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Mogelijke fusie tussen Waasland-Beveren en Yellow Blue, lees p. 9

Een museum van boeken

Jo Van Duyse

Een brug tussen politiek en administratie
Wilfried Andries
Alles evolueert bliksemsnel in onze maatschappij en iemand die twintig jaar
na zijn dood zou terugkomen, schrikt zich terug dood. De pluim en pen zijn
vervangen door een toetsenbord. Papieren dossiers zijn vervangen door
de harde schijf. De auto verdringt de fiets en zorgt voor een ruime actieradius.
We nemen het vliegtuig zoals vroeger een autobus. Zondag 28 november is
het weer zo ver, de dag van de wetenschap met aandacht voor natuurwetenschappen, technologie en techniek, ruimte, milieuzorg, gezondheid…
Wetenschap is enerzijds oorzaak van maatschappelijke problemen en
anderzijds een strohalm waar we ons aan vastklampen.

Een secretaris bekleedt een belangrijke plaats in het bestuur van een gemeente.
Ere-secretaris Roger Van Roeyen is onlangs overleden, Jan Noppe ging met pensioen. Tegenwoordig wordt de functie omschreven als algemeen directeur. De stoel
stond leeg. Examens werden uitgeschreven en afgenomen. Jo Van Duyse bleek
de geschikte man te zijn. Hij zit nu enkele maanden te acclimatiseren en zich in te
werken. Tijd voor een gesprek.

Vragen zijn er genoeg. Hoe bereiden we ons voor op de klimaatverandering?
Kunnen we koolstofdioxide terug uit de lucht halen? Hoe redden we de biodiversiteit? Zal er in de toekomst nog voldoende drinkwater zijn? Kan de natuur van een brand herstellen? Wat is er aan de hand met de populatie bijen?
Hoe ziet de toekomst van windenergie op zee eruit? Zijn er oplossingen
voor overbevolking en armoede? Is er een toekomst voor batterijaandrijving en
motoren met methanol of waterstof?
Wetenschap speelt net als muziek, poëzie, literatuur, beeldende kunsten
een belangrijke rol. Inzicht in exacte wetenschap kan de mens verrijken.
Wetenschap als kunst, als deel van ons cultureel erfgoed. En toch neemt
wetenschap een speciale plaats in. Ze kent nl. vooruitgang. Theorieën die in
vorige eeuw heilig waren, zijn ondertussen als een kaartenhuisje in elkaar
gestort. Van muziek of beeldende kunsten kunnen we niet direct zeggen dat ze
beter worden naarmate de eeuwen verstrijken. Brahms heeft Beethoven niet
overbodig gemaakt. De muziek van Bach blijft tijdloos. De Griekse en Romeinse
architectuur blijft ontzag inboezemen. We kunnen niet zomaar zeggen dat de
moderne kunst de Vlaamse Primitieven doet vergeten. Literaire genieën blijven
leesbaar.
Hoe vergankelijk daarentegen is de wetenschapper. Aristoteles was ongetwijfeld één van de briljantste wetenschappers uit zijn tijd, het neemt niet weg
dat een hedendaagse middelmatige leerling hem piekfijn zou kunnen
uitleggen wat er fout was aan zijn theorieën. Vesalius of Pasteur zou met
open mond de huidige geneeskundige technieken hoofdschuddend en
onbegrijpend aangapen. De grootste genieën moeten toezien hoe hun baanbrekende boeken van toen nu nog enkel om historische redenen worden
gelezen en verhuizen van de bibliotheek naar het museum. Wat niet betekent dat hun belang moet worden weggecijferd, want ze hebben de weg vrij
gemaakt voor nieuwe inzichten. De ene wetenschapper kon verder kijken
omdat hij op de schouder stond van de voorgaande.
Wetenschap is een menselijke activiteit die steunt op verbeeldingskracht,
creativiteit, wedijver, intuïtie, vernuft, werkkracht en …vergissingen.

Jo Van Duyse, geboren 1984, is een echte Beverenaar, kleinzoon van onze trouwe
abonnee Marcel Van Duyse die bekend stond als een gefascineerd leerkracht in
de Londenstraat en ondertussen met zijn 95 jaar nog altijd alert is. Jo volgde het
basisonderwijs in de Broederschool en nadien latijn-wetenschappen in de
St.-Maartencampus. Vele leerkrachten hebben hem begeesterd. De keuze voor het
vervolg was niet gemakkelijk, beseﬀende dat het je leven bepaalt. Achteraf bleek
het de juiste keuze nl. rechten aan de UFSIA in Antwerpen. Na de kandidaturen trok
hij met enkele collega-studenten naar Leuven op kot om de licentie af te werken.
De opleiding was breed zodat vele mogelijkheden open bleven, maar zijn interesse ging vooral uit naar administratief recht. Het is alsof de weg naar het schoon
verdiep al was uitgestippeld. Na de vijfjarige opleiding volgde hij nog een jaar
politieke wetenschappen. Het was de tijd van de grote hervorming in het hoger
onderwijs die op Europese leest werd gestoeld. Hij kwam terug thuis met twee
diploma’s: een master recht en een master politiek wetenschappen.
In 2008 beantwoordde hij een vacature bij AGION, een agentschap binnen
het Vlaamse ministerie voor onderwijs. Hij was er gedurende negen jaar stafmedewerker voor het nazicht van subsidiedossiers. In 2017 werd hij afdelingshoofd. Hij zag
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reusachtige bedragen passeren voor de infrastructuur van het Vlaamse en
het Brusselse Nederlandstalige onderwijs ook al blijft de nood aan nieuwe schoolgebouwen erg groot. Het gemeenschapsonderwijs heeft een apart beheer.

Albert Van Puyvelde

Algemeen directeur

De interesse in politiek bleef hem
achtervolgen. In 2020 ging Jan
Noppe met pensioen. De vacante
plaats was hem op het lijf geschreven als kruising tussen politiek
en administratie. 32 kandidaten
dachten er hetzelfde over, maar
procedures van 5 maand oordeelden er anders over. Er waren twee
schriftelijke proeven (een met
multiple choice en een met open vragen), een assessment (beoordelingsprogramma dat een sollicitant moet
doorlopen om te onderzoeken of hij
over voldoende talenten beschikt)
door een recruteringsbureau (met
psychische proeven, rollenspel…),
een gesprek met een onafhankelijke
jury, en een laatste assessment. Eind
maart besliste de gemeenteraad en
kon hij de eed afleggen. Oﬃcieel
begon zijn functie op 1 mei (al direct een verlofdag) en op 3 mei zetelde hij al in
het nieuwe gebouw.
Hij had gelukkig nog een gesprek met voorgangers wijlen Roger Van Roeyen en
met Jan Noppe. Het zijn grote schoenen om te vullen en de goede raad kan hij
best gebruiken.
Jo is iemand die met iedereen kan
samenwerken, dat merk je zo. Zijn
taak, samen met alle medewerkers,
is beleid voorbereiden en uitvoeren, terwijl de beslissingen in de
politiek genomen worden. Hij is een
ambtenaar, onafhankelijk en niet
partijgebonden. Een stabiele factor in het gemeentehuis. Hij bereidt
de agenda voor van de maandelijkse
gemeenteraad en het wekelijkse
schepencollege en maakt achteraf
de notulen.
Een tweede pijler van zijn functie is
het aansturen van personeel met meer dan 600 leden (met het gemeenteonderwijs erbij tellen we er meer dan 1000). Hij moet ervoor zorgen dat de diensten kunnen draaien, dat ze alle faciliteiten hebben om goed te functioneren. Eﬀectief en
eﬃciënt zijn de sleutelwoorden.
Opendeur nieuw gemeentehuis genoot van enorme belangstelling.
Sint-Maartencomité
Jarenlang is hij vrijwilliger bij dit comité en stond hij in voor de praktische
organisatie. Je kon hem aantreffen op de vrachtwagen met snoep
die een volledig traject afwerkt.
Hij volgde als secretaris Roland
Van Goethem op en had oog
voor grote en kleine dingen: aankoop
snoep en de St-Maarten tripel (enkel
verkrijgbaar op 11 november), maar
ook veiligheid. Tegenwoordig is hij
nog enkel lid van het bestuur (één
pet is genoeg) maar hij is er nog
steeds met hart en ziel bij. Het gesprek speelde zich af op 4 november.
Sint-Maarten haalt zijn Romeins pak
uit de kast en maakt zich klaar om
zijn ros te bestijgen.
We wensen Jo een eﬀectieve en efficiënte carrière. Na dit gesprek hebben we er een goed oog in.
WA
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IN MEMORIAM

