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Ieder mens is gelijk. Was het maar waar. Het ene kind wordt geboren in een chique 
buurt, een ander kind aanschouwt het levenslicht in een sloppenwijk of een vluch-
telingenkamp. Het ene kind straalt van gezondheid, een ander is bij de geboorte 
zwaar gehandicapt en is voor de ouders een blijvende zorg. De ene mens overlijdt 
op jeugdige leeftijd, de andere slaagt erin om op negentig nog te blaken van 
gezondheid.

Jonge lezers beginnen de krantenlectuur meestal bij de stripverhalen. De wat 
oudere lezer – de grens ligt ongeveer bij vijftig jaar – richt zijn ogen meer en meer 
op de overlijdensberichten. Ze vormen de meest gelezen rubriek in een krant. De 
eerlijke lezer zal toegeven dat hij stiekem naar het geboortejaar van de overlede-
ne kijkt en onwillekeurig vergelijkt met de eigen leeftijd. Niemand is zo oneerlijk 
als de dood. Wij hebben een speciale relatie met de dood omdat hij onmiskenbaar 
bij het leven hoort als een punt achter een zin. De dood is een figuur met vele 
gezichten. Bij onze geboorte is hij een onbekende in onze euforie van het prille 
begin. Tijdens onze opgroei is hij een vreemde in een onbezorgde jeugd. Later een 
taboe waarmee we geen raad weten. Op volwassen leeftijd wordt hij een gevrees-
de, nog later een laffe sluipschutter want hij komt soms als een dief in de nacht. 
Uiteindelijk wordt hij een vriend en verlosser als de pijn ondraaglijk wordt. Al deze 
emoties worden gevangen in teksten en gedichten. Op de schouw prijkt achteraf 
een foto ter herinnering.

Sommige ouders maken het mee, de dood van een kind. Hun leven wordt in twee 
gebroken: de tijd voor de dood van hun kind en de tijd erna. De omgeving weet 
zich geen houding aan te nemen. Ouders staan alleen met hun verdriet, hun kind 
is niet alleen dood, het wordt door de omgeving ook doodgezwegen. Getuigenis-
sen vertellen dat er geen dag voorbijgaat zonder de herinnering. Nooit kan men 
de bladzijde echt omslaan. Ouders bezoeken dagelijks het graf van hun zoon of 
dochter. De kamer van hun kind blijft onaangeroerd. Aan de eettafel staat een 
lege stoel. Bj de vraag naar het aantal kinderen, telt het kind mee.
Sommigen stappen naar de organisatie ‘ouders van een overleden kind’. Ze vin-
den steun bij lotgenoten. Elke ouder worstelt met het verlies op zijn manier. Man-
nen vaak abstracter, vrouwen daarentegen emotioneler. Contacten met vrienden 
of familie kunnen de mist ingaan, want elk woord wordt haarfijn geregistreerd en 
kan een wonde slaan. Vrienden vermijden vaak de naam van het kind om de 
ouders te sparen, maar dat is juist wat ze niet willen. Ze willen de naam van hun 
kind horen, opnieuw en opnieuw. Vrienden mogen in hun onmacht stuntelig zijn, 
niet weten wat te zeggen, als ze maar echt overkomen. Luisteren is belangrijk.

Met de opkomst van de sombere dagen, willen we speciaal stilstaan bij al die 
mensen die een kind hebben verloren. Voor hen is het elke dag Allerzielen.

Allerzielen
Wilfried Andries
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Er is in mijn leven geen dag geweest dat ik met tegenzin ging werken, zegde 
Albert mij.
Albert Vriesacker, Birken, voor familie en vrienden, werd geboren op 29 oktober 
1922 en is straks dus 100 jaar oud! 
Maar hoe word je een eeuweling? Om te beginnen: met een dag seffens!  

 
Ik hoor aan zijn stem dat 
hij onlangs nog een ver-
koudheid had, het was 
een nare bronchitis. Een 
tiental jaar geleden had 
hij diezelfde kwaal zo erg 
dat hij terstond besloot 
nooit meer te roken. 
 
Een kleine 4 jaar na het 
einde van WO I kwam 
Albert ter wereld.  
Als jonge gast leerde hij 
in een Antwerpse vak-
school het beroep van 
schoenmaker. Hij onder-
vond in Beveren nogal 
wat steun en aanmoedi-
ging van schoenmaker 
Hilaire De Wreede, die 
zijn zaak had in de Vrase-
nestraat. Hilaire gaf hem 
niet enkel raad maar 
hielp de ‘kleine zelfstan-
dige Abert’ ook aan leder 
en andere materialen die 
hij nodig had voor zijn 
‘stiel’. Die waren  bijvoor-
beeld in de oorlogsjaren 
1940-’45 niet zo gemak-
kelijk verkrijgbaar. 

…IN ALLE HANDEN GOED… 
Albert was ook als maneuverman in dienst bij de Belgische Spoorwegen. Hij en 
zijn collega’s stonden in voor het transporteren van wagons en ze moesten die 
aaneenkoppelen. 
Als hij nog vrije tijd had werkte hij ook nog mee in het stukadoorsbedrijf van buur-
man Isidoor Van Mieghem. 

ALBERT VRIESACKER, 
EEN DRUK BEZET BAZEKE, 

100 JAAR OUD. 
Roger Puynen

DE BEVERSE KLOK

krant voor Groot-Beveren   -   2 maal per maand   -   vrijdag 28 oktober 2022   -   28e jaargang   -   nummer 12   -   1,50 euro

Albert is nog een flinke eeuweling. Het is wellicht te dan-
ken aan zijn sterk gestel, zijn gezond lichaam! En voeg 

daar de opgewekte geest bij van iemand die graag 
onder de mensen komt. 

Een eeuw gezinsbond, lees p. 5
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Albert was gehuwd met Maria Moorthamer. Het 
echtpaar kreeg 2 kinderen: François en Marleen. 
François is cafébaas in Kieldrecht en Marleen woont 
naast haar ouders in de Luitenant Van Eepoelstraat. 

 Albert vond ook nog tijd om in enkele van de talrijke 
cafés van de Kruibekesteenweg een pintje te gaan 
drinken. Bij Albert Braem, naast bakkerij Everix, speel-
de hij zich tot vogelpikkampioen. Als klant bij café 
De Kikker op de hoek van de Kruibekesteenweg en 
de Hendrik Consciencestraat voetbalde hij mee in de 
gelijknamige voetbalploeg. Hij speelde daar o.a. met 
Frans Van Roeyen en keeper Germain Verhaegen. 
Later was Albert gelegenheidstrainer van de jonge 
voetballers van de Puithoek, hiermee werd het deel 
van de Kruibekesteenweg van de Piet Stautstraat tot 
aan de Gentstraat aangeduid. Puithoekkermis vond 
plaats rond 15 augustus en Albert zat in de bestuurs-
groep. De match tegen de mannen van de Piet Stau-
tstraat op de weide van Vergauwen was een van de 
hoogtepunten. 

 Een velokoers met wijkbewoners die meededen als 
in vrouwen verklede coureurs mocht ook niet ont-
breken en het echte toppunt was de stoet van 
augustus 1959 ter gelegenheid van het in gebruik 
nemen van de pas gebouwde Watertoren. Zelfs de 
toren werd nagebouwd op een ‘praalwagen’ maar 
toen de wagen aan de Zwingelmolen gekomen was 
en over een oneffenheid moest rijden , kantelde de 
toren en de kleine Marcel die een bolhoed droeg en 
heel de tijd op het hoogste deel van de toren had 
gezeten, bolde over de kasseistenen. Er klonk een 
angstschreeuw uit de mond van Albert en de andere 
bestuursleden die het ergste vreesden maar de klei-
ne torenbewoner sprong recht alsof er niets gebeurd 
was. 

Vrome dames dankten de gelukkige afloop aan de 
tussenkomst van Onze-Lieve Vrouw die voor een 
mirakel had gezorgd en zich dankbaar toonde 
omdat ze een paar jaar eerder een mooie kapel op 
de wijk had gekregen. 
 
