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Ongeveer 10.000 jaar geleden maakte de mensheid de stap van zwervende-ver-
zamelaar naar solitaire landbouwer. We waren toen met 6 miljoen, de bevolking 
van Vlaanderen verspreid over de hele wereld. De homo sapiens bleek een succes-
formule te zijn, want begin 19de eeuw bij de start van de industriële revolutie 
bereikten we de kaap van 1 miljard. Wetenschappelijke vooruitgang met o.a. de 
ontwikkeling van antibiotica en vaccinaties, zorgden voor een daling van infectie-
ziekten en kindersterfte en bijgevolg een toename van de bevolking. Daarna ging 
het steeds sneller. Op 15 november 2022 waren we volgens de Verenigde Naties 
officieel met 8 miljard mensen. De toekomst laat zich niet voorspellen, hetzelfde 
rapport gewaagt van 10,4 miljard mensen tegen het einde van de eeuw. 

Hoe gaat het verder. Alles hangt af van enerzijds de levensverwachting en ander-
zijds van het voortplantingstempo of het aantal kinderen dat een vrouw krijgt. 
We staan voor een vergrijzing. Nu is ongeveer 10 procent van de wereldbevolking 
ouder dan 65 jaar, tegen 2050 zal dat 16 procent zijn. De gemiddelde levensver-
wachting  is 72,8 jaar, men verwacht een stijging tot 77,2 jaar tegen 2050. In rijke 
landen zoals de Verenigde Staten neemt de gemiddelde levensverwachting weer 
af als gevolg van ongezonde leefgewoonten.
Je hebt 2,1 kinderen per moeder nodig om de bevolking min of meer op peil te 
houden, het vervangingsniveau. In 1970 kreeg een vrouw gemiddeld 5 kinderen, 
tegenwoordig 2,3. In steeds grotere delen van de wereld, zoals Japen, Rusland en 
Italië, wordt het cijfer niet meer gehaald en neemt de bevolking af. De verklaring 
is te zoeken in ‘minder armoede’ gekoppeld aan beter onderwijs en voorlichting. 
Vandaar de boutade: per vijf jaar dat een meisje onderwijs krijgt, krijgt ze later één 
kind minder. Als gevolg van lage geboortecijfers en migratie verwacht de VN dat 
de bevolking met minimaal één vijfde zal krimpen in Bulgarije, Letland, Litouwen, 
Servië en Oekraïne.

De helft van de voorspelde groei zal zich voordoen in acht landen: vijf in Afrika (Con-
go, Tanzania, Egypte, Nigeria, Ethiopië) en drie in Azië (Pakistan, India, Filippijnen).
De draagkracht van de aarde wordt vaak uitgedrukt in hectaren. Gemiddeld is er 
1,7 ha beschikbaar per wereldburger. De voetafdruk is per land sterk verschillend. 
Een Nigeriaan heeft 0,7 ha ter beschikking maar verbruikt 1,1 ha. Een Braziliaan 
heeft de beschikking over 8,9 ha, maar verbruikt ‘slechts’ 3,4 ha. Een Noord-Ame-
rikaan heeft 3,6 ha ter beschikking, maar verbruikt 8,4 ha.

Grenzen aan de groei? Bevolkingsexplosie wordt aanzien als de grootste oorzaak 
van de milieuproblemen op aarde .Hoe meer mensen, hoe meer spullen we kopen 
en hoe meer afval we creëren. Allicht is er een grens aan de groei, alleen weten we 
niet precies waar de grens ligt. Het aantal mensen is niet het echte probleem, wel 
de ongelijkheid en de overconsumptie van een relatief kleine groep mensen. Een 
Amerikaan veroorzaakt in één dag een CO2 -uitstoot die even groot is als die van 
een Congolees in één jaar. 

De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Hoe geven we de aarde door? 
Volgens wetenschappers hebben we nog maximaal tien jaar om de ergste kli-
maatcrisis te voorkomen. Zondag 27 november is het ‘de dag van de wetenschap’. 

8 miljard
Wilfried Andries
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Geschenken doen aan boeken denken. November boekenmaand. Het is niet voor 
niets dat rond deze tijd de boekenmarkt floreert. Het blijft het beste kerst- en 
nieuwjaarscadeau ooit. Wie schrijft die blijft. Moeten er nog clichés zijn, maar ze 
bezitten voldoende waarheid. Een goed boek brengt rust in een dolgedraaide 
wereld. E-boeken kunnen niet concurreren met het fysisch contact en de geur van 
een boek. Laat me je boekenkast zien en ik zal zeggen wie je bent. In Melsele zat 
een schrijver uit te kijken naar de publicatie van zijn eerste roman ‘Vuurcirkel’. 
Sinds 19 november ligt het in de betere boekhandel. Hij was bereid om ons een 
inkijk te geven.

Hij schrijft onder het 
pseudoniem Tony P. Mor-
gan, maar op het werk en 
thuis staat hij bekend als 
Tony Proost. Zijn echtge-
note Ann Van Geystelen 
leerde hij kennen tijdens 
zijn studie en ze geeft les 
als germaniste in St.-Jo-
zef te Bazel en troonde 
hem mee naar Melsele. 
Dochter Tessa is onder-
wijzeres en geeft les in 
Kieldrecht, Zoon Michiel 
is ingenieur en beweegt 
zich in de IT wereld.
Tony werd geboren in 
het woelige jaar 1968 in 
Deurne en studeerde 
Germaanse filologie, 
Nederlands/Engels aan 
de Universiteit Antwer-
pen. Schrijverstalent eta-
leerde hij al in zijn mid-

delbare opleiding en hij mocht regelmatig zijn verhandelingen voorlezen voor de 
klas. Tony studeerde af in 1990 en via de opleiding was hij voorbestemd om taal-
gevoel over te brengen aan humaniorastudenten. Hij schreef sollicitaties naar een 
60tal scholen, maar kreeg geen respons. In deze huidige tijd niet te geloven, 
tegenwoordig solliciteren de scholen naar de kandidaten. Het kan verkeren. 
Onlangs had hij een probleem met een poliep aan de stembanden, men vond 
geen interim. 

Onderwijs
Hij werkte een aantal jaren als journalist bij een plaatselijke krant, regio Antwer-
pen, die ondertussen is opgeslokt door een grotere speler. Hij werkte freelance en 

Tony P. Morgan
Liefde voor taal

Wilfried Andries
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aanvaardde opdrachten die hem werden aangebo-
den. Ondertussen lonkte hij met één oog naar het 
onderwijs en eind 20ste eeuw kwam hij terecht in 
het ASO van het Regina Pacis Instituut te Hove. Het 
is een atypische school in een regio waar nog een 
Franstalige gemeenschap leeft. Sommige leerlin-
gen spreken thuis Frans maar beheersen ook het 
Nederlands. Het was ooit een strikte eliteschool met 
uniform, maar is ondertussen gedemocratiseerd. 

Het blijft vechten tegen de teloorgang van de lees-
cultuur bij jongeren. Op een schaal heeft men ener-
zijds het aantal niet-lezers dat toeneemt, en aan de 
andere kant het aantal veel-lezers dat afneemt. 
Daartussen zit de grijze massa van sporadische 
lezers die opschuift. De verklaring is eenvoudig, jon-
geren krijgen meer prikkels van bv. sociale media en 
andere eigentijdse media. De tijdsbesteding is in 
vergelijking met vroeger volledig op haar kop gezet, 
lezen komt in het gedrang. De gevolgen voor het 
taalgevoel zijn bekend en moeilijk terug te draaien. 
Begrijpend lezen, technische leesvaardigheid en de 
hoeveelheid parate woordenschat gaan fel achter-
uit, vermogens die ook essentieel zijn voor de stu-
die van andere vakken. Lezen is ook voedingsbo-
dem voor kritisch en genuanceerd denken. Vandaar 
dat leerlingen de opdracht krijgen om een essay te 
schrijven,  een beschouwende prozatekst met een 
persoonlijke visie over een wetenschappelijk of cul-
tureel onderwerp. Tony vindt dat creativiteit en fan-
tasie in het leerplan wat weinig aan bod komen. 
Vandaar dat hij met de leerlingen heeft gewerkt aan 
een aantal musicals met specifieke titels als ‘De Aap-
normalen’ of ‘Heksen en Zuurpruimen’. Joris Van 
Hasselt schreef de liedjes, Tony ontwierp het verhaal 
en de teksten. Bence Varga, leerling vierde jaar, ont-
wierp de poster voor de laatste musical en deed dat 
zo schitterend dat Tony hem gevraagd heeft zijn 
huidig boek te illustreren.

