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Nieuwe rubriek: Beverenaars in Canada, lees p5. 

DE BEVERSE KLOK

De mens wil wel oud worden, maar het niet zijn. Sommigen klampen zich angst-
vallig vast aan de jeugd en willen voldoen aan wat anderen van hen verwachten. 
Laat ons eerlijk zijn, we krijgen graag te horen hoe goed we er nog uitzien voor 
onze leeftijd. Iemand kwam naar mij toe met de woorden: nu ik je van dicht zie, 
merk ik dat je ouder bent geworden. Ik antwoordde: ik had het bij jou al van ver 
gezien. Humor als afweermiddel tegen rake opmerkingen. Delicaat is het als een 
vrouw je vraagt: hoe oud schat je me? Je kunt je uit de slag trekken met: tien jaar 
ouder dan je eruitziet. Een man kan op dat gebied meer hebben: je zult nooit zo 
oud worden als je eruitziet. Humor als ontsnappingsmiddel in moeilijke situaties. 

Er zijn mensen die vanaf hun veertigste geen enkele verjaardag willen vieren. 
Ze verwijderen alles spiegels in hun woonst. Vrouwen lopen nog het meest in 
de kijker, vooral bij andere vrouwen. Vrouwen zijn streng voor elkaar. Ze staan 
voor een tweestrijd. Moet ik mijn haren grijs laten met het risico dat de omgeving 
oordeelt: ze ziet er ineens wel veel ouder uit. Of moet ik mijn haren kleuren met 
de opmerking: hoe triest om je aan de jeugd te willen vastklampen. Toen iemand 
het haar felgroen had gekleurd, was er de opmerking: als ik zo een kleur van haar 
had, zou ik mijn haar kleuren.

Er is de discussie over botox en plastische chirurgie, door sommigen bestempeld 
als valsspelerij. Wachtkamers tegenwoordig zitten vol met gezonde patiënten 
op zoek naar esthetische geneeskunde. Het komt voor dat een afspraak met 
de arts wordt afgezegd wegens ziekte met de woorden ‘ik kan de afspraak niet 
nakomen, ik voel me niet al te best’. Vooral aan publieke fi guren of fi lmsterren is 
al van ver te zien dat er aan gewerkt is. Knappe, succesvolle vrouwen willen er 
krampachtig jong blijven uitzien. Ze blijven er zo strak bij, dat ze nog met moeite 
kunnen glimlachen. De commercie stimuleert dit via sociale media. De covers 
van tijdschriften willen ons doen geloven dat de wereld toebehoort aan slanke 
modellen met ideale maten. De samenleving wil ons overtuigen dat we afstand 
moeten doen van een heleboel dingen zoals ambitie, enthousiasme, begeerte, 
schoonheid en dat we ons moeten schikken in een tweederangsrol. Tenslotte is 
de wereld  aan de jeugd.

Iedereen wordt op zijn eigen manier oud, het zit in de genen en men moet 
dat aanvaarden. Men moet de uitstraling aanvaarden van iemand die al wat 
geleefd heeft in plaats van een opgedirkte karikatuur van zichzelf te willen zijn. 
Professor Jean Paul Van Bendegem lanceerde de term ‘nimmerlijst’ met vanalles 
wat niet moet. Ouder worden met niets of toch zo weinig mogelijk tegen je zin te 
doen. Blij zijn dat je relatief gezond bent en kunt genieten van de jaren die nog 
komen met je partner. Er zijn al zoveel mensen van je generatie die dat niet meer 
kunnen omdat ze overleden zijn. 

Ouderdom is als bergbeklimmen. Hoe hoger je klimt, hoe meer je buiten adem 
geraakt, maar je uitzicht wordt wel breder. Iemand sprak: je weet dat je oud 
wordt als het oude vrouwtje dat je de straat helpt oversteken, je echtgenote is. 
Je moet aanvaarden dat als je oud wordt, je de oude niet meer bent.

Eerlijk duurt het langst
Wilfried Andries
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Eind oktober gingen de deuren van Johan’s Viscenter op het Yzerhand 
definitief dicht. De zaak startte destijds toen we nog spraken over ‘vrijdag 
visdag’. Ondertussen is het, zeker als het aan Marleen en Johan ligt, elke dag visdag. 
Het aanbod aan producten is sinds de start ook sterk gevarieerd. De tijd dat bak- 
en pekelharing de biefstuk was voor de armen is voorbij. Gehuwden werken vaak 
beide buitenshuis ten koste van de tijd om zelf te koken. Meer en meer wordt 
beroep gedaan op kant en klare gerechten. Er is niet alleen een ruim aanbod 
aan vissoorten, het was in het atelier een drukke activiteit van medewerkers om 
de koeltoog te vullen met delicatessen van het huis. Tijdens feestdagen werden 
feestschotels aangeboden en werd de zaak een traiteurdienst. 

Voedselveiligheid
Het voorjaar van 1999 werd opgeschrikt door een voedselschandaal toen bleek 
dat er giftige dioxines waren terechtgekomen in kippen en zuivelproducten. 
De crisis leidde tot de oprichting van het Federaal Agentschap voor 
Voedselveiligheid (FAVV)  dat  de voedselketen moest controleren.. Er werd een 
concept uitgewerkt bekend als HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) dat een risicoanalyse inhoudt en maatregelen om de kritische punten 
te beheersen. Sindsdien waren er rigide controles tot het belachelijke toe. 
Het vergde voor vele producenten aanpassingen aan het productie proces. Mar-
leen en Johan weten er alles over. 

Wie slaapt vangt geen vis
Vis is een delicaat product. Versheid en hygiëne zijn essentieel en de bevoorrading 
gebeurt dagelijks. Vis is zonder twijfel een gezond product en wordt door studies 
aangeraden om die minstens twee keer per week op het menu te plaatsen. Of 
zoals het spreekwoord zegt: haring in het land, dokter aan de kant. 
Al meer dan veertig jaar staan Marleen en Johan er borg voor. De zaak startte in 
1979. Het was 43 jaar hard werken, wie slaapt vangt geen vis. Elke dag om zes uur 
aan de slag tot ’s avonds laat. 

Marleen en Johan
Einde van een viswinkel

Wilfried Andries
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De ouders van Johan hadden een winkel in 
speelgoed en schoolgerief op Vijfstraten. Hij was de 
oudste van zeven en dat brengt verantwoordelijkheid 
met zich mee. Van kleinsaf wilde hij kok worden en 
na een studie handel belandde hij in de hotelschool. 
Hij voelde er zich als een vis in het water en dat zou 
zijn professionele carrière bepalen. In 1979 startte 
hij met Marleen de huidige zaak. De haring braadde 
direct. Sindsdien ziet een werkdag er intens uit. 
Johan was voorzitter van ‘Aangenaam winkelen 
Beveren vzw’. Daaruit ontsproot het idee van 
‘Grootste winkeldorp van Vlaanderen’. Het is een 
strijd om het koopgedrag van de Beverenaar om te 
buigen en ‘winkelhieren’ te promoten. Leegstand in 
het centrum van onze gemeente is een blijvende zorg.

Achter een zaak die floreert staat meestal een sterke 
vrouw. Marleen combineerde een eigen zaak met een 
kroostrijk gezin. Het begon allemaal in Sint-Niklaas 
in 1962 bij haar geboorte. Ze heeft nog twee zussen 
Kristel (de partner van Bert Bral die instaat voor de
lay-out van onze krant samen met Filip) en Katrien. 
Ze liep lagere school in Santa Maria op de Kallobaan, 
daarna middelbaar in Sint Godelieve te Antwerpen 
waar ze afstudeerde als regentes Huishoudkunde. 
Ze is een prinses in de keuken, koken en bakken 
kan ze als geen ander. Maar ze had nog andere 
interesses, een ervan was Johan De Bock. Op de trouw 
van Marleen en Johan, liep zus Katrien in de suite met 
de broer van Johan. Zien koken maakt hongerig, 

Katrien kreeg ook trek en huwde met Geert, de broer 
van Johan. En zo was ze tegelijk de zus en schoonzus 
van Marleen. 
Marleen en Johan hebben vier kinderen 
(Carolien, Joachim, Inez en Elke) en acht 
kleinkinderen. 

