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Lees Onze-Lieve-Vrouw Bijstand krijgt nieuwe functie, lees p5. 

DE BEVERSE KLOK

Vanaf 40 jaar wordt men beschouwd als een mogelijke hartpatiënt en 
verschijnen de eerste tekenen van lichamelijk verval. Sport brengt redding 
en plots verlaten ‘sportarme’ mensen de luie stoel. In de jaren zestig van 
vorige eeuw is Cooper ermee begonnen en stelde hij een trainingsprogramma 
op, later volgde ‘start to run’. Joggen, trimmen en hardlopen werd een enorm 
succes. Maar gezond sporten doe je met gezond verstand.

Om de hoek loert het spook van de blessure die het gevolg is van 
overbelasting van de onderste ledematen. Bij elke stap krijgt het onderbeen 
een kracht te verwerken die ongeveer negen keer is van het lichaamsgewicht. 
Spier- en peesletsels zijn vaak het gevolg. In het begin is er een licht, knagend 
pijngevoel dat verdwijnt na enige uren rust. In een volgend stadium is er al 
enige last bij het begin van de sportactiviteit, die verdwijnt na de warming-up 
en terugkeert na de inspanning. Deze rustpijn is een eerste alarmteken. In het 
laatste stadium voelt de atleet regelmatig een stekende pijn, de druppel in de 
vorm van verdere belasting is klaar om de emmer te doen overlopen. De kruik 
gaat nog even te water maar zal uiteindelijk barsten met een barst in de pees 
of in kraakbeen of in het bot. Veel hangt af van het schokdempend vermogen 
van de ondergrond. De  Finse piste is ideaal, beton is te mijden. Het schoeisel, de 
schakel tussen mens en ondergrond, kan veel onheil voorkomen.

In het straatbeeld zijn ze regelmatig te zien, de jogger die denkt dat sport 
gelijk staat met ‘afzien’ en met een verkrampt gezicht kilometers vreet volgens 
schema. Training moet met geduld worden opgebouwd. Het is een misvatting 
dat men zichzelf moet pijnigen om fi t te worden. Aanvankelijk zal lopen worden 
afgewisseld met wandelen. Daarna kan worden overgeschakeld op een ritme 
dat het lichaam aankan. Om dit te bepalen is er de ‘praattest’: de  loper heeft 
nog net adem genoeg voor een gesprek met een medeloper.

Velen lopen om te vermageren. Net als diëten begint die intentie in het 
pashokje.Je ziet ze midden in de zomer met wee truien en een k-way in volle zon 
afzien. Nadien op de weegschaal denken ze twee kilogram te zijn verloren. Ze 
bedriegen zichzelf want het transpiratievocht dat ze kwijt zijn geraakt, wordt 
onherroepelijk door het lichaam gerecupereerd. Vermageren kan maar als met 
meer energie verbruikt dan men via voedsel opneemt. Om de energie geleverd 
door een zakje friet te verbruiken moet men één uur joggen of anderhalf uur 
fi etsen. En om de energie van een glas pils te verwerken moet men 15 minuten 
trimmen of 25 minuten fi etsen.

In elk geval kan verstandig sporten bijdragen tot het aanvaarden van het 
verouderingsproces. Maar men mag niet overdrijven. Men moet niet perse op 
gezette leeftijd de ten miles lopen of de dodentocht overwinnen. Niets maakt zo 
oud als de ijver om jong te schijnen. Er zijn ergere verliezen dan het verlies van de 
jeugd. Er wordt menig goed wijsje gespeeld op een oude viool.

Gezond sporten
Wilfried Andries
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De bezigheden van sommige mensen zijn moeilijk in één vakje onder te 
brengen en tijdens een gesprek ontdek je soms onvermoede en boeiende 
dingen. Zo ook met An Van Daele. Ze is afkomstig van Temse waar ze haar jeugd 
doorbracht, maar ze volgde de liefde naar Beveren waar ze nu het grootste deel 
van haar leven woont.
Haar beroepsleven speelde zich af in het onderwijs want ze gaf les in het tweede 
en vijfde leerjaar in de dorpsschool in Kallo. Nadien was ze zorgleerkracht in 
scholen in Kieldrecht en Melsele.

Voor An is muziek eten en drinken en 
haar leven. Ze ging van kindsbeen af en 
lang naar de muziekschool en speelt 
blokfluit en harp. Ze heeft ook haar 
hele leven in koren gezongen. Onder 
andere ook in het Beverse koor Acanthus. 
In 2014 richtte ze samen met nog vier 
andere dames het kamerkoor Cor@Cor 
(Van hart tot hart) op. De muziek die 
ze brengen is vooral folk, traditionele 
en oude muziek. Er wordt a capella en 

meerstemmig gezongen. An leidt het koor en kiest de werken die ze brengen. Ze 
zingen voor het plezier en treden hier en daar op aanvraag op. In 2024 vieren ze 
hun tienjarig bestaan en hopen tegen dan meer in de openbaarheid te kunnen 
komen.

De tweede rode draad in het leven van 
An is het vertellen van verhalen. Vooral 
verhalen voor kinderen. Haar droom 
was altijd het uitbrengen van een 
boek. Dat deed ze met het kinder-
boek met de titel Mali, een verhaal op 
rijm met prachtige illustraties van Yule 
Hermans. Maar er is meer op komst.
Een van haar kinderen, haar dochter 
Tanja, emigreerde samen met haar 
partner Jelger in 2011 naar Vancouver 
in British Columbia in Canada. Hun 
bedoeling was om daar een nieuw 
leven op te bouwen en er samen 
van de overweldigende natuur te 
genieten. Eerst stampten ze daar als 
hobbyfotografen een goed lopende 
zaak in huwelijksfotografie uit de 
grond. Maar zoals hier gooide Corona 
daar ook roet in het eten en moesten 
ze het anders aan boord leggen. Hun 
buitenhuisje of cabin zoals het daar 
genoemd wordt ligt op zeven uur 

rijden van Vancouver en wordt binnenkort hun definitieve woonst. De bouw die 
ze zelf volledig voor hun rekening nemen en hun avonturen kunnen gevolgd 
worden via Facebook en hun blog Cariboo Adventure.

An Van Daele
leerkracht, musicus en verhalenverteller

François Seghers

Haar eerste boek Mali.
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LEK AT 
GEZEET IS 64

Er zit meer filosofie in een fles wijn 
 dan in alle boeken

Louis Pasteur

ONS ELSKE
Weet je wat snobisme is? 
Zaken kopen die men niet graag ziet
met geld dat men niet heeft om indruk te maken
op mensen die men niet mag. 

De zaak van huwelijksfotografie wordt af-
gebouwd en een nieuwe zaak in het optimaliseren 
en maken van websites is al volop aan de gang 
(Chunckysquirrel.com). Momenteel wordt de cabin 
afgewerkt en de bedoeling is om de peperdure stad 

Vancouver achter hen te laten en dan vanuit hun 
buitenhuis in Horsefly bedrijven in en buiten Canada 
via het internet van hun diensten te voorzien.
Uiteraard heeft An haar dochter en schoon-
zoon reeds meermaals bezocht. Tijdens een van 
haar bezoeken in de streek bezocht ze de 
Queen Charlotte eilanden of in de taal van de 
plaatselijke Haida-mensen de Haida Gwaii. Dat is 
een eilandengroep op enkele uren vliegen ten 
noorden van Vancouver Island. Daar kwam ze zo 
onder de indruk van de overweldigende natuur dat 
ze, tijdens een kanotocht op een van de meren, als 
bij ingeving een verhaal over de Haida, hun manier 
van leven en hun gebruiken bijna letterlijk binnen 
kreeg. Bij dat verhaal moest dan ook een illustrator 
gevonden worden, liefst iemand van de Haida zelf. 
Na een tip van een medewerkster in het plaatselijke 
Haidamuseum in Daajing Giids trok ze daarvoor met 
het openbaar vervoer, al liftend en te voet naar het 
huis van de kunstenaar Nelson Cross, waar ze het 

Gestileerde voorstelling van de zalm door de Haida.