Roman
Tony wou de stap zetten naar het schrijven van een 
roman en lonkte naar het genre ‘high fantasy’, dat 
zich afspeelt in een fictieve wereld maar wel maat-
schappelijk relevant is en een boodschap wil bren-
gen. Alles begint bij een idee, de rode draad. Daarna 
is er het voorbereidend werk: keuze van sterke per-
sonages, een tijdlijn, geografisch aspect (een land-

kaart: omgeving is ook een personage)… Eens de 
structuur bedacht, kan men beginnen schrijven en 
het scenario uitwerken. Tony voorziet één schrijfdag 
per week (hij werkt ondertussen 4/5) en na onge-
veer 15 maanden is de ruwbouw klaar. De titel van 
het boek is ‘Vuurcirkel’. Tony heeft de politieke situa-
tie van de Verenigde Staten in het achterhoofd met 
de minst capabele die het haalde. Het boek speelt 
zich af in de Republiek, waar onder uitgelote aspi-
rant-leiders van 16 jaar de meest geschikte wordt 
gekozen. Het is het eerste van de trilogie ‘Vuursaga’. 

Uitgeverij
Een uitgeverij wordt bedolven onder binnenko-
mende manuscripten en kan niet voldoende tijd 
vrijmaken om ze allemaal te beoordelen.  Het klinkt 
wat raar maar als gevolg van corona zijn veel men-
sen beginnen schrijven. De zoektocht naar een uit-
gever is dan ook  geen sinecure. Uitgeverij Godijn 
Publishing in Nederland bracht redding, zocht voet 
aan de grond in Vlaanderen en schreef een wed-
strijd uit. Tony nam deel, stuurde de gevraagde eer-
ste 5000 woorden door en werd genomineerd. Het 
boek is ondertussen voorgesteld in Kunstencen-
trum Vlaams Fruit in de Lange Nieuwstraat Antwer-
pen (vroeger theater Klokhuis). 

‘Vuurcirkel’ is niet alleen een vlot geschre-
ven avonturenverhaal en een meeslepen-
de ‘whodunnit’, maar gaat ook over de 
universele zoektocht van jongeren naar 
wie ze zijn en wat hun rol is in de wereld. 
Garant voor uren spanning en daardoor 
het perfecte eindejaarsgeschenk. 

Tony P. Morgan signeert bij Standaard 
Boekhandel in Beveren op zondag 11 
december en in Sint-Niklaas op zondag 
18 december, telkens van 14 tot 16 uur. 
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Biertje Pleziertje
Aflevering 10

Marc Cools en Johan Smet

Beveren en zijn vroegere brouwers 
Beveren en de randgemeenten waren oorspronkelijk 
en vooral landbouwgemeentes, maar groeiden vanaf 
ca. 1850 uit tot woongemeenschappen van de Ant-
werpse rand. In die tijd bestond er nog een belangrij-
ke huisnijverheid, met onder meer verschillende 
klompenmakerijen, brouwerijen en enkele tabaksfa-
brieken. Onze gemeente stond tevens bekend om 
zijn handwerk zoals de ‘Beverse kant’.

Brouwen was een echte ambacht, 
begon in onze regio zoals op vele plaat-
sen in Vlaanderen op de boerderij. 

In de winter waren er handen en grondstoffen over 
om zich te wijten aan het brouwen, een ambacht dat 
meestal in de families werd overgeleverd van genera-
tie op generatie. De boer had plaats om een artisana-
le brouwerij te huisvesten. Zo een brouwinstallatie 
bestond in regel uit een koud- en warmwaterketel, 
een roer- of beslagkuip, een brouw- of kookketel, een 
koelschip, een gijlkuip en een aantal gistingsvaten, 
biertonnen en een bierstelling waarop de tonnen 
bier konden rusten. Alle vormen van verwarming 
gebeurden met al wat brandbaar was, hout, bruin-
kool, kolen tot allerlei brandbare resten. 

Naast deze gro-
tere toestellen 
had de brouwer 
nog heel wat 
kleiner gereed-
schap nodig 
zoals roerstok-
ken, een gist-
bierkan, een 
gistpot en sche-
plepels. Dit hele 
b r o u w p r o c e s 

gebeurde voor 1850 voornamelijk op mankracht.
Om te kunnen brouwen moest de gerst worden 
voorbereid, dit proces noemt men mouten. Heel het 
moutproces dient om het zetmeel in de gerst om te 
vormen tot oplosbare en vergistbare suikers. 

De gerst werd nat gemaakt in een weekkuip. De natte 
gerst werd vervolgens op een verwarmde vloer (de 
eestvloer) uitgespreid in een laag van 20 cm. Door 
het vocht en de warmte begint de gerst te kiemen. 
Na 6 tot 7 dagen van keren en verwarmen werd het 
kiemen gestopt door de temperatuur van de eest-
vloer te verhogen zodat de gekiemde gerst ging dro-
gen. Aan de hand van de temperatuur en de duur van 
het drogen verkreeg men lichte of donkere mout.
Om te kunnen brouwen moest de mout worden 
geplet tussen een koppel maalstenen. Voor het plet-
ten van de mout werd wel een rosmolen toegepast 
met dierlijke kracht. 

Hoe werkte nu deze Rosmolen? 

Het is een molen aangedreven door een paard (ros). 
In het midden stond een zware houten spil, de 
koningsspil of boom. Aan de onderkant van deze 
centrale spil bevond zich een ijzeren pen (taats) die 
draait in een vetpot.

Beneden de staart van het paard werd een zwingel 
vastgemaakt, die de molen deed draaien. Een vastge-
maakt touw leidde de paarden en belette hen recht-
door te lopen. 
De molenstenen bevonden zich op een verhoging of 
boven het paard.
De paarden werden regelmatig bij hun werk afgelost. 

Het paard hield vaak zelf een zandloper in de gaten. 
Zo gauw de zandloper leeg was, stopte het met 
lopen. Als het paard niet tijdig werd gewisseld, werd 
het gek. Het kreeg dan ‘de kolder in de kop’! De kolder 
of “koller” was de rondgang in de rosmolen.
Er bestonden verschillende rosmolens, een ander 
voorbeeld was de rosmolen waar het paard buiten 
liep.

In Vrasene is er nog steeds een gerenoveerd gebouw 
van een rosmolen te zien.



Het is eind november. De laatste weken werden we nogmaals verwend met mooie zonnige dagen en milde 
temperaturen voor de tijd van het jaar. Uiteindelijk kregen we dan echt guur novemberweer met veel wind en 
regen. Toch staan veel beken en sloten nog kurkdroog. Het grondwater staat nog lang niet op het peil waar het 
deze tijd van het jaar zou moeten staan. We moeten afwachten wat de rest van het jaar en de komende winter 
ons gaat brengen en hopen dat de ondergrondse watervoorraden aangevuld geraken, indien we volgende 
zomer zonder al te veel schade voor de natuur en landbouw willen doorkomen.
 
Het valt ook op dat er nog veel bomen in blad staan. Zelfs met nog maar weinig verkleuring. We zijn tenslotte 
toch eind november. Dat heeft alles te maken met de gematigde temperaturen en het ontbreken van vorst, al 
of niet ‘s nachts. Mocht het eens vriezen dan zouden er plotseling veel bladeren kunnen vallen. De klimaatver-
andering is overal zichtbaar.
Maar niet alle bladverliezende bomen verliezen nu hun blad. Kijk maar naar een beukenhaag of, vooral jonge, 
eiken en beuken. Die houden meestal hun bladeren tot in de lente. Dat verschijnsel heet marcescentie. Wan-
neer de nieuw gevormde knoppen in het voorjaar beginnen ‘schuiven’ zullen ze hun bladeren maar afstoten. 
Men veronderstelt dat het een evolutionaire strategie is die ze ontwikkeld hebben en dat de boom met die 
smakeloze dode en harde bladeren zo zijn lekkere jonge knoppen tracht te beschermen tegen vraat. Vooral 
jonge bomen of de onderste takken van bomen vertonen dat verschijnsel. Ook hagen, die we door het snoeien 
telkens ‘verjongen’, laten dat duidelijk zien.