Veel ruimte voor hobby’s was er dus niet, maar 
ze hebben zich beide geëngageerd in de Beverse 
gemeenschap. Marleen was voorzitter van Markant, 
nu nog steeds actief als lid van o.a. de leesclub. Bleef 
Marleen met de voeten op de grond, Johan zocht het
 letterlijk hogerop. Hij was geïnfecteerd met de microbe 
van ballonvaarder. Daarvoor volgde hij de opleiding 
piloot-ballonvaarder en een cursus radiocommu-
nicatie. Hij was vrijwilliger bij de brandweer en 
ambulancier. Tijdens de paar weken verlof die ze zich 
kunnen permitteren, gaan ze steevast op stap met de 
fiets. Vanaf begin november is er een zee van tijd en 
wordt het stalen ros regelmatig van stal gehaald. Ze 
nemen het verdiende pensioen op, de winkel sluit en 
hopelijk komt er opvolging.  

Vanaf de start van onze krant hebben ze ons 
gesteund, want adverteerders en abonnees zijn de 
slagaders van onze krant. We wensen hen dan ook 
een verdiende rust en nog veel fietsgenot samen, een 
pensionering zonder zorgen, zo gezond als een vis. 

GELEK AT 
GEZEET IS 60

Als een voetballer valt, schreeuwt hij 
om zijn moeder. Als een wielrenner valt, 

schreeuwt hij om zijn fiets

Gerrit Kneteman

ONS ELSKE
Oud worden is een zegen, 
Maar “’t zijn de jaren die ’t meeste 
gaan wegen. 

Anno 1952, 70 in 2002
Freddy Van Laethem

Het feestcomité ‘Anno 1952’ bestaande uit Agnes APS, Marc DE MUNCK, André HEYRMAN, Guido ROELANDT, 
Rita WILLEMS en  Freddy VAN LAETHEM bracht opnieuw de jarigen samen zoals ze al deden voor het 50, 55, 
60 en 65ste levensjaar. Nu dus werden de zeventigers uitgenodigd, samen met hun partners. De  oproep 
werd massaal opgevolgd, 87 personen schreven zich in, waarvan 50 geboren in het unieke jaar 1952….

Op zondag 9 oktober 2022 werd afgesproken aan het Gravenplein Beveren. Per autocar reden we naar de 
Kieldrechtsluis. In het sluisgebouw genoten we – met de nodige uitleg – van imposante uitzicht op de 
(voorlopig) grootste zeesluis ter wereld en het Deurganckdok. Daarna werden we, na een korte rit, 
vakkundig gegidst langs de soms merkwaardige kunst om en rond de zogenaamde “ Burcht Singelberg “. 
En vanzelfsprekend sloten we gezellig af in het restaurant Bebronna met een heerlijk driegangenmenu.

Er werden nieuwe mensen ontmoet, leuke herinneringen opgehaald met bekenden en genoten van heerlijke 
spijs en drank…

Afgesproken werd dit binnen 5 jaar nog eens over te doen….

Liefdevolle herinnering

Albert Rombaut

In deze tijden van terugblik, 
wenst de familie een
liefdevolle herinnering
aan Albert Rombaut,
echtgenoot van Maria Geleyn.
Hij werd geboren in 1916 en 
overleed op 2 oktober 2012. 
Hij was oud strijder en krijgs-

gevangene 1940-45. 
Hij was ere-secretaris N.S.B.
Van 1963 tot 2000 en medestichter
Afdeling Beveren. Hij was tevens secretaris
van het verbond der vaderlandse verenigingen
Van Groot Beveren, ridder in de kroonorde
en vereerd met meerdere militaire en
Burgerlijke eretekens.
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In de gouden 16de eeuw ontwikkelden zich her en der 
dorpskernen. Het was er goed wonen en werken. Er ontstond een 
sociaal  leven met de herberg als centraal punt. Hij die bier leverde 
vaarde er wel bij.
Tot de 18de eeuw was landbouw op het platteland de 
hoofdactiviteit.
Sommige boeren waren redelijk bemiddeld en hadden vele 
kinderen, meiden en knechten. In de wintermaanden was er 
minder werk op het land en legde men zich toe op het brouwen 
van bier, wel te verstaan voor eigen gebruik en voor klanten in de 
buurt. 
Eind 19e eeuw werd brouwen een echt beroep. De brouwers 
vestigden zich dichter bij  het centrum van het dorp. Zij 
waren in het bezit van een eigen brouwerij. Deze brouwerijen 
werden opgebouwd met de toen moderne technieken zoals 
stoommachine en koelmachines. Voor de productie en distributie 
werden ze bijgestaan door personeel. Meestal waren deze 
brouwers in het bezit van een groot aantal cafés waar zij hun bier 
konden slijten. Brouwen werd een winstgevende bezigheid.
Deze brouwers werden meer en meer betrokken bij het 
verenigingsleven zoals fanfares of schuttersgilden. Ze verschenen 
op de kieslijsten en belandden in de dorpspolitiek.
Verschillende brouwers combineerden hun job met een 
belangrijk ambt in de gemeente, zoals raadslid, schepenen of zelfs 
burgemeester. Brouwers gingen onmiskenbaar tot de notabelen 
van een dorp behoren.
Een kleine bloemlezing van een aantal belangrijke namen uit 
Groot Beveren.
 -  Brouwer Jan Nepomucenus Cole was schepenen tussen 

1855 en 1882 te Beveren.
 -  Brouwer Jean Eeckelaert was gemeenteraadslid tussen 

1830 en 1848 te Beveren.
 -  Brouwer, mouter Constantinus Eduardus Lesseliers was 

notaris, deed in verzekeringen, was schepenen van 
1819 en 1854 en burgemeester tussen 1854 en 1860 te 
Beveren.

 -  Brouwer Leonard De Wolf, legde in 1923 de eed af als 
burgemeester te Haasdonk en bleef aanwezig in de 
gemeentepolitiek tot na de bevrijding van 1944.

 -  Brouwer P.J. Danneels was gemeenteraadslid tussen 
1860 en 1877 en was van 1877 tot aan zijn dood in 
1891 burgemeester te Haasdonk.

 -  Brouwer A. Hemelaer  bekleedde het schepenenambt 
te Haasdonk van 1847 tot 1863.

 -  Brouwer F. De Rycke mandataris en schepen tussen 
1842 en 1854 te Haasdonk.

 -  Brouwer Ferdinant Camerman burgemeester te Doel.
 -  Brouwer Henri Camerman uit Calloo was de enige zoon 

van Ferdinant uit Doel.
 -  Brouwer Joseph Verstockt was gemeenteraadslid en 

schepen tot 1869 te Vrasene.
 -  Brouwersfamilie Goossens vier generaties brouwers, 

gelijktijdig vier generaties burgemeesters te Vrasene.

Er werden ook familiebanden gesmeed. 

Biertje pleziertje
En de brouwer hij boerde goed…  

Aflevering 9
Marc Cools en Johan Smet

Vader Etienne en zoon Paul Goossens, 
beiden brouwer-burgemeester te Vrasene.

Florent Goossens, vader van Etienne en 
tevens burgervader te Vrasene.

Jacques geeft raad
Jacques Bosman

Als U de Klok tijdig ontvangt, kan U nog net gaan 
‘grielen’ op vrijdag 11 november op de Grote 
Markt. En na de corona periode zal die activiteit heel 
welkom zijn. 
Op zaterdag 19 november organiseert de 
Gezinsbond van Beveren en Haasdonk zijn jaarlijkse 
speelgoedbeurs. Men kan er terecht in het GTI vanaf 
9 uur.  Wie speelgoed wenst te verkopen neemt best 
kontakt op met de organisatoren via  03 755 60 43.
Vrijdag 25 november om 20 uur in de Bib van 
Beveren, lezing : Tijdreizen in literatuur. Dit tgv het 
Harry Potter jaar. Ontdek welke regels er gelden in 
het universum van Harry Potter. Een fantastische reis 
voor tijdreisliefhebbers en Harry Potter fans.
Ook theater De Gekke Haan uit Kallo laat weer van 
zich horen. Van zaterdag 12 november tot en met 
10 december geven Jurgen De Kerf en Reuben De 
Boel het beste van zichzelf in deze mini revue ‘Op 
losse Schroeven’. En op 25, 26 en 27 november 
hernemen zij de komedie ‘Romeo en Julio’ waarin 
Gust te weten komt dat zijn zoon homo is en alles 
probeert op hem op andere gedachten te brengen.  
Meer info voor deze beide stukken via  0474 280 743.

Taalkronkels
Wilfried Andries

Hoeveel worden heeft onze taal? Het lijkt een  
eenvoudige vraag, maar dat is het niet. Het  
Nederlandse woordenboek de Dikke Van Dale kan 
als referentie dienen en bevat een slordige 275.000 
woorden. Maar daar zitten exemplaren tussen die 
we als doorsnee Vlaming niet gebruiken en niet eens 
kennen. Wie gebruikt het woord ‘balata’, volgens  
de Van Dale een rubbersoort afkomstig van een 
West-Indische boom. Er staan ook woorden niet in. 
Een woordenboek bevat nl. basiswoorden, maar  
niet alle combinaties die je kunt maken. ‘Wetenschap’ 
en ‘tijdschrift’ staan erin, maar niet ‘wetenschaps- 
tijdschrift’, om nog te zwijgen over ‘wetenschaps- 
tijdschriftsuccesnummer’. 