Canada is na Rusland het tweede grootste land 
ter wereld en heeft een oppervlakte van iets 
minder dan tien miljoen vierkante kilometer. De 
afstand tussen het uiterste punt in het oosten en 
het uiterste punt is het westen is zo groot als de 
afstand van de hoofdstad Ottawa tot Brussel. 
Over afstanden gesproken! British Columbia is 
de provincie die in het westen aan de kust met 
de Stille Oceaan ligt en is zo groot als Frankrijk 
en Italië samen. Vancouver Island is wat groter 
dan België en heeft op zijn grondgebied het 
gematigd regenwoud, een schitterend stuk 
natuur met bomen zoals de reuzenlevensboom, 
westerse hemlock en de Douglasden die tot 
achthonderd jaar oud kunnen worden. Canada 
bezit een ongelooflijke rijkdom aan inheemse 
volkeren (First Nations) en culturen. Hun verbon-
denheid met de overweldigende natuur en het 
spirituele waarbij de voorouders een zeer 
belangrijke rol spelen is uitermate groot. 
Verhalen waarbij iconische dieren zoals de zalm, 
walvis, beren en raven een hoofdrol spelen 
worden mondeling van generatie tot generatie 
doorgegeven.

Unizo Beveren
Wilfried Andries

Vanaf 1 januari is er een bestuurswissel van de 
afdeling Beveren. Dit werd samen met het 
jaarprogramma meegedeeld op de persmeeting. 

© Paul Van Landeghem.

In de Raad van Bestuur hebben Heidi Beck (Tennis-
centrum Beckhand), Tom Boven (Gumabo) en 
Françoise Cobbaert (Waasland Automotive) ontslag 
genomen maar zij blijven wel lid van de 
Algemene Vergadering. De mandaten binnen het 
Intern Overleg (Dagelijks Bestuur) werden op 
verzoek van de voorzitter Steven Tindemans (Aldak) 
en Kristien Mertens (Drukkerij Mertens) niet meer 
verlengd. Beide blijven echter wel actief in het 
Bestuursorgaan (voorheen Raad van Bestuur). 

Het Dagelijks Bestuur (voorheen Intern Overleg) 
wordt vanaf 01 januari 2023 gevormd door voorzitter 
Jo De Rycke (Gebr. De Rycke) , ondervoorzitter Inge 
Brocken (Derousseaux Grande), ondervoorzitter Jan 
van Baal (Groep Penneman),  secretaris Erik 
Roelandt (Unizo Beveren) en penningmeester Inge 
Vanhoutte (Inis advocaten).

De doelstelling blijft dezelfde: een goede samen-
werking met het gemeentebestuur en de gemeente-
diensten ten behoeve van de lokale ondernemers, 
de handelaars en winkeliers, de kleine en 
middelgrote ondernemingen, de lokale handels-
verenigingen en last but not least de lokale Beverse 
bevolking.

Nederlanders zijn kaaskoppen, maar wij ook. Er 
zijn meer dan 300 Belgische kazen. Een boterham 
met kaas, een salade met geitenkaas, een kaas-
plank, kaaskroketten, tomaat met mozzarella… De 
basis voor kaas is melk van koeien, geiten, buffels 
en nog andere zoogdieren. Voor het maken van 100 
gram kaas heb je ongeveer één liter melk nodig.  
Aan de melk wordt stremsel en zuursel toegevoegd 
zodat het eiwit caseïne samenklontert met het vet. 
De samengeklonterde substantie wordt wrongel 
genoemd, die drijft op de melkwei, een lichtgele 
vloeistof. Beide fasen worden van elkaar gescheiden 
en de wrongel ontwikkelt zich tot allerlei soorten 
kaas. Daarna wordt de wrongel ondergedompeld 
in een pekelbad. Het zout van de pekel dringt in de 
kaas, waardoor hij stevig en langer houdbaar wordt. 
De pekel bevordert de korstvorming en geeft smaak 
aan de kaas. Daarna volgt de rijping die tot een jaar 
kan duren.

Vegetariërs vragen zich af of je ook sojamelk en 
kokosmelk als basis kunt gebruiken. Het enige 
verschil is dat er geen caseïne of dierlijk vet aan te 
pas komt. Om de textuur en smaak op echte kaas te 
doen gelijken, zijn er dan wel toevoegingen nodig. 

De Wetenschapper
Kaas

Wilfried Andries

Wat blijft
MIJN BEURT

Wilfried Andries

De kaas moet vers uit Parma komen;
De pepers rood uit Pomerigio

De mascarpone moet geel-romig zijn
En jij moet zingen bij de wijn.

Ik zal een jonge kwartel eten,
Gestufft met mortadella en Toscaanse weed.

Je bloes hangen we voor het venster
Tegen inkijk en insecten.

Het fruit zal branden in je mond,
En wat je zingt wordt stilaan honger,
Branie, geblaf van ee jachtige hond.

Je buik met peperoni ingewreven
Lig je op tafel en je beeft.

Vorken en messen zijn verdeeld.

De koffie met kaneel gaat met
Onspreekbare syllaben door je keel.

Stefan Hertmans (1951)    

verhaal en de tekeningen bespraken. Ondertussen 
is het verhaal reeds in het Engels vertaald maar de 
besprekingen voor de illustraties zijn nog aan de 
gang.
Sinds haar dochter in Canada woont en ze haar 
regelmatig bezoekt, is de belangstelling voor dat 
land enkel maar toegenomen. Ze schrijft in het 
trimestrieel tijdschrift van de Vlaams-Canadese 
Vriendenkring over haar avonturen en trips die ze in 
de streek ondernomen heeft. Daarnaast interesseert 
An alles wat met de natuur in eigen land te maken 
heeft. Ze is lid van de Kern van Natuurpunt Beveren 
en volgt daarbij ook nog een cursus voor Natuurgids.
Van een bezige bij gesproken! 
Succes An!

Facebook en Blog: Cariboo Adventure.
Kamerkoor Cor@Cor, kamerkoor.coradcor@gmail.com
www.Chunckysquirrel.com
Vlaams-Canadese Vriendenkring, www.Vlacan.be
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“Vreed malleur te Beveren”
Echt gebeurt in Beveren……   
Gazet van Mechelen 30 november 1902

Gisteren nacht kwam de heer Smet, brouwer te 
Haesdonck, naar huisgereden, toen gekomen aan 
het kasteel Hof ter Schatzen, het gespan in de wal 
liep. De gendarmen Lemmens en Bauten, kwamen 
juist aan. Lemmens sprong de heer Smet achterna 
en gelukte er in na drie maal duikelen, hem op het 
droge te brengen. De toestand van den brouwer, 
die aan het hoofd gekwetst werd is hopeloos. Het 
paard is leven uitgehaald, doch zal er de dood 
bij vinden, vreest men. De gendarme Lemmens 
die den brouwer uit het water gehaald heeft is 
gewond aan de handen.

Gazet van Antwerpen, 23 juli 1903   
Een 4-tal maanden geleden, op een donkeren 
nacht en misleid door de duisternis geraakte het 
rijtuig van den heer brouwer Smet, van Haesdonk 
in de groote gracht, rond kasteel “Ter Saxen” 
gelegen. 
De heer Smet riep om hulp, gelukkiglijk waren 
daar twee gendarmen op nachtronde die kwamen 
aangesneld.

De moedige gendarm Lamers sprong 
ogenblikkelijk in ’t water, en gelukte er in Smet 
boven te halen.
Daarvoor ontvangt heden onze dappere 
gendarm Lamers, die nog erg gekneusd was, de 
welverdiende belooning der medalie van 1e klas. 
Onze welgemeende gelukwensen.

Bedenking… Enkele vragen stellen zich.
Was brouwer Smet nu dood of heeft hij overleefd? 
Het paard was dood, vreest men? Waar ligt “Hof Ter 
Schatzen” of is het “Hof Ter Saxen”…   Vier maanden 
geleden?? Gendarm Lemmens was moedig maar 
Lamers werd gedecoreerd… en waar is gendarm 
Bauten gebleven? 