Op 24 oktober overleed te Beveren Albert Van
Puyvelde, weduwnaar van Maria Bermyn. Hij was
geboren te Sint-Gillis-Waas op 30 juli 1933. Het echtpaar dat in de Pastoor Steenssensstraat woonde zorgde
meer dan 50 jaar voor hun twee kinderen, Anne en
Geert en voor hun 5 kleinkinderen. Zijn echtgenote ontviel hem 12 jaar geleden. Albert was een sympathieke
man met een fijne zin voor humor. Hij was postbode
van beroep en was gewaardeerd door de mensen op
zijn dienstronde om zijn vriendelijkheid en bereidwilligheid in alle omstandigheden. Ter Noten, een deel van RVT De Notelaar, werd het adres van zijn laatste
jaren. Zo lang hij kon maakte hij een wandeling naar de wijk waar hij vroeger
gewoond had en links en rechts maakte hij een praatje en gewoonlijk
eindigde dat in De Kring waar hij een wit wijntje en een koffie ging drinken.
Elisabeth Truyman

Op 31 oktober overleed zachtjes te Melsele thuis
en in familiekring Elisabeth Truyman, de weduwe
van Maurits Braem. Ze hadden twee kinderen, Gerda
en Herman. In haar jonge jaren beleefde zij een groot
drama door de verdrinking van twee van haar broers.
Zij en haar echtgenoot hadden een boerderij in de
Melselestraat en ze waren harde werkers. Het ritme van
de seizoenen beheerste haar leven. De laatste jaren
was dat rustiger geworden en kon ze vanuit haar woonst het komen en gaan
van de klanten in de hoevewinkel van haar zoon en schoondochter gadeslaan.
Op het overlijdensbericht en op het herinneringsprentje stonden bloemen.
Elisabeth was een echte bloemenliefhebster. De laatste jaren was ze fier op
haar steenrode geraniums die ze verzorgde als de sierstukken van haar
veranda.
Lutgart Afschrift

Op 31 oktober overleed in de palliatieve afdeling van AZ Nikolaas te Beveren Lutgart Afschrift,
de echtgenote van Jef Van Moere. Zij was te
Poesele geboren op 20 oktober 1935. Het echtpaar
dat 61 jaar getrouwd was, woonde in de Spoorweglaan (Melsele) en heeft 4 kinderen: Marieken, Eggerik,
Tinneken en Leen. Er zijn 8 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen
In hun huis waar je altijd welkom was, had je twee toegangsdeuren waarvan alleen de achterdeur gebruikt werd door familie, buren en de talrijke vrienden zodat elke bezoeker de bloemenpracht van Lutgarts aards
paradijs wel moest gezien hebben. Een van de kleinkinderen noemde haar
een plantenfluisteraarster. Zij was trots op haar ouders en familieleden over
wie ze zo graag vertelde en zeker ook over haar afstammelingen. De gulheid
en de zorgzaamheid voor klein- en achterkleinkinderen waren er spreekwoordelijk. In dit fragiel uitziend klein vrouwtje huisde een onverwachte
hoeveelheid energie die naar buiten kwam in een onbedwingbare woordenvloed. En aan hulpvaardigheid, moed en doorzettingsvermogen heeft het haar
nooit ontbroken. Haar uitvaart deed de kerk van Melsele nog eens zo goed
als vol lopen.
RP
Maria Van Asch
Het is nog maar van deze zomer geleden dat op onze
voorpagina het interview met de honderdjarige Maria
verscheen. Veel Beverenaars zullen haar nog gekend
hebben als de weduwe van apotheker en vroegere
SK Beverenvoorzitter Jan Van Ussel. Op haar hoge leeftijd is ze niet meer kunnen herstellen van de gevolgen
van een ongelukkige val enkele maanden geleden.
Op 6 november overleed ze in Heverlee. Maria en Jan
waren graag geziene persoonlijkheden in Beveren en in de Belgische voetbalmiddens. Samen maakten ze van dichtbij de gouden gloriejaren van SK Beveren mee in de jaren zeventig en tachtig. Na stopzetting van de apotheek in de
Kloosterstraat gingen ze bij hun dochter Annemie wonen. Na het overlijden van
Jan verhuisde ze samen met haar dochter naar een appartement in Leuven waar
ze tot aan haar overlijden verbleef. Maria beleefde een zorgeloze en prachtige
oude dag dank zij de zorg en de toewijding van haar kinderen. Het contact met
haar kinderen en hun vrienden hielden haar jong. De vakanties en weekendjes
aan zee waren voor haar gouden momenten waar ze telkens halsreikend naar
uitkeek. De Beverse Klok biedt haar vier kinderen en haar ganse familie haar
oprechte deelneming aan.
François

Eureka!
Aflevering 33
Gregor Mendel (1822-1884)
Erfelijkheidswetten

Kinderen lijken op hun ouders,
er moet dus een biologische
mechanisme van erfelijkheid zijn.
Hoe komt het dat als beide ouders linkshandig zijn, alle kinderen
dat ook zijn? Hoe komt het als
beide ouders rechtshandig zijn,
in bepaalde gevallen statistisch
één op vier van de nakomelingen
linkshandig is? Hoe komt het dat
een ziekte als mucoviscidose plots
opduikt?
In de 19de eeuw had men nog
geen notie van erfelijk materiaal
in de vorm van genen gelegen op
chromosomen in onze celkernen.
De kennis werd bekomen door
experimenten en kruisingen tussen verschillende erwtenrassen. Die werden
met veel precisie gekweekt. Het was monnikenwerk en inderdaad werden
de experimenten uitgevoerd door Gregor Mendel, een Oostenrijkse monnik ,
in een klooster in Brünn (nu BRNO in Tsjechië).
Hij kweekte vele jaren erwten die raszuiver waren om de erfelijkheid te
bestuderen. Hij moest zorgvuldig bijhouden welke plant welke bestoof.
Hij bestoof met een penseel de stamper en knipte bij die plant de meeldraden weg. Hij heeft daarbij geluk gehad, want de zeven eigenschappen
die hij bestudeerde lagen toevallig elk op een ander van de zeven paar
chromosomen. Hij ontdekte dat de ene eigenschap dominant is. Komen
de twee samen voor dan komt enkel de dominante tot uiting, ook als is de
recessieve aanwezig. Iemand kan dus rechtshandig zijn en ook drager zijn
van linkshandigheid (hij is dan heterozygoot voor die eigenschap).