Vergelijking met andere talen leert dan het  
Nederlands een middenmoter is. Het Engels wint  
vlot met 300.000 woorden in het Oxford English  
Dictionary. Nu nog krijgt het Egels er nieuwe  
woorden bij, omdat mensen op de hele wereld de 
taal gebruiken. Gelukkig verdwijnen er ook woorden, 
anders was dat woordenboek niet te tillen.



November is de maand waarin de bomen 
al hun bladeren verliezen. Dank zij de 
ongewoon warme oktobermaand hebben 
we kunnen genieten van een langgerekte 
herfstverkleuring. Sommige bomen en 
struiken zijn er zelfs nog niet eens aan 
begonnen. In ‘goede’ jaren met koude 
nachten en warme dagen is de verkleuring 
op zijn best. Die koude nachten hebben we 
dit jaar moeten missen. Daarbij komt nog 
eens dat heel wat struiken niet zo goed door 
de kurkdroge zomer gekomen zijn en al een 
deel van hun bladeren waren kwijt gespeeld. 
Neem nu bijvoorbeeld Fothergilla major, de 
lampenpoetserstruik die in mijn tuin jaar 

na jaar het mooiste pallet herfstkleuren biedt. Die heeft nu kleurloos en anoniem zijn bladeren laten vallen. 
Hopelijk komt hij in het voorjaar in volle glorie terug want het is een van de mooiste heesters in mijn tuin.
De bomen en struiken van het Amerikaanse Oosten zijn wel top! Kijk maar eens naar de amberbomen, de 
Amerikaanse esdoorns en eiken en de Tupelo’s (Nyssa sylvatica). Bij hen zit het ingebakken in hun genen. 
Mooier dan bij hen worden de herfstkleuren zelden, wanneer ze tijdens de Indian Summer hun tinten van 
scharlakenrood, oranje en purper en alle schakeringen daartussen tentoonspreiden.

Een nog weinig aangeplant heestertje in onze tuinen is Nandina domestica of hemelse bamboe. De 
Nederlandstalige naam van dit oosterse plantje is weer een miskleun van jewelste. De blaadjes lijken van ver 
wel wat op bamboe maar het plantje is er in de verste verte geen familie van. Maar mooi is het wel! Het traag 
groeiende struikje met de frisgroene blaadjes krijgt in de lente witte bloemtuilen die in de herfst, samen met de 

bladeren naar donkerrood verkleuren. In deze 
periode van het jaar kan je er niet naast kijken 
en is het een pracht van een blikvanger in de 
herfsttuin.

Nóg zo’n blikvanger in deze tijd van het jaar 
is de aardbeiboom (Arbutus unedo). Deze 
altijdgroene boom is afkomstig uit de landen 
rond de Middellandse Zee en staat nu in volle 
bloei. Het is een van de weinige bomen die 
tegelijkertijd bloemen en vruchten dragen. 
Die vruchtjes gelijken op aardbeien, vandaar 
de naam. Je ziet hem bij ons meer en meer in 
tuinen verschijnen, want hij kan goed tegen 

de droge zomers die we de laatste jaren meer en meer meemaken. De klokvormige bloempjes gelijken sterk op 
de bloemen van de heidestruikjes. Dat is logisch want de boom zit in dezelfde familie. Ik kan hem aan iedereen 
aanraden want de altijdgroene boom met zijn talrijke bloemtrossen en zijn helderrode, ronde vruchten is een 

meerwaarde in onze tuinen.

We kennen waarschijnlijk allemaal het 
bellenplantje of fuchsia, dat in duizenden 
kleurvariaties in potten en hangmanden onze 
woonkamers en veranda’s siert en opvrolijkt. 
Minder gekend zijn de winterharde soorten, 
de Fuchsia magellanica’s die we ook meer en 
meer in onze tuinen aantreffen. Bij strenge 
vorst kunnen deze Zuid-Amerikanen wel 
eens gedeeltelijk afvriezen, maar ze lopen 
toch altijd weer uit. In de halfschaduw doen 
ze het op niet te droge grond uitstekend. In 
de volle zon hebben ze graag een wat nattere 
bodem. In mijn tuin heb ik al jaren de cultivars 

‘hawkshead’ en ‘whiteknights pearl’. Hun belletjes hebben wat subtielere tinten van wit, zachtroze en zelfs heel 
licht purper. Ze groeien tot een kleine anderhalve meter en hoog en hangen reeds sinds eind juni behangen met 
honderden bloemetjes. Tot de eerste vorst zullen ze blijven bloeien. Ik zou ze niet meer willen missen.

In de tuin
November!
François Seghers
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Een najaarsbloeier waarvan je er niet genoeg in de 
tuin kan hebben is de herfstanemoon ‘Honorine 
jobert’. Het is een van de mooiste die er bestaan, met 
haar spierwitte bloemblaadjes, de krans van gele 
meeldraden en het groene hartje. Ze kunnen op 
goede grond wel meer dan een meter hoog worden. 
In mijn tuin zaaien ze zich uit maar niet op die manier 
dat het overdadig wordt. Eigenlijk heb ik het graag, 
want zo kan ik ten volle van hun bloemenpracht 
genieten.
Geniet nog van de mooie herfstkleuren, want lang 
duurt die kleurenpracht niet meer!

Hemelse bamboe.

Bloemen van aardbeiboom.

Fuchsia magellanica.

Anemoon ‘Honorine jobert’.

Wase erfgoedprijzen
Wilfried Andries

Erfgoedcel Waasland en Erfpunt lauweren sinds  
2019 bijzondere personen of projecten. Ze zetten  
het project ‘Baken’ van de maatschappij  
Linkerscheldeoever (MSLO) in de kijker. Het mon-
umentale kunstwerk werd ontworpen door het  
koppel Niko Van Stichel en Lut Vandebos en ver-
wijst naar de archeologische vondsten op de site.  
Schepen Vlegels mocht de prijs in ontvangst nemen 
als voorzitter van MSLO. 

Nog een andere Beverenaar viel in de prijzen  
nl. Richard Willems omwille van zijn niet aflatende 
verdienste in verband met erfgoed. Hij kreeg de  
‘Prijs voor algemene verdienste’ omwille van zijn 
groot engagement en deskundigheid en grote 
liefde en zorg voor ons immateriële, culturele en  
onroerend erfgoed, zoals de jury het verwoordde.
Andere laureaten waren: project Erfgoedhuizen  
van Basisschool De Molenberg in Stekene en de  
gerestaureerde  Paterskerk in Sint -Niklaas.
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Wat blijft 
ALS IK NIET AAN JE DENK OF RAAK

Wilfried Andries

Als ik niet aan je denk of raak
Wens ik mij denkend met je te verstaan -

Dat is volmaakt -
Dat ik niet met je slaap maakt echter
Dat ik denken moet je aan te raken

Waardoor ik waak -
En aangezien ik je niet meer zag

Moet ik zelfs volstaan met in gedachten  
je te spreken -

En ik raak van slag
Wat de verbeelding niet vermag!

Uit niets schept zij je naakt en dat je praat
En dat je naast me bent.

Dag en nacht neem je mijn gedachten in beslag -
Dat ik je één moment

Vergeten mag.

Elly DE WaarD (1940)

Nieuwe rubriek
Beverenaars in Canada: toen en nu

An Van Daele en Frank Polet

Wie heeft er geen ‘verre’ neef of nicht in Canada of 
de VS? Omstandigheden gaven het leven van hele  
families een onverwachte wending. Jaren geleden 
was emigreren naar Canada voor vele Vlamingen de 
enige optie om een leefbaar bestaan uit te bouwen.
Gelukkig werden de nieuwe arbeidskrachten die 
toestroomden via o.a. De Red Star Line, met open  
armen ontvangen. Meer nog, er werden duizenden 
werkers geronseld in Europa. Wat een contrast met 
de huidige harde houding aan de Europese grenzen 
en de push backs, zelfs van mensen die hun thuis 
gedwongen moesten verlaten!
Ook vandaag blijft het avontuur in het buitenland 
jong en oud aanspreken.
De Vlaams Canadese Vriendenkring, onder bezieling 
van Frank en Marc Polet, André Van de Perre en Paul  
Callens dook in archieven en verzamelde vele verha-
len over migratie naar Canada, vanaf de jaren 1900 tot 
 en met 2022. Graag werkte ik, An Van Daele, mee 
aan het op papier zetten en tot leven brengen van 
deze mensen. 