SAMEN GENIETEN 
In hun buurt woonden slager Achiel De Baere en 
Agnes Ruthgeerts en met dat koppel waren ze dik-
wijls in Spanje en op de Spaanse eilanden. De vrou-
wen trokken vooral naar de winkeltjes om cadeau-
tjes te kopen voor de kleinkinderen en de mannen 
zochten troost bij enige straffe cocktails. 
In 2016 is echtgenote Maria op 93-jarige leeftijd 
overleden. 

Albert woont nu bij zijn 
dochter Marleen en zijn 
schoonzoon Dirk Peelman in 
de Luitenant Van Eepoel-
straat en hij voelt zich daar 
opperbest. 
Wij wensen hem nog vele 
gezonde en gelukkige jaren!

Altijd opgewekt, hier met kleindochter Marijke 

Bestuursleden van Puithoekkermis: Oscar Bosman, geheel links, en Albert Vriesacker uiterst 
rechts. Ze begeleidden toen de jonge Puithoekse voetballers voor hun match tegen de Piet 

Stautstraat. Naast Albert staat scheidsrechter Staf Truyman.   foto Cyriel Van de Vijver

Hier passeert de wagen aan de hoeve Van Laere waar je de pas opgerichte O.L.Vrouwkapel ziet en bovenop de 
Watertoren zie je Marcel met bolhoed die daarna bijna verongelukte 

Met Maria Moorthamer zijn echtgenote ging 
Albert geregeld op reis, 

vooral naar het zonnige zuiden.  

foto Cyriel Van de Vijver
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Tijden 
veranderen

Jacques Bosman

Biertje Pleziertje
Aflevering 8

Marc Cools en Johan Smet

Laag gistingsbieren
Zijn bieren vergist op relatief lage temperaturen tussen 6° en 10°C, hun kleur varieert van bleek tot donkergeel. 
Dit procedé werd in 1860 in Pilsen Tsjechoslowakije uitgevonden en ontwikkeld. Het verschijnt pas in België 
rond 1890. 
De soorten zijn: Pils, Dortmunder, Münchener en Export. 
*Pils: Licht, sprankelend, glashelder blond bier met delicate hopbitterheid.
*Dortmunder: Dort in de volksmond, geel iets voller en minder bitter bier 
dan pils.
*Münchener: Donkergeel zacht aromatisch maar zeer moutige pilsbier. 
*Export: Bleekblond bier met iets minder alcohol dan pils.
Pils is bij uitstek het bier van lage gisting. Om pils te brouwen hebben we 
gist nodig met speciale eigenschappen. Belangrijk is dat deze gist zijn werk 
doet bij lage temperatuur. 
Om bier van lage gisting te brouwen komt er heel wat techniek kijken die de brouwers van begin 19e eeuw 
nog niet hadden zoals: conditionering van het water,  inzicht in de werking van gist, koelmachines, nauwkeu-
rige meettoestellen.

Enkele belangrijke uitvindingen uit die tijd waren:
1876 De Franse scheikundige en bacterioloog Louis Pasteur brengt zijn werk “Etudes sur la bière” uit. Hij 
had in 1871 reeds vorsingswerk verricht over het vergistingsproces.

1880 In de Tsjechische brouwerij “Froberg” te Grimma werd bij toeval een nieuwe biersoort ontdekt, in te-
genstelling tot het bruin, rood, bleekbier van hoge gisting. Ze ontdekten gistcellen die bij veel lagere tempe-
ratuur hun werk deden en verkregen een blond fris bier. Later Pilsen genoemd naar de streek Pilzen.

1886  De ammoniak- compressor deed zijn intrede in 
de brouwerij, dit voor allerlei koeltoepassingen.  Carl von 
Linden (1842-1934) Duits ingenieur en fysicus deed baan-
brekend werk op het gebied van thermodynamica in ver-
band met de koeltechniek. 

1887 Leuven en Gent kregen hun eigen brouwschool. 
Hier werd men ingenieur in de vergistingstechnieken.

Boven deze rubriek zou ik vandaag eigenlijk 
moeten zetten ‘tijden veranderen niet’.  Van 
één van onze lezers ontving ik een adverten-
tie uit 1944 (dus 78 jaar geleden !!!!!!!!) omtrent 
de elektriciteit en gasleveringen.  De adver-
tentie, die uitging van de gemeente, was te 
onduidelijk om ze hier af te drukken, maar ik 
heb ze letterlijk, woord voor woord gecopi-
eerd.

BEPERKING 
ELECTRICITEITSLEVERING
In verband met de steeds ernstiger geworden 
kolenpositie voor de electriciteitsbedrijven is 
het noodzakelijk dat de electriciteitsafgifte 
nog verder wordt beperkt.  
Als eerste stap zal vanaf woensdag 4 october 
1944 de algemeene stroomvoorziening wor-
den onderbroken van zonsopgang tot zons-
ondergang.
Ongeacht deze maatregel blijft voor ieder de 
GROOTSTE zuinigheid met het gebruik van 
elektriciteit een gebiedende eisch.

GASLOZE UREN
Om de gasvoorziening in stand te kunnen 
houden zal vanaf Donderdag 5 october 1944 
slechts EENMAAL per dag gas gegeven wor-
den en wel ’s middags van 11 tot 13 uur.

Op zondag 2 oktober werd op de binnenkoer van het hoevegebouw op Hof ter Saksen een 
zintuigentuin geopend. In deze tuin werd door het gemeentepersoneel met veel zorg een 
tuin gerealiseerd waarbij de vijf zintuigen centraal staan. De planten werden zodanig 
gekozen dat de bezoeker de tactiele tuin, de smakelijke tuin, de oogstrelende tuin, de tuin 
met de geurende planten en de geluiden van de planten en de natuur kan ontdekken. In 
de met wilgentenen afgeboord plantenbedden ontdekt de geïnteresseerde bezoeker 
onder andere planten zoals de heerlijk geurende Toscaanse jasmijn, de zachte bladeren 
van het ezelsoor, de smaak van kaneelbasilicum of de Corsicaanse munt.

Na het bezoek aan de zintuigentuin kan men in het park en het arboretum een zintuigenleerpad wandelen, waarbij de filosofie van de tuin wordt doorgetrokken.
Na de toespraak en de opening door schepen Filip Kegels leidde natuurcoördinator Hof ter Saksen Christa Maes met veel deskundigheid de aanwezigen rond door de 
nieuwe tuin. Deze tuin is weerom een schitterende realisatie en vanuit de Beverse Klok willen we hiermee de initiatiefnemers, de ontwerpers en de uitvoerders van dit 
nieuwe project van harte feliciteren. Op de foto zien we schepen  kegels die ter opening de klimopkrans doorknipt, samen met het personeel en de uitvoerders die deze 
tuin gerealiseerd hebben.

Proficiat!

Opening zintuigentuin op 
Hof ter Saksen

François Seghers



Oktober kan mooi zijn. Dat hebben we de voorbije 
weken kunnen ondervinden. Frisse ochtenden 
maakten plaats voor warme namiddagen. Heerlijk 
om te wandelen of te fietsen in de late najaarszon. 
De herfstverkleuring van planten en bomen bereikt 
nu stilaan zijn top. Daarom is de herfst na de lente 
mijn meest geliefde seizoen. Hoe mooi kan het zijn 
wanneer tijdens een wandeling door een park of 
bos al die bomen hun kleurenpracht tentoon sprei-
den. Dat is genieten, toch? Naast al die tinten bruin, 
geel, oranje en rood zie je hier en daar nog wel wat 
groen, maar dat zal ook niet lang meer duren.
De herfst confronteert ons met de vergankelijkheid 
van alles, ook van onszelf. Geniet dus van het 
moment, want alles gaat voorbij..