In de vorige Klok konden wij putten uit het
rijke archief van Flor Van De Velde. Hij
besprak er de geschiedenis van de
Centrumschool. Dat de gebouwen
best wat mee onderhoud zouden
krijgen, lezen we in zijn brief aan
het Schepencollege die Flor in
1977 hierover schreef. Hij somde
heel wat ‘mankementen’ op. Zo
beschreef hij de toestand van het schilderwerk aan de dakgoten dat er met ganse ‘lappen’ afhing, de ramen in de refter
vallen bijna uit de gevel, de afwatering van het dak is zo slecht
dat de muren groen worden van overlopend water, aan de grote toegangspoort is geen kruk, voor die poort ligt een diepe put waar men al wat
stenen heeft ingegooid, de kleine toegangspoort heeft maar een kruk
langs één kant, de afwatering van de kleine speelplaats ligt onderste boven
(de rooster ligt op het hoogste ipv op het laagste punt), de deuren van de
wc’s moeten geschilderd worden, de lichtkasten in de toiletten zijn zodanig geroest dat ze binnenkort kapot zullen zijn. Tenslotte vraagt Flor ook
twintigeeuwse toiletten. In het archief van meester Flor staat verder niet of
de werken uitgevoerd werden.
J.B. (wordt vervolgd)

NOVEMBERGEDICHT
Wanneer ik dood ben liefste,
zing geen droef lied voor mij
En plant geen rozen op mijn graf of geen cipres erbij.
Buig over mij als groen gras in druppels dauw gekleed
En als je wil, herinner
en als je wil, vergeet.
Ik zie daarginds geen schimmen,
ik voel de regen niet,
Ik hoor daarginds geen nachtegaal
die zingt als van verdriet,
En dromend in de schemer die opdoemt noch verglijdt,
Vind ik herinneringen,
vind ik vergetelheid
Christina Georgina Rossetti
Met dank aan De Passanten die ons dit gedicht bezorgden, met
name Tine, Greet, Juliette, Erna, Irene
RP

Hij ontdekte een aantal wetmatigheden die aanleiding gaven tot de wetten
van Mendel die hij publiceerde in 1866. Wanneer hij bv. een plant met gladde erwten kruiste met een met gerimpelde erwten, bekwam hij hybriden
die allemaal gladde erwten produceerden. (uniformiteitswet of dominantiewet). Na zelfbestuiving bij deze populatie, kwam in de volgende generatie gerimpelde erwten terug tevoorschijn in een verhouding van 1 op 4
(splitsingswet). Zijn bevindingen kregen aanvankelijk weinig aandacht, maar
rond 1900 werd zijn werk herontdekt en verfijnd.
WA

Spreuk van 't jaargetij

Zwaait de winter in november al met zijn staf ,
zijn rijk vindt snel zijn graf.

GUST
Och, zei Gust, gisteren was ik in het cultureel centrum Ter Vesten.
Op alle toiletten hing de volgende boodschap ‘Gebruik Toiletten,
maximum 4 personen’. We hebben het geprobeerd, maar geraakten maar maximum met drie personen in zo’n toilet.

DE MUNCK
elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren
TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking
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VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

N.a.v. de tekst van het Beverse Sint-Maartenslied dat ik in vorige Klok
publiceerde kreeg ik de vraag: Wie is Sinte-Kruk?
Naar sommigen beweren werd vroeger door de groepjes kinderen die aan
de deuren kwamen zingen op 11 november een Sinte-Kruk meegedragen.
Dat was de kleinste en de lichtste van het gezelschap, hij werd verkleed en
werd door de anderen op een kruk (= een draagstoel) meegedragen.
Een ander Sint-Maartenslied vertelt de historie van de heilige soldaat
Martinus. Maar dat was te lang om in de kou aan de deuren te staan zingen.
Sint-Maarten reed door weer en wind
Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten reed door sneeuw en wind
Zijn vurig paard droeg hem gezwind,
Sint Maarten reed met licht gemoed
Zijn mantel dekt hem warm en goed.
Een oude, een oude,
een oude man zat langs de baan
en sprak de ridder smekend aan:
“Ach, help mij toch uit deze nood,
`k vind in deez' harde kou mijn dood.
Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten innig aangedaan
blijft voor de arme beed'laar staan.
Hij trekt zijn slagzwaard uit de schee
en snijdt zijn mantel glad in twee.

Ik begin vandaag het doorbladeren van een stapel kranten vanaf 1 januari
1967. De nieuwe reglementen op de rijbewijzen komen in voege. Tussen
18 en 21 jaar moet men een theoretisch examen doen. Personen ouder dan
21 jaar, krijgen een rijbewijs zomaar toegestuurd als ze er om vragen.
Verder staat letterlijk in de tekst: zelfs personen die geen auto hebben,
kunnen een rijbewijs aanvragen. Waar is de tijd ? Op de gemeenteraad
wordt ook beslist om de bibliotheek uit te breiden met een discotheek en
een jeugdbibliotheek. Verder beslist men om verwarming te installeren in
Cortewalle. Tot hiertoe deed men dat met open haarden en in de keuken
een stoof. In de krant wordt verder aangekondigd dat de ‘zeven weken’
beginnen. Dat is de periode voor de plechtige communie en de gelukkigen
moesten gedurende zeven weken dagelijks naar de mis. En het ergste was,
de aan- en afwezigheden worden dagelijks gecontroleerd. Aangezien men
naar de mis van 8 uur moest gaan, mocht iedereen te laat in de klas komen.
Dat was dan toch één positief punt. Een wanhopige duivenmelker laat
weten 2000 frank beloning te geven aan diegene die hem helpt bij het
oplossen van een diefstal. Uit zijn kot zijn 6 jonge duivinnen verdwenen.
Om te kweken of om op te eten ? Op het oud kerkhof liggen nog altijd de
politieke gevangenen. De gemeenteraad beslist om hen ook over te
brengen naar het nieuw kerkhof. De jeugdraad heeft één chronometer en
twee kompassen aangekocht. De verschillende jeugdbewegingen mogen
die beurtelings gebruiken. In Melsele gaan de vijfde aardbeifeesten door
die de volle tien dagen duurt. De gemeente Beveren zoekt één tuinier
mét ervaring. Dat is ongetwijfeld de start van de beplantingsdienst. Tegenwoordig zijn er tientallen personeelsleden en nog heel wat firma’s die de
beplantingen van onze grote gemeente onderhouden.
J.B. (wordt vervolgd)

Wat Blijft

Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten geeft vol medelij
hem 't grootste stuk en rijdt voorbij.
Sint Maarten reed met licht gemoed
Zijn halve mantel dekt hem goed.

Je zoenen zijn zoeter

Sint Maarten, Sint Maarten,
Sint Maarten van zijn tochten moe,
legt zich te rusten welgemoed.
Tot loon van 't geen hij heeft verricht,
ziet hij des nachts een helder licht.
Een oude, een oude,
een oude man verschijnt voor hem
en spreekt met zachte hemelstem:
“Ik ben uw Jezus, gij gaaft mij
dees mantelhelft uit medelij!”
RP

Je zoenen zijn zoeter dan
zoeter dan honing en ik vind je
mooier en liever, liever
en aardiger nog dan de koning.
We gaan samen liggen
een eind hier vandaan
we maken van takken
van takken en blaadjes
een vloer en een dak,
dat was onze woning,
of ik was het tuintje
en jij was de tent
daar gingen wij wonen
en blijven en horen
o rep je mijn liefje
ik heb je zo graag
nu of nooit samen slapen
want we zijn er
alleen maar vandaag.
Judith Herzberg (1934)

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45
thuisverpleging.beveren@gmail.com
WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE

In de tuin
Verleden week zag ik tijdens een boswandeling in het Zoniënwoud een heksenkring van nevelzwammen. Volgens paddenstoelenexperten wil dat zeggen dat de
herfst op haar einde loopt en we stilaan overgaan naar de winter. Nevelzwammen
verschijnen meestal maar als de herfst vergevorderd is en de meeste bladeren gevallen zijn. Een heksenkring is een verschijnsel in de natuur waarbij paddenstoelen een cirkelvormige kring maken. Die ontstaat doordat een spore van een paddenstoel in alle richtingen gelijkmatig uitgroeit zoals een karrenwiel. Daarna sterft
de binnenkant van de zwamvlok af waarbij enkel de buitenste rand van het wiel
blijft leven en van waaruit de paddenstoelen dan oprijzen. Voor natuurliefhebbers

Beuken in het bosreservaat van het Zoniënwoud.

