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Gemiddeld zijn mannen groter en fysiek sterker dan vrouwen. In tijden dat de 
mens nog in grotten woonde en leefde van de jacht, was mannelijke spierkracht 
nuttiger dan vandaag. Brute kracht was een grote troef in gevecht en handenar-
beid. Daaruit is de klassieke taakverdeling gegroeid. De spierkracht van vader kon 
voor het overleven van het gezin niet worden gemist. De moeder moest dan wel 
thuisblijven om te zorgen voor de koters. Het maatschappelijk belang van de 
mannelijke spierkracht kreeg een ernstige deuk door de industriële revolutie. 
Machinerie nam grotendeels de mankracht over. Een havenarbeider van nu is niet 
meer dezelfde als honderd jaar geleden. De oorlogen van de twintigste eeuw heb-
ben de emancipatie van de vrouw ook geen goed gedaan. Tenslotte waren het de 
mannen die als helden uit de strijd kwamen. De nieuwe man moet wel andere 
pijlen op zijn boog hebben dan enkel machogedrag. Het is zowat vergelijkbaar 
met het lot van het paard. Op het erf liep in de eerste helft van vorige eeuw nog 
een Brabants trekpaard rond. Paardenkracht werd vervangen door machines en 
tractoren. Het dier heeft nog enkel een functie in maneges en is verworden tot een 
luxepaard. 

Het klassieke rolpatroon werd minder vanzelfsprekend. In de jaren zestig van vori-
ge eeuw kwam de pil op de markt en gezinnen werden minder kroostrijk. Vrouwen 
raakten langzaamaan bevrijd van de moederrol. De feministische golf zorgde 
ervoor dat vrouwen meer en meer aanspraak konden maken op een rol in de 
samenleving die voordien door mannen werd ingenomen. Het heeft ook voorde-
len voor de man want het betekende vaak een extra inkomen in het gezin. Het 
betekent ook dat vrouwen op eigen benen kunnen staan en niet afhankelijk zijn 
van de partner. Het verklaart gedeeltelijk het stijgende aantal echtscheidingen. De 
‘die hards’ onder de feministen verwoorden dit als volgt: een vrouw heeft een man 
nodig zoals een vis een fiets nodig heeft.

De opvoeding van jongens was jaren gebaseerd op stoer, moedig en assertief zijn. 
Een man mag niet huilen. Het gevoel moet verdrongen worden. Psychologen oor-
delen dat deze gevoelsverdringing leidt tot meer depressies, drankzucht en agres-
sie bij mannen. Mannen ontlenen hun status niet langer omwille van het man zijn. 
Het is een feit dat geweld, terrorisme, seksueel overschrijdend gedrag voorname-
lijk mannenzaken zijn. Er is een tendens om mannen de schuld te geven voor alles 
wat misloopt in deze wereld. Alsof alle leidinggevende vrouwen doetjes zijn. Er is 
nood aan een mannenbeweging die zich buigt over de plaats van de nieuwe man 
in de maatschappij. 

Binnen het gezin zijn er verschuivingen. Men mag dan wel zeuren over het aantal 
echtscheidingen, de huwelijken die standhouden zijn ontegensprekelijk beter dan 
vroeger en er worden meer dingen samen gedaan. Tegenwoordig gaan vrouwen 
op zoek naar de nieuwe man, die toelaat dat ze zich in al haar talenten kan ont-
plooien en ook buitenshuis werkt. De nieuwe man bestaat. In het straatbeeld zie je 
mannen wandelen met het kind in de buggy. Zondagmorgen bij de bakker vind je 
negentig procent mannen. Hij wast en plast, stofzuigt, helpt de kinderen bij het 
huiswerk, gaat naar het oudercontact op school…en droomt stiekem van ‘de 
vrouw van vroeger’.

De nieuwe man

Wilfried Andries
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De activiteiten waarmee Joost Van Bogaert bezig is beschrijven en opsommen is 
niet simpel. Het zijn er veel. Zijn hoofdberoep is coach-bemiddelaar bij VDAB. 
Daarbij begeleidt en adviseert hij mensen die op zoek zijn naar een opleiding of 
een (andere) job. Als zelfstandige in bijberoep is hij Bewegen-op-Verwijzing-coach. 
In dit project van de Vlaamse overheid coacht hij voor Groot-Beveren personen 
die verwezen worden door hun arts of door andere zorgverleners om meer te 
bewegen. In tijden dat de fitnesscentra en sportclubs druk bezocht worden zijn er 
nog heel wat mensen die te weinig aan sporten en bewegen toe komen. Mensen 
met drukke beroepsbezigheden of die sociaal geïsoleerd raken of door mentale 
of fysieke problemen in een dipje zitten, kunnen veel baat hebben met meer te 
bewegen of aan sport te doen. Daarmee gaat hij dan in gesprek en bekijkt hij met 
hen hoe ze in hun leven meer plaats kunnen maken voor een fysiek actiever leven. 
Als gediplomeerd licentiaat lichamelijk opvoeding kan hij hierbij ook goed gebruik 
maken van zijn opgedane kennis aan de Leuvense universiteit. 

Maar zijn interesses liggen breder dan dat en eigenlijk doet Joost alles graag. Een 
studierichting kiezen was daarom destijds heel moeilijk. Geschiedenis, aardrijks-
kunde, biologie en muziek, hij vond het allemaal boeiend.
Na zijn universitaire studies deed hij dan ook nog een verkorte opleiding voor 
leerkracht lager onderwijs omdat hij dacht als onderwijzer zijn creativiteit te kun-
nen botvieren.
Na die studies gaf hij trouwens drie jaar les in de lagere school. Hij nam contact op 
met educatieve uitgeverijen en zo kon hij handleidingen maken met verzen en 
liedjes die kinderen spelenderwijs en op een plezante manier én niet zittend maar 
bewegend kennis kunnen bijbrengen.

Joost Van Bogaert, 
een creatieve duizendpoot!

François Seghers
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Nog een pas nieuw opgestart project in bijberoep is 
het schrijven van liedjes op maat. Voor een jubileum, 
een verjaardag of eender welke andere, al of 
niet feestelijke gelegenheid maakt hij na een gesprek 
met degene die de bestelling doet teksten waarop 
hij muziek zet, zelf inzingt en inspeelt met gitaar of 
piano en dan digitaal aflevert, samen met een wens-
kaart.
Maar zijn grootste passie is het schrijven van een 
boek waar hij al sinds 2004 aan bezig is. Het zit name-
lijk zo: toen hij in Leuven zijn toenmalige vriendin, nu 
zijn echtgenote, leerde kennen stuurde hij haar 
regelmatig mailtjes die verhalen werden. Dat von-
den ze beiden zo fijn dat die kleine verhaaltjes uit-
eindelijk een trilogie werden van meer dan 1200 
bladzijden. Het is een beeldrijk sprookje geworden, 
een fantasieverhaal voor jeugd en jongvolwassenen 
waarin het mannelijk hoofdpersonage in een tot de 
verbeelding sprekende droomwereld  terechtkomt 
en waarin tal van verhaallijnen samenkomen. 

Zijn inspiratie voor zijn verhalen krijgt Joost dikwijls 
terwijl hij door de natuur fietst, of op andere intrige-
rende plekken komt of wanneer hij zijn eigen dro-
men bij het wakker worden noteert en navertelt. De 
werelden die hij beschrijft bevinden zich in een uni-
versum waarin schoonheid en perfectie heer-
sen: taferelen vervuld van helderheid en welbeha-
gen gaan hand in hand met dreiging en diepe duis-
ternis. De lezer wordt uitgenodigd op een 
onvergetelijke trip doorheen de mystieke werelden 
van verbeelding waarin hij kan instappen en in mee-
gaan.
De taferelen uit zijn boek lijken zo uit het brein van 
Tolkien te komen. Winden, die worden opgewekt 
door reuzegrote blaasbalgen, schepen die zinken en 
die verdwijnen in zeeën waarin wouden vol bomen, 
varens en mos groeien, moerasgebieden die idylli-
sche werelden lijken, alles wat hij beschrijft is heel 
beeldrijk en filmisch. 

