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Elke generatie heeft zijn mode en gebruiken, men spreekt van een trend. Wat nu 
trendy is, wordt twintig jaar later hopeloos belachelijk en ouderwets. Filmfrag-
menten uit vroegere tijden stimuleren de lachspieren: wijde broeken met omslag, 
hemden met lange punten, dotten van dassen in een dubbele knoop, vesten met 
reusachtige revers, schoenen met puntige neuzen. En dan hebben we het nog 
maar over de mannenmode. In deze periode is het uitkijken naar de nieuwe 
modekleuren en design voor het volgende seizoen.

Zolang de mens bestaat, wil hij zich onderscheiden door dure of extravagante 
kledij, gedrag, auto, hobby of het bezit van prullaria. Begin vorige eeuw was bij 
een groot deel van de bevolking armoede troef en dik zijn was een teken van wel-
vaart. Wie op het land werkte had een gebruinde huid en boerendochters waren 
getooid met grote hoeden om de bleke huid te bewaren en om niet als boerin te 
worden bestempeld door de bleke stadse snobs. 
Een trend begint klein en is aanvankelijk enkel betaalbaar door de financiële elite 
die zich wil onderscheiden van Jan Modaal. Sommige merken slagen erin om dit 
aureool te behouden: een handtas van Delvaux of een tailleur van Dior of een 
shirt van Lacoste of een pak van Boss. 

In de modewereld begint het bij designers van onbetaalbare haute couture. Hau-
te couture  is het hoogtepunt van  mode, ontworpen door modeontwerpers die 
voor een selecte markt werken. Mannequins tonen ze op de catwalk.  Er wordt 
slechts één of soms enkele exemplaren van de kledingstukken gemaakt, op maat 
voor de drager ervan. Alle couturestukken worden dan ook met de hand gemaakt 
van de fijnste stoffen en met gebruik van de meest verfijnde technieken. Dit is het 
verschil met de zogenaamde prêt-à-porter of confectiekleding, mode die gewoon 
klaar is om te dragen, dus niet op maat. De prêt-à-porter is vaak een vertaling van 
de haute couture naar het dagelijkse leven en meer draagbaar. Meer en meer 
vrouwen werken buitenshuis en willen kledij waarin ze zich gemakkelijk in voelen.
 
Filmsterren in Cannes proberen zoveel mogelijk op te vallen, de dames uitdagend 
en de heren bizar. Sommige jurken hebben een prijskaartje van 100.000 euro. Het 
is niet te schatten hoeveel het kost om er zo goedkoop uit te zien. Ontwerpen 
komen in chique boetieks terecht. Na verloop van tijd degradeert het tot een mas-
saproduct. De chiechie verliest zijn interesse en gaat op zoek naar iets nieuws. Het 
is het lot van een trend: klein beginnen, snel naar de top en snel uitsterven. In de 
jaren vijftig van vorige eeuw waren tennis en golf sporten voor de elite  Tegen-
woordig zijn ze toegankelijk voor iedereen. Padel is de nieuwe trend en belooft 
een blijver te worden.

De jeugd is een gewillig slachtoffer want zij volgt blindelings popsterren of sport-
vedettes die een trend zetten. In het begin van de jaren vijftig van vorige eeuw 
ontstond de rock and roll. Het uiterlijk en kleding van o.a. Elvis Presley stonden 
model voor een generatie jongeren. Tijden veranderen. Een gescheurde jeans-
broek. Boekentassen zijn vervangen door rugzakken. Een gsm is een onmisbaar 
attribuut geworden. De laptop is een goedkoop massaproduct. De fiets is gepro-
moveerd van simpel vervoermiddel tot hoogtechnologische e-bike of speed pede-
lec. De oude ‘trottinet’ krijgt een nieuwe look in de vorm van de opvouwbare step. 
Skiërs moeten gaan snowboarden. Reizigers moeten naar het hoge noorden per 
se oog in oog staan met een Eskimo of een ijsbeer of een midzomernacht beleven. 

Dames spelen in dit hele gebeuren een belangrijke rol. Een vrouw begon hoge 
hakken te dragen nadat ze op het voorhoofd werd gekust.

Hoge hakken
Wilfried Andries
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Marcel ontvangt mij in ‘de Keet’, een ingerichte boerderij in de Polderstraat in 
Beveren, dat dient voor heel wat bestemmingen.  Er kunnen culturele, artistieke en 
wetenschappelijke activiteiten plaatsnemen evenals cursussen en voordrachten. 
Er kunnen tijdelijke exposities gebeuren en is vooral de zetel van het  Odysseus 
kompas, een cultureel studiecentrum voor wijsheidsontwikkeling en persoonlijk-
heidsgroei.  Marcel verhuurt ook zijn lokalen zodat er inkomsten binnenkomen 
voor de werking van zijn vzw. Zo was het eerste feest dat georganiseerd werd het 
communiefeest van onze secretaris Paul Staut.
Wanneer we even teruggaan in de tijd horen we dat Marcel studies gedaan heeft 
als technisch ingenieur en werkte 17 jaar bij Haltemann.  Helaas werd hij bij de 
reorganisatie ontslagen. Later werd hij laborant in een chemisch bedrijf met 
opdracht de veiligheid en het milieu te bewaken.

MARCEL VYT
EEN FILOSOOF IN BEVEREN

Jacques Bosman
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Stilaan kwam hij meer en meer in contact met aller-
lei specialisten, ook in het buitenland,  die hem mee-
namen in de wereld van de duurzame ontwikkeling.  
Hij sprak hier zelfs over op een internationaal sym-
posium.  Hij was ook een tijdje lid van ‘de Spiegel’ en 
spreekt met veel genoegen over de Griekse Feesten 
die toen werden ingericht.
Ondertussen verdiept hij zich in allerlei onderwer-
pen, schrijft er traktaten over die ook opgestuurd 
worden naar allerlei politiekers in binnen- en bui-
tenland.  Die gaan allemaal over vredesontwikke-
ling, wijsheidsontwikkeling, evolutie van de bescha-
ving, filosofie van de muziek (met een zoeken naar 
de mystiek die erachter schuilt), zaden van wijsheid 
en komt in contact met het Sofisme, de leer van de 
Indiase wijsgeer Tagore.
Zijn contacten reiken tot in Amerika maar op uitno-
digingen gaat hij, ook om financiële redenen, niet 
in.
Eén van zijn plezantste werken is ‘vredesballonne-
kes’ waarbij hij tekeningen van Marc Sleen gebruikt 
(ook een Sint Niklazenaar) naar aanleiding van de 
vredesfeesten.
Een ander werk van hem is ‘op zoek naar vrede, de 
filosofie van het fractal principe als sleutel om te 
komen tot een dieper begrip van de werkelijkheid’.

Ik geloof dat hij met de filosofische strekkingen die 
hij bespeelt, nog een lange weg wil gaan. 

Tijden veranderen
Jacques Bosman

De veertig dagen durende vastentijd die door de 
kerk werd opgelegd voor het paasfeest, was in feite 

een goede zaak voor onze voorouders.  In de Middeleeuwen bestonden de 
wintermaaltijden voor een groot deel uit vlees en wild voor de rijkeren en uit 
spek voor de armere bevolking.  De vaak twijfelachtige smaak van het vlees 
kon wel verdoezeld worden met kruiden, maar op het einde van de winter 
hadden veel mensen last van aandoeningen die veroorzaakt werden door het 
niet meer zo vers vlees.  Om deze ziektes, huiduitslag en allergieën een halt 
toe te roepen legde de kerk een totale onthouding van vlees op.  Andere reli-
gies kennen soortgelijke verboden.  De moslims hebben de ramadan, joden 
eten nooit varkensvlees en hindoes geen rundsvlees.  