Bosreservaat Zwaenepoel.
is dat altijd speciaal en leuk om te zien.
Het Zoniënwoud is ongeveer 5000 ha groot en staat bij de meeste mensen bekend als het grote beukenbos aan de rand van Brussel. Maar weinigen weten dat
sommige delen ervan werden opgenomen in de lijst van ‘natuurlijk’ Unesco Werelderfgoed onder de noemer ‘Oude beukenbossen en oerbossen van beuk in de
Karpaten en andere regio’s van Europa’. Die vijf delen van het bos, samen goed
voor iets meer dan vierhonderd hectare, maken deel uit van 94 uitzonderlijke beukenbossen uit 18 Europese landen die gezamenlijk het grootste werelderfgoed
vormen. Het gaat hier over de percelen die door de vroegere houtvester Joseph
Zwaenepoel, die trouwens nog in leven is, werden beschermd in 1983 en sindsdien onaangeroerd en onbeheerd zijn gebleven. Daar heeft zich de natuur dan
spontaan kunnen verder ontwikkelen. Daar wordt niet meer gekapt, gevallen bomen blijven liggen en men laat er groeien wat wil groeien. De biodiversiteit aan
bosbewoners, zowel planten als dieren, is daar dan ook bijzonder groot.
Tijdens zo’n herfstwandeling kom je onder de indruk van de pracht van de eeuwenoude beuken- en hier en daar ook eikenbomen. De goudgele verkleuring

van de beukenbladeren overheerst in de
boomkruinen en op de
grond. Wie nu nog wil
genieten van dat schitterend spektakel moet
zich haasten want binnenkort is dat gedaan.
Een boom die je daar
zeker niet zal tegenkomen, maar wel in
tuinen en parken, is de
aardbeiboom (Arbutus
unedo). In deze periDe vruchten van de aardbeiboom.
ode van het jaar valt hij
op door de rode, op aardbeien gelijkende bessen die nu de boom sieren. Het is
een boom die afkomstig is uit landen rond de Middellandse Zee, maar ook aan
de westkust van Ierland is er -hoe is dat mogelijk- een grote populatie aanwezig.
Eigenaardig genoeg groeit hij in Ierland op een zeer kalkrijke bodem, wat zeer uitzonderlijk is voor een lid van de familie van de heideplanten. Die groeien normaal
gesproken altijd op een zure bodem. Ook heel speciaal is het feit dat hij bloeit in de
nazomer met bloemen die op belletjes lijken terwijl de vruchten van het jaar voordien er nog aanhangen. Wie in de tuin nog een beschut plekje heeft kan ik deze,
dikwijls knoestige, boom of struik zeker aanraden. Voor de smaak van de bessen
moet je het niet doen, die zijn niet zo lekker. De wetenschappelijke naam unedo
wil trouwens zeggen ‘eet
maar één’, want dan heb
je er al genoeg van. Maar
voor de mooie bloei, de
opvallende vruchten en
de mooie schors is het
een aanrader. Bovendien
is het voor mijn part met
het oog op de klimaatverandering een blijver want
goed bestand tegen de
droogte en een zonneklopper.
De vruchten van Crataegus lavallei.
Ook een opvallende
boom in deze tijd van het
jaar is de meidoorn Crataegus x lavallei ‘Carrierei’.
Zijn dikke, rode vruchten
steken nu scherp af tegen
zijn grote, donkergroene
bladeren. In december
zullen die bladeren verkleuren naar mooi geeloranje. Bovendien heeft
hij in mei schitterend
gebloeid met grote witte
bloemschermen waar de
bijen gek op waren. Een
Verzameling slangendennen arboretum Tervuren. prachtige tuinplant!
Nog een tip: wanneer je dan toch de trip naar het Zoniënwoud maakt is het zeer
de moeite om dan ook in één van de aangrenzende arboretums een wandeling te
maken. In dat van Tervuren zijn de bomen verzameld volgens hun geografische
verspreiding. Zo heb je verzamelingen van Europese, Aziatische en Amerikaanse
boomsoorten en de meeste zijn al op volwassen leeftijd. Je kan bijvoorbeeld daar
wandelen van de boomsoorten van Alaska tot aan de bomen van het zuiden van
Argentinië en van die van Noord- Europa tot aan die van het zuiden van Japan.
Maar als je ze allemaal wil bewonderen moet je er toch een dagje apart voor uit
trekken.
François

Muziek verzacht de zeden

CRYPTO 95: ZOEK HET WOORD (O

PLOSSING IN DIT NUMMER)

ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

Trouwe lezers van deze rubriek denken misschien dat mijn interesse
voor muziek is gestopt ergens eind jaren zeventig of tachtig van vorige
eeuw. Niets is minder waar. In de jaren tachtig en negentig was ik een
fervent aanhanger van de toenmalige bluesrevival. Het Belgian rhythm
and bluesfestival in het Limburgse Peer was jarenlang één van onze
vaste afspraken. Vanaf de eerste editie in 1985, ontstaan na het uitdoven van de Peerse Feesten, was ik van de partij. Vooral veel nieuwe topgitaristen trokken mijn aandacht. Uiteraard Stevie Ray Vaughan, maar
ook bv. Ronnie Earl, Robert Cray of Duke Robillard.
Ook acts zoals The Paladins, The Fabulous Thunderbirds of Spencer
Bohren werden mijn favorieten.
Nadat het festival eerder kleinschalig begon, groeide het jaar na jaar,
zonder evenwel uit zijn voegen te barsten. Het publiek was heel divers.
Naast lokale gezinnen met jonge kinderen die vooral overdag afzakten
waren er ook talrijke ruige motards met zware Harley’s die het geheel
een heel ander cachet gaven. In al de jaren dat ik Peer heb bezocht, viel
het me echter steeds op hoe vriendelijk alles verliep. Sommigen zagen
er dan misschien wel heel stoer uit maar hadden meestal een hart van
goud.
Ongeveer vanaf de eeuwwisseling ontdekte ik sporadisch nog enkele
bands die boven de middelmaat uitstaken maar niet zo bekend werden bij het grote publiek: Antony and the Johnsons, Lake Street Dive ,
C.W. Stoneking en Nick Waterhouse om er maar enkele te noemen.
De drie laatste acts zag ik al één of meerdere keren live aan het werk.
Al deze artiesten zijn zeker een Googletje waard en komen in de
toekomst misschien nog wel aan bod in deze rubriek.
Heel recent, na de strikte coronamaatregelen, trok ik met mijn beste
vriendin naar een uitverkochte zaal Trix in Antwerpen om de Belgische
band Millionaire aan het werk te zien, het stevigere gitaarwerk dus. De
band met frontman Tim Vanhamel timmert ondertussen ook al meer
dan twintig jaar aan de weg. Ooit speelden ze in het voorprogramma
van Foo Fighters en Queens of the Stone Age, maar die dagen liggen
toch alweer een tijdje achter ons. Af en toe hoorde ik flarden Tom Waits,
Rage Against the machine of zelfs Deep Purple maar over het algemeen was het hoge tempo van de nummers iets te uitgesproken om
echt boeiend te zijn. Verrassende tempowisselingen zijn blijkbaar niet
aan Millionaire besteed. Ruben Block, zanger-gitarist van Triggerfinger,
die vlak naast ons stond kon zich begrijpelijkerwijze wel vinden in de
aanpak van de band. Ieder zijne meug, zegt men bij ons…
Tenslotte, Trix (vroeger Hof Ter Lo) blijft tot nader order nog altijd één
van de beste locaties in de buurt voor middelgrote optredens. De
zaal heeft een opvallend goede akoestiek en de verschillende hoogteniveaus in de zaal zorgen ervoor dat je praktisch altijd een uitstekende kijk hebt op het podium. Iets wat bv. in de Casino in Sint-Niklaas
helemaal niet het geval is.

