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Gust, lees p2

DE BEVERSE KLOK

Vlamingen zijn de beste quizzers ter wereld. Het is bijna verheven tot Vlaamse 
topsport. Het gebeuren speelt zich af in een feestzaal volgestouwd met tafel-
tjes voor vier tot zes man per ploeg. Vooraan worstelt de quizleider met een te-
genpruttelende geluidsinstallatie, de juryleden met de rode pen in de aanslag 
nemen plaats aan een lange tafel. De gekste ploegnamen horen er bij: ‘de 
zes wijzen’ (die voorlaatste eindigen), ‘kan er niet opkomen’ (die uiteindelijk 
winnen), ‘de Einsteins’ (laatste plaats). Een geladen sfeer vol spanning en druk 
gekout. Een sociaal gebeuren met gezonde rivaliteit. Om de prijzen hoef je het 
niet te doen. De winnaar gaat hoogstens naar huis met een reiswekker, een 
cd die al bij het derde nummer hapert, een boek over de geschiedenis van 
voetbalclub SV Waregem, een kalender van het voorbije jaar, een pluchen beer 
met één oog…

Het is gegroeid uit de harde tv-quizzen van de jaren vijftig van vorige eeuw. 
‘Honderdduizend of niets’ met dramatische momenten als iemand door één 
dom foutje met lege handen moest afdruipen. Bloedstollende momenten in 
klassiekers als Van Pool tot Evenaar, IQ, Twee voor twaalf, de Canvascrack, 
de Slimste Mens… Waren de programma’s aanvankelijk bloedserieus, 
tegenwoordig is het ludieke element niet meer weg te denken en moet een 
quizmaster beschikken over humoristische talenten. Verenigingen, die 
mosselsoupers organiseerden,  hebben begrepen dat men met een quiz ook 
geld in het laatje kan krijgen. De samenstellers van de vragen hebben goede 
bedoelingen maar zijn soms te onervaren. Dan krijg je vragen als ‘Wie schilderde 
het Laatste Avondmaal?’ Als deelnemer stel je in stilte de vraag: Wie niet?

Naast de vrijetijdspelers zijn er de ervaren quizzers, enerzijds teams die 
spelen voor de leute en anderzijds teams die haast professioneel het ganse land 
afschuimen en elke week wel ergens opduiken. Ze bereiden zich terdege voor 
en elk ploeglid heeft zijn specialisaties. Ze pluizen kranten uit, leggen lijstjes 
aan van hoofdsteden, muntnamen, rivieren, logo’s van de onbenulligste mer-
ken, regisseurs, acteurs. Ze kennen de hoogte van elke bergtop, de lengte van 
vele stromen, wie voor het eerst de Mont Blanc heeft overwonnen, geboorte- 
en sterfdatum van componisten, schrijvers en schilders. Maar het blijft meestal 
bij oppervlakkige kennis zonder achtergronden. Ze kennen dan wel de titel en 
schrijver van een boek, maar hebben het niet gelezen. Ze weten weinig over veel.

Centraal staat vanzelfsprekend een goed geheugen. Dat kan getraind 
worden, zodat in ieder wel een quizzer schuilt. Iemand volgde ooit een avond-
cursus ‘geheugentraining’. De eerste les viel best mee, maar de tweede had hij al 
gemist: hij was het vergeten.

Quizzen
Wilfried Andries
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Het zijn barre tijden en de winter komt eraan. Energiefacturen swingen de pan 

uit. Mensen kunnen die niet meer betalen. Niet alleen de burger maar ook 

de bedrijven zitten met de handen in het haar. KMO’s zijn de motor van onze

 economie. Er is de leegstand in winkelcentra, ook in onze gemeente. In 1948 

ontstond het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV). In 2000 

oversteeg men de verzuiling en ontstond de Unie van Zelfstandige Onder-

nemers (UNIZO). Ze verenigt kleine en middelgrote ondernemingen en vrije 

beroepen. Unizo neemt het op voor de rechten en belangen van de ondernemer

met persoonlijk advies en informatie. Ook in Beveren is er een actieve tak met 

Steven Tindemans als voorzitter.

Steven werd geboren in 1979. 

Tijdens zijn opvoeding werd al 

snel duidelijk dat hij in de wieg 

was gelegd om met zijn han-

den te werken. Zijn opleiding 

was dan ook voorspelbaar. Hij 

trok naar het internaat van het 

VTI (Vrij Technisch Instituut) 

te Brugge dat als moto heeft: 

van dorpel tot dak, bouwen mijn vak. De richting ‘bouwkunde’ bood een meer 

theoretische benadering aan. Steven koos voor ‘bouwtechnieken’, een meer 

Steven Tindemans
Voorzitter UNIZO

Wilfried Andries

Opgelet !!!   De gemeentelijke gebouwen mogen niet verwarmd worden 
boven de 22 °.
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praktische benadering van alles wat met bouw te maken heeft. Om te starten als zelfstandige was een 

attest nodig, een bewijs van een degelijke opleiding. Hij volgde daartoe nog vier jaar avondschool: 

bedrijfsbeheer (met hoofdzakelijk boekhouden), dakwerken, patroonsopleiding. Steven wou hogerop, 

letterlijk zelfs, de beste leerschool was thuis waar hij in 1999 werd ingeschakeld in het bedrijf van pa 

Luc Tindemans. Hoogtevrees heeft hij niet.

Aldak

Luc Tindemans was gestart, zoals de naam Aldak doet vermoeden, met dakwerken op 21 september 1977, 

vorige maand dus 45 jaar geleden. Hij werkte toen met drie mensen en was gevestigd in Vrasene. Daarna 

verkaste hij naar de Albert Panisstraat en sinds 2013 naar de Pareinlaan. Sinds 2011 is Steven officieel 

zaakvoerder en ondertussen werkt hij met een tiental arbeiders, vier bedienden en tien onderaannemers. 

Het is het verhaal van de hardwerkende zelfstandige die zijn bedrijfje uitbouwt tot een respectabele onder-

neming.

Coronacrisis, energiecrisis, de terug naar kantoor golf, aannemers moeten soms een bedrijf stilleggen. 

De kranten staan er vol van. De aard van het bedrijf beweegt gelukkig op een markt die ontsnapt aan de 

ergste gevolgen. Voorlopig toch, want de levering is voorlopig nog geen probleem. Prijsstijgingen zijn al 

enkele jaren aan de gang. Het produceren van dakpannen is helaas energieverslindend en dat zal in de 

toekomst effect hebben op de prijs. De levertijden zijn verlengd, waar het voordien ‘just in time’ was, moet nu 

rekening gehouden worden met wachttijden en is er een probleem om levering en productie op elkaar af te 

stemmen zodat geen al te grote voorraden in een bedrijf nodig zijn.

UNIZO

Steven zat in het kernbestuur van Tuin en Kasteel dat hij drie keer meemaakte in het park Cortewalle. Sinds de 

laatste regeneditie is het initiatief gestopt. Hij werd opgemerkt door UNIZO en van het een kwam het ander. 