De inhoud van het boek is nu klaar, maar het heeft 
een open einde. Er zit dus nog altijd een vervolg in. 
De laatste vijf jaar heeft hij er intensief aan gewerkt. 
Alinea’s en paragrafen moeten hier en daar nog aan-
gepast worden. Dan begint de zoektocht naar een 
uitgever.
Wanneer je met Joost praat vraag je je af waar hij de 
energie en de tijd vandaan haalt, want buiten zijn 
beroeps- en creatieve bezigheden heeft hij ook nog 
een gezin met drie kinderen en een echtgenote. 
Bovendien is hij nog maar net begonnen met het 
verbouwen van zijn woning in Melsele. Volgens Joost 
zijn het net die creatieve dingen die hem heel veel 
energie geven om verder te doen.
Wij denken dat Joost enkel tijd te kort heeft en wen-
sen hem vanwege de Beverse Klok alle succes toe! 
Wie Joost en zijn projecten beter wil leren kennen 
kan terecht op zijn websites en op Facebook.
www.bewegenopverwijzing.be
 www.give-your-song.jimdosite.com
facebook: 
https://www.facebook.com/GiveYourSong.Joost/

Zaterdag 1 oktober is het weer zover. Unizo, 
Comeos  (Belgische federatie van de handel en 
diensten) en UCM (Union des Classes Moyen-
nes) slaan de handen in mekaar voor een feeste-
lijk winkelweekend. 
Tienduizenden winkeliers (zelfstandigen en 
ketens), maar ook horeca-zaken, kappers en 
bankkantoren,  schoonheidsspecialisten en reis-
bureaus, … verrassen hun klanten met een 
cadeautje of leuke actie. Heel wat steden, 
gemeenten en verenigingen organiseren leuke 
activiteiten en animatie.
Unizo Beveren laat zich niet onbetuigd en orga-

niseert op zaterdag 01 oktober i.s.m. met Aangenaam Winkelen Beveren een 
groots event in de namiddag op de Grote Markt en in de centrumstraten met o.a. 
een circuit van springkastelen op de Grote Markt en in de centrumstraten, muzika-
le walking straatanimatie, kinderglittertattoo ’s, live silhouetten snijden en karika-
tuurtekenen en misschien kom je wel een illusionist-goochelaar tegen.

En de wandelende klanten zullen een waardering ontvangen voor winkelhieren.

Weekend van de klant
Verrassend plezant Richard Van Stappen vierde 

zijn 90ste verjaardag. Hij 
kreeg enthousiaste steun en 
de familie startte een project 
om 90 kaartjes te sturen te 
zijner eer. Het werden er niet 
minder dan 256. Hij was 
overdonderd door zoveel 
reacties (en de kinderen 
ook). Het werd een onge-
looflijk mooie dag en de 
foto’s en kaartjes worden als 
een mooie herinnering 
gekoesterd in verzamelmap-
pen.
Richard en de ganse familie 
(kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind) wensen 
iedereen te danken voor 
hun blijk van waardering.

De Richard is negentig  jaar!
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Tijden 
veranderen

Jacques Bosman

Biertje Pleziertje
Aflevering 6

Marc Cools en Johan Smet

Biersoorten doorheen de geschiedenis
Ons klein land België is zonder enige twijfel het “bierland” bij uitstek, voorname-
lijk door de rijke variatie in bieren. België is het enige land ter wereld waar men 
naast bieren van hoge- en lage gisting ook bieren van spontane en gemengde 
gisting kent. 

Wat Is bier?
Bier onderscheidt zich van wijn door het lagere alcoholgehalte en zijn hoger 
gehalte aan niet vergist extract, het is een gealcoholiseerde drank bekomen door 
in water opgeloste zetmeel of gesuikerde grondstoffen te vergisten en te aroma-
tiseren met hop.

Bieren van spontane gisting
Bieren van spontane gisting zijn bieren die zoals de naam het zegt spontaan 
tot gisting komen door ze in aanraking te brengen met de buitenlucht. Na de 
“bevruchting” gaat het bier op eiken tonnen verder gisten in de kelder. De 
bieren die onder deze noemer vallen zijn: lambiek, geuze, kriek, framboos en 
faro. De lambiek mag en kan jaren bewaren in houten vaten in de kelder.
*Lambiek: Amberkleurig bier met specifiek lichtzuur tot rinse-zure smaak, 
gemaakt van 60 a 70% gerstemout en 30 a 40% tarwe met overjaarse hop. 
Enkel verkrijgbaar op vat.
*Geuze: Is een mengbier gemaakt met jonge en oude lambiek, wordt op fles-
sen getrokken.
*Kriek, framboos: Lambiek waar fruit, krieken of frambozen worden bijge-
voegd op het vat en dit laten mee-gisten gedurende een half jaar. Deze lam-
biek kan ook weer gebruikt worden voor het creëren van Geuze.
*Faro: Het slappe aftreksel van lambiek gebruikt als tafelbier.

De oude brouwers
Voor 1500 bestond er voornamelijk bier van spontane 
gisting. Dus kunnen we stellen dat spontane gisting 
de oudste brouwmethode was. Het wort werd boven 
in de brouwerij blootgesteld aan de lucht en aan de 
wilde gisten in de lucht.
Na 1500 werd meer en meer met eigen gist of resten 
van vorige brouwsels gewerkt waardoor de gisting 
van het wort min of meer onder controle werd gehou-
den. Besmetting door natuurlijke gist was echter nog 
schering en inslag. Bij gecontroleerde gisting kon men 
de bierkwaliteit verbeteren en stabiel houden zodat 
elk brouwsel ongeveer het zelfde smaakte. Deze gist-
methode werd toegepast bij omgevingstemperatuur 
tussen 16 en 22°C en noemt men hoge gisting.

Ergens kwam ik een  soort van arbeidsreglement 
tegen van een grote fabriek uit Duitsland, daterende 
van rond de jaren 1850.  Ik pik er een paar punten uit: 

Dagelijks voor de aanvang van de werkzaamhe-
den moeten kantoor en bedrijfsruimten grondig 
gereinigd worden en de kachel moet worden aan-
gemaakt.  Iedere werknemer dient daartoe vol-
doende kolen mee te brengen.

Er wordt 12 uur gewerkt en wanneer het nodig is 
moet zonder dwang worden overgewerkt.
De bedrijfsleiding verwacht dat geen enkele 
werknemer zich te buiten gaat aan misbruik van 
alcohol of tabak.

Vrouw en dochters van de baas dienen eerbiedig 
gegroet te worden.

Als passende lectuur voor de arbeiders wordt de 
bijbel aanbevolen.

Elke werknemer moet zorgen gezond te blijven, 
want aan ziek personeel wordt geen loon uitbe-
taald.

Vrouwelijke werknemers moeten een vrome 
levenswandel nastreven.

Verlof wordt slechts bij overlijden toegekend. Het 
loon wordt dan ingehouden.

De gemeenteraad van Beveren heeft het legaat aanvaard van de overleden priester Albert Truyman. Die schenkt 
zijn verzameling van stamboomonderzoek aan het gemeentearchief. Albert Truyman overleed op 1 juni op 
95-jarige leeftijd. De uit Melsele afkomstige priester deed zijn lange leven heel wat genealogisch onderzoek 
naar Wase families. De resultaten daarvan werden zorgvuldig vastgelegd in een perfect geordende collectie 
documenten en foto’s. Zijn verzameling werd via testament nagelaten aan de gemeente. De collectie is zo’n vijf 
strekkende meter groot. Archivaris Carine Goossens gaf een positief advies om het toe te voegen aan het 
gemeentearchief. Zijn verzameling zal nu ter beschikking worden gesteld van heemkundigen en genealogen.         