De Beverse Klok biedt u vanaf volgende editie  
geregeld een inkijk in enkele van deze verre  
avonturen.

Red Star Line
WilfriED anDriEs

Velen vertrokken naar de Nieuwe Wereld om een nieuw leven te beginnen en te ontsnappen aan de  
armoede. De rederij ‘Red Star Line’ verscheepte tussen 1873 en 1935 bijna drie miljoen mensen 
van Antwerpen naar Amerika en Canada. De Belgische Red Star Line of Société Anonyme 
de Navigation Belge-Américaine (SANBA) onderhield met 23 schepen een geregelde dienst. 
 In 1935 ging de maatschappij failliet ten gevolge van de beurscrash van 1929. De gebouwen bestaan 
nog en bevinden zich aan de Schelde, waarlangs de schepen afvoerden voor een lange Trans-Atlantische 
tocht. Het blijft een plaats voor herdenking, een ‘lieu de mémoire’. In de oude magazijnen is een museum 
gevestigd, een actueel oord van reflectie met een eigentijdse kijk op de emigratie. Het museum werd  
geopend in 2013 op ’t Eilandje en maakt deel uit van het stadsproject ‘Museum aan de Stroom’.  
Een bezoek meer dan waard.

In memoriam

Jef Van Moere
Op 27 oktober 2022 over-
leed Jef Van Moere in  
RVT Briels te Melsele. Hij 
was te Melsele geboren op 
21 januari 1936. Hij huwde  
met Lutgart Afschrift en zij 
kregen 4 kinderen: Marieken, 
Eggerik, Tineken en Leen. Er 
zijn 8 kleinkinderen en even 
veel achterkleinkinderen. 

Een deel van de tekst op het overlijdensbericht is  
treffend voor Jef: 
Als een boom stond je diepgeworteld in de Wase grond. 
Fier op de bloesems en de vruchten die je vergaarde. 
Turend naar de vogels errond. Meebuigend met de 
wind en de regen, je takken als vuisten gebald. Dank-
baar voor wat je hebt gekregen, tot het laatste blad valt. 

Jef werd onderwijzer en later leraar in het GTI in 
Beveren. Hij maakte zich verdienstelijk in de  
organisatie van de Gezinsbond en van de eerste 
Melseelse volleybalclub 
Hij was daarbij ook nog een specialist in het kweken 
van neerhofdieren met kennis van zowat alle rassen. 
De gang der seizoenen mat hij aan de bloeiperiode 
van al zijn bloemen maar de daglelies waren zijn  
superbloemen. 

Evoluties in gezondheidszorg en hygiëne hebben er 
toe geleid dat de levensverwachting van de mens 
drastisch is toegenomen. Vooral de chirurgie heeft 
vorige eeuw een enorme vlucht genomen. Hart-  
en vaatziekten waren vooral bij de man de  
grootste doodsoorzaak. Vandaar dat de levens- 
verwachting van de vrouw 82 jaar is, en van de man 
79 jaar. Hartchirurgie (by pass) heeft een belang- 
rijke invloed gehad. Kankerbehandeling heeft ook 
een enorme vlucht genomen. Mensen sterven niet 
meer aan banale infectieziekten of aan kraamkoorts.  
Kankerbehandeling is ook enorm geëvolueerd, 
mensen sterven meer en meer met kanker dan aan 
kanker.
Heeft de geneeskunde en hygiëne in vorige eeuw 
 jaren aan het leven toegevoegd, dan is er de uit-
daging van deze eeuw om leven aan de jaren toe te 
voegen. Neurologische problemen zoals Parkinson, 
dementie en toename van kanker zijn de keerzijde 
van de medaille als we steeds ouder worden.

Op dit moment zijn er zo een 7,9 miljard mensen op 
aarde. In 2011 kwamen er ongeveer 82 miljoen bij. 
De bevolkingsgroei neemt af onder meer omdat Afri-
kanen in toenemende mate beschikking krijgen over 
anticonceptie.
Het heeft geduurd tot 1804 wanneer de wereldbev-
olking 1 miljard bereikte. Een overzicht.
 • 1804: 1 miljard
 • 1927 (123 jaar later): 2 miljard
 • 1960 (33 jaar later): 3 miljard
 • 1975 (15 jaar later): 4 miljard
 • 1987 (12 jaar later): 5 miljard
 • 1999 (12 aar later): 6 miljard
 • 2011 (12 jaar later): 7 miljard

De Wetenschapper
Hoe snel groeit de wereldbevolking?

Wilfried Andries
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Kruiswoordpuzzel 292

CRYPTO 118 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in Dit nummEr) zElfDE nummErs zijn zElfDE lEttErs

Horizontaal: 
(1) stukje haar (4) grote wesp (8) begroeting (9) tijdsaanduiding (10) lont 
(12)niet dichtbij (15) de mooiste (17) barium (18) Nederlandse spoorwegen
 (19)kleur (20) vergiet (22) tussen kunst en ~ (25) rivier in Italië (27) reeds 
(29)weerklank (30) begeleider (31) jij (Fr)

Verticaal: 
((1) Duitse luchtvaartmaatschappij (2) onder andere (3) houten blaasinstrument
(4) hoffelijk (5) bruut (6) windrichting (7 )titel van lof (11) leerjaar (13)emeritus 
(14) gemeente in Vlaams-Brabant (16) stof om te beschrijven of bedrukken 
(17) verleden tijd van brengen (21) niet onder (23) Belgische rockgroep ~ Matic 
(24) ik ~ van jou (26) openbaar ministerie (27) vrouwennaam (28) luitenant

Oplossing kruiswoordpuzzel 291

Begin 20ste eeuw was de start van de kunststofchemie. 
Kunststoffen zijn macromoleculen, grote moleculen 
die opgebouwd zijn door aaneenschakeling van 
kleinere eenheden (monomeren). Tegenwoordig is het 
aantal kunststoffen dat in het dagelijks leven wordt 
gebruikt, onvoorstelbaar groot. Een van de eerste 
was celluloïd,dat gebruikt werd als filmonderlaag. De 
stof viel in ongenade want erg brandbaar en werd 
vervangen door andere kunststoffen. 
De ontwikkeling van kunststoffen is sindsdien een 

aparte tak in de chemie geworden. 
Als er iemand in dit verband tot de verbeelding spreekt dan is het wel Henricus 
Arthur Baekeland, geboren in Sint-Martens-Latem, die zijn opleiding genoot 
aan de universiteit van Gent. In 1891 besloot hij om te emigreren naar de 
Verenigde Staten. Hij ontwikkelde het bakeliet om financiële redenen. Hij zocht 
naar een vervangingsproduct voor het natuurlijke hars waarvan tot dan toe 
grammofoonplaten werden gemaakt. In 1907 kreeg hij voor zijn uitvinding 
een octrooi en richtte in 1910 de General Bakelite Company op. Hij verkocht de 
rechten op zijn uitvinding aan de “Eastman Kodak Company” voor de in die tijd 
fabelachtige som van 750.000 dollar. Hij werd multimiljonair en woonde op een 
landgoed in Florida.

De bruinzwarte kunststof was niet alleen een uitstekende isolator maar liet zich 
daarnaast tijdens het productieproces probleemloos in allerlei vormen persen. 
Bovendien had bakeliet de eigenschap zijn hardheid en vorm te behouden 
wanneer het verhit werd in tegenstelling tot thermoplastisch materiaal dat bij 
verhitting zacht werd.
Hoewel bakeliet door zijn hoog isolatievermogen al snel op grote schaal werd 
toegepast in de elektrische nijverheid, maakte de kunststof eveneens grote 
opgang in het dagelijkse leven van eenieder. Tot ver in het midden van de 
twintigste eeuw werd bakeliet immers gebruikt voor het vervaardigen van 
allerlei toepassingen zoals onder andere wandcontactdozen, lichtschakelaars, 
hittebestendige handvatten voor de meest uiteenlopende gebruiksvoorwerpen, 
alsook behuizingen voor radio’s, telefoons en zelfs haardrogers.
In de Vlaamse versie van de Grootste Belg eindigde hij in 2005 op de 32ste plaats.