Dit is ook het seizoen van de paddenstoelen. Overal zie je ze opduiken. Onder de grond gaan hun schimmel-
draden alle richtingen uit en vormen ze een fantastisch netwerk van plantenhelpers of -verteerders. Gelukkig 
dat er schimmels, zwammen en paddenstoelen zijn of we verdronken in het dode hout en plantenresten. De 
natuur recycleert en composteert alles en zorgt zo voor een nieuw substraat waar de volgende generatie per-
fect op gedijt.
Het fruit is ondertussen ook bijna allemaal geplukt. Enkel de late bewaarrassen van appels en peren kunnen 
nog heel even blijven hangen. Onder andere de appelsoort President van Dievoet hangt nog aan de boom. Die 
wordt gewoonlijk maar geplukt eind oktober. Na nieuwjaar wordt hij maar lekker om te eten. Ook de peer Oli-
vier de serres zit in datzelfde schuitje.

De oogst van kweeperen was dit jaar weer overwel-
digend. Die grote gouden vruchten hingen weer 
massaal aan de boom. Net als tijdens de appel- en 
perenbloesem was het tijdens de kweeperenbloei 
mooi weer en hebben de bijen in grote getale de 
bloempjes kunnen bestuiven. Dat resulteert dit jaar 
weer in een rijke oogst. De rauwe vruchten eten is 
geen optie, daarvoor zijn ze veel te hard. Maar een-
maal verwerkt tot gelei of moes vind ik het zalig om 
tijdens de koude wintermaanden van te eten. Ik 
deel veel van die behaarde vruchten met vrienden. 
Die maken er dan ook membrillo van. Dat is een 
soort pasta uit de Spaanse keuken, waarvan je plak-
jes kan snijden. Op een stukje Spaanse manchegok-
aas is het superlekker. Een snoepje! Wanneer je op 
een aantal kweepeerpitten wat alcohol giet krijg je 
na verloop van enkele dagen de beste handcrème.

Eén  van de mooiste planten in mijn tuin is salvia Guaranitica ‘black 
and blue’. Ze behoort tot de zeer grote familie van de salies en is 
afkomstig uit Zuid-Amerika. Indien je ze in de eerste winter wat 
afdekt met wat afgevallen bladeren komen ze elk jaar weer 
opnieuw tevoorschijn. Maar wat een mooie planten! Een zeer 
gezond mooi donkergroen blad met daarbovenuitstekend, sten-
gels met donkerblauwe en bijna zwarte lipbloemen. Ze lopen tij-
dens de zomer traag uit, maar ze blijven maar bloeien, maanden 

aan een stuk, zelfs tot 
in december. In com-
binatie met de zacht-
roze bloeiende roos 
ballerina is het wer-
kelijk een schitterend 
plaatje!

Dat de zomer voor-
bij is wil niet zeggen 
dat er in de tuin 
geen kleur meer te 
zien is. Dahlia’s bloei-
en nu ook nog zeer mooi. Ik zag ze in een plantenborder in com-
binatie met de ricinusplant en dat kleurenpallet was prachtig 
om te zien. Geeloranje met rood en purper. Het was herfst en 
oktober in alle kleuren. De ricinus of wonderboom is een zeer 
snelgroeiende plant die in Afrika meer dan vijf meter hoog kan 
worden, dat heb ik met eigen ogen kunnen vaststellen. Bij ons 
wordt ze gekweekt als eenjarige en zie je ze vaak in zomer- en 
herfstborders verschijnen. 

In de tuin

François Seghers
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Herfst!

Ze zijn zeer decoratief en architecturaal, met hun 
grote rode gestekelde zaadbollen en stervormige 
donkerpurperen bladeren. Uit de zaden van de plant 
wordt ricinusolie geperst. Die wordt dan op haar 
beurt aangewend voor medische doeleinden, onder 
andere als laxeermiddel en bij zwangere vrouwen 
om de bevalling op te wekken. Daar zullen veel moe-
ders van kunnen getuigen. Zelfs de formule 1 wagens 
hebben de olie die dan castorolie wordt genoemd in 
hun motor. Van veelzijdigheid gesproken!
Het wordt nu ook hoog tijd om wie dat nodig acht 
zijn notelaar te snoeien. Notenbomen snoei je best 
wanneer de bladeren nog aan de boom hangen.
Geniet nog van de mooie herfstkleuren, lang zullen 
ze niet meer te zien zijn!

Herfstkleurenpracht

Kweeperen.

Dahlia’s en ricinus.

De roos ballerina en salvia.

GUST
Och zei Gust, ik weet hoe 
men in Beveren nog een 
beetje kan besparen op de 
elektriciteitsrekening.  
Op het einde van de 
Kasteeldreef pinken nog 
altijd de lichten om de 

automobilisten aan te raden niet harder dan 
30 km te rijden.  Er is maar één probleempje, de 
school waarvoor het verkeerslicht bedoeld is, is 
al drie jaar gesloten.
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In 1921 werd “ De Bond van Talrijke Huis-
gezinnen “ gesticht in Brussel als een 
pluralistische, sociale beweging met als 
doel de materiële noden van gezinnen 
te lenigen. De vereniging komt op voor 
een meer kind- en gezinsvriendelijke 
samenleving en steunt op vier pijlers: 
dienstverlening, sociaal-cultureel werk, 
verenigingsleven en gezinspolitieke 
acties. Onze gemeente bleef niet achter 
en op 22 oktober 1922 was er de stich-
tingsvergadering met als eerste voorzit-
ter Hector De Stobbeleir en schatbe-
waarder Jozef Lingier. De aandachts-
punten evolueerden net als de 

organisatie van gezinnen. In de Eerste Wereldoorlog sneuvelden vele kostwinners. 
Geboorteplanning was in die tijd nog niet aan de orde en in 1927 wijzigde men de 
naam in ‘Bond der Kroostrijke Gezinnen’. Was de aandacht aanvankelijk gericht op 
materiële noden, later richtte men zijn pijlen op thema’s zoals de relatie tussen 
man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de 
emancipatie van het gezin en rechten van kinderen. De babyboom na de Tweede 
Wereldoorlog zorgde voor een grote interesse. Het aantal grote gezinnen daalde 
systematisch en de naam werd gewijzigd in ‘Bond van Grote en Jonge Gezinnen. 
In 2002 werd de naam ‘Gezinsbond’.

Ter gelegenheid van het jubileum was er een kinderhappening op 15 oktober en 
een tentoonstelling op 15, 16 , 22 en 23 oktober  in Cortewalle. Op 14 oktober was 
er de academische zitting in kasteel Cortewalle ter gelegenheid van  het 100 jarig 
bestaan.  Huidig voorzitter Alex Claus mocht de honneurs waarnemen en de 
geschiedenis van de kring schetsen. Voor de rijke geschiedenis kon geput worden 
uit de geschriften van bij het begin tot in de jaren vijftig van wijlen Piet Verheyen. 
Enkele fragmenten: 

27 mei en 3 juni 1923: een kosteloze prijskaarting voor de leden met als inzet een 
prachtig ‘manskostuum’, geschonken door ere-voorzitter Karel De Bergeyck en 
gewonnen door Frans Possemier-Waem uit de Armstraat ( nu Piet Stautstraat), 
vader van 14 kinderen waarvan 10 nog in leven. 

1925: het gemeenbestuur stemde in har zitting van 31 oktober een toelage van 25 
frank bij de geboorte van een vierde kind. Een paar damesschoenen koste toen 10 
frank, een ticket voor een toneel of concert 2 tot 3 frank. 

5 mei 1932: ondertekening van een petitie om te kunnen genieten van halve prijs 
op het spoorwegnet voor ouders van kroostrijke gezinnen (vier of meer kinderen).
Tevens werd dat jaar het 10 jarig bestaan gevierd.

1948: in haar zitting van 14 april heeft het gemeentebestuur een krediet van 
42.000 frank gestemd als geboortetoelage. Vanaf het vierde kind wordt 400 frank 
toegekend en telkens 100 frank meer voor het volgende kind en dat met terug-
werkende kracht van 1 januari.