Hij is nu zijn zevende jaar voorzitter en volgend jaar wil hij de fakkel doorgeven. Het is een belangengroep van 

KMO’s en grotere bedrijven. De nationale onderneming is lokaal verankerd en er zijn in onze gemeente nog 

afdelingen Melsele en Beveren. Ondernemers kunnen er bij terecht voor vragen en ondersteuning, er zijn info-

sessies, netwerksessies, de ondernemerslijn. Vooral starters vinden er de nodige knowhow. Vier keer per jaar 

wordt een gastspreker uitgenodigd. Op 1 oktober was er de dag van de klant, op 17 november de Dag van de 

Ondernemer ter promotie van het ondernemerschap, december is de winkelhiermaand.

In Groot Beveren zijn er ongeveer 220 leden, maar er is nog plaats voor nieuwe leden.

Meer informatie www.unizo.be/beveren. 

GELEK AT 
GEZEET IS 58

Fred, hij rijdt 5 kilometer te snel voor ons

Frans Verbeeck

Gust
Och, zei Gust. Ik lees hier in een mededeling van 

de gemeente, en ik citeer letterlijk, dat de verwar-

ming een graadje lager gaat.  Alle gemeentelijke 

gebouwen, inclusief de gemeentescholen, zullen 

ten hoogste tot 22 graden verwarmd worden. Wat 

moet ik nu doen met al mijn pull-overs ?  
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Tijden veranderen
Jacques Bosman

De invoering van de euro was destijds groot nieuws. 
Jaren werd de invoering ervan voorbereid.  Maar deze 
Europese geldomruiling gaat niet met de pluimen 
lopen In Beveren werd reeds hetzelfde gedaan in 
1980. Toen lanceerde de Orde van het Pilorijn een 
nieuwe Beverse munt: het Pond Parisis. De waarde 
ervan was 100 frank en was van 20 augustus tot 
15 oktober 1980 door alle handelaren en banken 
aanvaard als wettig betaalmiddel. De naam verwees 
naar de munteenheid die in de Karolingse tijd tot 
aan de Franse revolutie algemeen verspreid was.  
Met de opbrengst van de actie heeft de Orde van 
het PIlorijn de betopping (of bekroning) van de 
schandpaal betaald.  Er werden 6000 muntstukken 
geslagen met een diameter van 35 mm en 2 mm 
dik. Elke munt weegt 19 gram en is vervaardigd uit 
‘nieuwzilver’. Momenteel zijn ongetwijfeld nog heel 
wat van die stukken terug te vinden bij verzamelaars.  
Ook bij de Orde van het Pilorijn zijn ze nog te vinden 
(en kunnen, voor verzamelaars, nog aangekocht 
worden).  

Tijden veranderen

Hoge gistingsbieren

Het zijn bieren die vergist worden bij relatief hoge temperaturen tussen 16° en 22°C; hun kleuren kunnen 
variëren van blond, koper, rood, bruin tot bijna zwart. Men onderscheid hierin: speciales, saisons, klooster- of 
abdijbieren, trappisten, ale-bieren , scotch en christmas types. 

-   Speciales: Verzamelnaam voor de bruine Vlaamse, 
witte en streekgebonden bieren.

-   Saisons: Streekbieren uit het Waalse landsdeel, van 
goud tot roestkleurig.

-  Trappist: Zwaardere bieren gebrouwen door en 
tussen de muren van trappistenpaters. De Belgische 
erkende trappisten zijn Westmalle, Westvleteren, 
Orval, Chimay, Rochefort en Achel. 

-  Klooster-of abdijbieren: Zwaardere op trappist 
gelijkende bieren die de naam van een abdij dragen 
en dikwijls onder licentie worden gebrouwen.

-  Ale-bieren: Pale-Ale amberkleurig zacht aromatisch, 
Stout donkerbruin tot zwart met bittere toetsen, 
Scotch roodbruin sterk in alcohol zoet aromatisch, 
Christmas volmondig extra zwaar bier gebrouwen in 
de winter rond kerstmis. 

De bieren gebrouwen vóór 1850 waren uitsluitend 
van hoge gisting en artisanaal. Elke streek, dorp en 
stad hadden zo hun eigen bieren op vat, dat vooral 
lokaal werd geconsumeerd. Een van de belangrijkste 
redenen hiervoor is de beperkte houdbaarheid van 
het product. 

Door een gebrek aan gespecialiseerd brouwonderwijs 
in combinatie met weinig kapitaal, en veel argwaan ten 
opzichte van vernieuwing, gaan de meeste brouwers 
tot ver in de negentiende eeuw nog artisanaal te 
werk. Het is pas half 19e eeuw dat ondernemers 
opduiken die de industrialisering omarmen. 

Mouten en brouwen gebeurt dus nog grotendeels 
op basis van de seizoenen, spierkracht en 
empirische kennis. Het ontbreekt de brouwers aan 
wetenschappelijk inzicht in het productieproces. Het 
gevolg van deze artisanale werkwijze is de beperkte 
houdbaarheid van het bier.

Biertje pleziertje
Aflevering 7

Marc Cools en Johan Smet

Woordsprokkels
Spoonerisme

Wilfried Andries

Toen men iemand vroeg wat zijn opleiding was, 
antwoordde hij een schetenwapper, pardon een 
wetenschapper. Versprekingen, ze kunnen grappig 
zijn, maar voor de spreker een gênante situatie. Het
 is onmogelijk om ze volledig uit te bannen. Het 
uitspreken van een zin vergt razendsnelle planning 
en wanneer je bv. te snel wilt praten kan er iets mis 
gaan.
Taalkundigen zijn er dol op, want ze tonen aan 
hoe het plannen van een zin precies verloopt. 
Ze hebben aangetoond dat het vrijwel altijd gaat 
om de beginklanken van woorden of woorddelen 
die met elkaar verwisseld worden. Woordeinden 
verhaspelen bijna nooit. Deze versprekingen heten 
spoonerisme, ontleend aan het Engels spoonerism. 
Het woord is een eponiem, een woord vernoemd 
naar een eigennaam. Als model stond predikant 
Wiliiam Archibald Spooner (1844-1930). Als predikant 
had hij de onhebbelijke gewoonte zich voortdurend 
te verspreken. Toen hij wou toasten op de koningin 
sprak hij de woorden ‘the queer old dean’ (de rare 
oude decaan) in plaats van ‘the dear old queen’. 



Het is half oktober en de herfst laat zich nu 
duidelijk zien. De bladeren aan de bomen 
beginnen te verkleuren en af te vallen. 
De geur van verterende plantenresten en 
afgevallen bladeren zit nu onmiskenbaar in de 
lucht. Het fruit is geplukt en de noten kunnen 
geraapt worden. De natuur presenteert ook 
haar vruchten op een schaaltje. Wie eens een 
wandeling door het bos of in een park maakt 
zal zien dat het dit jaar weer een fantastisch 
mastjaar is. Een mastjaar is een jaar waarbij de 
eiken- en beukenbomen grote hoeveelheden 
eikels en beukennootjes voortbrengen. Mast 
is een verbastering van het woord mest en 
stamt uit de tijd dat de boeren in het najaar 

hun varkens in de bossen lieten lopen. Daar konden ze dan de gevallen eikels, beukennootjes en andere 
bosvruchten eten. Wat ze achterlieten was dan de mest waarvan de bomen en het bos konden gebruik maken 
als extra voedsel voor het volgende jaar. Een zogenaamde win-win situatie.

