we moeten zelf 
nog veel ontdekken over het Ameri-
kaanse schoolsysteem. 
Vanaf september zal hij naar de  
kleuterklas gaan (preschool). Ook  
vanaf dan gaat hij op zaterdagoch-

tend naar de Nederlandse school. 
Welke sport(en) worden in uw streek  
beoefend?
Alles wat je kan bedenken! Van  
voetbal tot yoga; de sport die wel het 
meest tot de verbeelding spreekt voor 
ons is surfen.
Jan speelt zelf voetbal 2x per week bij 
een veteranenploegje. 

OM EEN PINTJE TE GAAN DRINKEN 
MOET JE 21 ZIJN

Speelt het wapenbezit van de doorsnee 
Amerikaan een rol in je veiligheids- 
gevoel?
Californië is een hele progressieve 
staat en veel regelgeving omtrent  
wapenbezit is vergelijkbaar met  
Europa, waardoor wij ons best wel  
veilig voelen hier. 

Hoe amuseert de jeugd zich? 
Jongeren mogen pas een pintje  
drinken vanaf 21jaar. We zien hen dus 
afspreken in lokale koffiebars en rond-
wandelen in de shoppingcentra (‘the 
mall’). Verder doen ze veel aan sport, 
gaan ze naar het strand en diege-
nen die het zich kunnen permitteren  
spenderen veel tijd in Disneyland.
 
Zijn er nog andere zaken waarover je 
graag iets vertelt?
Zuid-Californië is de ideale vakantie-
bestemming! Er is zon, zee, strand,  
natuur én leuke steden. We krijgen 
hier dan ook ontzettend veel bezoek 
uit België ieder jaar. 

Met dank voor de informatie! De  
Beverse Klok wenst Jan, Elien en Lucca 
het allerbeste in Amerika... ondanks 
hun rare president Trump.

RP DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

ONS ELSKE

Mark Staut ving een zeepaardje in 
zijn fuiken in de Schelde aan 
Bebronna. Natuurlijk kan je met 
één zo ’n paardje nog altijd geen 
manège beginnen.

KORTSNUITZEEPAARDJE IN DE SCHELDE TE KALLO.
Bij de vismonitoring aan de Ketelplaat te Kallo, nabij Bebronna vond Mark 
Staut uit de Gaverlandstraat op 28 april een heel bijzondere vangst in zijn fuik: 
een kortsnuitzeepaardje (Hippocampus hippocampus). We schreven  uitge-
breid over Mark en zijn hobby als vrijwilliger voor het INBO in onze Klok van 18 
november 2016 (jaargang 22 nr.14).

Voor zover geweten is het de eerste keer 
dat het gevangen werd in een fuik! 
Het is een zeevis. Familie van de 
Zeenaalden. Met een lengte van 
7cm was het waarschijnlijk nog een  
onvolgroeid beestje; volwassen wordt het 
tot maximum 15 cm.
Net als Zeenaalden, die wel eens 
meer gevangen worden in het  
voorjaar, (dit jaar reeds drie) zijn ze voor-
zien van een harde beenplaten huid.  
Zeepaardjes zwemmen verticaal met 
hun rugvin, de kop staat in een hoek ten  
opzichte van het lichaam.

Voortplanting
De voortplanting van zeepaardjes en zeenaalden is bijzonder. 

De eitjes en later ook de net uitgeko-
men larven worden door het mannetje 
in een broedbuidel op de buik bewaard.  
Voorafgaand aan de paring vindt een 
uitgebreide paringsdans plaats waarbij 
ook de kleuren soms veranderen. Bij de 
paring grijpen beide staarten in elkaar 
en brengt het vrouwtje de eicellen in de 
buidel, waarna deze door het mannetje 
worden bevrucht. De embryo's blijven in 
de buidel en worden door het mannetje 
verzorgd tot ze zelfstandig kunnen leven. 
Behalve deze broedzorg is ook opvallend 
dat zeepaardjes vaak monogaam zijn en 
het hele leven bij dezelfde partner blijven.  
Overigens kennen ook verwante groepen 
als de zeenaalden een dergelijke manne-
lijke zwangerschap.

Het zeepaardje is levend en wel terug in de schelde geplaatst! Met dank aan 
Mark.                  RP

NIEUW POSTPUNT
Door het wegvallen van het postpunt in Carrefour Vrasenestraat Beveren 
is men op zoek gegaan naar een nieuw postpunt nabij het centrum van 
de gemeente en het oog viel op DHB Het Engeltje, Albert Panisstraat 6.
 Andere postpunten in onze gemeente zijn 
COMME CHEZ NOUS (Benzinestation)
VESTEN 20, 9120 BEVEREN-WAAS
 
CARREFOUR EXPRESS KALLO
BEVERSE DIJK 2, 9120 BEVEREN-WAAS

KORT EN KRACHTIG
Te lezen op een winkeldeur in de Warande:

Duwen!
Als dat niet gaat: trekken!

Als dat ook niet gaat dan zijn wij gesloten.
RP
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Quarantaine

Doel van een quarantaine is het afzonderen van mens 
of dier voor een bepaalde tijd om het besmettings-
risico te beperken. Het woord quarantaine is ontstaan 
ten tijde van de pestepidemie in de 14de eeuw. Het 
heeft een Italiaanse oorsprong: quaranta giorni (veertig 
dagen). Tijdens de pestepidemie moesten aanmerende 
schepen verplicht 40 dagen in de haven blijven liggen en de 
bemanning kreeg uitgaansverbod. 

Eureka!
Aflevering 3

Archimedes (290 – 212 v.Chr.)
De parel aan de kroon

Archimedes van Syracuse (Sicilië) was een Griekse wiskundige, natuurkundige, 
ingenieur, uitvinder en sterrenkundige. Archimedes wordt algemeen beschouwd 
als de grootste wiskundige van de oudheid.

Archimedes spreekt nu nog tot de verbeelding, ondanks het feit dat we in de 
lessen fysica worstelden met zijn theorieën en onze tanden stuk beten op de 
vraagstukken in verband hiermee. Nochtans is zijn wet eenvoudig: De opwaartse 
kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt is even groot als het gewicht 
van de verplaatste vloeistof of gas.

Het verhaal van de ontdekking is op zijn minst merkwaardig en laat de leerkracht 
fysica toe om het saaie van wetenschap te doorbreken. Archimedes kreeg de op-
dracht van koning Hiëro II om uit te zoeken of de gouden kroon door de edelsmid 
niet was vervalst door toevoeging van zilver. Archimedes vond de oplossing in bad 
toen hij ondervond dat zijn benen de neiging hadden om te drijven en dus een 
opwaartse kracht ondervonden. Naar verluidt sprong hij enthousiast uit bad en 
liep naakt de straat op met de uitroep: Eureka, eureka! (Ik heb het gevonden). In 
het oude Griekenland was openbaar naakt maatschappelijk aanvaard, hoewel niet 
gebruikelijk.

WA

Een lichaam drijft als de opwaartse Archimedeskracht (Fa) gelijk is aan het 
gewicht (Fp) van het voorwerp. V is het volume van het voorwerp. 

De kroon van koning Hiëro

Goud (19.200 kg/m³) heeft een hogere massadichtheid 
dan zilver (10.500 kg/m³) en een gouden kroon heeft dus 
een kleiner volume dan een even zware zilveren kroon. Uit 
de opwaartse kracht van het water kon Archimedes het 
volume van de kroon bepalen. Uit het gewicht en volume  
kon hij de massadichtheid berekenen en die vergelijken 
met de waarden voor zuiver goud en zilver.  