Een boom die nu nog al zijn bladeren heeft en die 
nu in mijn tuin de show steelt is een bastaard van 
twee meidoornsoorten, de Crataegus x lavalleei 
‘Carrierei’. Je ziet hem ook wel eens als laanboom-
pje langs onze straten, want hij heeft heel wat 
troeven. Eerst is er zijn groot donkergroen blin-
kend blad dat hij lang houdt vooraleer het in de 
late herfst begint te verkleuren naar donkerrood. 
Dan zijn er nu ook nog zijn dikke felrode bessen 
die zeer lang aan de boom blijven hangen en die 
je de indruk geven dat je naar een kerstboom met 
rode ballen staat te kijken. Bovendien geeft hij, 
zoals zijn wilde voorouders, in de lente een over-
dadige bloei van trossen witte bloempjes. Wie 
biedt er meer? Niet verwonderlijk dat deze boom 
een Award of Garden Merit kreeg van de RHS.
 

De kardinaalsmuts is een inheemse struik die we in de natuur regelmatig kunnen vinden  in houtkanten langs 
weiden en akkers. Hij heeft groene twijgen met daarop dikwijls kurklijsten. De bloemen van deze heester zijn 
nogal onopvallend, maar wanneer in de herfst de, op (kardinaals)mutsen lijkende zaaddozen rijpen, verkleuren 
ze naar roodpaars. Wanneer ze open springen komen de oranjekleurige zaadhuiden piepen. Dan valt hij wél 

duidelijk op en is het een mooie verschijning in 
tuinen en de natuur. Bovendien verkleuren de bla-
deren van veel cultivars vooraleer ze afvallen 
meestal heel mooi naar felrood in de herfst. Wie al 
eens kijkt naar Engelse tuinprogramma’s zal al 
gehoord hebben dat men hem daar de ‘spindle 
tree’ noemt. Het degelijke hout werd daar vroeger 
gebruikt om er onderdelen van het spinnenwiel 
(spindle) uit te maken.

Wanneer je in mei langs de plantenborders op Hof 
ter Saksen loopt kan je elk jaar één van de kardi-
naalsmutsstruiken zien die volledig behangen is 
met het spinsel van de kardinaalsmutsstippelmot 
die daar zijn waardplant in gevonden heeft. Deze 
kleine vlinder is een mineerder en legt zijn eitjes in 
de bladeren van waaruit dan de rupsen heel de 
plant kaal vreten en daarna hun spinsel achterla-
ten. Blijkbaar heeft de struik daar weinig last van 
want zes weken daarna staat hij weerom volledig 
in blad.

Er bestaan heel wat soorten en cultivars van deze 
planten. Een van de opvallendste zag ik onlangs 
bij een plantenkweker in West-Vlaanderen. Die 
had een cultivar (Euonymus carnosus ‘Fox Pride’) 
weten te selecteren die in de herfst zijn bladeren 
verkleurde naar diepdonkerpaars en met bloe-
men van rozig wit met pikzwarte zaden. Een pracht 
van een plant en een zelden gezien combinatie 
van kleuren.

In de tuin

François Seghers
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De loquat of Japanse wolmispel is een fruitsoort die 
je wel eens kan zien liggen in winkels in de Chinese 
wijken van grote steden. Ze lijken meer op gele prui-
men dan op mispels. Deze decoratieve Aziatische 
fruitbomen zie je nu ook af en toe in onze tuinen. 
Wegens, jawel, klimaatverandering kunnen ze hier 
overleven en gedijen ze hier redelijk goed, dank zij 
onze gematigde winters. Ik zag er zelfs een heel 
mooie staan in de gemeente Laken. Die was al meer 
dan zeven meter hoog. Blijkbaar doen ze het hier al 
jaren goed in een stedelijke en dus iets warmere 
omgeving. Sinds enkele jaren heb ik er ook een in 
mijn tuin. Die bloeit op dit ogenblik overvloedig en 
de bloemen geuren daarbij heerlijk. Nu is het enkel 
nog wachten op de eerste vruchten. Met wat geluk 
en een zachte winter zou dat wel eens kunnen luk-
ken. Dat exemplaar in Laken is het al eens gelukt. 
Fingers crossed!

Crataegus x lavalleei ‘Carrierei’.

De kardinaalsmuts bedekt met het spinsel van de kardi-
naalsmutsstippelmot.

Euonymus carnosus ‘Fox Pride’.

Bloemen van de loquat.

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

Als in november ‘t water stijgt , 
weet dat ge ‘t in de winter nog vaker krijgt.
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Frans Genijn en Anna Maria De Wachter
Van Liezele, provincie Antwerpen naar Wallaceburg, provincie Ontario

Op 3 oktober 1863 klonken aan de Kleine Amer in Kalfort-Puurs de geboortekré-
tjes van kleine Frans. Wist hij veel dat hij later zou huwen met Anna Maria die op 25 
september 1865 niet zo ver daar vandaan in de Lichtstraat in Kalfort geboren 
werd.

16 juni 1888 was hun grote dag: ze trouwden in Puurs en kregen elf kinderen. De 
familie kreeg de vrolijke bijnaam ‘Stjétjes’, dialect voor ‘Staartjes’.
Frans werkte in een zoutziederij waar, door te koken, zout werd gekristalliseerd uit 
het aangevoerde zeewater. Hij was ook herbergier. Er waren toen veel cafés die 
meestal werden open gehouden door de echtgenote, als tweede inkomen. In 
1911 was er volkstelling en daardoor weten we dat Frans ook nog bakker, winke-
lier en landbouwer was. Het was duidelijk moeilijk voor dit groot gezin om de 
touwtjes aan elkaar te knopen.

Nog in augustus van datzelfde jaar vertrok Frans naar Canada, samen met zijn 
pas gehuwde dochter Rosalia en haar echtgenoot Petrus Joannes Van Segh-
broeck. Waarschijnlijk vertrokken zij in Antwerpen met de Red Star Line naar 
Quebec of Montreal en bereikten ze Wallaceburg met de trein. Daar vestigden 
zij zich en bereidden de komst van de andere leden van het gezin voor. In het 
begin werkten ze in de plaatselijke suikerfabriek, tot ze een eigen boerderij 
hadden. De naam van Frans werd verengelst tot ‘Frank Genyn’. 

De familie Genijn nestelde zich definitief in de Nieuwe Wereld en zij integreerden 
zich volledig. Je mag wel zeggen ‘dat ze het er maakten’. Zij werden zeer talrijk en 
zij beperkten zich niet tot landbouw. De Noord-Amerikaanse tak van de Genijnen 
zwermde uit over Canada en de Verenigde Staten. Stamouders Frans en Anna 
Maria bereikten een hoge leeftijd en stierven in Wallaceburg. Anna Maria overleed 
op 29 juni 1948 en werd bijna 83 jaar. Frans stierf op 1 juni 1950 in zijn 85ste 
levensjaar.

Bron: Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

Vlamingen in Canada: toen en nu
Aflevering 1

An Van Daele en Frank Polet



6

Kruiswoordpuzzel 293

CRYPTO 119 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(2) Grieks eiland (4) Medisch-Pedagogisch Instituut (7) uit de weg (10) apart 
gebouw dat als woning, winkel of kantoor gebruikt wordt (11) natuurlijk opwel-
lend water (12) naar ~, naar evenredigheid (13) onder andere (14) denkbeeldige 
lijn die twee gebieden scheidt (16) slee (19) uiterste voor- of achtergedeelte ve 
schip (22) Europees land (24) antiblokkeersysteem (26) plotseling opkomende, 
sterk in intensiteit toenemende ster (27) Anonieme Alcoholisten (29) omstandig-
heid of eigenschap waardoor iets tot een doel kan dienen of voordeel kan opleve-
ren (31) schoonheid (32) gaan, imperatief

Verticaal: 
(1) muziekinstrument (2) valse draai of slag in een kabel of touw (3) ~ Simpson (4) 
stille stand (5) figuurtje bij bordspelen (6) zijn, 3e pers enk (8) het praten, veel ~ 
hebben (9) op die manier (10) dik vloeibaar afscheidingsproduct, vooral v naald-
bomen (12) Roland Garros (15) sinds (17) het trekken ve plaats naar een andere 
(18) schoon, zuiver (19) toestand v rust vd zintuigen en vh bewustzijn (20) netto 
(21) reptiel (23) audio/video (25) klein café (28) airconditioning (30) Universiteit 
Antwerpen

Oplossing kruiswoordpuzzel 292

Uit Melsele 25
Paul Staut

ONS 
ELSKE  

Zelfs de meest 
wijze uil 

Is ooit een dom 
uilskuiken geweest. 

