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Kleren maken de vrouw
Wilfried Andries
Vrouwen kijken op een feestje meer naar andere vrouwen dan mannen dat
doen. Ze weten achteraf precies wat de outfit was van hun concurrenten. Heb je
gezien wat ze aanhad, ik zou er nog niet mee naar het strand durven. We kijken
vanzelfsprekend ook naar wat mannen aanhebben, maar dat is niets
vergeleken bij het vergrootglas waarmee vrouwen worden bekeken. Vrouwen
hebben ook een meer gevarieerde garderobe. Het blijft een rollenpatroon.
Schoonheid, verzorgd uiterlijk, smaakvolle kledij, we verwachten het nog altijd
meer van vrouwen. Bij de voorstelling van een regering vallen vrouwen op in
de zee van donkere pakken. Ze kiezen dan ook vaak voor mantelpakjes met
sobere kleuren, zoals Angela Merkel. Een politica wil bij die gelegenheid minder als vrouw gezien worden, maar eerder als een competente persoon. Een
naveldiep decolleté is dan niet op zijn plaats. Vrouwen bevinden zich in die
functies op het slappe koord van erbij horen en toch vrouwelijk zijn. Bij de uitreiking van de Oscars hullen filmvedetten zich in kleding die aan het uitdagende en
belachelijke grenst. Niemand stoort zich eraan, het wordt in dat milieu verwacht.
Wat ga ik vandaag aantrekken? We hebben allemaal gewoontekleding, kleding
waarvan we weten dat die bij ons past en waarin we ons goed voelen. Ze moet
je het gevoel geven dat je jezelf bent of de persoon die je graag zou zijn. Mode,
leeftijd, smaak, gelegenheid, figuur…spelen allemaal een rol. We dragen geen
jogging bij een begrafenis. We gaan niet joggen in een driedelig pak. Als we
ergens uitgenodigd worden, vinden we dat gepaste kledij respect uitstraalt
voor de gastheren. Niets is erger dan een oudere die zicht kleedt als een puber.
In de mode zijn, betekent dat de kleding op een bepaald moment aantrekkelijk wordt gevonden. Deze mode wordt voorgeschreven door modehuizen en
modeshows bepalen wat het komende jaar in de winkels zal belanden. Of het
een echte trend wordt, hangt af van de beoordeling van de mensen die het
dragen. Zo denken we aan de jaren vijftig met de mini-rok, brede pantalons,
vetkuiven en enorme dassen. Laat alles in je kleerkast hangen, het wordt ooit
wel terug mode. Belangrijke mode-centra zijn onder andere Parijs, Milaan, New
York, Londen. Er is ook de haute couture, ontworpen door modeontwerpers,
handgemaakt voor een selecte markt die slechts een of soms enkele exemplaren van de kledingstukken maken. Men vraagt zich af of er wel iemand is die ze
draagt. Royalty’s worden vaak door deze modehuizen gekleed en komen dan
ook vaak ongelooflijk belachelijk voor de dag. Klassiek uiterlijk en extravagante
kledij, het vloekt en dan mag je niet nadenken over wat zo een outfit kost.
Als haute couture gemaakt is voor één persoon, dan wordt die vertaald als
massaproductie in confectiekleding of prêt à porter en ontdaan van
extravagante details.
Mode kan je kopen, stijl moet je hebben.

CAROLINE VAN DE
MANACKER
EEN BRUGGENBOUWER IN TER VESTEN
Jacques Bosman

Een ontmoeting met Caroline, de nieuwe directrice van Ter Vesten, verliep heel
aangenaam. Haar voorstellen ging snel, ze is 42 jaar, gehuwd en heeft 3 dochters.
Ze is master in de sociologie en geschiedenis en werkte bij VDAB. Op zoek naar
een nieuwe uitdaging kwam ze in Ter Vesten terecht en ik heb zo het vermoeden
dat ze daar heel lang zal blijven. Ter Vesten heeft al heel wat verschillende types
van directies gehad, van de charismatische Rik tot de manager Ben. Caroline is nog
van een ander type. Zij wil het team aansturen en er daadwerkelijk lid van worden.
Graag zou ze alle neuzen in dezelfde richting krijgen. En dat lukt alleen door
samenwerking. Zo hoopt ze ook op een evenwicht tussen de Beverse verenigingen
en professionele optredens. Het is een feit dat de Beverse verenigingen die
podiumkunsten beoefenen, dikwijls meer plaats en tijd vragen. Maar helaas zijn
er maar 52 weekends in een jaar en Caroline staat zeker open voor de wensen van
onze eigen culturele verenigingen. Mits een goed gesprek is veel op te lossen.
Eigenlijk zou er gerust een zaal (zo iets van 200 man) mogen bijkomen, maar dat
zal een ver toekomstplan zijn. Ik merk ook op dat de huurprijzen voor onze eigen
verenigingen aan de hoge kant zijn. Maar ja, het cultureel centrum moet draaien
en misschien is dat ook een puntje dat in de toekomst besproken kan worden.
Caroline droomt van een ‘huis voor iedereen’, waar iedereen thuis is met weinig
drempels voor onze verenigingen. Ik ben zeker dat ze dat nog zal realiseren.
Momenteel beheert Ter Vesten naast de eigen infrastructuur ook Cortewalle
en Hof Ter Welle. De ontmoetingscentra in de andere deelgemeenten hebben
een afzonderlijk beheersorgaan. Wel doet Ter Vesten de ticket verkoop voor de
collega’s maar ook hier moeten nog wat bruggen gebouwd worden. Caroline
eindigt het gesprek met haar toekomstplannen. Dit jaar bestaat Ter Vesten 25
jaar. En gelukkig draait alles terug een beetje normaal. Caroline eindigt met een
grote dank naar haar ploeg (en ik weet zelf hoe goed de technische ploeg werkt),
maar ook de baliemedewerkers, het administratief personeel en de vrijwilligers.
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Gidszondagen
Wilfried Andries
Van mei tot september biedt onze gemeente
gratis gidszondagen aan. Zo maakt u kennis met
het diverse Beveren en het leuke aanbod van
gegidste rondleidingen. De gidsen nemen u mee
langs de mooiste trekpleisters in Beveren zoal
Doel, Fort Liefkenshoek en Prosperhoeve of de
natuurreservaten in Kallo. Met de busrondrit Rondje
Waaslandhaven ontdekt u verschillende hotspots en
krijgt u met een gids een verrassend beeld van de
bedrijvige Waaslandhaven en haar omgeving.

Ter Vesten bestaat 25 jaar en dat moet gevierd worden. Het cultuurcentrum werd opgericht in 1996.
Omwille van Corona werd het feest uitgesteld, maar op zaterdag 25 juni is het zover. Het feest zal
plaatsvinden in de kruidentuin van Cortewalle. De toegang is gratis en iedereen is welkom.
Om 15 uur zal ‘Zannemie en de bende’ spelen, een band voor families, met retromuziek voor kinderen
en volwassenen. Om 20.30 uur kan iedereen genieten van swing en jazz met de band ‘Monsieur Fernand’.
In de aanloop naar het feest voor ’25 jaar verwondering’ werden en worden er diverse acties georganiseerd.
Van 25 januari tot en met 25 februari liep de actie ‘1+1 gratis’, waarbij men voor ieder aangekocht ticket
een tweede ticket gratis kreeg en dit op het volledige aanbod tot het einde van het seizoen. Op 25 maart
werd na het optreden van de Corsicaanse band l’Alba in de foyer de CD van deze groep verkocht aan
50 %. Ter Vesten betaalde de andere helft. In april ontvingen alle 25 jarigen woonachtig in Beveren een
brief met een code, waarmee ze gratis met twee andere personen naar keuze 1 van 3 voorstellingen
kunnen bijwonen. Op 25 mei ligt de focus op scholen en leerlingen. In de voormiddag bezoeken twee
secundaire scholen een voorstelling. Ter Vesten zal aan alle leerlingen een kleine attentie uitdelen. ’s Avonds
wordt in de schouwburg een vrij podium georganiseerd, met als headliners Meltheads (gekend van Humo’s
rock rally) en Kameraad (Beverse band).
Vanaf begin april wordt de tentoonstellingsruimte in de foyer vrijgemaakt om in de aanloop naar 25 juni
een interactieve tijdlijn te laten groeien, die zal resulteren in een overzichtstentoonstelling van 25 jaar
Ter Vesten. Kunstenares Katrijn Jacobs zal de tijdslijn illustreren en het publiek zal aangemoedigd
worden om d.m.v. stickers ook eigen herinneringen aan te brengen.l

