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De brief van een lezer in onze rubriek ’t Klokzeel’ heeft nogal wat emoties losge-
weekt. Enerzijds blijkt dat het de mening is van veel mensen, maar anderzijds is er 
ook verontwaardiging dat wij dit publiceerden. Onze statuten vermelden dat we 
niet aan politiek doen, maar wel een stem willen geven aan de burger. We ston-
den voor een dilemma en hebben gekozen, een uitschuiver? In elk geval er werd 
duidelijk gesteld dat het om een lezersbrief ging en dus niet de opinie van de 
redacteur in kwestie was.

Een eeuw geleden was het voor vele mensen in onze contreien bittere armoede. 
Werkzekerheid bestond niet. De leefomstandigheden van de werklieden was 
minimaal met enge behuizing, ondermaatse hygiënische omstandigheden, 
latente ondervoeding. Het menu beperkte zich tot aardappelen, brood, soms 
aangevuld met vet, karnemelk, haring en boter. Vlees kwam vrijwel nooit op tafel, 
behalve wat spek en slachtafval. De eenzijdige voeding was de mensen ook fysiek 
aan te zien. Gebrekziekten als gevolg van tekort aan eiwitten en vitamines tierden 
welig. De geneeskunde stond nog in de kinderschoenen. Jonge moeders overle-
den aan kraamkoorts, tbc was overal aanwezig als de sluipende witte dood, de 
kindersterfte was hoog in vergelijking met nu. Dit alles leidt tot volgende boutade: 
vroeger was alles beter, maar het is gelukkig voorbij. 
Het is pas in de jaren vijftig van vorige eeuw dat er verandering kwam. Een zaak 
staat vast: de mensen van mijn generatie hebben zich steeds verbeterd. Het is niet 
te verwonderen dat het een tevreden generatie is. Hopelijk kunnen we het onze 
kinderen en kleinkinderen ook blijven aanbieden. 
Er dreigt arrogantie van diegenen die het te goed hebben en oogkleppen hebben 
om de echte problemen te zien. Ze zijn als de figuren in de parabel van de Barm-
hartige Samaritaan. Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho en werd overval-
len door rovers en lieten hem halfdood achter. Mensen die passeerden liepen met 
een grote boog om hem heen. Een Samaritaan die op reis was, kreeg medelijden 
met het slachtoffer, hij verzorgde hem en bracht hem op zijn rijdier naar een loge-
ment en betaalde aan de eigenaar de gevraagde som. Het verhaal kan gemakke-
lijk vertaald worden met als hoofdrolspelers overheid en oorlogsvluchteling op 
zoek naar logement.
Onze huidige samenleving heeft te maken met vele problemen: onderwijs, zieken-
zorg, vergrijzing, strijd tegen armoede, geestelijke gezondheid, werkloosheid, 
milieu, migratiestroom. Kinderen met een lege brooddoos, mensen die geen dak 
boven het hoofd hebben, mensen die hun job kwijtraken, vluchtelingen die geen 
opvang hebben, ouderen die dementeren… het is schrijnend in een welvarende 
maatschappij als de onze. Een samenleving mag zich niet onttrekken aan zijn 
kerntaken: opvoeding van jongeren, verzorging van zieken en ouderen, gastvrij-
heid voor mensen met problemen. In deze kersttijd moeten we aandacht beste-
den aan deze essentiële elementen want ze bepalen het niveau van een maat-
schappij. Vandaar dat we ‘de warmste week’ willen ombuigen naar ‘het warmste 
jaar’. Het is de kerst- en nieuwjaarswens van de voltallige redactie van De Beverse 
Klok voor onze lezers.

Het warmste jaar
Wilfried Andries
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Roosmarijn is geboren en getogen in Beveren. Ze is de dochter van Erwin en Mar-
leen Smet, allebei zeer actief en graag geziene deelnemers aan het Beverse vereni-
gingsleven.

Ze liep lagere school in 
de Sint-Anna- en de Hei-
lig Hartschool en voor 
haar middelbaar ging ze 
naar het instituut Berken-
boom in Sint-Niklaas. In 
de Chiro en in natuurver-
enigingen was ze ook 
een actief lid. De natuur-
vereniging JNM (jeugd-
beweging voor natuur en 
milieu) draagt ze hoog in 
het hart, jammer dat ze 
die niet eerder leerde 
kennen.
Hogere studies deed ze 
aan de universiteit in 
Gent waar ze de richting 
biologie met als speciali-
teit plantkunde volgde. 
Daar had ze onder ande-
re de gekende plantkun-
dige professor Paul 
Goedghebeur als prof. In 
Gent was trouwens ook 
een labo Mycologie, dat is 

de leer die zich bezig houdt met het onderzoek naar paddenstoelen. Voor haar 
thesis bracht ze een aantal planten en paddenstoelen en het natuurbeheer van het 
natuurgebied de Gulke Putten in Wingene in de provincie West-Vlaanderen in 
kaart. Haar eerste job was gids op de Milieuboot. Dat is een vzw die educatieve 
boottochten op onze Vlaamse waterwegen organiseert met als doel de mensen op 
een aangename manier inzicht te verschaffen in thema’s zoals waterbeheer, biodi-
versiteit en duurzame ontwikkeling in en om het water van rivieren en kanalen.
 
Een job vinden voor een paddenstoelenspecialist is niet eenvoudig, maar gelukkig 
was er op dat ogenblik bij Natuurpunt op het hoofdkantoor in Mechelen een 
vacature. Men had er namelijk van de Provincie Vlaams-Brabant en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest de opdracht gekregen om eerste een paddenstoelenatlas 
van de regio Leuven te maken op basis van oude gegevens die gedigitaliseerd 
werden. Daarna mochten ze de  paddenstoelen van Vlaams-Brabant en Brussel 
inventariseren en in kaart te brengen en er een boek over uit te geven.  Om die 
klus te klaren ging ze met collega’s mycologen (vooral gepensioneerden) op stap 

Roosmarijn Steeman
Natuurliefhebber, wetenschapper 

en paddenstoelenexpert
François Seghers
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Rond deze tijd drukken we met genoegen op de pauzeknop. Onze volgende 
editie verschijnt op 7 januari 2023. We wensen onze lezers een prettig eindejaar. 
Nog op zoek naar een ideaal geschenk? Wat dacht je van een jaarabonnement 
op onze ‘De Beverse Klok’ of onze uitgave ‘Kunstmo(nu)menten’ (in te kijken en 
verkrijgbaar in Standaard Boekhandel of bij de redactie).
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en stelde samen met enkele medewerkers twee 
nieuwe paddenstoelenatlassen samen.

Andere projecten waar ze aan meewerkt zijn onder 
andere opdrachten van de Vlaamse Land Maat-
schappij en van de provincies om beheerplannen 
op te stellen voor groengebieden en voor ecoduc-
ten. In opdracht van de stad Antwerpen brengt ze 
de groengebieden op het grondgebied van de stad 
in kaart en geeft ze beheeradvies. Het verschil tus-
sen groengebieden natuurgebieden zit hem in de 
functie. Natuurgebieden zoals de gebieden van 
Natuurpunt en ANB willen de natuur beschermen. 
Groengebieden hebben als hoofdfunctie recreatie 
met respect voor natuur.

In opdracht van Europa loop nu, via het INBO, een 
project waarbij de heel zeldzame plantensoorten in 

Vlaanderen moeten geïnventariseerd, in kaart 
gebracht en gerapporteerd worden. Deze inventari-
satie moet om de drie jaar gebeuren zodat men de 
evolutie, in goede of slechte zin, in het oog kan hou-
den en hierop gepast kan reageren. Planten zoals 
duingentiaan, honingorchis en grote bremraap 
kennen voor Roosmarijn geen geheimen meer. In 
de duinen vind je ze nog maar ze moeten wel één 
voor één geteld worden. Dit project coördineert ze 
als hoofd van een team medewerkers.