Tijdens die eeuw werking passeerden natuurlijk voorzitters de revue: Hector De 
Stobbeleir (1922 -1933), Emmanuel Jozef Riga (1933-1938), Henri Van De Vijver 
(1938-1964), Piet Verheyen (1964-1987), Alex Claus (1987- 2005),  Els Bex (2005-
2011), Alex Claus (2011-2017), Wim Handson (2017-2018), Alex Claus (2018 tot nu).   
Recenter in 2008 werd de 5 miljoenste oppasbeurt van de hele Gezinsbond 
gevierd in Beveren Ook werd er enkele keren een geboortebos geplant samen 
met de groendienst. In Beveren zijn meer dan 700 gezinnen aangesloten en zijn er 
14 bestuursleden en 50 wijkverantwoordelijken . 
Er is een rijke traditie in tweedehandsbeurzen, drie keer per jaar en er is  nog altijd 

kapstokverkoop dankzij de hulp van vele vrijwilligers en de hulp van buurafdeling 
Haasdonk. 
Wekelijks zwemmen er 230 kinderen en jongeren in het zwembad dankzij alweer 
vele vrijwilligers. 
Gelukkig zijn er in Beveren een aantal handelaars die korting geven en ze doen 
graag mee aan acties zoals de Paaszoektocht.
Voor vorming werkt men nauw samen met het huis van het kind en ook met 
oudercomités.

Al deze realisaties kunnen enkel plaatsvinden dankzij een goed bestuursploeg en 
enthousiaste vrijwilligers en zoals in elke vereniging verwelkomen ze graag nieu-
we medewerkers.  

Met dank aan Alex Claus. Foto’s Gerry Smet.

100 jaar gezinsbond
Wilfried Andries

EXPO 
Bevers kunstschilder 

Rafael Van der Linden 
stelt zijn werken tentoon van 

zaterdag 29 oktober 
tot donderdag 3 november in 

Galerij Conscienceplein 20 
in Antwerpen.
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Kruiswoordpuzzel 291

CRYPTO 117 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) uitroep als uiting van begroeting, blijdschap, voldoening enz. (3) cultuurweb-
site van de VRT (7) werkelijk (10) gelijkheid v klank in niet te ver v elkaar verwijder-
de lettergrepen (12) onder andere (13) rund (14) cash (16) opgewekt (17) vrou-
wennaam (18) op een bij lijkend insect (22) Nederlands Theater Gent (24) uitspan-
sel (25) jus (26) product ve kip (27) plaatsbepaling (28) park & ride (29) korte 
periode v neerslag (31) begin ve activiteit (32) wettig bewijsstuk

Verticaal: 
(1) ~ en der (2) airconditioning (4) natuurlijk opwellend water (5) gras dat in 
ondiep, kalm water groeit (6) Al-Jihad (8) bespotting (9) zus of schoonzus v 
iemands vader of moeder (11) elektronische  post (13) werkje (14) toestand waar-
bij twee voorwerpen elkaar raken (15) bijwoord dat een overmaat aanduidt (16) 
tot veel in staat (19) elektromechanica (20) zich (Fr) (21) pleidooi (23) Grote Prijs 
(24) tweehoevig zoogdier (28) public relations (29) burgerlijke aansprakelijkheid 
(30) United Kingdom

Oplossing kruiswoordpuzzel 290

Uit Melsele 21
Paul Staut

ONS 
ELSKE  

Een vrouw trouwt 
met het idee, dat de 
man zal veranderen, 
maar dat doet hij 
niet. Een man trouwt 
met de hoop, dat de 
vrouw niet zal veran-
deren, maar dat doet 
ze wel ! 

Alfons Van Puymbroeck sneuvelde in Korea in 1951 op 11 oktober. Hij was de zoon 
Van Jozef Van Puymbroeck die toen burgemeester was.

…….
Op donderdag 20 oktober startte Infrabel met de voorbereidende werken van de 
fietstunnel onder het spoor in de Gentstraat.
Vanaf dan zal kan je het spoor in de Gentstraat niet meer oversteken! Er is een 
omleiding voorzien via de fietssnelweg F4 langs het spoor, Appelstraat en Aard-
beienlaan.
De fietssnelweg zelf blijft in deze eerste fase van de werken wel open!
In een volgende fase van de werken, voorzien in februari 2023, wordt de fietstun-
nel onder het spoor ‘geschoven’. 
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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

JACQUES 
GEEFT RAAD

Op 31 oktober om 21.30 heeft opnieuw een 
nocturne plaats op de gemeentelijke begraaf-
plaats in Beveren.  Een ingetogen moment 
voor onze overleden familieleden en vrien-
den.  Er is sfeervolle verlichting en rustige 
muziek.  Meebrengen : een zaklamp.

De fotoclub Fragma13 nodigt ons uit op haar 
jaarlijkse expo in Cortewalle.  Er zijn unieke 
foto’s te bewonderen.  De expo is open op 11, 
12 en 13 november van 14 tot 18 uur. 
De toegang is gratis.

Toneelvereniging KET voert op 4, 5 en 6 
november de doldwaze komedie ‘Het Ver-
keerde koppel’ op.  Er zijn nog tickets beschik-
baar voor 5 november.

Het koor Acantus nodigt uit op een jubileum-
concert op zaterdag 19 november om 20 uur 
en op zondag 20 november om 15 uur.  Tickets 
verkrijgbaar via www.acantusbeveren.be aan 
25 euro.  Het concert gaat door in de kerk Sint 
Jacobus te Haasdonk.  We horen Liesbeth 
Devos, Inez Carsauw, Yves Saelens en Werner 
Van Mechelen.  Het geheel staat onder leiding 
van Godfried Van de Vyvere.

En nog tot 27 november kan men in Hof ter 
Welle de expo bekijken iedere woensdag en 
zondag van 14 tot 17 uur over ‘van de straat 
van de rijken naar het hart van de commercie 
– De vrasenestraat in Beveren.

*In Haasdonk is zaterdagavond 15/10/22 opnieuw 
de Boerenkrijg herdacht. De straatverlichting in de 
omgeving van het Pastoor Verwilghenplein werd 
gedoofd en vervangen door een zee van kaarsen. 
Het was een herdenking van  de nacht van 18 okto-
ber 1798 toen alle inwoners van Haasdonk hun 
woningen en dorpels moesten verlichten van de 
Franse bezetter. Volgend jaar wordt er een veel grote-
re herdenking gepland omwille van de 225e verjaar-
dag 
 
*In Kallo was er spektakel in de Waaslandhaven toen 
er in de ochtend van 20 oktober plots twee legerhe-
li’s boven het kantorencomplex Burcht Singelberg 
van Katoen Natie bleven stilhangen en para’s via tou-
wen op het dak werden gedropt. Het ging om een 
oefening van het Derde Bataljon Parachutisten uit 
Tielen. Dat ze de gebouwen van Fernand Huts mogen 
gebruiken, is geen toeval. Zoon Stefan is zelf namelijk 
een gewezen pelotonscommandant bij de para’s. 
 
*De Beverse Van Moer groep breidt uit met de over-
name van Rhenus Terminal Brussels (RTB). Dat bedrijf 
beschikt over een oppervlakte van 21.000 vierkante 
meter en een kade van 250 meter met spooraanslui-
ting in Brussel. 
RTB is de buur van Trimodal Terminal Brussels, dat 
ook deel uitmaakt van Van Moer Logistics. De twee 
terminals zullen nauw samenwerken en een toege-
voegde waarde bieden volgens  CEO Jo Van Moer. De 
overname kadert in een strategie die volop inzet op 
de binnenvaart en sinds 2011 verschillende termi-
nals en kaaien heeft overgenomen en ontwikkeld. 
Het is ook een mooie tussenpost om goederen van 
en naar Wallonië te vervoeren over water en spoor. 
RTB behaalde in 2021 een volume van 650.000 ton 
overslag en een omzet van zo’n drie miljoen euro.

ALLERLEI 
Roger Puynen

Viergeslacht

Van jong naar oud: Ferre Van Raemdonck 
(25 februari 2022), Dries (18 februari 1995), 
Bert (7 juni 1968), Georges (23 mei 1942).