Bij de cartoon
Fotorebus
Wilfried Andries

De tentoonstelling in Cortewalle rond het verenigingsleven
van Beveren gedurende de
laatste 50 jaar is succesvol
afgesloten.
Verenigingen
deden hun best om de
geschiedenis
in
eigen
foto’s kenbaar te maken. Eén
vereniging had meer aandacht
voor andere vrijwilligers, dan
voor haar eigen werking en
dat was onze Beverse Klok.
Ze daagde de toehoorder uit
om bij een 15-tal foto’s de
juiste vereniging te plaatsen.
Nogal wat foto’s gingen
terug in de tijd en het bleek dat
het geheugen vaak kort is en
dat sommige van het huidige
bestuur weinig notie hebben van de geschiedenis van de eigen vereniging. Van de veertig deelnemers waren
er slechts vijf die alle foto’s correct konden plaatsen. Uit die elite werd één exemplaar geloot. Erika Braem en
Herman De Bock uit de Vogelzang waren laureaat en werden overvallen met een boek ‘Kunstmo(nu)menten’.
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Gie Bernaert, voorzitter Gidsenvereniging, en
Boudewijn Vlegels, schepen van Erfgoed en voorzitter
Maatschappij Linkerscheldeoever.
Een busrondrit in de Waaslandhaven is een initiatief
dankzij een samenwerking tussen de dienst
toerisme en MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever). De Waaslandhaven bevindt zich voor het
grootste deel in onze gemeente en een gids brengt
je mee naar verschillende bezienswaardigheden.
Beveren heeft nog veel meer te bieden, ontdek
het aanbod via www.beveren.be/nl/
zomerse-gidszondagen. Deelname is gratis en
plaatsen zijn online te boeken. Er zijn maximum 50
deelnemers per groepsbezoek.
Kalender:
Mei:
1 mei Rondje Waaslandhaven, 8 mei Waterburcht
Cortewalle, 15 mei Fort Liefkenshoek, 22 mei
Prospersite, 29 mei .Kunst in Katoen Natie
Juni:
5 juni Rondje Waaslandhaven, 12 juni Hof ter
Saksen, 19 juni Fort Liefkenshoek,
26 juni Prospersite
Juli:
3 juli Rondje Waaslandhaven, 10 juli Fort
Liefkenshoek op kindermaat, 17 juli Fort
Liefkenshoek en Lillo met DeWaterbus, 24 juli
Natuurgebieden Kallo, 31 juli Kunst in Katoen Natie
Augustus:
7 augustus Rondje Waaslandhaven, 14 augustus
Fort Liefkenshoek op kindermaat, 21 augustus Fort
Liefkenshoek en Lillo met DeWaterbus, 28 augustus
Prospersite
September:
4 september Rondje Waaslandhaven, 11 september
Hof ter Welle, 18 september Fort Liefkenshoek, 25
september Kunst in Katoen Natie
Voor meer informatie:
Filip Kegels, Schepen voor Toerisme, 0486 16 74 95
Filip.kegels@beveren.be

Ibogem en
asbestinzameling
Wilfried Andries

Tijden veranderen
Jacques Bosman

Dat asbest risicovol is voor de gezondheid is algemeen geweten. Het product is echter nog steeds op
veel plaatsen aanwezig in onze samenleving. Sinds
2019 kunnen inwoners van Beveren, Kruibeke en
Zwijndrecht bij afvalintercommunale Ibogem, in
samenwerking met de OVAM, speciale asbestzakken
aankopen en aan huis laten ophalen. Tot hiertoe ging
het altijd om maximum 2 zakken per adres, maar
daar komt nu verandering in. Het aanbod wordt tijdelijk uitgebreid naar 6 zakken per adres en is nu ook
beschikbaar voor verenigingen. Daarmee zet
Ibogem in op het versneld asbestafbouwbeleid en
krijgen zoveel mogelijk mensen de kans om hun
omgeving op een veilige manier asbestvrij te maken.

In het jaar 1900 telde ons land met zijn 6.693.548 bewoners en zijn 2.632 gemeenten precies geteld 3.223
brouwerijen. Met in het totaal 197.821 cafés , of één café per 34 zielen (kleuters en peuters inbegrepen),
verbruikte elke inwoner toen jaarlijks gemiddeld 220 liter bier. Hier is het ingevoerd bier niet in meegerekend.
Recordhouder was toen de gemeente Ghislengien. Er woonden 664 inwoners en ze telden er 51 cafés, of één
café voor dertien zielen. Het aantal cafés in Beveren is niet bekend, alhoewel er heel wat vermeld staan in
ons boek Van Staminee tot café. Wat we wel kennen is het aantal brouwerijen bij het begin van de 20° eeuw.
Met een bevolkingsaantal dat schommelde rond de 14.000 inwoners had Beveren acht brouwerijen en één
limonadefabriek. We sommen ze op : Brouwerij Busschaert uit de Stationstraat die stopte met brouwen in
1951, brouwerij De Caluwé uit de Kasteeldreef die brouwde tot 1924, brouwerij Lesseliers-Serruys van de Markt
die actief was tot 1912, de Sint-Jans-Stoombrouwerij van Jean Vermeulen uit de Stationstraat die brouwde
tot 1952, brouwerij Smet gelegen op de hoek van het Zillebeek en de Polderstraat die brouwde tot 1921,
de brouwerij Van Mieghem van het Halfdreef die brouwde tot 1936, de brouwerij Van Overloop die actief
was in de Vrasenestraat tot ongeveer 1914, de brouwerij Verbraecken op de hoek van de Vrasenestraat en de
Donkvijverstraat brouwde tot 1945.
Dat moeten zalige tijden geweest zijn.

Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?
rOger puYnen

Een asbestzak meet 3 x 1 m en kan ongeveer 750 kg
asbest bevatten. Een asbestzak inclusief ophaling
en beschermingskit kost 30 euro per stuk. De zakken kunnen aangekocht worden bij het onthaal van
Ibogem (Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele). Voor de
ophaling van de zakken kan je online een aanvraag
indienen via www.ibogem.be. Het aanbod geldt niet
voor bedrijven en loopt enkel in 2022. Goedkeuring
wordt gegeven in volgorde van aanvraag en zolang
het budget het toelaat. Bij elke asbestzak zit een persoonlijke beschermingskit met wegwerpoverall, een
stofmasker en handschoenen. Je kan een beschermingskit ook apart aankopen (6 euro per stuk).
Raadpleeg ook de instructies voor het zelf
verwijderen van asbest.
Nog vragen? asbest@ibogem.be.