NIEUWE BEROEPEN DOOR CORONA

De corona crisis geeft niet alleen aanleiding tot het vormen van nieuwe 
woorden, maar er is zelfs al een nieuw beroep, vanaf volgend jaar als 
vervolmaking voor geneesheren te studeren aan KUL. Het gaat om een 
‘bubbel-specialist’ of zoals in mooi latijn ‘Medicus Domus’.

De toestand van de gemeen-
telijke schoolgebouwen 
omtrent 1840 was niet 
zo rooskleurig. Doel en 
Haasdonk hadden geen 
gebouw voor hun ge-
meenteschool. De hoofd-
onderwijzer zorgde 
zelf voor een lokaal. In 
Beveren was het klaslo-
kaal 76 vierkante meter groot voor 200 leerlingen, in Kallo 
had men evenveel leerlingen maar was het lokaal maar 52 
vierkante meter. Melsele had geen speelplaats en het 
schoollokaal van Haasdonk lag op de binnenplaats van 
een café. De wet van 1852 schrijft voor wat elke school moet heb-
ben. Dat ging over een aantal aardrijkskundige kaarten, een verzame-
ling maten en gewichten, een kachel, een bord, een boekenkast, een 
Christusbeeld, portretten van het vorstenpaar, een trede, een bureau 
voor de meester en een aantal banken. Sommigen hadden ook een 
telraam en inktpotten in de lessenaars.

Richard Pypers, één van onze Beverse gemeentesecretarissen die ons 
een aantal boeken heeft nagelaten over Beveren, vertelt ons over zijn 
schooltijd anno 1875. Hij volgde les in de wijk Zakdam in een lokaal 
van ongeveer 50 à 60 vierkante meter voor ongeveer zeventig à tachtig 
jongens en meisjes.  Er was maar één venster in het lokaal om dit wat 
te verluchten. De zitbanken waren ongeschaafde planken. Er stond een 
staande horlogiekast en aan de muur hingen de prenten van Onze Lieve 
Vrouw, Napoleon, de heilig Jozef, Koning Leopold II en koningin Henri-
ca-Anna. In de winter kwam er een stoof bij met daarop ’s morgens een 
ketel en een kasserol. De meesteres en haar moeder kookten daarin pap 
en patatten die zij ’s middags opaten. Bij vriesweer in de winter kreeg de 
geit van de meesteres ook een plaatsje naast de stoof.

J.B.

(wordt vervolgd)  
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Applaus en muziek
In vorige editie vermeldden we dit initiatief, 
maar door plaatsgebrek viel de foto weg.
Sinds het Corona-virus hard toeslaat wordt 
er ‘s avonds om 20 uur geapplaudisseerd en 
muziek gemaakt voor de zorgverleners en andere 
beroepen die de maatschappij mee helpen 
draaiende te houden. In de Kloosterstraat speelt 
daarom Luc Van Nieulande elke avond onder 
grote belangstelling uit sympathie een lied op 
zijn klarinet. Op zondag 24 mei gebeurde dat 
voor de vijftigste keer. Knap gedaan Luc!

In de Vuurkruisenlaan is er elke avond een applaus.  Terecht, want het gebouw 
van het wit-gele kruis is in die straat gelegen.  Jammer dat er elke avond maar 2 
deuren en 1 venster opengaatn.  In Melsele op de Grote Baan (ter hoogte van huis 
nummer 168) speelt elke avond Els Verstraeten op haar saxsoprano. 

François en Jacques

Versoepeling coronamaatregelen

Het bestuur van onze gemeente nam maatregelen om de versoepeling van 
de lockdown voor iedereen veilig te laten verlopen.
Scholen
Op vrijdag 15 mei startten de scholen weer beperkt op. Een aantal klassen 
werden dan terug op school verwacht. Achter de schermen werd heel hard 
gewerkt om dat veilig te laten verlopen. De afgelopen anderhalve week 
werd besteed aan het implementeren van looplijnen, het voorzien van 
handgel en zeep, het aanbrengen van de nodige signalisatie, … waardoor 
kinderen in alle veiligheid terug naar school kunnen. De eerste resultaten 
bleken alvast heel positief. Er werden nauwelijks problemen gemeld.
Tegelijkertijd wordt ook onderzocht of de Kunstacademie nog terug open 
kan. Daarover werd nog niets beslist.
Woonzorgcentra
De woonzorgcentra deelden in de klappen. Niet alleen de ziekte zelf, maar 
ook het gebrek aan bezoek liet zich voelen. Ondertussen zette de Nationale 
Veiligheidsraad het licht op groen voor bezoek aan een inwoner van een 
woonzorgcentrum. Deze bezoeken zijn onderhevig aan heel wat regels. Zo 
kan bezoek alleen op afspraak, is er maximum één bezoeker per inwoner 
toegelaten en blijft het bezoek beperkt tot 30 minuten. Bezoek is alleen 
toegelaten op weekdagen.
Wie een afspraak wil maken met een bewoner van een woonzorgcentrum 
belt daarvoor naar het nummer 03 750 96 20 . 
Markten
Afgelopen week startten de markten van Melsele en Haasdonk al terug 
op. Daarbij werd er wel over gewaakt dat de aanwezige marktkramers 
voldoende ver van elkaar geplaatst werden zodat de veiligheid kon 
gegarandeerd worden.
Het gemeentebestuur dat de dinsdagmarkt in Beveren terug opgestart 
wordt. Het aantal kramen wordt beperkt tot 50 en de marktzone situeert 
zich in de Peper- en Stationsstraat. De Grote Markt wordt niet gebruikt. 
De ingang van de markt situeert zich in de Peperstraat, de uitgang in 
de Stationsstraat. Andere ingangswegen worden afgesloten. Daarnaast 
worden ook looplijnen en –richtingen voorzien en zullen de marktkra-
mers (verplicht) mondmaskers dragen, waardoor de aanwezige bezoekers 
hun boodschappen in alle veiligheid kunnen doen. Er mogen ruim 300 
gelijktijdige bezoekers aanwezig zijn op de markt. 
Sporten
Ondertussen is het voorjaar duidelijk in het land en dat laat zich ook 
gevoelen op het sportieve vlak. Heel wat sporters willen de trainingen 
hervatten. Ook voor hen had de Nationale Veiligheidsraad goed nieuws. 
Nadat zij eerder met maximum 3 samen mochten sporten, is dat vanaf 
nu mogelijk met maximum 20 sporters. Het is wel belangrijk dat er in dat 
geval een trainer aanwezig is. Wielertoeristen moeten vergezeld worden 
door een wegkapitein.
Huwelijken en begrafenissen
Goed nieuws voor wie trouwplannen heeft. Vanaf nu mogen er 30 
aanwezigen binnen in kasteel Cortewalle. Hier worden de nodige 
voorzorgsmaatregelen genomen, zodat de social distancing gegarandeerd 
is. Datzelfde geldt ook voor begrafenissen.

Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

HET DUURSTE KIPPENHOK TER WERELD

Sommige schilders zijn succesvol tijdens hun leven, anderen moeten wachten 
tot na hun dood. vraag het maar aan VINCENT VAN GOGH. Tegenwoordig zijn 
zijn schilderijen bijzonder gegeerd en worden er vele miljoenen euro’s voor 
betaald. Toen hij nog leefde, wilde niemand ze hebben. Hij wist er welgeteld 
één te verkopen. Ondanks het gebrek aan bijval bleef hij zijn hele leven 
schilderen. Af en toe ruilde hij een werk voor een maaltijd of gaf hij iemand 
een schilderij cadeau. Ook dokter Felix Rey kreeg een portret dat Van Gogh 
van hem gemaakt had. De dokter hield niet van het schilderij en verborg 
het in een kast. Ook de moeder van de dokter vond het maar niks, maar 
zij had een beter idee. Het kippenhok had een deur nodig en daar was 
de oplossing. Pas vele jaren later, toen Van Gogh al lang dood was, werd 
het schilderij ontdekt en kreeg het een plaats in het Poesjkinmuseum in 
Moskou. De kippen vonden niet erg dat hun deur verdwenen was en zelfs 
de haan kraaide er niet naar.

(uit : Och,het is maar een Van Gogh)

De fratsen van Trump

Trump zit aan zijn bureau te werken en het zoontje van zijn minister 
van buitenlandse zaken komt al wenend binnen. Op de vraag van Trump 
waarom het ventje zo weent, vertelt die hem dat hij van zijn leraar straf 
heeft gekregen omdat hij Polen niet kon vinden op de landkaart. Trump 
wil hem helpen en zoekt op de kaart van Amerika naar Polen, maar kan 
het ook niet vinden. Dan neemt hij een nieuwe kaart, ditmaal van 
Washington, en ook daar kan hij Polen niet op vinden. En toch, moppert 
hij, het kan hier niet zover vandaan zijn, want ik heb een Poolse kuisvrouw en 
die komt alle dagen werken met de fi ets.
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In de TuIn
Kurkdroge lente!

De voorbije weken brachten ons 
schitterend en zonnig weer. Met 
temperaturen tot bijna dertig 
graden was het precies of het 
was reeds zomer. Ongelooflijk 
voor de eerste helft van mei. 
Maar landbouwers en tuin- en 
natuurliefhebbers beginnen nu 

toch stilaan om regen te smeken. Hopelijk krijgen we weer geen kurkdroge zomer 
zoals verleden jaar. Wie vooruitziend was heeft in de loop van de afgelopen jaren 
voor meer opslagcapaciteit van regenwater gezorgd, want een (te kleine) regen-
waterput is vlug opgebruikt en eens de put bij regen terug vol is loopt het toch 
maar naar de riolen. Eigenlijk zouden we er voor moeten zorgen dat geen druppel 
regenwater nog verloren loopt. Dus vooraleer de put overloopt, gebruiken voor 
het toilet, wasmachine of in de tuin.

De tuin én de natuur groeien stilaan naar een eerste hoogtepunt toe. Na de  
meidoorn is het nu de beurt aan de seringen om uitbundig te bloeien. Beiden 
hebben een geur die aan de lente doet denken maar de seringen scheren met 
hun indringend parfum de hoogste toppen, voor wie ervan houdt tenminste. 
Daarnaast staat een mooie Aziatische kornoelje (Cornus kousa ‘Milky Way’) te 
bloemen dat het een lieve lust is. Maar vergis je niet, het zijn niet de bloemen 
die voor dat spektakel zorgen, die zijn maar piepklein. Het zijn de grote witte tot 
crèmekleurige schutbladen er rond die voor de aantrekkelijkheid van de plant 
zorgen. Weer zo’n voorbeeld van insectenlokkers.  Deze struik krijgt na de bloei 
mooie rode vruchtjes en in de herfst verkleurt hij ook nog eens heel mooi. Een 
aanrader voor in elke tuin.

Maar de échte show-
stopper onder de  
cornussen is voor mijn 
part de reuzenkornoelje 
(Cornus controversa 
‘variegata’). Een pracht 
van een heester die 
kan uitgroeien tot een 
boom van wel acht me-
ter hoog. Hij staat nu in 
bloei met vele horizon-
tale, in etages groei-
ende takken met bonte, 
witgerande bladeren en 
een massa grote witte 
bloemschermen die 
druk door allerlei insec-
ten bezocht worden. 
Een echt blikvanger die 
iedere rechtgeaarde 

plantenliefhebber in zijn tuin zou moeten planten.
Ondertussen is de derde week van mei reeds voorbij. Dat is traditioneel de week 
van de Londense Chelsea Flower Show die helaas, zoals trouwens alle tuin-  
en plantenshows van de RHS dit jaar, om de gekende redenen zijn afgelast.  
Deze jaarlijkse plantenshow is de grootste en belangrijkste gebeurtenis in zijn 
vakgebied. Er komen telkens zo’n honderdvijftigduizend bezoekers van over  
de hele wereld op af. Daar worden de nieuwste trends en de nieuwste ont-
wikkelingen op gebied van planten en tuinen gepresenteerd. Wie als tuinar-

chitect daar een tuin mag ontwerpen en laten uitvoeren heeft het in zijn vak  
gemaakt en de hoogste top bereikt. Het is voor velen uit de sector dan ook een 
 (financiële) ramp dat de shows niet doorgaan. Veel plantenkwekers zijn immers 
 reeds een jaar vooraf bezig met het telen van speciaal voor de show bestemde 
 planten. Doodjammer, ook voor de duizenden bezoekers die hun jaarlijkse  
bezoek aan de show aan hun neus zagen voorbijgaan.
Tuinliefhebbers weten dat ze tijdens deze week de zogenaamde ‘Chelsea  
chop’ moeten toepassen. Dat doe je door het inkorten van (een deel) van hoog 
groeiende vaste planten (zoals onder andere campanula, flox, asters, achillea, 
echinacea) met een derde om de bloei te spreiden en de planten steviger op 
hun stengels te laten staan. Altijd een succes. Wat je nu ook zeker zou moeten 
doen is de uitgebloeide vroeg bloeiende heesters zoals onder andere sommige  
spireasoorten en Deutzia’s een deel insnoeien. Dan blijft de struik mooi compact 
en ontwikkelen ze veel nieuwe jonge scheuten die volgend voorjaar uitbundig 
gaan bloeien. Nu doen!

François

 Seringen. Cornus kausa. Meidoorn.

Reuzenkornoelje.

recyclagepark
Tijdens deze coronatijd waren de recyclageparken enkel op afspraak  
bereikbaar. Het systeem werkte prima en de gebruikers waren opgezet 
met de prima organisatie en dienstverlening. Deze positieve beoordeling 
zorgt ervoor dat het concept vanaf 1 juni zal verlengd worden. Op dinsdag, 
woensdag en zaterdag zal er op afspraak gewerkt worden. Op donderdag 
en vrijdag zijn de parken vrij toegankelijk. Met deze beslissing heeft men tot 
doel om een massale overrompeling te vermijden en het coronavirus geen 
kans te geven tot verspreiding. 
De wachttijden zijn korter. Het aantal bezoekers is beperkt en de park- 
wachters zijn meer beschikbaar om vragen te beantwoorden en te zorgen 
voor betere sortering.
Meer informatie: Ibogem, Schaarbeekstraat 27, Melsele;  info@ibogem.be; 
www.ibogem.be            WA
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HORIZONTAAL:
(1) het lichaam geheel 
voorover buigen (6) spil 
(7) reeds (8) sluitring 
(10) volk in staatkundige 
zin (11) lengtemaat (13) 
vader (15) diepe gedeel-
te van een vaarwater (18) 
Verenigde Naties (21) 
resterend (23) ledema-
ten van een dier (25) 
overdekt of ondergronds 
afvoerkanaal (26) onder 
andere (27) man van adel 
(28) bij dieren met 
gedaanteverwisseling 
de vorm waarmee het 
dier het ei verlaat (30) 
Europese Unie (31) klei-
ne Els (32) landcode van 
Turkije