Lezing
‘Het verhaal van Franciscus van Assisi is een tijd-
gebonden verhaal. Het hoort thuis in het Italië 
van de 13de eeuw. Maar Franciscus blijft mensen 
aanspreken, ook vandaag nog.
Hij is een man van alle tijden, van alle seizoenen. 
Zoals Jezus en Boeddha, zoals zovele grote spiri-
tuele gidsen wist en weet Franciscus de diepste 
snaren in ons mens zijn aan te raken.
We volgen de historische Franciscus en tegelijk 
onderzoeken we wat hij ons en onze tijd nog te 
zeggen heeft. Zijn leven en woorden zijn actueler 
dan ooit.’ Jean-Paul Vermassen
 
lezing ‘Naar een leven in verbinding’ 
dinsdag 15 november 2022 om 20u. 
stiltehuis de Rank, Kasteeldreef 20A, Beveren. 
Bijdrage van 7 euro. 
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen 
naar de.rank.beveren@telenet.be

LEK AT 
GEZEET IS

Het laatste wat een rennersvrouw moet 
doen, is mee gaan naar de wedstrijd. Een 
arbeider neemt zijn vrouw toch ook niet 
mee naar de fabriek?

Guillaume Driessens

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 
November heeft maar 30 dagen, 

maar dubbel zoveel wind- en regenvlagen. 
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Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

De Amerikaanse televisiemaatschappij Screen Gems komt in het voorjaar  van 1966, naar aanleiding van de Beat-
les-films “A Hard Day’s Night” en “Help”, met het idee om een televisieserie in te blikken rond een fictieve popgroep, die 
een kruising zou moeten zijn tussen de Beatles en de Beach Boys. Eerst denkt men eraan  om de leden van de in die tijd 
populaire band “Lovin’ Spoonful” de hoofdrollen te laten vertolken maar uiteindelijk beslist men toch om ruime audi-
ties te houden. Op die manier worden “The Monkees” geboren. De groep bestaat uit Davy Jones (zang), Mickey Dolenz 
(zang en drums), Peter Tork (zang en bas) en Michael Nesmith (zang, gitaar en toetsen).
Op 12 september 1966 gaat de serie in première op de Amerikaanse televisie.
De vier Monkees zijn uitvoerig getest op hun acteertalent en muzikaal vermogen maar in de praktijk moeten ze precies 
doen wat hun verteld wordt. Voor het opnemen van de platen wordt regelmatig een beroep gedaan op andere muzi-
kanten, dit tot grote onvrede van Nesmith. De door muziekuitgever en producent Don Kirshner uitgezochte singles  
worden stuk voor stuk grote hits. The Monkees maken in een periode van ongeveer 18 maanden 10 gouden singles  

waaronder “I’m a believer”, “Daydream believer” en “Last train to Clarksville”. Ook bij de tieners in Europa was er op dat ogenblik sprake van een zekere Monkeemania. The 
Monkees zijn niet meer weg te branden uit de indertijd populaire muziekblaadjes en vooral Davy Jones doet vele meisjesharten sneller slaan.

Na enige tijd wil Michael Nesmith, met meer eigen inbreng, de teenagersband omvormen tot een volwaardige rockband. Hij krijgt die kans, maar als de film “Head” waar-
voor de groep de soundtrack heeft gemaakt, flopt, verlaat Peter Tork de groep. In 1968 valt de groep uiteen omdat Nesmith solo gaat. In 1975 doen Davy Jones en Mickey 
Dolenz nog een poging om de groep herop te richten maar zonder succes. Vanwege een rechtenprobleem mochten zij de naam “The Monkees” trouwens op dat ogen-
blik niet meer gebruiken.
In 1986 werd, onder impuls van MTV, opnieuw een poging tot reünie gedaan. Dit keer lukte hel wel. Er werden zelfs twee nieuwe albums gemaakt maar die vonden hun 
weg niet naar een groot publiek.
Nog tot 2020 stonden sommige leden van de band regelmatig samen op het podium.
Davy Jones overleed al in 2012 op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval, Peter Tork overleed in 2019 aan een zeldzame vorm van kanker en Michael 
Nesmith overleed in december 2021.
Nog een leuk weetje: omdat Davy Jones van The Monkees zo populair was veranderde de Engelse David Jones, die ook al in enkele bandjes speelde, zijn naam in… David 
Bowie. Maar over Bowie later wellicht meer.

Het is voor Marcel Rombaut een 
heuglijke periode. Niet alleen is 
21oktober zijn verjaardag maar zijn 
muzikaal idool Cliff Richard vierde 
precies een week eerder zijn 82ste 
verjaardag. Hij (Marcel) nodigde mij 
dan ook  uit in zijn woonst die volge-
stouwd is met cliff-attributen. Marcel 
bezit cd’s uit verschillende landen 
gaande van Japan, Taiwan, Bulgarije, 
Spanje tot China. Hij was aanwezig in 
de Albert Hall op 27 oktober 2021 
voor ‘the great 80 tour’, die ten gevol-
ge van corona een jaar was uitgesteld.

De Britse zanger brak ruim zestig jaar geleden door dankzij Radio Luxemburg, die 
zijn eerste plaatje “Move It” draaide. Het was eigenlijk het B-kantje  voor “Schoolboy 
Crush”.  Het werd het begin van de grote carrière van Cliff.  Dat “Move It” nummertje 
werd trouwens opgenomen in de befaamde Abbey Road-studio.
Cliff maakte in zijn carrière meer dan 100 albums. Tot 1969 deed hij dat samen met 
The Shadows. Cliff speelde daarnaast ook in een aantal speelfilms: Serious Charge 
(1959), The Young Ones (1961), Summer Holiday (1963), Wonderful Life (1964) en 
Finders Keepers (1966). Hij vertegenwoordigde tweemaal Engeland op het Eurovi-
siesongfestival met de nummers “Congratulations” in 1968 en “Power To All Our 
Friends” in 1973, waarmee hij respectievelijk de tweede en de derde plaats behaal-
de. We noemen er nog een paar: ‘I could easily fall in love’ (1964), ‘The day I met 
Marie’ (1967), ‘Miss you nights’ (1976), ‘We don`t talk anymore’ (1979) en ‘natuurlijk 
‘Living doll’, dat tweemaal een hit werd in Nederland; de laatste keer met The Young 
Ones.

Cliff Richard heeft intussen meer dan 250 
miljoen platen verkocht in de hele wereld 
en daarom behoort bij tot een select krans-
je van sterren.  Ook is er een autobiografie 
uitgebracht vanwege zijn indrukwekken-
de carrière. Het boek heet “The Dreamer”. 
Cliff maakt nog steeds muziek. Op zijn ver-
jaardag verscheen  zijn kerstsingle voor 
2022: ‘Sleigh ride’, waarin een sample van 
‘Congratulations’ is te horen. Tegen eind 

november verschijnt ‘Christmas with Cliff’ zowel op cd (groen) als op vinyl (rood).

Kerst met 
Cliff

Wilfried Andries Op 3 oktober 2022 overleed Arsenia Vermeiren 
in RVT Grootenbosch te Beveren. Zij was gebo-
ren te Beveren op 16 augustus 1926 en overle-
den te Beveren Zij was erediensthoofd van Fami-
liehulp te Gent. In haar directe omgeving werd 
ze Suus (zus) genoemd, dat was een overblijfsel 

dat ze dankte aan haar jongste zus, Jet, die als kleuter ‘Arsenia’ een te moeilijke 
naam vond en het bij ‘Zus’ hield. Zij heeft de eerste 90 jaar van haar leven op de 
Kruibekesteenweg gewoond, de langste tijd met haar vader. 
Toen haar pensioen in ’t zicht kwam overwoog ze om naar Waasmunster te gaan 
wonen maar omdat haar vader niet mee wilde verhuizen, is ze in Beveren geble-
ven. 
In 2014 deed zij thuis een ongelukkige val en een tussenkomst van de brandweer 
was nodig om haar door een venster naar buiten te halen. Na het ziekenhuis 
kwam ze als een van de vroegste bewoners in Grootenbosch terecht. 
Geen vakantiereisjes meer met vriendinnen waarvan ze zo zeer genoten had en 
ook de heerlijke glaasjes wijn behoorden tot het verleden. 
Arsenia was een diepgelovige vrouw die opzag naar wijlen haar oom Hilaire, die 
missiebisschop was in Belgisch Congo.