Zeer zeker zal het mooie weer tijdens de bloei van de eiken- en beukenbomen er mee te maken hebben, maar 
we zien de laatste jaren dat er meer dan vroeger mastjaren voorkomen. Heeft de opwarming van het klimaat 
er mee te maken? Bomen die onder (droogte)stress komen worden door de aanwezige plantenhormonen 
gestimuleerd om meer nakomelingen te produceren. Of is het een combinatie van de twee?
We hebben de voorbije weken nog een aantal mooie dagen gehad en dat was zalig. Met het zonnetje op de rug 
een aantal tuinklusjes uitvoeren, wie doet dat niet graag?

We moeten er ook stilaan aan beginnen 
denken om onze potplanten die geen 
vorst verdragen klaar te maken voor de 
overwintering in de serre. Het glas van de 
ramen moet gekuist en het frame onder 
handen genomen zodat de schimmels die in 
hoekjes en kanten zitten de planten tijdens de 
winter niet te veel lastig vallen. En dan denk 
ik in de eerste plaats aan de citrusplanten. 
Tijdens de droge warme maanden deze 
zomer hebben ze extra water gehad, want 
in tegenstelling tot wat sommigen denken 
moet de grond van deze zuiderlingen toch 
liefst altijd licht vochtig aanvoelen. En wat 
bezonning betreft, sommige soorten varen 
er wel bij wanneer ze wat schaduw krijgen op 
de warmste uren van de dag wanneer de zon 
genadeloos brandt.

In tegenstelling tot de zomer van verleden 
jaar, wanneer er (te) veel regen gevallen is, 
hebben de citrussen al bij al genoten van onze 
warme zomer. En dat heeft geleid tot veel 
bloei en veel vruchten. Zelfs op dit ogenblik 
zij er nog bij die volop in bloei staan. Daarom 
houd ik er zo van. Er is constant iets moois 
aan te zien. Je hebt het hele jaar door mooie 
groene bladeren, ze bloeien meerdere keren 
op een jaar en nadien heb je er nog prachtige 
en lekkere vruchten van. Wie wil meer?
Op de vruchten van dit jaar moeten we 
nog even wachten. In ons klimaat gaan de 

appelsienen, citroenen en mandarijnen groen de winter in en als de temperatuur in het voorjaar begint te 
stijgen beginnen de vruchten ook te verkleuren en te rijpen. Ondertussen hebben wel nog altijd deugd van de 
vruchten van het vorige jaar.
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Een uitzondering op die regel maakt de vingerlimoen 
of limoenkaviaar (Microcitrus australasica). Zoals de 
wetenschappelijke naam al laat vermoeden komt het 
‘plantje met de kleine citrusvruchtjes’ uit Australië. Ook 
de blaadjes zijn klein en de takken bezet met stekels. 
In het voorjaar bloeit het mooi met kleine bloempjes 
waarna de vingervormige vruchten verschijnen die 
nu rijp zijn. Binnenin zitten geen partjes zoals bij de 
meeste andere citrusvruchten maar wel op kaviaar 
lijkende bolletjes die een heerlijke frisse citrussmaak 
hebben. In de betere restaurants worden ze in 
gerechten verwerkt. Heerlijk toch?

Wanneer de dagen beginnen korten bloeien in de tuin 
mooie herfstasters in grote getale. Toch mooi als je 
wat grotere partijen bloemen kan zien bloeien, want 
soms maakt het aantal ook een verschil in beleving. 
Asters behoren tot de familie van de composieten, elk 
bloemhoofdje bestaat uit veel kleine buisbloempjes 
met daarrond aan de buitenkant de lintbloempjes. 
Het zijn de sterren van de herfsttuin en ze trekken 
daarbij ook nog massaal bestuivende insecten aan. 
Mooi! Sommige soorten asters kunnen al eens last 
hebben van schimmelziekten maar daar heb ik zelf 
weinig last van. Elk najaar bloeien ze om te mooier. 
Indien je in jouw tuin van die hoge soorten staan 
hebt is het aan te raden om rond de derde week van 
mei de Chelsea chop toe te passen en de stengels 
met ongeveer een derde in te korten. Zo zullen ze 
beter recht blijven staan en iets later maar nog meer 
bloemen geven.

Succes ermee en geniet nog van de prachtige 
najaarsdagen.

Rijke oogst aan eikels.

Citrus calamondin.

Citroenen.

Vingerlimoen

Asters.

In de tuin
Herf

François Seghers
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Om de twee jaar schrijft de Koninklijke Piet Stautkring een wedstrijd uit voor kunstenaars met om beurt 
schilderkunst en klein sculptuur. Dit jaar was het de beurt aan schilderkunst en deelnemers kwamen van 
heinde en verre voor deze elfde editie. De eerste prijs bedraagt 4000 euro met de afspraak dat het werk 
geschonken wordt aan de gemeente. Er is ook de prijs Arte Falco (500 euro), de KPSK-prijs (250 euro) voor het 
best geklasseerde werkend lid van de kring en vijf eervolle vermeldingen. Een onpartijdige jury selecteert de 
winnende werken. Het jaar daarna krijgen de laureaten de kans voor een tentoonstelling. 

Op zaterdag 24 september werden de 
winnaars bekendgemaakt:

Eerste prijs, Prijs Piet Staut voor 
schilderkunst 2022: Jean-Pierre Smet 
met ‘Vegaland 2’. 
Tweede prijs, Prijs Arte Falco 2022: 
Laurence Durieu met ‘Hungry 2’.
Derde prijs, KPSK-ledenprijs 2022: Jean-
Pierre Smet met ‘Vegaland 2’.

Eervolle vermelding, in alfabetische 
volgorde:
Filip Anthonissen met ‘Cheaters always 
win’
Roos Hoefnagels met het drieluik 
‘Toekomstscenario II, De Natuur’ 
(afkomstig uit Nederland)
Rita Valgaeren met ‘Galaxy’ (eveneens 
KPSK-lid)

Cora van Antwerpen met ‘Pink Bag’ (afkomstig uit Nederland)
Stefaan Vermeulen met ‘Lissabon’

Zaterdag 1 oktober ging in sporthal ‘t Zillebeek te Beveren het Internationaal 

Kegeltreffen door.  Elk land vaardigde zijn  beste vier heren en  beste vier dames 

af.

De Vlaamse Kegelfederatie had aan de Beversekegelclub gevraagd om dit mee 

te organiseren. Dit gebeurde in samenwerking met de Gemeente Beveren en de 

Sportdienst.

De startvan dit treffen werd gegeven door Schepen van Sport Katrien Claus.

Voor België speelden  Marcella Hermans - Claes Carina - De Bel Karin en 

Scheurwegen Sofie voor de dames en  Bob Knors - Eddy Behets - Marc Authelet - 

Hermann Schauff voor de heren..

De hoogste score bij de heren was 803 kegels door Friedhelm Kohlhoff , bij de 

dames was dit 755 kegels door Sylvia Cornelius (beiden Duitsland).

De prijsuitreiking gebeurde samen met Inge Brocken, ex-zesde Schepen en 

gemeenteraadslid (waarvoor dank).

Prijs Piet Staut
Wilfried Andries

Jean-Pierre Smet met het winnende werk ‘Vegeland 2’.