Nog een opdracht van haar is het sturen en leiding 
geven aan een ploeg validators die de waarnemin-
gen van fungi bekijken die ingegeven worden op 
Waarnemingen.be.
Tussendoor gidst en begeleidt ze natuur- en pad-
denstoelenwandelingen voor scholen, natuurver-
enigingen en voor iedereen die er interesse voor 
heeft.

Tijdens haar bezoeken aan de Koninklijke Antwerp-
se Mycologische Kring leerde ze haar man Wim Ver-
aghtert, ook een gepassioneerd natuurliefhebber, 
natuurgids en vlinderexpert, kennen. Daarmee 
woont ze nu, samen met hun twee kinderen, in Lier, 
zodat ze niet te ver naar haar job bij Natuurpunt in 
Mechelen moet pendelen.
Die plek hebben ze samen goed bekeken want vlak 
voor haar deur ligt het Natura2000 natuurgebied 
Steenbeemden, een gebied met natte hooilanden, 
broekbossen en vijvers. Daar zingen nog nachtega-
len en blauwborsten. Bovendien bloeit er in de len-
te het zomerklokje, een zeldzame plantensoort die 
in Vlaanderen bijna uitgestorven is. Ook ligt niet ver 
van hun woning het natuurgebied de Kessels Heide, 
een heidegebied dat gekend is om haar speciale 
soorten zoals de grijze zandbij, de boompieper en 
de boomvalk. De ronde zonnedauw, een insectene-
tende plantensoort, behoort daar ook tot de zeld-
zaamheden.

Volgens onze inschatting is Roosmarijn een van die 
gelukkige mensen die van haar hobby en haar pas-
sie haar beroep heeft weten te maken. 
We wensen haar dan ook, samen met haar gezin, 
nog veel plezier bij het uitoefenen van al haar 
projecten. Het zal de natuur ten goede komen!

Roosmarijn als gids.

Duingentiaan Zonnedauw.
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Biertje Pleziertje
Aflevering 12

Marc Cools en Johan Smet

Brouwerij Busschaert (Beveren Waes 1887-1954)
Statiestraat 84

Historiek
Brouwerij Camiel Busschaert Camiel (1857-1900) 
1887 tot 1900; Brouwerij weduwe Juliette Vander-
donckt  1900 tot 1914; George Busschaert  (1889-xxx 
) 1914 tot 1954
(Vermeld bij M. Friedrich(†), Brauerei-Verzeichnis Bel-
gien, Heidelberg, 1984)

Op 14 december 1887 vroeg Camiel Busschaert aan 
de gemeentelijke overheid de toelating om een 
brouwerij te mogen oprichten.

Na het overlijden van Camiel in 1900 nam zijn wedu-
we, Julliette Vanderdonckt, de leiding van de brouwe-
rij op zich. 
Later in 1914 werd de zaak overgenomen door hun 
zoon George Busschaert.
George moderniseert de brouwerij in 1925 door het 
plaatsen van elektrische motoren. 

Hij moest hiervoor een aanvraag indienen voor 
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke inrichtingen bij 
het provinciebestuur.  

De brouwactiviteiten van brouwerij Busschaert stop-
ten begin jaren 1950 mogelijk 1954. 

Volgende aflevering 
13”:    

“Vreed malleur te 
Beveren”…..

De ondergetekende Camiel Busschaert eigenaar te 
Beveren went zich eerbiedig tot U om de toelating te 

bekomen voor het inrichten van een bierbrouwerij op 
zijn eigendom alhier bekend bij kadasterplan sectie D, 

nummer 547 b…
14 december 1887

Bron: Handgeschreven brief door C Buschaert gericht  
aan de gemeente. (Document uit het archief Beveren)

aanvraag van George Busschaert 24/08/1925   
(document uit archief Beveren)

Fles brouwerij Busschaert

Reclameplaat “Ouden Bruinen” Br. Busschaert  en 
etiket “Extra Dubbel”

Het nog bestaande 
woonhuis draagt 

boven de 
voordeur de vermelding 

“18 – BROUWERIJ – 87” 
een verwijzing naar het 

oprichtingsjaar 1887 
van de brouwerij.

Huidige toestand van de mooi gerestaureerde statige brouwerswoning van Br. Buschaert.

Tijden 
veranderen

Jacques Bosman

Soms is het wel plezant om in deze rubriek de oorsprong van sommige 
woorden terug te vinden.  Zo botste ik onlangs op de oorsprong van het 
woord ‘Compagnons’.  Van de Frankische tijd tot de Renaissance lag er op 
tafel tussen twee eters een dikke snee brood waarop het vlees en de saus 
geserveerd werden.  Het woord ‘pain’ werd verdeeld tussen de twee tafel-
buren die daarom com-pain werden, ons latere ‘compagnons’.



We hebben de eerste winterprik achter de rug. Som-
mige nachten daalde het kwik stevig onder nul. Dat 
waren we niet meer gewoon. Wie vorstgevoelige 
plantjes heeft mocht zich niet laten verrassen en heeft 
maar beter tijdig voor bescherming gezorgd.
 
Op het einde van het jaar is het de gewoonte om even 
terug te blikken en te zien hoe het tuinjaar verlopen is. 
We kregen een droge en zonnige lente, enkel de 
maand april was kouder. Dat resulteerde in een mooie 
lentetuin met de schitterende bloei van pioenen, 
blauwe regen en heel wat bloembollen. Mooi weer tij-
dens de bloei van de appel- en perenbomen en fruit-
bomen in het algemeen heeft altijd als resultaat dat 
de bijen goed kunnen vliegen en er een goede bestui-
ving plaats vindt. Daar hebben we in de herfst het 
resultaat van gezien want de oogst aan fruit was dit 
jaar heel rijk.
In mei was er weer een ‘normale’ Chelsea Flower Show 
in Londen. Na die verwenste Corona pandemie en na 

een herfsteditie in 2021 was het weer een opluchting om in de derde week van mei de ‘greatest gardenshow 
on earth’ te kunnen bezoeken. Dat is telkens genieten want de RHS slaagt er toch elk jaar weer opnieuw in om 
het beste van het beste op gebied van tuinen en planten op de gronden van het Royal Hospital te presenteren. 

Dan kwam de zomer. Die zal de geschiedenis ingaan 
als de droogste en zonnigste sinds het begin van de 
metingen. Record na record sneuvelde. Aan de kust 
vierde het toerisme hoogtij en de toeristische sector 
beleefde een van zijn beste seizoenen aller tijden. 
Logisch toch, wanneer je op een uurtje rijden de zee 
en dezelfde temperaturen als aan de Middellandse 
Zee terug vindt.
Maar onze tuinen kraakten onder de droogte en de 
hitte. Wie houdt van een mooi groen gazon kon het 
maandenlang schudden. Op veel plaatsen was het 
één hoop miserie en bleven de meeste ‘kortegazon-
minnaars’ met een droge, kale en dorre mat achter. 
Uiteindelijk is gebleken dat na de regen weer alles 
goed gekomen is. Klimaatspecialisten voorspellen dat 
de uitzonderlijk droge en hete zomer die we dit jaar 

gekend hebben in 2035 een normale zomer zal zijn met vergelijkbare temperaturen en ontbrekende neerslag. 
Daar moeten we ons in onze tuinen alvast op voorbereiden. Bomen planten die voor schaduw zorgen is een 
eerste stap. Regenwater opvangen en wanneer de putten vol staan de overloop laten bezinken in onze tuinen 
zal noodzakelijk zijn. Er zullen ook meer en meer prairietuinen met droogteresistente planten verschijnen. En 
daar kunnen we zeker mee leven, want die kunnen heel mooi zijn.
 