Je ziet ze hoe langer hoe minder, de houten duivenhokken in de tuin van de liefhebbers. Of ook hele
achtergebouwen of stalzolders waar de spoetniks of invliegkleppen verraden dat daar nog echte
duivenhouders wonen.
De zomerzondagochtenden werden vroeger in onze straat beheerst door het geroep of gefluit van de
liefhebbers die de dag tevoren hun vogels hadden ingekorfd en naar het duivenlokaal hadden gebracht en
die hun ‘prijswinnaars’ thuis verwachtten. Zo werden hun beste reisduiven genoemd. En alle andere duiven die
ook aan de vluchten uit Quiévrain, Arras, Bordeaux, Limoges of andere lossingsplaatsen mee gedaan hadden,
werden maar gewone ‘pannenschijters’ genoemd.
Zopas hoorde ik nog dat in Vlaanderen de laatste 5 jaar zo’n 100 duivenverenigingen er de brui aan
gegeven hadden door gebrek aan belangstelling. We wisten al een paar jaren dat de duivensportbeoefenaars
sterk verouderden en dat waren dan de liefhebbers en niet de duiven zelf. Er was slechts hier of daar een
enkeling die de hobby van vader of grootvader wilde voortzetten.
Hoe die sierlijke vogels van zo ver terug thuis raakten was mij en vele anderen een raadsel. Duiven hebben een
ingebouwd ritme van ongeveer 24 uur. Dit dag- nachtritme wordt dagelijks gelijkgezet op basis van licht en
donker. Tevens hebben duiven een besef dat de zon opkomt ongeveer in het oosten, ‘s middags om 12 uur op
het hoogste punt staat in het zuiden, en weer ondergaat ongeveer in het westen. Op deze manier kan de duif
aan de hand van de zonnestand de kompasrichtingen bepalen.
De duif hoeft de zon overigens niet zelf te zien. Een stukje blauwe hemel is genoeg om de plaats van de
zon te bepalen.
Alleen wanneer de hemel volledig grijs en betrokken was op de zondagmorgen, hoorde je op de radioberichten dat er begeleiders waren die het lossen van de duiven uitstelden of helemaal afgelastten om een
echte rampvlucht te vermijden.
Als de zichtbaarheid voldoende was om de duivenkorven te openen, begon na enkele uren het zenuwachtig
turen in de lucht op het thuisfront en hopen dat in de vlucht duiven die men zag naderen ook enkele van de
prijsvliegers uit de buurt zouden zitten. En dan was het natuurlijk zaak de eigen prijsduif die in de goede vlucht
zat, te pakken te krijgen in het hok, de ring af te doen en die in de constateur of tijdklok te stoppen.
Dat deed bij een van mijn buren de spanning zo hoog oplopen dat hij een nogal koppige duif die niet in
het hok wilde, en op de nok bleef zitten, die er met zijn jachtgeweer neerknalde en de ring nog tijdig in de
constateur kreeg om …nog een prijs te winnen.
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In de tuin
François Seghers
Het is half mei en de lente klimt naar haar hoogtepunt. Het is geweldig hoe het jonge groen en de bloeiende
planten langs alle kanten in de tuin en de natuur elkaar in snel tempo opvolgen. De mooie zonnige dagen die
we al wekenlang beleven zitten daar natuurlijk voor een groot stuk tussen. Jammer dat het zo droog is. Menig
tuinliefhebber zou dankbaar zijn mochten er een paar malse regenbuien vallen, maar die laten voorlopig nog
wat op zich wachten.
Wie de voorbije weken langs onze Vlaamse
wegen rond gekeken heeft zal gezien hebben
dat er hier en daar in tuinen een boom met
blauwachtig purperen bloemen staat te bloeien.
Dat is de Anna Paulownaboom (Paulownia
tomentosa. Het is een boom uit Zuidoost-Azië
en werd genoemd naar de dochter van de
Russische tsaar Paul I en die later koningin van
Nederland werd door haar huwelijk met Willem
II.
Omdat de bloemen in de knop al verschijnen
vóór de winter moet je wat geluk hebben dat
het niet al te veel vriest. Indien de knoppen
bevriezen zal je nog minstens een jaar moeten
wachten op zijn mooie voorjaarsbloei. Maar
dat is tegenwoordig, en zeker dit jaar, helemaal
weinig of geen probleem meer.
Ik kreeg een aantal jaren geleden een zaailing
van een bevriende tuinliefhebber en die is nu
uitgegroeid tot een boompje van drie meter
hoog die bijna jaarlijks zijn op vingerhoeden
gelijkende bloemen laat zien. Blijkbaar staat hij
bij mij niet op zijn meest geliefde plek want het is
een langzame groeier. In sommige staten van de
Verenigde Staten zou hij uit tuinen ontsnapt zijn
en wordt het op sommige voedselrijke, vochtige
plaatsen al een invasieve soort. Hij wordt soms
De bloemen van de Pauwlowniaboom.
ook geknot en dan krijgt de boom lange nieuwe
scheuten met enorme behaarde bladeren van soms wel vijftig centimeter diameter. De naam Tomentosa duidt
trouwens op die beharing. Het blijft toch altijd de moeite om zo’n bleekpurperen bloemenboeket in de lente te
zien bloeien.
Een heester waar je nu in de tuin niet naast kan kijken is de specerijstruik. Wat een kanjer van een blikvanger
en wat een speciale bloemen! Specerijstruiken komen zowel in de VS als in China voor. In mijn tuin staat een
kruising tussen beide soorten (Calycanthus x Raulstonii). De bloemen en de schors geuren naar kaneel en
kruiden, vandaar de naam. De wijnrode bloemen hebben platliggende bloemblaadjes met daarop een aantal
in komvorm erbovenop. Speciaal én mooi. Ik heb hem in gefilterd zonlicht onder een notelaar geplaatst. Daar
doet hij het heel goed met als resultaat tientallen schitterende bloemen. Waarom treffen we hem niet méér in
tuinen aan?
Een andere lentebloeier én blikvanger op dit ogenblik is de Mexicaanse oranjebloesem (Choisya ternata). Een
leuke struik die je in deze periode in tuinen de show ziet stelen. De duizenden witte bloempjes lijken sterk op
die van een appelsienboom. Hij heeft zijn naam dus niet gestolen want de bloemen en blaadjes geuren zelfs
nog naar citrus ook. Het is een wintergroene heester, die bij vorst kan invriezen. Zet hem daarom op een beschut
plekje in de volle zon. Daar zal hij jaren na elkaar in mei zorgen voor veel bloemenplezier. Een aanradertje!

Waterdrieblad in bloei.
Aan de rand van mijn natuurlijk beplante vijver in mijn
tuin bloeit nu het waterdrieblad. Het is een inheemse
plant die in Vlaanderen in de natuur zeldzaam is
omdat de geschikte groeiplaatsen ontbreken. In
vijvertuinen zie je ze vaker. Uit een wortelstok groeien
de drievoudig samengestelde bladeren en de
bloemsteel met daarop een aantal witte bloempjes
met mooie gefranjerde bloemblaadjes. Elk jaar zijn
de bloemen trouw op post. Tussen de dotterbloemen
zorgen ze telkens voor een mooi lenteboeket!

Taalkronkels
Bakzeil halen

Wilfried Andries
Deze uitdrukking is van oorsprong een scheepsterm. Het betekende dat je de zeilen op zo een
manier richt dat de wind er van voren in blaast. Het
gevolg is dat het schip vaart verliest. Het gaat terug
op het Engelse ‘to back a sail’ of ‘een zeil terughalen’.
Toen Nederlanders deze Engelse uitdrukking
overnamen, legden ze een verband met bak in
bakboord (linkerzijde van een schip). Ze vertaalden
de uitdrukking en maakten er bakzeil van.
De uitdrukking gebruiken we in het Nederlands
ook figuurlijk. Het betekent dan terug krabbelen,
een minder hoge toon aanslaan, minder eisen stellen dan je in het begin deed. Een andere betekenis is ‘een nederlaag lijden’, je gewonnen geven, je
ongelijk moeten toegeven…
Er zijn nogal wat spreekwoorden waarin het woord
zeilen voorkomt.
Onder zeil gaan: gaan slapen.
Alle zeilen bijzetten: alles op alles zetten.
De zeilen strijken: opgeven.
Met hem is geen land te bezeilen: met hem kun je
niets aanvangen.
Iemand de wind uit de zeilen nemen:
zijn argumenten weerleggen.
Ergens in verzeild raken: ongewild betrokken zijn.
Een oogje in het zeil houden: de boel in de gaten
houden.
De wind in de zeilen hebben: het gaat goed.

De bloem van de specerijstruik.
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Mexicaanse oranjebloesem in volle bloei.

Eureka!
Aflevering 44
Thomas Alva Edison (1847-1931)Uitvinder en zakenman
Wilfried Andries
Ongetwijfeld spreekt de naam Edison tot de
verbeelding en is hij met talloze uitvindingen
verbonden. In een vroegere bijdrage (aflevering
38) kwam hij aan bod bij het verhaal van Topsy, de
olifant als proefkonijn. Veel van die uitvindingen die
aan hem werden toegeschreven, waren niet geheel
van hemzelf. Hij kocht uitvindingen op en als ze
bruikbaar waren perfectioneerde hij ze en vroeg een
octrooi aan op zijn naam. De bekendste uitvindingen
waaraan zijn naam is verbonden, zijn de gloeilamp,
fonograaf en filmcamera.
Edison werd in 1847 geboren in Milan, een plaats in
de Amerikaanse staat Ohio. Zijn eerste laboratorium
had hij in de kelders van zijn ouders.
Hij leerde de techniek van het telegraferen en werkte
verschillende jaren als telegrafist. In zijn vrije tijd
bestudeerde hij tal van uitvindingen. In 1869 bracht
hij een bezoek aan de Geldbeurs in Wall Street om
een telegrafisch toestel te bekijken dat gebruikt werd
voor het doorseinen van goud- en aandelenkoersen.
Hij perfectioneerde het toestel en verbeterde de
telegrafietechnieken. Het was de start van een
ontluikende commercialiteit.
In 1876 opende hij een eigen laboratorium in
Menlo Park New Jersey. Het werd zijn fabriek om
uitvindingen in te doen, zoals hij het zelf benoemde.
Zijn eerste prestatie was een kool-weerstandmicrofoon die het concept van geluidsoverdracht
langs een elektrische draad waarmaakte. Alexander
Graham Bell paste dit toe op zijn uitvinding van de
telefoon.
Een jaar later vond hij de fonograaf uit, de voorloper
van de grammofoon en in 1878 kreeg hij er een
patent voor.
Nadien richtte hij zich op de uitvinding van de
gloeilamp. Die wordt wel aan hem toegeschreven,
maar de Brit sir Joseph Swan (1828 – 1914) was daar
al meer dan twintig jaar mee bezig. De Brit is de
eerste die een gloeilamp liet branden. Edison was op
zoek naar een draad die niet snel zou doorbranden.
Aanvankelijk gebruikte hij katoendraad die echter
snel doorbrandde zodat de levensduur van de
lamp niet efficiënt was. Tien jaar na zijn uitvinding
werd deze in 1889 tijdens de wereldtentoonstelling
in Parijs geëxposeerd. De Eiffeltoren werd verlicht
door duizenden Edisonlampen. De Franse president
verleende hem toegang tot de ‘Orde van het Legioen
van Eer’. De kranten schreven: hij maakt licht, zonder
gas of vuur, goedkoper dan olie.

