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De beukendreef van
Hof ter Saksen, lees p. 7

Keramiste en talentvolle ambachtsvrouw

Gezond verstand

Wanneer de kinderen het huis uit zijn en er door omstandigheden minder gewerkt
moet worden krijgen sommige mensen op rijpere leeftijd meer tijd voor hobby’s. Als
dan blijkt dat die hobby een passie wordt en er veel talent aanwezig is kan dat uitgroeien tot iets heel moois. Ze verging het met onze geïnterviewde van deze editie.

Wilfried Andries
Politiek en wetenschap. Ze lijken in deze tijden van corona wel water en vuur.
Het wantrouwen tegenover virologen en wetenschappers neemt toe. Het monster van de sociale media is er oorzaak van dat een deel van de bevolking de
wetenschap niet meer aanvaardt. Er is een wildgroei aan meningen. Scheldpartijen worden gepost onder het mom van vrije meningsuiting. De twee grote
maatschappelijke problemen zijn de coronacrisis op korte termijn en de milieucrisis op lange termijn. De Verenigde Staten en Brazilië met Trump en Bolsonaro
als voortrekkers, treffen schuld en zijn bron van ontkenning ondanks hittegolven en massale bosbranden. Antivaxxers zijn vaak wetenschappelijk bewusteloos en daardoor makke slachtoffers van complottheorieën. Als het bekende
Vlamingen zijn of ‘dissidente’ virologen, is de ravage niet te overzien. Het kost
de maatschappij meer coronadoden en overbelaste ziekenhuizen. Het verspreiden van nepnieuws is een peulenschil: kies een onderwerp dat bij vele mensen
emoties oproept (klimaat bv.), roep iets wat een grote groep wil horen (het valt
wel mee bv.) en herhaal de boodschap op aangemaakte nepprofielen.
Wetenschappers hebben enkel een informatieve stem. Ze zijn niet democratisch verkozen en dus niet verantwoordelijk voor het beleid. Politici wel, ze kunnen achteraf worden afgerekend. Ze denken voortdurend aan de volgende
verkiezingen en willen de kiezer niet te veel voor het hoofd stoten. De burger
snakt naar vrijheid en terugkeer naar het normale leven. Er moet een gezond
evenwicht zijn tussen politiek en wetenschap. Ook in wetenschappelijke kringen is men het niet altijd met elkaar eens.
Bij de strijd tegen nepinformatie is goed onderwijs een belangrijk aspect zodat
de burger weet waar hij over praat en de discussies kan volgen en begrijpen.
Een wit-zwart dialoog lost niet veel op. Gebruik je gezond verstand, is het advies. Maar wat is dat precies. Is het een soort zesde zintuig dat vanzelf in je naar
voor komt, iets intuïtiefs, een buikgevoel? Iedereen vindt dat hij er rijkelijk van
voorzien is. Je gaat intuïtief van een boom niet de tak afzagen waarop je zit
(een nare ervaring kan hier bij helpen). Gezond verstand houdt ons soms voor
de gek als het zegt dat de zon rond de aarde draait en niet omgekeerd.
Meestal schrijven we mensen een gezond verstand toe als zij onze mening delen. De coronapandemie is te complex om enkel met gezond verstand te beoordelen. Is het niet beter ons verstand te gebruiken, zeggen filosofen, en ons
te laten voorlichten door experten. Het kan de discussie op een hoger niveau
brengen. De tong mag niet vooruitlopen op het verstand, zegt een oud gezegde. Als het verstand vermindert, worden de stemmen luider. Wanneer iemand
zegt dat hij het niet echt weet, is er een kans dat hij zeer verstandig is.

Christ’l Smet

Christ’l heeft als kleuteronderwijzeres vijftien jaar in de H.
Hartschool, nu beter gekend
onder de naam Wegwijzer,
‘gestaan’. Daarna is ze ingestapt
in de zaak van haar ouders en
broers in de klein- en groothandel van verlichting en elektrisch materiaal. Zeven jaar
geleden besloot ze het op
beroepsvlak wat kalmer aan te
doen. Daardoor kreeg ze veel
vrije tijd die ze wou opvullen
met een hobby of zinvolle
vrijetijdsbesteding.

Keramiek
Toen ze een workshop kleidraaien volgde bij de gekende
keramist Leo Van Der Heyden
was ze meteen verkocht. Het
omtoveren van een vormeloze
hoop klei tot een mooi esthetisch geheel sprak haar onmiddellijk aan en het klikte onmiddellijk. Hoe meer ze ermee
bezig was hoe meer zin ze
kreeg om nóg meer bij te leren.
Zo volgde ze nog lessen en
cursussen bij Fernand Everaert
in Lochristi en een hele reeks
andere gekende keramisten in
binnen- en buitenland. Wat
begon als een zinvolle vrijetijdsbesteding groeide uit tot
een passie. Workshops in
Frankrijk, Denemarken of Portugal, geen moeite is haar te
veel om bij te leren.
Van elke cursus en elke
keramist(e) leert ze een stuk bij
en uit al die ervaringen probeert ze een eigen techniek te
distilleren.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

Het draaien is geen gemakkelijke bezigheid. Je hebt eerst de techniek die je onder
de knie moet krijgen. De veelheid van grondstoffen zoals klei voor aardewerk,
steengoed en porseleinklei maar ook de glazuren, maken het tot een zeer moeilijk
vak. Bovendien zit je met de temperatuur die je goed moet kunnen beheersen
want door het drogen en bakken krimpen en vervormen de werkstukken.
Alleen al het zelf ontwikkelen van glazuren is een zoek- en experimenteerwerk
waar nooit een einde aan komt. Maar dat is nu juist het boeiende eraan. Het voordeel van het samenstellen van eigen glazuren is dat bij een nabestelling nog exact
dezelfde kleurschakering van het te maken product kan bekomen worden.

Omdat Chrit’l zoveel bezig is met het kneden van klei heeft ze zich een kneedmachine aangeschaft. Kneden is het zwaarste werk en een aanslag op de gewrichten.
Die machine zorgt ervoor dat de klei goed gemengd wordt en de luchtbellen uit
de klei verdwijnen . Na het draaien of vormgeven met de hand moet het voorwerp
een aantal dagen drogen. Nadien gaat het in de oven en volgt de eerste biscuitbak
gedurende twee dagen op 950 graden. Dan volgt het glazuren en de tweede bak
op 1240 graden gedurende drie dagen, afkoelingsperiode inbegrepen. Zo verkrijg
je keramiek die in de microgolfoven mag of in het geval van potten buiten kan
blijven bij vorst, zonder gevaar voor schade.

Het atelier.

Door er dagelijks mee bezig te zijn is Christ’l haar hobby zodanig uit de hand gelopen dat je gerust mag stellen dat ze een semi-professionele keramiste geworden
is. Daarbij doet ze het uit liefde voor het ‘vak’ en denkt ze in de laatste plaats aan
het geld. Ze liet een mooi atelier bouwen naast haar huis waar ze elke dag haar
hobby kan beleven. Ze vindt het een van de beste beslissingen en investering die
ze ooit heeft gedaan en waar ze nog geen seconde spijt van gehad heeft.

Naast gebruiksvoorwerpen maakt
Christ’l voor zichzelf ook prachtige
kunstobjecten in porseleinklei die ze
gebruikt als decoratie in haar woning.
François

Techniek
Christ’l werkt op bestelling. Door de jaren heen heeft ze een klantenbestand
opgebouwd dat onder andere door mond-tot-mondreclame stilaan is uitgebreid.
Ook via haar webshop en Instagram bereikt ze veel mensen. Zo krijgt ze dikwijls
bestellingen voor het maken van serviezen voor restaurants maar ook particuliere
klanten. Het maken van dezelfde reeksen lijkt eenvoudig maar dat is het niet. Het
feit dat het materiaal krimpt door het drogen en bakken zorgt ervoor dat het produceren van exacte kopieën geen sinecure is.