We zullen de Gazet van Beveren moeten checken!?

Biertje pleziertje
De brouwers van Groot Beveren uit de kadasterkaarten van Popp

Aflevering 13
Marc Cools en Johan Smet



De winterwende is achter de rug. Op het 
noordelijk halfrond stond de zon op 21 
december letterlijk op haar laagste punt en 
was de nacht het langst en de dag het kortst. 
Sindsdien beginnen de dagen, eerst rustig 
maar stilaan sneller en sneller, te lengen. 
Tuiniers en natuurmensen kijken al uit naar 
langere dagen zodat ze weer volop aan de 

slag kunnen, want eerlijk, die donkere, gure en natte dagen rond deze periode na de feestdagen, daar word je 
niet echt vrolijk van.

De winterprik die we half december over ons heen kregen ligt al een tijdje achter ons. In de plaats daarvan 
kregen we rond de jaarwisseling temperaturen die we normaal gezien maar in de lente mogen verwachten. 
Uit waarnemingen blijkt dat  vijftig jaar geleden de bloei van de eerste hazelaars rond begin februari viel. Nu 
bloeiden de eerste hazelaars reeds vóór Kerstmis. Het gaat snel! In mijn tuin stond eind december reeds een 
narcis in bloei. En de paddentrek is zelfs al op gang gekomen. Kan het nog gekker?
Na de koudeperiode in december heb ik al mijn citrusplanten en andere vorstgevoelige boompjes en struiken 
weer uit de serre gehaald en buiten gezet. Daar hebben ze genoten van de regen en konden het stof en de 
ongewenste parasieten en kweldiertjes van hun bladeren spoelen. Ook de mezen en roodborstjes inspecteren 
de planten dan op hun zoektocht naar iets eetbaars. Dat is een gezondheidskuur die niet alle winters gedurende 
zo’n lange periode lukt, want uiteindelijk is de open lucht dé plaats waar planten zich het best thuis voelen. Ook 
voor kamerplanten overigens. Zet ze in de zomer tijdens een malse regenbui maar buiten, ze fleuren er echt van 
op en de luizen en andere predatoren verlaten de planten of worden opgegeten door hun belagers.

Een gevolg van de klimaatverandering is 
het feit dat je al maar meer zogenaamde 
kamerplanten ziet opduiken in onze tuinen. 
Één van die soorten is de vingerplant (Fatsia 
japonica), je kent ze wel, die altijd groene 
plant met de grote achtlobbige bladeren. 
Wetenschappers hebben ontdekt dat ze zeer 
effectief is op gebied van luchtzuivering. Ze 
zou zelfs gasvormige formaldehyde uit de 
lucht kunnen filteren. Je moet wel opletten 
dat het plantensap niet op je huid terecht 
komt want op een gevoelige huid kan het in 
de zon wel eens brandwonden veroorzaken. 
In een ver verleden hadden we zo’n plant in 
de huiskamer staan, maar toen ze veel te 
groot werd heb ik ze op een beschut plekje in 
de tuin geplant waar ze jaren gefloreerd heeft. 
Uiteindelijk is ze dan toch gesneuveld na 
een, toen nog (soms) voorkomende, strenge 
winter.

Bij mijn laatste bezoekje aan Londen is het mij nogmaals opgevallen dat ze daar in grote getale aangeplant werd 
in privétuinen en openbare parken. Daar stond ze eind december in volle glorie te bloeien. Mooi toch, want 

het is een mooie architecturale plant die een 
meerwaarde in onze tuinen kan betekenen.

In mijn tuin moet ik helaas het verlies melden 
van mijn veertigjarige oogappel, Transparente 
Blanche. Het zijn die appeltjes die als een van 
de eersten van het seizoen rijpen, zo rond half 
juli. Om ze te eten moet je vlug zijn want ze 
worden snel melig, maar voor appelmoes zijn 
ze superlekker. De soort is ook nogal gevoelig 
voor kanker en daar had hij bij mij ook al een 
hele tijd last van. In de winter van vorig jaar 
was dan ook al één van de hoofdgesteltakken 
afgebroken, zodat ik dan maar besloten heb 
om hem te rooien. Jammer, maar hij heeft 

In de tuin
Januari

François Seghers
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veel jaren zijn goede diensten bewezen. In de plaats 
komt een meerstammige Perzische slaapboom 
(Albizia jullibrizin). Die heb ik een aantal jaren 
geleden als kleine zaailing van een bevriend tuinier 
gekregen en heeft al die tijd ergens anders in mijn 
tuin op een wachtplaats staan groeien. Ik kijk er al 
naar uit wanneer die jonge knaap in mijn tuin zal 
staan bloeien, want het is een prachtig schouwspel 
wanneer de op verfkwasten lijkende bloemen met 
hun lange meeldraden in bloei staan.

Een hele leuke waarneming in mijn tuin tijdens de 
koudeperiode van december was het ijsvogeltje dat 
op zoek was naar iets eetbaars in mijn vijver. Wanneer 
er ijs op het water ligt hebben deze diertjes het heel 
moeilijk, want ze eten bijna uitsluitend kleine vissen 
en waterdiertjes die zich onder het wateroppervlak 
bevinden. Dan komen ze extra dicht bij de tuinvijvers 
omdat die, dichter bij de huizen, dikwijls het laatst 
dichtvriezen. De ene keer zat het op een tak die over 
het water hing, dan vloog het weer in de notelaar wat 
verder. Zo vloog het af en aan gedurende een klein 
half uur tot het verdween. Ik hoorde hetzelfde verhaal 
van vrienden maar met dat verschil dat ze nadien het 
ijsvogeltje dood in hun tuin aantroffen. Doodjammer, 
want van die vliegende juweeltjes zijn er niet te veel 
meer.

Ik wens alle lezers van ‘In de Tuin’ een mooi tuinjaar 
maar vooral een gezond 2023 toe! Geniet van jullie 
planten, tuinen en de natuur!

Citrus Hystrix.

Vingerplant- Fatsia japonica.

IJsvogeltje.

Perzische slaapboom.

Nog een tip: op donderdag 19 januari om  
20 uur organiseert Hortus ter Saksen een  
voordracht met als thema ‘De beste (vaste)  
planten voor bijen’. Meer info en het nieuwe 
voorjaarsprogramma vind je op de website 
www.Hortus-ter-Saksen.be. Iedereen is welkom.

Organisatie: Hortus ter Saksen i.s.m. de Wase 
Imkersbond
Spreker: Olivier Foubert, tuin- en landschaps- 
architect, Stedenbouwkundige, Medeoprichter 
‘Blije bijen’, Bestuurslid Wase Imkersbond 
Waar? Hoeve Hof ter Saksen, 
Hof ter Saksendreef, 9120 Beveren 
Deelname: 8 €/pp incl. drankje
Inschrijven via info@hortus-ter-saksen.be  
en overschrijven van 8 euro per deelnemer op 
rekeningnummer BE86 1030 5638 4350 van  
Hortus ter Saksen vzw met vermelding van: 
‘planten voor bijen’, en naam deelnemer(s
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Vlamingen in Canada: toen en nu
Aflevering 2 

Familie De Munck-D’ Hooghe

An Van Daele en Frank Polet

Henri De Munck en Madeleine D’ Hooghe, alle-
bei afkomstig uit Beveren-Waas, emigreerden 
met hun driejarig dochtertje Hilda in 1926  
naar Canada. Henri was timmerman van  
opleiding maar zoals de meeste emigranten 
wou hij werken in de landbouw.
Henri kocht bij aankomst in Canada onmid- 
dellijk een auto om zich met het gezin te  
kunnen verplaatsen. De afstanden zijn daar 
enorm. Ze gingen beiden aan de slag bij een 
tabaksteler, met de mondelinge overeenkomst 
dat ze op het einde van de oogst hun deel van 
de opbrengst zouden krijgen. Brute pech, want 

na een jaar hard werken, schoot er dat jaar niets over. Wel had Henri heel wat over de tabaksteelt geleerd.