Van lezer E.S. kregen we deze foto van de werkzaamheden aan de N70. En het 
moet gezegd worden: er komt schot in.

Hoe doen onze twee grootste ploegen het? Svelta Melsele speelt mooi voetbal 
maar de resultaten blijven uit zodat de club in de onderste regionen is geraakt. 
Zou niet mogen want de club is pas gedegradeerd naar eerste provinciale. De 
laatste wedstrijden toch wat punten gehaald.
Basics Melsele kampt met veel kwetsuren (de beste spelers Anthonis, Hockins en 
Gorremans saat aan de kant) maar de ploeg slaagt er toch in om mee te spelen bij 
de bovenste 4. Er zijn twee reeksen van 8 ploegen: de eerste 4 van elke reeks spe-
len dan met 8 voor de titel, de anderen voor de degradatie(meer dan 2 ploegen 
degraderen!)
Da andere (half-)Melseelse ploeg is AVO Asterix en die doet het knap: zij staat eer-
ste zonder verliesmatchen!.

Vanaf vrijdag 2 december kan men in de bib terecht.  Daar verkoopt men 
afgevoerde cd’s en dvd’s.  Een koopje.

Oxfam, wereldwinkel verzamelt tweedehands kinderboeken (tot 6 jaar) en 
zijn vanaf december in de wereldwinkel (ijzerhand) te koop.

Van vrijdag 16 december tot 8 januari kan men bij de dienst toerisme terecht. 
Er wordt weer een kerststallentocht georganiseerd.  En bij de toeristische 
dienst kan je terecht voor de wandelfiches.

Zondag 18 december kan je winteren op het fort Liefkenshoek.  Er zijn aller-
lei activiteiten en heel wat animatie. 

En vergeet niet dat van zaterdag 17 december tot zondag 8 januari er (einde-
lijk) opnieuw een ijspiste komt op de Beverse markt. Maar daarover meer 
nieuws in de volgende Klok.

JACQUES GEEFT RAAD
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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

Een geestig stuk voor en door jongeren. Over games, 
pesten en likes. Over Kings en Queens. 

Kwien, is een familiemusical van Muzart v.z.w.

Regie: Michiel Bral en Els Cools
Regi-assistentie : Joke Lamote
Script: Michiel Bral
Liedteksten: Michiel Bral en Els Cools
Muziek: Marc Verschelden
Zangcoach: Sofie Thijs en Myrthe Van Steenlandt
Choreo: Shana De Mulder en Julie Bral
Kostuumontwerp: Kathleen Vercauteren en Gizi Thielemans
Grafiek: Bert Bral

Muzart i.s.m. CC Ter Vesten

We gaan terug in de geschiedenis tot bij Benjamin 
Franklin (1706 – 1790).  Ieder kent hem vandaag nog 
als begaafd policitus (stelde o.a. samen met  Washing-
ton de Amerikaanse grondwet op) en was ook schrij-
ver, boekdrukker en moralist. Maar wij kennen hem 
vooral als uitvinder.  Zijn uitvinding van de bliksemaf-
leider (wie kent niet het verhaal van de opgelaten 
vlieger tijdens een onweer), hij vond de glasharmoni-
ca uit (waar Mozart en anderen melodieën voor 
schreven), vond de bril met bifocale glazen uit en lan-
ceerde  zwemvliezen aan de arm om sneller te zwem-
men.  Maar niet al zijn uitvindingen of voorstellen zijn 
vandaag nog gekend.  Het laten van ‘winden’ was in 
zijn tijd iets wat tegen de welvoeglijkheid botste. Van-
af de victoriaanse periode was het een beschaafd 
mens niet langer geoorloofd om in het openbaar aan 
de aandrang van zijn darmen te voldoen.  Franklin 
stelde voor om ampullen met parfum in de endel-
darm in te brengen.  Zo kon een beschaafd mens 
voortaan gedistingeerde winden laten.  Jammer dat 
er toen nog geen plastiek was uitgevonden en dat 
zijn geurverspreiders in glas of porselein moesten 
worden gestoken.  En als die stuk gingen, bracht dat 
een hoop ellende mee voor de man.  Vandaar dat zijn 
uitvinding nooit is gerealiseerd.  

Tijden 
veranderen

Jacques Bosman
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Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Alex Boeye was afkomstig van Haasdonk. Toen hij een jaar of vier was verhuisde zijn moeder met Alex, 
zijn zes broertjes en één zus naar een appartement in de blokken van de wijk Kiel in Antwerpen. Vader 
Boeye was overleden toen Alex, de jongste van de bende, amper één jaar oud was. Toen het oorlog werd 
en geen van de kinderen oud genoeg was om te gaan werken, deed moeder overdag het huishouden 
en ’s avonds ging zij de vloeren schrobben in een tabakfabriek. In dergelijke moeilijke omstandigheden 
was het in elk geval centjes tellen geblazen.
Na het zesde jaar van de lagere school ging de jongste Boeye naar het Sint-Lievenscollege. Omdat Alex 
misdienaar was betaalde de pastoor voor zijn studies. Een regeling die met meerdere kinderen werd 
afgesproken. Omdat hij in zijn schoolboeken meer tekent dan echte nota’s neemt raden zijn broers hem 
aan om “in de publiciteit” te gaan. En zo belandt hij op zijn veertiende in de tekenacademie. Alex is in die 
tijd een heel bescheiden jongen die, om de minste reden, rood wordt.

Het volstaat dat hij iemand op straat tegenkomt en het bloed stijgt hem naar het hoofd. Misschien had het wel te maken met de streng-katholieke opvoeding die hij 
thuis had gekregen. Maar toen hij in de academie geconfronteerd werd met naaktmodellen die moesten getekend worden, verdween zijn preutsheid als sneeuw voor 
de zon.
Hij werd lid van de scouts en … trommelaar bij de harmonie. Daar leerde hij Gustje Torfs kennen. Gustje leerde Alex mandoline spelen. Maar de jaren daarna verloren zij 
elkaar een beetje uit het oog. Het is pas later dat zij elkaar terug ontmoeten. Alex had zich intussen bekwaamd op gitaar en Gust probeerde om de accordeon onder de 
knie te krijgen. Nog een andere accordeonist, John De Wilde, sluit zich aan bij het tweetal. En zij zoeken nog iemand die heel laag kan zingen…Pol Bollansee wordt de 
vierde man.
Dit is het begin van een unicum in het Vlaamse muziek- en showgebeuren. Hier wordt de kiem gelegd voor het ontstaan van een ongeziene act. Er wordt gerepeteerd 
dat het een lieve lust is. De vier knapen passen zich wonderwel aan elkaar aan.
8 mei 1952 is de datum waarop zij officieel beslissen om samen verder te gaan. Als groepsnaam wordt gekozen voor “The Strangers”, in het Engels geschreven dus. Een 
naam die is weggeplukt uit het Nederlandse muziekblad “Tuny Tunes”. 
Een eerste echt optreden komt er in oktober 1952, op een bonte avond van de K.W.B.  Hun beperkt repertoire bestaat uit successen van anderen: Engelse, Spaanse, Fran-
se maar ook Nederlandstalige nummers van o.a. Johnny Kraaykamp en Rijk de Gooyer. 
In februari 1955 versieren zij – door toedoen van postbode Janneke Michiels – een optreden in brasserie Uilenspiegel  op het Astridplein in Antwerpen. Deze zaak werd 
uitgebaat  door Jaak De Voght die veel connecties had in de Antwerpse en Vlaamse showbizz. Toen deze Jaak De Voght en een zekere Maurice Callaerts hen introduceer-
den bij radio Antwerpen en voor enkele optredens voor een groot publiek zorgden, was dit de start van een carrière die decennialang zou duren.