Eureka!
Aflevering 53

H.A. Baekeland (1863-1944) 
Bakeliet

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

Tijden veranderen
Jacques Bosman

Bijna Sinterklaas
Roger Puynen

Trampoline
 internationale wedstrijd

Loulé cup (Portugal) 
Karine Pyl (hoofdtrainster)

In onze rubriek ‘tijden veranderen’ hebben we 
het vandaag over de badkuip.  In de loop van de 
geschiedenis kwam zij herhaaldelijk opduiken 
(in meerdere gedaanten) om daarna weer 
te verdwijnen. De oudste badkuipen vinden 
we terug in het paleis van koning Minos in 
Knossos op Kreta. Daar had men al badkuipen 
met stromend water. Maar de grote doorbraak 
kwam met de Romeinen.  Daar was het badhuis 
een veelgebruikte openbare voorziening. 
Het badhuis was zowat het cultureel centrum 
van zijn tijd met verschillende soorten baden 
(heet, lauw, stomend, koud) maar er waren ook 
vergaderruimten, een bibliotheek, turnzalen, 
soms een theater en een park. Maar nuttig of 
niet, geliefd of niet, de thermen verdwenen 
met het Romeinse Rijk. De barbaarse stammen 
die Romen overnemen, hielden er minder 
propere ideeën op na. In het Oost-Romeinse 
Rijk bleven de thermen wel bestaan en na de 
val van Constantinopel namen de Arabieren het 
stoombad eruit over. De kruisvaarders maakten 
de cirkel rond en brachten het publieke bad 
weer mee naar Europa. Maar al snel kregen ze 
dezelfde reputatie als de hedendaagse sauna’s 
en massagehuizen, zodat ze uiteindelijk ten 
tweeden male verdwenen. Baden werd ook 
door de katholieke kerk vanaf de vroege 
middeleeuwen tegengegaan, vooral omwille 
van het nogal losbandig leven in de badhuizen. 
Maar ook was het idee ontstaan van niet te 
moeten baden een bewijs van rijkdom, het 
toonde dat men geen vuil werk hoefde te 
doen. In het luxueuze paleis van Versailles was 
geen enkele badkuip te vinden. Lodewijs XIV 
gebruikte enkel een vochtig geparfumeerde 
doek. En een eeuw eerder ging de Engelse 
koningin Elisabeth I er prat op dat ze eens per 
maand een bad nam. Ze vond zichzelf proper 
genoeg want raakte nooit een man aan. Al bij al 
was baden door de eeuwen heen beurtelings in 
en uit de mode. De jongste eeuwen gebeurde 
dit om fatsoensredenen in een badkuip. Meestal 
een houten tobbe of zinken kuip. Tot in de jaren 
1960 verschaften veel openbare zwembaden 
badgelegenheden. Toen ikzelf omtrent die 
tijd studeerde aan de universiteit van Leuven, 
gingen wij wekelijks een bad nemen in een 
ruimte onder het zwembad. Ik geloof dat wij 
daar twintig frank voor moesten betalen. Maar 
de badkuip is opnieuw op haar retour. Steeds 
meer mensen kiezen voor de douche wegens 
sneller, hygiënischer en minder water nodig.

Sinterklaas ziet zijn feestdag naderen en jong en 
minder jong pijnigt zijn hersenen om de liedjes 
uit hun kleuter- en kindertijd nog maar eens te 
herhalen. Zelfs ouderen durven zich nog aan 
een Sinterklaasliedje wagen om toch maar niet 
door de Goede Sint vergeten te worden. 
De Heemkundige Kring Wissekerke uit Kruibeke 
-Bazel wil één van haar lezers ter hulp schieten 
die stukken van een oud liedje kent en op zoek 
is naar de volle tekst. 
 ‘Sinterniklaas zal ’ts avonds kommen, 
Lekkere bom 
‘k Hem er een stukske van genommen 
En ‘k weet waarom 
 Sinterniklaas hoorde gij dat? 
Sinterniklaas bring mi wat. 
 ’s Avonds en ’s nachs gelek amme sliepen 
Kwam er e peird …???? 
 Wie kan de tekst vervolledigen en er zo iemand 
een plezier mee doen? 
Het antwoord graag naar info@wissekerke.be 

Tijden veranderen

De voorbije week trokken 11 gymnasten van 
TrampolineTeam DES Beveren naar Portugal om 
deel te nemen aan de Loulé cup, een internationale 
wedstrijd met tegenstanders uit meer dan 15 landen.
DES Beveren behaalde uitstekende resultaten met 
als kers op de taart een zilveren en bronzen medaille! 

V.l.n.r. (onderste rij): Eline De Dycker (trainster) – 
Kato Bracke – Milla Tilleman – Tuur De Grave – Aukje 

Van der Sanden (trainster) – Karine Pyl (trainster).
V.l.n.r. (bovenste rij): Naïma Van Roeyen – Merel Heyr-
man – Imke Benoot – Jinte Van Haute – Aimy Matthys 

– Elise Vervaet – Hanne Leën – Gibbe De Ryck.

We trokken met een delegatie van TrampolineTeam 
DES Beveren naar Portugal om deel te nemen aan een 
internationale wedstrijd. Een sterk deelnemersveld 
met deelnemers uit grote trampolinelanden zoals 
Engeland, Portugal, China, Canada… en zoveel meer. 
Met 11 gymnasten van DES Beveren, leeftijd van 
12 tot 16 jaar, namen we deel aan de Loulé cup van 
27 tot 29 oktober bij de competitie trampoline en 
dubbele mini trampoline. 
DES Beveren behaalde maar liefst 5 finale-
plaatsen waarvan 2 podiumplaatsen. Milla Tille-
man behaalde een zilveren medaille in de discipline 
trampoline (U13) en Imke Benoot sprong zich 
naar een bronzen medaille in de discipline dubbele 
minitrampoline (13-14 jaar)!
De andere finaleplaatsen werden behaald in 
dubbele mini trampoline door Tuur De Grave 
(15-16 jaar jongens), Aimy Matthys (13-14 jaar) en 
ook Milla Tilleman behaalde naast haar finaleplaats 
in trampoline ook hier een finaleplaats (U13).
Het trainersteam dat mee naar Portugal trok 
(Eline De Dycker,  Aukje Van der Sanden en ikzelf ) is 
zeer tevreden over ieders prestatie. 
 Nu is het volop uitkijken naar de deelname van 
Milla Tilleman aan het wereldkampioenschap voor 
jongeren te Sofia (Bulgarije). Daar zal Milla het beste 
van zichzelf geven bij dubbele mini trampoline eind 
november.  



Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Femke De Bruyn 
Vlaams judokampioen seniors in Beveren 

Franky De Moor

Uit Melsele
Paul Verelst

8

DE MUNCK
elektro & kado

Yzerhand 28
9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07 

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Het Melseels Muziekcollectief wil beginnende lokale muziekgroepjes de  
mogelijkheid bieden om zich te presenteren aan het publiek. Men wil dat doen 
door de jongens en meisjes te laten samenwerken met gevestigde waarden.  
Bij verenigingen en organisatoren van feesten zal worden gelobbyd om ook 
deze jonge bands te programmeren. Voorlopig zijn er vijf bands die zich hebben  
aangesloten bij het collectief: “Bad Habit”,”Life in a Lightbulb”, “Rubellight”, “SANTØ” 
en “Stentor”. 
Elk van deze bands wordt gekoppeld aan een “peter” uit de Melseelse muziekscène 
zoals de mannen van Sons, Geert Noppe van Yevgueni en Walrus, Pieter Peirsman 
van Hooverphonic en Slow Pilot, Maxim Helinckx van Stavroz en Peter Verdonck 
van Wound Collector en Ambrassband. Gehoopt wordt dat zij het lokaal talent een 
duwtje in de rug kunnen geven.
Een uitermate lovenswaardig initiatief dus dat zich onlangs vertaalde in de  
organisatie van een muziekquiz met daaraan gekoppeld de voorstelling van de  
vijf hogergenoemde splinternieuwe acts.
De opbrengst van de avond  - en eventueel volgende organisaties – zullen naar 
de bands gaan. Zij kunnen op die manier investeren in nieuw en beter materiaal.  
De bedoeling is uiteindelijk om tot een festival te komen met de klemtoon op  
lokale artiesten.
Tot zover het goede nieuws.
De avond zelf schoot zijn beoogde doel echter voorbij. Het onderdeel quiz – 
waar mijn ongelofelijk team trouwens een verdienstelijke zesde plaats behaalde, 
zonder smartphone op de tafel - was te langdradig, tamelijk éénzijdig en iets te 
weinig verfijnd. Het geregeld laten opdraven van een soort Kempische Winnetou 
in wit marcelleke, die te herkennen deuntjes uit een blokfluit perste, bezorgde 
meer ongemakkelijke kriebels dan beoogde pretoogjes. De beginnende bands 
die zichzelf konden voorstellen aan het publiek werden ook niet verwend. Vanaf 
de tweede act ebde de aandacht van de aanwezigen zienderogen weg en werd 
er tussen pot en pint lustig op los getaterd in een zaal die trouwens afgrijselijk is  
op het gebied van akoestiek. Bij de artiesten was er weinig nieuws onder de zon. 
Iedere voorgestelde act moet nog dringend op zoek naar een eigen sound en 
smoel.  Covers van nummers van soms enkele decennia oud zijn dan misschien 
wel heel herkenbaar en kunnen een idee geven van je technische capaciteiten 
maar gaan je geen plaats opleveren in de Vlaamse popgeschiedenis. Werk aan  
de winkel voor de “peter”.
Kortom, voor alles is er een eerste keer. Hopelijk leren de organisatoren uit hun 
schoonheidsfoutjes. Of er volgend jaar opnieuw een editie komt weet ik niet.  
Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen dat er tegen dan alweer een aantal 
beginnende lokale  artiesten klaarstaan om zichzelf aan het publiek voor te  
stellen. Aan het collectief en alle Melseelse jongens en meisjes om mijn ongelijk 
te bewijzen.