Niet ver van wat de nieuwe thuis van het gezin De Munck werd, in Clear Creek (Ontario), was een schapen- 
boerderij van een vrijgezel. Die man toonde veel interesse voor de wagen van het gezin. Na de financiële  
tegenvaller van het vorige jaar besloot Henri om eens te polsen bij die buurman om zijn boerderij te kopen. 
Veel geld hadden ze niet, maar voor vijfhonderd dollar èn de wagen stelde de vrijgezel zich tevreden en de 
zaak werd verkocht. Men heeft die man nooit meer terug gezien.

Toen WO II begon, woonde het gezin dat intussen was uitgebreid met Blanche, Gabriël (Gabe) en Laura,  
al in Tillsonburg. Henri werd een succesvolle  
tabaksteler die zich had opgewerkt tot eigenaar  
van twee boerderijen waarop twee Belgische 
emigranten voor hem tabak teelden. Financieel 
zat het gezin op rozen.

Maar toen sloeg het noodlot toe. Henri stierf 
onverwachts op zeer vroege leeftijd; hij was pas 
48 jaar. Madeleine was genoodzaakt om de zaak 
alleen te runnen. Dochter Hilda trouwde onder-
tussen met Remie Miggens, afkomstig uit het 
Nederlandse Koewacht. Zij werkten verder op 
de ene boerderij terwijl de contractboer op de 
andere boerderij bleef.

Moeder Madeleine hertrouwde en liet de boerderij  
over aan zoon Gabe die intussen getrouwd was 
met Lea Herreman. Gabe teelde met groeiend 
succes tabak, net zoals zijn vader.

Sinds het overlijden van vader Henri in 1946 viel 
er een lange stilte in de contacten tussen de 
familie in België en die in Canada. Maar in 1974 
planden Gabe en Lea een reis door Europa en 
toen gebeurde het onwaarschijnlijke. 

Onze-Lieve-Vrouw Bijstand 
krijgt nieuwe functie

Wilfried Andries

Het onderhoud van kerken kost veel geld. 
Vele kerken in Vlaanderen krijgen een nieuwe 
bestemming in dienst van de gemeenschap. 
Onze gemeente speelt daar op in. Kerken zijn 
historische gebouwen, centraal gelegen en 
lenen zich voor socio-culturele activiteiten. De 
kerk, gelegen in de wijk van het ‘Congoken’ in de 
Nieuwe Parochie Pastoor Steenssensstraat, krijgt 
een nieuwe bestemming. Chiro Sint-Lutgard zal 
gebruik kunnen maken van de pastorij voor hun 
werking.

De gemeente zal daartoe een pacht-
overeenkomst afsluiten met de kerkfabriek voor 
een termijn van 50 jaar. Het bisdom Gent zal de 
kerk ontwijden of aan de eredienst onttrekken. 
Zolang deze procedure loop blijven  religieuze 
diensten plaatsvinden.

We kunnen ons voorstellen dat voornamelijk de 
wat oudere lezer dit met lede ogen aanziet. Het 
is helaas een teken des tijds.

Na wat rondbellen in het Brusselse, kwam Gabe  
terecht bij Herman De Munck in Beveren. Daar  
ontmoette hij eindelijk zijn Vlaamse familie. Uit deze 
ontmoeting groeide een intens en langdurig contact 
tussen beide families. 

Bron: Stijn De Munck  
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Kruiswoordpuzzel 296

CRYPTO 1 
ZOEK HET WOORD

PAUL STAUT

(OPLOSSING IN DIT NUMMER) ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

Horizontaal: 
(1) boven (3) vertering door vuur (7) telwoord (9) grond behorend bij en gelegen 
om een huis (12) ding (14) juweel (17) Chinees politicus en partijleider (18) 
Aziatisch land (19) Amerikaanse serie over een buitenaards wezen (20) maat voor 
de zuurtegraad (22) ve muur of gebouw uitstekend dak (25) operatiekwartier 
(27) meisjesnaam (28) zeer dunne plastic vellen (30) op dat ogenblik (31) groep 
v individuen, ve andere groep onderscheiden door een aantal erfelijke en 
lichamelijke overeenkomsten (32) rooms-katholiek (33) voor een bijzonder doel 
vastgelegd kapitaal

Verticaal: 
(2) platina (3) Belgische domeinnaamextensie (4) opstandeling (5) neus (Fr) (6) 
toneelstuk (8) gooiende beweging (10) falen, 1e p enk (11) cash (13) bakje troost 
(15) geluid ve aap (16) langwerpige, gele vrucht (21) spreek- en hoorgedeelte tele-
foon (23) kermis (24) vuilnis, slijk (26) papier om er voorlopige aantekeningen enz. 
op te maken (29) ruimtestation

Oplossing kruiswoordpuzzel 295

Met deze arts treden we binnen in het rijk van de biochemie. Hij studeerde 
medicijnen aan de universiteiten van Göttingen en Freiburg en daarna een jaar 
scheikunde in Berlijn. In 1930 werd hij docent aan de universiteit van Freiburg maar 
onder het naziregime werd hij in 1933 ontslagen vanwege zijn joodse afkomst. 
Hij verkaste daarom naar de universiteit van Cambridge faculteit biochemie. Van 
1954 tot aan zijn emiraat in 1967 was hij hoogleraar biochemie aan de universiteit 
van Oxford. In 1953 kreeg hij de Nobelprijs voor Geneeskunde.

Biochemie is de wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving van 
structuur, organisatie en functies van levende materie. De dynamische biochemie 
bestudeert metabolisme of stofwisseling: het geheel van chemische reacties 
die in ons lichaam plaatsvinden, enerzijds afbraak van stoffen (katabolisme) en 
anderzijds opbouw tot eigen lichaamsstoffen (anabolisme). Voedingsmiddelen 
leveren daartoe de nodige voedingsstoffen of nutriënten: macronutriënten 
(sachariden of koolhydraten of  suikers, lipiden of vetstoffen, proteïnen of 
eiwitten), water, mineralen en vitamines.

Krebs is vooral beroemd om de ontdekking van de citroenzuurcyclus, die ook 
wel naar hem de Krebscyclus wordt genoemd. Artsen worstelen tijdens hun 
opleiding met het vak biochemie, vaak tot wanhoop, met deze ingewikkelde 
cyclus. Het komt erop neer dat in de cel de chemische energie van glucose (dat 
ontstaat door afbraak van o.a. zetmeel en keukensuiker) en vet omgezet wordt 
in biologisch bruikbare energie. Als de koolhydraten (glucose) opgebruikt zijn, 
haalt het lichaam energie uit vetverbranding. Bij drastische vermageringskuur 
of hongersnood of niet behandelde diabetes, haalt het lichaam bij gebrek aan 
koolhydraten en vetten zijn energie uit eiwitten en degenereren de spieren. 

Deze wetenschappelijke benadering van de energielevering is de basis van 
duursporten. Wielrenners en marathonlopers moeten wetenschappelijk begeleid 
worden. Niet voor niets verorberen ze voor de inspanning een berg spaghetti om 
de nodige brandstof  (zetmeel, bron van glucose) te leveren. Het overaanbod aan 
koolhydraten worden omgezet in de reservestof glycogeen die later kan worden 
aangesproken. Het proces verloopt in aanwezigheid van zuurstof (aëroob proces) 
en de  rode bloedcellen die zuurstof transporteren spelen een belangrijke rol. Bij 
tekort aan zuurstof, vrezen de sporters verzuring van de spieren, want dan wordt 
glucose omgezet tot melkzuur (anaëroob proces). 

Eureka!
Afl evering 56

Hans Adolf Krebs (1900 – 1981)
De citroenzuurcyclus

Wilfried Andries

Afvallen kan als je minder calorieën 
inneemt dan je verbruikt.

Pijnlijke verzuring van de spieren 
door ophoping van melkzuur.
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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

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ 

Als in januari de muggen zwermen,
dan moogt ge in maart de oren ‘wermen’. 