De Wetenschapper
Wilfried Andries

Neusgaten
We hebben twee ogen zodat we een dieptezicht hebben, twee oren zodat we kun-
nen horen waar een geluid vandaan komt. Twee benen omdat we niet van hinke-
len houden. Maar waarom hebben we twee neusgaten?
Zeker niet om te weten waar de reuk vandaan komt. Elk neusgat is niet gespeciali-
seerd in een bepaalde geur. Het heeft te maken met de nasale cyclus of het om beur-
ten opzwellen van het slijmvlies in onze neusgaten. De neusslijmvliezen filteren 
onzuiverheden uit de lucht zoals bacteriën. Je wil ook door je neus ademen, er is dus 
telkens één neusgat open tenzij je snipverkouden bent. Het dominante neusgat wis-
selt gemiddeld om de 90 minuten. Welk neusgat op een bepaald moment dominant 
is, kun je checken door ieder neusgat om beurten te blokkeren en na te gaan of er een 
verschil is in de doorstroming van lucht.
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onder de beste voorwaarden!
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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

Jean-Baptist Van Den Bergh trouwde met de liefde van zijn leven: de achttien jaar 
jongere Maria Josephina Tritsman.  Maria, geboren in Zwijndrecht, was de dochter 
van een dokwerker. Dit viel helemaal niet in goede aarde bij zijn familie, maar 
Jean-Baptist zette koppig door en besliste om naar Canada te emigreren.

Zestien dagen lang op zee reizen, zwanger en zeeziek: Dat was zeker geen pretje 
voor Maria ! Het vrijgevochten jonge koppel arriveerde in maart 1911 eindelijk in 
Halifax (Nova Scotia).  Het was vast een hele opluchting toen zij de trein naar Win-
nipeg in de provincie Manitoba konden nemen. Het avontuur werd concreet toen 
ze daar, dankzij de immigratiedienst, werk vonden op een boerderij in de buurt 
van Quinton, provincie Saskatchewan. Een hele verandering voor Jean-Baptist die 
meteen John genoemd werd. Hij was smid en had nog nooit op een boerderij 
gewerkt. Hij kon zich maar moeilijk aanpassen. Zijn vrouw wist van aanpakken en 
zij leerde het werk op de hoeve, zoals koeien melken, runde tegelijk ook het huis-
houden en schonk op 29 november van dat jaar het leven aan hun zoon Arthur.

Maar het werk op de boerderij 
werd hen veel te zwaar en ze 
beslisten om andere horizonten 
op te zoeken. Hun keuze viel op St 
Walburg, zo’n vijfhonderd km ver-
der in noordwestelijke richting. 
Daar kregen ze de kans om op 64 
ha vrij land, door hard werk, hun 
eigen boerderij te starten. Op 6 
december 1913 werd Josie (Mary 
Josephine) geboren en een 
gelukkige tijd brak aan. Helaas 
kreeg John een ongeval tijdens 
het helpen van een buur en hij 
belandde in een rolstoel. Hij over-
leed op 13 maart 1924.

Maria bleef niet bij de pakken zitten en hertrouwde op 21 oktober van datzelfde 
jaar met buurman Edward (Bill) Beeching. Uit dat huwelijk werden vijf kinderen 
geboren. Bill, geboren op 22 december 1891 in Toronto, provincie Ontario, was ook 
helemaal geen boer. Hij had carrière gemaakt in de administratie en in het leger. 
Tijdens WO I raakte hij gewond en gedurende WO II was hij lid van de Homeguard 
en werd gevangenisbewaker in Kananaska, provincie Alberta. In 1963 werd hij 
hoofd van de politie en van 1964 tot 1968 was hij vrederechter in St Walburg. Daar 
overleed hij in 1969. Maria Tritsman, hard werkende huisvrouw, was 86 jaar toen 
ook zij in St Walburg stierf. 

Vlamingen in Canada: toen en nu 
Aflevering 3

Het verhaal van Jean-Baptist Van Den Bergh en Maria Josephina Tritsman
Bron: familie Beeching, Freddy Maes

Ann Van Daele en Frank Polet

Op 30 december overleed thuis in familiekring te Melsele in 
de Beekmolenstraat Lea De Kerf, de weduwe van Alfons 
Maes. Zij was lid van Ferm, van Samana en van Okra. 
Zij is geboren te Melsele op 27 februari 1933 Zij hadden 

een gezin van acht kinderen en runden een boerderij. Zij was een sterke vrouw die 
plots na 90 jaar is heen gegaan. Nooit stilzitten. Steeds maar weer vooruit tot zelfs 
op haar sterfbed. Zij heeft veel zorg gedragen voor haar ouders tijdens de eerste 
jaren van haar huwelijk, voor haar groot gezin en haar zus, tante Wies. 
Samen met haar man Fons runde zij de boerderij die elk jaar uitbreidde. Ook in het 
sociale leven was het echtpaar actief: zij als bestuurslid van Ferm en Fons in de 
Kerkfabriek. Haar zorg voor de kapel van Gaverland en voor het Mariakapelletje in 
hun straat waren legendarisch. 
Later kon ze zo genieten van het komen en gaan van de kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen. Dat was de zin van haar leven. En als de jaren zich lieten voelen 
genoot ze van de zon achter het venster, van de passanten die zwaaiden vanop de 
straat en van het leven op de boerderij. 
Haar familie geeft haar 
gelovig uit handen, zij die 
haar zorgen en pijn, haar 
vreugde en verdriet gedu-
rende het ganse leven in 
Gods handen heeft 
gelegd. 

IN MEMORIAM 
Roger Puynen

De Beverse Klok biedt familie 
en vrienden van de overlede-
ne haar deelneming aan.



De laatste weken is het weer alle kanten op gesprongen. De 
ene keer is de regen met bakken uit de lucht gevallen en de 
week nadien kregen we zowaar nog eens een winterprikje 
met ‘s nachts toch wat vorst en sneeuw en overdag tempera-
turen van maar net boven het vriespunt. Dat was toch weer 
even wennen.

De sloten en waterputten staan ondertussen zó vol dat het stilaan al mag gaan ophouden met regenen. Veel 
beken en waterlopen traden al buiten hun oevers en overspoelden akkers en weilanden. Wie op een lager 
gelegen perceel grond tuiniert zal in zijn tuin voorlopig weinig kunnen uitrichten. Je loopt meer kapot dan 
goed is. Geduld is nu even de boodschap. De grondwatervoorraden zijn wél weer aangevuld. Daar moeten we 
blij om zijn. Stel u voor dat we weer zo’n kurkdroge zomer krijgen, dan is iedere liter water toch belangrijk.

Maar de winter is niet allemaal kommer en kwel in de tuin en de natuur. De bloemen van de eerste winterbloei-
ers zijn reeds van de partij. Wie helleborussen in de tuin heeft zal dat kunnen beamen, want nieuwjaar was nog 
maar net voorbij of ze waren er al. Helleborus of nieskruid kan je niet genoeg in de tuin hebben, vind ik. Op dit 
ogenblik staan er tientallen in mijn tuin in bloei. De meeste onder hen zijn nakomelingen van een aantal plan-
ten die zich onderling gekruist hebben (bedankt hommels) en zich spontaan hebben uitgezaaid. Na enkele 
jaren beginnen die zaailingen te bloeien en het is altijd plezant wanneer je tussen de nieuwelingen een andere 
kleurschakering kan aantreffen. In tuinen met zure grond zullen helleborussen het niet gemakkelijk hebben, ze 
houden namelijk van kalk in de grond. Ik doe bij het aanplanten van een nieuwe plant altijd een handvol dolo-
miet onderaan in het plantgat, dat geeft hen een goede start. Op een zonnige voorjaarsdag zie je de hommels 
af en aan vliegen om het eerste stuifmeel en nectar bij hen te komen halen. Nóg een pluspunt, want dan is het 
aanbod nog zeer beperkt.