IN MEMORIAM 
Roger Puynen

WINTER
UUR 

In de nacht van zaterdag op 
zondag (29/30 oktober 
2022) schakelen we over 
van zomertijd op wintertijd 
(standaardtijd). Om juist te 
zijn: zondagochtend om 
drie uur ‘s ochtends draaien 
we de klok één uur achter-
uit, drie uur wordt twee uur. 

Wat Blijft
Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering
 
Is verwijlen bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken van pijn en 
vreugde 
 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen weemoedig 
meedragen 
al wat waard is niet te vergeten…… 
 
Is moeizaam de draden losmaken 
en uit het spinrag der belevenissen 
loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)



9

SPORT

Op 8 september ll. overleed Queen Elisabeth . Duizenden reacties overal ter 
wereld waren het gevolg. In Engeland werd heel wat aandacht besteed aan 
EMMANUEL EBOUE en dit naar aanleiding van het bezoek van ARSENAL aan 
Buckingham Palace in 2007. Eboue bracht de koningin en haar echtgenoot 
aan het lachen toen hij vroeg of hij zijn statuut van profvoetballer niet kon 
omruilen met een job aan het Hof als verzorger van de beroemde hondjes 
(corgis)  van Hare Majesteit. 

JORDAN FAUCHER werd in januari 2022 door WB verhuurd aan Virton. Deze 
zomer kwam hij na die uitleenbeurt terug op de Freethiel maar er was voor 
hem geen toekomst meer in Beveren. Hij vond in Israel een nieuwe club, 
HAPOEL AKKO. Akko is een oude havenstad in het noorden van het land. In het 
verleden was Faucher al succesrijk in Israel na passages bij Maccabi Herzliya, 
Hapoel Raanana en Bnei Sachnin. In het seizoen 2017-2018 was gewezen 
Waasland-Beverenspeler GAL SHISH actief bij Hapoel Akko dat toen nog een 
eerste klasser was. Faucher miste zijn entree niet want hij scoorde al direct in 
de eerste match tegen Kabilio Jaffa. 

In 20-21 speelde de Kameroener GEORGES MANDJECK voor Waasland-Beve-
ren. Na een tussenstop bij het Turkse Kocaelispor speelt hij nu in Cyprus bij 
Nea Salamis. Ondanks zijn 33 jaar werd hij in september nog opgeroepen voor 
de nationale ploeg van Kameroen. In Zuid-Korea speelde hij zijn 48ste inter-
land tegen Oezbekistan.

Gele ditjes, Blauwe datjes.
Rudi Beck

Met BEAU REUS staat er voor het eerst een Nederlander in doel bij SK Beveren. De 
20-jarige keeper (volgende week wordt hij er 21) uit Volendam kwam deze zomer 
over van AZ uit Alkmaar waar hij de afgelopen twee seizoenen titularis was bij 
Jong AZ (dat uitkomt in de Nederlandse tweede klasse) of op de bank zat bij AZ in 
de eredivisie. Zo mocht hij negen Europese matchen van AZ meemaken als dou-
blure de afgelopen twee jaar tegen Rijeka, Real Sociedad, Napels, Jablonec, Cluj, 
het Deense Randers, Bodo Glint en Celtic Glasgow. 
Het wekte dan ook wat verwondering dat Reus naar SK Beveren kwam als tweede 
keeper na JORN BRONDEEL. Een blessure van Brondeel zorgde er evenwel voor 
dat Beau vanaf speeldag twee titularis werd. 
21 Nederlanders waren er ooit actief op de Freethiel. Nooit was er een keeper bij. 
Twee doelmannen van bij onze Noorderburen kwamen wel eens testen bij Beve-
ren,. In 1967  Breukink van amateurclub Holten (regio Twente) en in 1982 Rene De 
Jong (ex-doelman van Anderlecht en Waregem) die in doel stond in het vriend-
schappelijk treffen van Beveren tegen KUL Leuven. De  Jong trok uiteindelijk naar 
Waterschei. 

Beau Reus.
Rudi Beck

De moeizaam gewonnen thuismatch tegen Deinze werd op gang geschoten door 
HERVE VAN OVERTVELT. De 51-jarige Kallonaar was ooit één van de grote beloften 
van KSK Beveren en speelde zeven seizoenen bij het eerste elftal. Op zijn elfde 
belandde hij vanuit SK Kallo bij de Beverse miniemen van Ward Goossens. Hij 
behoorde al vlug tot de uitblinkers en in 1985 debuteerde hij bij de Nationale 
ploeg U14 . Samen met Geert De Vlieger en Bert Vleeschouwer zou hij jaren een 
Bevers trio vormen bij de jonge Rode Duivels. In 1989 kreeg hij een plaatsje in de 
A-kern van trainer Rik Pauwels. Met drie goals had hij zijn aandeel in de titel in 
tweede klasse in 1991. Uiteindelijk scoorde hij 26 goals voor Beveren in 164 mat-
chen . In het seizoen 1992-1993 speelde hij vijf wedstrijden voor de Belgische 
beloften (tegen Wales (2X) , Tsjechoslowakije, Roemenië en  Cyprus). In zijn laatste 

seizoen op de Freethiel posteerde 
trainer Barry Hulshof hem niet 
zonder succes op de liberoplaats. 
Bij de degradatie in 1996 vertrok 
Herve richting Lokeren. Dat werd 
geen succesverhaal. Herve was 
zeer aan het Waasland gebonden 
want al zijn ploegen waren uit de 
buurt :  Sint-Niklaas, RS Haasdonk, 
Hamme, Temse , Vrasene en Kallo.   

HERVE VAN OVERTVELT 
aan de aftrap.

Rudi Beck sPORT ANDERs 
Grote PROFICAT aan LEVENSLOOP BEVEREN. 

Bijna 220.000 euro inzamelen (zondag 16 oktober 2022) voor kankerbestrij-
ding is een UNIEKE PRESTATIE! En dat in moeilijke tijden waarin we aange-

spoord worden om zoveel mogelijk te sparen
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Oplossing Crypto 117:   
DUVEL   WELZIJN   RETENUE   GROEIPIJN   OPWAR-
MING   VREEMDGAAN   NATUURPUNT    LIJMPIS-
TOOL   DEELSTAAT   PREMIERS   MAGAZIJN   PINKEN   
en dus ….  VLEERMUISMAN

Soms worden zaken per toeval ontdekt. Het is het 
genie dat het verschijnsel op de juiste manier weet te 
interpreteren. In 1928  merkte Fleming dat stafylo-
kokken (bacteriën) niet wilden groeien op een voe-
dingsbodem die per ongeluk was verontreinigd met 
een schimmel Penicilium notatum. Blijkbaar produ-
ceerde de schimmel iets dat voor de bacteriën giftig 
was. Hij noemde het penicilline. Een verdunde vloei-
bare kweek van de schimmel belette de groei van 
een reeks bacteriën: stafylokokken, streptokokken en 

pneumokokken. En dat zonder gezond weefsel te 
beschadigen. Alexander Fleming was een Schotse 
arts en microbioloog. Tijdens de Eerste Wereldoor-
log werkte hij als medisch officier in militaire zieken-
huizen, waar hij kennismaakte met door bacteriën 
geïnfecteerde wonden die met bestaande ontsmet-
tingsmiddelen slecht behandelbaar waren. Van 1928 
tot 1948 bekleedde hij de leerstoel voor bacteriolo-
gie aan de Universiteit van Londen.

Het onderzoek werd verder gezet en in 1940 slaag-
den Howard Florey en Ernst Chain erin om het werk-
zaam bestanddeel te isoleren. Ze noemden het peni-
cilline en binnen enkele jaren werd het in grote hoe-
veelheden bereid. Het middel heeft in de oorlog het 
aantal sterfgevallen onder de geallieerden sterk 
teruggebracht.
Sindsdien is het aantal verkrijgbare antimicrobiële 
middelen (antibiotica) aanzienlijk toegenomen. Het 
betekent niet dat infecties uit de wereld gebannen 
zijn, bacteriën kunnen zich wonderwel aanpassen en 
er ontstonden generaties die niet reageerden op tra-
ditionele antibiotica. MRSA (Meticilline-Resistente 
Staphylococcus Aureus) is er een van. Er zijn genera-
ties nieuwe antibiotica ontwikkeld om deze resisten-
te organismen te bestrijden.