Ook stamboomonderzoek kan geërfd worden!!!
Roger Puynen



De herfstequinox is achter de rug. De dag dat de nacht even lang als de dag was viel dit jaar op 23 september. 
Net als tijdens de lente-equinox op 21 maart stond de zon dan loodrecht boven de evenaar. Vanaf nu gaat het 
korten van de dagen snel. Maar er staan nog mooie zonnige dagen aan te komen. De herfst kan mooi en vol 
verrassingen zitten. Vergeet niet dat de gemiddelde temperatuur zelfs in oktober nog hoger is dan in mei. De 
aarde is dan nog warm en het is al meermaals voorgekomen dat we nog temperaturen van boven de vijfen-
twintig graden halen.
 
September en oktober zijn ook de ideale maanden om het tuinseizoen van volgend jaar al aan te pakken en 
voor te bereiden. Tuinieren is vooruitzien! Om vaste planten te delen en om nieuwe aan te planten is het nu de 
beste periode. Zoals gezegd is de grond nu nog op temperatuur en kunnen de planten nog goed inwortelen 
en profiteren van de regen die ons -hopelijk- de komende maanden nog te wachten staat. Het is nu ook de 
beste tijd om bloembollen te bestellen en te planten. Er is nu nog veel keuze en de meeste voorjaarsbollen 
hebben een koudeperiode nodig die lang genoeg is om de komende lente goed te kunnen bloeien. Met tul-
penbollen kan je eventueel nog wachten tot in december om te planten. Verleden winter plantte ik nog op 15 
december tulpenbollen en die bloeiden in mei dat het een lieve lust was. Daarmee volgde ik de goede raad op 
van de Engelse tuinier en tv-presentator Monty Don van Gardeners’ World. Bedankt Monty, jouw aanbevelingen 
hebben al dikwijls goede resultaten opgeleverd!

In de tuin hoor en zie je weer voorzichtig de tuinvo-
gels in beeld komen. De voorbije periode hebben ze 
zich wat schuil gehouden omdat ze in de rui waren. 
En de rui vraagt meer energie van het vogellichaam. 
Vogels die hun zomerkleed inruilen voor hun winter-
kleed zijn dan ook minder mobiel en verschuilen 
zich voor predatoren. Maar de rui ligt voor de meeste 
vogels stilaan achter de rug en de merels doen zich 
weer te goed aan de buitendruiven.
September is ook de maand dat de klimop begint te 
bloeien. De klimopmuur gonst weer zoals voorheen. 
De vele ontelbare bloempjes worden bezocht door 
nog meer ontelbare insecten die dankbaar gebruik 
maken van de nectar en het stuifmeel om hun voor-
raden aan te vullen om de winter door te kunnen 
komen. Daarbij zoemt en zingt de muur dat het een 
plezier is. Binnenkort komen in plaats van de 
bevruchte bloemen de bessen die dan weerom door 

de lijsterachtigen zeer gesmaakt worden. Nadien dient de klimop als schuil- en nestgelegenheid. Klimop wordt 
door veel mensen onderschat en is bij velen niet geliefd, ten onrechte. Eigenlijk zou iedere tuin een stukje klim-
op moet hebben, al was het maar om te zien welke dienst deze plant in de vroege herfst aan de insecten 
bewijst.

Nóg zo’n laatbloeier is de zevenzonenboom (Hepta-
codium miconioides). De naamgever had bij het 
benoemen van de boom blijkbaar zijn beste dag niet 
want hij heeft zich misteld. Niet zeven maar zes 
bloempjes zitten er op het schermpje. Blijkbaar heeft 
hij de centrale knop als bloem meegeteld. Deze Chi-
nese kleine boom zag je tot voor tien jaar zelden in 
tuinen omdat hij om een of andere duistere reden 
niet opgenomen was in het assortiment van plan-
tencentra. Daar is gelukkig verandering in gekomen 
want het is een ideale tuinboom. Het is een goede 
groeier maar een reus wordt het nooit. Bij iets oude-
re bomen begint de schors af te bladderen en dat 
geeft een speciaal decoratief effect, zeker wanneer 
de bladeren gevallen zijn. De vele witte bloemen 
worden in deze periode massaal bezocht door 
bestuivers en het is dus een zeer goede insecten-

plant. Wanneer de witte bloemblaadjes gevallen zijn 
verkleuren de kelkbladen tot intensief rood, waarmee hij in de herfsttuin 
de aandacht opeist. Het is een nog weinig bekende maar zeer goede 
boom voor de doorsnee tuin.

Als het herfst is, is het ook de beurt aan de herfsttijloos om te bloeien. Ik 
heb dit bolgewasje al tientallen jaren in de tuin en elke herfst zijn de bloe-
men trouw op post. De bladeren zijn dan al lang verdwenen want die 
verschijnen in de late lente. Daarom worden ze door de Engelsen ook 
‘naked ladies’ genoemd; de bloemen staan er naakt en  zonder bladeren 
bij. Mooi zijn ze wel. Je kan ze ook in huis als droge bol op een vaasje met 
water zetten en nadien in de tuin planten. Dan heb je er eerst binnen 
plezier van.

In de tuin

François Seghers
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Herfst!

Klimopbloemen.

Bloemen van de zevenzonenboom.

Herfsttijloos.

Ondertussen blijft de struikfuchsia (Fuchsia arbores-
cens) maar bloeien. Dit familielid van het bellen-
boompje komt oorspronkelijk uit de bossen van 
Midden-Amerika en moet bij ons vorstvrij overwin-
terd worden. Maar wat een leuke potplant! Ze bloeit 
maanden met rozerode bloemen die intensief bevlo-
gen worden door bijen en hommels. Nadien komen 
de zwarte bessen die zeer op prijs gesteld worden 
door de merels. Het is een aanrader als terrasplant in 
de halfschaduw.
Geniet nog van de mooie herfstdagen!

Bloemen van de struikfuchsia.
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Op 13 september werd de titel ‘Ereburger van Beveren’ uit-
gereikt aan topingenieur, professor, ondernemer en inno-
vator dr. Clement Hiel als blijk van grote waardering en 
erkenning van het gemeentebestuur voor zijn bijzondere 
verdiensten. Hij ontving deze titel in het kasteel van Corte-
walle uit handen van burgemeester Marc Van de Vijver.  
 
…OPGELEID IN BELGIË… 
Clement Hiel (geboren in 1952) groeide op in Gaverland 
(Melsele), als oudste van acht kinderen. Clements vader 
Louis was in Melsele bekend om zijn ‘gouden handen’. De 
jonge Clement ging in het spoor van zijn vader naar de 

‘vakschool’ op Linkeroever. Hij leerde er de fijne kneepjes van machinaal bewerken, lassen en smeden. 
Marcel Van Duyse, uit de Warande in Beveren, 96 jaar oud, had Clement daar toen als leerling en zat nu op de 
eerste rij, fier als een gieter, om deze uitreiking. 
Clement was erg leergierig en studeerde voor industrieel ingenieur op het Technicum aan de Londenstraat in 
Antwerpen, daarna voor burgerlijk ingenieur aan de VUB in Brussel.  
Voor een eenvoudig arbeidersgezin was het bekostigen van deze studies niet vanzelfsprekend. Falen was daar-
om voor de jonge student geen optie, zeker ten opzicht van zijn moeder die hem erg gestimuleerd had om 
verder te studeren.  
Aan de VUB doctoreerde hij in de elektrotechnische werktuigkunde.  

…NAAR DE TOP IN AMERIKA. 
Voor een postdoctoraat belandde hij in Virginia (VS) waar hij de eerste contacten legde met NASA. In 1987 kon 
hij als ingenieur aan de slag als specialist design in een NASA-onderzoekscentrum in Silicon Valley. Daar genoot 
hij veel aanzien omwille van zijn veelzijdigheid (combineren van praktisch inzicht en theoretische kennis) en 
creatieve benadering van problemen.  
Hij werkte er mee aan het Space Shuttle-programma, ook ten tijde van de ruimtevaartmissie van de Vlaming 
Dirk Frimout in 1992. Door Clement werd de lancering van Frimout trouwens uitgesteld. De bewuste motor, die 
de oorzaak van het uitstel was, ontplofte daarna op de testbank … Je mag zeggen dat hij zo de Belgische ruim-
tevaartindustrie op de kaart hielp zetten.  
Van 1984 tot 2017 was Clement Hiel professor aan de VUB, faculteit Mechanics of Materials and Constructions. 
In de VS, ondertussen zijn thuisland geworden, geeft hij nog steeds les aan de UCLA in Los Angeles. Daar leidt 
hij niet alleen ingenieurs op maar ook ‘toekomstige presidenten’ met het vak ‘Engineering for Future Presidents’ 
aan de faculteit politieke wetenschappen. Hij leert er toekomstige politici om net als ingenieurs rationeel, doel-
gericht en toekomstgericht te denken. 