Femke De Bruyn, lid van de Koninklijke Judoclub in Beveren-Waas is al jaren een 
klinkende naam in de Judowereld. Zij vergaarde Belgische titels in de U18 en U21 
en verschillende Vlaamse titels en medailles op meerdere kampioenschappen. 
Vorig jaar nog zilver als junior op de open Belgische kampioenschappen seniors.

Op zondag 23 oktober vond het Vlaams Kampioenschap seniors plaats in het  
eigen Beveren, een organisatie van de Beverse Judoclub in nauwe samenwerking 
met Judo Vlaanderen.

Femke kwam uit  in de reeks tot 70 kg en ze moest 3 kampen doen om de finale  
te halen. Met indrukwekkend judo, links en rechts effectieve technieken won ze 
overtuigend alle wedstrijden binnen de minuut met een ippon (vol punt) met 
mooie worpen.
De finale bracht haar tegen Jutta Vanbrabant, een sterke judoka uit Gits. Met  
autoritair en dominant judo, nam Femke uiteindelijk haar tegenstreefster in  
een houdgreep en kroonde zich op haar 21e en eerstejaars senior tot Vlaams  
kampioen voor eigen volk. Een ontlading, niet in het minst van haar vader, coach 
en mentor Gust. Bovendien mocht zij haar gouden medaille in ontvangst nemen 
uit de handen van Damiano Martinuzzi, de trainer van Matthias Casse die Femke 
trouwens op de topsport trainingen in Wilrijk ook al begeleidt.
 
Een aantal kniekwetsuren met een operatie tot gevolg heeft Femke vooral  
geremd op de weg naar het Internationale circuit waar ze wel al ervaring  
heeft opgedaan in het verleden. Zij hoopt nu blessurevrij verder te kunnen  
bouwen aan haar judotoekomst met als eerstvolgend doel de Belgische  
Kampioenschappen die op zaterdag 5 november in Tielt plaats vinden. Daar  
kampen de beste 4 Vlaamse en 4 Waalse judoka’s voor de titel van Belgisch  
kampioen.

Dieter De Schepper, Frederik Bellens, Milo Aerts en Quinten Van Den Bossch  
van KJC Beveren namen ook deel aan dit Vlaamse kampioenschap, maar konden 
jammer genoeg niet op het podium stappen. 
Een ander medaille kanon van de club, Antonino Petricone, kon door een kwetsuur 
niet deelnemen in zijn eigen gemeente. 

De Beverse Judoclub is terecht fier op zijn judoka’s. 
Ook was iedereen het erover eens dat de organisatie van dit kampioenschap in de 
prachtige sporthal een voltreffer was, iets wat enkel mogelijk was door de grote 
inzet van de talloze vrijwilligers van de club. 

Het jeugdbestuur van Svelta Melsele organiseert opnieuw een WIJNFESTIVAL. 
De opbrengst van deze actie gaat integraal naar de jeugdploegen. 
Alle info hierover: ga naar de website van de club. 

Bestellen kan tot 26 november.

De 70-jarigen uit Melsele kwamen bijeen.
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KSK Beveren in Fenix 
Trophy  

Rudy Beck
Voor het tweede jaar op rij wordt de Fenix Trophy 
betwist, een Europees voetbaltornooi voor niet- 
professionele clubs. KSK Beveren is één van de ne-
gen deelnemende clubs, naast Brera Milaan (Italië),  
DWS Amsterdam(Nederland), Dragoons Krakau 
(Polen), CD Cuenca Metallistes Valencia 
(Spanje), Raptors Praag(Tsjechië), Fc United of  
Manchester(Engeland), FK Miljakovac Belgrado  
(Servië) en Baldklubben Skjold(Denemarken). 
Er zijn drie groepen van drie met thuis- en uit- 
wedstrijden. Beveren speelt in de poules tegen  
Manchester en Valencia. 
Alle deelnemende clubs hebben een band met  
elkaar, een band met de fenix, de mytische vogel 
die regenereert uit de assen van zijn voorganger… 
wie het verhaal van KSK Beveren en Waasland- 
Beveren kent weet direct wat we bedoelen.
FENIX staat ook voor Friendly, European, Non- 
professionel, Innovative, Xenial (van het oud- 
Griekse Xenos dat verwijst naar gastvrijheid en 
 respect voor culturele verschillen). De thuisploegen 
staan volledig  in voor de ontvangst en hotelaccom-
modatie van de tegenstander, geen sinecure op 
amateurniveau.
KSK Beveren begint er aan op 15 november in  
Manchester waar in het Broadhurst Park in  
Maston (goed voor 5000 toeschouwers) Uni-
ted of Manchester partij wordt gegeven.  Met 16  
spelers en een aantal fervente fans wordt het kanaal  
overgestoken. De eerste thuismatch volgt op 24  
november tegen Mestallistes uit Valencia. 

Bekeren tegen Antwerp.

Deze week had op de Freethiel de bekermatch plaats 
tegen titelkandidaat in IA Antwerp. In de bijna 70 jaar 
bekergeschiedenis van SK Beveren die startte in 1953 
met een 6-1 nederlaag op toenmalig ereklasser Rc 
Mechelen (Beveren speelde toen in derde) was het 
nog maar de tweede keer dat Antwerp en Beveren 
elkaar partij gaven voor de Beker. 
In de herfst van 2004 werd op de Bosuil de 1/16de 
finale betwist tussen tweede klasser Antwerp  
en eerste klasser Beveren. Niet minder dan 16  
Afrikanen stonden aan de aftrap waarvan 10 bij 
Beveren. KRISTOF LARDENOIT was de enige blanke  
bij Beveren naast de tien Ivorianen, zijnde Copa,  
Badjan, Junior, Eboue, Diallo, Mahan, Marco Ne,  
Romaric, Arunina en Tia Togbe. Laatstgenoemde  
was de enig die niet van de Academie Jean-Marc  
Guillou kwam. Hij kwam van Stade Abidjan en hij 
kende Antwerp goed want in 2003 was hij drie 
maand op proef bij Antwerp. Bij de 6 Afrikanen bij 
Antwerp ondermeer ex-Beverenspeler Imagbudu. 
Beveren won met 0-1 na een goal in de 54ste  
minuut van invaller Moussa Sanogo. Er waren 6000 
toeschouwers op de Bosuil.  

Arthur Boka
Rudy Beck

Aan de aftrap  
Bob Stevens. 

Rudy Beck

2022 loopt stilaan op zijn einde. Voor de 85-voud-
ige Ivoriaanse internationaal ARTHUR BOKA was het 
een jaar van een come-back. De 39-jarige verdediger 
was in 2017 gestopt bij het Zwitserse Sion nadat hij  
eerder bij Straatsburg (2 jaar), Stuttgart (8j) en  
Malaga(2j) furore had gemaakt. Tussen 2002 en 2004 
speelde hij voor KSK Beveren. Via een neef kwam 
hij begin dit jaar bij ATLETICO MARBELLA terecht. In  
den beginne gewoon om wat bezig te blijven maar 
na een maand vroeg de trainer daar of hij geen zin 
had om zijn ervaring ten dienste te stellen van het 
team . En zo ging Boka terug aan de slag op het 
zevende niveau in Spanje bij Atletico  Marbella. 