Een andere interessante winterbloeiende plant is Sarcococca 
of vleesbes. Het is familie van de buxus maar sinds de buxus-
mot lelijk heeft huis gehouden in onze tuinen is de vleesbes 
een betere vervanger. Wie zijn buik vol heeft van het sproeien 
van de buxus met de gifspuit (en wie heeft dat niet?) moet in 
de plaats daarvan zeker de vleesbes proberen. Het heeft wel-
iswaar die kleine blaadjes niet, maar heeft toch een aantal 
troeven in huis die dat kunnen compenseren. Je kan het ten 
eerste overal planten want het stelt weinig eisen aan zijn 
groeiplaats. Zelfs in de diepste droge schaduw én onder de 
drup van bomen groeit het nog. Het altijdgroene struikje 
heeft ook mooie donkergroene bladeren en bloeit met witte 
bloempjes die een heerlijke zoete geur verspreiden. Plant het 
daarom langs een plek waar je veel langs loopt en je zal het 

parfum elke keer kunnen opsnuiven. Bovendien laat het zich ook mooi in vorm snoeien, voor diegenen die dat 
wensen. Een aanrader in de winter- en voorjaarstuin.
 

Nóg zo’n heerlijke geurbom is winterzoet of Chimonanthes 
praecox. Deze heester is afkomstig uit China en wordt ook wel 
eens meloenboompje genoemd. Tijdens mooie zonnige voor-
jaarsdagen verspreiden de mooie klokvormige bloempjes 
een geur die je soms tot op tientallen meters kan ruiken. Je 
vindt het dikwijls in parken waar hij kan uitgroeien tot een 
flinke struik die je meestal ruikt voordat je hem ziet. 
Maar het zijn niet alleen de bloeiende planten die in de winter 
in de natuur en de tuin voor een meerwaarde zorgen. Deze 
tijd van het jaar is de ideale periode om het wintersilhouet van 
bomen en heesters te bewonderen. Zonder bladeren geven 
ze zich letterlijk bloot en komen de kleuren en de vormen van 
de schors en het takkenspel het meest tot hun recht. Kijk maar 
eens naar de groeiwijze van een oude eik, beuk, es of linde. 
Hoe mooi kan dat zijn? Of kijk naar de gele takken van een 
treurwilg in de zon. Of ook naar de takken van de rode en wit-
te kornoelje. Mits om de paar jaar te snoeien krijg je nieuwe 
jonge twijgen die bloedrood staan te schitteren in de winter-
zon. De kleuren in de wintertuin zijn overal!

En dan die schors! Bomen en struiken met mooie schorsvor-
men en -kleuren zijn zeer talrijk. Berken, esdoorns en prunus-
sen zijn kampioenen in het showen van hun mooie schors. 
Kijk maar eens naar de bast van de papierberk of de witte 
Himalayaberk (Betula utilis var. Jacquemontii) die de aandacht 
trekken van elke parkbezoeker. Ik bezocht ooit een tuin waar-
van de tuinvrouw elke winter de algen van de schors van haar 
berken afwaste met een lauw sopje om ze nog meer te laten 
uitkomen. Hoe ver kan je gaan? Of bekijk de schors van de 
papieresdoorn (Acer griseum), koperkleurig en afbladderend 
en een van de mooiste in de bomenwereld. Nog hele mooie 
zijn de slangenesdoorns met meerdere soorten waarvan de 
bast doet denken, hoe kan het ook anders, aan de huid van 

In de tuin

François Seghers
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Winter!

slangen. Wie zegt dat er in de winter in tuin en park 
niet veel te zien is heeft nog niet goed gekeken. Je 
moet het enkel willen ontdekken.

Helleborus.

Vleesbes.

De bloemen van winterzoet.

Schors van de papieresdoorn.

Nog een tip: op zaterdag 28 en zondag 29 
januari organiseert Natuurpunt het jaarlijk-
se grote vogelweekend. Dan wordt 
gevraagd om gedurende een kwartier de 
vogels te tellen die je in de tuin ziet passe-
ren en ze nadien in te geven in het telfor-
mulier van Natuurpunt. Zo draag je bij aan 
het langlopend onderzoek om te weten 
hoe het gesteld is met onze tuinvogels. In 
Hof ter Saksen kan je op zondag 29 januari 
parkvogels komen beloeren. Er is een 
kijkwand en er is een permanentie van 
vogelkenners die een woordje uitleg kun-
nen geven. Telescopen zijn aanwezig maar 
vergeet je verrekijker niet.
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Uit Melsele 26
Paul Staut

……..
Svelta Melsele A doet het schitterend in tweede nationale. Een kopplaats in de 
rangschikking ligt binnen bereik.   Hier de ploegfoto

Pierre Kartner overleed op 8 november 2022. Kartner, beter bekend als Vader 
Abraham, was te gast op de Melseelse Aardbeifeesten op donderdag 31 mei 1973.

Nederlander Pierre Kartner, geboren op 11 april 1935, begon al op heel jonge leef-
tijd te zingen. Op zijn achtste deed hij mee aan een talentenjacht op de AVRO-ra-
dio. In de jaren zestig maakte hij deel uit van het trio The Headlines waarin ook 
Dimitri van Toren zat. (Als ik me niet vergis trad Dimitri van Toren trouwens ook 
ooit op in Melsele, in de grote zaal van het parochiehuis…)
In 1969 was Pierre de ontdekker van Corry & de Rekels waarvoor hij verschillende 
nummers schreef. Af en toe maakte hij voor de grap zelf wat opnames. In 1971 
schreef hij de carnavalshit “Vader Abraham had zeven zonen”. Toen aan Pierre 
gevraagd werd om het nummer in een Tv-programma te zingen, zette hij een 
hoedje op, verfde hij zijn baard grijs en ging hij als Vader Abraham het toneel op. 
Een aantal figuranten speelden de zonen. Dat er eigenlijk maar zes zonen op het 
podium stonden vond niemand een bezwaar. Misschien dat hij daarom, op het 
programma van de Aardbeifeesten in 1973, optrad als “Vader Abraham en zijn 
goede zonen” ? Kwestie om van dat getal af te zijn…en minder medewerkers te 
moeten betalen. Volgens de foto leken er in Melsele maar vier zonen van de 
partij…
In 1977 kwam Kartner met “ ’t Smurfenlied”. In een paar weken tijd werden van de 
single honderdduizenden exemplaren verkocht. Vader Abraham maakte Duitse, 
Engelse en Franse versies van zijn successingle. Verbazing alom toen ook de “Smurf 
Song” en “Das Lied der Schlumpfe” grote hits werden. In Groot-Brittannië stond de 
“Smurf Song” zelfs zes weken op de tweede plaats in de hitparade. Geschat wordt 
dat er wereldwijd bijna twintig miljoen (!) Smurfen-platen zijn verkocht. 
Smurfen-bedenker Peyo was echter niet te spreken over de vergoeding die hij 
voor de Smurfen-platen had gekregen maar  Kartner trok zich van die kritiek wei-
nig of niets aan.
Vanaf de jaren tachtig-negentig verschijnen er opnieuw met de regelmaat van 
een klok, Lp’s door De Smurfen met smurfenversies van bekende hits. Opnieuw 
wordt het een commercieel succes. Vader Abraham heeft met dit project niets 
meer te maken en het is eigenlijk een realisatie van platenfirma EMI. Op deze 
albums worden Thierry en Véronique Culliford, zoon en dochter van de oorspron-
kelijke smurfentekenaar Peyo (Pierre Culliford)  telkens vermeld als coauteur van 
enkele nummers. Op die manier kunnen zij aanspraak blijven maken op een deel 
van de lonende auteursrechten. De Smurfen zijn trouwens een erg lucratieve 
bezigheid. In 2012 realiseert het familiebedrijf een omzet van 42 miljoen euro. Het 
eigendomsrecht van de blauwe figuurtjes wordt geschat op niet minder dan   
3 miljard euro…