KRUISWOORDPUZZEL 269
HORIZONTAAL:
(1) bep. smaak (5) op welke manier (7) gebedshuisje (9) Nederlandse
jongensnaam (11) slag
(13) en andere (15) verleden tijd van boffen (17)
rivier in Italië (18) uitroep
(aandacht trekken) (19)
gecastreerde stier (21)
kruipend dier (23) compagnie (24) muzieknoot
(25) Franse tegenhanger
v NV (26) merk v keukenapparatuur (29) nimmer
(31) plant met stekels (32)
radon

VERTICAAL:
(1) streven naar (2)
onklaar (3) Europees
kampioenschap (4) Egyptische zonnegod (5)
noodkreet (6) merk v ijs
(8) paardenkracht (10)
Belgische koningin (12) ziener (14) management team (16) supporters (20) hees (21) afvalverwerkingsbedrijf (22) bep. zwemvogel (24) concurrent van windows (27) ante christum (28) gran
turismo (30) binnen

Alleen spijtig dat de bar het groot aantal aanwezigen niet aankon…
Paul Verelst
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Wilde

nou ies wa weten?
20

vraagjes aan

Ik ben Ann Cools, geboren in 1955 in Oostende, maar ik heb er nooit gewoond,
want papa was militair. We woonden o.a. in Kassel (Du.) en vanaf 1960 in
Sint-Niklaas. Ondertussen gehuwd en mama van twee zonen, kwam ik in 1984 in
Melsele wonen, omdat het dorp ideaal gelegen is om – beroepsmatig - naar alle
uithoeken van het land te reizen. Er kwam nog dochtertje bij. Binnenkort woon
ik dus 40 jaar in Melsele. Afgestudeerd als germanist in een periode waarin de
gevolgen van de besparingen van de Sint-Anna-akkoorden volop voelbaar
werden, was ik genoodzaakt mij te heroriënteren. Ik vond werk op het ACW als
lesgever voor langdurig werklozen. Toen Miet Smet Minister van Arbeid
werd, mocht ik het kabinet versterken. Van daaruit werd ik uitgezonden als
PWA-coördinator voor het Waasland. Die job heb ik bijna 20 jaar (heel graag)
gedaan. Ondertussen ben ik ook bijna 35 jaar actief in de gemeentepolitiek.
In 1992 volgde ik Jos Aps op als OCMW-raadslid. In 2000 werd ik opnieuw
OCMW-raadslid en tussen 2007 en 2012 was ik schepen-voorzitter van het Bevers
OCMW, als enige vrouw ooit. Onze ploeg kon o.a. WZC De Notelaar zetten, en bij
ons vertrek stond WZC Briels, De Bron en De Stroom in de steigers. Van 2012 tot op
heden ben ik voorzitter van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.
Vanaf 1 januari 2023 geef ik in principe de fakkel als voorzitter door. Ik ben dan tot
2024 nog alleen gemeenteraadslid …
Toch heb ik geen angst voor het grote ‘zwarte’ gat: ondertussen ben ik al jaren
actief in verscheidene verenigingen: AXIS4peace, de Hertogelijk Heemkundige
Kring, het Orgelcomité van Melsele, KWB-Melsele en in het Aardbeicomité. Ik heb
vijf schatten van kleinkinderen, en twee van hen breng ik dagelijks in Melsele naar
school. Mijn ouders leven allebei nog en die houden ook van een regelmatig
bezoekje. Dat gepensioneerden geen tijd hebben, kan ik alleen voluit beamen …
maar we doen het zo graag!

Ann Cools

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Met de slagroomspuitbus mondje vol slagroom spuiten – zaaaaalig!
Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Groen – bloeiende Toscaanse jasmijn
Wat is je favoriete boek aller tijden?
Da’s een moeilijke: als Germanist lees ik boeken ook een beetje met een
technisch oog, niet puur emo. Ik hou van de boeken van Ken Follet, omdat
die goed geschreven zijn (bloemrijk woordgebruik, stevig gebouwde zinnen,
meeslepend) en omdat de verhalen zich afspelen tegen een historische
achtergrond waar grondig onderzoek aan voorafgegaan is. Om diezelfde redenen
was ‘Wilde Vrouw’ van Jeroen Olyslaegers een revelatie.
Hoe kom je tot rust?
Aan het water … op een of andere (zee)dijk kijken naar het water, of het nu
stormachtig of stralend weer is … het water vloeit altijd … onverstoorbaar … dat
geeft me een ongelooflijke rust
Welk is je lievelingsgerecht?
Asperges à la flamande als voorgerecht en als hoofdgerecht een zeetong
gebakken in ‘beste’ boter met frietjes
Wat was je aangenaamste ervaring?
Mijn kippevelmoment: op de stampvolle tram in Lissabon enkele jaren geleden,
toen een oude man zachtjes, als voor zichzelf, fado begon te zingen, en iedereen
stil werd om te luisteren – indrukwekkend!
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Italië – mijn favoriete stad: Rome
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden?
(en waarom?) en wie is/was de sympathiekste (groot)
Beverenaar?
De grootste Belg is voor mij Zuster Jeanne Devos.
De Beverenaar voor wie ik het meest bewondering heb
is pastoor Sabot omwille van de rol die hij zo lang gespeeld
heeft in de Melseelse gemeenschap: een mens tussen de
mensen.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Zingen is voor mij het allerbelangrijkste, vooral klassiek, maar ook jazz en lichte
muziek. Mijn leraar klassieke zang is Godfried Van de Vyvere en Sandy Maesen
leerde mij jazz en lichte muziek brengen. Ik werk ook graag in mijn moestuintje …
vooral om de kleinkindjes te tonen waar alles vandaan komt. Tja … lerares tot in
de kist
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
In de klassieke zang is Cecilia Bartoli een fenomeen. Bekijk maar eens een filmpje
op you-tube! In de jazz is de warme stem van Ella Fitzgerald zo ongelofelijk mooi.
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Wat er zeker bij moet zijn is ‘What a wonderful world’ (Bob Thiele & George Weiss)
en Maria die tussen de linden
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Zingen is als sporten: de controle over je ademhaling, het gebruik van je buikspieren, je houding, heeft alles met sport te maken😊  Ik  zie  wel  graag  tennis  op
TV, maar ik heb een absolute hekel aan formule1-wedstrijden en koersen (vooral
de urenlange commentaar waarvan je denkt ‘waar blijven ze het halen?’)
Wie bewonder je?
Celine Van Geertsom: stel je maar voor, doorheen alle weer, bij dag en bij nacht,
op je fiets, naar een afgelegen boerderij rijden, in een tijd waarin er alleen nog
maar zandwegeltjes waren, soms alleen verlicht door de fietslamp, om daar een
kindje ter wereld te helpen komen … je moet het maar doen … En zo een heel
dorp …

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Geef mij maar de stad … en de zee!!!
Wat is voor jou geluk?
Samen zijn met mijn kinderen en kleinkinderen
Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Een glaasje cava, maar mag ook een glaasje rosé zijn
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een goed boek lezen
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Aan de Schelde
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Trump
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat ik mijn moeder steeds vroeg waarom ze op haar trouwfoto een bloemkool
vast had (was eigenlijk een compact boeket witte bloemen). Pas op mijn
12’de ontdekte men dat ik een bril nodig had.
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JACQUES GEEFT RAAD
In Kallo kan men deze dagen meerdere keren een komisch stuk gaan
bijwonen. De Kallosino boys vertonen ‘Schandalig Rijk’ op 19, 20, 26, 27
november (om 20 uur) en op 21 en 28 november (om 15 uur).
De voorstellingen gaan door in de Katholieke Kring Beveren en kaarten via
0497 707 808.
De acteurs van TAK stellen de dolle komedie ‘Romeo en Julia’ voor.
Eerst voeren ze het stuk 6 maal gratis op als dank aan de medewerkers van
het vaccinatie centrum (chapeau mannen van TAK).
Daarna kan iedereen komen kijken op 20, 23 en 28 november en ook op 3 en
12 december.
Het stuk draait om al dan niet vermeende homotoestanden in een hotel in
Tirol en wordt opgevoerd in theater De Gekke Haan, Hoog Kallo.
Tickets kunnen aangevraagd worden via 0474 280 743.
Ronny Aelbrecht laat van zich horen met de première van een nieuw stuk
‘Znork’ in Ermenrike Kieldrecht. Ver weg in de ruimte woont Znork op de
planeet Znap. Hij maakt liefst acrobatische vluchten met zijn gepimpte UFO
en wil er zelfs meer naar de aarde vliegen. Ronny toont ook opgenomen
‘ruimte clips’ en er zijn wel heel wat speciale eﬀecten.
De voorstellingen gaan door op 20 november (om 15 uur) en op 21 november
(om 10.30 uur).
Kaarten à 5 (kinderen) en 7 (volwassenen) euro en alle kinderen krijgen
daarenboven een Fritzi box, aangeboden door Frituur ’t Patatje.
Bestellen via 0476 33 84 03.
Op woensdag 24 november kan u om 19.30 uur terecht in de Bib van Beveren
voor een workshop ‘brieven naar de gevangenis’. Men kan antwoorden op
de boodschappen, vragen en gedachten van de gevangenen van Beveren.
De brieven komen in de gevangenis terecht, waardoor een actieve dialoog in
gang wordt gezet. Deze activiteit kadert binnen het Vlaams Dialoogproject
waarbij men een samenleving gericht op herstel wil bevorderen