VERTICAAL:
(1) slechte reputatie (2) cirkelvormige lijn (3) volwassen wijfjesrund (4) voeg-woord (5) 
zoveelste (6) reeds (7) Nederlands persbureau (9) ieder (12) iemand die met balletjes 
gooit (14) vervul omgekeerd (16) Evangelische Omroep (17) in een bepaalde richting 
brengen (18) paarsachtige kleur (19) keuzemogelijkheid (20) Europese taal (22) 
bundel twijgen om slaag mee te geven  (24) werk (29) muzieknoot

OPLOssing krUiswOOrdPUZZeL 235

KRUIsWOORDPUZZEL 236

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

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

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

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

De Rycke
Gebroeders nv

crYPtO 60: ZOek Het wOOrd  (OPLOssing in dit nUMMer)
 ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde LettersWoningloze

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
nooit vond ik ergens anders onderdak;

voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak,
een tent werd door den stormwind meegenomen.

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
zoolang ik weet dat ik in wildernis,

in steppen, stad en woud dat onderkomen
kan vinden, deert mij geen bekommernis.

het zal lang duren, maar de tijd zal komen
dat vóór den nacht mij de oude kracht ontbreekt

en tevergeefs om zachte woorden smeekt,
waarmee ‘k weleer kon bouwen en de aarde
mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de
plek waar mijn graf in ‘t donker openbreekt.

J. Slauerhoff (1898 – 1936)

LOEF
Iemand de loef afsteken betekent dat je hem te snel af bent of hem 
overtreft. Overtroeven wordt gebruikt in het kaartspel: een hogere troef-
kaart uitspelen dan de tegenstander.  Het is een uitdrukking  die voort-
komt  uit de zeevaart, loef is een zeilterm. De loefzijde van een schip is de 

kant waar de wind vandaan komt. Een 
ander zeilschip inhalen gebeurt langs de 
loefzijde. Als beide schepen naast elkaar 
liggen, haalt het snellere schip de wind uit 
de zeilen van het  andere. Het wordt de 
loef afgestoken en verliest daardoor 
snelheid.
De tegenovergestelde kant van de loef
zijde is de lijzijde. In de lij liggen betekent 
dat het zeilschip in een onaangename 
positie verkeert door gemis aan wind. 
Vandaar enkel minder bekende uitdruk-

kingen. In lij liggen (niet vooruitkomen, machteloos zijn), iemand in 
lij brengen (in verlegenheid of in gevaar brengen).              WA

Wat Blijft

komt  uit de zeevaart, loef is een zeilterm. De loefzijde van een schip is de 

Spreuk van 't jaargetij
Niet te nat en niet te droog,
juni vult de schuren hoog.
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Flor kwam in 1950 naar Beveren wonen en 
na de Broedersschool ging hij naar de Nor-
maalschool in Sint-Niklaas waar hij het 
diploma van onderwijzer behaalde. Hij 
kon onmiddellijk beginnen in de Centrum-
school en beleefde daar een schitterende 
tijd tot zijn pensioen in 1994. Hij was ook 
voetballer en begon op 16-jarige leeftijd in 
de eerste ploeg van Red Star Haasdonk 
Flor aan het woord: “In het onderwijs was ik 
eigenlijk een speciale. Ik bracht mijn leerlin-
gen steeds bij de ‘realiteit’. Bv. Gaf ik les over 
‘Het bos’, dan ging ik er naartoe, leerde ik 
over ‘Het water’ dan beklom ik met de kinde-
ren de watertoren. Ik vond het ook fantas-
tisch dat er een tijd kwam dat de gemeente 
een busje met chauffeur ter beschikking 
stelde om ergens heen te rijden…
In 1972 was ik medeoprichter van de Beverse 
wielerclub ‘Het Comité ter Heropleving van 
de Wielersport”, samen met mijn allerbeste 
vriend leraar Marcel Van Kerckhove. Op de 

koersen was ik speaker in heel de regio, tot in Lokeren en Hamme. Ook op sportavon-
den hanteerde ik de micro. Dat deed ik ook bij de eerste Europese Verkiezingen in een 
tent waar 800 man in kon en op het Oud-Kerkhof stond. Minister Leo Tindemans was 
er de centrale figuur. Mijn gasten waren de spelers van SK Beveren… 
In 1980 richtte ik de ‘Veteranen van SK Beveren” op. Ondertussen schreef ik ook tal van 

jaren in de ‘gazet’ . Eerst ‘Het Nieuwsblad’, dan ‘Het Volk’ en GVA. Maar het blad naar 
mijn hart was “Het Vrije Waasland”. Ik deed dat onder de naam ROLF DUCHAMPS die 
ik in 1953 aannam toen ik in het blad van de KSA schreef. Het was de gewoonte een 
schuilnaam te kiezen en ik koos Rolf Duchamps. Prachtige herinnering was ook de 
presentatie op Radio Waasland !  In de beginjaren van “De Beverse Klok” zat ik ook in 
het team.
Ik heb zoveel dingen in mijn leven gedaan, dat ik geen korte inleiding kon schrijven. En 
dan was er nog Jean-Marie Pfaff bij wie ik betrokken was en met wie ik het secretariaat 
van KFC Turnhout heb gedaan.”

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Mijn hobby’s waren lesgeven, voetballen, microwerk doen en schrijven.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Andy Williams met The Hawaiïn Wedding Song.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Zeker dat nummer van Andy Williams en ook wel: “De Nina Mujer” van Julio  
Iglesias.

Welke sport beoefen(de) je?
Voetbal waarbij ik ook 12 jaar trainer was en promoveerde met WS Meerdonk,  
SK Grembergen en Klein Laar Vriendenclubs)

Welke sport zie je liefst op TV?
Wielrennen/Voetbal

Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Eddy Merckx

Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Groen / Sauvage Dior

Wat is je favoriete boek aller tijden?
“Pief Poef Paf mijn broek zakt af”, van Gregie de Maeyer (Kruibeke)

Welke strip las/lees je het liefste?
In mijn jeugd vooral “Kuifje” en daarna “Suske en Wiske”–reeks

Welk is je lievelingsgerecht?
Vol-au-Vent met frietjes.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Massaspelen schrijven en regisseren en ze laten uitvoeren door mijn kinderen op 
de Centrumchool.

Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Spanje. / De symparhiekste gemeente is zeker Beveren. Als ik naar Beveren kom 
aan het rondpunt van Cortewalle, voel ik me steeds in een prettige sfeer.  
Alleen, de werken langs de N70 bederven zeker de schoonheid en rust van mijn 
Beveren… 

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot) Beverenaar?
Ik vind dat Gerard De Cremer alias Mercator. Eigenlijk is dat wel een Wereldfiguur 
door datgeen hij verwezenlijkte (Ik ben over hem een verhaal aan het schrijven…
ik moet dat eens afwerken…)/ Als Beverenaar zeker Peet Oellibrandt

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland / zee.