(wordt vervolgd)

*Fietsen Vercammen in Haasdonk startte in 1986 met de verkoop en reparatie van 
fietsen. Dirk (58) en zijn vrouw Christine (57) stonden al die jaren met hart en ziel 
in de winkel, maar nu is de tijd gekomen om van de rust te genieten. “Onze uitjes 
naar de zee hebben ons doen inzien dat het tijd is om te ontspannen”, zegt het 
koppel. “We stoppen met een goed gevoel en een opgeheven hoofd.” 
Dirk zal de eerste maand de overnemers begeleiden. Het is de familie Paridaens 
uit Steendorp die zelf al meer dan zeven jaar een eigen fietsenwinkel runnen  
 
*Het Gentse Hof van Beroep heeft beslist dat de verkoop van 79 percelen land-
bouwgrond door het Gentse OCMW aan Fernand Huts nietig is. In 2016 kocht de 
topman van Katoen Natie de gronden in Zeeuws-Vlaanderen voor 17,5 miljoen 
euro van het Gentse OCMW. Het Hof van Beroep oordeelt nu dat de gronden 
onder de marktconforme prijs werden verkocht. 
De verkoop van de samengevoegde percelen  is door het Hof van Beroep nietig 
verklaard, die gaat dus niet door. De 79 percelen zijn in totaal goed voor meer dan 
450 hectare. Bij de schatting van de gronden in afzonderlijke percelen in 2015 
werd de waarde ervan op 20.531.000 euro geschat. De vennootschap Bijloke BV 
van Huts kocht de gronden echter voor 17.500.000 euro.  
De Belgische boer die protest aantekende tegen de verkoop van de gronden glo-
baal, vond dat er op die manier ongeveer 3 miljoen euro aan staatsteun werd ver-
leend. Wat een onrechtmatig voordeel opleverde voor de Bijloke BV van Huts. 
 
Na een hele serie schadegevallen is het kunstwerk De Waterbloem op het kruis-
punt De Pomp in Beveren op een sokkel geplaatst. Dat gebeurde na een reeks 
aanrijdingen door afdraaiende vrachtwagens. Het werk van Tinka Pittoors is geïn-
spireerd op een ‘waterbloem’ en werd twee jaar geleden geplaatst als sluitstuk van 
de heraanleg. Het is gemaakt uit robuust geplooid blauw staal. Het werk werd ech-
ter nog iets meer geplooid dan de bedoeling door afdraaiende vrachtwagens. Vier 
maanden na de plaatsing waren er al drie aanrijdingen geteld. Nu is het op een 
ronde betonnen sokkel gezet waarmee het probleem van de baan zou moeten 
zijn. 
 
*Sinds de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis kan het personeel van gemeen-
te en Sociaal Huis terecht in een personeelsrestaurant voor een warme maaltijd ‘s 
middags. Het restaurant staat ook ter beschikking voor de politiezone Waasland-
Noord. Een jaar na de opening heeft uitbater Sodexo echter de opzeg gegeven. De 
reden is dat het niet rendabel is omdat te weinig personeelsleden gebruik maken 
van de service. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is dat vooral te wijten aan 
de coronapandemie. “Veel mensen werkten toen van thuis en ook nu wordt er nog 
veel aan telewerk gedaan. Anderzijds is het ook de vrije keuze van de medewer-
kers om te kiezen voor een boterhammendoos of een maaltijd die ze moeten 
betalen. Het gaat voor alle duidelijkheid om een opwarmkeuken waar niet gekookt 
wordt.

ALLERLEI STREEKNIEUWS 
Roger Puynen

Een brief aan wie je mist
Op rouw, verdriet, gemis... staat geen vast moment.
Het komt en gaat, het zit verweven in de onderstroom van het leven. 
Want liefde overlijdt niet, liefde leeft verder.

We willen jou graag de tijd, ruimte en aandacht bieden om in alle rust een brief te 
schrijven naar de persoon die je nog elke dag mist.
Wat had je nog willen zeggen? Welke woorden werden niet gezegd of niet vaak 
genoeg gezegd?
Wat zou je hem of haar nu willen vertellen? Wat zou je vandaag zo graag willen 
kunnen delen?
Laat de woorden op het papier stromen vanuit je hart.

De geschreven brieven worden vervolgens per post opgestuurd naar een echt 
adres.
Elke brief wordt respectvol gelezen door een kunstenaar, die jouw woorden omzet 
in een (potlood)tekening.
Van deze hertekening ontvang je persoonlijk een afdruk (per post) als blijvende 
herinnering.

Een initiatief van Postkantoor 00/00/00 (want het verlies van een geliefde zet de 
tijd voor jou stil).

Praktisch:
‘Een brief aan wie je mist’ gaat door op dinsdag 13 december 2022 om 20u in de 
Kapel van de zusters (ingang langs de Bovenschool, Kallobaan 1, 9120 Beveren). Er 
wordt een bijdrage van 7euro gevraagd (ter plaatse te betalen).
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar de.rank.beveren@telenet.be

GUST
Och zei Gust, ik hoor dat Sinterklaas gearresteerd is.  

De reden ?  Witwassen van zwarte pieten. 
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SPORT
Gele ditjes, Blauwe datjes.

Rudi Beck

De bekerpartij Beveren-Antwerp eindigde op een 2-2 gelijkspel. Strafschop-
pen moesten beslissen wie verder ging, Antwerp haalde het met 2-4. In het 
verleden eindigden 9 andere bekermatchen van Beveren  ook onbeslist, 8 keer 
moesten toen ook strafschoppen beslissen wie won. In  het seizoen 1955-1956 
eindigde Beveren (3de klasser)-Club Luik(1ste klasser) op 1-1 en het reglement 
zei toen dat de ploeg met het hoogste aantal corners de match won (3-6 in het 
voordeel van Luik). De wedstrijd had plaats op tweede paasdag. Het was voor 
Beveren de derde bekermatch dat jaar en ook die twee voorgaande partijen 
hadden plaats op een feestdag (tegen Houdeng op Allerheiligen en op 
Ham-sur-Sambre op kerstdag). De bekermatchen trokken weinig supporters 
op die feestdagen en de KBVB besliste om in 1956 te stoppen met de Beker 
van België. Zeven jaar lang werd er geen bekervoetbal meer gespeeld. 
In 1964 werd de beker terug ingevoerd en bereikte derde klasser Beveren voor 
het eerst de 1/8ste finales (3-1 verlies op Cercle Brugge). In de 1/16de finales 
had het strafschoppen nodig thuis tegen tweede klasser Verviers. Invallers-
doelman HONOREE DE ROECK pakte twee penalties (5-3) . In 1965, 1966 en 
1967 werd Beveren drie jaar op rij uitgeschakeld in de strafschoppenreeks. In 
1965 thuis tegen Turnhout, in 1966 thuis tegen Olympic en in 1967 op Beer-
schot (Jean Janssens en Mon Goossens misten in de penaltyreeks nadat de 
match op 2-2 eindigde). 
In 1973 was er de bekerderby tussen Lokeren en Beveren. 10.500 toeschou-
wers op Daknam. Bij Lokeren zes buitenlanders in de ploeg (in het bekervoet-
bal gold de toenmalige regel van maximum drie buitenlanders niet). De match 
eindigde op 1-1 (Coninx en Tielemans scoorden). Er waren 14 strafschoppen 
nodig en Bob Van De Sompel trapte de beslissende binnen. 
Het meest dramatisch verlies met strafschoppen voor Beveren was in 1985 
toen het in de bekerfinale uitkwam tegen Cercle Brugge. Bij een 1-0 voor-
sprong verving het topschutter Erwin Albert en in de slotminuten ook nog 
spelmaker Heinz Schonberger. In blessuretijd scoorde Cercle de gelijkmaker 
op strafschop (het was voor de Bruggelingen de enige bal tussen de palen). In 
de strafschoppenreeks was Paul Lambrichts de enige die miste (op de lat). 
Veertien jaar(1998) later bleef Beveren-Westerlo 0-0 na 120 minuten . Bert 
Dhont en Martin Van Ophuizen misten voor Beveren. Bij Westerlo miste alleen 
Benoit Thans zodat Beveren eruit lag. In de kerstperiode van 2003 eindigde 
Westerlo-Beveren op 1-1 . Yapi Yapo, Joss Pehe, Igors Stepanovs, Emmanuel 
Eboue en Arsene Né zorgden voor een perfekte reeks. Beveren naar de kwart-
finale en later zelfs naar de finale tegen Club Brugge. 