Op de 11de speeldag tegen Jong Rc Genk gaf  
BOB STEVENS de aftrap. Door het hectische  
gedoe rond Halloween is er geen foto van die aftrap 
maar we willen toch niet voorbijgaan aan de figuur 
Bob Stevens, 72 jaar ondertussen. In 1975 kwam  
hij over van KV Mechelen waar hij ooit startte als 
centrale verdediger maar later in de spits terecht 
kwam . Zijn eerste twee seizoenen op de Freethiel 
waren allesbehalve een succes. Pas in 77-78 werd 
hij een vaste waarde. Hij had een groot aandeel in 
de kwalifikatie voor de finale en de bekerzege van 
1978 tegen Charleroi  . Een jaar later vormde hij met  
Erwin Albert de voorhoede van de landskampioen 
(de twee torens van Beveren). In de kwartfinale van 
de Europacup tegen Inter Milaan scoorde hij op de 
legendarische 21ste maart 1979 , bij sneeuwval, 
de winnende treffer die Beveren in de halve fina-
les bracht tegen Barcelona. Bob combineerde het  
voetbal met een job als handelsingenieur bij Ebes 
(nu Electrabel). Geen evidente combinatie, zeker met 
het Europese voetbal in die periode. 
In 1982 verliet hij Beveren voor Rc Mechelen. Nadien 
speelde hij nog voor Strombeek en Leest. 



10

Marktactie

Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?
Uitvinding van het gasmasker 

rOgEr puynEn

Ik vind het intriest dat er bij het begin van de winter en voornamelijk in de maand 
november geregeld sprake is van mensen die in hun woning verstikken door 
slecht gebruik van een verwarmingstoestel. 

Sterven door verstikking is een gruwelijke dood, zeker als het door anderen wordt 
veroorzaakt zoals in oorlogssituaties waarbij men gifgas gebruikt als wapen. 

Wanneer we omringd worden door schadelijke gassen is de nood aan de man. 
Een gasmasker kan in dat soort gevallen uitkomst bieden. Sinds wanneer zijn er 
maskers die in staat zijn giftige chemicaliën uit de lucht te filteren? 

Historisch gezien kennen we het gasmasker tegenwoordig vooral uit de Eerste 

Wereldoorlog (1914-1918) toen de eerste grootschalige aanvallen met gifgas 
werden uitgevoerd. Ook in de periode hiervoor waren er echter al gasmaskers 
in omloop. Wie precies de uitvinder is van het masker, is echter niet 
helemaal duidelijk. Wel bekend is bijvoorbeeld dat de beroemde Pruisische 
natuuronderzoeker en ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt eind 
achttiende eeuw al een primitief ademhalingsapparaat ontwikkelde dat hem 
tegen schadelijke dampen moest beschermen tijdens zijn werk in de mijnen. 

De Amerikaanse zakenman Garrett Morgan wordt ook wel eens genoemd 
als de uitvinder van het gasmasker, maar in vergelijking met de moderne 
gasmaskers was zijn oplossing tamelijk primitief. Morgan ontwikkelde in 1912 
een soort katoenen kap die men tijdens een brand over het hoofd kon trekken. 
De drager ademde op die manier geen schadelijke rook in. Maar ademen moest 
men natuurlijk wel. Daarom bevestigde Morgan twee luchtslangen aan de kap 
die naar de grond liepen, waar de lucht tijdens een brand vaak het schoonst was. 
Complete bescherming bood deze ‘smoke hood’ dus niet, maar tijdens een brand 
kon men het wel net iets langer volhouden. 

Een gasmasker dat meer op de huidige maskers lijkt, werd in 1915 geïntroduceerd 
door de Russische chemicus Nikolay Zelinsky. Niet geheel verwonderlijk deed 
hij zijn uitvinding tijdens de Eerste Wereldoorlog. In deze oorlog voerden de 
Duitsers namelijk voor het eerst grote gifgasaanvallen uit waarbij gebruik werd 
gemaakt van chloorgas. Het masker van Zelinsky, dat al snel ook door het Britse 
en Franse leger werd overgenomen, bevatte een koolstoffilter dat het chloor 
kon absorberen. Naast het masker van Zelinsky werden tijdens de Grote Oorlog 
nog veel meer types gasmaskers ontwikkeld. Kort voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog draaiden fabrieken overuren en besloot men ook op grote schaal 
gasmaskers voor de burgerbevolking te ontwikkelen, zodat ook de gewone man 

en vrouw zich enigszins kon beschermd voelen te-
gen mogelijke gifgasaanvallen. 

In de decennia hierna zijn nog veel gea-
vanceerder gasmaskers gemaakt 
die ook bescherming moeten bieden tegen 
bijvoorbeeld radioactieve neerslag, virussen en 
bacteriën. Sommige van deze moderne maskers 
zijn met een slang verbonden met een aparte 
zuurstoftank. Voor vijandelijke aanvallen met 
bijvoorbeeld mosterdgas bieden gasmaskers 
overigens geen volledige bescherming aangezien 
dit soort gassen ook de huid aantasten waardoor 
beschermende kleding noodzakelijk is. 

Op 4 oktober organiseerde gemeente Beveren tijdens de dinsdagmarkt een actie in het kader van ‘Dag van 
de Markt. Marktbezoekers die bij 4 verschillende kramen een aankoop deden, kregen een lekkere koffiekoek 
en een warm tasje koffie aangeboden. Bovendien werden er 4 fietsen verloot.
De winnaars: Brian Adriaens,  Anna Geernaert,  Marc Vrolijk,  Elisabeth Verboven.
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Ik ben Filip Maes, geboren op 18 augustus 1962 als zoon van de Florent (van ‘t 
Gildenhuis) en van Gaby Van Landeghem (ook van ‘t Gildenhuis). Iènen van ‘t 
durrep, dus. Mijn lagere school heb ik genoten in de Broedersschool, mijn secundair 
en daarna heb ik wat minder genoten. Ondanks wat teveel interesses buiten de 
school (volleybal, vredescomité, Bombardon, jeugdraad, …) werd er toch een 
afgestudeerde onderwijzer afgeleverd. André Verberckmoes lokte me voor mijn 
burgerdienst in zijn bibliotheek en kijk, na al die jaren maak ik nog steeds graag 
deel uit van de “library people”. ‘t Is dus van de bib dat u me waarschijnlijk herkent, 
of van in ‘t vaccinatiecentrum.
Sinds 1991 woon ik met de liefde van mijn leven, Chris Van Mieghem in de 
Koolputstraat te Melsele.  Onze kinderen Tine en Jorik en onze kleinkinderen Flor 
en Odiel verrijken onze en uw wereld. 
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)? 
Eerst bij Melvoc Melsele en daarna bij onze zelf opgerichte ploeg, Willewies 
gevolleybald. Het op restaurant gaan na de wedstrijd is als hobby overgebleven 
… lezen is een vanzelfsprekendheid.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?

Jacques Brel, maar ook “Make someone happy” van 
Jimmy Durante
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?  
“The heart asks pleasure first” van Michael Nyman 
(mijn all-time ringtone).  De rest laat ik over aan de 
achterblijvers maar allez dan … graag wat Gabriel Fauré, 
wat Philippe Jaroussky en wat Jimmy Durante.  En Lady 
Gaga én … (ik zal maar stoppen want té lang moet dat 
ook niet duren, hé)
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op 
TV? 
Volleybal(de). Ik kijk héél graag naar wielrennen, basket, 

volley en rugby.  
Wie bewonder je
 Ik buig het hoofd voor geëngageerde mensen zoals Marc Van Raemdonck en zijn 
team van B-asiel.
Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Ik ben zot van Disneyland Parijs.
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom? Een steppeslurfhondje (zoek 
het vooral op) maakt me altijd vrolijk.
Wat is je favoriete boek aller tijden?  
“De naam van de roos” van Umberto Eco is magistraal.  En elk jaar worden alle 
Harry Potters gelezen.
Hoe kom je tot rust?  
Kijken naar de strepen in het luchtruim en opzoeken welk vliegtuig het is.  

Welk is je lievelingsgerecht?
Een goed vlezeke: liefst een dry aged rib eye
Wat was je aangenaamste ervaring? “
Samen met Chris door het leven stappen en onze kinderen en kleinkinderen zien 
groeien als mens” klinkt wat klef maar het klopt wel.
Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
La France.  Sympathie voor een stad heb ik niet maar Ieper/ Heuvelland ontroert 
me steeds opnieuw.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Ik ben erg onder de indruk van het engagement van Reginald Moreels, zowel 
in Congo als in Oostende. De sympathiekste Beverenaar heb ik ongetwijfeld al 
ontmoet want er zijn er veel.  De belangrijkste lijkt me alleszins Marcel Van der Aa.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?  
Toch liever het platteland en het turen naar de zee. 
Wat is voor jou geluk?  
Anderen gelukkig zien en weten dat je daaraan misschien hebt bijgedragen.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? 
Voor een witte Bourgogne of voor een rode Toscane … en laat de fles maar staan.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Mijn vrouw houdt heel veel van fietstochtjes dus ik zet mijn joker in.
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Het fietspad tussen het Pareinpark en de Gaverlandstraat is een heel knappe 
realisatie
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)   
Politici voor wie (partij-)strategie primeert op welzijn
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?   
De speelplaats van de St-Jozefschool … spelen met Stafke “van ‘t Oud Hof”.