Wat is voor jou geluk?
Gezond blijven want dat is de basis voor alles. Ge moet het maar eens meemaken 
ernstig ziek te zijn…Dan weet je het wel.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Momenteel voor een Appolinaris–Citron

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Fietstochtje

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
De Polder
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Niemand verdomd, al mogen ze niet allemaal op dezelfde plaats verblijven !

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
De Duitsers die na de oorlog zich terugtrokken en ons ma die kwaad was omdat 
we door ’t raam naar buiten keken…

Wilde nou ies Wa Weten?
20 vraagjes aan Flor van de velde?

(dit artikel werd ons bezorgd door Flor Van de Velde op zaterdag 28 december 2020 en was voorzien voor september. Door het overlijden van Flor leek het ons aangewezen om 
het artikel nu te plaatsen. Dit gebeurde met medeweten van de familie, aan wie we ook ons diep medeleven betuigen)

Flor in het midden van het redactieteam van ‘de Beverse klok’
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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

Ik zoek verder in de nummers van de laatste maanden van 1957. De Belgi-
sche Bisschoppen wijzer erop dat het belangrijk is om ‘goede’ (dus katho-
lieke) invloeden te ondergaan van de (op dat ogenblik) 3 miljoen dagbla-
den, 1600 bioscopen, 2,5 miljoen radio’s en (toch al) 200.000 tv toestellen.  
Een artikeltje wordt ook gewijd aan het huwelijk van Camille Huysmans (86 
jaar) die in het huwelijk gaat treden met een zekere Ida (36 jaar). Ge kent 
zeker het mopje dat toen rondging. ’s Avonds van hun huwelijk zitten 
samen op het bed en weten dat er nu iets moet gebeuren. Maar Ida kon het 
nog niet weten en Camille was het al vergeten. Het Davidsfonds nodigt 
Paula Semer uit voor een ‘vertelavond’.  En in het Gildenhuis treedt Jef Burm 
op, conferencier is Gaston Durnez. Aan café Den Biekorf is een petroleum-
lantaarn gevonden. Zeker van enen die zijn lief in het donker wou kussen.  
De kogel is door de kerk. Vanaf volgend jaar zijn de winkels niet meer open 
op zondag. Een advertentie in de gazet vraagt de lezers om voortaan inko-
pen te doen op zaterdag. De eerste reclame verschijnt in de gazet voor het 
bekomen van kaarten voor de wereldtentoonstelling volgend jaar. Een 
actie om de tunnel onder de schelde tolvrij te maken, mislukt. De minister 
wil niet toegeven want per jaar ontvangen ze daar 25 miljoen. De Bond van 
de Kroostrijke gezinnen maakt zich zorgen. Er zijn dit jaar maar de helft 
zegeltjes verkocht in vergelijking met vorig jaar. Milac, een vereniging die 
zorgt voor de soldaten, brengt een nieuw boek uit met allerlei vragen en 
antwoorden voor de jongens die soldaat moeten worden, op dat moment 
15 maanden. De vragen zijn : Waar komt hij terecht ? Wat zal er van hem 
geworden ? en vooral ; hoe komt hij terug ?  

J.B.  

(wordt vervolgd)

IN MEMORIAM
Hugo Onghena, geboren op 31 mei 1954, is 
echtgenoot van Maria Franssens en vader van 
Wim, Maarten en echtgenote Katrien. Hij is opa 
van Nanou, Zenn, Kobe en Finn.
Hij overleed op 13 mei 2020.
Hij kende een zorgenvrije jeugd, in een Kallo dat 
niet te vergelijken is met het Kallo van vandaag. 

Hij en zijn broers waren zo vrij als een vogel en kenden elk hoekje en kantje van  het 
dorp. In de oogsttijd hielpen zij overal bij de boeren. 
Hugo werd verzekeringsagent. Zijn sociale bewogenheid voerde in zijn beroeps-
activiteit de boventoon. Als verzekeraar was hij de toeverlaat van zijn klanten 
voor allerlei kwesties waarbij een gewone burger zijn weg niet meer vindt in de 
regelgeving. Zijn sterkte een zaak uitvlooien tot op het bot en de laatste steen 
bovenspitten. Hij had een uitgebreid en persoonlijk netwerk van collega's en 
specialisten om te raadplegen. Als verzekeren zijn beroep was dan was mensen 
helpen zijn grootste persoonlijke drijfveer. Veel meer nog dan zijn kost verdienen. 
Toen de verzekeringsactiviteiten op enkele jaren tijd meer en meer geautomatiseerd 
werden, werd het voor hem veel moeilijker om zich in deze rol uit te leven. 
In de politiek stapte hij in zijn vaders voetsporen. Het viel hem erg zwaar te zien hoe 
Kallo gewurgd werd door industrie en verkeer. Als vurige pleitbezorger van zijn dorp, 
heeft hij via politieke weg, via actiegroepen, via vergaderingen en contacten al het 
mogelijke geprobeerd om het dorp van toen in al zijn schoonheid en levenskwaliteit 
te beschermen.
Hij wou een turnzaal voor de leerlingen van de school en voor de bevolking. Tegen 
'de golf ' heeft hij zich ook lang verzet, omdat de laatste open ruimte in Kallo, zou 
ingenomen worden  niet ten dienste van de hele bevolking. Hij ijverde voor de 
inbuffering van Kallo omwille van de geluids- en geuroverlast. Hij verdiepte zich in de 
materie. Zijn dossierkennis sprak boekdelen.
Hij trok naar Rotterdam om te bestuderen, hoe in de omliggende dorpen, 
havenverkeer en lokaal verkeer daar perfect gescheiden werden. Hij suggereerde 
al jaren het gebruik van ANPR camera's met controle op doorgaand verkeer, niet 
enkel zone 30 en alle havenverkeer door het dorp. Kallo heeft als geen ander dorp 
een ringweg. Scheiding van havenverkeer en lokaal verkeer is dus perfect mogelijk 
en bovendien voorgeschreven in alle beleidsnota's.
Hij kende meer dan wie ook de geheimen van het stroombekken van de polder. Tot 
slot het fietspad op de moordende weg “de Melseledijk”. Hij zette het 30 jaar geleden 
uit. En nu na 30 jaar  wordt het fietspad realiteit.
In 2012 kwam zijn droom of roeping uit. Hij werd de “chefkok” van Hof van 
Farnèse. Hij streefde naar perfectie. Alles werd huisbereid. Hij genoot ervan mensen te 
verwennen met topkeuken en topkwaliteit. 
Hij heeft er jaren lessen voor gevolgd. Experimenteren in de keuken gaf hem een 
kick. Een uit de hand gelopen hobby, na veel koken voor familie en vrienden.
Nu op 65 jarige leeftijd wou hij genieten, met een caravan op pad. Hij had zich 
geïnformeerd bij kenners. De nodige lectuur besteld. En toen sloeg het noodlot toe.
In deze corona tijden zou hij politici en beleidsmakers over de partijen heen het 
volgende toewensen: dossierkennis, teamspirit en doorzettingsvermogen om 
onze samenleving door deze surrealistische tijd te loodsen. Populisme kunnen we 
vandaag missen als de pest.
Want het is een hele uitdaging om een aanvaardbaar evenwicht te vinden tussen de 
ontwikkeling van de haven en de levenskwaliteit voor de bewoners van Kallo en van 
de omliggende gemeenten.
Hoed af voor zij die deze moeilijke weg in eer en geweten bewandelen.