De herfst bracht dan regen en binnen de kortste keren zagen we onze tuinen heropleven. Toch merkwaardig 
hoe snel die grasveldjes en de planten zich herstelden van die verschrikkelijke droogte. In september en okto-
ber en nog een groot stuk van november kregen we een mooie zachte herfst en konden we ons voorlopig, wat 
onze tuin betreft, weer met het klimaat verzoenen.

Een van de weinige plantensoorten die nooit van de droogte en de hitte weten zijn rozen. Hoe warmer en dro-
ger hoe beter, dat ondervind ik nu al jaren in mijn tuin. De droge wind zorgt er trouwens ook voor dat schim-
melziekten op rozenstruiken weinig kans maken. Ook druivelaars profiteren daarvan. Wie weet wordt ons land 
in de toekomst een echt wijnland en produceren we hier topwijnen? Daar is men hier voorlopig al goed mee 
bezig.

De kerst- en nieuwjaarsperiode is ook die tijd van het 
jaar dat men de hulsttwijgen binnen haalt. Hulst is de 
enige bladhoudende loofboom in onze streken. 
Indien men een vrouwelijk exemplaar in de tuin heeft 
én er in de buurt een mannetje staat kan de boom in 
de winter zo mooi overladen met rode bessen staan. 
Maar laat je niet verrassen door de merels en de lijs-
ters want hij kan op enkele dagen tijd gepluimd wor-
den van zijn bessen. Ilex verticillata is zelfs een blad-
verliezende soort die na de bladval staat te pronken 
met zijn ranke naakte twijgen vol bloedrode bessen. 
Heel speciaal! De plant is afkomstig uit het oosten van 
Noord-Amerika en het is een juweeltje in de winter-
tuin, op voorwaarde natuurlijk dat er tijdens de bloei 
een mannetje in de buurt geweest is.

In de tuin

François Seghers
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Winter

In dezelfde reeks ‘kerstperiodegroen’ kunnen we 
Maretak rangschikken. Maretak is een halfparasiet 
die enkel wat sap van zijn gastheer drinkt maar hem 
voor de rest met rust laat, want hij heeft bladgroen 
en doet dus zelf aan fotosynthese Je ziet hem in onze 
streken meer en meer in bomen verschijnen. 
Vogels  verspreiden de zaden die aan hun bekjes blij-
ven kleven of die via het darmkanaal langs achter 
weer te voorschijn komen. Met wat geluk komen die 
zaden dan op een tak terecht want in de grond kun-
nen ze niet kiemen. Het plantje heet ook niet zo maar 
vogellijm want het zaad kleeft geweldig. Maretak 
groeit enkel maar op gastheren die op kalkrijke 
grond staan zoals blijkt in bepaalde regio’s in Wallo-
nië. Over die plant heeft voor mijn part altijd een 
zweem van mysterie gehangen. Je zou je voor min-
der vragen stellen waarom je je geliefde moet kus-
sen onder zo’n (mare)tak.

Bloemtrossen van de blauwe regen in mei.

Pioen in volle bloei.

Hulst.

Ilex verticillata.
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De gemeente gaat een aantal gronden in het centrum van Melsele, in het gebied 
tussen de Burggravenstraat en Sint-Elisabethstraat, ter beschikking stellen van 
Pomona Puur Natuur, de coöperatieve vennootschap waar de boerderijwinkel 
gelegen naast het ‘Duvelsdammeke’ in de Kalishoekstraat deel van uit maakt.
In ruil voor dit gebruiksrecht engageert Pomona om de gronden te ontwikkelen 
als ‘open dorpsboerderij’ met een duurzaam, educatief en sociaal karakter. 
Burgemeester Marc Van de Vijver: “Pomona Puur Natuur kwam naar ons met het 
voorstel om op de gronden een open dorpsboerderij te realiseren: een boerderij 
met boerderijdieren, opengesteld voor bezoekers en passanten met een duur-
zaam en educatief karakter. Daar hadden we zeker oren naar omdat we dit gebied 
als open ruimte in het centrum van Melsele wensen te behouden en dit project 
ons een zowel mooie als zinvolle invulling lijkt.” 
Beide partijen hebben volgende doelstellingen voor ogen met dit project: De pro-
motie van de Korte Keten Promoten van seizoensgebonden en lokaal geteelde 
groenten, fruit en vlees volgend de principes van de herstellende landbouw. 
Bescherming van lokale hoevedieren.   Dieren hebben in een duurzaam voedsel-
systeem een essentiële rol.   Dieren dienen niet enkel voor vleesproductie maar 
spelen ook een rol voor het stimuleren van de bodemvruchtbaarheid. 
Op vraag van het gemeentebestuur zal er op de boerderij ook plaats zijn voor 
lokale hoevedieren of rassen die hier van oudsher gekweekt werden zoals: Vlaams 
paard, Oost-Vlaams witrood,  Houtlandschaap, Belgisch landras, Vlaamse giet, loka-
le kipen-, konijn-, ganzenrassen en andere neerhofdieren. 
Educatie Informeren en sensibiliseren van verschillende doelgroepen (scholen, 
verenigingen, geïnteresseerden …) over duurzame landbouwtechnieken, 
agro-ecologie en de bescherming van lokale hoevedieren onder de vorm van 
rondleidingen, boerderijklassen, workshops, educatief leerpad … 
De gemeente geeft de gemeentelijke gronden in gebruik voor een lange periode 
en financiële ondersteuning. 

…….

De werken op de Grote Baan, tussen het kruispunt met de Sint-Elisabethstraat en 
het kruispunt met de Schoolstraat, duren vermoedelijk nog tot eind januari 2023.
De huidige verkeerssituatie en omleidingen blijven gelden tot de werken zijn 
afgerond. Tot eind januari blijft de werfzone afgesloten voor gemotoriseerd ver-
keer, uitgezonderd voor bewoners (na de werkuren). 
Werfverloop
Momenteel trekken we nog de laatste meters beton voor de nieuwe fietspaden en 
gaan we verder met de aanleg van funderingen en boordstenen van parkeervak-
ken en voetpaden.
De plaatsing en in werking stelling van de nieuwe openbare verlichting is onder-
tussen ook in uitvoering.
Als de weersomstandigheden het toelaten krijgt de rijweg eerstdaags haar defini-
tieve afwerking in asfalt inclusief markeringen.
Vervolgens starten de klinkerwerken voor voetpaden en parkeerstroken. We wer-
ken eerst aan de noordzijde (kant centrum, inclusief Schoolstraat) en willen aan 
deze wegzijde klaar zijn voor de start van de kerstvakantie.
Van 23 december tot en met 15 januari liggen de werken stil. De aannemer heeft 
twee weken bouwverlof (kerstvakantie) met aansluitend een opleidingsweek.
Vanaf maandag 16 januari is de aannemer weer op post en kunnen we de zuidzij-
de (kant even huisnummers) afwerken. Als het weer geen spelbreker is, verwach-
ten we tegen eind januari 2023 klaar te zijn.
Enkele beelden van de werken tussen de Schoolstraat en Sint-Elisabethstraat
Vooruitblik naar laatste fase van het project
Wanneer de werken rond eind januari 2023 opschuiven naar de laatste fase, tus-
sen de Schoolstraat en de Carrefour, wijzigt de verkeerssituatie. Over de juiste 
timing van deze fasewissel en de verkeersmaatregelen die daarmee gepaard 
gaan, brengen we je begin volgend jaar op de hoogte. We kunnen je wel al vertel-
len dat deze allerlaatste fase vermoedelijk tot in de zomer van 2023 zal duren.

……

 Vanaf nu: E-bikes Donkey Republic beschikbaar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Locaties in Beveren: 

 Beveren bushalte Markt 
 Beveren station 
 Doel centrum 
 Haasdonk bushalte dorp 
 Kallo bushalte Dorp 
 Kallo steiger Waterbus 
 Kallo Fort Liefkenshoek steiger Waterbus 
 Kieldrecht bushalte kerk 
 Melsele bushalte Spoorweglaan (N70) 
 Melsele station  
 Melsele Gevangenis Poort van Beveren 
 Melsele P+R 
 Verrebroek bushalte dorp 
 Vrasene bushalte kerk 

Hoe fiets ontlenen?
Met de app op uw smartphone kunt u een fiets ontlenen, ontgrendelen en beta-
len. U pikt een e-bike op, en laat hem achter op een deelfietslocatie van Donkey 
Republic. 