De Belgische ploeg (foto Willy De Bel)

Wat blijft 
DE ZIN VAN WANDELEN

Wilfried Andries

je voelde het zweet op je wenkbrauwen
rusten, je keek waar je liep en het leek

alsof de aarde terugkeek, de stenen
de bladeren van vorig jaar wenkten

je eerst en weken dan weer, ze maakten
je dronken, je struikelde maar je bleef

overeind, je leefde gewaarschuwd
en je gedachten zweefden niet langer

maar ze bezonken
tegen een veld violetblauwe bloemen
ze roken naar fresia’s, of nee seringen

ze roken naar vroeger, je jeugd,
je verlangen, je kende de weg niet

noch de bestemming
deze vreugde niet en deze bloemen

Miriam Van Hee (1952)

Guido Gezelle (1830-1899)

ONS ELSKE

Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. 
Iedereen denkt dat hij er genoeg van heeft. 

Kegeltreffen tussen België, Nederland en Duitsland
Wilfried Andries
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Kruiswoordpuzzel 290

CRYPTO 116 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(2) werktuig (7) dikke, vette rook (10) door ploegen ontstane groef (12) 1/100 ve 
Zweedse kroon (13) door anderen aanvaarde macht (14) hagedis met opvallend 
grote ogen die voorkomt in warmere streken (16) 1e deel vd Franse ontkenning (17) 
vrouwennaam (18) nota bene (21) toets om de invoegpositie in een tekstbestand 
op de computer te wijzigen (23) het ene in het andere (26) voldoende (27) staat, 
natie (29) overbodige versiering (33) tweemaal de vijfde letter vh alfabet (34) van 
geen ~ zijn (niet belangrijk) (35) alcoholhoudende drank uit hop en mout door 
gisting bereid

Verticaal: 
(1) overblijfsel bij verbranding (2) waar twee lijnen elkaar ontmoeten (3) slee (4) 
door twee deelbaar (5) kleur (6) dus (Lat) (8) grote inspanning (9) hevige storm 
(11) onder andere (14) automobielconcern (15) aan (Eng) (19) jong vh varken (20) 
polyetheen (22) zaadje uit peulvrucht (24) tijdperk (25) dichterbij (26) donatie (28) 
ontkenning (30) muzieknoot (31) reeds (32) jij

Oplossing kruiswoordpuzzel 289

Op 15 oktober 2022 herdenkt Haasdonk de Boerenkrijg. Het is geleden van  
2005 dat deze herdenking werd georganiseerd. De herdenking start om 19u 
aan het Tassijnskruis (hoek Jagersdreef en Tassijnslaan). Vandaar zal gezamenlijk  
gewandeld worden naar het dorpsplein te Haasdonk, waar de straat- 
verlichting gedoofd zal zijn en enkel nog kaarsjes zullen branden. Met deze  
kaarsen-verlichting wordt herinnerd aan de gebeurtenis van 18 oktober 1798, toen  
alle inwoners van Haasdonk hun woningen en dorpels dienden te verlichten 
als veiligheids- en controlemaatregel tijdens de Boerenkrijg. Om 20u zal een  
geschiedkundige herdenking gegeven worden, gevolgd door een optreden van 
de fanfare St-Cecilia (die de Boerenkrijgliederen zullen spelen). 
Deze herdenking wordt georganiseerd door de plaatselijke cultuurraad Haasdonk 
in samenwerking met feestcomité Haasdonk, FERM, KLJ Haasdonk, Koninklijke 
fanfare Sint-Cecilia, Toneelkring Tassijns en tal van andere vrijwilligers.

Onze gemeente is niet meer het dorp van weleer. Het is een oord voor  
projectontwikkelaars. Overal rijzen appartementen als paddenstoelen uit de 
grond. Winkels hebben geen opvolging of de huurprijzen zijn te hoog. Leeg-
stand is het gevolg. Mensen hebben heimwee naar het verleden. Dat bewees de  
geleide wandeling doorheen het centrum van Beveren. Mode- en schoenenzaak 
De Rop, de jaarlijkse modeshow, de porseleinenwinkel, Picavet met de paarden-
koppen, drukker Strijbol, bakker Verstraeten met crèmerie, hotel Landbouw- 
kantoor (de Zoete Petet), café De Graanmaat, Sint Cecillia, Sint-Barbara, de Hindra, 
de Vier Eemers, het Vlaams Huis, de meubelzaak Panis, de Ribby, het Volkshuis, 
Opgenaffen, Van Nuffel, brouwerij Zeeberg, juwelier Stoelen, Panis, cinemazaal 
De Cambrinus (een oord van verderf volgens deken Sturm),  kleermaker Pol Suy, 
optieker Londoz…

Tijdens de Open Monumentendag en de autoloze zondag was er een wandeling 
doorheen het centrum van Beveren. Wie anders dan Richard Willems kon een blik 
vol nostalgie opentrekken.

Boerenkrijgherdenking
Wilfried Andries

Wandeling doorheen het centrum 
van Beveren

Wilfried Andries
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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

Laat een kind een landschap tekenen en  
gegarandeerd verschijnt in een bovenhoek een bol 
van waaruit gele strepen vertrekken. En deze zon 
krijgt nog een lachend gezicht ook, want ze is het 
symbool van bruisend leven en optimisme. Niet voor 
niets zetten we iemand in het zonnetje of is hij het 
zonnetje in huis. In alle culturen wordt de zon gezien 
als de bron van alle leven en kijkt men gefascineerd 
naar het spel van de seizoenen en van dag en nacht. 
Egyptenaren aanbaden de zonnegod Ra (of Re)  
en oriënteerden hun tempels op de zon als een  
astronomisch uurwerk. Een keer per jaar, bij de  
zonnewende als de zon op haar hoogste punt staat, 
werd de tempel geheel verlicht.
De Aarde stond eeuwenlang in het centrum van 
ons wereldbeeld tot Copernicus constateerde 
dat de Aarde en andere planeten rond de Zon  
draaiden. De aarde doet er één jaar over, terwijl zij 
ook nog eens in één dag om zijn eigen as draait. 
Ondertussen roteert de Maan in één maand om de 
aarde. Deze wetmatigheden zijn eeuwenlang de  
basis van onze tijdmeting.

Soms schuift de maan tussen Aarde en Zon. Plaatsen 
op aarde die in de kernschaduw liggen, zijn dan 
volledig verstoken van de Zon en men spreekt dan 
van een zonsverduistering of eclips. Dit astronomisch 
fenomeen is door de mens op aarde waarneembaar, 
waarbij het in feit niet de zon maar een gedeelte van 
de aarde is dat verduisterd wordt. Per eeuw zijn er 

Femma is een vormingsbeweging die een brede groep vrouwen wil aanspreken en wil bijdragen aan de  
emancipatie en deelname aan de gemeenschap. En dit al bijna een eeuw lang. Gedurende die tijd is de functie 
van een vrouwenbeweging sterk geëvolueerd, gelijklopend met de gewijzigde positie van de vrouw in onze 
maatschappij. Het ledenaantal mag dan wel gedaald zijn als gevolg van de tijdsgeest, maar wie lid wordt doet 
het wel bewuster  en is actiever. 
In 1920 werd KAV gesticht en vertegenwoordigde ze de Katholieke Arbeidersvrouwen, later meer en meer  
de Arbeidende Vrouwen. KAV ontwikkelde zich als een beweging voor vrouwen binnen de Christelijke  
Arbeidersbeweging. Door de jaren heen kwamen er andere accenten maar de basisprincipes bleven  
behouden: je goed voelen als vrouw, onbevangen iets bijleren, andere vrouwen ontmoeten. In 2012  
veranderde de naam in Femma en vertegenwoordigt ze het welzijn van de vrouw in de maatschappelijke  
debatten. De ‘K’ van weleer is niet verlaten, maar krijgt een meer spirituele invulling en tijdens activiteiten 
worden teksten gebracht rond zingeving.