… …WORDT EREBURGER VAN BEVEREN. 
Na de vele binnen- en buitenlandse onderscheidingen voor de vernieuwende verwezenlijkingen in zijn carriè-
re volgt nu het ereburgerschap van Beveren. Ook Ilse Vercruyssen, Melseels dorpsburgemeester had een pas-
send geschenk voor de nieuwe ereburger  
In zijn wederwoord uitte Clement dat hij dankbaar is voor de mensen die hem de ontwikkelingskansen gaven. 
Vooreerst zijn ouders, zijn familie en zeker zijn vrouw die hem steeds in alles steunde. Ook de leerkrachten die 

hem zoveel bijge-
bracht hebben. 
En zoals we in 
Beveren zeggen, 
‘hij is iemand die  
zijne wereld kent.’ 
Hij wist dat 
Jean-Marie Pfaff 
een paar maan-
den geleden 
dezelfde erebur-
germedaille ont-
ving en hij was 

MELSEELSE AMERIKAAN … 
Roger Puynen

niet te beroerd om zijn carrière met die van de één 
jaar jongere Pfaff te vergelijken. Jean-Marie bracht 
het tot voetbalkeeper van een wereldploeg als 
Bayern München en Clement noemde zijn eigen 
positie als specialist design bij de NASA van een even 
hoog niveau als het roemrijke Bayern München. 

…EN GEEFT GOEDE RAAD AAN DE 
JONGEREN. 
Clement is erg begaan met de jonge generatie. Jon-
geren die talent hebben, ook in vakrichtingen, moe-
ten gestimuleerd worden. Clements motto naar die 
jongeren toe: Experimenteren leidt tot falen en falen 
leidt tot kennis. 
Op de vraag hoe je tot een geslaagde carrière kon 
geraken was er niet alleen zijn raad om zoals hij 
gedaan had: als een zalm tegen de stroom in zwem-
men om een hoger doel te bereiken. En op de vraag 
‘hoe kan dat?’ Was zijn antwoord simpel: zorg dat je 
een goeie moeder en een goeie vader vindt en …dat 
je opgroeit in Beveren.



6

Kruiswoordpuzzel 289

CRYPTO 115 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) bergplaats in een kledingstuk (4) mannetje vh paard (8) geschreven en gedruk-
te letters begrijpen (10) Oud Testament (11) bankstel (12) op dat ogenblik (13) 
deel ve boom (14) imperatief v gaan (16) trademark (17) Reichsmark (18) mengsel 
van kleurstoffen waarmee men voorwerpen bedekt om ze tegen bederf te 
beschermen, te kleuren (21) vrouwennaam (22) slang uit Jungle Book (23) struik 
met gele bloemen die op heide- en zandgrond voorkomen (24) incorporated (27) 
onderpand (28) rivier (Portugees) (29) eerste man (31) beeldscherm

Verticaal: 
(2) verzameling werktuigen (3) deel ve bloem (4) vistuig (5) voegwoord (6) afvoer-
kanaal voor water (7) vermogen om geluid voort te brengen (9) op die manier (11) 
iem. die alle middelen wil gebruiken om in de wereld vooruit te komen (15) skelet 
v voorouder dat in 1994 gevonden werd in de buurt van de Awashrivier (18) poet-
sproduct (19) feest voor fans (20) speldje met naamkaartje (21) bevel ve hogere 
autoriteit (25) volkomen bewusteloosheid (26) waterpas (30) Democratische Partij

Oplossing kruiswoordpuzzel 288

Uit Melsele 19
Paul Staut

ONS 
ELSKE  

Ken jij het toppunt 
van discriminatie? 

Alle plantjes water 
geven behalve de 

afrikaantjes. 

…….
Voor wie wil kubbezen: indoor kubbezen in Melsele op 29/10   26/11   17/12   28/1 
en 18/2.
Op zaterdag 11 maart het 10e tornooi.  Telkens vanaf 16u
Inschrijven bij KUBBEZEN@telenet.be 

LEK AT GEZEET IS 57
Wie het eerste slaapt, mag nog even op blijven

Marc Uytterhoeven
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Inboedelopruiming 
van kelder tot zolder 

onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met

DRGinboedels
GSM 0486796502

Roekie56@msn.com

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

In 1948 ontstond het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV). In 2000 
oversteeg men de verzuiling en ontstond de Unie van Zelfstandige Ondernemers 
(UNIZO). Ze verenigt kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen. 
Unizo neemt het op voor de rechten en belangen van de ondernemer met per-
soonlijk advies en informatie. Ook in Beveren is er een actieve tak met Steven Tin-
demans als voorzitter. Op 20 mei was er de Nacht van de Ondernemer. Er werd een 
tombola georganiseerd. De opbrengt van deze tombola bedroeg 1000 euro en 
men ging op zoek naar een goed doel dat het geld best kon gebruiken.

Het oog viel op Tarara, een vzw die haar activiteiten richt  rond welzijnswerk en 
maatschappelijke dienstverlening. Hulp aan kansarmen. Er zijn in deze barre tij-
den nog mensen die armoede als een onrecht zien en er iets aan willen doen. Het 
idee groeide van parochiaal niveau tot een blijvende structuur. Vrijwilligers 
stroomden toe om de uitstappen of de feestmaaltijden te organiseren. Koken kost 
geld en Tarara organiseert daarvoor zelf activiteiten. Sponsors vinden ze o.a. bij de 
Beverse middenstand. In tegenstelling tot de letterlijke betekenis van hun naam, 
werd de bijdrage van UNIZO in dank aanvaard. Tarara organiseert ontmoetingen 
tussen mensen met een kleine portemonnee. Samen met andere organisaties 
zoals de opvoedingslijn de Keerkring, speelt men in op concrete noden en garan-
deert men dat het geld goed zal besteed worden.

De Nacht van de 
Ondernemer

Wilfried Andries

Voorzitter UNIZO Steven Tindemans overhandigt de cheque aan 
Wilfried Smet van Tarara.

Toneelgroep Kunst Veredelt uit Kieldrecht laat na een lange corona-pauze terug 
van zich horen.  Op 1, 7, 8, 14, 15 en 17 oktober voorstellingen om 20 uur.  Op 2 en 
9 oktober voorstellingen om 15 uur.  Het stuk ‘De Sunshine Boys’ (van Neil Simon) 
wordt opgevoerd met in de hoofdrollen Jan Van De Perre en Cary Goossens.  Twee 
oud-collega’s die veertig jaar geleden in onvrede uit elkaar gingen, komen nog 
één keer samen voor de opname van een TV-Special.  Opvoeringen in Ermenrike 
te Kieldrecht en kaarten verkrijgbaar via www.kunstveredeltkieldrecht.be

Op 22 oktober is er opnieuw de jaarlijkse kwis van de Orde van Het Pilorijn.  Er is 
nog plaats voor enkele ploegen van 6 personen.    
Info en inschrijvingen bij Kris Puynen via  puynen@hotmail.com

En vorige keer hebben we het al aangekondigd. Ket speelt ‘Het Verkeerde Koppel’ 
van Neil Simon op 4 en 5 november (om 20 uur) en op 6 november (om 15 uur).  
Een doldwaze komedie van twee vriendinnen (een pietje precies en een slodder-
vos) die onder één dak wonen.  En bovendien zijn twee vriendelijke Spanjaarden 
in de buurt.  Voorstellingen in Ter Vesten en kaarten via  jacques.bosman@belga-
com.net  

En nog net op de valreep binnengekomen, de Gezinsbond Beveren-Haasdonk 
organiseert opnieuw een tweedehandsbeurs voor kinderkleding, babyartikelen 
en zwangerschapskledij.  De beurs gaat door op zaterdag 1 oktober van 9 tot 12 
uur in het GTI, Europalaan, Beveren.  Er is kinderanimatie en een babbelcafé.  Wie 
wenst te verkopen neemt best kontakt op met de organisatoren via  beveren9120.
gezinsbond.be of met Greet De Schepper, Peter Benoitlaan 22 te Beveren.