Kostprijs
Tarieven, voorwaarden en een overzicht van de locaties vindt u op de website van 
Donkey Republic. 
https://donkeyrepublichelp.zendesk.com/hc/nl

Meer informatie
https://www.donkey.bike/nl/

……

Uit Melsele 26
Paul Staut
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Kruiswoordpuzzel 295

CRYPTO 121 
ZOEK HET WOORD

(OplOssing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) levensvocht in planten en dieren (3) meervoud (5) omhulsel ve vrucht of knol 
(8) gemakkelijk, snel (10) adres ve webpagina (11) het aards paradijs (12) luchtklep 
(14) compagnie (16) spits uitsteeksel aan de kop van dieren (17) uitroep (18) kaart- 
of dobbelspel (20) uit de weg (23) Rijksdienst voor Pensioenen (Fr) (24) nikkel (25) 
persoonlijk voornaamwoord (26) hemellichaam (27) zus of schoonzus v iemands 
vader of moeder (28) knaagdier

Verticaal: 
(1) muzieknoot (2) supermarktketen (3) miljard (afk) (4) naad tussen planken of 
stenen (5) type auto (6) motto (7) Vlaamse krant (8) hersluitbaar klittenband (9) 
landcode Tunesië (13) begrensde tijdruimte waarbinnen iets moet gebeuren (15) 
groep woningen, kleiner dan een stad (16) bespotting (17) rode kleurstof  (19) 
muziekgezelschap dat gezamenlijk zingt (21) zaadkorrel ve vrucht (22) straal-
vliegtuig

Oplossing kruiswoordpuzzel 294 ONS 
ELSKE  

Het mooiste wat het 
leven biedt is af en 
toe te dromen dat 
alles nog beginnen 
moet en ’t mooiste 
nog moet komen. 

Marcel De Bock overleed op 10 december. Hij werd 
geboren in 1931 en is de echtgenoot van Zoë Van 
Cranenbroeck. Ze hebben drie kinderen (Marian-
ne, Marleen en Johan) en konden genieten van 
hun klein- en achterkleinkinderen.
Marcel was werkzaam als stationschef in Beveren 
en lid van Okra. Tuinieren was zijn hobby met een 
groentetuin en de kweek van konijnen. Een kaartje 
leggen deed hij graag en elk jaar trokken ze een 
maand op vakantie naar zee. Hij was, zoals zovelen 
destijds, hevige supporter van SK Beveren in de 
glorietijd.

(met dank aan Marianne De Bock)

Op 14 december overleed Louis Engels, geboren 
1943 in Melsele als vierde kind uit een gezin van elf. 
Hij huwde met Christianne De Decker die hem nog 
niet zolang geleden is ontvallen.
Louis staat bekend als sociaal voelend en hij was 
actief in de arbeidersbeweging waarvan hij 14 jaar 
voorzitter was. In 1988 werd hij verkozen als 
gemeenteraadslid en een jaar later kreeg hij een 
mandaat in de Gewestelijke Huisvestingsmaat-
schappij waar hij voorzitter werd. Hij ijverde ervoor 
om mooie wijken te creëren met kwaliteitsvolle 
woningen en zorgde ervoor dat er werd op toege-

zien dat de woningen goed onderhouden worden.
Regelmatig ontmoetten we hem met zijn hondje op wandel in de buurt van 
zijn appartement in de Moretusstraat, steeds bereid voor een babbel.

Paul Goossens 
Paul is geboren te Waasmunster op 31 januari 1937 
en woonde het grootste deel van zijn leven op de 
Glazenleeuw in Beveren. Hij overleed te Wilrijk op 
25 november 2022 Hij was gehuwd met Juliette 
D’hooge, ze hadden twee zoons, Geert en Koen en 
6 kleinkinderen. 
Paul was een gekend figuur in Beveren want jaren-
lang was hij leraar technische vakken op het Bever-
se GTI. Hij gaf ook rijlessen in de VAB.  
Doordat zijn echtgenote Alzheimer kreeg, bouwde 
hij die rijlessen af om haar te verzorgen. Dat werd 
op de duur zo zwaar dat hij zelf samen met haar in 

het Antwerpse in het ziekenhuis moest behandeld worden. Hij herstelde en 
na haar overlijden werd hij opgenomen in een RVT in Wilrijk waar hij zich nog 
enige jaren verdienstelijk kon maken. 

De Beverse Klok betuigt haar medeleven aan zijn familie en vrienden.

In memoriam 
Wilfried Andries & Roger Puynen

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 
December zacht en dikwijls regen,  
geeft weinig hoop op rijke zegen. 
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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

Het is aan weinig verenigingen, en zeker voetbalploegen, gegeven om het een 
halve eeuw vol te houden. Zeker in de huidige tijd waar het verenigingsleven een 
serieuze deuk heeft gekregen en vele verenigingen  op zoek zijn naar nieuw bloed. 
VK Palamos vierde zijn gouden jubileum op 3 december  in kasteel Cortewalle en 
mag zich nu koninklijk noemen. Bij zo een viering is het moeilijk om elk lid terug te 
vinden en uit te nodigen en het risico bestaat om mensen te vergeten, maar de 
opkomst was talrijk, de hoofdkleur grijs.

De kiem werd gelegd in 1970 toen vrienden van de amateurvoetbalclub ‘de 
Browns’ op verlof gingen naar Palamos aan de Spaanse Costa Brava en de naam 
van de nieuwe ploeg hen in de schoot werd geworpen. VK Palamos was een feit en 
de stichtingsvergadering gebeurde in café Balanske. Initiatiefnemers waren Erik 
Meul  (eerste voorzitter), Luk De Wreede, Guido Onghena, Paul Van Moere en Louis 
Weyn. In 1972 trad men voor het eerst aan in tweede afdeling van Walivo en acht 
jaar later stapte men over naar ‘Het Land van Beveren’.
In 1992 bestond de club twintig jaar  en dat werd gevierd met een voetbalweds-
tijd tegen FC De Kampioenen. 1500 toeschouwers waren getuige en de opbrengst 
ging naar VZW Hof ter Welle. De uitslag is niet meegedeeld en ook niet belangrijk. 
Tijdens de toespraken viel op dat, naast voetbal, feesten ook belangrijk was: eten-
tjes, sinterklaasfeesten, uitstappen, gastronomische weekends, reisjes naar ’t bui-
tenland, oktoberfeesten in Winterberg, bezoek aan de Guinness brouwerij in 
Dublin… En om de vijf jaar terug naar de bron (Palamos). 

Om de vijf jaar was er telkens een jubileumfeest. Tussendoor werd er ook gevoet-
bald. Voorzitters waren in volgorde: Erik Meul, Luk De Wreede, Eric Lampaert en 
Walter De Maeyer.

Huidig voorzitter Walter De Maeyer en de leden van het feestcomité konden 
tevreden terugblikken naar een opkomst van een120  leden die tijdens de recep-
tie allicht herinneringen en anekdotes oprakelden die niet altijd voor publicatie 
vatbaar zijn. 