De Beverse Klok helpt de
fusieplannen
Jacques Bosman
Onder deze titel vroegen wij onze lezers om een
waardige titel te kiezen voor onze nieuwe gemeente
Beveren-Kruibeke.
Er kwamen een aantal voorstellingen binnen
(waaronder het gemakkelijke Beveren-Kruibeke)
maar ook enkele opvallende zoals KRUIBEKEREN
(van Luc Van Nieulande), BEVEREN AAN DE
SCHELDE (van een anonieme inzender) en
verschillende malen BEVERBEKE (onder andere
door Pauwels Lutgarde en Leonard van Overmeire)
We hebben gewoon lotje getrokken en het boek
‘Kunstmonumenten’ wordt deze week afgegeven in
de Aardbeilaan, bij Leonard Van Overmeire.
Nu maar zien wat onze wroede vaderen ermee doen.

GELEK AT
GEZEET IS
Waarover men niet kan spreken,
daarover moet men zwijgen.

In 1910 was het de Amerikaan William David Coolidge
die gloeidraden wist te maken van wolfraam, een
metaal met een hoog smeltpunt. De gloeilamp
staat bekend om zijn lage rendement van 5 tot 10%,
bij een lamp van 100 W wordt slechts 5 tot maximaal
10 watt omgezet in licht, de rest gaat verloren in de
vorm van warmte. De klassieke gloeilamp wordt dan
ook vervangen door een spaarlamp (40% rendement)
of een tl-buis (65% rendement) of een halogeenlamp
(20% rendement en een veel langere levensduur).
Het elektriciteitsverbruik daalt dan drastisch voor
eenzelfde hoeveelheid licht.

(Ludwig Wittgenstein)

ONS ELSKE
Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan,
daar ben ik zeker van, zie maar het feit dat ze nog
altijd geen contact met ons hebben opgenomen.

Wat blijft
DRIE DINGEN
in Het leVen ziJn drie dingen
die de engste bibberingen
dOOr Je dOnder lAten suizen:
sCHeiden, sterVen en VerHuizen
Wie de MOed niet Wil Verliezen
HOudt ziCH dus AAn MiJn AdViezen:
niet VerHuizen en niet sCHeiden
en VOOrAl niet OVerliJden!
`
iVO de WiJs ((1945)
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Crowdfunding voor de
maalderij

Kruiswoordpuzzel 281

Wilfried Andries
Een twintigtal liefhebbers van de Prosperhoeve en -polder richtten op 21
augustus 2015 de vzw Prospersite Onthaalpoort op. Deze vereniging wil de
Prosperhoeve zijn historische grandeur, zijn plaats in het landschap
terugbezorgen en een relevante functie geven die nauw aanleunt bij de
oorspronkelijke. Dit allemaal aansluitend bij de ontwikkeling van het grensoverschrijdend Grenspark Groot-Saeftinghe.
De eerste zorg van de vzw is renovatie en uitbating van de maalderij. In
januari 2016 nam de vzw het gebouw van W&Z in een erfpacht voor de duur van
75 jaar. Sindsdien is er door vrijwilligers enorm veel werk verzet voor de renovatie
van het gebouw. Toch is het werk nog niet af. Om de maalderij open te kunnen
stellen voor het grote publiek moet een verwarming worden geïnstalleerd. Op
die manier kan de maalderij ook bezocht en gebruikt worden tijdens de herfst,
winter en lentemaanden. Gezien de grootte van het gebouw en de
erfgoedelementen waarmee maximaal rekening gehouden dient te worden is
dit niet evident. We kiezen om op een duurzame, energievriendelijke
manier te verwarmen met een warmtepomp en een combinatie van
vloerverwarming en verwarmingselementen. Hier hangt echter een groot
kostenplaatje aan vast. Om dit te kunnen realiseren doet de vzw een oproep naar
crowdfunding. We dromen ervan om hiervoor 20 000 euro op te halen.
De rekening waarop de donaties gestort mogen worden is BE81 7360 2057 9424
(Prospersite Onthaalpoort vzw) bij de storting vragen we om naam, adres en
e-mailadres te noteren zodat we iedereen op de hoogte kunnen houden van de
stand van zaken.
Om donateurs te bedanken krijgt men een, of meer, vrijkaart(en) voor een
aperitiefconcert of -lezing die gepland staan in het seizoen 2022-2023.
Wanneer het project afgerond wordt krijgt men ook een uitnodiging voor
de bedankingsreceptie. We willen er graag voor zorgen dat donateurs ook
effectief deelnemers worden van alles wat er in de Prosperhoeve gebeurt.
Voor meer informatie: Peter Deckers (0475625164), Laura Staut (0479669871)

DE MUNCK
elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren
TEL : 03-775 88 07
e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Oplossing kruiswoordpuzzel 280
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Horizontaal:

(1) aangeplakte bekendmaking (8) zachte, romige, Franse kaas (9) wijfje van het
hert (11) nummer (12) zwaar metaal (13) ongewenste e-mail (15) muzieknoot (16)
stevig drankje (19) hetzelfde (21) nikkel (22) nee (Eng) (23) tangens (25) warenhuis
(27) kledingstuk (28) al lang bestaand (31) plaats aanduidend voorzetsel (32) toost
(33) regel

Verticaal:

(1) slee (2) beslissende wedstrijd (3) flink (4) jeugdbeweging (5) persoonlijk
voornaamwoord (6) enzovoort (7) niet dichtbij (8) waterbak (10) schaden, verdriet
doen (14) voorvoegsel voor wat met te voeten te maken heeft (17) neerslag
(18) uiterste grens (20) mountainbike (24) twaalf dozijn (26) Belgisch Kampioenschap (28) voorzetsel (29) stad in het zuidelijk deel van Mesopotamië
(30) muzieknoot (31) een overmaat aanduidend

CRYPTO 107
ZOEK HET WOORD

(Oplossing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

De Wetenschapper

Aardbeienconfituur
Wilfried Andries

De natuur zorgt voor wisselvallige oogsten. Na een
tijdje karige oogst, krijgen we plots een overvloed
waar niet tegenop te eten valt. Aardbeien zijn zacht,
lekker, maar kort houdbaar. Gelukkig hebben we een
oplossing om het houdbaarheidsprobleem op te
lossen: maak er confituur van. Door het koken met
suiker is het resultaat plots jaren houdbaar. Door het
koken verdwijnen al veel bacteriën en schimmels.
Het echte geheim schuilt in de suikerconcentratie. Suiker onttrekt vocht uit levende cellen
en neutraliseert op die manier bacteriën en
schimmels. In tegenstelling tot jam van peren of appels, blijft aardbeiconfituur een vloeibare massa.
Het geheim zit hem in pectine dat voorkomt in de
celwanden van planten. Door fruit te koken komt
de pectine vrij en kan na afkoelen de vruchtensaus
tot een stevige confituur binden. De hoeveelheid
pectine in vruchten is echter sterk verschillend.
Aardbeien bevatten er weinig van. Voor het maken
van goede aardbeienconfituur voeg je dus best pectinerijk fruit toe of citroensap. Je kunt ook gewone
suiker vervangen door geleisuiker waar in de fabriek
al pectine is toegevoegd. Pectine is ook verkrijgbaar
in de handel. Goed doseren is de boodschap of het
product is niet smeerbaar. Een truc: giet een eetlepeltje hete confituur op een schoteltje, laat afkoelen
en bekijk het resultaat.

Gust
Och zei Gust, binnenkort mogen we
van Ibogem geen vuilbakzakken meer gebruiken maar wel containers. Ik woon nu op
een klein studio’ke op het derde verdiep in
een huis zonder lift. Ik peis dat ik ga moeten
verhuizen.