Muziek verzacht 
de zeden

Paul Verelst
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Kruiswoordpuzzel 297

DE ENIGE ECHTE BEVERSE CRYPTOGRAM  2: 
ZOEK HET WOORD

(oplossing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Horizontaal: 
(1) toilet (2) buurt in Manhattan (7) beide waterkanten ve rivier, stroom (8) de helft 
(9) Ave Maria (10) vloerbedekking (11) roem (Eng) (14) gebeurtenis die opschud-
ding wekt (15) werktuig (18) afkorting voor druk (19) Seasonal affective disorder 
(winterdepressie) (20) merk v ijs (23) familie met eenzelfde achternaam (25) Uni-
versele Transversale Mercatorprojectie (27) voegwoord (28) vaal v tint (29) berg-
plaats voor geld en waardepapier

Verticaal: 
(1) wij (2) zich (Lat; in ~, per ~) (3) Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (4) 
schijnbare gewelf rond de aarde waarin zon, maan en sterren zich vertonen (5) of 
(Eng) (6) niet droog (7) gave aan God of een godheid (8) Islamitische Verzetsbewe-
ging (12) reeds (13) vierde deel ve geheel (14) toespraak (16) gesmolten massa v 
silicaten en oxiden in het inwendige vd aarde, waaruit bij afkoeling de stollingsge-
steenten ontstaan (17) plat, langwerpig stuk hout (20) Spaanse uitroep (21) aircon-
ditioning (22) fout in een computerprogramma (24) oude benaming voor armen- 
en ziekenhuis (26) landencode Turkije

Oplossing kruiswoordpuzzel 296 ONS 
ELSKE  

Wees nooit met twee 
tegelijk kwaad. 

Wacht jij tot morgen! 

Programma
Weet ik veel hoe poëzie eruit moet zien. 
Niet dat statische, dat uniforme. 
Daar hou ik niet zo van. 
Dezelfde toon herhaald 
tot in den treure, en dat dan 
‘vormvastheid’ noemen, of ‘een 
eigen stem’ dat soort gelul. 
Nee, daar hou ik niet zo van. 
 
Geef mij dan maar het favoriete 
snoepgoed uit mijn jeugd. 
De toverbal. Je zuigt en zuigt 
maar, telkens komen er andere 
kleuren te voorschijn en voor 
je ‘t weet, heb je helemaal niets meer. 
Dát is het, vind ik. 
Zoiets. Ongeveer.

Tom Lanoye (1958)

Wat blijft

Vacatures 
Zingevingscoördinator De Rank
Wij dromen ervan om van stiltehuis de Rank een bloeiend zingevingscentrum te 
maken waar mensen uit de ruime omgeving van Beveren naartoe komen om ver-
binding, verdieping en inspiratie te vinden. Hedendaagse maatschappelijke 
behoeften waar onze werking een passend antwoord op tracht te bieden door, in 
samenwerking met externe partners, een sterk, gevarieerd en toegankelijk aan-
bod te ontwikkelen.
Ben jij de persoon die onze droom stap voor stap kan helpen omzetten in een 
duurzame realiteit? 
Dan ben jij de zingevingscoördinator die wij zoeken!
Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van zowel de interne als externe wer-
king van De Rank, dit in lijn met de toekomstvisie zoals omschreven in het kloos-
termanifest (voor meer info zie stiltehuisderank.be/kloostermanifest)

Ondersteunend medewerker Klooster Onze Lieve Vrouw Presen-
tatie Beveren
Als ondersteunend medewerker werk je nauw samen met de algemeen overste 
rond het dagelijks beheer en draag je de verantwoordelijkheid over een aantal 
administratieve taken (zoals het verzorgen van de verslaggeving).
Je bent een vast en toegankelijk aanspreekpunt binnen de gemeenschap, zowel 
voor de zusters als voor de vrijwilligers. 
Je hebt aandacht voor het welzijn van de zusters en de noden van de zusterge-
meenschap en bedenkt passende activiteiten die in het teken staan van ontspan-
ning, verbinding en bezinning. 
Je staat de leden van A.D.E.M. (met als doel de Beverse jongeren te versterken 
door ze te helpen ontdekken wat zin en richting geeft aan hun leven) en van de 
Rank organisatorisch bij in het uitvoeren van hun missies. Eigen inbreng en creati-
viteit worden daarbij op prijs gesteld.

Voor beide vacatures  zoeken we iemand met een bachelor diploma die op korte ter-
mijn beschikbaar is en bieden een contract van onbepaalde duur voor 19 uur per week.
Stuur je CV met motivatiebrief naar aleydis_verhelst@hotmail.com voor 31 januari 2023.
De sollicitatiegesprekken worden gepland tijdens de week van 6 februari in de 
voormiddag. 
Als u weerhouden bent, zal er op voorhand telefonisch contact met u worden 
opgenomen. 
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Biertje Pleziertje
De brouwers van Groot Beveren uit de kadasterkaarten van Popp

Aflevering 14
Marc Cools en Johan Smet

Brouwerij Cole-Vermeulen 
“Jans-Brouwerij”  1922 – 1958
Peperstraet 1 (Markt) Beveren Waas 

Historiek 
1762 Br. Cole  Jan Baptist (°1732_†1790);  1790 Br. Cole Cornelius Martinus 
(†1834);  1834 Br. Weduwe Cole_DeRyck Maria Therese; 1837 Br. Cole Jan Nepomu-
cenus (†1882); 1882 Br. Vermeulen-Cole Désiré Leander; 1893 Br. St. Jans Stoom-
brouwerij Vermeulen Joseph; 1943 Br. St. Jans- Stoombrouwerij Vermeulen Jean.  

( Bron M. Friedrich (†), Brauerei-Verzeichnis Belgien, Heidelberg, 1984)

Ligging van Brouwerij Cole Joannes Nepomucenus 
Markt_Pepertraat Beveren
(Bron: Popp Kadasterkaart uit half 19e eeuw)

Br. Cole-Vermeulen werd vermoedelijk opgericht in 1762 door Jan Baptist Cole x 
Petronella Verbraeken uit Vrasene. Na zijn dood in 1790 nam zijn zoon Cornelis 
Martinus Cole de zaak over. Naast brouwer was hij slijter van bier en azijn en 
beschikte over de nodige faciliteiten om te mouten voor eigen gebruik. Cornelis 
overleed op 26 september 1834, zijn weduwe Maria Therese De Ryck nam de 
roerstok over.    Drie jaar later, 1837 werd haar zoon Jan Nepomucenus Cole uitba-
ter-brouwer. Jan Cole was politiek actief tussen 1855 en 1882 en w was schepen te 
Beveren. Hij overleed kinderloos in 1882. Zijn zus Caroline Cole en haar man 
houthandelaar Diséré Leander Vermeulen uit Zele, erfden de brouwerij.
In 1893 brouwde hun zoon Josephus Vermeulen verder onder de naam “St. Jans 
Stoombrouwerij”. Hij moderniseerde de brouwerij en voorzag ze van een stoom-
machine als drijfkracht. Zijn aanvraag voor de uitbating van de nieuwe brouwerij 
vonden we terug in het gemeentelijk archief.
Hij werd bijgestaan en opgevolgd door zijn zoon Joseph Desire x Caroline De 
Maerschalck. Zij kregen zeven kinderen, twee ervan werden brouwer. In 1943 stu-
deert zoon Jean Vermeulen af op de brouwersschool te Gent en stapt mee in de 
brouwerij te Beveren. De brouwactiviteit bij Vermeulen te Beveren stopte in 1958. 
Zijn broer Gratien Vermeulen (°1923 Beveren-†1991 Wilrijk) huwde in 1948 met 
Edith Marie Beirens, enige dochter van Jos Beirens, burgemeester en brouwer te 
Edegem “Brouwerij de Wildeman”. Gratien die zijn brouwersdiploma behaalde in 
Sint-Lieven te Gent werd zo de laatste brouwer bij Beirens.                