Fusievergadering.
Aanvankelijk waren er twee Femma verenigin-
gen nl. Femma Beveren OLV en Femma Beveren  
Centrum. Vanaf 1 september werden de handen 
in elkaar geslagen en fuseerden ze tot Femma  
Beveren. Na een fikse wandeling werd dat feesteli-
jk moment gevierd met een hapje en een drank-
je en werd er getoast op een nieuwe start. Lieve 
De Munck en Corine Hermans worden als groeps- 
verantwoordelijken bijgestaan door een groep van 
bijna 40 enthousiaste vrijwilligers. Femma Beveren 
biedt een mooie waaier van activiteiten aan haar 
leden en zal dit in de komende jaren nog verder 
 uitbouwen. 
Zin om Femma Beveren beter te leren kennen? 

Voor info kan je terecht bij Lieve De Munck, lieve.demunck@telenet.be of 0472/508528

De Wetenschapper
Zonsverduistering

25 oktober
Wilfried Andries

Femma Beveren boven de doopvont
Wilfried Andries

(Met dank aan Lieve De Munck)

ongeveer zestig zonsverduisteringen die drie tot zeven minuten duren. Op dinsdag 25 oktober tussen 11.08 
en 13.03 uur vindt een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Bij helder weer zal in Nederland en België de 
hele verduistering zichtbaar zijn. Wij zien de eclips als een hap in de rechterkant van de Zon die steeds groter 
wordt, zich verplaatst langs de bovenkant en uiteindelijk verdwijnt aan de linkerkant. Het proces duurt bij ons 
1 uur 55 minuten. Tijdens het maximum van de eclips om 12.05 uur zal 22% van haar oppervlakte bedekt zijn. 
Een bedekking met 22% is niet voldoende om het donker te maken in onze streken maar meer dan genoeg om 
te worden opgemerkt met het blote oog.  De Zon staat op dat moment 24° boven  de zuidoostelijke horizon. 
De volgende gedeeltelijke zonsverduisteringen kunnen we verwachten op 29 maart 2025

Bij een totale zonsverduistering is de zon ergens op aarde in haar geheel aan het zicht onttrokken door de 
maan. Dit fenomeen kan maximaal 7 minuten en 30 seconden duren zoal in juni 1955, juni 1973. De volgende 
eclips wordt voorspeld in juni 2150 en daarna in juli 2168.

Rechtstreeks in de Zon kijken, kan blijvende oogschade veroorzaken en het gebruik van goede filters is de 
boodschap. Speciale eclipsbrilletjes zijn overal te koop. Het netvlies heeft geen pijngevoelige zenuwuiteinden 
en een beschadiging manifesteert zich een paar uur later met zwarte vlekken in het gezichtsveld. 



Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Uit Melsele
Paul Staut

8

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Het moet ergens halverwege de jaren zeventig van vorige eeuw zijn geweest – 
ik was een jaar of zestien, zeventien – toen ik thuiskwam met de LP “Fandango” 
van ZZ Top. Wat de reden van deze aankoop was, kan ik me niet meer herinneren.  
Op dat moment was de band met de rare naam nog nobel onbekend  in onze 
contreien. In de USA daarentegen had ZZ Top – hun thuisbasis was Houston, Texas 
-  al een grote schare aanhangers. En ik begreep wel waarom. Hun rauwe aanpak 
van rock, blues en boogie greep ook mij direct bij het nekvel. 

ZZ Top is van bij de op-
richting een trio geweest. 
De naam van de band zou 
een verwijzing zijn naar 
blueslegendes  Z.Z. Hill en 
B.B. King…
Billy Gibbons (gitaar en 
zang) was de frontman 
en al heel snel werd een 
geheel gevormd met 
Dusty Hill (basgitaar en 
zang) en Frank Beard 
(drums). Tussen haakjes, 
Beard is de enige die 
nooit een baard heeft  
gehad. Gibbons en Hill 
hebben overigens die 
lange baarden laten  

groeien eind van de jaren zeventig tijdens een muzikale pauze van ongeveer twee 
jaar.
Begin van de jaren tachtig werden zij ook bij ons bekend. Met de komst van 
MTV moesten zij daar wel enkele toegevingen voor doen. Zij werden neergezet 
als een soort stripverhaalversie met videoclips vol snelle bolides en langbenige  
blondines. Een ietwat gepolijst imago dat de band lang zou achtervolgen. Maar 
de LP’s “Afterburner” en “Eliminator” verkochten als zoete broodjes en “Gimme All 
Your Loving’ ”, “Sharp Dressed Man” en “Legs” werden wereldhits.
Vorig jaar in juli overleed totaal onverwacht bassist Dusty Hill. Als een soort  
eerbetoon aan Hill heeft de band dit jaar een album uitgebracht met als titel  
“Raw”. De opnames dateren van een drietal jaar geleden en de band keert ter-
ug naar de basis. De bekendste nummers van de band krijgen een soort live- 
uitvoering met alle  ongepolijste en rauwe kantjes er nog aan. Zelfs hier of daar 
een verkeerde noot wordt niet uitgewist. Eigenlijk was het wat de bandleden altijd 
al wilden en compleet het tegenovergestelde van datgene uit de jaren tachtig. De 
opnames werden gemaakt in Gruene Hall, een concertzaal van bijna 150 jaar oud. 
Op het ogenblik van de opnames was geen publiek aanwezig, zoals de bandleden 
het verwoordden: “Just us and the music”.
Om nu te zeggen dat de band met dit album een nieuwe start neemt, lijkt  
overdreven. De nummers zijn dan wel al veel jaren oud maar staan nog steeds als 
een huis.
Dusty Hill werd ondertussen vervangen door Elwood Francis, de ZZ Top- 
gitaartechnicus die aan de coronaperiode een volwassen baard heeft  
overgehouden, wat dan weer heel goed uitkomt.
Maar ZZ Top zal zonder “The Dust” nooit meer dezelfde band zijn als vroeger.

De Melselenaars van het geboortejaar 1957, dus de 65-jarigen van nu.
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SPORT
Gele ditjes - Blauwe datjes

Rudy Beck

ROMARIC trainer in  
Ivoriaanse eerste klasse.  