Wie Christ’l bezig wil zien of geïnteresseerd is in haar werkjes
kan in haar atelier terecht tijdens haar open deurdagen die
plaats vinden op 4 en 5 of 18 en 19 december.
Mei 1967. Vanaf hier zit ik te snuisteren in de kranten die wijlen Jos Aps ons ter
beschikking stelde. In Beveren is het kermis. Als men het uitvoerig programma
eens goed bekijkt ziet men dat de activiteiten vooral schietingen, koersen en
duivenspelen bevat. Er is ook een veeprijskamp met heel wat diverse categorieën. Eén van deze categorieën was de keuring van vaarzen met ‘maximum
vier tanden’. Krijgen die voor de rest een vals gebit ? In Melsele stemt de
gemeenteraad in met het voorstel om een zwemkom te bouwen. Buiten wat
plassen op diverse weiden, is die er nooit gekomen. De bestuurders van de
C.O.O. die hun werk altijd gratis hadden gedaan, worden vanaf nu vergoed.
Ineens zijn er dus meer kandidaten voor de post van bestuurder. De bevolkingsaantallen van de diverse Wase gemeenten worden gepubliceerd. Doel
telt nog altijd 1.395 inwoners. In Melsele, ongeveer op dezelfde plaats waar al
meerdere fietsers bij een ongeluk (soms dodelijk) werden betrokken (en waar
men nu ijvert voor een fietsbrug) werden 2 jonge kinderen doodgereden. Na
zoveel jaar, nog altijd geen echte oplossing. De uitslag van duivenmaachappij
‘Eendracht’ kunnen niet gepubliceerd worden want ‘het drukmachien is kapot’.
Er verschijnt ook een groot artikel in de gazet met als titel ‘Electrische auto in
aantocht’. Hij heeft er wel lang over gedaan. Onze Beverse aartsbisschop Hilaire Vermeiren is overleden. Hij stond 35 jaar aan het hoofd van het aartsbisdom
Mbandaka in Congo. Hij wordt nu nog altijd bij de ‘grote’ Beverenaars gerekend.
J.B.

(wordt vervolgd)
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Ook op de website kan men meer info vinden.
We wensen haar van de Beverse Klok daarbij alle succes toe.
Christ’l Smet, Lindenlaan 53, 9120 Beveren.
www.christlsmet.be
Instagram: smetchristl

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

‘Decembermaand, feestenmaand’

Een beetje naar aanleiding
van de organisatie van ‘winter Vyd’
in Cortewalle, waar ridders streden met zwaarden, er
steekspelen werden georganiseerd en het leven in een
middeleeuws dorp werd getoond, kregen wij meermaals
de vraag : wat aten die mensen toen ?
Het eten in de middeleeuwen heeft de reputatie dat het smakeloos was. Een maaltijd bestond uit water of bier en brood.
Soms was er een stukje vlees bij. Maar dit is een misvatting.
Het gebruik van kruiden en andere smaakmakers was niet
ongewoon. Maar vooral moeten we onderscheid maken
tussen de diverse sociale standen.
Had je geluk en behoorde je tot de hogere sociale stand, werd er dagelijks voor jou
gekookt. Heel wat van de gerechten van toen eten we nu nog steeds. Maar sommige populaire gerechten zoals pauw, zwaan of patrijs zul je nu niet meer zo snel op
het menu zien staan.
Een andere geschiedenis betreft het ‘gewone volk’. Mensen uit de lagere klasse aten
meer zuivelproducten dan de edelen. Zuivel werd toen het witte vlees van de armen
genoemd. Omdat koe- en geitenmelk snel bedierf werden er toen al zuivelvervangers gebruikt. Amandelmelk was er één van. Dit soort vervangers werd ook veel
geconsumeerd tijdens de vasten, wanneer het door de kerk niet toegestaan was om
dierlijke producten te nuttigen.

ONS ELSKE
De bond Heemschut, de grootste Erfgoedvereniging
van Nederland, draagt het dorp Doel voor als het
meest bedreigde erfgoed van Europa. Is dat soms de
eerste stap in een eerherstel van Doel?

Net als de adel werd er door het gewone volk ook vlees gegeten. Vlees was echter
duur. Waar de adel vaak hert of fazant voorgeschoteld kregen (die de edelen soms
zelf geschoten hadden) moet het gewone volk het hebben van een klein stukje
vlees van de markt, of van een zelf gevangen konijn. Boeren hadden wel vaak vee,
maar gebruikten dit liever voor de melk dan voor vlees. Het gewone volk at heel wat
peulvruchten, zoals witte en bruine bonen. Maar vooral de stoofpot was populair.
De peulvruchten maakten samen met een aantal groenten (zoals kool, prei, knolraap
en ui) de basis van de stoofpot, waarin soms ook een stukje vlees in was verwerkt.
Daarnaast was haver, tarwe, rogge en gerst de belangrijkste bron van calorieën. Een
foutief idee was dat er ook aardappelen op het menu stonden. Dat is niet helemaal
juist want de aardappel is slechts in de late 16° eeuw ingevoerd bij ons. Wat wel al
bekend was, waren kruiden zoals rozemarijn, peterselie, bieslook, knoflook, basilicum en tijm. Zij dienden om het gerecht wat smaak te geven. Soms gebeurde dat
zelfs met azijn. Diegenen die het konden betalen, gebruikten honing en suikers om
gerechten zoeter te maken. Vergeet ook niet dat onze bevolking vanaf de tijd van de
kruistochten in aanraking kwamen met specerijenhandelaars uit het Oosten. Zo
raakte zwarte peper, kaneel, gember en saffraan grootschalig in omloop. Alhoewel
die zeker niet betaalbaar waren voor iedereen.
Vermelden we tenslotte ook dat er heel wat bier gedronken werd in de middeleeuwen. Water was dikwijls vervuild (toen al) en bier werd tenslotte toch gekookt zodat
heel wat schadelijke bacteriën gedood werden.
En toch verkies ik een min of meer vettig pakje frieten met een goeie klomp mayonaise. De middeleeuwers weten niet wat ze gemist hebben. Smakelijk.
J.B.
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De Plaatselijke Cultuurraad Melsele heeft in
samenwerking met Pasar Melsele op
12 november een lezing georganiseerd in
OC Boerenpoort.
Gastspreker was prof. dr. ing. Clement
Hiel, geboren Melselenaar, maar nu
wonend in de U.S.A. Hij doceert er
aan de prestigieuze UCLA (University
of California – Los Angeles), maar hij
doet dat ook aan de Vrije Universiteit
Brussel.
Clement Hiel heeft jarenlang voor de
ruimtevaartorganisatie
NASA
gewerkt en was er van nabij betrokken bij het ruimtevaartprogramma.
Ondertussen heeft hij de NASA verlaten en is ondernemer (en uitvinder)
geworden. Zo ontving hij in 2016 (op
het Witte Huis !) de Ronald Tibbetts
Award, een van de belangrijkste prijzen voor innovatie en in 2021 de
George Lubin Award voor zijn
belangrijke prestaties op het gebied
van materialen en processen in de composietenindustrie.
Rector Caroline Pauwels van de VUB werd bereid gevonden om prof Hiel in te leiden. Zij schetste niet alleen hoe zij Clement had leren kennen en waarderen, maar
ook zijn belangrijke verdiensten op de diverse terreinen waar hij werkzaam is
geweest en nog is.
In zijn lezing nam Clement de aanwezigen mee op een tocht die start bij de
wereldtentoonstelling van 1893 in Chicago toen de luchtvaart klaar stond om
door te breken, over de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel, toen de ruimtevaart net was doorgebroken. Onderweg schetste hij de grote wetenschappelijke en technologische bijdragen die verschillende Vlaamse wetenschappers hebben geleverd.
Vervolgens werd stilgestaan bij de evolutie van de ruimtevaart en de vorderingen
in de kennis van het heelal, waarbij moet verwezen worden naar een lange lijn van
Nederlandse toponderzoekers op het gebied van ruimteverkenning, radioastronomie en sterrenkunde.
Als ingenieur bij de NASA had Clement Hiel uitzonderlijke toegang tot het spitsonderzoek en interactie met de projectplanners bij de NASA en hij lichtte dan ook
enkele projecten toe waar hij van zeer nabij heeft aan meegewerkt.
Ter afronding stond prof. Hiel ook stil bij de recente actualiteit van het ruimtetoerisme met projecten als Virgin Galactic en Bleu Origin.
De avond werd afgerond met de slotwoord van schepen van cultuur Ingeborg De
Meulemeester die niet alleen bewees dat ze aandachtig geluisterd had, maar
tevens de verdiensten van prof Hiel, in Meilsen de Clement, in de verf zette.
Voor een extra picturale toets zorgden kunstenaar Luc Cappaert en de leden van
Kunstkring De Meiboom met een tentoonstelling van hun werk aan de wanden
van de kapel van OC Boerenpoort.
Als dank voor de gesmaakte en geslaagde avond stond Pasar Melsele er op aan
rector Pauwels en prof. Hiel een kunstzinnig aandenken te bezorgen en hierbij
was de keuze niet moeilijk : een exemplaar van Kunstmo(nu)menten !
Roland Van Kemseke