Gratien (°1923-†1991) stopte met brouwen in 1958, maar bleef actief in de bier-
sector. Zijn bierhandel werd overgenomen door de 4e generatie, zijn zoon Marc 
(°1959). Zijn tweede zoon Thierry (°1951-†2018) was één van de meest actieve en 
enthousiaste leden van het ”Genootschap van Sint-Arnoldus”, grootgebracht in de 
brouwerij was zijn liefde voor het brouwersvak groot en vooral voor de erbij 
horende transportmiddelen. Al jong begon hij oude brouwersvoertuigen -klein 
en groot- te verzamelen, wat later zou resulteren in het karrenmuseum “Den 
Doem”. In samenwerking met heemkundige kring van Edegem werd hem een 
plaats aangeboden in Fort 5 te Edegem.
Vader Gratien Vermeulen stierf op 68jarige leeftijd ten gevolge van asbestose 
opgelopen door onbeschermd te werken aan de isolatie in zijn brouwerij.    
(Bron boek “De Wildeman van de burgemeester” door Paul Dealeman)

Personeel van Br. Vermeulen  6-04-1935 
25e Huwelijksverjaardag Jozef vermeulen

Charles de Brouchoven de Bergeyck (°1875-†1935) trouwde met Joséphine Cor-
net d’Elzius de Peissant (°1877-†1960) en ze hadden dertien kinderen, van wie er 
twee voor naamdragend nageslacht zorgden. Dit echtpaar was het laatste van de 
familie dat het kasteel ‘Cortewalle’ bewoonde.

De Bieren van Brouwerij 
Vermeulen

Vervolg op pagina 8

1922 Uiterst rechts Jozef Vermeulen met naast hem bediende Hektor Joos. 
De kleinste jongen vooraan is Jean Vermeulen de laatste brouwer te Beveren. 
Man op klompen voor het paard  is Fr. Schelfhout en het paard heet Bertha.

Van Links naar rechts: Van Zandbergen Dolf (koetsier), Charles Schelfhout (koetsier), 
Hektor Joos (klerk), Geert Bolsens (Brouwmeester), Peerke Van Haelst (Hovenier), Cae-

sar Lannoy (timmerman).

Dit geschreven kaartje verge-
zelde de personeelsfoto.
Onderaan zien we de datum 
van de 25e huwelijksverjaar-
dag van Jozef Vermeulen, 
tevens de sterfdag van De De 
Brouchoven de Bergeyck.
(foto bekomen van Hubert De 
Bock)
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Vervolg van  pagina 7 2022 
Huidige toe-
stand van 
v o o r m a l i g e 
brouwerij Ver-
meulen (foto 
MC).

Volgende 
aflevering 15         
“Bijna ramp bij 
brouwer 
Vermeulen”….

Ibogem is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor de 
gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht. Ze levert voortdurend strijd tegen 
sluikstorten en hebben hun aandacht toegespitst op textielcontainers, die tot 
ieders ongenoegen vaak een slachtoffers zijn van sluikstort.

In het nieuwe bestek wordt voorzien dat elke locatie wordt voorzien van een sta-
tief met bevestiging van een camera. Proefprojecten in verband met dit toezicht 
tonen aan dat dit het sluikstort reduceert tot de helft. In de drie gemeenten staan 
op meer dan 40 plaatsen witte textielcontainers.

Wat kun je er in kwijt? Alle kledij en accessoires, schoenen (per paar), handtassen 
en lederwaren; beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dek-
bedden); keuken- en badkamertextiel (handdoeken, theedoeken, schorten, was-
handjes); woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen), speelgoedknuffels. 
Het textiel mag nog bruikbaar zijn, maar ook textiel dat niet meer bruikbaar is mag 
in de textielcontainer op voorwaarde dat het proper is. Bied het aan in een geslo-
ten zak, zo behoudt het zijn waarde.
Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel? Het ingezameld materiaal komt in de 
tweedehandssector terecht of wordt gerecycleerd tot nieuwe stoffen (vb. poet-
slappen).

Ibogem en textiel

Medewerkers van Ibogem: Maja Cools en Jens De Wael.

De reizende zadenbib
Gratis plantenzaden
Carine Van Remoortere (educatief medewerker)
 
Bijzonder welkom op zondagvoormiddag 5/2, van 9u30 tot 12u30 in samentuin 
Puithoek, Kruibekesteenweg 51 in Beveren. Je kan zaden van groenten, kruiden en 
bloemen ‘ontlenen’ in de reizende zadenbib. Zaaien en experimenteren voor een 
grotere variatie in je tuin of balkon. Volgend jaar kan jij dan je zelf geoogste zaad-
jes terugbrengen naar de zadenbib.
 
Heb je nu al zaden op overschot? We nemen ze met dank aan. Bij voorkeur zaden 
van onbespoten teelt, liefst niet ouder dan 1 jaar. Geen hybride F1 of minder zaad-
vaste rassen (bv pompoen).
Zelf zaden telen en delen dienen we terug te zien als een gewoonte bij het (moes)
tuinieren.
 
Van waar komen de aangeboden zaden?
Samen met enkele kennissen verzamelden de samentuiniers van samentuin Puit-
hoek, afgelopen jaar veel zaadjes uit de tuin. Het resultaat bestaat uit vele gevou-
wen zakjes met zaad. Doodgewone groenten, vergeten groenten, speciallekes, 
keukenkruiden, medicinale kruiden, kleurrijke bloemen. Het zaaitijdstip, oogstmo-
ment en staanplaats staat handgeschreven op elk zakje.
 
De zadenbib opent opnieuw op zondagvoormiddag 5 maart in de samentuin.
Vanaf 21 maart vind je de zadenbib dagelijks in de voortuin van Wilhelmietenlaan 
1, Beveren.

Avansa Waas-en-Dender

VERDAMPT IN 
HIROSHIMA 

Op 6 augustus 1945 laat een Amerikaanse bommenwerper een kern-
bom op de stad Hiroshima vallen. In het museum van die Japanse stad 
ligt een polshorloge die stilgevallen is om 8 u 15, het ogenblik waarop 
de bom ontplofte. De onschuldige burger die het droeg is simpelweg 
verdwenen; hij is verdampt. 
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SPORT

SK Beveren versterkte zijn aanvallend compartiment 
met de 25-jarige Slovaak David Hrncar die gehuurd 
wordt van Slovan Bratislava. David is de zoon van 
Norbert Hrncar, die jaren kapitein was van Slovan Bra-
tislava en er verschillende keren mee kampioen werd. 
Norbert was ook Slovaaks internationaal en in die 
periode in de nationale ploeg samen speelde met 
TIBOR JANCULA, ooit nog een half jaar zeer succesvol 
op de Freethiel. 
Op zijn 16de debuteerde David Hrncar in het tweede 
elftal van Slovan in derde klasse. Hij werd uitgeleend 
in 2018 aan tweede klasser Pohronie waarmee hij 
kampioen werd in tweede afdeling. Zo kwam hij in 
2019 in de Slovaakse eerste klasse terecht, eerst bij 
Pohronie, later bij Zlate Moravce waarmee hij de hal-
ve finale van de Slovaakse beker bereikte. In de zomer 
van 2021 was de aanvaller rijp genoeg om terug te 
keren naar topclub Slovan Bratislava. Een titel, beker-
finale en 7 Europese wedstrijden staan voorlopig op 
zijn palmares.