Uit Melsele 13
Paul Staut
Svelta Melsele deed het wisselvallig dit seizoen.
Sommigen in de club zouden een degradatie niet
erg vinden, wegens de mooie derby’s die er zijn in
eerste provinciale (met bijvoorbeeld SK Beveren dat
stijgt naar eerste).
Basics Melsele(tweede nationale) werd geteisterd
door spelers met langdurige kwetsuren. Anderen
stopten of werden bedankt en Chadly werd prof bij
Brussels. Voor volgend seizoen ziet het er goed uit
met topper Peeters en Geoffrey Hockins die terug
keert na een zware blessure.
Basics B handhaaft zich in tweede landelijke, zag
coach Pegg vertrekken naar Gembo maar krijgt met
Frank De Brucker een ervaren coach.
Volgende keer kijken we naar de andere sporten in
Melsele
...
Ben je zelfstandige in hoofd- of bijberoep,
heb je een zaak in de regio en maak je een
eigen streekproduct (ambachtelijk ijs, dessertjes,
fruitsappen, eigen juwelen of kunstwerken…).
Reserveer dan een GRATIS plaatsje op de Beverse
Streekmarkt deze zomer. Er zijn nog enkele plekjes
vrij. Stuur voor 10 juni een mail naar economie@
beveren.be en vermeld jouw contactgegevens en
welk product je wenst te verkopen.
Voor de niet-standhouders: hou de data vrij in
jullie agenda want de
Beverse Streekmarkt staat
voor genieten van streekproducten, ambiance en
sfeer in het dorp!

En natuurlijk ook op andere plaatsen in Beveren
Proevertjesfietstocht voor groot en klein
Proef streeklekkers van bij de boer tot op je bord
tijdens de proevertjesfietstocht. De uitgelezen kans
om een kijkje achter de schermen te nemen van
boerderijwinkels en producenten die verse en
kwaliteitsvolle producten aanbieden. Je maakt
op de 25 km lange fietstocht kennis met het korte
keten verhaal en verkent bij de tussenstops 7
unieke plekjes in Beveren. Ga je mee?
Stopplaatsen:
1. Pieter Wijmshoeve
		
Fam. Braem - Melselstraat 67a
2. ’t Mannekenshof – Maarten Pijl
3. Fam. De Paep – Vercauteren – IJzerstraat 75
4. Pomona – Kalishoekstraat 93
5. Pecaro – Fam. Van den Branden - Moerstraat 2
6. Stanium
		
Lindenlaan 228
		(Stanium zal plaatsnemen op het adres
Moerstraat 2)
7. Werelwinkel Beveren

De streekmarkten vinden
plaats op:
Melsele - Zaterdag
02|07van13 > 19 uur –
Kerkplein

Sport anders
Roger Puynen
Is er dan toch sprake van fusiekoorts? De besturen van voetbalclubs HRS Haasdonk en KJV Kruibeke
maken een princiepsbeslissing bekend tot een samenwerkingsverband voor het jeugdvoetbal, wat een
groot voordeel biedt om de jeugdopleidingen. op elkaar af te stemmen.
Benieuwd van welke kant er hier nu stokken in de wielen gestoken worden!

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

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Jacques geeft Raad

In Memoriam
Marie Josée Van Raemdonck
werd geboren in 1931 en
overleed op 3 mei. Ze is
de weduwe van Theofiel
Geleyn. Ze is de moeder
van Linda en de bomma
van drie kleinkinderen
en één achterkleinkind.
Samen
met
haar
echtgenoot baatte ze
van 1969 tot 1996 het
café ‘De Nieuwe Klok’
uit op het Viergemeet.
Zij was er de goedlachse en hardwerkende cafébazin
die voor iedereen klaarstond. Dankzij de zorgen
van dochter, verpleging en poetshulp kon ze op
haar appartement blijven ondanks de mobiliteit
die achteruit ging. Ze bleef sterk van geest en kon
babbelen als de beste. Ze etaleerde een aanstekelijk
optimisme en na een bezoek keerde men terug met
een goed gevoel. ‘Kom nog maar eens af’ waren steeds
haar afscheidswoorden. Ze zal dan ook erg gemist
worden en in het hart blijven van haar geliefden, maar
ook van de mensen die haar van nabij hebben mogen
kennen.
WA (met dank aan Linda Geleyn)
De Beverse Klok betuigt aan familie en vrienden van de
overledenen haar oprechte deelneming.

Jacques Bosman
Toneelgroep KET voert op vrijdagen 6, 13 en 20 mei
(aanvang om 20.30 uur), op zaterdagen 7, 14 en
21 mei (aanvang om 20 uur) en op zondagen 8 en
15 mei (aanvang om 15 uur) de komische thriller ‘
van Tieen en Tander’ op in het minitheater,
Klapperstraat 103 (Oud Zwembad) in Beveren.
Het is een heel plezant stuk waarin passionele
liefdesverklaringen en pogingen tot moord elkaar
vlot afwisselen. Natuurlijk gaat het hier, zoals in vele
komedies, om aanhouderij. Maar als er ook veel geld
bij te pas komt is het hek pas van de dam. Uiteindelijk
wil iedereen alle anderen vermoorden. Tickets zijn
verkrijgbaar via jacques.bosman@belgacom.net
ofwel via 0474 56 00 06.
In de zaal van de Katholieke Kring in de Pastoor
Steenssensstraat wordt op zondag 15 mei een
voorstelling georganiseerd voor onze jongere kijkers
(vanaf 5 jaar). In het stuk ‘baas boven baas’ willen de
bevers ineens de baas zijn in het bos. Mevrouw Uil
mag niet eens meer takjes sprokkelen voor haar nest.
Maar Mevrouw Uil en haar vrienden Mier en Konijn
laten het er niet bij zitten. Ze gaan de baas van de
bevers proberen stoppen. Maar gaat dat lukken ?
Info en kaarten via www.vlinders.be

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
Is het weer in mei zeer mooi,
dan ziet de schuur maar weinig hooi.

Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst
Rechtzetting: In mijn eerste artikel over Toots
Thielemans sloop - van mijnentwege - een foutje.
Thielemans werd niet geboren op 22 april maar op
29 april...
Het verhaal dat John Lennon net zo’n gitaar wilde
als Toots Thielemand werd door deze laatste altijd
bevestigd.
Er was zelfs meer. Begin 1964 wordt Toots in New
York, waar hij toen woonde, opgebeld door Francis
Hall, de baas van Rickenbacker USA, met de vraag
om het nieuwe gamma Rickenbackergitaren te
presenteren aan…The Beatles. Toots ontmoet The
Fab Four op 8 februari 1964, tijdens hun eerste korte
trip naar Amerika, in het Plaza Hotel in New York,
na de repetities voor de Ed Sullivan Show. Volgens
Thielemans zei John Lennon in een zwaar Liverpools
accent “You’re the guy”. John bedoelde daarmee dat
hij Toots herkende van de hoes van de LP “Shearing
on stage”. Hij zegt aan Toots “If it’s good enough for
George Shearing, it’s bloody good enough for me”.
Rickenbacker USA schenkt bij deze gelegenheid zelfs
een 12-snarige gitaar aan George Harrison. George
had al eerder, in september 1963 toen hij op bezoek
was in Amerika bij zijn zus Louise, een Rickenbacker
gekocht.
Wij kunnen dus rustig stellen dat het een Belg is die
aan de basis ligt van het feit dat The Beatles kozen
voor het indertijd niet zo populaire gitaarmerk.
De typische klank van het openingsakkoord van
“A hard day’s night”, de intro van “Ticket to ride”,
de typische sound van The Beatles in de periode
1964-1965…allemaal te danken aan Toots
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Thielemans, hoewel hij er nooit een cent aan heeft
verdiend, zoals hij steeds, met een vleugje humor,
benadrukte.
John Lennon bestelt bij zijn ontmoeting met Toots
ook nog een Rickenbacker. Hij zal die gitaar niet
zoveel bespelen maar gebruikt ze bvb wel tijdens
het Beatles-optreden in Nederland in juni 1964.
Hij bleef eerder trouw aan zijn eerste exemplaar
waarmee hij bijna drie jaar lang zowat iedere dag
optreedt. Hij speelt dus, ongelooflijk maar waar,
tijdens de eerste Ed Sullivan-show in New York op
9 februari 1964, voor een kijkerspubliek van
ongeveer 70 miljoen mensen, op dezelfde gitaar
als toen hij nog in de Kaiserkeller in Hamburg
voor 50 dronken toeschouwers speelde in
november-december 1960.
Na het overlijden van John Lennon kwam deze
legendarische gitaar in het bezit van weduwe Yoko
Ono.
De Rickenbacker van Toots daarentegen zou te
zien zijn in de tentoonstelling “The sound of a Belgian
Legend” in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel –
loopt tot eind augustus - die wordt georganiseerd
ter nagedachtenis van Thielemans die dit jaar
100 jaar zou geworden zijn.
Ook andere groepen zoals The Byrds (Mr. Tambourine
Man), The Searchers (Needles ans pins), The
Who (Pictures of Lilly) werden beïnvloed door
de vernieuwende frisse klank van de 12-snarige
Rickenbacker.
(wordt waarschijnlijk vervolgd