Rudy Beck
Jean-Marc Guillou bracht in de periode 2001-
2005 niet minder dan 25 Ivoriaanse spelers naar 
de Freethiel. Velen bleven in West-Europa hangen, 
vooral in Noord-Frankrijk, België, Zwitserland en  
Engeland. Anderen keerden terug naar Ivoorkust 
om er hun kennis en ervaring over te brengen 
op hun jonge landgenoten. Erg nodig want sinds 
het vertrek van Guillou in Ivoorkust, waar ook een  
burgeroorlog aan de gang is, is het voetbalniveau  
er fel gezakt. 
Een van de mannen die terugkeerde is KOFFI  
CHRISTIAN  ROMARIC NDRI. Romaric. Speelde zijn 
eerste match voor KSK Beveren in januari 2004  
en was in totaal anderhalf jaar op de Freethiel.  
Speelde de bekerfinale tegen Club Brugge en  
scoorde Europees een magistraal doelpunt tegen 
Stuttgart. Werd uiteindelijk voor een habbekrats 
(250.000 euro) verkocht aan het Franse Le Mans dat 
hem 3 jaar later verkocht aan het Spaanse Sevilla 
voor 8,5 miljoen euro. In Spanje speelde hij nog voor 
Espanyol Barcelona en Zaragoza. Later was hij nog 
actief bij Omonia Nicosia uit Cyprus en North East 
United uit India.
Na zijn voetballoopbaan keerde hij terug naar Ivoor-
kust als trainer. Hij werd in derde klasse kampioen 
met ZOMAN. Hij begon met die ploeg in twee-
de en werd daar weggehaald door eerste klasser 
AFAD-Plateau, een ploeg uit Abidjan die vorig sei-
zoen in degradatienood verkeerde. Romaric kon de 
ploeg in eerste houden (AFAD staat voor Academie 
Football Amadou Diallo uit Djekanou) en mocht ook 
het seizoen 22-23 als eerste trainer beginnen. Op-
merkelijk is dat hij bij Afad-Plateau een coach moest 
vervangen die in de Academie Jean-Marc Guillou 
zijn mentor was. YAO LAMBERT is zijn naam en die 
was in de Ivoriaanse periode op de Freethiel ook 
maanden aanwezig in Beveren om mee te trainen 
en de jonge Ivorianenn te begeleiden. 

Deel twee van ons transferoverzicht. Vandaag heb-
ben we het over ABDEL AL BADAOUI, de enige Span-
jaard ooit in loondienst op de Freethiel. Al Badaoui 
werd in Marokko geboren maar groeide op in Barce-
lona waar hij tot zijn 17de verbleef.  Toen belandde 
hij in Visé. In 2014 debuteerde hij als 17-jarige met 
Visé in tweede klasse. Nadien speelde hij voor de be-
loften van Sint-Truiden en Standard. Vanaf 2017 vol-
gden vier jaar Seraing waarmee hij naar de hoogste 
afdeling promoveerde (na barrages tegen WB waarin 
hij de uitblinker was). In 2021 speelde hij voor de 
Spaanse tweede klasser Alcorcon dat hem tijdens 
de winterstop uitleende aan Waasland-Beveren. 
Scoren lukte niet in de elf competitiematchen die hij 
afwerkte. Hij trok terug naar Alcorcon maar die trans-
fereerde hem naar de Qatarese tweede klasser AL 
KHARAITIYAT die op Abdel rekenen om hun verloren 
plaats in eerste terug op te nemen. 

Net als Al Badaoui debuteerde ook ALLIOU BALDE 
voor WB op het winteroefenkamp tegen CF Malaga. 
De Senegalees, gehuurd van Feyenoord kwam voor 
WB in 7 competitiematchen op het veld maar kon 
nooit overtuigen. Hij keerde terug naar Feyenoord 
dat hem opnieuw verhuurde aan tweede klasser 
Dordrecht.  Daar scoorde hij ondertussen al twee 
keer in vier matchen. 
 

Sport anders
Roger Puynen

Voor het eerst sinds de rellen in Lier in april j.l. 
zette SK Beveren-supporter Michael Meyvis 
(24) terug een stap in een voetbalstadion. In 
april ontplofte er toen vlakbij zijn zitplaats een 
voetzoeker en de jongeman heeft sindsdien 
permanente gehoorschade door een doorboord 
trommelvlies.  
Hij mocht nu op de Freethiel de aftrap geven. 
Hij voelt zich nog altijd onzeker en hoopt dat 
zijn ongeval voetbalsupporters zal overtuigen 
dat zulk geweld geen plaats mag hebben in een 
stadion.

Ronny Martens  
aan de aftrap. 

 
Rudy Beck

In het duel tegen leider Lierse werd de aftrap gegeven 
door MICHAEL MEYVIS, slachtoffer vorig seizoen  
van de Lierse-hooligans op het Lisp, en ex-speler 
RONNY MARTENS.
Ronny wordt in december 64 jaar en is een  
Oostvlaming, geboren in Geraardsbergen. Hij was 
nog geen tien jaar toen hij voor Anderlecht ging 
spelen dat hem overnam van het kleine Deftinge. 
 In 1977 werd hij met de nationale Uefa-ploeg  
Europees kampioen in Brussel. Ronny scoorde in 
de finale tegen Bulgarije. Bij Anderlecht gaf Urbain 
Braems hem de kans in de eerste ploeg maar door de 
komst van Ivic verdween Ronny op het achterplan. 
 In 1980 zat hij in de selectie van de Rode Duivels  
die de finale van het EK haalden tegen Duitsland. In 
1981 kwam hij naar de Freethiel , hij werd betrok-
ken in een ruil met Bert Cluytens. Hij beleefde drie  
gouden jaren bij KSK Beveren met een titel, beker 
(zie foto) en Supercup. Europees scoorde hij te-
gen Linfield vier keer. In 1984 verhuisde hij naar AA 
Gent en werd er topscorer in eerste klasse. Nadien 
speelde hij nog voor KV Mechelen, RWDM, Boom en  
Brasschaat. 
In zijn beginperiode in Beveren vond hij de ver-
huis van Dilbeek naar het toen nog landelijke  
Beveren een drama maar toch bleef hij er hangen 
na zijn voetballoopbaan. Hij hield er een tijdje café 
en trainde heel wat ploegen uit de omgeving… 
Kallo, Sint-Gillis, Sint-Pauwels, Melsele en  
Nieuwkerken. Ondertussen werkt Ronny al 26 jaar 
voor Sport Vlaanderen, het vroegere Bloso in het  
provinciaal domein in Hofstade. 
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De 75-jarigen van Haasdonk
jACQues BOsmAn

Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?

Oude perensoorten van bij ons
rOger puYnen

De 75 - jarigen van Haasdonk kwamen weer samen.
Jan, Christiane, Rudy, Hilaire en Lutgarde planden deze 9de ontmoeting.

‘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 grootouders, bij nonkels of tantes hebben kunnen genieten van vers 
afgevallen of geplukt fruit. 
Naast de oudere appelsoorten van vorige Klok, past het nu de perensoorten die onze jeugdjaren verblijd hebben eens in het licht te zetten. 
We onderscheiden twee soorten peren: handperen en stoofperen. 
**  Handperen rijpen aan de boom of in de fruitmand en eet je als ze zacht zijn.  
*  Beginnen doe ik met wat we thuis de Kriekpeer noemden; ze was en is niet de grootste maar een van de vroegste en tegelijk lekker van smaak. Je kon ze einde 

juli al eten en je moest de oogst wel een beetje tegengaan, d.w.z. dat je niet moest wachten tot heel de perelaar rijpe vruchten droeg want dan moest je de strijd 
aanbinden met de wespen en dan ging meer dan de helft verloren. Nadeel van de Kriekpeer: je kon ze niet langer dan drie dagen na het plukken bewaren. 