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45
thuisverpleging.beveren@gmail.com
WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE
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Beverse brouwerij scoort op
‘Bussels Beer Challenge’
Maandag 22 november werden in Flanders Expo Gent de prestigieuze
“Brussels Beer Challenge” prijzen uitgereikt. De wedstrijd is ondertussen aan
zijn 10de editie toe en is uitgegroeid tot één van de belangrijkste biercompetities wereldwijd.
Gedurende drie dagen werd elk bier van de deelnemende brouwers door een
vakkundige jury van 100 internationale bierkenners uit 20 landen zorgvuldig
gecontroleerd en geproefd. De beste bieren worden beloond met een gouden, zilveren of bronzen medaille. Er waren meer dan 1850 inzendingen.
Met trots deelde men mee dat onze Beverse brouwerij De Bock twee zilveren
medailles heeft ontvangen tijdens deze uitreikingen. In de categorie ‘Pale &
Amber Ale: Golden Ale’ scoorde Remi een zilveren Medaille. In deze categorie
werden tussen de 25-50 bieren ingestuurd. In de categorie ‘Dark Ale: Strong
Dark Ale’ scoorde Desideer ook een zilveren medaille. In deze categorie werden meer dan 50 verschillende bieren ingestuurd.
Het bier ‘Malheur 10’ was de grote winnaar van deze competitie en behaalde
onder meer de prijs voor ‘Beste Belgische Bier’.
WA

Ludo Giels

Kasteel Cortewalle
Zaterdag en zondag 4,5,11 en 12 december 2021
Van 13 tot 18 uur of op afspraak
dienstcultuur@beveren.be

IN MEMORIAM
Henri De Gendt werd geboren
in 1925 en overleed op 14
november. Een kleine eeuw
geleden werd hij in de Elzestraat
geboren en hij bleef er zijn
leven lang. De frêle baby zou
uitgroeien tot een beresterk
man die de boerenstiel verder
zette op ‘den hof’ van zijn
geboorteplek. Hij runde een
gemengd boerenbedrijf met
zowel akkerbouw als veeteelt.
Hij was vooral fier op zijn vetbeesten waarmee hij verschillende prijskampen won. Een landbouwer in die tijd kon en wou zijn bedrijf niet voor langere periode alleen laten. Als lid van de Landelijke Gilde vond hij voldoende
ontspanning in daguitstappen en fietstochten. Het geluk vond hij in kleine
dingen. Na de hoogmis een pintje drinken in De Kring en een kaartje leggen.
Een fietstocht door de polder om te zien hoe de gewassen er bijstonden.
Daarna ergens een rustig pintje en een babbel. Meer moest dat niet zijn.
Kinderen waren graag bij hem en zijn petekind getuigt van zijn plagerijen,
grappen en goocheltrucs van weleer.
Een landbouwer is een man van seizoenen. Dat zijn mobiliteit in de herfst
van zijn leven door gezondheidsproblemen achteruitging, deed hem pijn.
Uiteindelijk is hij rustig ingeslapen.
WA

In de Tuin
De herfst speelt haar laatste troeven uit. De schitterende verkleuring van onder andere de amberbomen, de Japanse esdoorns en andere leukerds zal
eindigen als de laatste bladeren gevallen zijn. Op de grond zal dan een kleurenpalet liggen om een kunstschilder jaloers op te maken. Tot ook dat zal vervagen en
er niets anders over zal blijven dan een hoopje verteerde materie. Dat zal dan
weer dienen als voeding. En zo is de cirkel weer rond.
Wanneer ik de foto’s van
de
herfstverkleuring
van sommige planten
bekijk en vergelijk, dan
zie ik dat er een groot
verschil kan zijn tussen
de verschillende jaren.
De plant met de mooiste herfstverkleuring in
mijn tuin is de lampenpoetserstruik (Fothergilla major). Het is een
traag groeiende heester afkomstig uit het
Amerikaanse Appalachengebergte. Dit jaar
was de herfstverkleuring mooi maar niet
spectaculair, eerder een
bescheiden variatie op
het thema geel. In 2019
was het meer een symfonie van rood, oranje
en geel. Maar in 2016
was het een schitterend
festival van rood, geel,
paars, oranje en alle
mogelijke tussenschakeringen. De weersomVerkleuring van de Lampenpoetserstruik.
standigheden spelen
een grote rol bij het verkleuren van de bladeren. Koude nachten maar overdag
veel zon geven altijd aanleiding tot mooie bladverkleuringen. Zoals tijdens de
‘Indian summer’ in de bossen aan de oostkust van de Verenigde Staten waar in de
herfst dergelijke weersomstandigheden heersen. Daarbij komt nog dat de soorten bomen en planten die daar groeien het in hun genen hebben, meer dan de
Europese.
Ondertussen is het op 25 november ook de naamdag van de heilige Katharina
geweest. Als die datum voorbijkomt moet ik altijd denken aan het gezegde: ‘A la
Sainte Cathérine, tout bois prend racine’. Vroeger, in de tijd vóór de klimaatopwarming, dacht men dat op de dag van de heilige Katharina de ideale periode begon
om bomen en struiken aan te planten. Dat is nog altijd het geval voor bomen met
blote wortel, maar tegenwoordig wordt zeer veel in pot of container geteeld en
kan men gedurende gans het jaar aanplanten. Maar toch is het planten van
bomen, struiken en tuinplanten nu ideaal. De grond is nog redelijk warm en de
winterse neerslag zal ervoor zorgen dat de planten nog goed kunnen inwortelen
voor de echte winter begint. Men zegt dat de jonge aanplant zo een seizoen
gewonnen heeft. Dat klopt helemaal en de hergroei is bijna gegarandeerd. Toch
moet je nieuw aangeplante bomen nog een klein jaar in de gaten houden en
zeker tijdens droge periodes in de zomer nog regelmatig water bijgeven. Dat
wordt dikwijls vergeten met teleurstellingen voor gevolg.
Sommige, iets oudere, tuiniers denken wel eens dat het aanplanten van bomen
niet meer voor hen is, wegens hun al wat gevorderde leeftijd en vanuit de redenering ‘die zal ik nooit meer groot zien worden’. Dan moet ik altijd denken aan de
beroemde Engelse tuinier, groenauteur en eigenaar van de wereldvermaarde tuin
Great Dixter Christopher Lloyd. Die zei dat je toch eens goed moet nadenken over
het feit dat je een boom niet plant voor jezelf maar dat je je moet realiseren wat
een prachtig leven en een mooie toekomst je die boom kan geven. Ook als de
planter er niet meer is kan die boom belangrijker worden dan hem- of haarzelf. De
Griekse wijsgeer Theophrastus van Eresus (371-287 v. Chr.) zei ooit: ‘Één uur trouwen voor jouw dood is nog te vroeg’, maar hij stond ook bekend als een van de
eerste botanici en in zijn meer heldere momenten zei hij ook: ‘Een boom planten
één uur voor jouw dood is nog niet te laat’.
Ondertussen kunnen de dahlia’s gerooid worden. Wie geen risico wil lopen op
bevroren knollen wacht beter niet te lang meer. Uit de grond halen, de meeste
grond verwijderen en vorstvrij wegbergen is nu de boodschap. De voorbije winter
bleven er bij mij ongeweten enkele stukken knollen in de grond zitten. Die kwamen in de lente op en hebben deze zomer mooi gebloemd.