Een eeuw Gewestelijke
Maatschappij voor Huisvesting
Wilfried Andries
Op 2 mei 1922 werd de Gewestelijke Maatschappij
voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken,
de ‘compagnie’ zoals men in de volksmond zegt,
opgericht.
Dit jaar bestaat de Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting dus 100 jaar. In de loop van de
voorbije eeuw werden duizenden gezinnen aan een
betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzaam gebouwde
woning geholpen. Dit jaar zullen families hun intrek
kunnen nemen in de woningen in het Viergemeet in
Beveren, en er wordt hard verder gewerkt aan het
project Sabot in Melsele.
In de pijplijn zitten projecten in de Floralaan,
de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester
voor een bewust duurzame en milieuvriendelijke
invulling in de Groothuiswijk in Verrebroek, een
nieuwe samenwerkingsvorm om het project Altena
onder de kerktoren in Kruibeke te realiseren en start
van de ontwikkeling van de Cauterhoek, eveneens in
Kruibeke.
Viert u mee op 21 mei? Want ook u bent welkom!
De feesttent staat op het Gravenplein. U kan er vanaf
14u terecht voor een glaasje, een snack, livemuziek,
kinderanimatie en een photobooth. Of u stapt op
één van de elektrische treintjes en maakt kennis met
onze sociale woningen ‘door de tijd’ in Beveren.
Of u trekt uw stapschoenen aan voor een
wandeltocht van ongeveer 4 of 10 km langsheen
de projecten van de GMH.
Hou onze website in het oog voor meer info
www.huisvestingbeveren.be

SPORT

SK Beveren

Rudy Beck

Rudy Beck

Gele ditjes - Blauwe datjes

In Oekraine werd de voetbalcompetitie stopgezet
na 18 speeldagen. Na de winterstop die half
december inging, werd er logischer wijze niet meer
hervat. We gingen eens opzoeken hoe het zat met
het voetbal in Beveren ten tijde van de tweede
wereldoorlog.
Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen.
De voetbalcompetitie in België werd direct gestopt
(Beveren speelde toen in tweede gewestelijk, het
tweede niveau op provinciaal gebied met in de
reeks Ninove, Waasmunster, Vrasene, Zottegem,
Rieme, Sint-Denijs, Zingem, Aalter, Heusden, Zulte,
SK Zele, Eeklo en Volharden Aalst). De hoofdreden
was dat teveel spelers waren opgeroepen voor het
leger en er zo geen normaal competitieverloop
kon worden gegarandeerd. Bij Beveren waren
ondermeer Richard Lamont en Richard Goossens
gemobiliseerd. Op 1 oktober startte een
noodcompetitie zonder dalers en stijgers met in
Oost-Vlaanderen vier reeksen (Waasland, Gent,
Eeklo-Schelde en Leie-Denderstreek). In de reeks
van Beveren zaten Nieuwkerken, Waasmunster,
Stekene, Kruibeke, Bazel, Excelsior St-Niklaas,
Wilskracht St-Niklaas, SK Temse, Temsica, SK Zele,
Scela Zele en Standaard Lokeren. Op 12 mei 1940
werd het eindklassement opgemaakt met een
derde plaats voor Beveren na Scela Zele en Temsica.
In november en december 1939 waren er op de
Freethiel 4 wedstrijden tussen SK Beveren en
diverse militaire ploegen van het Belgische leger.
Ook in 40-41 was er diezelfde noodcompetitie
(nu werd SKB vierde). In datzelfde seizoen werd
de VLAAMSE VOETBALBOND opgericht. Ook
in Beveren zag daardoor een nieuwe club het
levenslicht HOGER OP (veld in de Soldatendreef),
kleuren zwart-wit. In haar eerste seizoen eindigde
die al direct tweede na Red Star Nieuwkerken.
Spelers die in de Vlaamse Voetbalbond actief
waren, kregen dikwijls vrijstelling van dwangarbeid
in Duitsland, waardoor de VVB populair was. Ook
in het seizoen 41-42 bleef een noodcompetitie bij
de KBVB de regel. SK Beveren, dat in spelersnood
zat door de concurrentie met Hoger Op en door
de legerdienst eindigde pas 8ste (op11). Nadien

wilden Hoger Op en SK Beveren fusioneren.
SKB-voorzitter JEF LIPPEVELD speelde daarin
een grote rol. Op Allerheiligen 1941 werd er een
verzoeningswedstrijd tussen beide teams gespeeld
(5-5) en op 4 januari 1942 speelde de fusieploeg
haar eerste match tegen Excelsior St-Niklaas.
In 1943-44 werd er bij de KBVB opnieuw gevoetbald
in reguliere competities met stijgers en dalers.
SK Beveren, Waasmunster, Gerda, Geraardsbergen
en Windeke moesten na de reguliere
noodcompetitie(42-43) in een eindronde uitmaken
wie er in de hoogste provinciale reeks zou
mogen uitkomen. Beveren en Geraardsbergen
haalden het en mocht zo voor het eerst op het
hoogste provinciale niveau uitkomen.
De twee laatste oorlogsseizoenen kreeg Beveren
een sterke Antwerpse inslag met de trainers
Bob Paverick en Clem Hoydonckx en spelers
met eerste klasse-ervaring Stan Pringels, Robert
Nauwelaerts, Door Van Dijck en Remy Van
Wauwe wiens roots in Kallo lagen. Het seizoen
44-45 werd er opnieuw een noodcompetitie
ingevoerd zonder stijgers en dalers en dan was
het wachten tot 45-46 om het voetbal terug in
zijn normale plooi te krijgen, voor SK Beveren
was dat in de hoogste provinciale reeks (dat
toen een beetje verwarrend tweede provinciale
heette, met in de reeks verder Oudenaarde, Temse,
Meulestede, Deinze, SK Zele, Rc Wetteren, Scela
Zele, Eeklo, Denderleeuw, Gerda, Ninove, Gavere,
Geraardsbergen, Nederbrakel en Standaard
Lokeren.
In 1946 werd dokter Eyckerman de nieuwe
voorzitter van SK Beveren. Vlak na de oorlog was het
de gewoonte om vooraanstaande figuren uit de
weerstandsbeweging aan het hoofd te zetten
van allerlei verenigingen (zo werd Eyckerman ook
voorzitter van de Harmonie). Het voorzitterschap
van dokter Eyckerman bij SK Beveren duurde
maar een jaar, hij werd opgevolgd door opnieuw
Jef Lippeveld. In 1949 werd SK Beveren kampioen
en promoveerde voor het eerst naar de nationale
afdelingen.

naar eerste provinciale

Met een geweldige eindspurt (18 op 18 zonder een
tegengoal) kroonde SK Beveren zich tot kampioen in
tweede provinciale C. Voor het eerst mag het aantreden op het hoogste provinciale niveau. Derby’s met
Svelta Melsele en SK St-Niklaas staan te wachten. Enkele maanden geleden nam KRISTOF SMET de fakkel
over van FILIP STROBBE, een wat omstreden beslissing want Filip kneedde het team tot een goed voetballend geheel maar na een 10 op 24 (te weinig alleszins voor een leider) moest er worden ingegrepen.
Op de slotdag werd er met 6-0 gewonnen van Baardegem, THIBEAU DE VOS scoorde in die match vier
keer en werd zo nog topschutter in de reeks met 24
goals.
Volgende spelers maakten 21-22 tot een mijlpaal
in de geschiedenis, de doelmannen Mathias Van
Goethem (in de zes laatste matchen geen enkele tegengoal), Stef De Schepper en Domien Mutsaers en
de veldspelers Yannick Cathoir, Sidy Ceesay, Jarno
D’Eer, Tim De Caigny, Jonas De Maeyer, Thibeau De
Vos, Joshua Geertsen, Maxim Laeremans, Robert
Minea, Robbe Moermans, Glenn Junior Pepermans,
Nick Pieters, Troy Rensing, Geoffrey Schelfaut, Johan
Segers, Joerie Seynaeve, Jasper Sulmon, Yves Van
Lokeren, Yannick Van Roeyen, Tycho Van Uffelen, Jochen Vergauwen, Mathias Vermeiren, Jelle Millet en
Maki Hussein Yusuf.
Nick Laureys, Stijn De Wilde en Benny De Bruyn waren de assistent-trainers, Eddy Hoste ploegafgevaardigde. ANDRE BOLSENS is uiteraard nog steeds de
fiere voorzitter van geel en blauw.
Kapitein JASPER SULMON speelde tegen Baardegem
zijn laatste wedstrijd uit zijn loopbaan. De 30-jarige
verdediger sukkelt met te veel blessures. Hij komt
nog uit het KSK Beveren van voor de WaaslandBeveren-periode (op zijn 11de kwam hij over
van Vrasene). In het laatste seizoen van KSK Beveren
(2009-2010) speelde hij daar in het beloftenteam
aan de zijde van ondermeer Joachim Van Damme,
Zoran Kokot en Ousmane Traore.
(op de foto’s ziet U de afscheidnemende kapitein
Jasper Sulmon, gefeliciteerd door JM Pfaff, het
startend elftal, trainer Kristof Smet en feestvreugde
na de 6-0 winst).
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Vijftig jaar revalidatiecentrum