JACQUES GEEFT RAAD

Och zei Gust.  Ik heb gehoord dat in de middeleeuwen het 
beroep bestond van urineophaler.  Elke morgen trok men 
door de stad om, tegen betaling, urine te verzamelen.  Uit 
urine werd namelijk ammoniak gedistilleerd om er salpeter 
voor buskruit van te maken.  Later leerden men hoe men 
ammoniak synthetisch kon maken en verdween het 
beroep.  Werkloos vertrokken de urineophalers uit Vlaan-
deren om zich in Amsterdam te vestigen en brouwerij Hei-
neken te stichten.

GUST
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Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Als verzamelaar van oud vinyl stoot ik op één of andere rommelmarkt wel eens op de LP met als titel “Get Sprouts”. “Get 
Sprouts” is een Belgische LP die in 1980 werd uitgegeven door de ASLK, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas dus (het 
huidige BNP Paribas) en verzamelt een aantal van de grootste Belgische talenten uit die tijd.  Al wie een nieuwe zichtre-
kening opende kreeg een exemplaar van het album cadeau. Er werden 100.000 exemplaren van de LP aangemaakt. Gust 
de Coster van BRT Oost Vlaanderen en Marcel Vanthilt, die op dat ogenblik artikels schreef voor Humo, zorgden voor de 
samenstelling. Op de binnenzijde van de hoes staat een tekstje van Marc Didden (ook van Humo) die een korte uiteen-
zetting geeft over de Belgische populaire muziek van die tijd en uiteraard een reclametekst door de ASLK. Voor de exem-
plaren die worden verdeeld in het Franstalig gedeelte van België wordt het tekstje van Didden vervangen door een intro 

van Pierro Kenroll van het tijdschrift Télémoustique.
Wie o.a. worden geselecteerd zijn De Kreuners, Jo Lemaire, The Kids, T.C. Matic, Telex…enz. Een deel van de artiesten beschikt echter nog niet over geschikt opnamema-
teriaal. Om dat euvel te verhelpen wordt een muziekstudio gehuurd en elke band mag enkele dagen werken met producer Jean-Marie Aerts die overigens ook de gita-
rist is van het net opgestarte T.C. Matic.
ASLK is een Belgisch bedrijf en dus wordt gemikt op het hele land .Nochtans zijn slechts drie van de vijftien artiesten op de LP  Franstalig: Kläng, Jo Lemaire en Telex.

Het allereerste nummer van de LP wordt “There will be no next time” van The Kids. Het nummer - oorspronkelijk verworpen door platenmaatschappij Phonogram -  wordt 
uiteindelijk het meest gedraaide nummer van de compilatie. Phonogram ziet zijn flater in en brengt het nummer alsnog uit op single. Maar omdat de 100 000 exempla-
ren van “Get Sprouts” hun weg al hebben gevonden naar veel jonge muziekliefhebbers wordt de verkoop van de single toch nog een flop.
“Get Sprouts” wordt in 1980 – uiteraard, zou ik bijna zeggen – in Humo’s Pop Poll verkozen tot beste binnenlandse LP. Een cd van het album komt er nooit.
De meeste van de artiesten hebben naderhand een aanzienlijke carrière uitgebouwd maar ik vind toch enkele namen terug die bij mij niet echt nog een belletje doen 
rinkelen. Wie heeft bv ooit nog gehoord van “Specimen & The Rizikoos”, “Ivy & The Teachers”, “Once More” en “The Plant”…?
Samen met Humo’s Rock Rally wordt de LP beschouwd als het officiële begin van  “Belpop”, een term die overigens door Gust De Coster werd bedacht. “Get Sprouts” is 
een prachtig tijdsbeeld van de Belgische popmuziek uit de jaren zeventig en tachtig van vorige eeuw en zeker de moeite waard om af en toe nog eens op de draaitafel 
te leggen.

Via fossiele vondsten worden nieuwe hoofdstukken geschreven in de visie over 
het ontstaan en evolutie van de mens. Sinds de vondst van Eugène Dubois in 1891 
van de ‘Javamens’ (zie aflevering 32) werd het Aziatisch model geaccepteerd, 
waarin de mening werd geopperd dat de wieg van de mensheid in Azië stond. 
Ondanks de opvatting van Darwin dat de mens uit Afrika kwam. In 1925 beschreef 
Raymond Dart een fossiele schedel die zou bewijzen dat Darwin gelijk had. Als arts 
werd Dart anatoom aan het University College in Londen, maar aanvaardde al snel 
een nieuwe leerstoel aan de medische faculteit van de Universiteit te Johannes-
burg in Zuid-Afrika.

In 1925 publiceerde hij de beschrijving van het Taungkind, de kleine aap uit het 
zuiden, (Australopithecus africanus). Het is een fossiele schedel die gevonden 
werd in een kalkgroeve in Taung Zuid-Afrika. Het kind is waarschijnlijk omgeko-
men door een roofvogel. Dat concludeerde men door de beschadigingen aan de 
schedel en oogkassen, vergelijkbaar met die bij door arenden gedode mensapen. 
Het kind leefde ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden en moet bij zijn dood 6 tot 8 
jaar oud zijn geweest. Het liep rechtop, was ongeveer 125 cm lang en had een 
kleine herseninhoud. Het gebit en de stand van de wervelkolom waren menselijk. 
Toch bleef Dart bescheiden en in de naam gebruikte hij ‘pithecus’ (aap) en nog 
niet ‘anthropus’ (mens). Een ontwikkelingspatroon waarbij eerst het gebit en wer-
velkolom menselijk werden, vooraleer het hersenvolume zich vergrootte, wordt 
omschreven als mozaïek-evolutie.

Zijn theorie werd met ongeloof ontvangen en het zou duren tot 1950 met de ont-
dekkingen van de Leakeys (zie later) voordat Dart in het gelijk werd gesteld. Wordt 
vervolgd want we behandelen de fossiele vondsten in chronologische volgorde, 
zodat we kunnen volgen hoe de visie van het ontstaan van de mens voortdurend 
wordt bijgesteld.

De grotten van Sterkfontein zijn de rijkste vindplaatsen van de Australopithecus 
africanus.
Twee andere grotten (Kromdraai en Swartkrans) leverden een tweede soort aap-
mens op met sterk vergrote molaren, een sterk gespierd wezen. (ongeveer fossiele 
vondsten van 90 individuen). Australopithecus robustus leefde ongeveer 2 tot 1,5 
miljoen jaar geleden. Vandaar de toenmalige visie van de evolutie van de mens en 
het idee dat de mens ontstond in Zuid-Afrika. Het zal later worden bijgesteld.

Samengevat: 
Familie: Hominiden
Genus (geslacht): Aus-
tralopithecus
Specie (soort): -africa-
nus
                         -robustus

Eureka
Aflevering 51

Raymond Arthur Dart (1893-1988)
Het Taungkind

Wilfried Andries

De Piltdownmens
Men ging in die tijd naarstig op zoek naar de missing link, de ontbrekende 
schakel tussen aap en mens. De belangstelling ging in Engeland in die tijd uit 
naar de fossielen van de Piltdown-mens, gevonden in 1912. Deze fossiele res-
ten bleken echter een vervalsing te zijn en de wetenschappers (?) achter deze 
frauduleuze praktijken zijn nooit met zekerheid achterhaald. Nader onder-
zoek ontmaskerde de vervalsing, Het bleek dat de onderkaak van een 

orang-oetan was 
en de schedel 
van een moder-
ne mens.