ONS ELSKE
Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand;
iedereen denkt er genoeg van te hebben.
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
Gele ditjes,

blauwe datjes.

Ronny Van De Vijver overleden.
Op 31 oktober overleed ex-wielrenner Ronny Van
De Vijver. De renner uit Bazel werd 76 jaar en was
gedurende 13 seizoenen prof. In de jaren zestig en
zeventig had Beveren en haar deelgemeenten
Melsele, Haasdonk en Vrasene ieder jaar een profkoers. Vier keer slaagde Van De Vijver er in om zijn vele
Wase supporters te plezieren met een zege in GrootBeveren : in zijn eerste profjaar in 1969 (toen hij bij
Flandria ploegmaat was van Roger De Vlaminck) won
hij in Beveren. In 1971 won hij in Haasdonk, in 1973
terug in Beveren en in 1974 opnieuw in Haasdonk.
Ronny Van De Vijver werd prof in 69 nadat hij
bij de amateurs Gent-Wevelgem en een rit in de
Ronde van België had gewonnen. Bij de amateurs reed hij, zoals de meeste
Wase renners toen, voor WSC Vooruit Sint-Gillis (het team met de blauw-witte
shirts van Bieren De Koninck). In de 13 jaar dat hij prof was, won hij 34 keer.
De meeste van zijn zeges waren in kermiskoersen maar er staan ook enkele
meer prestigieuze overwinningen op zijn erelijst : een rit in de Vierdaagse van
Duinkerken, de 1 mei-prijs in Hoboken, de Grote Prijs Samijn. Op klassiek gebied
werd hij 16de in Luik-Bastenaken-Luik van 1977 en 10de in de E3-rijs in Harelbeke
in 1978. Ronny reed voor de legendarische Belgische ploegen Flandria, Ijsboerke
en Goldor.
Na zijn eigen wielerloopbaan organiseerde hij in Kruibeke de semi-klassieker
“Omloop der Wase Scheldeboorden”, waarvan de betreurde Wouter Weylandt in
2008 de laatste winnaar was.
RB
Ivan Trickovski is het scoren nog niet verleerd.
In de zomer van 2013 huurde Waasland-Beveren
de Macedonische aanvaller van Club Brugge
IVAN TRICKOVSKI. In juli 2012 had Club Brugge
1,2 miljoen euro betaald aan het Cypriotische
Apoel Nicosia voor de spits maar die kon bij
Brugge geen basisplaats verwerven. Bij Waasland-Beveren lukte dat wel maar 5 goals in 33
wedstrijden was nu ook niet direct een succes.
Na zijn avontuur op de Freethiel speelde hij
nog een seizoen bij Al Nasr uit de Verenigde
Arabische Emiraten waarmee hij de beker won
en het Poolse Legia Warschau waarmee hij
kampioen werd. Nadien trok Ivan terug naar
Cyprus, naar AEK LARNACA. Hij is daar ondertussen al aan zijn zesde seizoen bezig. Scoren
is hij nog niet verleerd. In het aan de gang zijnde seizoen staat zijn teller op
8 na 8 wedstrijden. In totaal scoorde hij voor AEK Larnaca al 111 goals in 185
wedstrijden. Hij kwam voor club ook al 27 keer in actie in Europese duels.
Trickovski is er ondertussen al 34 geworden en de 64-voudige Macedonische
A-internationaal wordt genoemd als nieuwe aanvaller voor het volgende seizoen
bij het Indische ATK Mohun Bagan, een ploeg uit Calcutta.
RB
Patrick Van Kets aan de slag in India.
Vorig seizoen degradeerde Waasland-Beveren
en dat had als logisch gevolg dat het trainersduo
Nicky Hayen en Patrick Van Kets moesten vertrekken. Hayen wacht voorlopig op een nieuwe
uitdaging, assistent Van Kets heeft al een job…
niet bij de deur. Hij wordt T2 in het verre India. Bij
Kerala Blasters (waar ook gewezen KSK Beverendoelman GRAHAM STACK ooit actief was) wordt
hij assistent van Ivan Vukomanovic, die we nog
kennen als speler van ondermeer Lokeren en
Antwerp. Een buitenlands avontuur is niet nieuw
voor Patrick Van Kets want als speler was hij tien
jaar aan de slag in het buitenland (tussen 1993 en 2002). Vooral bij Le Mans was
hij succesrijk, tot vorig jaar was hij er nog topscorer aller tijden . Hij speelde ook
nog bij Niort, Ajaccio, Red Star Paris , Racing Paris en Albi. Ook zijn trainersloopbaan startte hij in Frankrijk bij het Corsicaanse AS Porto Vecchio waar hij in de
periode 2008-2012 werkte. In België was de Rumstenaar assistent bij Standard en
Sint-Truiden.
RB

F.C. Bosdamschool
Traditiegetrouw vindt in onze gemeente op 11 november de Sint-Maartenviering plaats. Als Romeins soldaat te paard, zonder mijter of lange baard,
rijdt hij van school tot school, van wijk tot wijk en strooit snoepgoed.
Uiteindelijk is er de massagriel op de Grote Markt.
Voorheen deed Sint-Maarten de scholen niet aan, hij reed wel te paard van
wijk tot wijk.

Het elftal van de leerkrachten november 1981. Van links naar rechts. Staande
ref. Van Mieghem, Emmanuel D’Hamers, wijlen Hugo Van Gasse, Rudi Leys,
Ronny Aelbrecht, wijlen René Van Raemdonck (Melsele), Roger Van Laere.
Zittend: wijlen Marcel Verbraeken, Jan Braem, Karel Bosman, Erik Smet,
Wilfried Andries.
In afwachting van de massagriel, organiseerden de leerkrachten van de
Centrumschool een voetbalwedstrijd tegen de ouders van leerlingen. Ludo
Braem, vader van Katrien, zat ook in de organisatie. De wedstrijd vond plaats
op het vroegere terrein van F.C. Bosdam in de Hof ter Wellelaan. De uitslag is
ons niet bekend en had ook geen belang.
Karel Bosman