Taalkronkels
Oorlam

Wilfried Andries

Vrienden van Hortus ter Saksen
Etienne D’Hollander (voorzitter)

Bakboord, stuurboord, aan 
de bak komen… Het zijn 
termen die ontsproten 
zijn uit de scheepvaart. 
Een oorlam heeft dezelfde 
oorsprong. Het is een bor-
rel die op een schip wordt 
gedronken. Eertijds was het  
een borrel die tijdens de 
reis als traktement aan de 

matrozen werd uitgekeerd. Het eigenlijke loon werd 
pas op het einde van de reis betaald. Het bestond uit 
jenever, aangelengd met een groot deel water. Het 
was enerzijds een methode om het loon uit te stellen 
en anderzijds om het water doormiddel van alcohol 
te zuiveren.
Volgens het etymologisch woordenboek moet de 
geschiedenis van het woord worden gezocht in 
Zuid Afrika waar op Kaap de Goede Hoop in de 17de 
eeuw nogal wat Maleise dwangarbeiders verbleven. 
De Hollanders die regelrecht uit Nederland kwamen 
doopte men ‘orang baroe datang’ (mens die pas 
aangekomen is, een nieuweling). Hollanders die uit 
Indië kwamen en via de Kaap naar huis terugkeerden, 
kregen de naam ‘orang lama datang’ (mens die lang 
geleden is aangekomen, oudgast). Orang lama 
datang werd verkort tot orang lama en nadien  
verbasterd tot oorlam.  De tijd die thuisvaarders aan 
de Kaap doorbrachten noemde met oorlammentijd. 
Ze waren berucht om hun drankzucht en zo zou de 
naam bij de borrel gekomen zijn.

Samen met een gloednieuw 2023 val ik met een gevarieerd en boeiend voorjaarsprogramma bij jullie binnen. 
Vanwege ons voltallige team wens ik ieder van jullie een voorspoedig en vreugdevol nieuw jaar toe met veel 
liefde voor planten, tuinen en de natuur! Het is opnieuw een uitgebreid aanbod met veel afwisseling. Tijd om 
samen met een frisse geest nieuwe en actuele inzichten op te doen. Zoals pientere Simon ons in een nieuwe 
brief vanuit zijn schuilplaats op Hof ter Saksen influistert, hangt quasi alles af van informatie-uitwisseling en is 
in de natuur alles wederzijds afhankelijk van elkaar. 
We doen er dus goed aan, met onze kennis en ervaringen aan kruisbestuiving te doen. Dat doen we door 
samen te werken met verenigingen uit de regio. De Wase imkers leren ons de beste ‘bij-vriendelijke planten’ 
kennen en met Tuinhier Haasdonk en Avansa Waas en Dender bespreken we ‘Permacultuur’ en bezoeken we 
‘eetbare en natuurlijke tuinen’. We gaan samen met de gezinsbond Haasdonk op blotevoetenwandeling door 
Hof ter Saksen. De gemeente Beveren organiseert een biënnale ‘Beeldig Hof ter Saksen’, de ‘Midzomeravond’, 
een zintuigentocht ‘Heb je ze alle 5? -wandeling’ en samen met Avansa ‘Plantaardig verven’. 
Uiteraard vervolgen we onze succesvolle activiteiten zoals de tuinenreizen, natuurtochten e.a. Pluk uit het  
programma wat jou interesseert, je zal het je niet beklagen. Over de uitbating van het tuincafé ‘De Orangerie’ 
in 2023 is ons voorlopig geen beslissing bekend. Zodra we nieuws hebben komt dit op de website. We kijken 
al even vooruit naar ons najaarsprogramma. Een datum die we alvast in onze agenda aankruisen is woensdag 
4 oktober 2023. Dan is de Leuvense klimaatwetenschapper Valerie Trouet onze gastspreker: ‘Wat bomen ons 
vertellen’ in het CC Ter Vesten. Ze werkte jaren als professor aan de universiteit van Arizona en wordt wereldwijd 
gewaardeerd omwille van haar klimaatonderzoek op basis van jaarringen van bomen. Recent is ze aangesteld 
als wetenschappelijk directeur van het nieuw opgerichte klimaatcentrum in ons land. Niet te missen! 

‘Wat bomen ons vertellen’ Woensdag 4 oktober 2023, 20 – 22.30 uur in CC Ter 
Vesten

 
Prof. dr. Valerie Trouet is een Leuvense bioingenieur, dendrochronoloog en  
klimaatwetenschapper vooral bekend van haar innovatieve studies van  
jaarringen in bomen. Sinds 2011 werkt ze aan de universiteit van Arizona 
en werd wereldwijd geapprecieerd omwille van de kennis die ze vergaarde  
met haar boomring onderzoeken. Het lukte haar om verbanden tussen de 

boomringen en de klimaatveranderingen veel duidelijker te maken. Haar onderzoek concentreert zich 
vooral op het klimaat in de afgelopen 2000 jaar en hoe dit het ecosysteem beïnvloedt. Maar ze kan nog 
veel meer over jaarringen vertellen…

(Foto: Koen Broos)



Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Uit Melsele
Paul Staut
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De Nederlandse Top 40 is altijd één van de belangrijkste hitlijsten in onze contreien geweest.  
De allereerste editie werd uitgezonden op zaterdag 2 januari 1965. Veronica-dj Joost den Draayer 
(Willem van Kooten) had het plan voor een wekelijkse hitlijst opgevat tijdens een bezoek aan  
de U.S.A. Hij leerde daar de nationale Hot 100 kennen, een hitlijst die door veel radiostations werd  
gebruikt om hun eigen playlist samen te stellen. Veel van die radiostations hadden trouwens hun eigen  
Top 40. Men koos bewust voor veertig omdat men ervan uitging dat veertig nummers op twee uur tijd  
konden worden uitgezonden.

Van Kooten stelde de Veronica-directie voor om in Nederland een soortgelijk systeem op te zetten. En op  
die tweede nieuwjaarsdag van 1965 was het zover. De eerste Top 40 – toen nog onder de naam “Nederlandse 
hitparade” -  was een feit. Er werd ook een gedrukt exemplaar uitgegeven waarin een advertentie stond met 
de vraag om Veronica financieel te steunen. Win-win zeker ?

Sinds begin jaren vijftig waren er wel al hitlijsten, maar dan enkel op papier, in tijdschriften als Juke Box, Muziek 
Parade en Muziek Expres.

Onmiddellijk was het programma een schot in de roos want de introductie viel middenin de hoog- 
tijdagen van o.a. The Beatles. In de eerste lijst stonden drie Beatles-nummers genoteerd: 
“I Should Have Known Better”, “If I Fell” en “I Feel Fine”. Dat laatste nummer was trouwens de allereerste nummer 
één van de Nederlandse Top-40. Op hetzelfde ogenblik bereikte die Beatles-single ook de eerste plaats in Groot- 
Brittannië en de Verenigde Staten maar in beide landen was het reeds de zesde nummer één voor de band uit 
Liverpool.

Ook The Rolling Stones en The Supremes stonden in die eerste Nederlandse lijst met drie singles  
genoteerd.

Maar wie denkt dat de Top 40 van 1965 alleen werd beheerst door rock ’n roll heeft het mis. Ook uiteenlopende 
internationale acts als Trio Hellenique, Adamo en  Freddy Quinn scheerden hoge toppen.
Ook “The French Song” van Lucille Starr, een nummer dat beter bekend is als “Quand Le Soleil Dit Bonjour au 
Montagnes” bereikte in februari de eerste plaats. Lucille Starr was trouwens een Canadese artieste en vandaar 
dat het niet verwonderlijk was dat veel van haar nummers een mengelmoes waren van de Engelse en Franse 
taal.

De allereerste top vijf van 2 januari 1965 zag eruit als volgt:

1. I Feel Fine van The Beatles
2. The French Song van Lucille Starr
3. Pretty Woman van Roy Orbison
4. Dolce Paola van Adamo
5. Harlekino van Imca Marina

Ann Cools (CD&V) uit Melsele neemt na 10  
jaar afscheid als voorzitter van de Gewestelijke 
Maatschappij voor Huisvesting. Partijgenoot David 
Van de Vijver volgt haar op vanaf 1 januari. 