De Piltdownmens met een aantal van zijn belangrijkste 
onderzoekers. Achterste rij: Frank Barlow, G. Elliot 

Smith, Charles Dawson, Arthur Woodward. Voorste rij: Arthur 
Underwood, Arthur Keith, William Pycraft, Ray Lankester.
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Gele ditjes - Blauwe datjes
Rudy Beck

SPORT

Het voetbalseizoen is al een tijdje aan de gang. Heel wat gewezen Waasland Beve-
renspelers veranderden van ploeg. We pikken er een aantal interessante transfers 
uit. 
Zo verhuisde de 22-jarige SAMSON AKINYOOLA voor 1,3 miljoen euro van  Fc 
Caracas (Venezuela) naar de Egyptische landskampioen Zamalek. Vier jaar gele-
den speelde Akinyoola op de Freethiel. In augustus 2018 kwam hij via manager 
Felix Seghers in Beveren terecht. Hij speelde een tijdje bij de beloften en mocht 
ook invallen in de wedstrijd tegen de Duitse eerste klasser Fc Keulen. Nadien ver-
dween hij van de radar. Allicht om financiële redenen want in het licentiedossier 
van WB het jaar daarop zat een dossiertje Akinyoola dat nog moest worden opge-
lost. Van Beveren ging het naar het Slovaakse Senica. De afgelopen twee jaar 
speelde hij bij Caracas uit Venezuela waar hij 28 goals maakte in 67 wedstrijden. 
Vorig seizoen werd hij topschutter in Venezuela. Akinyoola is ondertussen ook 
A-internationaal van Benin. 
In de zomer van 2019 kwam de toen 20-jarige XIAN EMMERS van de beloften van 
Inter Milaan naar Waasland-Beveren. De zoon van ex-internationaal Marc Emmers 
had het moeilijk op de Freethiel en zijn inbreng bleef beperkt tot 9 optredens. Een 
jaar later vertrok hij naar Nederland waar hij wil kon doorbreken bij Almere en 
Roda JC. Dit seizoen speelt hij bij het Roemeense Rapid Boekarest dat getraind 
wordt door gewezen internationaal Adrian Mutu (ex-Chelsea en Juventus).    

Sasha Weemaes, de Melseelse wielerprof die meer en meer opgang maakt omwil-
le van zijn spurterskwaliteiten, krijgt de kans die kwaliteiten in een Amerikaans 
team nog verder te ontwikkelen. In het Pro Team Human Powered Health van 
sportdirecteur Hendrik Redant is het de bedoeling een sprinttrein rond Sasha uit 
te bouwen met de Vlaamse inbreng van Gijs Van Hoecke en Christophe Noppe. 
Hopelijk kan Redant dit verwezenlijken en zien we volgende seizoenen Sasha 
geregeld als eerste over de meet bollen

sPORT ANDERs  
Roger Puynen

Eind september is traditioneel voorbehouden voor wedstrijden van de nationale 
ploeg. Twee spelers van SK Beveren werden geselecteerd, Joan Simun Edmunds-
son voor de Faer Oer die in de Nations Cup Litouwen partij geven. Sheldon Bateau 
trekt met Trinidad en Tobago naar Thailand om er de Kings Cup te betwisten. De 
Kings Cup wordt sinds 1968 jaarlijks betwist in Thailand (niet in 2020 en 2021 door 
corona). Gastland Thailand inviteert drie landen (dit jaar Tadjikistan, Maleisie en 
Trinidad en Tobago). Dit seizoen geen grote namen. Soms gebeurt dat wel en staat 
bijvoorbeeld ook Brazilië op de erelijst. Vedetten als Peter Schmeichel, Brian Lau-
drup, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos en Rivaldo namen 
ooit deel aan de King’s Cup. De wedstrijden worden betwist in Chiang Mai in het 
noorden van Thailand.   

Shildon Bateau zit voor het vertrek naar Thailand aan 59 A-interlands. In één van 
die interlands was LEONARDO MESSI zijn tegenstander. Hij debuteerde in het 
A-team in februari 2013 tegen Peru. Eerder speelde hij in 2009 het WK beloften in 
Egypte en in 2010 CONCAF U20 in Argentinië. Die twee tornooien zetten Sheldon 
Bateau op de radar van Europese clubs. In 2012 was hij een maand op stage bij 
onze noorderburen bij Twente. Ook Ajax had verregaande interesse maar hij 
belandde bij KV MECHELEN waar hij, verdeeld over twee periodes vijf seizoenen 
zal spelen (en 8 keer in actie komt tegen Waasland-Beveren). In 2015 leent KV 
Mechelen hem uit aan het Russische Samara waar Franky Vercauteren trainer is. 
Daarna speelt hij anderhalf seizoen bij Kairat Almaty in Kazakstan (naast Georghi 
Zhukov, ooit jeugdspeler op de Freethiel). Bij Almaty speelt hij zeven wedstrijden 
in de Europa League. In 2019 speelt hij een half seizoen bij het Noorse Sarpsborg. 
Hij keert terug naar KV Mechelen en na een tussenstop bij het Turkse Samsunspor 
zit hij dus nu  op de Freethiel.  

SHELDON BATEAU, 
60ste selectie voor 

Trinidad en Tobago.
Rudy Beck

De vijfde competitiematch van het seizoen werd 
afgetrapt door ex-spits YVES ESSENDE. De voor-
malige Congolese internationaal, 54 ondertussen , 
scoorde in mei 1997 de beslissende treffer op 
Turnhout die KSK Beveren terug naar eerste klasse 
bracht.

In 1989 belandde hij via ex-Gantoisespe-
ler Leon Mokuna bij derde klasser Oos-
tende. Hij was er telkens goed voor meer 
dan  twintig goals per seizoen en bezorg-
de zo Oostende ook een titel in derde 
afdeling. Yves was toen al Congolees A-in-
ternationaal. Hij had eerder een bod van 
het Portugese Vitoria Guimaraes afgesla-
gen om zijn studies leraar LO af te maken. 
In 1992 kwam hij naar de Freethiel als ver-
vanger van Peter Van Vossen. En dat leek 
behoorlijk te lukken met ondermeer een 
geweldige match op Anderlecht (tegen 
Philip Albert) maar een zware knieblessu-
re in november strooide roet in het eten. 
Na de moeizame revalidatie werd hij uit-

geleend aan Club Luik(1ste klasse) en Olympic Charleroi waarmee hij kampioen 
werd in derde klasse. In 1996 kwam hij terug naar de Freethiel en speelde een 
belangrijke rol in de titel in tweede (negen goals). Yves, ondertussen vader gewor-
den van vier dochters, sloot zijn loopbaan af bij Herentals en Schoten.  

YVES ESSENDE 
aan de aftrap.

Rudy Beck
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Oplossing Crypto 115:   

KAST   DUTJE   VERZOT   SNIJZAAL   OMKOPERIJ   
PRAALWAGEN   (of PRONKWAGEN)  MOSTERDPOT   
RAZENDSNEL  TAALSTRIJD  OPDIRKEN    
UITETEN   MIEREN   en dus …. STRIJKATELIER

Oude appelsoorten van bij ons
‘We hadden thuis een boomgaard…’ 
Ik hoor het je graag zeggen, en ik denk dat we met velen zijn die in hun jeugd thuis of bij nonkels of tantes 
hebben kunnen genieten van vers afgevallen of geplukt fruit. 
*We beginnen met de vroegrijpe vruchten van een oud ras: oogstappel. Die draagt al in juli de eerste vruchten 
en verspreidt een aangename geur. Helaas zijn de appels vrij gevoelig voor deuken en kunnen ze nauwelijks 
worden bewaard. Daarom moeten ze snel worden geconsumeerd. Daarnaast is de zomerappel gevoelig voor 
verschillende ziekten en plagen zoals bloedluizen, vruchtboomkanker en echte meeldauw. Het ras is daarom 
niet geschikt voor de commerciële tuinbouw. Wil je echter uitkijken naar een witbloeiende zomerappelboom 
met een vroege oogst in juli, dan is de oogstappel ideaal! Wees wel voorzichtig met late vorst  want de bloe-
men zijn hier namelijk heel gevoelig voor 
 