Femke De Bruyn zilver op Belgische kampioenschappen Judo
Femke De Bruyn, lid van de Koninklijke
Judoclub in Beveren-Waas, heeft op
donderdag 11 november de zilveren
medaille behaald in de -70kg op de Open
Belgische Judo Kampioenschappen in
Herstal.
Een echte opsteker voor de laatste jaar
junior, die na een knieblessure hard heeft
terug geknokt en ook gedurende de
moeilijke pandemie periode, constant de
trainingen heeft opgenomen met dit als
fantastisch resultaat.
Haar 1e en 2e wedstrijd werkte ze snel met
ippon (vol punt) af.
Femke en haar coach.
De volgende partij moest ze opnemen
tegen Belgisch internationaal Lola Mansour.
In een tactische wedstrijd met positief judo van Femke, liep Mansour tegen
3 straﬀen op en dit bracht Femke in de finale.
In de finale tegen Maxine Heyns was Femke heel dominant gedurende de
hele wedstrijd. Een kleine onoplettendheid van Femke leverde echter een
Waza-Ari (half punt) op voor haar tegenstandster.
Jammer genoeg slaagde ze er niet meer in om dit recht te zetten.
De ontgoocheling voor het verlies van goud, werd toch wel snel omgezet in
het winnen van zilver door Femke. Hard werk met de juiste ingesteldheid en
de begeleiding en ondersteuning van vader/coach Gust is de garantie voor
volgende sportieve successen.
Bruno Bertels

SPORT ANDERS
Waasland-Beveren werd in 2010 als fusieploeg opgericht, maar dat willen
ze nu terugdraaien. De nieuwe CEO, Antoine Gobin, heeft de hand gereikt
aan dorpsgenoot Yellow Blue SK Beveren om weer samen als KSK Beveren
door het leven te gaan. Onderhandelingen plus de toekomst zullen moeten
uitwijzen of water en vuur verenigbaar zullen zijn.
RP
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De Wetenschapper
Regen vangen

Bij een regenbui zetten we er reflexmatig flink
de pas in of steken we op de fiets een tandje
bij. Je wil zo droog mogelijk op je bestemming
aankomen, maar is dat wel verstandig. Vang
je meer regendruppels als je hard fietst? Of
juist minder omdat je sneller op de bestemming
bent?
Specialisten in turbulente stromingen bestudeerden het fenomeen en
analyseerden verschillende scenario’s. Veel hangt af van de windrichting,
windsnelheid en de positie van de fietser of voetganger. Als een fietser een
sprintje trekt, zorgt de gebogen houding ervoor dat een groter deel van het
lichaam blootgesteld is aan het hemelwater.
Besluit is dat je als fietser bij tegenwind er best de vaart inhoudt. Je krijgt
dan meer druppels tegen je aan per tijdseenheid. De kortere blootstelling
compenseert.
Ingewikkelder is het wanneer de wind en de regen in je rug hebt. In dat
geval is er een ideaal tempo. Bovendien verandert de windrichting als
gevolg van het bochtenwerk in het parcours.

Uit Melsele
De streekbierenavond van Chiro
Sint-Gerolf gaat dit jaar terug door!
Zaterdag 27 november om 20u.

Daarenboven moet je er ook op letten dat het wegdek nat en glibberig is.
WA

Kunst in het dorp
Café polder noord/paulart
Beelden - schilderijen
Op zaterdag 27 en zondag 28 november organiseert paulart en polder noord
unieke tentoonstelling te Kruibeke
Vernissage vrijdag 26 november omstreeks 20.00 uur, iedereen is welkom!
Gastverteller Rita Venckeleer
Opening tentoonstelling zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur
Ook geven enkele kunstenaars een demonstratie beeldhouwen in hout
Tijdens die tentoonstelling o.a. Gastbeeldhouwer Albert Smet.
De kunstwerken zullen te bewonderen zijn in de tuin en zalen .
Ook in de zaal boven 1ste verdiep van het polder noord zullen er
kunstwerken te bekijken en te bewonderen zijn van de deelnemende
Kunstenaars.
Plaats: polder noord Broekdam 49 Kruibeke
Vernissage: vrijdag 26 november 20.00 uur
Zaterdag 27 en zondag 28 november 2021
Vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur
Iedereen is welkom !
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Iedereen welkom aan de lokalen achter sporthal 't Wit zand in Melsele
Optreden: om 21u30 speelt Niveau Chapeau, een tweeling met hun vader,
herkenbare deuntjes waar iedereen vrolijk van wordt!
Heerlijke bieren, vuurkes, leutige muziek: alles is aanwezig om er een gezellige avond van te maken.
...
Ook dit jaar gaan de cadeaudagen door in de wereldwinkel van Melsele,
Dambrugstraat 3. Het team staat graag voor je klaar met het
meezoeken naar nuttige, mooie, lekkere, toffe geschenken! Altijd leuk
om faire cadeautjes te geven en te krijgen. Ze krijgen allemaal een
fijne touch met een mooi papiertje en strik !
IEDEREEN WELKOM op 4 december om 9u30 of 5 december om

Lek at gezeet is 38
Leef alsof je morgen zou sterven, leer alsof je voor altijd zal leven
(Mahatma Gandhi)

IN MEMORIAM
Robert Mendonck

Robert Mendonck werd geboren in Beveren op 6 november 1932 en overleed op 24 oktober. Als 14-jarige ging hij op
leercontract in een bakkerij. Hij werkte soms meer dan 100
uur per week. Dan leerde hij Blanche Vaerewyck kennen. Ze
huwden in april 1956 en begonnen een eigen bakkerij in
de Bijlstraat. Van nul af aan bouwden ze de zaak op tot een
bloeiende zaak . Enkele jaren later verhuisde de winkel een
paar huizen verder, recht over de familie Pfaff. In de volksmond stond hij bekend als‘ de rosten bakker’.
Robert werd bekend om zijn lekkere pistolets, die in het weekend twee maal per dag
vers uit de oven kwamen. Niet alleen in Beveren maar ook uit omliggende dorpen
kwamen de mensen voor zijn pistolets.
Samen met Blanche kreeg hij twee kinderen, een zoon en een dochter. Zijn leven
bestond uit hard werken. In de weekends werkte hij van vrijdag tot zondagavond
zonder te slapen.
Maar naast werken en zijn liefde voor zijn gezin was S.K. Beveren ook een belangrijk
onderdeel in zijn leven. Alle matchen ging hij kijken. Als het zondagmiddag voetbal was maakte hij de pistolets en Blanche moest ze dan nog in de oven steken. Hij
maakte zelfs de Europese verplaatsingen mee van zijn favoriete ploeg.
Door een knieoperatie moest hij zijn activiteiten als bakker noodgedwongen stoppen. Dit was niet de enigste tegenslag die Robert kende. In 1989 verloor hij zijn echtgenote Blanche Vaerewyck met wie hij 33 jaar getrouwd was.
Hoe moeilijk het ook was, Robert was een sterke en fiere man en ging door met het
leven. Hij vond opnieuw het geluk bij zijn vriendin Rita, waar hij jarenlang voor gezorgd heeft. Een jaar geleden werd er dementie vastgesteld. Dat hij alles vergat was
heel moeilijk voor hem. In januari 2021 werd hij opgenomen in het ziekenhuis voor
een operatie en ging voor herstel naar woonzorgcentrum Zoetenaard in Stekene.
Vanaf dan zorgde zijn vriendin Rita voor hem, met heel haar hart en ziel, hoe moeilijk
het voor haar ook was. Na een korte ziekte is hij overleden op 24 oktober op 88 jarige
leeftijd.
Schoondochter Erika Van de Perre
Etienne Versichel

Etienne Versichel, geboren 1924 overleed op 1 november.
Hij is de weduwnaar van Lea Zaman, vader van Werner, Kris
en Rosane en opa van zes kleinkinderen.
Hij was vertegenwoordiger bij het distributiecentrum de
Wase Zuivelcentrale tot zijn pensioen op 60-jarige leeftijd.
Ik heb evenveel van mijn pensioen genoten als ik gewerkt
heb, grapte hij. Ontspanning genoeg in zijn grote moestuin,
waar hij zich voornamelijk specialiseerde in het kweken van
asperges. De periode tussen 20 april en 20 juni was voor hem de drukste van het jaar.
Het was zijn lievelingsgroente en hij kon bogen op een jaar waarin hij een record van
105 kg asperges had geoogst. Eens per jaar trok de familie naar een aspergerestaurant in Nederland.
Zijn daguitstap bij uitstek was een dagje naar zee. Hij volgde de glorieploeg van SK
Beveren tot en met de Ivorianen. Toen hij minder mobiel werd, volgde hij de champions league en de competitie op tv. De moestuin werd hem op den duur ook te
zwaar. Tot zijn 93ste reed hij schadevrij met de auto. Hij was lid van Okra en Samana
Verrebroek en steeds present op de georganiseerde feestjes.