Als ze diep genoeg
geplant zijn en er
komt een laag van
dood plantenmateriaal over dat ze
behoedt tegen vorst
is het blijkbaar
mogelijk om ze toch
te
laten
zitten.
Bovendien zijn het
geen strenge winters meer.

Dahlia ‘Electric Flash’.

De bladrozet van de koningskaars.

Dat het in deze tijd van het jaar niet allemaal kommer en kwel is in de tuin bewijzen nog altijd de opvallende vruchten die nog aan de bomen en struiken hangen.
In mijn tuin trekt de bladrozet van de koningskaars nu de aandacht naar zich toe.
De koningskaars is een inheemse, tweejarige plant. Het eerste jaar vormt ze een
bladerenkrans waaruit het jaar nadien de soms wel twee meter hoge bloemstengel met gele bloemen oprijst. Vroeger werd de droge bloemstengel na de bloei
ingewreven met teer om als fakkel te gebruiken. Gewoonlijk heeft de rozet een
bescheiden omvang maar deze heeft een diameter van wel tachtig centimeter en
staat prachtig met haar grijzige, wollig behaarde bladeren tussen de siergrassen.
Nog maar eens een bewijs dat de tuin zonder bloemen ook heel mooi kan zijn.

Bladeren van de Amerikaanse esdoorn ‘Red Sunset’.

Nog een tip: hark de gevallen bladeren van het gazon en de paden tussen de
struiken en de hagen. Daar kunnen ze dienen als een warm deken voor de plantenwortels. Bovendien blijft er na de winter een laagje voedzame bladcompost
over die uitdroging van de bodem tegen gaat.
François
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Wat Blijft

CRYPTO 96 ZOEK HET WOORD (O

plossing in dit nummer)

Liefdesgedicht

zelfde nummers zijn zelfde letters

Jij hebt de dingen niet nodig
om te kunnen zien

De dingen hebben jou nodig
om gezien te kunnen worden
Ja

Ik heb je lief zoals je soms
gelijk een gouden zomerdag bent
nee nee nee
ik heb je lief zoals je bent
nee nee
ik heb je lief zoals
nee
ik heb je lief
K.Schippers (1936-2021)

Kruiswoordpuzzel 270
Horizontaal:

(1) huisdier (3) holle ruimte
(7) grootvader (8) bep.
nachtroofvogel (9) soort
plastic folie, vaak gebruikt
voor verpakkingen (12) de
één in het kaartspel (14) eetgerei (15) senior (16) (radio)
afkorting van frequentiemodulatie (18) een zekere
(20) vrouwennaam (21)
gevecht tussen twee of
meerdere personen of met
zichzelf (25) (boven aan een
brief ) afkorting van: lectori
salutem, heil den lezer (27)
tafelgast (28) loofboom (29)
Bijbelse figuur (32) bedrijf
(33) datgene waarmee iem.
zijn daden of zijn overtuiging motiveert (34) polyethyleen (35) houding

Verticaal:

(1) de helft van een geheel vormend (2) (theater)gordijn (3) zoogdier (4) (oogvormig)
snoer, strikje (5) titanium (6) oude lengtemaat (10) fijnste en zachtste veren ve vogel
(11) plezier (13) slee (16) mannennaam (17) grote hoeveelheid (19) het rijden, tocht
(22) opstandeling (23) mannennaam (24) sterke en plotselinge opwelling v woede
(26) gooiende beweging (30) klein soort hert (31) en dergelijke

Oplossing kruiswoordpuzzel 269
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Wilde

nou ies wa weten?

20

vraagjes aan

Geboren op 15-08-1983 te
Beveren. Opgegroeid in een fijne en familiale omgeving in het
Spaans Fort in de goede handen
van Moeder Anny Lannoey,
Vader Amedee Kegels, en zussen Magda, Anja en broers Kris
en Gert. Zoals we in Beveren
zeggen was ik het kakkennestje.
Op mijn 18de startte ik het
bedrijf Bouwwerken Kegels. Ik
heb dat tot 2015 gedaan en
toen koos ik volledig voor het politieke leven. Het bedrijf is nu in handen van mijn
broer Kris en Stijn, die er in 2015 bijkwam. Het bedrijf startte in Verrebroek maar is
nu al vele jaren gevestigd te Kieldrecht.
Politiek actief Sinds 2000. Nog een klein stuk van de Volksunie meegemaakt en
dan in 2001 aangesloten bij Jong N-VA Waasland.
In 2012 nam ik het over van mijn vader bij de gemeenteraadsverkiezingen en
werd op de 3de plaats verkozen. Ik had het voorrecht om meteen schepen te worden in 2013.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was ik lijstrekker van de N-VA Beveren in een politiek zeer moeilijke periode. Na een hectische periode brachten we
het er toch goed vanaf met een sterke groep. Sinds Januari 2019 ben ik eerste
schepen van de Gemeente Beveren.

Filip Kegels

Welk is je lievelingsgerecht?
Gekookte aardappelen met bloemkool in witte saus en een kotelet.
Wat was je aangenaamste ervaring?
Geboorte van onze zoon Leon.
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Ierland, en Italië ik kan niet kiezen. En als stad Amsterdam, die ken ik ondertussen
met mijn ogen dicht.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)
van alle tijden? (en waarom?) en wie
is/was de sympathiekste (groot)
Beverenaar?
Vlaming ontgetwijfeld Eddy Merckx.
Een van de grootste atleten ooit, en in
zijn discipline de beste ooit.
Beverenaar Gerard De Paep. Een man
waar veel over geschreven is en niet
altijd correct. De man was een groot
redenaar en een groot politicus. Door
hem stapte mijn vader in de politiek
dus ik zou hem ook mijn politieke
vader kunnen noemen.
					

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Sport, cultuur, actualiteit, politiek.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
dEUS

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Platteland, de polders van groot Beveren.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
dEUS, Nick Cave, Bach, ik zou er eigenlijk teveel kunnen opnoemen.

Wat is voor jou geluk?
Gezondheid, en een gelukkige familie.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Voetbal

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Een goeie cognac.

Wie bewonder je?
Mijn moeder het meeste. Na alles wat onze familie heeft meegemaakt blijft ze een
rots in de branding. Het bindmiddel van onze familie.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een goed boek.

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Als ik ergens ben geraak ik nooit weg….. blijven hangen noemen ze dat ..

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
Daar kan ik niet op antwoorden omdat het er zoveel zijn dat ik niet kan kiezen.

Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Geel als kleur, de geur van de polders in de ochtend.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Niemand. Ik hou me niet bezig met negatieve zaken en of mensen. Er is al verzuring genoeg in de maatschappij. Ik wil niemand belangrijker maken dan ze zijn.

Wat is je favoriete boek aller tijden?
De tweedelige reeks over Napoleon van Johan Op De Beeck. Van strateeg tot keizer en van keizer tot mythe.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Het opgroeien in het Spaans Fort in Verrebroek. De beste tijd van mijn leven.

Hoe kom je tot rust?
Nog geen formule voor gevonden.

HOE BEWAREN WE DE MOOISTE DREEF VAN HOF TER SAKSEN?
Op 17 november werden in
de Edmond Meertdreef, de
prachtige beukendreef tussen de Bosstraat en het hoge
toegangshek van Hof ter Saksen, enige honderden gaten
met ongeveer 20 cm diameter en 60 cm diepte geboord
door het Beverse bedrijf Heyrman-De Roeck. De putten
werden daarna gevuld met
lavakorrels en bij navraag
naar het waarom van dat
Oude beukendreef die uitloopt op het kasteel.
werk kreeg ik als antwoord:
‘De beuken van deze dreef moeten nog 100 jaar meegaan!’