Maria Franssens, Marc Onghena

De Wetenschapper
Slaap voor middernacht telt dubbel?

Het is een volkswijsheid die is ontstaan toen 
mensen nog niet werden bedrogen door 

kunstlicht. Mensen leefden in die tijd meer 
volgens de cyclus van licht en duisternis. 

Ze gingen met de kippen naar bed. De 
eerste uren van de slaap zijn kwalitatief het 
belangrijkst omdat daarin voornamelijk de 
diepe slaap plaatsvindt. Of dat nu voor of na 
middernacht gebeurt, heeft minder belang.

Slaap is opgebouwd uit cycli van ongeveer 90 minuten. Elke cyclus 
bestaat uit lichte slaap, diepe slaap en remslaap die elk ongeveer 30 
minuten duren. Dit patroon is sterk leeftijdsgebonden. Baby’s hebben veel 
diepe slaap, je kunt gemakkelijk stofzuigen in hun nabijheid zonder dat ze een 
kik geven. Bij kinderen bestaat ongeveer een kwart van de nacht uit diepe slaap. 
Bij senioren is dat gereduceerd tot een zesde. Hoogbejaarden hebben 
nauwelijks nog diepe slaap. 

WA
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,  Gele ditjes,  Gele ditjes,   blauwe datjes. blauwe datjes. blauwe datjes.

In onze reeks over benefi etwedstrijden waren we in 1973 beland toen 
BEERSCHOT naar de Freethiel kwam en Jean Janssens, Freddy Buyl en Robert 
Rogiers de feestvarkens waren. Het was een soort wederdienst van Beerschot 
naar Beveren toe want op 12 oktober 1968 speelde Beerschot op het Kiel tegen 
Beveren in het kader van een benefi etmatch voor ROBERT WEYN, geboren en 
getogen Beverenaar. Het was het tweede seizoen van Beveren in eerste 
klasse (het eerste was moeizaam geeindigd en Beerschot had zelf een handje 
toegestoken om geelblauw in eerste klasse te houden…om maar te zeggen 
dat de clubs goed overeen kwamen). Beveren had zich versterkt met doelman 
Poklepovic, Van De Sompel en De Raeymaeker. De week voor de match op 
Beerschot was er op de Freethiel de spectaculaire 3-3 tegen Anderlecht waar-
bij in het slot Robert Rogiers een penalty tegen de paal schoot met toen in het 
Anderlecht-doel gelegenheidsdoelman Johan Devrindt (Trappeniers blesseerde 
zich bij het maken van de strafschopfout).  
Robert Weyn debuteerde op zijn zestiende in de eerste ploeg van Beveren(derde 
klasse) in november 1956. Op de slotspeeldag van het seizoen 57-58 hield hij Be-
veren in derde klasse door twee keer te scoren op Braine. Het was meteen zijn 
laatste match voor Beveren. Beerschot betaalde 1,25 miljoen BF voor de 17-jarige 
(plus twee spelers, Frans Dictus en Charles Van Eycken) . Het werd een succesver-
haal, Robert speelde 275 matchen voor Beerschot, werd A-internationaal en bleef 
in totaal 13 seizoenen bij Beerschot. Tussen 70 en 72 speelde hij bij St-Niklaas. In 
1978 keerde hij terug naar Beerschot om er manager te worden (78-81) en spekte 
de clubkas door de verkopen van Lozano(Washington Diplomats en Real Madrid) 
en Sanon(Miami).  In 1985 liet hij België achter zich, vertrok naar Kenia en opende 
er een hotel in Mombassa. Werd ook nog adviseur bij de plaatselijke tweede klas-
ser Mombsasa Wanderers en zelfs bij de nationale ploeg van Kenia. Later keerde 
Robert en zijn echtgenote terug naar België om er te genieten van hun oude dag. 
We zouden het nog vergeten, de match Beerschot-Beveren eindigde op 1-0 met 
een goal van Patrice Vercammen in de 88’. Bij Beerschot ondermeer René Desaey-
ere (later nog twee keer trainer bij Beveren), Frank Schrauwen en Bobby Ranoga-
jec, beiden ook een verleden op de Freethiel. 
(op de foto ziet U links Robert met zijn broer Willy, echtgenote Anita en Herman 
Cools)

De 46-jarige BERT DHONT, tussen 1996 en 2000 een vaste waarde in het midden-
veld van KSK Beveren (zijn laatste twee seizoenen op de Freethiel was hij kapitein 
van de ploeg) wordt volgend seizoen trainer van SPARTA PETEGEM, uitkomend in 
de tweede amateurklasse. In 2009 beëindigde Bert zijn spelersloopbaan bij WIK 
Eine. Later was hij trainer van Gavere-Asper en SK Ronse. Bert leidt een bankfi -

liaal van Belfi us in De Pinte, hij 
woont in Kruishoutem. Beveren 
haalde hem ooit weg bij tweede 
klasser Deinze. Hij verzilverde 
zijn goede prestaties bij Beve-
ren met een lukratieve transfer 
naar Beerschot en later naar KV 
Mechelen. 

Flor Van De Velde.
Op 17 mei overleed Flor Van De Velde. Verder in dit nummer vindt u een “In 
Memoriam” , geschreven door één van de collega’s. We willen het hier hebben 
over het voetbalverleden van Flor. Flor is vooral in de wielrennerij een echte 
BV maar hij heeft ook een voetballeven gekend, zelfs bij SK Beveren. Flor werd 
geboren in Elversele, in 1951 verhuisde hij met het gezin (8 kinderen) naar de 
De Brownestraat in Beveren. Toen hij veertien was ging hij als interne naar de 
Normaalschool in Sint-Niklaas om er te studeren voor onderwijzer en ging hij 
voetballen bij Haasdonk. Op zijn zestiende speelde hij in het eerste elftal van 
Red Star Haasdonk en maakte hij furore als kapitein van de schoolploeg van de 
Normaalschool die elk jaar deelnam aan de Kardinaalsbeker, een prestigieuze 
competitie tussen de katholieke scholen van het land met een lange traditie. 
De eerste kardinaalsbeker werd reeds betwist in 1908 en het was kardinaal 
Désiré-Joseph Mercier die de eerste beker schonk toen. Tijdens die matchen werd 
Flor opgemerkt door scouts van Gantoise en in 1958 trok hij voor twee seizoe-
nen naar het Ottenstadion. Hij trainde er mee met legendes als Mance Segers en
 Leon Mokuna, de eerste Congolees in de Belgische competitie, spelen deed hij 

met het doublresteam. Na twee jaar keerde hij terug naar het Waasland, hij was 
één van de vele transfers van het toen naar bevordering gezakte SK Beveren 
(naast Charles Van Eycken, Martin Vets, Raymond Vercauteren en Louis Wegghe 
van Beerschot, Andre Van Den Broeck(SK Zele), Omer Moortgat (teruggekeerd 
van Sparta Zwijndrecht) en doelman Adriaan Roelen. Flor speelde, op uitzon-
dering van één vriendenwedstrijd tegen VV Hulst, een volledig seizoen bij de 
doublures en die werden kampioen met heel wat bekende namen in de ploeg 
: Hilaire Peersman, Adriaan Roelen, Willi Laureys, Julien Van Gool, Herman 
Claessens, Roger Vereecken, Omer Van Damme, Charel Van Eycken, Paul Van 
Kemseke, Willy De Dobbelaer, Freddy De Bruyn en Peet Covens. 
Flor bleef maar één jaar op de Freethiel en trok in 1961 naar Haasdonk. Na-
dien was hij nog vele jaren speler-trainer bij White Star Meerdonk. Exact 50 jaar 
geleden zorgde hij als speler-trainer voor een mijlpaal in de geschiedenis 
van de club, in het seizoen 69-70 promoveerde Meerdonk voor het eerst naar 
derde provinciale.
Op de foto, de ploeg van de Normaalschool in 1958, staande uiterst links Flor 
Van De Velde, zittend, tweede van rechts Omer Janssens. (foto Normaalschool, 
St-Niklaas)