Vorige week trok KSK Beveren naar Manchester om er in de Fenix-cup de laureaat 
van vorig jaar United of Manchester partij te geven. In een knappe partij die recht-
streeks te volgen was op You Tube met twee commentatoren ging geel-blauw met 
4-1 onderuit maar het was minstens de evenknie van de Engelsen. Het geleverde 
spel, de sfeer op en rond het veld zorgden er voor dat het verlies als een overwin-
ning werd gevierd. De eerredder van Jochen Vergauwen was een pareltje, net als 
de eerste twee goals van de Engelsen trouwens. Een goedkope strafschop en een 
laatste goal in blessuretijd zorgden voor overdreven 4-1 cijfers. Het werd een 
memorabele avond voor spelers, entourage van de club en de meegereisde sup-
porters die al hunkeren naar de volgende bestemming, Valencia. 

Voetbalfeest in Manchester.
Rudi Beck

LEK AT 
GEZEET 
IS 61

Van paardenvlees 
eten ga je niet 

hinniken, 
maar grinniken

Bela Bartok
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Oplossing Crypto 119:   
AFVAL  BRUTAAL   SMINKDOOS   AFSCHRIJVEN   
VOORTREKKEN   ONKUISHEDEN   PADDEN-
STOEL   LIJSTTREKKER   TELWOORDEN   TETTER-
GAT   CONTENT   ALSOF
   en dus …. FUNCTIETOETS

SK Beveren wil hogerop.
In het begin van het seizoen waren de ambities 
van Beveren nog niet duidelijk, of werden ze nog 
niet publiekelijk uitgesproken. De resultaten van 
de voorbije maanden hebben daar verandering 
in gebracht. “Promoveren is ons doel dit jaar”, stelt 
Gobin, de Franse CEO van SKB. We zullen uiter-
aard teleurgesteld zijn als we ons doel niet berei-
ken, maar dan zullen we er alles aan doen om dat 
volgend jaar wel te bereiken.” 
De ambitie op korte termijn is de promotie 
afdwingen. Maar wat op lange termijn? “We wil-
len een stabiele middenmoter worden in de 
Jupiler Pro League, waarbij we niet elke week 
tegen de degradatie moeten vechten. We willen 
mensen aantrekken omdat ze een mooi, ambiti-
eus project zien. Als club willen we een belangrijk 
onderdeel worden in de gemeenschap, waarbij 
iedereen welkom is. Dat hopen we binnen drie 
tot vijf jaar te realiseren.”

sPORT ANDERs 
Roger Puynen

De bekermatch tegen Antwerp werd op gang 
getrapt door ex-spits PATRICK GOOTS. De 56-jari-
ge Kempenzoon werkt nu als analist voor de 
Gazet van Antwerpen en is vertegenwoordiger 
voor een bedrijf dat gin produceert. Hij speelde 
twee seizoenen op de Freethiel (94-95 en 95-96). 
Telkens werd hij clubtopscorer met 14 goals. In 
1994 haalde Beveren hem weg bij het gedegra-
deerde Rc Genk en toen Beveren in 1996 zelf 
degradeerde vertrok Patje Boem Boem naar 
Sint-Truiden. Goots speelde tot zijn 40ste en ken-
de heel wat clubs : Dessel , Lommel, Beerschot, 
Kortrijk, Beveren, Turnhout, Antwerp, KV Meche-
len, Mol-Wezel, Thes Sport. Hij scoorde 158 goals 
in eerste klasse maar degradeerde wel 5 keer in 
zijn loopbaan. 

Aan de aftrap 
PATRICK GOOTS.

Rudi Beck

Na de Vlaamse titel die Femke De Bruyn 
behaalde in Beveren, moest ze aan de slag in 
Tielt om een gooi te doen naar de Belgische 
titel. 
Een titel die ze als U18 en later als junior reeds 
behaalde. Nu lag de lat hoger als eerstejaars 
senior. Geen gemakkelijke opdracht gezien 
haar loting. Ze moest van start tegen de 
Cubaanse Manzano waarbij ze de volle wed-
strijdduur nodig had om uiteindelijk winnend 
af te sluiten. 
Dan volgde de kamp tegen Heyns, haar trai-
ningspartner. Ze domineerde het grootste 
deel van de wedstrijd. Een kleine onoplet-
tendheid op het einde van de wedstrijd zorg-
de echter voor een tegenscore met Waza-Ari 
(half punt) waardoor ze in de herkansingen 
terechtkwam. 
Opnieuw opladen voor de kamp voor de 3de 
plaats is niet eenvoudig, maar Femke is hier 

schitterend in geslaagd. Ze kon deze kamp relatief eenvoudig afsluiten en dus het brons in de wacht slepen. De 
teleurstelling was wel groot aangezien ze kwam om te winnen. 
Maar toch weer een mooie medaille in haar reeds rijk gevulde trofeeënkast. 
Op naar volgend jaar.

FEMKE DE BRUYN BRONS OP BK SENIORS 

De aarde draait door
De aarde is een reusachtige draaimolen. Aan de 
evenaar draait hij met 1670 km per uur rond de 
aardas. In onze streken draait hij met meer dan 
1000 km per uur. Hoe komt het dat we daar niets 
van voelen?

De kracht die je ondergaat bij een draaiing heet de 
centrifugale kracht (middelpuntvliedende) die je 
naar buiten slingert. We kennen nog het experi-
mentje uit onze kindertijd waarbij we een emmer 
water rondslingeren zonder dat er ook maar een 
druppel verloren gaat. De grootte van de kracht 
hangt af van de draaisnelheid maar ook van de tijd 
die je over een rondje doet. Ondanks zijn hoge 
draaisnelheid doet de aarde als gevolg van zijn 
grootte er bijna 24 uur over. De middelpuntvlieden-
de kracht is daardoor klein. De zwaartekracht is vele 
malen groter, aan de evenaar zo een 290 keer zo 
groot. En die zwaartekracht werkt precies de ande-
re kant op, naar het midden van de aarde. Je wordt 
dus harder omlaag getrokken dan naar boven.
De aarde zou zo een 17 keer zo snel moeten draaien 
opdat we de draaiing zouden voelen.

De Wetenschapper

Wilfried Andries
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Ik ben geboren op een warme zondag in 
augustus 1949, dag waarop SK Beveren de 
promotie afdwong naar Bevordering 
(zoals mijn vader me ooit vertelde). Ik ben 
de oudste in een gezin met 2 kinderen. We 
verhuisden in 1952 van mijn geboortehuis 