Antibiotica werken enkel tegen bacteriële infecties. 
Virale infecties ontsnappen en de komst van onbe-
handelbare en levensbedreigende virussen is mis-
schien wel het grootste gevaar voor de moderne 
mens. Bij deze groep horen ook HIV (human immuno-
deficiency virus) en meer exotische virussen die in 
Afrika opduiken zoals ebola-virussen. Immunisatie-
schema’s stellen zich tot doel om de ganse bevolking 
immuniteit te bezorgen. In het verleden zijn de pok-
ken uitgeroeid. Massa-immunisatie kunnen wel de 
aandoeningen dramatisch doen afnemen, maar ze 
moeten gekoppeld zijn aan een goede volksgezond-
heid en hygiëne. De strijd tegen de coronapandemie 
bewijst hoe groot de uitdagingen zijn.

Eureka!
Aflevering 52

Alexander Fleming (1881-1955)
Penicilline
Wilfried Andries

Je weet wellicht dat we de eerste jeanskledij te danken hebben aan Levi Strauss (1829-1902), die ze 
bedacht voor de Amerikaanse goudzoekers.  
Maar de eerste broeken waren  geen spijkerbroeken. Die zijn er pas gekomen nadat kleermaker Jacob 
Davis de zwakke plekken van de kledij verstevigd had met klinknagels. Daarmee sloeg de man de nagel 
op de kop, maar hij had niet het geld om op zijn uitvinding een patent te nemen. 
Samen met Levi Strauss lukte dat wel in 1873. Toen was het nog met een knoopsluiting. Voor de ritsslui-
ting was het nog wachten op het jaar 1926. 
Enkele jaren later kwam het vermaarde logo van Levi’s op de achterzak: twee paarden die probeerden de 
twee pijpen van een ijzersterke Levi’s uit elkaar te trekken. 
In Amerika werkte de werkbroek van denim zich dankzij de filmindustrie op tot stadsbroek. 
In de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw verschenen cowboys in jeans op het witte doeken de jongeren 
spurtten massaal naar de winkels om ook zo ’n broek aan te schaffen. In Europa verscheen de jeans pas na 
de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse bevrijders droegen toen jeans, gekregen van het Ministerie 
van Defensie. Toen ze huiswaarts keerden, lieten ze hun broeken hier achter om ons, Europeanen, een 
plezier te doen. 
James Dean of Marilyn Monroe in jeans hadden een sexy uitstraling. Volgens  hoogleraar communicatie 
Arthur Asa Berger van de San Francisco State University lag dat aan het …erotiserende effect van de kleur 
blauw. ”Komedies en films die veel blauw materiaal gebruikten, hadden daar een seksuele bedoeling 
mee,” schreef de professor. 
Love? Peace! In de jaren’60 en ’70 werd de spijkerbroek in Amerika een protestbroek. Indianen trokken 
jeans aan als ze gingen demonstreren tegen de overheid die hun land wilden annexeren. Hippies die in 
opstand kwamen tegen de Vietnamoorlog, droegen bij voorkeur jeans met geborduurde bloempjes.

OUDE VOLKSGEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?  

NAGELS MET KOPPEN 
Roger Puynen

Gezegde
Waar de bij ligt uitgeteld 

is het droevig met het milieu gesteld.
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Roland is geboren in Beveren-Waas  op 30-07-1938 en gehuwd met Rita Verstraeten.
Zij hadden 3 kinderen maar Johan werd vermoord in Equador (Lago Agrio) in 2001. 
Verder zijn er 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.
Hij volgde lager onderwijs in de Broedersschool  in Beveren, moderne humaniora 
wet.A  in het St Jozef Klein Seminarie te St Niklaas, technisch ingenieur scheikunde 
aan het instituut De Nayer Mechelen en Burgerlijk Ingenieur Scheikunde  aan de 
K. U.Leuven.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Voetbal,toneel,cultuur ,muziek en geschiedenis. Ik was bestuurslid in  K.E.T toneel-
kring, Mede stichter en ex- voorzitter  Gezinsraad, Ex-voorzitter Plaatselijke Cultuur 
Raad Beveren, Ex –voorzitter jeugd KSK Beveren, Ex-voorzitter Harmonie Kunst en 
Vreugd, Mede oprichter en ex-voorzitter Bevolo, Mede stichter Orde Van Den Prince 
Beveren , Lid Heemkundige Kring, KET toneel, Piet Staut Kring.  Twee van mijn achter 
kleinkinderen spelen bij de jeugd van WB  nl Nathan 9 j en Jayden 6 j .

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden? 
Ik heb geen uitgesproken favoriet. Ik hoor graag luisterliederen, LouisNeefs , The 
Strangers, Will Tura, country en western .

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?                                                                   
De nachtegaal van Toselli en Nessum Dorma van Puccini

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?                                               
Geen omwille van fysieke beperking (Polio).  Ik volg alle wedstrijden van KSK en WB 
Beveren van mijn 9 j tot nu.  Op TV kijk ik graag naar wielrennen en tennis

Wie bewonder je?  
Ik bewonder zij die zich  belangeloos inzetten voor onze maatschappij, zoals voor 
jeugd,  ziekenzorg, gehandicapten enz.   Ik heb dit ook gedaan

Wat is je ‘guilty pleasure’?                                                                                                            
Ik beleef dit iedere keer als een betweter voor schut wordt gezet.

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Als hond omwille van zijn getrouwheid. Liefst een boxer

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Geen voorkeur. Ik heb wel een lichte voorkeur voor geschiedenisboeken.

Hoe kom je tot rust?                                                                                                                     
Met muziek en een goed boek

Welk is je lievelingsgerecht?  
Asperges op zijn Vlaams of met zalm

Wat was je aangenaamste ervaring?                                                                                           
De geboorte van mijn kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
Vlaanderen         Brugge en Antwerpen

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Pater Damiaan en Mercator                                                                                             
Sympathiekste Beverenaar :geen voorkeur

De stad of het platteland? Het bos of de zee?                                                                        
 Geef mij maar een berglandschap in Oostenrijk en Zwitserland

Wat is voor jou geluk?                                                                                                         
Genieten van de kleine momenten met mijn vrouw Rita met de kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen. Maar niet allemaal te samen want dan wordt het te 
druk.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?                                                                                 
Voor een tripel trappist, Karmeliet, tripel d’Anvers .

Een goed boek lezen of 
een fietstochtje ?  
Een boek. Fietsen gaat niet 
meer.

Wat is voor jou de tofste 
plek in Beveren ? 
Kasteel Cortewalle

Wie zou je naar de maan 
willen schieten ? (enkele 
reis)   
Elke negatieveling en zeur-
piet

Wat is het eerste wat je je 
nog kunt herinneren?   
Toen de tweede wereldoorlog begon kwam Albert Mertens de klas van zuster 
Blanca binnen en zei:” er is geen school meer, den Duits is binnen gevallen.”

Wilde nou ies 
wa weten?

20 vraagjes aan Roland De Block

Paul Staut

LEVEN WIJ IN EEN 
WERELD VAN GEKKEN ? 

Rij elektrisch, sorteer uw afval, 
trek een trui aan en verwarm tot 19°! 

Rationaliseer uw kilometers, 
wandel voor het klimaat. 

 
Waarom moeten WIJ “altijd de enige zijn” 

die besparen voor de gemeenschap terwijl: 

De Olympische Winterspelen plaats vonden in Beijing op kunstsneeuw. 

In Frankrijk verlichten ze in de skigebieden de pistes tot middernacht, zodat 
“late opstaanders” in de nacht kunnen skiën. 

De Lufthansa voert 8.000 “lege”  vluchten  uit om haar ‘startslots’ te kunnen 
behouden. 

De meeste grote voetbalwedstrijden vinden ‘s avonds plaats onder de spots 
van megaspotlights die elektriciteit verslinden! 