Dat Ann Cools op 31 december afscheid zou nemen 
als voorzitter, werd reeds na de laatste verkiezingen 
afgesproken. De lokale partijraad van CD&V Beveren 
heeft nu David Van de Vijver voorgedragen als haar 
opvolger. 
David is 37 jaar oud en woont in Melsele samen met 
zijn vrouw Carolin en hun dochtertje Alice. David 
werd bij de vorige verkiezingen verkozen maar kon 
niet in de gemeenteraad zetelen omdat hij de zoon  
is van huidig burgemeester Marc Van de Vijver.  
Die onverenigbaarheid was er niet voor het  
directiecomité van de GMH waar hij de voorbije  
jaren ervaring opdeed Met de voorzitterswissel  
binnen GMH zet CD&V Beveren intussen de ingezette 
verjongingsoperatie verder. Eerder trad Laura Staut 
begin dit jaar toe tot het schepencollege en in mei 
2023 zullen Lien Van Dooren en Jeroen Verhulst haar 
daar vervoegen als opvolgers van Dirk Van Esbroeck 
en Raf Van Roeyen. Liesbeth De Groof uit Melsele 
zal de vrijgekomen plaats van David Van de Vijver in 
het Directiecomité van de GMH innemen. Ann Cools  
blijft zetelen in de Beverse gemeenteraad. 

...

Op facebook gevonden bij Peter De Brabander:  
een gedicht over Melsele gemaakt door Artificiële 
Intelligentie.
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Tyler Wolff weer weg.
Rudy Beck

 JAKOV FILIPOVIC.
Rudy Beck

Eén van de vertrekkers tijdens de nog lopende 
wintermercato is de 19-jarige Amerikaanse  
aanvaller TYLER WOLFF. Hij keert terug naar 
ATLANTA UNITED omdat hij op de Freethiel te 
weinig speelgelegenheid kreeg. Met het oog 
op de Olympische Spelen in Parijs 2024 was dat  
nefast voor Tyler. 

Tyler is de zoon van Joshua Wolff, 52-voudig 
Amerikaans A-internationaal die ondermeer 
ook actief was in Duitsland bij 1860 Munchen. 
De in Snelville (Georgia) geboren Tyler begon bij 
de jeugd van Columbus Crew (Ohio). 

Vandaar ging het naar Atlanta United (MLS) 
waar hij als 17-jarige in de eerste ploeg  
debuteerde (27 matchen, 6 goals). In 2022 
speelde hij 9 keer voor het beloftenteam van  
de USA en won met de USA Concaf U20 in  
Honduras door in de finale de Dominicaanse  
Republiek met 6-0 te verslaan.  
Bij SK Beveren kwam hij in de heenronde  
aan 7 invalbeurten (waarvan twee voor de 
beker). Scoren deed hij, eind augustus, in 
de vriendschappelijke wedstrijd in en tegen  
Westerlo (0-2). Ook tegen Patro Eisden  

(2-3 verlies) maakte hij een doelpunt. 

De 30-jarige verdediger JAKOV FILIPOVIC komt de 
Beverse verdediging versterken. De Kroaat heeft een  
marktwaarde van 1,2 miljoen euro en is daarmee  
veruit de duurste Beverse speler van het moment.  
Hij komt transfervrij over van het Wit-Russische 
Bate Borisov. Filipovic komt van de jeugd van 
NK Osijek. Op zijn 18de verhuisde hij in 2011 
naar Bijelo Brdo  waarmee hij twee keer pro-
moveerde maar de club kreeg geen licentie voor 
tweede klasse. Daarom verhuisde hij in 2014 naar 
Cibalia waarmee hij ook naar het hoogste niveau  
promoveerde. In 2016-2017 speelde Jakov voor Inter 
Zapresic(de ex-club van Modric). Daar haalde Lokeren 
hem weg. Voor Lokeren speelde hij 84 matchen  
maar vertrok er na wanbetalingen in 2020. Bij het 
Witrussische Bate Borisov won hij de Supercup en de 
beker in 2021 (tegen Isloch). In 2022 werd de finale 
van de beker verloren tegen Gomel. 
De voorbije drie seizoenen (het huidige inbegrep-
en) speelde hij Europees voetbal (in 20-21 de Europa 
League tegen CSKA Sofia), in 21-22 de Conference 
League tegen Dinamo Boekarest, dit seizoen de  
Conference League tegen het Turkse Konyaspor. 
In zijn periode bij Inter Zapresic speelde Filipovic  
drie keer voor de Kroatische nationale ploeg (tegen 
Mexico, Chili en China met toen in doel Livakovic die 
schitterde in Qatar onlangs).

Sport anders
Roger Puynen

De prestaties van wielrenner Remco Evenepoel 

in de Vuelta in het najaar werden door een 

Nederlandse journalist in het Algemeen Dagblad 

poëtisch bezongen met de woorden: 

‘Hij zit op een paard terwijl de rest hardloopt, 

hij snookert terwijl de rest biljart, hij laat zich 

door een chauffeur in een Rolls-Royce van de 

ene plek naar de andere brengen terwijl de rest 

erachteraan hobbelt met paard en wagen.’ 
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Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?

ROGER PUYNEN

Afdingen op de prijs
Afdingen op de prijs is een gewoonte die vroeger vooral voorbehouden was voor kopen op marktdagen. 

Sommigen zien het als een spel, anderen vinden dat afdingen genant. Toch is het in veel vakantielanden geb-

ruikelijk dat je probeert wat van de prijs af te krijgen  

Maar hoe pak je dat aan? 

1. Verdiep je in de gewoonten van het land 

Onderhandelen is niet overal gebruikelijk. In bijvoorbeeld India, Turkije, Egypte en de souks in Dubai is 

afdingen.de normaalste zaak van de wereld. Maar in Canada, Australië, Japan en de Verenigde Staten word je 

raar aangekeken als je probeert wat van de prijs af te praten. Wil je geen modderfiguur slaan, check dan voor 

je vertrek wat de gewoontes zijn in je vakantieland. 

2. Weet waarop je wel en niet kunt afdingen 

Het ook belangrijk om te weten over welke zaken je wel en niet kunt onderhandelen. In veel landen valt er wel 

wat van de prijs af te krijgen bij een taxirit of aankoop op de markt. Maar hoe zit dat met spullen in de winkel 

of een hotelkamer? 

3. Timing is cruciaal 

Voor het eindresultaat kan het tijdstip waarop je gaat onderhandelen wel wat uitmaken. De kans dat de 

marktkoopman wat water bij de wijn wil doen is groter aan het eind van de dag dan in de ochtend. Hij wil 

graag van zijn handel af, en zal sneller bereid zijn jou tegemoet te komen. 

4. Het draait om vraag en aanbod 

Ook drukte of rust maakt een wereld van verschil. Wemelt het van de toeristen en zijn er weinig handelaren 

met een vergelijkbaar aanbod, dan zal het lastiger zijn om wat van de prijs af te krijgen dan op een rustige 

markt met veel markt- publiek. 

5. Een goede voorbereiding is het halve werk 

Ga vooraf alvast prijzen vergelijken, zodat je weet wat een redelijk bedrag is voor het product dat jij graag wil 

hebben, en bedenk argumenten waarom een korting op zijn plaats is. 

6. Kleed je eenvoudig, zodat niet de indruk ontstaat dat er bij jou veel te halen valt. En laat vooral niet merken 

dat je een bepaalde koopwaar erg graag wil hebben. 

7. Doe nooit zelf het openingsbod 

Je onderhandelingspositie is het sterkst als de handelaar het openingsbod doet. Wacht dus rustig af en laat 

niet meteen het achterste van je tong zien. 

8. Beschouw het als een spel 

Zit er weinig schot in de onderhandelingen, loop langzaam weg om de verkoper te bewegen tot een nieuw, 

lager tegenbod. Of suggereer dat je bij de buren een lager aanbod hebt gekregen. Voel je ook niet verplicht 

om iets te kopen als de verkoper iets aardigs voor je heeft gedaan, en je bijvoorbeeld een snoepje of kop koffie 

heeft gegeven. 