Enige dagen later hing er aan het hek van de dreef aan de kant van de Bosstraat
volgende mededeling:
‘Als voorbereiding op een goed gedraineerd pad in stolgrond (december 2021)
werden putten geboord en gevuld met lavakorrels. Dat moet zorgen voor een goede drainage zodat de dreef niet langer met grote plassen staat.’
Stolgrind of stolgrond is de naam voor een mengsel van grind, zand en leem. Door
de leem heeft dit mengsel een hechtende werking. ‘Stol’ wordt dan ook gebruikt
voor ophoging of als funderings- of verhardingsmateriaal onder bijvoorbeeld
opritten en tuinen. Ook wordt het steeds meer op bospaden gezien als milieuvriendelijke oplossing voor natuurlijke omgevingen.
Of het werk aan deze heerlijke dreef nu gebeurt tot heil van de prachtige beuken
of om de fietsers of wandelaars te behoeden voor natte voeten, de ene positieve
uitleg kan de andere alleen maar aanvullen.
RP
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Uit Melsele 4

OUDE VOLKSGEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

(alles onder voorbehoud van eventuele Corona-maatregelen)
De streekbierenavond van Chiro Sint-Gerolf gaat dit jaar terug door! Zaterdag 27
november om 20u. 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
……
Een mooi voorbeeld dat de gemeente echt wel wil luisteren naar zijn bewoners.
Als men in de Spoorweglaan fietspaden wil, moeten ze wel akkoord gaan met de
invoering van enkelrichting. (vanuit het rond punt naar de Grote Baan). Als ze
liever het dubbelrichtingsverkeer willen houden zullen het fietssuggestiestroken worden. Het nieuwe ontwerp met eenrichtingsverkeer wordt nu voorgelegd aan de bewoners van de Spoorweglaan. Misschien had men dat indertijd
ook moeten doen in de Van Puymbroecklaan, waar er aan de vroegere Svelta
toch heel gevaarlijke toestanden ontstaan zijn door geparkeerde auto’s. Of kan
daar nog aan verholpen worden?
……
Op vrijdag 26 november van 14 tot 17u : boekenmarkt in de kleuterschool in de
Gaverlandschool. De opbrengst van de boekenmarkt gaat integraal naar een
kleuterschool in Wallonië.
……
Bericht:“Op zondag 28 november planten we met onze Beverse kern van Natuurpunt Waasland vijf jonge eiken in het Molenbeekpark. De eikjes werden opgekweekt uit eikels van de vijf nog resterende, eeuwenoude eiken op de Grote Baan.
We nodigen alle buurtbewoners en geïnteresseerden uit om bij de aanplant aanwezig te zijn. Voor wie wil is er vooraf ook een klimaatwandeling in het Molenbeekpark.”
……

Wat ooit bij ons is begonnen met uitgehaalde pompoenen met ogen,
neus en mond en binnenin een lichtje zou gewoon het navolgen van de
Amerikaanse gewoonte van Halloween vieren kunnen zijn.
We zagen dus tegen het einde van oktober hier en daar in huis of voortuin schrikwekkende monsters en ander angstaanjagend getuig verschijnen. En er zijn mensen die er duidelijk verzot op zijn en die
genoemde taferelen laten staan tot ze aan hun kerstversiering beginnen te werken.
Is er dan wel een betere periode van het jaar dan de maanden november en december om het eens over heksen te hebben? Die kan je hier
en daar in de genoemde Halloweentaferelen in alle graden van lelijkheid aantreffen.
Men beweert dat hekserij al meer dan 20.000 jaar bestaat en dat het
ontstaan zou zijn in het paleolithicum, de oudste onderafdeling van het
steentijdperk.
Met heksen bedoelt men vrouwen die over duistere en bovennatuurlijke krachten beschikken waardoor ze anderen kunnen genezen maar
ook nadeel kunnen berokkenen. Dikwijls konden ze door de lucht vliegen op een bezem of zich omtoveren in een andere menselijke gedaante of een dier. Denk aan de kikker die in nogal wat sprookjes voorkomt.
De naam ‘heks’ komt voor het eerst in gedrukte vorm in het Nederlands
voor in 1599 in het verklarend woordenboek van Kiliaan, corrector in de
drukkerij van Christoffel Plantijn. Hij nam het woord over van het Duitse
Hexe. Het Oudhoogduits schreef het als ‘hagazussa’ waarvan het eerste
deel verwijst naar ‘haag’ omdat het volksgeloof vroeger ervan uitging
dat heksen op de omheining van een boerenerf plaatsnamen om van
daar uit op het gunstigste moment toe te slaan. Volgens die theorie zou
‘heks’ ongeveer hetzelfde zijn als ‘hekkenrijdster’.
De figuur van de heks werd meestal negatief beoordeeld; een personage dat meestal onheil veroorzaakte en daarom worden die ‘schoonheden’ nu ook opgenomen in Halloweentaferelen.
Vanaf 1275 werden heksen vervolgd en meestal op de brandstapel
terechtgesteld. De laatste veroordeelde heks werd gedood in het Zwitserse Glarus in 1784. Men schat dat wereldwijd meer dan 300.000 heksen hetzelfde lot ondergingen.

Bericht van een belangrijke Melselenaar:
“Beste Meilseneirs,
Na 135 jaar familietraditie - en met het zicht op mijn 80ste verjaardag - worden
eind dit jaar de activiteiten stopgezet van onze gareel- en schoenmakerij.
Tot 31 december 2021 is het nog mogelijk om herstellingen binnen te brengen.
Vanaf 1 januari 2022 zullen geen nieuwe opdrachten meer worden aangenomen.
Van 1 januari tot 31 maart 2022 kunnen de herstellingen nog worden afgehaald
en wordt er een uitverkoop van stockgoederen voorzien zoals blink, nestels,
spuitbussen, inlegzolen en lederwaren zoals riemen en portemonnees.
Missen jullie nog een paar schoenen, rugzak of boekentas die misschien bij ons
zijn blijven liggen? Wij staan voor u klaar! Artikelen die na 31 maart 2022 niet zijn
opgehaald zullen geschonken worden aan een goed doel.
Veel dank voor jullie begrip en jullie jarenlange vertrouwen.
Frans en Ingrid, gareel- en schoenmakerij Van der Meiren.”

LEK AT
GEZEET IS
Ik viel 80m diep,
mijn hart stond stil
maar mijn Pontiac liep.
(Wim Van Est)
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Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste
voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com

RP

GUST
Och, zei Gust, gisteren heb ik mijn opblaaspop laten
vaccineren. Ze is er niet goed van want ze ligt nog
altijd plat in bed.

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT

Nieuws uit judoclub Beveren
Femke De Bruyn Vlaams judokampioen junioren

De eerste wedstrijd tegen Boom/Schelle was er één met boeiende wedstrijden
waar de judoka’s van Beveren direct het laken naar zich toe konden trekken en
met een mooie 1-5 de wedstrijd konden afsluiten.
De tweede wedstrijd tegen Gruitrode was oplopend en eindigde op een 3-3. De
technische punten van Beveren waren hoger, waardoor ook deze wedstrijd winnend kon worden afgesloten.
De derde wedstrijd moest niet gekampt worden door het forfait van Judoclub
Geraardsbergen.
Coach Frederik Bellens kon tevreden zijn met de resultaten van zijn judoka’s met
een voorlopige 4e plaats in de rangschikking. Afwachten wat de volgende wedstrijddag brengt.
Bruno Bertels

De mannen van Bree.