DAVID HRNCAR
Rudi Beck

Op het oefenkamp in Spanje speelde SK Beveren vriendschappelijk tegen Deinze. Twee Oostvlaamse ploegen 
en toch is het nog maar de vierde keer in 88 jaar dat Beveren en Deinze elkaar vriendschappelijk treffen. De 
eerste keer was op 3 november 1957 en toen won Beveren met 1-0 op de Freethiel na een goal van Paul Van 
Kemseke. 
In de voorbereiding van het seizoen 2003-2004 eindigde de match Deinze-Beveren op 0-2. Doelman BARRY 
COPA debuteerde nogal onzeker en werd aan de rust vervangen door Philip Deckers. De Hongaarse beloften-
internationaal Gabor Boer testte (kreeg later tegen Arsenal nog een tweede kans). David Lebras was de uitblin-
ker en Arsene Né en Steven Wostijn zorgden voor de goals. 
In het seizoen 2010-2011 was Waasland-Beveren te gast op de fandag van derde klasser Deinze. Het team van 
trainer Franky Dekenne won met 1-0 dankzij een goal van de Senegalees Ngom, ooit nog bij AS Roma. Doelman 
Clepkens behoedde Beveren voor meer tegengoals. Bij Beveren testte de Peruviaanse belofteninternationaal 
Jahirsino Baylon van het Portugese Braga, zoon van Julio Baylon die op het WK 1970 in Mexico deel uitmaakte 
van het legendarische Peruviaanse elftal. 

Een tweede oefenpartij werd betwist in de Pinater Arena tegen de Spaanse vijfde klasser Orihuela CF. De match 
tussen de twee geelblauwe teams eindigde op 2-3 voor SK Beveren. Het was de 17de keer dat Beveren uitkwam 
tegen een Spaanse ploeg (15 keer als KSK Beveren, 1 keer als Waasland-Beveren). 4 keer was Barcelona de 
tegenstander, 3 keer Bilbao, 2 keer Valencia, Hercules Allicante, Betis Sevilla en 1 keer Alaves en Huelva. Vorig 
seizoen speelde WB op het oefenkamp tegen Malaga. 

Gele ditjes, blauwe datjes.
Rudi Beck

Op 11 januari overleed in Herentals Leo Van Rooy, gewezen doelman van SK 
Beveren. Leo werd 82 jaar. Leo van Rooy was keeper in de allereerste wedstrijd 
van Beveren ooit in eerste klasse, op 3 september 1967 op het veld van Sint-Trui-
den waar het 1-1 werd. Leo speelde dat seizoen 14 competitiematchen tot hij 
geblesseerd raakte en André Van Esbroeck zijn plaats innam. 
Leo stamde uit een gezin van 9 kinderen en de 5 jongens speelden allemaal 
voetbal bij Heidebloem Lille. In 1962 belandde hij bij tweede klasser Turnhout 
waar Beveren hem in 1967 weghaalde.  Na twee seizoenen Beveren trok hij naar 
Zwarte Leeuw waar hij vanuit tweede provinciale tot in nationale steeg. Met zijn 
echtgenote baatte hij decennia lang een fruit- en groentenwinkel uit in Lille. 

In memoriam LEO VAN ROOY.
Rudi Beck

sPORT ANDERs 
Roberto Martinez was 6 jaar coach van de Belgische Rode Duivels en niemand 
heeft hem in die 6 jaar in België ooit één woord Vlaamse horen spreken? 
En nu is hij benoemd tot coach van de Portugese nationale voetbalploeg. 
En een van de eerste verklaringen die hij aflegde was dat hij zo snel moge-
lijk Portugees ging leren. 
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OUDE VOLKSGEBRUIKEN 
Roger Puynen

In de jaren 1961 –’62 kon ik mezelf Mechelaar noemen. Ik vervulde 10 maanden 
van mijn legerdienst in de Dossinkazerne. 
’t Is nu 60 jaar later en als er in die 6 voorbije decennia berichten verschenen die 
met Mechelen te maken hadden, dan werden die met meer aandacht dan 
gewoonlijk gelezen.  
De stad had twee voetbalploegen: Racing Mechelen en KV Mechelen. Zo was er in 
het voetbalseizoen 2002-03 de reddingsactie van Mark Uytterhoeven, Fi Vanhoof 
en Piet den Boer van hun ploeg KV Mechelen (ook Malinois genoemd). 
En omdat nu half januari 2023 de situatie van laatstgenoemde voetbalploeg zo 
belabberd is dat een nieuwe reddingsactie misschien nodig zal zijn, past het 
ophalen van deze herinnering. 

TOEN IN 2002… 
…Had KV Mechelen het al enkele jaren sportief moeilijk. Het pendelt tussen eerste 
en tweede klasse. Nadat het kampioen in de tweede klasse is geworden, mag het 
in het seizoen 2002-2003 opnieuw in de hoogste afdeling aantreden. De voorbe-
reiding verloopt niet van een leien dakje: het behaalt zijn licentie in de tweede 
zittijd, en er zijn financiële zorgen.  

De vereffening 
Al snel verzeilt de club in de laagste regionen van het klassement en op 7 decem-
ber 2002 barst ook de financiële bom: de club heeft een financiële put van onge-
veer 500 miljoen oude Belgische franken en gaat in vereffening. 
De dag na de vereffening speelt KVM op het veld van AA Gent. Het verliest met 2-0. 
In de krant van 9 december lezen we: “Veel tranen en emoties gisteren bij KV 
Mechelen. Malinois verloor zijn, mogelijk laatste wedstrijd met 2-0 in Gent, maar 
nam heel waardig afscheid. De spelers gaven nog een laatste keer alles en de sup-
porters bleven tot een uur na afloop zingen en riepen de spelers één voor één 
naar buiten. ‘Een stuk van ons leven valt weg’, zuchtte speler Eric Viscaal (die in het 
seizoen 1988-’89 hij SK Beveren gevoetbald had.) 
En de redding 
Was dat het einde? Absoluut niet, verschillende mensen staan op om hun geliefde 
te redden. 
Het volgende weekend staat er een thuiswedstrijd tegen Antwerp op het pro-