Karamellenvers is ook zo een muzikaal
woord. De betekenis kennen we: het zijn
verzen die met kunst niets te maken hebben, rijmelarij. Bij Van Dale vinden we: een rijmpje zoals wel werd afgedrukt
op de verpakkingspapiertjes van karameltoffees. Bij mijn weten heb ik daar
nooit een vers op aangetroffen. Als een lezer er wel weet van heeft, laat het
me weten.
WA

WA

In deze tijden van terugblik, wenst de familie een liefdevolle
herinnering aan Albert Rombaut, echtgenoot van Maria
Geleyn. Hij werd geboren in 1916 en overleed op 2 oktober
2012. Hij was oud strijder en krijgsgevangene 1940-45. Hij
was ere-secretaris N.S.B van 1963 tot 2000 en medestichter
afdeling Beveren. Hij was tevens secretaris van het verbond
der vaderlandse verenigingen van Groot Beveren, ridder
in de kroonorde en vereerd met meerdere militaire en
burgerlijke eretekens.

Oplossing Crypto 95:

Albert Rombaut

Woorden waarvan je de oorsprong niet begrijpt. Misschien hebben ze hun
charme te danken aan het feit dat we niet weten waar het op slaat. Naar welk
meisje werd het keukenmeidenfrans vernoemd? In welke mijn sprak men het
kolenengels? Van welk recipiënt komt het
potjeslatijn? Welke dame legde de eerste
oudewijvenknoop?
Welke
viervoeter
vervulde de eerste hondenbaan? Waar trof
men het eerste weekdiertje aan met een
garnalengeheugen?

BUIL ZUSTER KETCHUP
VETERAAN PEZEWEVER
DAARSTRA EINDSIGNAAL
CATECHISMUS OPSOLFEREN AFTELRIJM SCHELP
HOEK en dus …
BUTTERSCOTCH

Ik heb lang en gelukkig geleefd.
Niets gevraagd en veel gekregen.
En ben, van alle goede dingen voldaan,
Stilletjes ter here gegaan.
(Stijn Streuvels)

Karamellenvers

De beverse Klok betuigt aan de familie en vrienden van de overledene
haar oprechte deelneming.
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‘t klokzeel
IS ER NOG PLAATS…
Zal je straks nog frieten met stoofvlees in de beste van
de Beverse frituren kunnen eten? Frieten zijn volgens de
liefhebbers van de korte voedingsketen bij voorkeur
gemaakt van Beverse aardappelen en het stoofvlees komt
van Bevers rundvlees. Ik weet het, je moet al wat zoeken
als je dat rechtstreeks bij de producenten wil kopen.
En dan kan ook het bakken van de beste frieten nog
‘plaatselijker’, namelijk thuis in de eigen keuken.
Als je de klachten en de zuchten van de jonge
boeren hoort dan is het einde daarvan heel nabij. Heel
wat beperkende maatregelen en hun gevolgen maken
het de land- en tuinbouw aartsmoeilijk. Ik schreef haast
‘aards moeilijk’ omdat beide beroepsgroepen zo nauw
verbonden zijn met de aarde, de grond, die de boer en
tuinder van tegenwoordig meer en meer door de vingers
dreigt te glippen. Ik sta er soms versteld van hoe hoog de
prijzen van de landbouwgrond in het Waasland uit de pan
rijzen terwijl er dag na dag geklaagd wordt dat er met
landbouw geen stuiver meer te verdienen valt.

…VOOR ONS?…
Een melkveebedrijf heeft gronden nodig om het vee
te laten grazen of om ruwvoeders als maïs en bieten te
telen. Maar als er ergens al grond vrijkomt zijn er keer
op keer vreemde krachten in het spel. Neem nu de
paardenliefhebbers bijvoorbeeld, die willen nabij hun
woning graag een weide kopen. En vergeet zeker de
overheid niet, die meer en meer gronden aankoopt om er
bossen aan te leggen.
Welke landbouwer kan op prijsgebied tegen die overheid
concurreren? In Vlaanderen is de gemiddelde prijs voor
een hectare landbouwgrond nu 53.760 euro, een stijging

NEM NOU

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

met 10,3% in vergelijking met de gemiddelde prijs
van 2020; dat is de grootste stijging van de laatste 5 jaar.
En dan hebben we het nog niet over de hoge vlucht die
de grondprijzen in het Waasland genomen hebben:
100.000 à 125.000 euro per ha vertelde mij een ervaringsdeskundige op 9 september 2021. Ga daar maar eens
aanstaan als landbouwer die het met de verkoop van je
producten moet verdienen.

…VRAGEN DE JONGE BOEREN
Weet je dat de grote afnemers van land- en tuinbouwproducten, de grote winkelketens, de producenten tegenwoordig zo ver krijgen dat ze bepaalde producten op den
duur onder de kostprijs moeten gaan leveren. Zij bekijken
de producent als hun slaaf, zuchtte iemand.
Verkoop nooit met verlies hebben we geleerd in de
handelslessen in het secundair onderwijs. Maar wat doe
je als je moet kiezen tussen je verlies nemen of anders
met je producten blijven zitten tot ze waardeloos
geworden zijn? Zo knijpt men de hele sector de keel
toe, hoorde ik van iemand die het zelf aan den lijve
ondervindt. Maar ondertussen moet je wel voortdoen op
je bedrijf, voort je BTW-listings en de rest van de berg
administratie invullen ook al staat het water je tot aan
de lippen. Begin oktober las ik dat een journalist schreef
dat er iets moest veranderen aan waardering die de
boeren voelen. Als het zo voortgaat, beweerde hij, zitten
we weldra zonder boeren en zijn we voor ons voedsel
volledig op het buitenland aangewezen. En veelbetekenend stond onder het artikel een verwijzing naar het
gratis telefoonnummer 1813, de zelfmoordlijn.

RP

DE WEERBORSTEL OF
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN

Hoe zijn wij door de coronaplaag

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

toch zo rap vergeten om bij het

Riekes werd einde

(1 nummer tijdens de maand juli)

ontmoeten van een bekende, die

van vorige maand

de hand te schudden. Ik ben echt

aangemaand door

benieuwd of we (als die coronadrei-

zijn vriend Zjeraar.

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

ging ooit overgaat) of we dat handen

-Riekes, zei Zjeraar, herinnert ge u

schudden

nog dat ge met Pasen 100 euro van

terug

zullen

opnemen.

Naar de vele zegswijzen te zien zijn
die

handen

wel

heel

voorname

lichaamsdelen.
DAAR DRAAIT HIJ ZIJN HAND NIET
VOOR OM = daar heeft hij niet de
minste

moeite

mee.

NIETS

AAN

D’HAND HEBBEN= niets dringends te
doen hebben
Dat werk GAAT GOED VAN DE HAND
= het wordt met bedrevenheid verricht. IN ALLE HANDEN GOED ZIJN =
geschikt zijn voor alle werk.

mij geleend hebt?
-Dat herinner ik me nog zeer goed,
zei Riekes.
-En weet ge nog dat ge beloofd hebt
mij die van de zomer terug te
betalen?
-Ook dat weet ik nog maar al te goed,
zei Riekes.
-En dan?
daar toch niets aan doen dat het zo’n
slecht weer geweest is. Ge kon dat

STEKEN = die of dat kun je niet in de

toch moeilijk een zomer noemen.
RP

gewenste plooi krijgen.
RP
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-Hoe en dan? vroeg Riekes. Ik kan

DAAR KUNDE GEEN HANDEN AAN
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