Na haar zilveren medaille op de Open Belgische Kampioenschappen Senioren op
11 november in Herstal, heeft Femke De Bruyn, lid van de Koninklijke Judoclub in
Beveren-Waas, zich nu gekroond tot Vlaams Kampioen Juniores in de categorie
tot 70 kg.
De euforie van de schitterende zilveren plak bij de senioren was nog maar net
voorbij, of ze moest reeds terug aan de bak in de Vlaamse kampioenschappen
jeugd, die op zondag 14 november plaats vonden in Nevele.
De planning van de kampioenschappen werd door Corona flink in de war gestuurd,
vandaar deze organisatie, waar de senioren vóór de jeugd aan bod kwamen.
Femke moest vier wedstrijden afwerken vóór ze de begeerde medaille in ontvangst kon nemen. Drie van deze kampen kon ze snel met ippon afsluiten. Eén
wedstrijd ging in de golden score, de verlengingen van een judo wedstrijd.
Haar sterke fysieke conditie en haar gedrevenheid en het constant blijven werken
resulteerde in 3 strafpunten voor haar tegenstandster, wat haar de gouden Vlaamse medaille opbracht.
Weer een schitterend resultaat voor de Beverse judoka.
De focus en het volgende doel voor Femke zijn de Belgische kampioenschappen
die in het weekend van 4-5 december plaatsvinden in het Waalse Herstal.
De 8 beste judoka’s van het land, 4 Vlaamse en 4 Waalse, zullen daar kampen voor
de begeerde Belgische titel.
De Beverse Judoclub en heel de entourage hebben hoge verwachtingen en zijn
ervan overtuigd dat ook hier Femke het beste van zichzelf zal geven.

Interclubkampioenschap eerste dag

Bij Waasland-Beveren is TOM REYNERS de revelatie
dit seizoen. De 21-jarige aanvaller is afkomstig van
Bree waar hij debuteerde bij Groen Star Beek in
2007. In 2010 trok hij voor twee seizoenen de grens
over om er bij de jeugd van MVV uit Maastricht te
gaan spelen. In 2012 belandde hij bij de jeugdwerking van Rc Genk en groeide er uit tot één van de
uitblinkers. Zelfs Ajax toonde concrete interesse
voor de dribbelkont die van U15 tot U19 ook bij de
Rode Duivels speelde met als ploegmaat o.a. huidig wielervedette Remco
Evenepoel.
Op zijn 16de tekende Reyners een drie-jarig profcontract bij Rc Genk. In januari 2018 mocht Tom mee op oefenkamp met de A-ploeg van Rc Genk maar de
doorbraak bleef uit. Zo belandde hij in 2020 op de Freethiel . Maar dat eerste
seizoen bij WB was heel moeilijk met slechts één wedstrijd in de eerste ploeg.
Op de derde speeldag mocht hij invallen op Zulte-Waregem.
Het verhaal van Tom Reyners lijkt sterk op dat van zijn dorpsgenoot JOHAN
CONINX die in de periode “1971-1978” 165 wedstrijden voor SK Beveren
speelde (33 goals). Johan Coninx promoveerde als jonge speler (17 jaar) met
SK Bree naar Bevordering in 1969. Daar haalde Anderlecht hem in 1970 weg
en Johan kwam bij de Uefa’s van Paars-wit terecht. Gille Van Binst en François
Van Der Elst waren er zijn ploegmaats. Anderlecht lichtte de optie niet maar
de technisch sterke Coninx (zijn idool was Gunther Netzer die Johan om de
veertien dagen zag spelen bij het nabije Borussia Monchengladbach) was
ondertussen in het vizier gekomen van SK Beveren-trainer Ward Volckaert die
Johan had bezig gezien in de uefa-match KV Mechelen-Anderlecht. Ook voor
Johan Coninx was zijn eerste jaar op de Freethiel geen succes met twee matchen en een degradatie. In tweede klasse werd hij echter de revelatie (10
goals en militair internationaal).
Hoogtepunt voor Johan Coninx bij Beveren was zijn
goal in de bekerfinale in 1978 tegen Charleroi. Het werd
meteen zijn afscheid van Beveren want hij had ondertussen al getekend bij Beerschot. Daar werd hij meteen
ook al een held want opnieuw was hij beslissend in de
bekerfinale waar hij de enige goal maakte tegen Club
Brugge. Zo kon hij alsnog Europees voetbal spelen met
Beerschot. Hij bleef drie jaar op het Kiel en speelde
nadien nog voor KV Mechelen en Herentals. In Beveren
was hij een tijdje zaakvoerder van Tapijtenhandel “De zwarte Arend” en nadien
hield hij met zijn vrouw een dagbladwinkel open aan de Colruyt. Hij bleef lang
in het voetbalwereldje als vertegenwoordiger van een Deense bedrijf uit
Glostrup dat de Select ballen levert.
RB

Johan's Viscenter

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

Zondag 21 november startte de jaarlijkse interclub Kampioenschappen in de Topsporthal in Gent. De eerste competitie in ploegverband, sinds Corona opstak, waar
iedereen toch wel naar uitkeek. De grote sporthal stond garant voor het perfect
naleven van de coronamaatregelen en met een Covid Safe ticket voor judoka’s en
supporters kon iedereen toch wel genieten op een veilige manier.
De Beverse ploeg die uitkwam in 2e afdeling, bestond uit Bart Geelen , Jesney De
Graaf , Milo Aerts, Tom De Vadder , Kiandro en Quinten Van Den Bosch, Dieter De
Schepper en Frederik Bellens.

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

Tel.: 03/775.33.16.

www.johansviscenter.be
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Gele ditjes,

blauwe datjes.

Na Jonathan Rowell en Kristof Snelders was het de beurt aan EDDY JASPERS
om de aftrap te geven op de Freethiel voor een wedstrijd van Waasland-Beveren (tegen Moeskroen). De 65-jarige verdediger uit Wildert is één van de iconen uit de glorieperiode van SK Beveren. Tussen 1974 en 1986 speelde hij bij
Beveren. Als 18-jarige kwam hij naar Beveren en speelde de eerste twee seizoenen bij de beloften. In december 1975 debuteerde hij in de eerste ploeg in
een vriendenwedstrijd tegen het Duitse Alemannia Aachen (3-0 zege). Het
seizoen daarop, onder trainer Urbain Braems, was de trein vertrokken. Jaspers
zou niet minder dan 488 wedstrijden voor de eerste ploeg van Beveren spelen. 284 matchen in eerste klasse (waarmee hij de nummer zes aller tijden is
bij Beveren), 57 bekermatchen (nummer twee na Freddy Buyl), 20 Europese
matchen en 137 vriendschappelijke partijen. Met 19 goals in eerste klasse is
hij samen met Julien Lodders ook de best scorende verdediger uit de geschiedenis van de club. In 1986 verliet Eddy Beveren en trok naar toenmalig eerste
klasser Racing Jette. Nadien speelde hij ook nog voor Antwerp, Willem II Tilburg, Standaard Wetteren, Wildert en Putte. Eddy was ook drie keer Belgisch
A-internationaal (tegen Argentinië, Albanië en Griekenland). Hij was enorm
populair in Beveren en was jaren peter van de supportersclub in Café Sirius
aan het station. Eddy was ook één van de vier Beverse spelers die te werk
gesteld waren bij sponsor Combori in Antwerpen-Linkeroever.
In Nederland overleed op 81-jarige leeftijd oud-trainer SIMON KISTEMAKER,
volgens de Nederlandse pers de laatste “culttrainer” van het land. Zijn glorieperiode was bij De Graafschap uit Doetinchem (1989-1993). Met die club
werd hij ongeslagen kampioen in de eerste divisie in 1991. In de zomer van
datzelfde jaar was KSK Beveren er te gast. Na een oefenkamp in Lunteren
(Veluwe) deed Beveren mee aan de TNT-cup in de Achterhoek (provincie Gelderland). Het Beveren van trainer JOHAN BOSKAMP nam het in de TNT-cup op
tegen de vier profteams uit de regio : Wageningen(1-2 zege), Heracles Almelo(2-6 zege), Go Ahead Eagles uit Deventer(0-0) en De Graafschap uit Doetinchem (3-3). Tegen De Graafschap scoorden voor Beveren Peter Van Vossen,
Yves Soudan en Julien Lodders. Bij De Graafschap speelde toen ex-Beverenspeler Erik Van Kessel, Ernie Brandts(ex-Germinal Ekeren) en Hans Kraai Junior
die zijn loopbaan afsloot bij Sint-Niklaas.
Ex-KSK Beveren-aanvaller ZORAN KOKOT heeft terug de shoes aangebonden
. In 2020 stopte hij als profvoetballer in Canada( bij Hamilton) nadat hij daar
ook een trainersdiploma had gehaald. Hij kwam terug naar Sarajevo en ging
er aan de slag als jeugdtrainer bij FAMOS VOJKOVIC, een derde klasser. De
trainer van de eerste ploeg daar vroeg hem om mee te trainen met het eerste
elftal omdat er nogal wat blessures waren. Zo debuteerde Kokot onlangs en
dat ging niet onopgemerkt voorbij. Hij scoorde de winnende treffer (1-2) in
blessuretijd zodat zijn team mee op kop blijft.
RB