50 jaar Vriendenkring Palamos
Wilfried Andries

1971: Staand: Gaby Roelandt, Marc Bosman, Kris Donckers, Jef Hens, Luk De Wreede, 
Louis Weyn, Wilfried Verstraeten. Zittend: Wilfried Adries, André Beck, Guy Verhaert, 

Frank Roelandt, Walter De Maeyer, Walter Cockelbergh, Roland Evrard.
(archief De Beverse Klok)

Op de eerste rij: 
huidig voorzitter Walter 

De Maeyer, Erik Meul, 
Guido Onghena en Luk 

De wreede.
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Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Als ik mijn favorietenlijst van Spotify bekijk, valt het op hoe dikwijls de naam van Boudewijn de Groot voorkomt. Hij 
blijft voor mij de absolute top op gebied van Nederlandstalige populaire muziek. We leerden Boudewijn al kennen 
in de jaren zestig, zeventig van vorige eeuw. Op het lyceum in Haarlem had hij Lennart Nijgh ontmoet met wie hij 
– beiden beïnvloed door Franse chansons – poëtische liedjes maakte. Dat resulteerde in 1964 tot een eerste single 
“Een meisje van zestien”, een bewerking van het nummer “Une enfant” van Charles Aznavour”. De jaren daarna volg-
de een lange rij van grote hits. “Mijnheer de President” was de eerste Nederlandstalige protestsong. Daarna volgden 
nog klassiekers als “Het Land van Maas en Waal”, “Picknick”, Meester Prikkebeen”…enz. Dat laatste nummer was een 
duet met Elly Nieman, die later met haar man Rikkert Zuiderveld een duo zou vormen. In de jaren zeventig ging 
Boudewijn de Groot zich toeleggen op het produceren van andere artiesten maar af en toe maakte hij zelf nog wel 
eens een single zoals bvb “Als de rook om je hoofd is verdwenen” of “Jimmy”.
De samenwerking tussen de Groot en Nijgh was op dat moment zo intens dat ze ook hits voor andere artiesten 
begonnen te schrijven zoals “Malle Babbe” van Rob de Nijs.
In 1996 leverde Boudewijn met “Een nieuwe herfst” een verrassend sterk album af.

En, Boudewijn de Groot, 78 jaar ondertussen, heeft op dit moment opnieuw een nieuw album uit. “Windveren” is zijn veertiende studioalbum en het moet gezegd, Bou-
dewijn is het nog lang niet verleerd. 

Nog steeds staat hij op eenzame hoogte als componist, tekstschrijver en muzikant. Het album komt er, na een avontuur met de Nederlandse supergroep “Vreemde kost-
gangers”, waarin de Groot zijn krachten bundelde met George Kooymans van “Golden Earring” en Henny Vrienten van “Doe Maar”. Maar ook hier strooide corona roet in 
het eten.  Daarenboven werden in 2021 Kooymans en Vrienten ernstig ziek. Het project kwam bruusk ten einde. Vrienten overleed trouwens in april van dit jaar. 
Maar Boudewijn de Groot gaat dus ,in tegenstelling van wat velen dachten, naarstig door, zij het niet altijd even vlot. Boudewijn had wel de nodige teksten bijeen 
geschreven voor een nieuwe plaat maar de muziek kwam eerder moeizaam. Toch werd “Windveren”  een sterk album met muzikaal uiteenlopende nummers. Familieman 
de Groot is in de wolken dat kleindochter Aysha  (zelf als muzikant actief onder de naam Meis) te horen is op “Windveren”. Op het ondoorgrondelijke nummer “Shehera-
zade” zingt zij de vrouwenstem in.
Het laatste nummer van het album “Hoe meer ik dichterbij kom” is een ode aan zijn moeder die hij eigenlijk niet gekend heeft want zij overleed toen Boudewijn amper 
één jaar oud was.
Samen met het album verscheen ook een boek waarin de Groot de achtergronden van de nummers schetst en o.a. radio-icoon Frits Spits het belang beschrijft van Bou-
dewijn de Groot voor de Nederlandse popmuziek, ook nog steeds anno 2022.

In de Bosstraat liggen sinds begin december drie stapels van een tiental forse canadabomen van alle takken ont-
daan Zij omzoomden dezelfde weide en wachten nu om opgehaald te worden. Het is daar een stuk kaler gewor-
den. Kan je nu nog wel van Bosstraat spreken? 
De vraag Wanneer heb je een bos? dringt zich op en ik ging daarvoor te rade in de BRIEF VAN SIMON die elke keer in 
het tijdschrift Hortus ter Saksen, Beveren verschijnt. In de brief van december 2011 schreef Simon dat hij moest 
terugdenken ‘aan de cursus natuurgids die hij ooit in vervlogen tijden volgde. En waar de pertinente vraag gesteld 
werd: wat is een bos? Hoeveel bomen moet je hebben voor een bos? Zijn de Haasdonkse bossen bos? Ligt Hof ter 
Saksen in een bos? Een bosverbinding tussen Hof ter Saksen en Cortewalle: wat moeten we ons daar bij voorstel-
len? Een paar bomen samen vormen pas een bos als ze een oppervlakte van een halve hectare beslaan. Je zou dit 
kunnen vergelijken met een voetbalveld vol met bomen. Sommige mensen zeggen ook dat je pas van een bos kan 
spreken als 64% van de lucht bedekt is met boomtoppen. Dat betekent dat wanneer je naar boven kijkt in een bos, 
iets meer dan de helft van de lucht groen moet zijn. Het wordt duidelijk dat een bos meer is dan bomen alleen. In 
het bos leven naast bomen ook gewone planten en bloemen. Naast die grote verscheidenheid aan groen hebben 
ook verschillende dieren het bos als thuis. Zo leven er insecten, verschillende vogels en zelfs zoogdieren. Ze vinden 
er voedsel en bescherming. 
Zijn de ‘bossen van Haasdonk’ wel bos? Dat is monocultuur van sparren zonder onderbegroeiing: dus geen bos. 
Het Arboretum: geen bos... Het geboortebos: kan een bos worden als de onderbegroeiing gerespecteerd blijft en 
er insecten, vogels en zoogdieren kunnen huizen. Er is dus nog werk aan de winkel voor we over een geïntegreerde 
visie over het bos kunnen spreken.  
Een functie die hier zeker uitspringt is de waarde van het bos voor koolstofopslag en klimaatregeling. Het blijkt dat 
als we ons autogebruik willen compenseren we ca. 1 ha bos per auto nodig hebben! Want als je het goed bekijkt: in 
het Carboon tijdperk is er een enorme vastlegging van koolstof geweest die wij sinds de industriële revolutie netjes 
aan het opstoken zijn met het gebruik van kolen en aardolie. Als wij meer koolstof vrijmaken dan te binden dan 
werken we de veronderstelde normale klimaatafkoeling tegen. Of we hiermee gebaat zullen zijn is nog de vraag. 
CO 2-uitstoot zet een zichzelf versterkend proces op gang. De mens verscheen op het aardse toneel zo’n 40.000 jaar 
geleden, de aarde deed het toen al miljarden jaren zonder ons. Op langere termijn wordt de zon steeds warmer en 
groter. Over ruim een miljard jaar zou het daardoor op aarde zo warm zijn dat het grootste deel van het oceaanwa-
ter verdampt. Of we er dan nog zullen zijn zou wel eens van onszelf kunnen afhangen... Met deze apocalyptische 
overwegingen sluiten we 2011 af; ik neem me voor in het geboortebos toch maar een geboorteboom te planten 
voor mijn toekomstig kleinkind en hoop dat vele lezers dit zullen navolgen! 
En de brief eindigt als naar gewoonte met ‘ Lieve groeten, Simon’ 

Bedankt, Simon, dat ik een deel van je verhelderende tekst kon gebruiken.

OUDE VOLKSGEBRUIKEN 
Was het vroeger zoveel beter?

Roger Puynen

GUST
Och, zei Gust.  Als het waar is dat we gaan fusioneren met Kruibeke, krijgen we dan Antoine 
Denert als Schepen ?  Dan moeten we telkens we in het gemeentehuis komen alleman kussen.
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SPORT
Gele ditjes, Blauwe datjes.