in de Albert Panisstraat (waar mijn ouders inwoonden bij de ouders langs moeders 
zijde) naar het nieuw gebouwde huis in de Kerkstraat (nu Pastoor Steenssens-
straat), waar een jaar later mijn zus Lydia geboren werd. Na het doorlopen van de 
kleuterschool (H.Hartschool – thans Wegwijzer) en de lagere school (Gemeentelij-
ke Jongensschool Tijskenshoek in de Boerenstraat – thans Lindenlaan) ging ik naar 
de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas, waar mijn passie voor weten-
schappen verder werd aangewakkerd. Zes jaar later trok ik naar het RUCA om er de 
kandidaturen scheikunde te doorlopen en de licenties verder af te werken aan de 
RUG. De 5 doctoraatsjaren als Aspirant Navorser bij het Nationaal Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek die daarop volgden werden 11 maanden onderbro-
ken door de toen nog verplichte legerdienst. Meteen daarna kon ik aan de slag bij 
Afga-Gevaert, waar ik gedurende meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek 
gedaan heb. Nog voor aanvang van mijn legerdienst ben ik getrouwd met Marleen 
Smet, toen nog kleuterleidster in de Sint-Annaschool, later in de wijkschool 
Sint-Martenslaanschool (thans Tovertuin). We hebben 3 kinderen: Roosmarijn, 
Tineke en Stijn en 5 kleindochters: Neva, Iris, Leonie, Kaïla en Aube.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Tot mijn achttiende was dat vooral veel lezen en in de periode tussen mijn zestiende 
tot mijn vijfentwintigste mee organiseren en begeleiden van jeugdkampen bij de CM. 
Die laatste jaren werkte ik ook mee in de kerngroep van de Mill Mountain Club, met 
een bijzondere interesse voor film (waarvoor ik de filmfora inleidde). Op het einde van 
de zeventiger jaren was ik één van de mede-oprichters van volkskunstgroep Lange 
Stien en daar werd ik na enkele jaren dansleider. Volksdansen is ook na bijna 20 jaar 
Lange Stien ons hobby gebleven en we dansen met onze vrienden van Reintje Vos 
ondertussen reeds meer dan 20 jaar in het Vossenhol in Stekene.    Rond dezelfde 
periode op het einde van de zeventiger jaren werd ik actief in het plaatselijk bestuur 
van de Gezinsbond.  Vooral met de toen kersverse activiteiten (JEFI – jeugdfilmclub en 
watergewenning) hield ik me bezig. Toen er steeds meer jeugdfilms op televisie wer-
den vertoond nam de belangstelling sterk af, zodat na een vijftal jaren die activiteit 
gestopt werd. Watergewenning daarentegen werd na een zevental jaren (1982-1989) 
meer gewestelijk georganiseerd en uitgebreid met kleuterzwemmen en leren zwem-
men en kende met gemiddeld 120 deelnemers tot 2013 heel veel succes in het vroe-
gere gemeentelijk zwembad. Vanaf 2013 werd met de komst van LAGO De Meermin-
nen een nieuwe start genomen en momenteel heeft onze zwemclub ongeveer 250 
deelnemers uit ruim 20 gemeenten in de omtrek. Daarnaast is zang  en muziek (voor-
al klassiek) beluisteren eveneens een hobby. Ik heb ruim 25 jaar (waarvan 20 jaar als 
voorzitter) in het Onze-Lieve-Vrouwkoor (later Mater Dei koor) gezongen in de kerk 
van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, waar ik 35 jaar lector en cantor ben geweest (tot 
de zondagsmis er werd afgeschaft).
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
The Beatles op de eerste plaats, The Kinks en later Abba maar ook Nederlandstalige 
kleinkunst van o,a, Wannes Van De Velde,  Willem Vermandere, Boudewijn De Groot, 
Liesbet List, Herman Van Veen en zovele anderen.
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien? 
Klassieke muziek: het zal moeilijk worden om daarin een keuze te maken, want er 
zijn zoveel mooie werken. Mijn lievelingscomponisten zijn alleszins Schubert, 
Mozart, Benoit, Berlioz, Bizet, Grieg, Sibelius, Tsjaikovski, Dvorak, Borodin, Moes-
sorgsky en Rachmaninov. Keuze te over dus. Voorzeker wordt het het mooie slot-
lied (waarop we met ons koor de tekst “Wees stil mijn ziel” zongen) uit “Finlandia” 
van Jean Sibelius en de “Pelgrimsmars” uit “Harald in Italië” van Hector Berlioz. Zijn 
wij immers niet allen als pelgrims onderweg ? Ook Schubert met “Auf dem Wasser 
zu singen” en als er dan toch een lied niet mag ontbreken uit onze Vlaamse liede-
renschat dan houd ik het bij “Lied van mijn Land” op tekst en muziek van respectie-
velijk onze grote Wase dichter Anton Van Wilderode en mijn muziekleraar Ignace 
De Sutter.
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?   
In mijn lagere schooltijd op de Tijskenshoekschool (nu Lindenlaanschool) was dat 
korfbal en handbal, in mijn middelbare schooltijd en aan de universiteit voetbal en 
minivoetbal (vooral de laatste jaren toen het voor de meeste collega’s fysiek al wat 
minder begon te lopen).  Momenteel kijk ik (bijna) niet meer naar sport, ook niet op 
TV. Uitzondering maak ik voor Pyreneeënritten in de Ronde van Frankrijk, als die in 
de buurt van Foix passeren, waar ons Tineke woont en als we weten dat zij dan 
langs het parcours post vat.
Wie bewonder je?  
Alle uitvinders die baanbrekend werk hebben verricht met weinig middelen (1% 
inspiratie, 99% transpiratie, weet je nog?). Ik herinner me dat ik in de klasbiblio-
theek in het zesde leerjaar van de lagere school alle boeken over die uitvinders 
verslonden heb. Als ik dan toch iemand zou moeten noemen, dan is het Dmitri 

Mendelejev, wiens Periodiek Systeem van de Elementen me direct op het goede 
spoor heeft gebracht.
Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Thuis nog een lekkere Westmalle Tripel drinken, eventueel met een knabbeltje 
erbij, na een avondje volksdansen in Stekene.
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Als een zeearend (hoewel die eerder voorkomt in zoetwatergebieden). Wat moet 
het heerlijk zijn om boven de wateren te zweven en af en toe een visje op te pik-
ken…maar ook een eendje, een vogeltje of zelfs een konijntje…
Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Ik hou het bij klassieke heimatliteratuur: “De Witte” van Ernest Claes en “Pallieter” 
van Felix Timmermans (uit Lierke Plezierke, waar twee van onze kinderen wonen), 
en ook “Jongens uit de Polder” van Julien Van Remoortere, boek dat ik ooit van mijn 
vader als nieuwjaarsgeschenk gekregen heb.
Hoe kom je tot rust?  
Fietsen en wandelen, liefst met zicht op de weidse horizon van de zee.
Welk is je lievelingsgerecht?  
Rundstong met champignons in madeirasaus. Nostalgie naar vroeger...
Wat was je aangenaamste ervaring? 
Onze huwelijksdag (nu bijna 48 jaar geleden) en de geboorte van onze kinderen. 
Op professioneel vlak als onderzoeker bij Agfa-Gevaert: het behalen met ons onder-
zoeksteam van de Oscar voor cinematografie (met “Out of Africa”) en van de Gou-
den Palm in Cannes (met “The Mission”). Dat waren onvergetelijke hoogtepunten. 
Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
Was ooit Zwitserland (toen ik nog monitor was bij de CM), later Oostenrijk (waar we 
met onze kinderen op vakantie gingen). Momenteel België (vroeger de Ardennen 
en Limburg, maar nu de kuststreek). Sedert onze bezoeken aan onze dochter in 
Frankrijk houden we steeds meer van dat mooie land.
Beveren spant uiteraard de kroon, hoewel Oostende me steeds nauwer aan het 
hart ligt. En in mijn studententijd was het natuurlijk Gent (waar ook onze kinderen 
gestudeerd hebben). 
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Er zijn er zovelen die ik in de kijker zou willen zetten. Om niemand te vergeten en 
om niemand onrecht aan te doen denk ik dan toch het meest aan de vrijwilligers 
met langetermijn engagement in het verenigingsleven. Heel blij dat ik zulke men-
sen heb leren kennen en waarderen tijdens hun jarenlange onbaatzuchtige inzet 
in de verenigingen (Gezinsbond, Volksdans en de Koninklijke Piet Stautkring). 
Daarnaast ook de parochiepriesters met wie ik (in de jeugdclub en via de parochie-
ploeg) heb samengewerkt en die door hun inzet heel wat mensen in het vereni-
gingsleven geïnspireerd hebben.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?   
Nu we een tweede “stek” in Oostende hebben gaat mijn voorkeur uit naar de zee. 
“La mer” van Charles Trenet blijft me dan ook beroeren… met een knipoog naar de 
mooie Franse taal, die ik overigens verkies boven het Engels dat jammer genoeg 
steeds meer ons dagelijks taalgebruik besmet. Dan nog liever het Bevers dialect 
dat ik graag koester !
Wat is voor jou geluk?  
Samen met Marleen wandelen, fietsen, gezelschapsspelletjes spelen met onze kin-
deren en kleinkinderen en met hen feest vieren ter gelegenheid van verjaardagen, 
nieuwjaar, schoolfeestjes… En als het dan al eens lukt om er iedereen bij te heb-
ben, dan is het dubbel feest, want voor de dochter uit het zuiden van Frankrijk is 
het moeilijker om hier regelmatig op bezoek te komen.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Voor een lekker biertje: Westmalle Tripel, Oostendse Keyte, Rochefort 10°, Ostdonk-
se tripel… heerlijk. Tijdens een fietstochtje aan zee of in het Brugse Ommeland 
probeer ik steeds de mij onbekende streekbiertjes uit.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Een fietstochtje: stilzitten zit er niet in en tijdens het lezen dwalen mijn gedachten 
toch af.
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Ongetwijfeld Hof ter Saksen (onze achtertuin, zoals wij zeggen): heerlijk vertoeven 
doorheen alle seizoenen, telkens ook genieten van de tentoonstellingen in het 
kasteel en van Beeldig Hof ter Saksen in het park.
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)   
De klassiekers: Poetin, Trump en alle dictators en mensenrechtenschenders ter 
wereld.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren? 
Een tochtje naar Kallo op het stoeltje vooraan op fiets van mijn vader in het voor-
jaar van 1953 na de grote overstroming: huizen die tot aan de dakrand onder water 
stonden ! Ik was toen 3 jaar en 6 maanden oud. Daarnaast zie ik nog in de eerste 
kleuterklas van de toenmalige Heilig Hartschool de poppenkast, waarin de wolf 
met zijn bruine glanzende kop, lange rode tong en scherpe witte tanden een pro-
minente rol speelde en me de daver op het lijf(je) joeg.