O Schöne Nacht:
concert door de koren Melos en
Cantagilli
Wilfried Andries
Eindelijk: na twee jaar uitstel kunnen we eindelijk
weer zingen!
Met het concert ‘O Schöne Nacht’ brengt ons koor
Melos samen met zusterkoor Cantagilli onder
leiding van Luc Martens een waaier aan avond- en
nachtmuziek van de 16de-eeuwse Thoinot Arbeau
(“Belle qui tient ma vie..”) tot de hedendaagse
Kurt Bikkembergs, met daartussen Schumann,
Brahms, Mendelssohn (Felix én Fanny!),...
We worden daarbij begeleid door Dinara Krukziener
op piano.
Zondag 15 mei om 11.15u in de
Onze Lieve Vrouwekerk van Melsele
Kaarten verkrijgbaar via mail:
anneryckaert@yahoo.com of bij de koorleden
voorverkoop:
10,00 euro, kassa 12,00 euro, <12 jaar: gratis

Vijftig jaar is een mooi moment om te vieren. En dat deden ook de medewerkers van het Bevers
Revalidatiecentrum op de Kallobaan. Eigenlijk was de start reeds 51 jaar geleden, maar corona had de
viering, net zoals bij zovelen, een jaartje uitgesteld. Het was inderdaad op 1 september 1971 dat een
vijftal jonge therapeuten de opdracht kregen om een revalidatiecentrum uit te bouwen. In voorlopige
gebouwen, ter beschikking gesteld door de Zusters van O.L.Vrouw Presentatie, konden zij aan de slag.
Aanvankelijk werden vooral de kinderen van het buitengewoon onderwijs behandeld. Met de start van de
Sint Rafaëlschool had men ook in Beveren een school voor kinderen die moeilijk het ritme van een gewone
lagere school konden volgen. Maar al snel volgden ook aanvragen vanuit het gewoon lager onderwijs en
niet veel later ook vanuit het kleuteronderwijs. Peuters en kleuters vormen nu bijna de helft van de meer dan
200 kinderen die wekelijks meerdere keren in behandeling komen.
Het revalidatiecentrum barstte als snel uit zijn voegen en in 2015 werd een complete nieuwbouw in gebruik
genomen. De ploeg bestaat nu uit geneesheren-specialisten, psychologen, logopedisten, ergotherapeuten,
kinesisten, kinderverzorgsters en maatschappelijk werksters. Daarnaast stelt het centrum ook administratief,
onderhoudspersoneel en chauffeurs te werk. Gelukkig helpen ook heel wat vrijwilligers om de boel draaiende
te houden. Het waren die gelukkige en fiere personeelsleden die op vrijdag 22 april een feestelijke receptie
konden aanbieden aan verwijzers (clb’s, geneesheren, maatschappelijk werksters).
Op zaterdag 23 april was er in de namiddag een gratis optreden van figurentheater Vlinders en Co,
gevolgd door een personeelsfeest. Na corona werd het een gezellige avond, waarin onder meer gewezen
directeur Andre Bosman, al een tijdje met pensioen, door het personeel in de bloemen werd gezet.
Op naar de volgende 50 jaar.
Foto’s : Gerry Smet

10

Wilde nou ies wa weten?
20 vraagjes aan Rudy Van Vossel
Paul Staut
Wat is je ‘guilty pleasure’? (iets waaraan je stiekem genoegen beleeft, hoewel je
weet dat het eigenlijk niet hoort)
Och, dat is een zeer moeilijke … maar als iemand die het altijd beter weet, zijn
gelijke ontmoet en door de mand valt.
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Een beetje moeilijk kiezen, enerzijds als een leeuw, mijn horoscoop, maar
anderzijds ook als een Bengaalse tijger, een prachtbeest met een ‘kop’ om u tegen
te zeggen.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
Gezien lezen niet mijn eerste prioriteit is, maar ik doe het wel, en een beetje
chauvinisme wel mag, ga ik voor de trilogie van Julien Van Remoortere, ‘Een
veilig, stinkend nest’, ‘Op de rand van het nest’ en ‘De laatste uit het nest’.
Als rasechte Bevenaar moet je deze boeken gelezen hebben!
Hoe kom je tot rust?
Een wandeling aan zee langs de vloedlijn, een fietstochtje in het land van Waas
of gewoon even genieten op een terrasje, en daar mag dan gerust een ‘Beverse
trippel’ bij zijn.
Welk is je lievelingsgerecht?
Zoals het een echte Belg betaamt, zeg ik zeker geen nee tegen een goede biefstuk
met frietjes, maar ook een lekkere zeetong kan me zeker evenveel bekoren.
Wat was je aangenaamste ervaring?
Ongetwijfeld het bijwonen van de concerten van Michel Polnareff in Brussel en
Lille. Deze optredens staan in mijn geheugen gegrift.
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Samen met men echtgenote hebben we een cruise gedaan naar Noorwegen, maar
ons eigen België is toch iets speciaals, en zeker mijn eigen gemeente Beveren.
Thuiskomen doe je waar je je goed voelt en dat is in mijn eigen Beveren.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
De Belg (of Vlaming) van alle tijden aanduiden is zeer moeilijk. Bekijk je dit op
sportgebied, bekijk je dit op staat van verdiensten, bekijk je dit op …
Ook al ben ik politiek niet geïnspireerd, ben ik nog altijd overtuigd dat Jean Luc
Dehaene heel wat voor ons landje heeft gedaan, jammer genoeg heeft hij zijn
werk niet kunnen afmaken.
De titel van de sympathiekste Beverenaar die mag je geven aan mijn vader Eduard,
voor dag en dauw op pad om de kranten te bedelen en dit door regen en wind, en
nooit was hem iets teveel voor zijn klanten. Samen met mijn vader denk ik ook aan
onze oud-burgemeester Marcel van der Aa, iemand die voor onze gemeente heel
wat heeft verwezenlijkt.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Ik denk dat ik dan toch kies voor het platteland, de stad is natuurlijk gezellig druk,
maar in ons eigen Beveren kan je toch ook bijna alles doen.
Hoewel het bos zeker een leuke plek is, neem ik hier de zee. Elk jaar ga ik een
aantal weken naar zee (Oostende-Mariakerke) en kan daar genieten van het zand,
het water samen met echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
Wat is voor jou geluk?
Geluk zit in kleine hoekjes, je moet er voor open staan om geluk te ervaren.
Een dag samen met de echtgenote, kinderen, kleinkinderen of een weekendje
weg met de bende, dat is geluk.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Ja, ik ben een theedrinker, maar in de zomer in de avond een borreltje jenever en
in de winter een glaasje cognac, sla ik nooit af, maar steeds met mate.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Heel duidelijk … als het weer het toelaat, trek ik er zeer graag op uit om een
fietstocht te maken …
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Misschien heel cliché … maar thuis … na een heel bedrijvige dag, thuis terug op
adem komen en alles laten bezinken.
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Eigenlijk zou ik zelf graag naar de maan willen, maar dan wel met een retourticketje
erbij. Sinds ik klein was heb ik steeds gezegd … op de maan … daar zou ik wel
eens willen komen. Gezien ik echter nogal rap duizelig ben, en gezien dit nog
niet voor morgen is, ben ik er zeker van dat ik de maan enkel van hier op aarde zal
zien, er komen zal niet voor mij zijn, jammer … maar een mens mag dromen.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Toen ik op jonge leeftijd, amper vijf jaar jong, naar
de jeugdbeweging ging, de Chiro, bij Tuur Joris op
de hof in de Kasteeldreef, en met ons ‘pree’ een
snoepje konden gaan kopen in een winkeltje in de
geburen (in de Kloosterstraat).
Oplossing Crypto 107:
KAKI ZODRA WELEER
CRIPEREN STRAFTIJD
BEZETTOON UITGEBUIT
REGENPIJP TRAPGAT
LOEBAS KRING GAGA
en dus…. KREEFTENGAN