*  Maar geen nood, een maand later kon je al eens gaan fleuren (zie verder bij Nem Nou p. 12) aan de vruchten van de Flippen of Dubbel Flippen. Het  is een oud 
Belgisch perenras. “Dubbel Flippen” is vooral in Vlaanderen reeds eeuwenlang de volkse naam, maar ook in het Frans wordt de naam “Double Philippe” gebruikt. 
Synoniemen zijn onder meer Beurré de Mérode, Doyenné de Mérode, Doyenné Boussoch. Die laatste namen werden in de wereld van de adel gebruikt maar het 
waren dezelfde stevige peren die aan die bomen groeiden. En ze smaakten precies eender als onze Flippen. Vroeger werd deze boomsoort veel meer aangeplant 
dan nu. 

 * Tegenwoordig kennen we meer de Conference, een langwerpige, groen-bruine peer met krokante beet en zeer sappig. 
* Durondeau is een goud-bronzen herfstpeer met uitgesproken smaak. 
* Doyenné du Comice : geelgroene ‘koninginnepeer’ met rode blos en zeer zoete smaak 
*  Beurré Alexander Lucas: de geel-geroeste peer met meer korrelige textuur en als ze rijp was had je best een handdoek bij de hand om het overtollige sap niet op je 

kleren te krijgen 
 **  Stoofperen daarentegen kan je met veel moeite rauw naar binnen werken want ze zijn zeer hard. Ze lenen zich wel perfect tot warme gerechten, zowel zoet als 

hartig. 
*  Daarvan is Saint-Rémy, een  grote, groene stoofpeer met lichtzoete smaak en stevige textuur, bij ons het best gekend en zeker onder de naam Kanonballen. Gestoofd, 

met suiker en kaneel erbij wordt het een winterse lekkernij.
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Ik werd geboren in Beveren en groeide 
op in Melsele. Mijn middelbare school 
doorliep ik in Sint-Niklaas, voor mijn 
verdere studies trok ik naar Antwerpen. 
Ik twijfelde tussen geschiedenis 
en talen, maar uiteindelijk koos ik 
voor dat laatste. Ik studeerde af als 
licentiaat vertaler/tolk Nederlands-
Engels-Spaans, daarna volgde ik de 
Aanvullende Studie Internationale 
Politiek en de lerarenopleiding. Lezen 

en schrijven zijn al sinds mijn prilste kindertijd mijn dada. Ik begon al snel met  
het schrijven van mijn eigen verhalen. In 2002 werd mijn eerste verhaal 
gepubliceerd; dat was in de reeks Vlaamse Filmpjes (uitgeverij Averbode). In  
2010 verscheen mijn romandebuut. Tot hier toe heb ik tien Vlaamse Filmpjes 
uitgebracht en acht, voornamelijk historische, (jeugd)romans; geschiedenis blijft 
me fascineren. In opdracht schrijf ik ook bijdrages voor educatieve uitgaven, 
podcasts, scenario’s, ik heb vier jaar lang meegewerkt aan de blog Beveren Bezet, 
ik geef lezingen in scholen en bibliotheken, en sinds kort ben ik ook freelance 
medewerker bij Erfpunt en STeM Sint-Niklaas. Ik woon in Beveren met mijn man 
en onze twee dochters.

Mijn website: Karen Dierickx karendierickx.wixsite.com/karendierickx

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Ik heb volleybal gespeeld van mijn 12de tot mijn 19de; nu ga ik graag wandelen 
in de natuur.
Maar lezen was, is en blijft mijn grootste hobby, vooral over geschiedenis.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Ik heb een brede muzieksmaak, mijn favoriete zanger(es), groep of nummer 
hangt nogal af van mijn stemming. Als het maar doorleefde muziek is. Om 
te schrijven zet ik graag soundtracks op, zoals die van Downton Abbey of My 
brilliant friend.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?  
Ik heb een lange en diverse lijst favoriete nummers op Spotify, gaande van oude 
en moderne klassieke muziek over Franse chanson en pop uit de jaren 80 tot new 
wave, noem maar op; uit die lijst mag gerust gedraaid worden.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?  
Vroeger speelde ik volleybal.
Op TV kijk ik niet zo vaak naar sport, maar als mijn man naar de koers kijkt, kijk ik 
wel eens mee voor de landschappen, vooral dan tijdens de grote wielerrondes. 

Wie bewonder je?
Mensen die gaan voor hun passie, soms tegen de stroom in. Ik denk dan aan 
schrijvers, schilders, wetenschappers, denkers die hun tijd vooruit waren.
Naar Nelson Mandela kijk ik ook op.  

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Ik schaam me voor geen enkel pleziertje.

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Als kat, omdat ik dan een expert zal worden in relaxen en gewoon in het moment 
zijn.
Als vogel lijkt me ook wel tof, dan kan ik eindelijk vliegen.

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Veel boeken hebben op een gegeven moment iets voor me betekend of hebben 
me vol bewondering achtergelaten, dus ik kan er niet meteen één uitkiezen. 
Als ik afga op de boeken die ik al zeer dikwijls heb herlezen en die me steeds 
opnieuw grijpen en me ook telkens weer zin doen krijgen om ze opnieuw te 

lezen, dan kom ik uit bij deze: Wegen van stof, van Rosetta Loy, De droom van 
Scipio van Iain Pears, en de trilogie ’s Werelds Doolhof van Marguerite Yourcenar. 
Ook de twee trilogieën van Hilary Mantel lees ik stelselmatig telkens opnieuw.

Hoe kom je tot rust?  
Luisteren naar mijn favoriete muziek, of naar het ochtend- en avondlied van de 
merels.

Wat is je lievelingsgerecht?
Cannelloni met spinazie, tiramisú achteraf.

Wat was je aangenaamste ervaring? 
Ik heb gelukkig al heel wat aangename ervaringen gehad, onmogelijk er één te 
kiezen.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
Italië blijft me enorm boeien en aantrekken; en ook Melsele blijft een speciale 
plek.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Ik ben geneigd Joos Vijd te noemen; ik heb niet voor niets een boek over hem 
geschreven. Een man uit Beveren die na zes eeuwen nog steeds wereldberoemd 
is, al kent niet iedereen hem bij naam, verdient die titel wel.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?   
Daar kan ik echt niet tussen kiezen, ze hebben allemaal hun charme. 

Wat is voor jou geluk?  
Gemoedsrust. Weten dat iedereen waar ik van hou oké is, en dat mijn wereld in 
harmonie is met die van hen.
Voldoening vinden in wat ik doe.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Ik ben geen “drinker”, of het moet thee zijn, bij voorkeur een infusie van De 
Plantage.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Een goed boek lezen staat altijd bovenaan, maar tegen een fietstochtje met 
stralend zomerweer zeg ik niet ‘nee’.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
Waar rust & groen & mooie architectuur te vinden is. Voor Hof ter Saksen heb ik 
wel een zwak.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)   
Alle engerds, egoïsten en egotrippers.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Dat moet in de tweede of derde kleuterklas in Melsele geweest zijn, toen we 
allemaal een kussentje mochten meebrengen om op te zitten. Ik weet nog hoe 
blij en trots ik was met mijn kussentje van Pinokkio.