RB
LUKSA POKLEPOVIC en maats zamelen 120.000 euro in voor Corona.
Ex-Beverendoelman, Luksa Poklepovic, 75 jaar ondertussen is nog steeds nauw 
verbonden met zijn ex-club HADJUK SPLIT waar hij in de periode 1962-1966 
speelde. Hij was tussen 62 en 64 Uefa-internationaal (met ondermeer Sylvester 
Takac, ex-Standard als ploegmaat). Door de zware concurrentie besloot hij in 1966 
naar het buitenland te vertrekken, meer bepaald naar Duitsland (Kaiserslaitern). 
Hij tradt daar aan in de amateurafdeling van Kaiserslautern. Ondertussen zocht 
zijn manager Barin voor hem een ploeg in West-Europa. Barin had contacten met 
Beveren door de eerdere transfer van Bobby Ranogajec en zo kwam Luksa op 
de Freethiel terecht waar hij uitgroeide, zeker de eerste seizoenen, tot één der 
beste keepers van de Belgische competitie. Hij bleef uiteindelijk 5 seizoenen op 
de Freethiel. In 73 verliet hij België, speelde in eigen land eventjes voor Sibenik 
en speelde nadien nog drie jaar in Griekenland (OFI Kreta en PAS Gianina) voor-
aleer terug te keren naar Kroatië waar hij nog vele jaren trainer was. Hij woont in 
Milna, niet ver van Split… bij Hadjuk worden er jaarlijks reunies gehouden met 
oud-spelers en Poklepovic is daar steeds present. Zo was hij er ook bij om mee geld 
in te zamelen voor een ziekenhuis in Split in deze Corona-tijden. Er werd door de 
oud-spelers en fans 870.000 kuna bijeengehaald (iets minder dan 120.000 euro).

 RB
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Lek at gezeet is 3
Ze konden de schilder niet vinden, 

dus hebben ze het schilderij maar opgehangen.

(James Mcneil Whistler)

Stickeractie Rode Kruis

Heb je ze ook gemist in het straatbeeld, de vrijwilligers van het Rode Kruis die stickers aan de man brengen. Omwille van corona, gingen ze niet op pad. 
Ze zijn overal aanwezig om zoveel mogelijk kwetsbare mensen bij te staan.  De stickers werden online aangeboden, maar zijn nu niet meer te verkrijgen. 
De opbrengst viel tegen, vandaar een oproep.
Wil je toch steunen. Dat kan digitaal via www.rodekruis.be. Een gift van 40 euro of meer is fiscaal aftrekbaar. Je krijgt dan een fiscaal attest toegestuurd. 

Herbestemming Fort Sint-Marie

Gemeente Zwijndrecht en de Maatschappij Lin-
kerscheldeoever (MLSO) slaan de handen in elkaar 
om Fort Sint-Marie nieuw leven in te blazen. Na 
de uitvoering van de haalbaarheidsstudie en vei-
ligheidsstudie is de gemeente Zwijndrecht bereid 
tot onteigening.

Eind 2018 voerde LAMA Landscape Architects 
een studie uit naar de ruimtelijke en financiële 
haalbaarheid van dit plan. Ze zien het  fort als 
versterking van waardevolle natuureenheden, als 
levendig erfgoed, als havenmotor en als publieke 
ruimte. In de studie komt dit evenwicht tot uiting 
in een “voorkeurscenario”, waar zowel uitbreiding 
van slik en schor en versterking van de natuur  
ter hoogte van de rietvelden, de ontwikkeling 
van recreatieve infrastructuur met respect voor 
de verschillende historische lagen van het Fort 
en met aansluiting op de Defensieve Dijk, een  
horeca gelegenheid, als de ruimte voor  
haven-ondersteunende functies zoals kantoor,  
opleidingscentrum en overnachtingsmogelijk- 
heden de voorkeur genoot. 

Historiek 
Fort Sint-Marie maakt sinds lang deel uit van de beschermingsgordel rond Antwerpen. Dit was zo in de tweede helft van de 16e eeuw toen de Spanjaarden  
en Alexander Farnese, in reactie op de as fort Liefkenshoek en Lillo, twee tegenforten bouwden waardoor de stad Antwerpen toch kon afgesneden worden: de 
forten Sint-Marie en Sint-Filips. Beide forten werden met elkaar verbonden door een 730 meter lange brug van geketende boten. Hierdoor moest Antwerpen 
zich in 1585 overgeven ten voordele van de Spanjaarden.
Later, in de tweede helft van de 19e eeuw was het fort Sint-Marie een onderdeel van de Brialmont fortengordel. Vanaf 1961 kreeg het fort een bestemming en 
functie als marinebasis. Het binnendok dateert uit deze tijd. Nadien werd een deel van de gebouwen door de zeevaartschool Cenflumarin gebruikt en ook korte 
tijd ingezet als asielopvangcentrum via het Rode Kruis. De gebouwen op de site van het fort staan momenteel leeg.

Boudewijn Vlegels
Voorzitter Raad van Bestuur MLSO
Boudewijn.vlegels@beveren.be

Waasland Beveren gaat in de tegenaanval na de degra-
datie die hen door de strot geduwd is!  Dat ze daarbij al 
hun TV-gelden riskeren bewijst dat ze zeker zijn van hun 
zaak.

 RP

sPORT ANDERs
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De Dorpsfeesten gingen niet door maar een mens mag eens dromen. En dit 
was de droom van iemand op facebook

°°°
Een reporter moet het in deze tijden al heel ver gaan zoeken omdat er geen 

enkele activiteit door gaat. In onze zoektocht vonden we het clublied van 
Svelta Melsele

Wij stappen door het leven.
De sport brengt ons te gaar.

Zij is voor ons een streven,
En vormt ons vriendenschaar.
Blauwwit dat zijn de kleuren

Die sieren onze vlag.
Een shotter mag niet treuren,
De sport geeft hem de lach.

 
En als de Svelta wint,

Dan zijn wij blijgezind.
Och, is ’t een nederlaag,

Dan fier zijn, geen geklaag.
Het shotten zit ons in het bloed,

Voor geest en lichaam is het goed.
 

De voorlijn maakt de goalen,
Met d’hulp van d’halve backs

Is ’t offensief bevolen,
Zij doelen zonder taks.

En als de backs goed stuiten,
Zijn w’in ons element.

De keeper houdt z’er buiten.
Supporters zijn content !