9. Blijf altijd vriendelijk 

Blijf lachen, maak grapjes en knoop een praatje aan. Zo krijg je de gunfactor, en dan bereik je meer dan 

wanneer je met een chagrijnig gezicht rondloopt. 

10. Heb je in meer producten interesse, probeer dan hoeveelheidskorting te bedingen. Kan er bijvoorbeeld 

wat meer van de prijs af als je naast de ketting ook bijpassende oorbellen koopt? Of als je naast de parfum ook 

de bijbehorende bodylotion koopt? 

In elk geval: veel succes!

In memoriam
Roger Puynen

Achiel De Bock

Op 26 december overleed thuis te Beveren Achiel 
De Bock. Hij was te Beveren geboren op 13 
december 1927 en was vader van Gilberte en 
Maurits. Er zijn 6 kleinkinderen en 9 achterklein-
kinderen. Achiel woonde aan de Broekstraat en dat 
was zowat de grens tussen de polder en ‘ten hoge’. 
Hij kwam uit een landbouwersgezin met 8 kinderen 
en heeft de boerenstiel verdergezet met hart en ziel. 
Als landbouwer was ‘hard werken’ altijd zijn lijfspreuk. 
Als anderen bij heet zomerweer liever in de schaduw 
bleven en zijn familie hem zegde dat het geen weer 
was om op het veld te gaan werken, dan was zijn 
reactie dat er in de polder toch altijd een ‘zuchtje’ 
(een verkoelend windje) te voelen was. 
Achiel is 95 jaar mogen worden. 
Op 2de kerstdag is hij, 5 weken na zijn echtgenote 
Clementine Vercruyssen, thuis overleden in ‘t bijzijn 
van zijn kinderen. 
Zij waren 67 jaar gehuwd; ze zijn nu voor eeuwig 
terug bij elkaar. 
Met de goede zorgen van de kinderen en omringd  
door de klein -en achterkleinkinderen is hij thuis 
kunnen blijven. 

De Beverse Klok biedt familie en vrienden van de 
overledene haar deelneming aan.
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Oplossing Crypto 1:   

ADAM   PAZEN   TINGELS   
ZABBEREN   BOTERBOON   
BESSENSAP   ANTWERPS   
VEERTIEN      MODERNE   

VRIEND   SNOEP   EGEL  en 
dus …  AANBESTEDING

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Joke Ivens

Paul Staut

Ik ben Joke Ivens, 47 jaar, gehuwd met  
Ivan Dresselaers en mama van twee prille 
twintigers, Joren & Gitte.
Ik ben de dochter van Sylvain Ivens, in  
Melsele zeker wel gekend van de  
‘ziekenkas’ en Marie-Paule Geeraert die  
het grootste deel van haar professioneel 
leven bij het Wit Geel Kruis heeft gewerkt. 
Mijn zus Katrien en broer Gert maakten 
ons gezin compleet. 
Ik werk ondertussen al 25 jaar als ergothe-
rapeute in WZC De Notelaar en probeer 
mee te werken aan een gelukkige oude 
dag voor onze bewoners!
Ik ben gepassioneerd bezig met muziek. Ik 
ben heel actief in verschillende muzikale 
initiatieven, maar mijn prioriteit gaat nu 
vooral uit naar “Hummingbird’’. Dat is echt 
een ensemble van mensen die ik samen 
heb gebracht rond een project waar ik 

mijn volledig muzikaal ei in kwijt kan. We brachten eind 2019 onze eerste CD ‘Vrij’ 
uit en binnenkort verschijnt onze nieuwste plaat met 13 eigen Nederlandstalige  
nummers. Ik zou aan de lezers willen meegeven: stream ons even op Spotify!

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Zoals je in de inleiding al kon merken, is dit eenvoudig te beantwoorden. Muziek. 
Ik ben hier heel jong in gerold, ben er aan vast blijven kleven en de hobby is zelfs 
meer een passie geworden. Ik ben mijn ouders nog steeds dankbaar dat ze  
mijn repeteren altijd met de glimlach hebben doorstaan. Dat is met mijn huidige 
huisgenoten wel eens anders – maar het is dan ook een ‘luidruchtige’ hobby.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden? 
Ik doe niet echt aan idiolisering, maar een groep die een goede act kan neerzetten 
die muzikaal klopt, kan mij steeds bekoren. Mijn smaak is heel breed, dus het  
genre kan zeker verschillen. Moet ik dan toch een ‘favoriet’ kiezen, dan is Eddie 
Vedder – zanger van Pearl Jam, maar steeds vaker ook solo – toch wel iemand 
waarvan ik mij fan kan noemen. Niet in het minst omwille van zijn stem.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?  
Ik vermeldde al dat mijn smaak zeer breed is, dus er zijn wel wat mogelijkheden 
om uit te kiezen. In mijn ideaal beeld – hoewel je eigen begrafenis verre van ideaal 
is - mag daar zeker een nummer van Loreena Mc Kennitt bij zijn. Om het helemaal 
af te maken nog liefst door een groep van muzikale vrienden gebracht en niet 
zozeer een steriel CD’tje door de koster opgezet.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?   
In mijn jonge jaren heb ik de dansvloer nog wel eens onveilig gemaakt tijdens 
Jazz-dans. Een leuke intensieve manier om uw week-end mee te starten.  
Ondertussen vind ik mezelf toch meer op mijn gemak bij een lange wandeling  
in de natuur, al dan niet in gezelschap van goede vrienden voor een leuke babbel. 
Op televisie sport kijken is niet zo direct aan mij besteed. Als ik mij al eens laat 
verleiden om te kijken, dan moeten het vooral de Rode Duivels zijn én een  
match met inzet. Doe daar gerust ook maar een portie vrienden bij en de Duivel 
gekkigheid – dan ben ik helemaal mee.

Wie bewonder je?  
Idiolisering is dus echt niet aan mij besteed, dus ik kan hier niet één specifieke 
persoon direct benoemen. Nochtans heb ik zeer veel bewondering in de meer 
algemene vorm voor mensen die een passie in hun leven hebben, daar alles voor 
doen en er echt naar leven. Ook mensen die het niet zo gemakkelijk hebben en om 
de oren worden geslagen met tegenslag én dan toch nog positief in het leven 
staan en er voor gaan – die personen kunnen mijn bewondering echt wel pakken.

Wat is je ‘guilty pleasure’? 
Het eerste dat bij mij opkwam is een  
lekkere gin-tonic met zoete aard- 
beien uit Melsele, in het seizoen. 
Toen bedacht ik mij dat dat geen  
‘guilty pleasure’ is, maar oprecht 
‘pleasure’. Na een vermoeiende  
dag neerploffen in de zetel en een 
aflevering meepikken van de  
overvloedig voor hand zijnde reality 
reeksen zoals Chateau Meiland, de  
Verhulstjes of de Plankaerts hoort 
eerder thuis onder ‘guilty pleasure’ – 
maar dat is dan weer niet voor  
publicatie.

 
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Vogel en Vrij – niet meer woorden voor nodig.

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
De aardkinderen van Jean M Auel
Lezen is iets waar ik te weinig aan toe kom. Moet ik echter een boek kiezen dat ik 
kan herlezen is het wel de serie van aardkinderen van Jean M Auel – hoe zij er in 
slaagt om de oorsprong van de mensheid tot leven te brengen in haar boeken is 
magisch.

Hoe kom je echt tot rust?
In één woord: ‘Zee’. Aan zee zijn, luisteren naar de geluiden die de natuur ons gratis 
geeft en uitwaaien, daar kan je me echt mee tot rust laten komen.

Welk is je lievelingsgerecht?
Scampi, op alle bereidingswijzen. Toch een kleine voorkeur voor de ‘Diabolique’ 
die ik zelf maak, op basis van het recept van Jeroen Meus.

Wat was je aangenaamste ervaring?
De geboorte van mijn kinderen! Daarnaast zijn er (te) veel dingen die ik  
aangenaam vind: de eerste keer een plaat uitbrengen en ze fysiek in je handen 
houden. De bekroning van hard werk en passie. De complete rust aan de oevers 
van de Dordogne en het geluid van ontwakende vogels dat je er bijkrijgt – super 
aangenaam!