sPORT ANDERs

Waasland-Beveren zou wat matchen op constanter niveau mogen spelen. Een
echte status als ploeg met internationale allure (kapitaal, voorzitter, trainer, spelers) hebben ze nog niet. En hun uitslagen lijken meer op de processie van Echternach: drie stappen vooruit en twee achteruit!

RP
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Een ongewone eend in de bijt van de Belgische popgeschiedenis was
ongetwijfeld “Wallace Collection”. Het waren Sylvain Vanholme en Freddy
Nieuland, die elkaar leerden kennen in 1964 in een bandje met de naam
“Sylvester Team”, die aan de basis lagen van het ontstaan van de groep in
1968. Nieuland werd drummer en zanger. De groep bracht een combinatie
van pop met een vleugje klassieke muziek en jazz. De reden hiervoor was
dat de meeste groepsleden klassiek geschoold waren. Jacques Namotte
(cello) en Raymond Vincent (viool) maakten eerder deel uit van het Nationaal Filharmonisch Orkest. Hun eerste LP “Laughing Cavalier” werd opgenomen in de wereldberoemde Abbey Road-studio’s in Londen. Dit ging
echter niet zonder slag of stoot. De bazen van platenfirma EMI moesten
hiervoor groen licht geven hetgeen niet zo evident bleek. Het ging hier
trouwens maar om een onbekend Belgisch bandje. Na een auditie was EMIverantwoordelijke David Mackay toch danig onder de indruk en een week
later viel een brief uit Londen in de bus met de mededeling dat de jonge
Belgen verwacht werden in de Abbey Road-studio’s voor een opnamesessie van drie weken… Beatles-producer George Martin zou later verklaren
dat hij “Laughing Cavalier” het beste album van 1969 vond. Of hij op dat
ogenblik aan één of ander populair hallucinerend middel zat, laat ik in het
midden…
De single “Daydream” werd een
heuse wereldhit. De muziek is gebaseerd op een passage uit “Het Zwanenmeer” van Tsjaikovski. In 1970
verscheen een tweede album “Wallace Collection”. Daarnaast werd ook
muziek gemaakt voor enkele Franse
films. Maar in Frankrijk werd de
band pas echt bekend op het ogenblik dat Claude François een cover
opnam van “Daydream”. De band
versierde optredens in de bekende
Olympia in Parijs en reisde bijna
heel de wereld rond. In die periode
was “Wallace Collection” op bijna alle Europese festivals te zien maar er was
ook een Amerikaanse tour en concerten in Peru, Venezuela, Mexico en als
absoluut hoogtepunt een concert in Rio de Janeiro voor meer dan 40 000
toeschouwers.
Op één van hun optredens in Engeland kregen ze te maken met een grote
tegenslag. Hun busje met alle apparatuur en muziekinstrumenten werd
gestolen. Een voorval dat de bandleden nooit echt te boven zijn gekomen.
Samen met de overvolle agenda en de vermoeidheid die daarop volgde,
sloeg de sfeer in de groep danig om. Uiteindelijk verlieten meerdere leden
de band en probeerden zij om met eigen initiatieven opnieuw voet aan de
grond te krijgen in de muziekwereld. Sylvain Vanholme boekte (samen met
Lou De Prijck) het meeste succes met de oprichting van “Two Man Sound”
die hits scoorde met o.a.“Copacabana” en “Charlie Brown”.
In 1991 volgde een korte reünie van de band met o.a. een nieuwe plaat en
een optreden in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Ook in 2005 en
2006 werden nog enkele concerten gespeeld, o.a. in het Antwerpse Sportpaleis tijdens “The Golden Years”. Op 10 januari 2008 overleed Freddy Nieuland na ziekte, en daarmee verdween de alom bekende stem die van “Daydream” een onvergetelijk nummer maakte.
Paul Verelst

Eureka

Taalkronkels

Aflevering 34

Emil Herman Fischer (1852-1919)
Enzymen

Om een chemische reactie snel
en met voldoende rendement te
laten verlopen, kan men die uitvoeren bij hogere temperatuur
of gewijzigde druk. Dit kan niet
worden toegepast op de biochemie in ons lichaam. Alle reacties
moeten verlopen bij lichaamstemperatuur. Men kan moeilijk
na het ontbijt op de kachel de
vertering voldoende snel laten
verlopen. De oplossing werd
gevonden door Fischer.
Hij is geboren in Euskirchen en
studeerde chemie aan de universiteit van Bonn en werd in 1879
aangesteld als hoogleraar analytische chemie. In 1888 werd hij
benoemd tot hoogleraar aan de
universiteit van Würzburg. Tussen 1884 en 1894 richtte hij zich op het onderzoek naar de structuur van suikers.
Hij haalde zijn kennis uit de bierbrouwerij, waar suikers worden omgezet in alcohol met de hulp van enzymen. Enzymen zijn natuurlijke katalysatoren, stoffen die
de snelheid van een chemische reactie verhogen. Hij ontdekte de ‘sleutel-slottheorie’. Door hun specifieke structuur kunnen enzymen zich als een sleutel op een
slot hechten aan een molecule en daardoor de reactie in gang zetten. Elke chemische reactie in ons lichaam kent een specifiek enzym. Fischer kreeg er in 1902 de
Nobelprijs scheikunde voor.

Je hoort het tijdens een interview zo vaak: het is koffiedik kijken. Met andere
woorden het is niet te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Deze
uitdrukking gaat vermoedelijk terug naar een gebruik uit de 17de eeuw.
Koffie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het genotmiddel
werd geïntroduceerd vanuit Turkije. Turkse koffie laat steeds een restant koffiedik achter in het kopje. Het gaf aanleiding tot een nieuwe vorm van waarzeggerij, het koffiedik kijken of tasseografie. Waarzeggers gebruikten de drab
of koffiedik om de toekomst voorspellen. De klanten dienden dan eerst een
kopje koffie leeg te drinken en de waarzegger ging dan aan de slag en kon uit
de vorm van het koffiedik de toekomst te voorspellen. Mensen begonnen
achteraf te beseffen dat de waarzeggers hen oplichtten en enkel vertelden
wat de klant wilde horen. De uitdrukking kreeg dan ook een tegenovergestelde betekenis: dat je juist niet weet wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Karel De Meulenaere reageerde op vorige bijdrage. Waarvoor dank.
Karamellenversjes vond je vroeger (als ik mij niet vergis) in de vette varkens van de kermis. Men zegt mij nu dat het wel op de kermiskramen
was maar op grote karamellen.
Het heeft in ieder geval bestaan.
WA

Geluk
Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen.
Ingrid Bergman (Zweeds actrice)

WAFEL   WERKBIJ   HORIZON   TUTTEREN   BISNUMMER   DEBUUTPRIJS   GASTRONOOM   FOEILELIJK   SLEURHUT   LACHBUI   SCHOOR   WATER en dus …  
FRITUURLUCHT
OPLOSSING CRYPTO 96
Sleutel-slottheorie: enzymen passen als een sleutel op het slot van een molecule.