gramma. Enkele uren voor de wedstrijd doen de supporters een Mars van de Hoop 
van aan de Botermarkt naar het stadion. Er stappen 5000 mensen mee. 
Ook oppersupporter Mark Uytterhoeven, toen een uitzonderlijk populaire TV-fi-
guur, springt mee op de kar om het stamnummer van de club te redden en een 
doorstart in derde klasse in het volgende seizoen mogelijk te maken. Voor de wed-
strijd tegen Antwerp kondigt Mark de reddingsactie aan en vertelt daar het vol-
gende over: “Toen was ik verschrikkelijk zenuwachtig. Ik had het gevoel dat alles 
op mijn schouders lag, dat één verkeerd woord de club ten gronde kon richten. Ik 
had thuis mijn speech 27 keer geoefend. Alleen ‘We doen het gewoon zelf’, dat 
uiteindelijk de slagzin van de redding zou worden, was een improvisatie van het 
moment. 
Toen ik laat die avond naar huis reed met mijn fiets, heb ik nog een rood verkeers-
licht genegeerd – er was toch geen volk op de baan. Maar plots reed er een poli-
tiewagen naast mij, en ik mocht mijn identiteitskaart afgeven. Maar ik kreeg die 
kaart terug en de agent zei:”’t Is in orde, jongen, omdat ge de Malinoissupporters 
zo goed hebt kunnen weghouden van een tros heethoofden van Antwerp”. 
Tijdens de wedstrijd tegen Antwerp zorgen 9000 supporters voor een zinderende 
sfeer. Doelman Ivan Willockx omschrijft het als volgt: “Dit is hét mysterie van 
Mechelen.” 
Samen met onder meer die andere clubiconen doen Mark Uytterhoeven, Fi Van-
hoof en Piet den Boer er alles aan om de reddingsactie tot een goed einde te 
brengen. Er wordt een vzw opgericht om het nodige geld bijeen te brengen om 
het stamnummer 25 te redden: vzw Red Yellow KV. Talloze supporters storten hier-
voor 1000 euro. Onder het motto ‘We doen het gewoon zelf,’ zet iedereen zijn bes-
te beentje voor.  
Leuk detail: Mark Uytterhoeven wordt voor zijn reddingsactie genomineerd voor 
de verkiezing van Sportpersoonlijkheid van het Jaar. En op de laatste speeldag van 
het seizoen wint KV zijn laatste thuiswedstrijd met 3-2 tegen Moeskroen. Leuk 
detail over die wedstrijd: Mark Uytterhoeven krijgt voor de wedstrijd een fiets uit 
handen van zijn grote idool Eddy Merckx en hij rijdt samen met Racing-supporter 
Carry Goossens een ereronde langs het veld. Na de overwinning vieren de suppor-
ters alsof KVM kampioen is. Straf: zakken naar derde en zo feesten. Dat is typerend 
voor KVM: in de diepste ellende blijven vechten en positief blijven. Wat een levens-
kracht! 

Deze Amerikaan-
se chemicus ont-
dekte in 1938 
polytetrafluoret-

hyleen (PTFE), beter bekend als teflon. Hij werkte als 
onderzoeker aan het Jackson Laboratory in Deepwa-
ter, New Jersey. Hij spitste zich toe op het ontwikkelen 
van koelmiddelen als alternatief voor het giftige 
ammoniak. Hij gebruikte het gas tetrafluorethyleen. 
Toen hij uit een drukcilinder wat gas wilde aftappen, 
bleek dat de druk in de cilinder was weggevallen en 
er een vast wit materiaal was ontstaan. Blijkbaar was 
het gas gepolymeriseed tot polytetrafluorethyleen 
(PTFE).Het leek bijzondere eigenschappen te heb-
ben: chemisch inert, bestand tegen zuren en hoge 
temperaturen. In 1939 vroeg hij een octrooi aan voor 
de stof die hij ‘Teflon’ doopte. Wij kennen de stof 
voornamelijk als anti-aanbaklaag in braadpannen. 
Plunkett was ook betrokken bij de ontwikkeling van 
tetraethyllood, een additief destijds aan benzine om 
het octaangetal te verbeteren, maar achteraf om mili-
euredenen werd verboden.

PFAS
Het verhaal van Plunketts vondst laat zich vertellen 
als een scheikundesprookje, het geluk van een toe-
vallige ontdekking. Helaas zijn sprookjes meestal te 
mooi om waar te zijn. Het Amerikaanse chemiebe-
drijf hoorde de kassa rinkelen. Het product heeft 
waterafstotende en vetafstotende eigenschappen 
en een smelttemperatuur hoger dan 300°C. Het heeft 
dus nuttige toepassingen in blusschuim, als laagje op 

regenkledij of op braadpannen. Tachtig jaar later, 
kennen we ook de duistere kanten van het spul. Het 
hoort thuis onder de verzamelnaam perfluoralkyl-
stoffen (PFAS, uitgesproken peefas) en die hebben 
een minder glansrijk imago.  De stoffen zijn persistent 
(‘forever chemicals’, breken  nauwelijks af in het mili-
eu), zijn toxisch (kunnen schadelijke effecten geven 
in mens en milieu), en zijn bioaccumulerend (hopen 
zich op in het menselijk lichaam, in dieren en plan-
ten). De stoffen komen voornamelijk in het milieu via 
lozingen door fabrieken (3M kwam in dit verband uit-
voerig in het nieuws 
en is verantwoordelijk 
voor de zware vervui-
ling in de omgeving) 
en door de afvoer van 
het water na gebruik 
van blusschuim.

Al in 2004 was de ver-
vuiling van de omge-
ving via 3M bekend. 
Het bedrijf wordt 
beschuldigd van het 
feit dat ze niet eerlijk 
waren over de gevaren voor mens en milieu. Onlangs 
werd bekend dat 3M ruim een half miljard zal betalen 
om de omgeving schoon te maken. 

Actieve kool
Een manier om PFAS uit het water te halen, is door 
het over actieve kool te leiden. Dat is koolstof die in 
staat is om stoffen vast te houden (adsorptie). Het 

wordt gemaakt van hout of katoen, maar ook van 
organische afvalproducten zoals kokosnootschillen 
en perzikpitten. Een andere manier van reinigen is 
met ozon (trizuurstof ) en door biologische afbraak  
met een mix van bacteriën en schimmels (nog in vol-
le expertise).

Het antigifcentrum maakt vaak gebruik van de eigen-
schap van actieve kool om stoffen onschadelijk te 
maken. Het is verkrijgbaar in capsules of tabletten, 
maar het werkt niet bij alle giftige stoffen en men zal 
best het centrum consulteren. Je ontlasting kleurt bij 
gebruik achteraf zwart, maar dat is onschuldig.

Eureka !
Aflevering 57

Wilfried Andries

 Roy J. Plunkett (1910 – 1994)
Teflon

CRYPTOGRAM 2   JUISTE OPLOSSING
GEBLEIT   ECHT   NERO   TASTZIN   AFTUIREN   
FONSKE   METRO   GEZWAM                            PARAAM-
AN   JAGER   TOE   ONAF  en dus ….
BENZINEWAGEN

GUST
Och zei Gust, als de fusie met Kruibeke door-
gaat zijn er voor ieder toch voordelen. 
De mannen van Kruibeke moeten minder 
belastingen betalen en de mensen van Beve-
ren krijgen eindelijk een busverbinding met 
Kruibeke.
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Geboren 9 mei 1970 in de 
Sint-Anna kliniek (Vitaz) te 
Beveren. Bijna 3 decennia 
lang op de Grote Markt 
boven de papierhandel 
Pijl-Mertens van mijn 
ouders gewoond. Was lid/
leidinggevende van de 
scouts Sint-Hieronymus. 
Trotse vake van 3 volwas-
sen kinderen. Sinds een 
dikke twee jaar woonach-
tig in het historisch cen-
trum van Antwerpen. Pro-
fessioneel tekenaar voor 
onroerend erfgoeddienst 
Erfpunt, huiscartoonist 
voor de Beverse Klok ( tot 
2020 ) en illustrator van 
verschillende boeken 
( www.erikpijl.be ). In 
november 2022 heb ik 

mijn 7de/laatste marathon gelopen in Athene, in de voetsporen van Philippides.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?  
Onconventionele films kijken; historische romans/stripverhalen lezen; tekenen en 
schilderen.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?                    
Algemeen de grunge, metal & alternatieve rock bands van de jaren ’90.

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Voir un ami pleurer – Jacques Brel ;           Everybody hurts – REM.

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV? 
Recreant loper. Op TV , uitzonderlijk WK/EK voetbal ,  hou meer van de actieve 
beleving.

Wie bewonder je?  
Vriendin Eveline en haar teamgenoten die vrijwillig medische humanitaire missies 
uitvoeren in Afrika.
Mijn kinderen en schoondochter.