*Boskoop is een van de bekendste oude appelrassen die tegenwoordig nog in de supermarkt te vinden is. De 
voordelen van deze appelsoort - die ook wel ‘Schone van Boskoop’ of ‘goudrenet’ wordt genoemd - zijn voor-
al te danken aan het veelzijdige gebruik. De grote vruchten kunnen zowel puur worden gegeten of worden 
gebruikt voor appelmoes, gebakken appels, sappen, cider of fruitbrandewijn. Sommige mensen die allergisch 
zijn voor appels kunnen ook van deze appel genieten. Na de oogst in september en oktober kunnen de 
vruchten probleemloos tot maart worden bewaard.  
*De oude appelsoort Cox Orange kom je ook vaak tegen. Deze winterappel wordt sinds het begin van de 
19e eeuw in Engeland verbouwd. Door zijn uiterst smakelijke aroma is het een van de meest populaire appel-
rassen in Engeland. Helaas voelt de appelboom zich niet bijzonder goed in onze contreien, waardoor de teelt 
wat lastiger is. Bovendien zijn de vruchten moeilijk te bewaren. Alleen dankzij zijn bijzondere smaak vond de 
appel in de eerste plaats zijn weg naar onze keukens.Als je zelf ‘Cox Orange’ wilt gaan kweken, moet je je ervan 
bewust zijn dat je een veeleisende bewoner in de tuin haalt. De appelboom houdt van een goed doorlatende 
grond met een hoge wateropslagcapaciteit en een maritiem klimaat met vochtig-koele zomers en vochtige 
winters, zoals de boom het gewoon is in zijn land van herkomst. 
*Een bekend appelras dat is afgeleid van ‘Cox Orange’is de ‘Elstar’. De boom geeft mooie roodgele appels die 
zachtzuur tot zoet van smaak zijn. Je oogst ze in september. Eet de appels als tussendoortje of verwerk ze in 
een appeltaart. Kun je niet alle appels in één keer opeten? Geen nood! Je kan Elstars lang bewaren. Vooraf-
gaand aan de oogst geniet je in het voorjaar van de witroze bloesem van de ‘Elstar’. 
*De appelboom ‘James Grieve’ doet met zijn sappige, lichtzure aroma ook een beetje aan de ‘Gravenstein’ 
denken. In tegenstelling tot de ‘Gravenstein’ is de herfstappel ‘James Grieve’ robuuster en stelt die minder 
eisen aan de omgeving. De appelboom is ook blij met een vochtige, voedselrijke en losse bodem, maar kan 
beter goed klimaatschommelingen en barre weersomstandigheden verdragen. Omwille van zijn compacte 
groei is de appelboom ideaal voor kleinere tuinen - en omdat hij zelfbestuivend is, heb je geen tweede appel-
boom nodig! Met zijn lichtroze bloemen, die belangrijke stuifmeeldonoren vormen voor insecten, kan je ook 
in het late voorjaar van een magisch zicht genieten. Afhankelijk van het weer kunnen de eerste appels eind 
augustus worden geoogst. De tere appels kan je slechts tot november bewaren.

OUDE VOLKSGEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

Roger Puynen

Melsele is vanaf nu het centrum van 'gezwans'. De plaatselijke vereniging Kunstlabaarg vzw uit Melsele mocht 
met steun van de gemeente Beveren in haar thuisdorp het idee van de 'Nutteloze Bordenwandeling' van 
bedenker Kamiel De Bruyne adopteren. Ze doopte de geanimeerde wandelroute ‘Zwansele’.  Vijftig kwinksla-
gen liggen er verspreid op en rondom een suggestieroute van in totaal 11 km die u kan fietsen of wandelen.

"Fijne, maar volstrekt zinloze boodschappen kruisen er uw pad en toveren er een lach op uw mond."

U kan de route verkrijgen aan de balie van toerisme in het gemeentehuis en Fort Liefkenshoek. 
of downloaden op volgende link: https://www.beveren.be/nl/nieuws/de-nutteloze-bordjesroute-zwansele

p.s. Deel uw plezier tijdens de route op instagramToerisme Beveren #zwansele #beverenverkennen 

Wat je misschien nog niet wist over Melsele
De Nutteloze Bordjesroute Zwansele

Zwansele wandeling
50 kwinkslagen toveren een lach op uw gezicht

SPREUK VAN 
’T JAARGETIJ 

Blinkt oktober in zonnegoud,  
de winter volgt dan snel en koud. 
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Geboren op “Den Es” en als tienjarige met vader Jef, moeder Martha en  zussen 
Annie en Lief verhuisd naar het Parochiehuis en daar de bloeitijd van het Melseelse 
verenigingsleven mee beleefd. Onder impuls van pastoor Sabot medestichter en 
bijna 10 jaar leider bij Chiro Sint-Gerolf. Wiskunde gestudeerd aan de KU Leuven en 
legerdienst als batterij-schootsofficier bij 17 RA in Altenrath. Getrouwd met Lieve 
Heyrman en elkaar 4 kinderen en 6 kleinkinderen geschonken. Leraar wiskunde in 
Mechelen (VTS), Zwijnaarde (Don Bosco) en 32 jaar in het jezuïetencollege op “den 
boulevard” in Antwerpen. Als gepensioneerde nog in onderwijsmiddens blijven 
hangen als examinator bij de Examencommissie S.O. en als toetsassistent bij het 
STEP van de KU Leuven. Nog steeds penningmeester van Orgelcomité Melsele en 
secretaris van de Melseelse kerkfabriek.

 Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Zingen bij koor Melos (nieuwe leden zijn daar steeds welkom), concerten klassieke 
muziek bijwonen, city-trips, bergwandelen, planten identificeren, lezen en de 
geschiedenis van de wiskunde bestuderen.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
Polyfoon, een ensemble o.l.v. Lieven Deroo en waarvan onze schoonzoon Peter 
Schellemans voorzitter is. Als nummer aller tijden denk ik aan hun uitvoering van 
de Magnificat-antifonen van Arvo Pärt.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?                                                
Ik hoop dat er live muziek en zang zal uitgevoerd worden. Misschien vinden mijn 
nabestaanden nog een koor dat de Gregoriaanse  requiemmis kan zingen en wil-
len onze kinderen, schoon- en kleinkinderen bij die gelegenheid hun instrumen-
ten laten klinken. Ze mogen eindigen met “With drooping wings” uit Dido & Aeneas 
van Henry Purcell.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?   
In mijn jonge jaren heb ik wat volleybal gespeeld en in 1964 won ik in Vlierzele het 
Oost-Vlaams kampioenschap voor scholen in het verspringen met een sprong van 
6.20 m. Wielrennen op TV is voor mij een combinatie van wedstrijdspanning en 
genieten van de mooie landschappen.

Wie bewonder je?  
Antoon Sabot: als pastoor van Melsele, maar ook als fotograaf, koordirigent, natuur-
kenner (planten en insecten) blokfluitleraar, orgelliefhebber, oprichter van jeugd-
huis Djem en pedagoog in ’t algemeen.

Wat is je ‘guilty pleasure’?                                                                                       
Nu en dan een taartje van Del Rey met een lekker kopje koffie. (Wel slecht voor de 
BMI)

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Als we aannemen dat de homo sapiens tot het dierenrijk behoort, dan liefst als een 
exemplaar van deze soort.

Wat is je favoriete boek aller tijden?                                                                  
 “Langs de wegen” van Stijn Streuvels. Vanaf de eerste bladzijden voel je al dat het 
geluk van Jan Vindeveughel niet zal blijven duren en dat hij het noodlot niet kan 
ontlopen.

Hoe kom je tot rust?                                                                                            
Tijdens een fikse wandeling in de Kruibeekse polder aan de zijde van mijn lieftalli-
ge echtgenote.

Welk is je lievelingsgerecht?  
Een lasagne met veel groenten erin volgens het recept van Lieveke Heyrman. Daar 
mag dan een glas donkerrode Ronco di Sassi bij.