Rudi Beck

Sommige spelers gaan lang mee. Zo speelt de 40-jarige ROBERT DEMJAN nog 
steeds op het tweede niveau in Slovakije. In het seizoen 2013-2014 speelde 
Demjan voor Waasland-Beveren . Hij scoorde twee keer in 28 wedstrijden. Zijn 
grootste successen kende hij in Polen bij Podbeskidzie waar hij 46 keer scoor-
de in 193 matchen. In Polen speelde hij ook nog een seizoen bij Widzew Lodz. 
De Slovaakse tweede klasser Povazska Bystrica is nu zijn werkgever. 
Met CHRISTIAN SANTOS hadden we ooit een speler uit Venezuela op de 
Freethiel. Om onduidelijke redenen brak de talentvolle Santos nooit door in 
Beveren. In Nederland lukte het wel bij Nec Nijmegen waar hij topschutter 
werd. Het leverde hem een transfer op naar het Spaanse Alaves. Nadien 
belandde hij bij Deportiva La Coruna, het Duitse Ossnabruck en het Chileense 
Colo Colo. Op zijn 34ste tekende hij een contract bij Juve Stabia, een Italiaanse 
derde klasser uit de buurt van Napels. 
Straks heeft SK Beveren er een zusterclub bij. Bolt wil het Deense Brondby 
overnemen, al stuit dat daar ook op supportersprotest. 

Sinds 1990 speelt Asterix Kieldrecht (dat later Asterix-Avo werd) op het hoogste 
niveau in het dames-volley. Dit seizoen is het team aan haar 27ste Europese cam-
pagne toe en kan het de kaap van 150 Europese matchen ronden. Europees begon 
het allemaal in 1994 toen het Franse Rc Club de Paris-Villebon de eerste Europese 
tegenstander was. Tegen Villebon (dat ondertussen niet meer bestaat werd met 
2-3 en 3-0 verloren). Deze maand was er een dubbele confrontatie tegen Herceg 
Novi uit Montenegro. In Montenegro werd met 1-3 gewonnen . Het team in Mon-
tenegro bestond uit Manon Stragier, de Nederlandse speelsters Laura Overwater 
en Nova Marring, Noor Debouck, Anna Koulberg, Britt Rampelberg, de 16-jarige 
Kaat Cos en Charlotte Krenicky. Charlotte Krenicky kwam over van Rc Genk waar 
ook haar zus speelt. Ze heeft Slovaakse roots maar is in België geboren . Haar oude-
re zus Baska  is in Bratislava geboren en heeft daarom een andere familienaam , 
KRENICKA. De zusjes stammen uit een echte volleybalfamilie (hun grootmoeder 
speelde nog op de Olympische Spelen voor Tsjechslowakije). De uitslag van de 
terugwedstrijd was bij het ter perse gaan nog niet bekend.  (foto Asterix Avo)

ASTERIX AVO op weg naar 
150ste Europees duel. 

Rudi Beck

Oud-spelers aan de aftrap, 
het was een traditie de 
afgelopen jaren op de 
Freethiel. Voor 2022 was 
de kers op de taart Heinz 
Schönberger, in 2010 bij 
het verdwijnen van KSK 
Beveren verkozen tot bes-
te speler uit de 85-jarige 
clubgeschiedenis door de 
fans. Heinz mocht de partij 
tegen Anderlecht Futures 
op gang trappen.
En Heinz had wat te vieren 
in 2022 want hij woont 
exact 50 jaar in België 
(achtereenvolgens in Luik, 
Diepenbeek, Kasterlee, 

Mechelen en uiteraard Beveren). Mister 50%, de dirigent, de regisseur, de motor 
van SK Beveren …de krantenkoppen in die tijd logen er niet om . Al blijft de mooi-
ste “Ich bin ein Beverenaar”. Heinz begon bij Heiringen uit zijn geboortestreek maar 
belandde als jong talent bij Bundesligaclub KICKERS OFFENBACH waar hij tussen 
1968 en 1971 actief was (zo speelde hij met Offenbach in september 1970 Euro-
pees tegen het Club Brugge van ondermeer Rob Rensenbrink, Raoul Lambert en 
Henk Houwaart). In 1971 werd hij uitgeleend aan Tasmania Berlijn , een tweede 
klasser toen. In 1972 verhuisde Heinz naar de Belgische tweede klasser Tilleur dat 
hem een mooi contract voorschotelde voor drie seizoenen. In plaats van promotie 
kwam er degradatie naar derde maar Schönberger deed zijn contract uit. In 1975 
haalde Rc Mechelen hem binnen en daar kon Heinz zijn grote talent etaleren. Zo 
belandde hij in 1977 bij Beveren (hij werd betrokken in een ruil met Jaak Roelandt 
en Fred Van Gremberghe)…
de zeven vette jaren van 
Beveren konden beginnen. 
Heinz won twee keer de 
beker, twee keer de landstitel, 
werd speler van het jaar, werd 
eens tweede en derde in de 
Gouden Schoen. In 1985 trok 
hij naar Westerlo en bij Svelta 
Melsele beëindigde hij zijn 
spelersloopbaan. Hij kwam 
nog terug naar de Freethiel 
als jeugdtrainer en was ook 
nog assistent bij het eerste 
elftal.
Heinz die zijn voetballoop-
baan combineerde met een 
job bij Combori (nadien bij 
Pioneer) wordt eind de 
maand 73 jaar. 

Aan de aftrap 
HEINZ SCHONBERGER.

Rudi Beck

Op de foto Heinz Schönberger 
als jong prof bij 

Kickers Offenbach. 
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Oplossing Crypto 121:   

WOUT  BEDROG   ESKADER   EXPRESWEG   APEN-
JAREN   GRONDPRIJS   EERSTEKLAS   DEKMAN-
TEL      BIJZIENDE   TELRAAM   ROLTRAP   ZEIKER    
en dus ….   WESPENTAILLE

JACQUES GEEFT RAAD
Als U deze Klok in handen krijgt is het volop 
kerstverlof.  De ijspiste staat op de Grote Markt 
en in chalet Den Uitschuiver is er op woensdag 
namiddag 28 december ‘clown Piko’ te gast. 
Op woensdagavond 4 januari kan U gratis van 
Uzelf een karikatuur laten tekenen door Maggy 
Jacqmin.

Op zondagnamiddag 29 december (om 15 
uur) en op woensdag 11 januari (om 20 uur) 
voert het Sven De Ridder Company het stuk op 
‘Ne Geestige Kerst’. Op het kerstfeest duikt er 
een ongenode gast op.  Bestaan geesten toch 
echt.  Info en tickets op. Tickets via www.ter-
vesten.be

En van maandag 26 december tot en met vrij-
dag 30 december kan U terecht voor de jaar-
lijkse familiemusical van Muzart.  Info en tic-
kets op hetzelfde adres.

Karl von Frisch (1886 – 1982), Konrad Zacharias Lorenz (1903 – 
1989), Niko Tinbergen (1907-1988)
Grondleggers van de ethologie

Ethologie of gedragsbiologie is een onderdeel van de zoölogie 
waarin de studie van het gedrag van dieren centraal staat. Het 
ethologisch onderzoek kwam goed op gang rond 1950 met het 
werk van de Oostenrijker Karl von Frisch met het onderzoek naar 
de bijendans bij honingbijen (zie later), de Oostenrijker Konrad 
Lorenz met onderzoek  naar inprenting bij pasgeboren ganzen en 
de Nederlander Niko Tinbergen. In 1973 kregen ze gezamenlijk de 
Nobelprijs voor hun werk.

Inprenting is het leerproces dat in de 
vroege levensjaren ligt. Konrad Lorenz 
deed experimenten met ganzen. Jonge 
ganzen die uit het ei komen volgen 
automatisch hun moeder. Lorenz toon-
de aan dat ze het eerste bewegende 
voorwerp zien als moedergans. Hij 
bewees dat jonge ganzen spontaan 
dachten dat hij hun moeder was en 
achter hem aanliepen.