Oplossing Crypto 118:   

GKEMEL   VLAKBIJ   REGIMES   
VLINDERS   VIJGENBLAD   

ZWANENZANG   SCHATKIST   
RITSKONT   

OPSTIJVEN   SCHRAPEN   
RUIMTE   TOPJE  en dus ….   

MAGNEETSTRIP

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

Als in november het water stijgt  
tot aan de lippen,  

maak dan hogere stokken voor uw kippen. 

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Filip Maes

Paul Staut

100-jarige Albert Vriesacker
Roger Puynen

Familie, buren en vrienden in feeststemming voor eeuweling Albert Vriesacker. 
Fragment van Lofzang van de hand van Leentje Van Laere: 

Schoenmaker blijf bij uw leest! Schoenen herstellen deed je het meest. Op ambach- 
telijke wijze oplappen die schoenen, In ’t straat wisten ze jou wonen voor herstel, 
blinken en boenen. Albert, jij was ook werkzaam als stukadoor en aan ‘den ijzeren weg’ 
Stilzitten zit duidelijk niet in uwen aanleg.



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

De Beverse Klok is verkrijgbaar: 
bij de dagbladhandelaar, 
veertiendaags op vrijdag 

(1 nummer tijdens de maand juli) 

Abonnement 1 jaar : 28 euro
Abonnement buitenland : 50 euro

los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943 

(BIC: KREDBEBB)

Verantwoordelijke uitgever: 
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren 

email: info@beverseklok.be

Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck, Jacques Bosman, 

Roger Puynen, François Seghers, Paul Staut
Paul Verelst 

Secretariaat: Paul Staut

Cartoons : Siebe Puynen
Strip : Kathleen Bosman

Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral

Dienst verzending en abonnees: 
0474 56 00 06

Reklameregie: 03 775 44 53
e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be

Druk : GraffitiPuursesteenweg 390a  
2880 Bornem

Riekes wou naar 
Antwerpen en hij zou 
de tram 3 nemen aan 
de terminus in Melsele, 
wat men vroeger ‘Aan 

’t Stenen Kruis’ noemde. Het was 
redelijk druk en aan de haltes in 
Zwijndrecht stapten er nog meer 
reizigers op. 
De grootste toeloop kwam er nog 
bij toen aan de halte Blancefloerlaan 
een hele massa jong volk er nog 
bij wilde. Die moesten duidelijk 
naar een muzikaal optreden in het 
Antwerps Sportpaleis. Het werd een 
enorm gedrum. 
-Pardon, mevrouw, zegde Riekes 
tegen een oud dametje dat hem 
zopas op de tenen trapte; hier hebt 
u een lus, dan staat ge wat steviger. 
-Nee, dank u, zegde het vrouwtje, ik 
heb al een lus vast. 
-Nee, mevrouw, dat hebt ge niet, 
zegde Riekes. Wat gij daar vasthoudt 
is mij rechter oor en dat is mijn enige 
goeie oor. 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Hij had gehoopt dat hij van zijn 
oudste buurman gelijk zou krijgen 
in het geschil dat hij had met zijn 
overbuur, maar ‘hij vloog met zijn 
KLIKKEN EN KLAKKEN aan de deur. 
Met ‘klikken en klakken’ bedoelt 
men met zijn hebben en houden, 
met al wat hij nog bezit, met wat 
er nog voor hem overschiet. Denk 
aan ‘kliekje’ = overschot bij het eten. 
‘Met zijn hebben en houden’ is al 
wat ge nog bezit en de klankrijke 
dubbelvorm daarvan is: met zijn 
‘klikken en klakken’. ‘Klikken zowel als 
klakken betekenen alle 2 overschot 
en dat 2e,‘klakken’ komt van het 
Franse woord ‘claqueurs’ dat zijn 
betaalde of gehuurde toejuichers 
bij allerlei voorstellingen, die 
‘claqueurs’ te zamen vormen een 
’claque’ = klak of een kliek. Kliek 
heeft een ongunstige bijklank. 

‘t klokzeel
Roger Puynen
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‘AANGENAAM WINKELEN’… 

Wat doet een nieuw bestuur dat vindt dat de oude 
bestuurders de boel lieten aanmodderen? Ze komen met 
een nieuwe aanpak en die bestaat erin dat ze een heel nieuw 
pad bewandelen. De nieuwe bestuurders van ‘Aangenaam 
Winkelen’ in Beveren namen de gelegenheid van Halloween 
en de periode van Allerheiligen en Allerzielen te baat om 
de pompoenen van het eerstgenoemde feest te recycleren 
via de sociale kruidenier en de niet verkochte chrysanten en 
andere kerkhofbloemen werden op lege grafzerken van de 
begraafplaats gezet.  
Van de eerste activiteit, het halloweenfeest, werd de 
decoratie vroeger gewoon bij het afval gekieperd maar veel 
sympathieker was het de gebruikte pompoenen naar de 
sociale kruidenier te brengen. Dat is tenminste een positieve 
vorm van recyclage.  
En de chrysanten kregen een tweede leven op vergeten 
grafzerken op de begraafplaats. Een 60-tal bloempotten zijn 
geplaatst op zerken die leeg waren gebleven op Allerzielen. 
Het is een klein gebaar dat wel geapprecieerd wordt. 

…VERSIE 2… 

Niet iedereen was ervan op de hoogte dat er de voorbije 
twee jaar nogal wat strubbelingen geweest zijn binnen 
de handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen Beveren. 
Het triest hoogtepunt was in juni 2020 toen de oude 
garde opstapte na intern geruzie. Bert De Hertogh nam 
de fakkel over maar gaf er al na twee jaar de brui aan. Ook 
eventmanager Stefanie Van Stappen, die de ontslagen 
centrummanager Stefan Provost moest opvolgen, hield het 
al snel voor bekeken. 
Het vernieuwd bestuur moet nu voor een frisse wind 
zorgen. De nieuwe voorzitter is de jonge Joeri Bryssinck, 
medezaakvoerder van cultuurcafé Ter Vesten. Zijn partner 

Stef Packolet is penningmeester en Davy Present van KD Bikes 
nam de rol van ondervoorzitter op zich. Evelyn Vandervieren 
van Bites of Eden bleef op post als secretaris. Greet Weyers 
van Be-Chocolate vult het bestuur aan. “We zijn nog wel op 
zoek naar handelaars om ons te versterken”, klinkt het. “Er is 
immers nog heel wat werk aan de winkel om Aangenaam 
Winkelen terug op de rails te krijgen. 

…OOGT VEELBELOVEND. 

Het bestuur wil eerst een strategie bepalen door in kaart 
te brengen wat er beter kan en waar de leden van een 
handelaarsvereniging nood aan hebben. Ze willen alleszins 
meer gaan inzetten op sfeer en gezelligheid en evenementen 
die mensen verbinden. Een eerste activiteit was hun 
halloweenfeest. Ze hebben daarbij gezorgd dat het hele 
winkeldorp versierd was met pompoenen en chrysanten. 
Deelnemende handelaars konden een affiche uithangen 
om aan te geven dat kinderen welkom waren voor een ‘trick 
or treat’. Ze hebben erg goede reacties gekregen van zowel 
bezoekers als winkeliers. 
Het nieuwe bestuur is intussen ook al druk bezig aan 
de planning van een volgend event. Dat wordt het 
Sinterklaasfeest en in tegenstelling tot vorige jaren gaan ze 
geen Sint in een leegstand winkelpand zetten om kinderen 
te ontvangen. Het moet een echte intrede worden van 
de heilige man. Net als bij Sint-Maarten zal hij feestelijk 
ontvangen worden op de Beverse Grote Markt in het 
gezelschap van zoveel mogelijk kinderen. Het is met dit 
soort van evenementen dat de inrichters hopen  Winkeldorp 
Beveren terug op de kaart te zetten. Ze zijn er rotsvast van 
overtuigd dat het een nieuw elan kan brengen waardoor 
hopelijk ook de leegstand een halt wordt toegeroepen. 