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Karen Dierickx

Paul Staut

Oplossing Crypto 116:   

GESTE   SCHEUT   OLIERI-
JK   SPROEIEN   MISTLICHT   

ZWARTRIJDER   HETEROFIEL   
SPACECAKE   GOLFSLAG   

PAARTIJD   POMPAF   GREIN
En dus … SHIRTRECLAME

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

Blinkt oktober in zonnegoud,  
de winter volgt dan snel en koud. 



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 werd onlangs 
beschuldigd van 
diefstal. Hij zou namelijk 
de mooiste en beste 

koe uit de stal van zijn buurman 
gestolen hebben. De zaak kwam 
natuurlijk voor de rechtbank en zijn 
Marjet raadde hem aan één van de 
beste advocaten van het land als 
verdediger te nemen. Ze kwamen 
uit bij Jef Vermassen. Tijdens 
het proces hield Vermassen zo’n 
indrukwekkend pleidooi dat de jury 
de beschuldigde vrijsprak. 
De zondag daarop ontmoetten de 
vrienden Riekes en Zjeraar mekaar 
en Zjeraar was heel nieuwsgierig.  
-Zeg, gewoon tussen ons, Riekes, 
vroeg Zjeraar. Hebt gij die koe nu 
gestolen of niet?  
-Eigenlijk dacht ik van wel, zei Riekes, 
maar hoe langer ik mijn advocaat 
hoorde spreken, hoe meer ik eraan 
beginnen twijfelen ben. 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Bij ‘Oude Volksgebruiken’ had ik het 
over ‘eens gaan FLEUREN aan de 
vruchten van de Flippen of Dubbel 
Flippen’. 
Het werkwoord ‘fleuren’ wordt in 
ons dialect het meest gehoord in 
de maand juni. Rond de 10e dag 
van die maand worden de amateur-
tuinders zenuwachtig als je hen 
vraagt of ze al nieuwe aardappeltjes 
gegeten hebben. Bedoeld wordt: 
heb je al aardappelen in je eigen 
tuin gerooid? En dat rooien wordt 
steevast voorafgegaan door het 
‘fleuren’. Vanaf begin juni betrap 
je de meest fervente tuinier die 
een gangetje openkrabt naast 
de rij aardappelen om eens 
voorzichtig te gaan ‘fleuren’, dat 
is proberen te zien of er aan de 
struiken van de ‘eerstelingen’ al 
kleine of middelgrote aardappeltjes 
gegroeid zijn. En vanaf de grootte 
van die patatjes voldoende is, 
kan het feest beginnen. De eerste 
weken daarna worden de jonge 
aardappelen met uiterste zorg 
omgeven. Je mag ze niet schillen 
maar wel schrepen (met een mes 
ontdoen van een dun velletje) en 
ze moeten meer dan eens gekookt 
worden in vers water…of je darmen 
zullen protesteren.

‘t klokzeel
Roger Puynen
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IN HOEVERRE… 
‘Wilde nou ies wa weten?’ is de rubriek met de 20 vraagjes 
waarmee onze collega Paul in onze Klok telkens iemand op 
de rooster legt. 
Ik heb de gewoonte om het verhaal daar altijd aan de 
verkeerde kant te beginnen lezen. Wellicht heeft dat te 
maken met het feit dat zijn laatste vraag altijd luidt: ‘Wat is 
het EERSTE dat je je nog kunt herinneren?’ 
Je kan in het antwoord van de bevraagde lezer dikwijls iets 
terugvinden wat die persoon rond de leeftijd van 3 jaar 
gezien, gehoord of beleefd heeft. Is die persoon vanaf die 
leeftijd bekwaam zulke zaken in zijn geheugen op te zoeken? 
Ik vraag me bij sommigen af hoe lang die lezer heeft moeten 
zoeken in zijn herinneringen om tot dat antwoord te komen.  
Ik vergelijk dat zoeken met de moeite die ik zelf heb om 
zeker te zijn van het waarheidsgehalte van mijn eigen 
herinneringen. Na zoveel jaren vraag ik me nog altijd wel 
eens af: heb ik dat wat ik vandaag aan iemand verteld heb,  
nu zelf gezien of zelf vernomen uit de mond van de persoon 
die een bekentenis deed of heb ik dat maar van horen 
zeggen? 

… ZIJN ONZE HERINNERINGEN… 
We zaten in dezelfde klas en we liepen geregeld samen 
 naar de lagere school, Robert en ik. En als naar gewoonte 
was hij de spraakwaterval en ik de gewillige luisteraar. Hoe 
dikwijls heeft hij me niet verbaasd met verhalen over wat zijn 
vader allemaal verzameld had. Soms was het overdreven om 
waar te kunnen zijn. 
Als ik dat ’s avonds in mijn bed overdacht, kwam de gedachte 
wel eens bij me op: hoe is dat mogelijk om zo ‘n sterk 
variërende verzameling van werk-, voer-, vlieg- en vaartuigen 
in dat redelijk kleine huis van Robertsouders onder te 
brengen? De kwestie van de betaalbaarheid van al die 
gebruiksvoorwerpen; zo ver had ik nog geeneens gedacht. 

Tot die keer dat hij me vertelde dat hij thuis een boot had 
liggen van wel een drietal meters lang. En toen ik vroeg of 
hij daar zelf al mee gevaren had samen met die alleskunner 
van een vader, werd hij erg zenuwachtig alsof hij …op iets 
betrapt werd. En stotterend van opwinding zei hij: 
-Nee, nee, we hebben hem pas van gisteren. 
-En waar ligt hij nu, wilde ik weten. 
-Op onze zolder! 
En dat gaf de doorslag! 

……BETROUWBAAR TE NOEMEN? 
Ik had mijn oom en tante in de loop van dezelfde week zien 
zwoegen om een twee meter lange tuinbank naar hun zolder 
te verhuizen. 
En in dat kleine huis waar Robert en zijn ouders woonden, 
kon een drie meter lange boot zo maar op de zolder geheven 
worden! 
Van toen af heb ik besloten zijn fantastische verhalen niet 
meer zonder onderscheid voor waar aan te nemen. Volgens 
mij werd Robert zeker nooit gehinderd door de vraag naar 
zekerheid omtrent het waarheidsgehalte van zijn eigen 
herinneringen. 
Voor mij was hij een leugenaar geworden. 
Ik heb nog af en toe met Robert de weg naar en van de school 
afgelegd maar het was alsof hij zelf had gevoeld dat hij een 
grens overschreden had.  
Ik was zo bescheiden dat ik hem niet bestookte met verdere 
vragen over zijn boot op zolder. Ik wilde hem niet in een 
lastig parket brengen. En het feit dat hij er zelf ook niet meer 
over begon, bewees dat er iets mank liep aan dat verhaal. 
Alleen hoorde ik nog geregeld onschuldige verhaaltjes  
van hem die onze schoolweg verkortten. Hij lette er wel  
op dat de werk-, voer-, vlieg- en vaartuigen die zijn vader mee 
naar huis bracht, toch wel pasten in hun redelijk klein huis. 