Wat was je aangenaamste ervaring?                                                                     
Toen ik samen met mijn vrouw en kinderen de top van de Montardo bereikte in de 
Spaanse Pyreneeën.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
Voor de natuur is dat Noorwegen en als bakermat van onze beschaving denk ik 
aan Griekenland waar ik zo dikwijls mijn leerlingen heb rondgeleid. Bij de steden 
gaat mijn voorkeur naar Londen waar onze oudste dochter lang heeft gewoond.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar? 
Als Vlaming van alle tijden schuif ik Guido Gezelle naar voor: lees zijn gedichten 
luidop en je zult ervaren waarom. Bij de Beverenaars gaat mijn sympathie uit naar 
de jezuïet Ignatius De Jonghe, in Beveren geboren op 22 november 1632 en auteur 
van het boek Geometrica inquisitio… waarin hij de kwadratuur van parabolen en 
hyperbolen uiteenzet. Dit werk verscheen in 1688, vier jaar nadat Gottfried Wil-
helm Leibniz een betere methode had gepubliceerd om dergelijke vraagstukken 
op te lossen: de differentiaalrekening. Vandaar dat Ignatius niet wereldberoemd is 
geworden.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?                                                        
De combinatie stad-bos lijkt mij ideaal.

Wat is voor jou geluk?  
Het is iets dat ergens halfweg ligt tussen te weinig hebben en te veel willen.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?                                                               
Een donkere trappist van Westmalle van ’t schap met wat blokjes Oud Brugge-kaas.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Het eerste als het regent en waait, het tweede bij goed weer.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?                                                            
Hof ter Saksen.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)                             
Dergelijke moorddadige gevoelens zijn mij vreemd.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?   
Aan de eettafel, dicht bij de Leuvense stoof en terwijl het buiten sneeuwt, timmer 
ik met vader en inwonende nonkels aardbeienbakjes in elkaar: twee dikke plankjes 
voor de korte zijkanten, twee dunne voor de lange en eentje dubbel zo groot voor 
de bodem. Honderden bakjes voor 1 kg aardbeien gingen dan naar de zolder 
wachtend op de zomerse pluk. 

Wilde nou ies 
wa weten?

20 vraagjes aan Petrus De Cock

Paul Staut



WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een cen-
trale post in de Prinses Josephine Char-
lotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee 
satellieten, één in Beveren-Waas (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 week-
ends en feestdagen.

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maan-
dagochtend 08u00.

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

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

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

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

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

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

colofon
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Riekes vindt dat zijn Mar-
jet de laatste tijd wel een 
enige kilootjes minder 
zou mogen wegen en 

een paar dagen nadat ze het samen 
daarover gehad hebben komt ze 
met een voorstel. 
Annette, haar vriendin, zegt dat ze 
ook wel eens een vermageringskuur 
zou kunnen gebruiken en die stelde 
voor dat ze getweeën naar een Duits 
kuuroord zouden gaan om eens 
degelijk wat af te vallen. 
Drie weken na hun vertrek belt Mar-
jet Riekes op vanuit het kuuroord 
om te horen hoe het in Beveren 
gesteld is. 
-Hier gaat alles zijn gangetje, zegt 
hij, zonder enthousiast te willen klin-
ken nu ze al zo lang van huis is.  
-En ik ben al de helft van mijn kilo’s 
kwijt, zegt ze met veel genoegen. 
Hoe lang denkt ge dat ik hier nog 
zou blijven, vraagt ze. 
-Zoudt ge dan best daar nog eens 
drie weken blijven, zegt hij voorzich-
tig. 
Toen werd het stil aan de andere 
kant van de lijn… heel stil. 

Nem nou

Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Ooit gehoord van het CASU-
WEEL in ons dialect? Dat is het 
geheel van de bijkomende 
inkomsten als gevolg van de 
diensten verleend door de aan-
gestelden van de eredienst. 
Zo kregen de pastoor, de onder-
pastoor, de koster, de dirigent 
van het koor een deeltje van de 
‘pree’ die de mensen gaven bij 
een doopsel, huwelijk, begrafe-
nis…Dat deeltje was voor de 
ontvanger van de gift een leuke 
bijverdienste. Als je de koster 
met een nieuwe bril op zijn voor-
hoofd en met de glimlach op zijn 
gelaat zag rondlopen dan was 
het negen kansen van de tien 
omdat het ’casuweel’ zopas ver-
deeld was. 
Het woord is afkomstig van het 
Franse ‘casuel’ wat gewoon bij-
verdienste betekent. 

‘t klokzeel
Roger Puynen
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GEORGE EN CHARLOTTE… 
Het beeld dat mij het meest getroffen heeft in de 
eindeloze reportage over de begrafenis van de Brit-
se koningin Elisabeth  was het korte gesprekje tus-
sen Prins George en zijn zusje Prinses Charlotte, de 
twee jonge kinderen van kroonprins William en 
Catherine Middleton. 
Het was een aandoenlijk tafereeltje te midden van 
een massa doodernstige mensen die grotendeels 
gekomen waren ofwel om zichzelf in de kijker te 
stellen, ofwel omdat ze het niet konden nalaten om 
op te dagen omwille hun functie in hun staatsbe-
stel of om hun familiebanden met de overledene. 
Maar wat ik me dadelijk afvroeg was: wat zouden 
die twee kinderen, te midden van al die volwasse-
nen, tegen mekaar gezegd hebben? 
Wellicht iets over de overledene, hun overgroot-
moeder, om wie al die drukdoenerij in gang 
gestoken was. Of hadden ze het over de broer van 
hun vader die naar Amerika gaan wonen was en 
die er nu wel bij was, wellicht om de achterklap te 
vermijden. 

…EVENTJES IN BEELD… 
En terwijl met veel staatsie en praal de betreurde 
koningin verder naar haar laatste rustplaats werd 
gevoerd en gedragen, weerklonk om de minuut de 
zware klank van de Big Ben; 96 keer na mekaar 
omwille van de leeftijd die Elizabeth bereikt had. 
En zoveel mensen, dacht ik daarbij, waren er getui-
gen van waar haar stoffelijke resten begraven wer-
den. En dat terwijl in Oekraïne zovelen de laatste 
maanden uit het leven werden weggerukt. Soms 
zonder een spoor na te laten zodat wanhopige 

vrienden of familieleden geen kans kregen een 
teken van rouw en medeleven nabij een persoon-
lijk graf te gaan betuigen. Her en der in het zwaar 
getroffen land werden wel massagraven ontdekt, 
getuigend van de beestige brutaliteit van de Russi-
sche invallers. En daar doorzochten mensen de 
stoffelijke resten in de hoop om een spoor van een 
geliefde dode terug te vinden. 

…OP EEN DAG VOL DROEFHEID. 
Ik herinner mij dat er een zestal jaren geleden in 
het Vlaams-Brabantse Glabbeek een opgraving 
plaats vond van een Engelse bommenwerper die 
daar in maart 1945, toen de Tweede Wereldoorlog 
naar zijn einde liep, neergestort was. Iemand die de 
opgraving kon volgen vertelde over de zorg waar-
mee elke handeling van een heel team uitgevoerd 
werd. Zelfs de start van de opgraving was in stijl, 
want die werd bijgewoond door de ambassadeurs 
van het Verenigd Koninkrijk en Australië. Ook eni-
ge familieleden van de drie slachtoffers waren 
erbij. Na een paar uur haalden ze de eerste soldaat 
uit het achterste deel van het vliegtuig. Het was de 
toenmalige boordschutter van dienst, Christopher 
Hogg, een Brit die daar op amper 20-jarige leeftijd 
gesneuveld was. Zijn stoffelijke resten werden 
geborgen in een kist en die werd gedrapeerd met 
de Engelse Union Jack-vlag. Want Christopher 
Hogg was iemand die zijn leven had gegeven voor 
vorst en vaderland. 
En zo was ik meteen weer terug bij de uitvaart van 
de Engelse queen. 