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Erwin Steeman

Paul Staut



WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

Voortaan kan je terecht in een 
Huisartsenwachtpost, die heeft een cen-
trale post in de Prinses Josephine Char-
lotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee 
satellieten, één in Beveren-Waas (campus 
St.-Anna van het AZ Nikolaas) en één in 
Sint-Gillis-Waas (campus St.-Helena van 
het AZ Nikolaas). 

Het werkingsgebied van de wachtpost 
dekt het gehele Waasland en vervangt 
alle bestaande wachtdiensten tijdens 
de weekends en feestdagen.

De centrale wachtpost, met zittende en 
rijdende huisartsen, is permanent 
beschikbaar en geopend tijdens week-
ends en feestdagen.

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

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

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

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

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

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

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

colofon
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In het flatgebouw 
waar Riekes sinds 
kort op de tweede 
verdieping woont 
met zijn Marjet brak 
half november op 

een avond brand uit in een apparte-
ment onder het zijne. De brandweer 
was snel ter plaatse en ze oordeel-
den dat de bewoners van de hele 
tweede verdieping naar beneden 
moesten gehaald worden. 
Riekes en Marjet, alle twee wat suk-
kelachtig bij zulke reddingspoging, 
moesten via het raam van hun 
slaapkamer met de ladder naar 
beneden gehaald worden. 
Als de pompier die Riekes bij de arm 
heeft gegrepen om hem in de lad-
derlift te helpen, voelt dat de man 
beeft van de schrik. 
-Ik heb u stevig vast, meneer, zegt de 
brandweerman. Straks zijt ge bene-
den en gered; nog efkes op uw tan-
den bijten. 
-Verdomme, zegt Riekes, dan moe-
ten we terug want ik heb daarjuist  
mijn gebit op het nachttafeltje 
gelegd.

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Dat je VARKENSPOTEN hebt 
wordt van jou gezegd als je je 
schoen voor de linker- aan je 
rechtervoet hebt gestoken en bij 
de andere voet juist andersom. 
Het werd vroeger veel gezegd 
tegen kinderen die hun schoeisel 
verkeerdelijk hadden aangetrok-
ken. ‘Ge hebt uw schoenen var-
kenspoten aan’, klonk het dan. 
Ik heb een huisdokter gekend 
die voor onschuldige kwaaltjes 
steeds volkse adviezen gaf. Moe-
ders die vonden dat hun kind de 
voetjes scheef zette bij het leren 
stappen en die vreesden dat het 
kind daardoor over zijn eigen 
voeten zou struikelen, kregen de 
raad het kind ’s avonds met hun 
schoentjes aan in bed te stop-
pen maar dan op de manier van 
de ‘varkenspoten’. 
En bij het slapen ondervond de 
kleine daar geen hinder van. En 
een paar maanden later stapte 
het jongetje of het meisje zoals 
alle normale kinderen met …
rechte voetjes.

‘t klokzeel
Roger Puynen
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WIE ZOET IS KRIJGT LEKKERS… 
De geschiedenis van de stad Sint-Niklaas begint in 
1217, wanneer de bisschop van Doornik Gozewijn op 
advies van de pastoor van Waasmunster, de Sint-Ni-
colaaskerk opricht voor de eredienst van de heili-
ge Nicolaas, bisschop van Myra. De ligging van de 
stad was zeer gunstig voor reizende handelaars op 
de kruising van de wegen tussen Gent en Antwer-
pen enerzijds, en Brabant en Zeeuws-Vlaande-
ren anderzijds. 
Wijlen de bisschop van Myra zou volgens de legende 
drie arme buurmeisjes gekend hebben die hun 
bruidsschat wilden vergaren door in de prostitutie te 
gaan en dat kon de bisschop niet hebben. Daarom 
gooide hij drie nachten na mekaar een beurs met 
goud door het raam in hun huis. Dat was het start-
schot van een eeuwenlange traditie van het nachte-
lijk bezorgen van geschenken zonder zich persoon-
lijk te vertonen. Daarvan is de gewoonte afgeleid van 
chocoladen centen die men in een schoentje vindt.  
En men noemt hem ook de goed-hylik-man, wat 
goed-huwelijksman betekent, hij die voor een goed 
huwelijk zorgt. Vandaar de suikeren hartjes bij het 
snoepgoed. 

…WIE STOUT IS DE ROE. 
De Turken uit de streek van Myra zullen verwonderd 
opkijken als je hun vraagt wat ze weten over Sinter-
klaas. Het is daar nu een moslimgebied en christelijke 
zeelieden hebben in 1087 de relieken van Sint-Nico-
laas ontvoerd en ze brachten die naar Bari. Die Itali-
aanse havenstad was toen Spaans bezit en zo is de 
link gelegd voor het verhaal dat Sinterklaas jaarlijks 
per stoomboot uit Spanje naar onze streken komt. 
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. 

Roe = rijs =twijg = strafwerktuig. Samen met de zak 
van Zwarte Piet was dit het: schrikbeeld voor de stou-
te kinderen. Maar sinds de jaren ’60 van vorige eeuw 
wordt dat schrikwekkend deel van de straffende Piet 
geleidelijk afgebouwd.  
Terug nu naar de stad die zijn naam draagt en die er 
de laatste jaren mee uitpakt de Stad van de Sint te 
zijn met zelfs een huis van de Sint dat je kan bezoe-
ken en een jaarlijkse circustent op de Grote Markt 
met een hele show rond de Sint en de Pieten. 
Dat is toch wel wat anders dan hetgeen in de stad met 
oneerbiedige spot gezongen werd zo ‘n 30 jaar gele-
den. 

‘t ‘Was op de melodie van ‘Zie ginds komt de stoom-
boot’ en het ging zo ‘op zijn Sinnekloasses’: 
 
‘Dor komt dor ne stoemboet met roek uit zijn schaa 
Ik peis dat hij Kloas bringt, ga kikt dor eens gaa. 
Ik sien dor ne mijter, nen board en ne staf,  
En vlaggen, waal 50, ze wapren neig straf. 
 
Dor stot dor ne zwarten vanboven op ’t dek, 
Mi vrie groete angden, mi oegen lek pek 
Mi neig witte tangden, hij lacht nogal dwoas, 
Da sal wel die Piet zin, dien aalper van Klaos. 
 
Dor ston dor ook kingdren, ze maken laweit 
Ze zon beter braaf zin, die krijgen nog speit 
Want Piet – hij zou ‘t durven – die stik z’in een baol, 
Den iesten tot de lesten, gewoen allemoal. 
 
Ik zal geen namen noemen van zij die het zongen 
(omdat ik ze toch niet ken!) Maar als ze die tekst nu 
moesten zingen dan gingen ze bij Piet , gewoen alle-
moal in de “boal’. 