Lorenz bewees dat het gedrag van 
zowel wolven als honden onderver-
deeld dient te worden in vier elemen-
taire  grondbeginselen: voedselverwer-
ving, voortplanting, vlucht, agressie. 

Altijd in deze volgorde, voedselverwerving is belangrijker dan voortplanting. Vlucht is altijd de eerste keuze 
voordat overgegaan wordt tot agressie.

In vrijwel ieder biologieboek kom je het meeuwenexperiment van Nikolaas (Niko) Tinbergen tegen. Dit is dan 
ook één van de beroemdste experimenten uit de geschiedenis van de gedragsbiologie. Kuikens van de zilver-
meeuw pikken tegen de snavel van de ouders en krijgen dan als beloning een hapje uitgebraakt voedsel. 
Wetenschappers wilden weten hoe de kuikens vanaf het moment dat ze uit het ei kwamen wisten dat ze naar 

die snavel moeten pikken om te 
bedelen voor voedsel. Het voedsel 
werd dan uitgebraakt voor de kui-
kens. Tinbergen bedacht een een-
voudig experiment om dat te 
onderzoeken. Hij maakte karton-
nen modellen van meeuwenkop-
pen en kwam er zo achter dat de 
rode stip op de snavel van volwas-
sen zilvermeeuwen voor de jon-
gen een prikkel is om te beginnen 
met pikken. 

Eureka!
Aflevering 55

Wilfried Andries

Zilvermeeuw met rode stip op de gele snavel.

LEK AT GEZEET IS 
Niets maakt kinderen mooier 

dan kleefhandjes bij het tafelen

Freek De Jonghe
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Geboren in 1948 (volgens 
Gerard Cox was geluk toen 
heel gewoon)  in Deinze. 
Na mijn huwelijk met Anaïs 
Derijcke uit het West-Vlaamse 
Oeselgem in 1972 (ja, ja, we zijn 
al aan onze tweede schijf van 
50 jaar bezig !) naar Antwerpen 
gaan wonen “op den Boule-
vard” en eind 1976 naar Melse-
le gekomen. Enkele dagen later 
woonde ik in Groot Beveren. En 
daardoor voel ik mij én Melse-
lenaar én Beverenaar. 

Onze twee kinderen hebben ons elk twee kleinkinderen geschonken. Charlotte is 
ondertussen een echte Limburger geworden, samen met haar man Tom en Lander 
en Louise. Olivier woont in Haasdonk, samen met echtgenote Nele en Pauline en Julie.
Mijn beroepsleven speelde zich af in de bankwereld (NMKN, ASLK en Fortis), ons 
sociaal leven binnen een vriendengroep in vooral Melsele en Beveren en in vereni-
gingen zoals Pasar, Beverse Filmclub en de koren waar mijn echtgenote in gezon-
gen heeft (Nele en Melos).

Wat is zijn je hobby’s?  
Wandelen, fietsen en cultuurreizen. Fotograferen en filmen. Zo ben ik al tientallen 
jaren (bestuurs)lid van de  Beverse Filmclub en voorzitter van de werkgroep Pasar 
Melsele.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?  
Vroeger volgde ik de popmuziek, maar dat is later overgegaan in jazz, blues en 
klassieke muziek. Ik ben dus die persoon die alle dagen minstens enkele uren naar 
Klara luistert. 
Engelstalig popnummer nr 1 is voor mij Champaign met How ‘Bout Us, Franse nr 1 
: Il est cinq heures, Paris s’éveille van Jacques Dutronc.
Nederlands : De Steen van Bram Vermeulen en Ruimtevaarder van Kommil Foo.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?                                                                 
Daar mogen ze nog lang mee wachten, maar als het dan toch zover is, mag daar 
Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt, een instrumentale versie van Benedictus van Carl 
Jenkins’ The Armed Man en Adagio for Strings van Samuel Barber bij zijn. En als er 
toch andere muziek gespeeld wordt, zal ik het toch niet horen.

Welke sport beoefende je? Welke sport zie je liefst op TV?   
Aan mij is een bijzonder matig voetbalspeler verloren gegaan. 
Mijn absoluut uitverkoren sport op TV is wielrennen. Omdat onze Limburgrse 
kleinkinderen ijshockey spelen kijken we ook naar die sport via op You Tube life 
uitgezonden matchen.

Wie bewonder je?  
Mensen die zich “smijten” in de zorg en voor anderen de wereld wat mooier en 
draaglijker maken. 

Wat is je ‘guilty pleasure’?                                                                                                         
Mijn bijna dagelijks ijsje als dessert na het avondeten.
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Een kat op een grote boerderij : eten genoeg en mijn “goesting” doen. Een soort 
Garfield. 

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
Ik lees nogal wat, maar vooral historische werken. Zo las ik onlangs een vrij dikke 
turf over Mei ‘68 en een over het Europa van de Belle Epoque. Geert Mak kan me 
ook boeien.
Maar een echt favoriet (fictie)boek zit daar dan niet bij 

Hoe kom je echt tot rust?                                                                                                    
Wandelen en fietsen met mijn echtgenote in eigen land of het nabije buitenland

Welk is je lievelingsgerecht?  
Ik eet nagenoeg alles. Als ik dan toch moet kiezen, zou ik opteren voor varkenshaas-
je, vakenswangetjes (met frietjes) en pizza waar zeker geen ansjovis en pikante 
salami op ontbreken. Dat alles op de wijze van chef Anaïs. En de wijnkeuze laat ik 
ook aan haar over. Dikwijls Spaanse of Italiaanse wijn. 

Wat was je aangenaamste ervaring?                                                                                          
Mijn huwelijk en de geboorte van onze kinderen en kleinkinderen.

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
Heel verre reizen zijn niet echt aan mij besteed. Europa is voor mij genoeg. Ik heb 
bijzonder mooie herinneringen aan een reis naar Noorwegen en een cruise op de 
Donau (Passau-Wenen-Boedapest)
Ik kom nog heel graag terug in Deinze en de Leiestreek (wandelen, fietsen en 
musea).

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Mercator en Vesalius, met een lichte voorkeur voor de eerste omdat hij binnenkort 
wellicht een groot Beverenaar is. 
De onlangs tot ereburger benoemde Clement Hiel is een Beverenaar die ik bewon-
der. En zoals hij eens vertelde op een lezing, omtrent de vraag waarom hij op een 
idee gekomen was en niet een van die honderden andere geleerde bollen in de 
USA…. omdat hij daar bovenop nog een portie gezond Melseels boerenverstand 
heeft en die andere niet.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?                                                                        
Zowel stad als platteland. Liever het bos.

Wat is voor jou geluk?  
Een toestand waarvan je in je diepste binnnenste ervaart dat dit voor jou “goed” is. 
De lat niet te hoog, maar ook niet te laag. En als je dan ‘s morgens opstaat en beseft 
dat er weer zo’n dag komt, dat is geluk.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?                                                                                   
Een tripel van Westvleteren of  Westmalle. 
Maar een Rochefort 8 of Chimay Bleu, da’s 
ook niet mis.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Graag wat bewegen met een fietstocht als 
het mooi weer is. Een boek bij slechter 
weer. En een (te) warme zomer zoals die 
van 2022 reken ik daar ook bij. Dan een 
boek in de schaduw.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Rietveld – Groot Rietveld – Lisdodde – 
Melkader in Kallo (en een stukje Melsele)

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)   
Eigenlijk niemand. We moeten zelf ons vuil opruimen i.p.v. van het ergens anders te 
deponeren. Laat de maan maar mooi blijven zoals ze nu is.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?   
De warmte van de volkse buurt in de straat waar ik de eerste 10 jaren van mijn 
leven heb gewoond, waar iedereen iedereen kende en kwam helpen waar en wan-
neer het nodig was. 