Lievelingsland?  
Frankrijk. Door corona waren we in 2020 zowat verplicht om een autovakantie te 
zoeken. We vonden een huisje aan de oevers van de Dordogne. Daar wil ik elk jaar 
wel naartoe.

Sympathiekste stad/gemeente?  
Dat is voor mij altijd Melsele geweest. Indien je het een beetje breder neemt kan 
(groot) Beveren ook nog. Het wordt hier echter wel een beetje te druk naar mijn 
goesting. De charme van iedereen kennen en het dorpsgevoel mis ik zo nu en dan 
toch wel.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming)  van alle tijden? (en waarom?) 
Professor Wim Distelmans – voor zijn baanbrekend werk om een waardig  
levenseinde mogelijk te maken. Zowel persoonlijk als professioneel vind ik dit zeer 
belangrijk.

Wie is/was de sympathiekste (groot)Beverenaar?  
Zonder enige twijfel mijn papa. Via CM en Ziekenzorg was hij zo hard bezig voor de 
kwetsbaren in de maatschappij – en bij uitbreiding voor alle mensen.

De stad of het platteland? 
Ik betrap mezelf erop dat ik bij elke city trip die ik maak de bedenking maak dat  
ik toch liever ergens anders zou zijn, dus het platteland. Moet dat dan bos of zee 
zijn? Beiden kunnen, maar de zee blijft me toch meer aantrekken en blijft mijn 
favoriete place to be.

Wat is voor jou geluk?  
Genieten van vele kleine dingen – een schoon bloemeke, een vogeltje dat  
passeert, een ‘goeiedag’ van een voorbijganger, …

Voor welke drank zet je je neer in stilte ? 
Voor een wit wijntje ben ik altijd wel te vinden. Schotel het me voor in één van de 
ideale plekjes scenario’s van hierboven en ik ben helemaal content.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Doe toch maar een goed boek dan – indien de vraag een boek of een wandeling 
zou zijn, dan moest ik toch nog even extra nadenken.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
Alle groene plekjes, liefst overwoekerd door wilde bloemetjes. Als er dan ook nog 
wat water kabbelt en te bekijken valt, dan ben ik helemaal mee.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Absoluut POETIN. Indien Mars ook een optie is, schiet hem maar naar daar. Dat is 
volgens mij nog een stuk verder.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Ik geloof dat ik toen goed twee jaar was. Mijn 
mama moest bevallen van mijn zusje en ik was 
noodzakelijkerwijs op logement bij mijn tante. Ik 
herinner mij boterhammetjes met muizen-
strontjes, een grote zus op ‘tijdelijke geleend’ basis 
en Lenny Cour’s ‘Visite’ zingen, enfin, ik maakter er 
‘Sivite’ van. 
In mijn herinnering zal dat nummer dus altijd  
‘Sivite’ blijven – ik ben er zeker van dat Lenny dat 
oorspronkelijk ook zo gewild zou hebben.



WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colofon
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Riekes komt nogal 
sukkelachtig binnen 
in het bureau van zijn 

huisdokter. Die vraagt hem wat er 
mankeert. 
-   Een pijnlijke enkel, zegt Riekes. 
-   Laat eens kijken, zegt de dokter. En 

hij onderzoekt de enkel zorgvuldig 
en vraagt aan Riekes hoe lang hij 
zo al rondloopt. 

-   Twee weken van vorige zondag, 
zegt Riekes 

-   Maar man, uwen enkel is gebroken. 
Het is een wonder dat gij dat zo 
lang hebt kunnen uithouden! 
Waarom zijt gij niet eerder naar 
mij gekomen? 

-   Wel ja…, aarzelt Riekes, telkens als 
ik zeg dat er met mij iets scheelt, 
zegt mijn vrouw dat ik moet 
stoppen met roken. 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Al wat hij daar verteld heeft is 
regelrechte FLAAKUL (FLAUWE 
KUL) .= kletspraat, onzin, prietpraat, 
flauwe zever. 
In het Middelnederlands betekent 
cule of cuul achterste, aars en dat 
is via het Franse cul = achterste, 
gat afgeleid van het Latijn culus = 
achterste. 
Denk aan het Franse reCULer = 
achteruitgaan, teRUGdeinzen, gaan 
in de richting van de CUL of in de 
richting van de RUG. 
Vergelijk het met het Nederlandse 
AARZelen = gaan in de richting van 
de AARS 

‘t klokzeel
Roger Puynen
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PERSONEELSWIJZIGING… 

Een bevriend echtpaar dat in Dienstencentrum De 
Beuken, Oude Zandstraat 103 woont, telefoneerde mij 
op 2 januari dat ze belangrijk nieuws hadden met de 
vraag dat in De Beverse Klok kenbaar te maken. Het 
gaat over het personeel van het dienstencentrum dat 
o.a. voor de verzorging van de maaltijden instond en die 
mensen werden verwittigd dat ze in de eerste week van 
2023 zullen overgeplaatst worden. 

De meeste bewoners van de assistentieflats hebben spijt 
dat dit zorgpersoneel, een zestal dames, naar andere 
afdelingen van Zorgpunt Waasland zullen overgeplaatst 
worden. En ook het feit dat deze overplaatsing zonder 
voorafgaande bekendmaking werd meegedeeld, vinden 
ze niet kunnen. Er vloeiden reeds tranen, zowel bij de 
bewoners als bij het personeel omwille van de goede 
band die er tussen beide groepen gegroeid was. Getuige 
daarvan is ook de door de bewoners georganiseerde 
afscheidsviering die op donderdag 5 januari doorging 
in het restaurant van De Beuken en waarbij elk van 
de dames een cadeaubon als afscheidsgeschenk 
overhandigd kreeg. 

… IN DE BEUKEN… 

Aan de basis van dit gebeuren ligt de verbouwing van het 
restaurant van De Beuken. De juiste toedracht vonden 
we in een verslag van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn: We vonden daarin het volgende:  

Vaststelling van de lastvoorwaarden en gunningswijze 
voor de inrichting van een Sociaal Restaurant in 
woonzorgcentrum De Beuken. 

De opdracht omvat de inrichting van het sociaal 
restaurant van het woonzorgcentrum De Beuken. Dit 
houdt volgende aanpassingen aan het geheel in: 
-   bouwen van een nieuw inkomsas met rechtstreekse 

toegang tot het sociaal restaurant  
-   herinrichten van de bestaande eetruimte naar sociaal 

restaurant met toog en uitschepzone  
-   herinrichten en uitbreiden van de bestaande keuken 

naar een keuken die geschikt is voor de uitbating van 
het sociaal restaurant  

-   aanpassen van de bestaande sanitaire ruimtes  
-   herinrichten van een aantal bestaande administratieve 

lokalen - aanpassen buitenaanleg om een afgesloten 
buitenterras te realiseren. 

…ZORGT VOOR BEROERING. 

We beperken ons tot de wijzigingen die gepland zijn 
voor het gelijkvloers van het gebouw van De Beuken en 
de lezer zal wel begrijpen dat een gewone voortzetting 
van de voorziening van maaltijden een hele periode niet 
ter plaatse zal kunnen gebeuren. Vervanging daarvan 
is voor de  bewoners van het woonzorgcentrum De 
Beuken die van de maaltijden willen gebruik maken 
voorzien in Woonzorgcentrum De Notelaar, Oude 
Zandstraat 98 te Beveren, aan de overkant dus van 
de drukke rijbaan. Het is te verwachten dat voor wie 
daarvan wil gebruik maken en minder mobiel is, zal hulp 
van het woonzorgcentrum geboden worden, eventueel 
aangevuld met vrijwilligershulp. 

De steun van het voornoemde zestal helpsters waarmee 
de bewoners zo vertrouwd waren, zal in de periode van 
de werken dus door ander personeel moeten aangevuld 
worden, vinden meerdere bewoners van De Beuken.