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ

Het werken met giftige stoffen eiste zijn tol, hij werd ernstig ziek en zwaar depressief. Hij pleegde in 1919 zelfmoord.

December zacht en dikwijls
regen,
geeft weinig hoop op rijke zegen.  

WA

De Wetenschapper
Koning, keizer, admiraal, popla kennen ze allemaal. Voor driekwart van de wereldbevolking geldt deze uitspraak niet. In India wordt het zelfs als onhygiënisch
gezien om je met papier af te vegen.Toen in de achttiende eeuw de krant opkwam,
werd die ook populair om die te gebruiken na een toiletbezoek. Het nadeel was
wel dat de inkt voor een zwart achterwerk zorgde en dat het papier weinig vocht
opnam. Het was wachten tot eind 19de eeuw tot een Amerikaanse zakenman met
een betaalbaar ontwerp afkwam, de handige wc-rol met afscheurrandjes.
De kracht van goed toiletpapier zit hem in een combinatie van sterkte en zachtheid zodat het uit
elkaar valt als het nat wordt. Dit om opstoppingen in de toiletpot en riool te voorkomen.
De afscheurrandjes voorkomen verspilling, een velletje is ongeveer 10 cm breed en 12 cm lang.
Discipline is hier ook belangrijk voor wie het laatste velletje gebruikt.

Denk niet bij het
laatste vel,
Wie na mij komt die
redt het wel.
WA

groothandel in elektrisch
materiaal en verlichting
oude Zandstraat 83, 9120 Beveren
tel. 03/775 85 98 - Fax 03/775 18 26
bvba.smet@skynet.be
www.smetg.be
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‘t klokzeel
HOE GEZOND BLIJVEN …
Zelfs als corona ons het leven blijft zuur maken,
blijven nog andere problemen de kop opsteken als
je nabij een grote haven en een vooruitstrevend
industrieel gebied woont. Dat tegen 2025 de koeltorens van Doel niet meer zullen roken is al langer
dan van gisteren voorspeld. En voorspellingen rollen over ’t algemeen gemakkelijk uit de mond van
politici. Voor we daarvan echt zeker zullen zijn, zal
er wellicht eerst nog een massa Scheldewater richting Noordzee moeten stromen.
Wat staat ons bijvoorbeeld te doen met onze persoonlijke beveiliging bij een nucleaire ramp? Op de
verpakking van de jodiumtabletten die ondertussen zo ‘n 10 jaar bij ons in huis liggen, staat de
datum 15/11/10. Is dat de vervaldag?
Navraag bij de apotheek leert mij dat op dit doosje
van ibz Binnenlandse Zaken met 10 kaliumjodide
65 mg tabletten alleen de productiedatum staat en
men vertelt mij dat ze minstens 10 jaar houdbaar
zijn.

…MET KOELTORENS AAN DE HORIZON …
Als je jouw jodiumtabletten in hun originele verpakking en op een geschikte plaats (kamertemperatuur en weg van vocht en licht) bewaart, blijven
ze erg lang goed. Net zoals keukenzout verweert
het jodium van de tabletten bijna niet. De hoeveelheid van de actieve stof is meer dan voldoende om
het gewenste effect te bereiken gedurende vele
jaren.  

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

Als je nog tabletten in huis hebt met de fabricatiedatum okt 2010 – juni 2011  (lotnummers: 0L078A
- 0L079A - 0L080A - 0L081A - 0L082A - 0L083A 0L084A - 0L085A - 0L086A - 0L087A - 0L148A 0L149A - 0L150A - 0L151A) dan moet je geen nieuwe tabletten in huis halen.  
In 2021 deed Sciensano een grondige analyse van
deze tabletten en het bleek dat die nog minstens houdbaar zijn tot en met 28 mei 2022. De
houdbaarheid wordt ieder jaar opnieuw getest.  

… EN FABRIEK 3M IN ONZE ACHTERTUIN
Die tabletten zijn volgens een bevraging door apotheker Vindevogel (UAntwerpen 2021) zelfs in de
nabijheid van de Kerncentrale van Doel in minder
dan de helft van de gezinnen aanwezig. Een groot
deel van de ooit verdeelde doosjes bevindt zich in
de scholen. Dat is begrijpelijk omdat die pillen
vooral bedoeld zijn voor kinderen onder de 18 jaar.
In de noodplanningszone, de onmiddellijke omgeving van nucleaire sites, heeft 83 % van de scholen
een voorraad beschikbaar volgens het onderzoek
van Vindevogel. Daarbuiten is het slechts 36%.
Sommige politieke partijen wijten dat aan het feit
dat de overheid de tabletten aan huis zou moeten
laten bezorgen. Maar het Crisiscentrum reageerde
daarop dat die pillen medicijnen zijn die enkel door
een apotheker mogen verdeeld worden. Er is duidelijk weinig animo om die zaak uit te klaren.
Een andere bedreiging voor onze gezondheid is de
milieuvervuiling van de fabriek 3M. Honderden
omwonenden van de fabriek hebben te veel PFOS in
hun bloed. en …daar zijn voorlopig geen kruid of
pillen tegen gewassen.
RP

Nem nou

Grondvesten van een hoeve met
twee stallen en een woonruimte,
wellicht uit de eerste eeuw na
Christus, werden onlangs blootgelegd bij archeologisch onderzoek
in Bunderhof te Haasdonk. Ook in
de Romeins tijd wisten ze al dat
het daar goed wonen was. Dat
bevestigt ook de naamgeving van
Haasdonk zoals we dat in de les
Taalkunde geleerd hadden. Rond
1150 heette dit dorp Havexdunc
dat je nu als Haasdonk schrijft.
Dunc of donk was een verhevenheid van de bodem en dat was
ook toen al een aantrekkelijke
plaats om te gaan wonen omdat
men er beveiligd was tegen overstromingen. Vergelijk Bunderhof
maar eens met de even verder
gelegen Luiseikstraat. Hoeveel
keren zou die door de Barbierbeek
al overstroomd zijn?
En nog iets: ga eens fietsen of wandelen in de Botermelkstraat en
probeer vandaar de ‘Ostoonkse’
kerk te bewonderen. Meer dan de
moeite waard hoe ze daar op die
‘donk’ staat te pronken.
RP
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Het werkingsgebied van de wachtpost
dekt het gehele Waasland en vervangt
alle bestaande wachtdiensten tijdens
de weekends en feestdagen.
De centrale wachtpost, met zittende en
rijdende huisartsen, is permanent
beschikbaar en geopend tijdens weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderendaags 08u00.
De satellieten zijn enkel geopend op
zaterdag, zondag en feestdagen tussen
08u00 en 20u00.
Contactnummer is voor alle gemeentes
gelijk : 03 361 03 61. Voor meer info kan U
terecht op de site www.wpwaasland.be

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

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling in de etalage van elke apotheek.
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00
en 22u00 raadpleeg www.apotheek.be .
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00
en 09u00: Bel politie Beveren 03 367 21 00
die zal doorverwijzen naar de geselecteerde nachtdienstapotheek

colofon

DE WEERBORSTEL of
‘t gedacht van Riekes De Ben

Riekes en Zjeraar zitten te palaberen over wat lang geleden is: hun
schooltijd.
Zjeraar haalt een herinnering op
aan een ‘meester’ die hem altijd
Geeraaert noemde
En Riekes had een juf in het eerste
studiejaar en die was redelijk
pikant tegen jongetjes die ongevraagd een antwoord riepen en zij
die van hun plaats wegliepen daar
had dat mens het ook niet voor.
Tegen het einde van de eerste
schooldag vroeg die dame aan
Riekes of hij nog broertjes had die
later naar dezelfde school zouden
komen.
Toen kleine Riekes antwoordde
dat hij enig kind was, hoorde hij de
juf ‘Godzijdank’ zeggen en ze liet
daarna een diepe zucht

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).

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