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Roland Van Kemseke

Paul Staut

Genieten van een lekker biertje? Vooral die eerste slok als je met maten (en met 
mate) het weekend inluidt. Tegenwoordig zijn ook alcoholvrije bieren op de markt.
Bierbrouwen is een kunst, het wordt al duizenden jaren op dezelfde manier gedaan. 
Mout, hop en granen worden eerst in water geweekt en de natuurlijke suikers 
komen langzaam vrij. Aan het zoete papje wordt gist toegevoegd, saccharomyces 
pastorianus voor pils, die de suikers omzet in alcohol, koolstofdioxide en smaak-
stoffen. De aromatische esters lossen beter op in alcohol dan in water, vandaar dat 
alcohol de smaakdrager is die moeilijk weg te denken is.

Om alcoholvrij bier te maken heb je twee keuzes. Of je luistert naar de chemicus 
die het bier zal verhitten zodat alcohol verdampt. Helaas samen met de alcohol 
verdampen ook de smakelijke esters en blijft er brouwsel over dat alles behalve 
smakelijk is. De chemicus kan de esters synthetiseren en toevoegen, maar esters 
opgelost in water hebben een totaal andere smaakexpressie.

De bioloog dus. Hij zal zoeken naar andere giststammen zoals Saccharomyces 
ludwigii die nauwelijks alcohol produceert en wel smaakmoleculen en koolstofdi-
oxide kan vormen.

De Wetenschapper
Alcoholvrij bier

Wilfried Andries



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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Als iemand begint 
over de gruwelijkhe-
den die de Russen 
bedrijven in hun 
oorlog met Oekraï-
ne, dan kan Riekes 

zich niet bedwingen en wil hij per sé 
de heldendaden van zijn eigen 
vader in WO II in geuren en kleuren 
te vertellen. 
Die Opa De Ben moet wel een stoere 
soldaat geweest zijn in de oorlog 
van 1940-’45. Hij heeft eens in een 
treffen rond het dorp Assenede 
geheel alleen wat overbleef van een 
halve compagnie Duitsers uiteinde-
lijk op de vlucht gedreven nadat hij 
vanuit zijn loopgraaf de ene na de 
andere Duitse soldaat had neerge-
schoten. De Duitsers die het over-
leefden vertelden hoe hun collega’s 
op bijna mysterieuze wijze uit de 
weg werden geruimd. 
De eerste keer dat de jonge Riekes 
dat verhaal uit de mond van zijn 
vader gehoord had, sprak hij de his-
torische woorden: 
-Waarvoor had het Belgisch leger 
die andere soldaten dan nog nodig? 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Daar is SCHIJN NOG GEDACHT 
VAN is een Zuid-Nederlandse of 
Vlaamse zegswijze die gewoon 
betekent dat hetgeen daar ver-
teld wordt in de verste verte 
gefantaseerd of gewoon gelo-
gen is. 
Met de laaghangende zon in de 
wintermaanden hebben chauf-
feurs en fietsers wel eens nood 
aan een pet met een grote 
SCHIJN om tegen de zon in te 
kunnen kijken. Een pet of een 
muts met een luifel of klep of 
‘schijn’ kan zeer nuttig zijn bij 
sportbeoefening of bij verkeers-
omstandigheden waarbij snel-
heid gevaar kan betekenen voor 
lijf en leden. 
Als van iemand gezegd wordt 
dat de schijn tegen hem is dan is 
het zo dat de omstandigheden 
het doen voorkomen of hij aan 
iets schuldig is of dat hij onwaar-
heid spreekt. 
En als iets maar schijn is dan 
bedoelt men ook een bedrieglijk 
voorkomen. 

‘t klokzeel
Roger Puynen
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ELEKTRICITEIT… 
In het grensgebied België – Nederland , meer bepaald 
in Kieldrecht, brandde voor het eerst een elektrische 
lamp in het jaar 1923, meldde zopas ’t Koerierke van 9 
december. Wellicht goed voor een herdenking volgend 
jaar: 100 jaar elektrisch licht in de Wase Polder. Hoe 
was het elders in het Waasland? 
Ons moeder Ivonne De Cock, werd geboren te Burcht 
in juni 1915. De dagen waren lang en er was weinig 
verlichting nodig. De Eerste Wereldoorlog was aan zijn 
tweede jaar bezig en het gezin van haar ouders Jef De 
Cock en Justine Van Hove telde nu twee dochters en 
twee zoons. Het jaar daarop zou er nog een zoontje 
geboren worden. 
Als het later op familiefeestjes over de jeugd van het 
gezin De Cock ging, dan werden daar altijd smakelijke 
verhalen verteld. Elke keer werd daar de koopmans-
kunst van August opgehaald die als jonge gast met 
zijn eigen kermispree de allermooiste en dikste stekel-
bessen (kruisbessen) gekocht had die achteraf toma-
ten bleken te zijn. Andere vertellers hielden het bij 
pruimen van het ras Reine Claude( in de volksmond 
‘riggeloten’). Ik kan geen nonkel of tante meer raad-
plegen om de ware toedracht te vragen. 
Van de oudste broer Theofiel werd om de zoveel maan-
den met veel overdrijving zijn bijna-verdrinkingsdood 
opgerakeld toen hij zich op het laagje ijs op de drink-
put voor het vee gewaagd had. 
Elke keer - bij de zoveelste navertelling van het voorval 
- werd die gebeurtenis zo aangedikt dat op den duur 
het halve dorp aan de redding had meegeholpen en 
indien er toen al radio- of televisieverslaggeving van 
zulke faits-divers bestaan had, dan zou de boerenjon-
gen uit de toenmalige Slijkhoek in Burcht tot ver in de 
omtrek beroemd geworden zijn. 

…VEROVERDE EEN EEUW GELEDEN… 
Maar we zijn begonnen met een stukje geschiedenis 

van de elektriciteit en daar was in WO I op de hoeve De 
Cock schijn noch gedacht van. Zoals bij de meeste boe-
ren werden in de winter petroleumlantaarns gebruikt 
om in de donkerste weken van het jaar bij te lichten in 
de stallen. Werd er met paard en kar op de openbare 
weg gereden, dan werd een brandende lantaarn aan 
de kar vastgehecht. 
Het vroegste elektriciteitsverbruik waarover mijn 
moeder vertelde was in Burcht bij een middenstander. 
Die had een gezin met kinderen van mijn leeftijd, zeg-
de zij en die hadden op school verteld dat ze thuis een 
radio hadden. Mijn moeder en haar oudere zus zijn in 
1927 in de tuin van die mensen naar de radio gaan luis-
teren. Dat was een hele belevenis voor de jongeren bij 
één van de eerste radiobezitters in Burcht. 
Even na het middaguur kwam de moeder van het mid-
denstandsgezin de klank afzetten met de uitleg dat de 
mensen die de uitzending verzorgden moesten gaan 
eten, dus zegde zij, is het best dat wij hen die middag-
rust gunnen. En zo werden de vriendinnetjes op vrien-
delijke wijze huiswaarts gezonden. 

…OOK HET PLATTELAND. 
Ik moest daaraan denken toen ik in de zomer van 1954 
een paar keer naar televisie gaan kijken ben voor de 
etalage van elektricien Fons De Weerd in de Peper-
straat te Beveren. Het was het succesjaar van 
West-Duitsland dat het in de finale op 4 juli met 3-2 
haalde van de grote revelatie Hongarije, na met 0-2 te 
hebben achtergestaan. 
Het gezin van Jef De Cock met 5 aankomende jonge-
ren, blaakte van werklust en er werd naar een grotere 
boerderij uitgekeken. Die werd gevonden in 1929 in de 
Zakdam in Beveren, thans Dweerse Kromstraat. Jef 
was niet alleen voorstander van hard werken, hij paste 
zich ook aan de moderne tijd aan en de hoevegebou-
wen op het nieuwe adres werden voorzien van elektri-
sche leidingen nog voor de verhuis.