 
Muziek : Flor Van Raemdonck

Tekst : Albert Neels

Het grafscHrift van de week:
In mijn droom:

 Hier ligt het virus eindelijk verslagen
En iedereen stopt nu met klagen

Den  est

Oplossing Crypto 60:  BIJL   MUZAK   AASETER   VADERLAND   
VOLKSWOEDE   KRUIMELDIEF   LAMPETTEREN   HEMELPOORT   
KERSTMENU   PUBEREN   AIRCO   RIJR   en dus …   IJZERSMELTERIJ

Op 17 mei overleed op 81-jarige leeftijd Flor Van de Velde in Zwijndrecht 
waar hij woonde. Hij was geboren te Elversele en woonde lange tijd in de 
Lindenlaan te Beveren waar hij onderwijzer was in de Centrumschool van 
1958 tot 1994.
Hij was een ‘meester’ die met zijn kinderen geregeld op stap ging. Zo herin-
ner ik mij dat zij van nabij het graven en installeren van de tunnel onder de 
spoorweg in het verlengde van de Bosdam volgden. Flor was bevriend met 
veel van zijn oud-leerlingen en hij verbaasde hen met de massa gegevens 
die hij van elke klas had bewaard. Veel van die dingen heeft hij later ook te 
boek gesteld.
Hij was een talentvol voetballer en daarover en over zijn werk als wieler-
reporter en persmedewerker lees je meer op p.7 in de rubriek ‘Wilde nou ies 
wa weten?’ waarvoor onze collega Paul onlangs nog 20 vragen stelde aan 
Flor.
Flor was overal geliefd en hij zal erg gemist worden.

RP

sPORT ANDERs
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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
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DE WEERBORSTEL OF  
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN 

De baas van Riekes is 
een kleine aannemer 
van bouwwerken maar 
met al die appartements-

gebouwen die er tegen-woordig in 
Beveren opgetrokken worden 
moet hij zich tevreden stellen met 
verbouwingswerken aan een-
gezinswoningen. Voor de corona-
lockdown had hij zijn beklag al 
eens gedaan tegen Riekes dat het 
vet van de soep was voor zijn 
bedrijf en dat er harder moest 
gewerkt worden door zijn 
personeel om het hoofd boven 
water te houden.
Nu ze een paar weken geleden 
terug aan de slag mochten gaan en 
hij Riekes bezig zag op zijn gemak 
een sigaret te rollen, begon hij weer 
‘dezelfde zaag te spannen’.
-  Ik vind dat uw werk niet rap 

genoeg vooruit gaat, zegt hij 
kwaad. Van hard werken is nog 
nooit iemand doodgegaan, als ge 
dat maar weet!

-  Dat weet ik wel, antwoordt Riekes, 
maar ik wil zeker niet de eerste 
zijn.

NEM NOU
Ons dialect heeft van die leuke woor-
den die een heel plastische beschrij-
ving geven. Vroeger hadden we op de 
plaatselijke kermissen naast de bots-
auto’s en de paardenmolen ook de 
KAKKEWALK. Men moest daar over een 
samenstelling van roltrappen en bewe-
gende platen lopen.
Het was zo ’n raar parcours dat je daar-
bij allerlei gekke figuren met armen en 
benen maakte.
En de naam was afkomstig van een 
soort negerdans uit Amerika waar-
bij heftig in de ronde werd gestapt, 
gedanst en gestreden om een soort 
brood te krijgen en er de goden voor 
te bedanken. De naam zou komen van 
cake (brood of koek) + walk (wande-
ling).
Ik ken nogal wat mensen die de naam 
‘kakkewalk’ tegenwoordig gebruiken 
om het hotsen en botsen met de auto 
of de fiets aan te duiden op plekken 
waar de straat na uitvoering van wer-
ken onzorgvuldig gerepareerd werd. 
Vooral treinoverwegen in Melsele lig-
gen er tegenwoordig kakkewalk-achtig 
bij.

RP

VOORSPELLERS EN PROFETEN …

Toen ik de eerste mail kreeg over een voorspelling over 
het opduiken van het coronavirus dit jaar, was het nog 
maart. Ondertussen kwamen er meerdere gelijkaardige 
mails. Eén van de eerste was het bericht over een boek uit 
1981 van de Amerikaan Dean Koontz met als titel The Eyes 
of Darkness ( De ogen van de duisternis). In dat boek staat: 
‘Rond 2020 zal een ernstige longziekte zich over de 
hele wereld verspreiden, de longen en de bronchiën 
aantasten en alle behandelingen weerstaan. Bijna meer 
verbijsterend dan de ziekte zelf zal het feit zijn dat het 
plotseling snel zal verdwijnen zoals het is aangekomen. 
Tien jaar later zal ze opnieuw aanvallen en dan volledig 
verdwijnen.’
Je vraagt je af hoe een succesvol auteur als Koontz zich 
aan zo ’n voorspelling waagt in 1981, wetende dat de 
bevestiging (of de ontkenning) binnen de 40 jaar kan 
blijken.
Gewoonlijk rakelt men bij grote rampen, zoals het corona-
virus er zeker een is, voorspellingen uit de duistere mid-
deleeuwen op die zo verouderd, kramakkelig of onduide-
lijk zijn dat je er niet anders dan om kunt lachen.

…HEBBEN ALTIJD ALLES …

De kampioen der voorspellers op alle terreinen en 
op wereldvlak kwam in de 16e eeuw op de proppen: 
Nostradamus. Hij was in 1503 geboren te Saint-Rémy-de-
Provence als Michel de Nostredame en werd apotheker. 
Volgens vele bronnen zou hij ook een arts zijn geweest 
en zoals veel van zijn collega's uit de renaissancetijd 
beoefende hij ook de astrologie. Hij is vooral bekend als 
ziener en auteur van Les Prophéties.
Hij had er, misschien door zijn ervaring als astroloog, een 
handje van weg om dingen te schrijven die vaag en voor 
verschillende verklaringen vatbaar waren. Daarenboven 
gebruikte hij niet enkel het klassieke Frans maar bediende 
zich ook af en toe van het Provençaals, de volkstaal van 
zijn streek. En op de koop toe schreef hij geregeld ook 
heel wat Picardische woorden en uitdrukkingen, een 

streektaal van het Franse noorden die hij zelf maar half 
en half begreep. Omdat hij in zijn voorspellingen of 
profetieën ook weinig of geen jaartallen gebruikte kon de 
verklaring alle richtingen uit en kan men er met gemak 
om het even welke interpretatie aan geven die past in de 
hedendaagse situatie.

…OP VOORHAND GEWETEN.

Wat te denken van “Van de ijdele eer van de onderneming 
en ongepaste klacht. Boten slingerden tussen de Latijnen, 
kou, honger, golven. Niet ver van de Tiber kleurde het 
land met bloed. En er zullen diverse plagen op de 
mensheid zijn”.
Zo schreef Nostradamus en sommigen zien daar nu een 
verwijzing in naar de corona-plaag die dit jaar in Noord-
Italië veel slachtoffers maakte. Ze gaan daarvan uit vooral 
omdat er sprake is van de Tiber, de Italiaanse rivier bij 
Rome. 
En wat denk je van volgende voorspelling van 
Nostradamus? ‘Vlakbij de poorten en tussen twee steden/
Zullen er plagen zijn die geen gelijken kennen/
Hongersnood in de plaag, mensen opgejaagd door 
staal/Huilend richting de grote onsterfelijke God om 
verlichting.’ Als je je geschiedenis kent moet je toch 
onmiddellijk weten wat de grote profeet daarmee 
bedoelde. Dat zijn de twee atoombommen die in 
augustus 1945 door Amerika op Japan gedropt zijn, 
één op de stad Hiroshima en één op Nagasaki(tussen 
twee steden!).

En als je dat niet gelooft…dan ben je van kwaaie wil!

RP