De 8 nieuwe en gigantische voetbalstadions die straks de wereldbeker in 
Qatar ontvangen, hebben airconditioning (in een woestijn! ) 

Honderden vrachtwagens rijden heen en weer naar Spanje om ons groenten 
en fruit te brengen terwijl onze plaatselijke producten de vuilnisbak in 

gaan of worden verpletterd met bulldozers 

Het grootste schip ter wereld: ‘Wonder of the Seas’ zal met 7000 passagiers en 
2300 bemanningsleden rondjes varen op de zee. 

Ongeveer 3500 containerboten circuleren wereldwijd en verbruiken 
elk 28.000 liter brandstof per 1000 km. 

Miljardairs biedt men ruimtereizen aan onder “astronomische” omstandigheden. 

En... ondertussen, UIT ECOLOGISCHE OVERWEGINGEN gaan we het rijden met 
een auto op diesel of benzine verbieden aan mensen die niet de middelen 

hebben om van auto te wisselen en die hem NODIG HEBBEN om te gaan werken. 

Wie houdt wie voor de gek ???? 



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 had geleerd voor 
mecanicien en was te werk 
gesteld in het onderhoud 
van de melkerij in Kallo. 
Maar zijn grote droom was 

dat de gemeente Beveren hem zou 
aannemen als hoofdmecanicien van 
het uitgebreide wagenpark van de 
gemeente. Daarvoor rekende hij op 
de steun van de schepen van Open-
bare Werken die in zijn straat woonde 
en die bevriend was met zijn nonkel. 
Riekes had al eens geïnformeerd bij 
de schepen en die man had gezegd 
dat hij zeker tot na de volgende 
gemeentelijke verkiezingen moest 
wachten eer er iets kon beslist wor-
den. Toch kon hij zich niet bedwingen 
om de schepen op een pint te tracte-
ren op de gemeentefeesten, een 
maand voor die verkiezingen. Hij ver-
telde de schepen dat zijn moeder 
hem altijd op het hart gedrukt had 
dat hij geen gelegenheid mocht laten 
voorbijgaan om te laten horen dat hij 
kandidaat was. Wat met deze daar-
mee gebeurd was. 
-Dat weet ik wel, zei de schepen, die 
afscheid nam met de belofte Riekes 
tijdig op de hoogte te houden. 
-En als ge mij belt, vroeg Riekes tot 
slot, gaat dat dan in de voor- of de 
namiddag zijn?  

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

In deze herfst horen en zien we 
weer eenden en ook ganzen in for-
matie in V-vorm door het luchtruim 
trekken. Ik vind hun gesnater of 
gekwaak nu niet het mooiste die-
rengeluid maar het stemt mij nos-
talgisch en ik moet dan altijd aan 
het liedje van Gerard Cox denken:’’t 
Is weer voorbij die mooie zomer.’ 
In Beveren hebben we de Pielekes-
dreef en in Melsele spreken de 
ouderen nog van de Pieleput. 
Slechts weinig Franse woorden-
boeken bevatten het woord ‘pilet’. 
Het is de naam voor de wilde eend 
van de Europese vijvers, ze heeft 
een lange staart en een bruine kop. 
De totale lengte is 60 cm. Hoe het 
woord in ons dialect geraakt is, 
weet ik niet maar het is duidelijk 
dat het woord ‘piel’ van het Franse 
‘pilet’ voortgekomen is. 
Wij liepen naar school langs de 
Pielekes, dat was voor ons de naam 
van het kasteel, de vijver of het hele 
domein. Pas later is de Pielekes-
dreef de Anna Piersdreef gewor-
den terwijl het kasteel en het 
domein officieel altijd al Hof ter 
Welle heette. 

‘t klokzeel
Roger Puynen
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OOK KALLOSE DIJKHUISJES … 
Historische gebouwen: het moet niet altijd over kaste-
len, forten, kerken of kapellen gaan! Ook over de 
woonsten van de gewone man valt heel wat interes-
sants te vertellen. En de ongeveer 70 inwoners of 
gewezen inwoners van Kallo die op 25 september j.l. 
als eregasten ontvangen werden in het Provinciaal 
Domein van Bokrijk, het openluchtmuseum van 550 
ha groot, waren heel gelukkig dat ze als allereersten 
de twee heropgebouwde dijkhuisjes en de wagen-
schuur uit Kallo mochten gaan bekijken. 
Bewoners van deze eenvoudige woningen waren voor-
al dagloners en landarbeiders in dienst van grote pol-
derboeren. De eenvoud van de dijkwoningen was ken-
merkend: een tweekamerwoning onder een zadeldak 
met een houten stalletje. Deze dijkhuisjes werden 
gebouwd aan de rand van de polder, ver weg van het 
eigenlijke dorpscentrum. Ze groeiden vaak uit tot vol-
waardige dijkgehuchten met eigen voorzieningen. Zo 
ook in de Ketenispolder van Kallo waar zich mettertijd 
een dijkgehucht ontwikkelde aan de Oudendijk. 
Door de ontwikkeling van de Waaslandhaven moesten 
de dijkhuisjes echter wijken. Twee huisjes, die van 
Frans Pauwels en van Isidoor Lichtert, werden in 1974 
overgebracht naar het Openluchtmuseum Bokrijk. 
Daar werden ze in 2021, na bijna 50 jaar, opnieuw 
gerestaureerd en nu ook toegankelijk gemaakt voor 
het brede publiek. 

…ZIJN WAARDEVOL … 
Dat de interesse voor het eenvoudige leven van toen 
groot is bewees ook de vijfde editie van de Hof ter Wel-
le-lezing. Op donderdag 6 oktober brachten historica 
Maurane Baert en heemkundige Fred Smet het verhaal 
van de dijkhuisjes van Kallo. Geïnteresseerden waren 
welkom om 15 en 20 uur in respectievelijk OC ‘t School-
huis en het Erfgoedhuis. Dat vooral de ouderen in het 
plaatselijke schoolhuis terecht konden is positief. 

Tijdens een lezing brachten ze de boeiende verhalen 
rond de restauratie van de dijkhuisjes en hun bewo-
ners terug tot leven. Maurane Baert is stafmedewerker 
publieksbemiddeling bij het Openluchtmuseum Bok-
rijk. Fred Smet is journalist en publiceert geregeld over 
zijn geboortedorp Kallo, o.a. over de naoorlogse poli-
tiek en de suikerfabriek maar ook over straat- en bijna-
men in het polderdorp.  

…ALS HISTORISCHE GEBOUWEN. 
Frans De Caluwé (88 jaar), die nu in de Lange Nieuws-
raat in Kieldrecht woont, verbleef van zijn 7 tot zijn 22 
jaar samen met zijn moeder bij zijn stiefvader Isidoor 
Lichtert in Kallo met als adres Konijnenpijp 6. Frans is 
opgetogen over ‘ hun huisje’ en hoe het is opgetrokken 
in het Openluchtmuseum. Eén ding vindt hij spijtig: 
het staat verkeerd opgesteld met de voordeur naar 
achteren.  
Wat je geregeld hoorde was: de mensen hadden niet 
veel bezittingen of huisraad, maar daarover werd zel-
den geklaagd. 
Luxe was er toen niet en men moest het stellen zonder 
stromend water of elektriciteit. Voor verlichting was de 
kinkee in gebruik en gelukkig kwam om de paar weken 
de petroleumboer langs met brandstof voor de lam-
pen en de ‘petrolvuurtjes’ 
De wagenschuur behoorde bij het historische Ketelhof 
van Remi Bogaert senior, later nog bewoond door 
landbouwer Roger De Nys. 
Voor een tentoonstelling in Kallo in 2023 zoekt men 
nog naar foto’s of ander illustratiemateriaal over de 
dijkhuisjes en hun bewoners. Wie zulke materialen 
bezit, wordt gevraagd ze ter beschikking te stellen. ze 
worden gescand en onmiddellijk terugbezorgd aan de 
eigenaars. 
Ze kunnen terecht bij Eric Van Oevelen, Emiel De 
Keulenaer en Luc Onghena.