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Op één been kun je niet lopen.

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?  
Als een arend, heeft uitzonderlijk goede ogen, ik niet. Kan vliegen en zweven, ik niet.

Wat is je favoriete boek aller tijden?  
De Da Vinci Code – Dan Brown.

Hoe kom je tot rust?
Na een geweldige vrijpartij moe en voldaan in slaap vallen.

Welk is je lievelingsgerecht?  
Home-made spaghetti bolognese con/sin carne.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Eerste ontmoeting met Eveline in Den Antigoon ( Antwerpen ), en nog steeds 
lopende…

Lievelingsland?  Sympathiekste stad/gemeente?  
De koekenstad Antwerpen, metropool aan de Schelde

Wie is voor jou DE Belg
(of Vlaming)  van alle tijden? 
(en waarom?) en wie is/was 
de sympathiekste (groot)
Beverenaar?
Ambiorix, horum omnium for-
tissimi sunt Belgae.

Jean-Marie Pfaff, from zero to 
hero; eerlijk duurt het langst, 
maar je moet er veel uithou-
dingsvermogen voor hebben ( 
quote Jean-Marie )

De stad of het platteland? Het 
bos of de zee? 
Een knoop die ik niet wil doorhakken, ik geniet van beiden.

Wat is voor jou geluk?  
Mensen algemeen - die oprecht hulp nodig hebben - helpen, maakt mij gelukkig.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Een lekkere moc/coctail, geen specifieke voorkeur, steeds op zoek naar iets nieuws. 

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?  
Afhankelijk van de weergoden, allebei.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? 
Singelberg,  jeugdsentiment & stille getuige van een rijke geschiedenis

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)   
Dat mag voor één keer een triootje enkele reis zijn voor Vladimir P. ; Donald T. & Xi 
Jinping.
Ik heb goede contacten met Musk.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?  
Als kleuter mijn straf van vader uitzitten in een donkere kelder. Verhuis van een 
claustrofobische kleuterschool in de Kasteeldreef naar een ( toen ) moderne wijk-
school in de Sint-Martenslaan.
Bekering door zuster Christianne van links naar rechtshandigheid. Nadien nog lan-
ge periode van onhandigheid gekend, maar nu veel beter.  Mijn linksbenigheid 
heeft ze niet kunnen 
bekeren.

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Erik Pijl

Paul Staut



WEEKENDDIENSTEN 
MEDISCHE SECTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colofon

De Beverse Klok is verkrijgbaar: 
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Riekes en Zjeraar zijn in hun jonge 
jaren samen eens op wandelvakan-
tie geweest in Roemenië in het 
bergachtig gebied van de Karpaten. 
En op hun eerste wandeling werd 
hun pad gekruist door een beer. Wit 
van schrik gooide Zjeraar zijn rugzak 
op de grond en verborg zich in een 
struik 
Riekes liet ook zijn rugzak vallen 
maar die begon zijn schoenveters 
vaster te knopen. Als Zjeraar dat zag 
riep hij:  
- Waarom doet ge dat? Ge denkt 
toch niet dat ge sneller kunt lopen 
dan die beer? 
-Nee, zegde Riekes, sneller dan die 
beer daar denk ik niet aan; maar ik 
ben er zeker van dat het erop aan zal 
komen dat ik sneller kan lopen dan 
gij! 

Nem nou
Roger Puynen

De Weerborstel 
of‘t gedacht van Riekes De Ben 

Roger Puynen

Als ge naar het einde van de 
zomer de boeren aardappelen 
ziet oogsten dan ziet ge dat ze 
die vruchten naar een schuur of 
stal brengen waar ze die UITKAP-
PEN of UITPAR(R)EN op de vloer 
en ze die openspreiden om ze 
wat te laten drogen of uitzwe-
ten. Die mogen in ’t begin niet al 
te veel opeengestapeld liggen. 
In ons dialect worden beide 
werkwoorden gebruikt in de 
betekenis van uitgieten; dat 
laatste woord heeft het vooral 
over vloeistoffen terwijl de twee 
dialectwoorden zowel gebruikt 
worden voor vaste stoffen of 
voorwerpen als voor vloeistof-
fen. 
WEGKAPPEN en WEGPAR(R)
EN  daarentegen leggen er meer 
de nadruk op dat die stoffen 
onbruikbaar geworden zijn. 
Vroeger hoorde je bij de slager 
dikwijls vragen naar een pond 
GEKAPT         en men bedoelde 
daarmee gemalen vlees. Wie zijn 
taal wat verzorgde noemde dat 
vlees GEHAKT. 

‘t klokzeel
Roger Puynen
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HULP DOOR RODEBIETENSAP… 

Waarschijnlijk geeft het sap van rode bieten sprin-
ters een extra zetje. Bietensap is een nitraatrijk 
goedje. Uit onderzoek blijkt dat extra nitraatinna-
me in de dagen voor een grote inspanning de spier-
doorbloeding stimuleert. Ook vergroot het de effi-
ciëntie waarmee spieren kracht leveren. 
Aan Universiteit Maastricht wordt gezocht naar 
middelen om sportprestaties te verbeteren. Men 
onderzocht de afgelopen jaren het gebruik van bie-
tensap. ‘Bij de toppers in duursporten gaat bieten-
sap het verschil niet maken’, zegt een prof. ‘Maar 
voor hoge-intensiteitsporten, zoals shorttrack, kor-
te schaatsafstanden en baanwielrennen, kan een 
bietenshotje misschien iets betekenen. Tijdens een 
studie zagen ze dat de fietsers sneller hun topsnel-
heid bereiken na inname van bietensap dan wan-
neer ze een placebo kregen.’ Op zo’n korte afstand 
kan dat best iets uitmaken.  

…OF ANDERE SPORTDRANKJES… 

‘Ja, sportdrankjes leveren energie, maar lang niet 
iedereen heeft ze nodig’, zegt een sportdiëtist. Voor 
trainingen of wedstrijden die korter duren dan 
anderhalf uur, kun je prima water drinken. Ga je 
langer trainen of is het heel warm, dan kan het slim 
zijn om je koolhydraten aan te vullen. Bijvoorbeeld 
met een isotone sportdrank.  

Studies in 2013 en 2017 toonden aan dat als je 
mond koolhydraten proeft, dit bepaalde hersende-
len stimuleert waardoor je je minder snel vermoeid 
voelt. 
‘Hypertone sportdrankjes zoals Red Bull of 
AA-energiedrank heeft niemand nodig want daarin 
is de concentratie suiker heel hoog, waardoor het 
vocht en de koolhydraten maar langzaam worden 
opgenomen. 

…OVERBODIG BIJ AMATEURSPORTEN 

Moet je extra eten wanneer je gaat sporten? 
Wie minder dan een uur loopt, hoeft geen extra 
voeding te voorzien. Ga je langer dan een uur spor-
ten, dan is dat wel een goed idee. Ideaal om wat 
extra suikers en koolhydraten binnen te krijgen 
zijn bananen of rozijnen, een koekje of een muesli-
reep. Die leveren immers onmiddellijke energie. 
Na je inspanning moet je er wel voor zorgen dat je 
reserves opnieuw worden aangevuld. Zorg dat je 
voldoende drinkt. Een boterham met confituur of 
een rijstwafel zijn ideaal om je koolhydraten en 
eiwitten weer op peil te krijgen. 
Moet je vlak voor het sporten eten? 
Twee tot vier uur voor je begint te sporten is eigen-
lijk het beste moment om te eten. De koolhydraten 
die je energie geven, hebben immers een tijdje 
nodig om in het bloed opgenomen te worden.