Ik ben de tweede uit een gezin van zes kinderen. Ik
heb drie zusters en twee broers, onze namen zijn in
volgorde van leeftijd Lily, Rudy, Johny, Lucy, Suzy en
Danny … jawel, allemaal met een ‘Y’ achteraan. Ook
mijn kinderen en de kinderen van mijn broers (niet
van mijn zussen) hebben een ‘Y’ als laatste letter.
Mijn vader was Eduard Van Vossel, beter gekend als
de gazetman van Beveren. Vele jaren (meer dan 38 jaar) deed hij dagelijks zijn
ronde in Beveren. Hij was een deel van Beveren en graag gezien.
Mijn moeder is Marcella Staut, op 19 december 2021 96 jaar geworden, en zij
baatte de winkel uit op het Yzerhand. Een ‘klein’ bazarke waar je alles kon kopen,
dagbladen, weekbladen, maandbladen (soms ook iets pikanter), sigaretten, tabak,
speelgoed, schoolgerief, wenskaarten, kerstgerief… noem maar op. Daarnaast
hadden we ook de krantenkiosk op de markt van Beveren die we vele jaren
bemand hebben. Zelf heb ik school gelopen op de Sint-Martinusschool en de
Broederschool in Beveren, daarna in het Sint-Lodewijksinstuut in Antwerpen.
Op 16 augustus 1972 ben ik begonnen met werken op SD Worx (voorheen
Sociale Dienst VEV, SD) en ben daar gestopt op 30 september 2017 na een carrière
van iets meer dan 45 jaar. Op 18 mei 1974 ben ik gehuwd met Lydia Steeman en
samen hebben we drie kinderen Cindy, Jimmy (alias James) en Jerry. Deze drie
deugnieten zorgden op hun beurt voor zeven kleinkinderen, Lautske, Rienske,
Ferre, Liese, Frej, Ties en Sooi.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Sinds ik op rust gesteld ben, kan ik mijn hobby’s terug een deel meer uitvoeren.
Ik maak graag een fietstochtje op de koersfiets van 50 tot 100 km. Voor ik vertrek
heb ik een route in mijn gedachte, doch onderweg kom ik steeds nieuwe straten,
wegeltjes tegen en durf dan al eens af te wijken van de route in mijn gedachte.
Het gebeurt dan wel meer dan eens dat ik dan toch wat te laat terug thuis ben.
Sinds een aantal jaren probeer ik ook regelmatig, drie keer per week 45 minuten tot
een uurtje te gaan joggen. Ik heb daarvoor een vaste kameraad Johan en samen
zijn we paraat op maandag, woensdag en vrijdag om 09:00 uur aan de Finse piste
aan het atletiekterrein. Daarnaast mag ik sedert een viertal jaren de prémicroben
van Koninklijke Remant Basics Melsele-Beveren onder mijn hoede nemen
waardoor ik mijn ‘oude liefde’ terug kan doen, basket spelen. Als trainer/coach
van deze gastjes (jongens en meisjes) kan ik ervan genieten deze deugnieten
iets aan te leren, je krijgt er zoveel voor terug!
En als de weersomstandigheden wat minder zijn, dan kan ik me thuis meer dan
bezig houden met het bijhouden van onze stamboom, gestart uit de families Van
Vossel-Van Landeghem en Staut-Malfliet. Voor je het weet zijn er uren verstreken
en weet je weer iets meer van je eigen familie. Ondertussen is de stamboom
wel een pak meer dan enkel maar de families van mijn directe grootmoeders en
-vaders. En als er dan nog tijd over is, durf ik wel eens een boek te lezen …
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Daar moet ik niet lang over nadenken, dat is zonder twijfel Michel Polnareff.
Ik leerde Michel kennen en waarderen bij zijn eerste hit ‘La poupée qui fait non’.
Ik kwam in contact met deze zanger via mijn achterneef Erik Smet en ik was
onmiddellijk verkocht. Michel, zelf een beetje rebels, had en heeft nog steeds een
stem van ‘goud’. Ik was in de gelegenheid twee concerten van hem bij te wonen
(2007 en 2016), en ik kan me op vandaag deze avonden nog steeds levendig
voorstellen.
Niet enkel ‘La poupée qui fait non’ is tijdloos, ook andere nummers zoals ‘Love me
please love me’, Âme Caline, Ta ta ta ta, Goodbye Marylou, Je suis un homme …
en nog zovele andere zijn stuk voor stuk pareltjes van muziek die ik zeker wekelijks
beluister.
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Wat mij betreft mogen ze zeker ‘On ira tous au paradis’ van Michel Polnareff
draaien, maar ik vrees dat de tekst niet zomaar door iedereen aanvaard zal worden.
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Als gevolg van mijn hobby’s kan ik ook van de koers op televisie genieten, maar
zelf fietsen primeert dan toch wel. Een koers op televisie kan je altijd opnemen
en later bekijken. Zowel het baanwielrennen, als de wegritten en het veldrijden
kunnen mij bekoren. Mijn favoriete team is natuurlijk ‘Team SD Worx’,
het damesteam welke in 2021 heel mooie overwinningen mocht behalen.
Naast de koers kijk ik ook regelmatig naar een basketwedstrijd op televisie en
een wedstrijd live bijwonen van onze eigen club Koninklijke Remant Basics
Melsele-Beveren of van ‘Antwerp Giants’ doe ik dan ook regelmatig.
Wie bewonder je?
Mensen die belangeloos ten dienste van de gemeenschap staan en dan denk ik
in deze woelige coronatijd aan de mensen die de vaccinatiecentra bemannen/
bevrouwen, voor deze mensen kan je alleen maar je ‘hoed afnemen’. Uiteraard
samen met de mensen van de vaccinatiecentra, heb ik enorme bewondering voor
de mensen in de zorgsector.
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‘t klokzeel
Roger Puynen

VAN EEN KLEIN BRIEFJE …
Daar heb je de professor weer, zegde mijn vrouw en ze De tekst over zijn beloften en weldaden is in die twintig jaar
toonde mij een wit blaadje van 10 bij 7 centimeter dat ze nog geen haar veranderd: ‘Ik help u voor uw probleem.
Terugkeer van uw geliefde, carrière, examens, succes in
zopas uit onze brievenbus haalde.
zaken, trouw aan uw partner, impotentie.
Dat moet dan toch weer een jaar of vijftien geleden zijn
dat een mysterieus iemand die zichzelf Prof. Kaira noemt, Bescherming tegen slechte invloeden in uw leven,
de grote helderziende en medium, zoals hij/zij zichzelf familiale problemen, gevaar, vijanden. Snel en 100%
omschrijft, ons zijn:haar diensten aanbood, denkt zij. Zaten resultaat gegarandeerd. Binnen 1 week.
wij vijftien jaar geleden ook in de miserie ? Want de heer of
mevrouw Kiara kiest zijn/haar moment altijd goed uit! Wat En daaronder even groot als de naam van de prof die
zeggen de jaren 2007-2009? We hadden een kredietcrisis bovenaan staat en even vet gedrukt, een telefoonnummer.
en ook een Europese staatsschuldencrisis. Ik kan het niet
bevestigen of ontkennen omdat ik de identieke voorgaande …MAAR WEINIG HOUVAST.
briefjes van de professor niet bewaard heb; en daar sta je
dan!
Bij de ontbrekende zaken valt vooral op dat nergens een
verantwoordelijke uitgever vermeld staat. Wettelijk ziet dat
-Jij die alles bijhoudt als er maar iets of wat op staat wat je er dus niet bijster o.k. uit! Is Kaira wel een echte naam of
kan interesseren, zegt mij vrouw.
gewoon een verzinsel? En een adres ontbreekt ook. Ik kan
me inbeelden hoe machteloos je zal staan als ‘geholpene’
Ik moet bekennen dat de briefjes van professor Kaira me die niet verkregen heeft wat beloofd is. Ik mag er niet
eigenlijk altijd uitgenodigd hebben om ze te lezen. Ze zijn aan denken hoe hulpeloos ik zou staan als ik zou willen
immers overzichtelijk en in minder dan één minuut ben je protesteren of op mijn rechten staan? Zeker nadat ik Kaira
ermee klaar.
een bepaalde som geld betaald zou hebben. Ik kan me
immers niet voorstellen dat deze ‘grote helderziende en
…MET GROTE BELOFTEN…
medium’ alles ter ere Gods zou doen.
Nu ik de inhoud herken, ben ik er zeker van dat zulke
identieke briefjes de laatste twintig jaar zeker drie of vier
keer in onze brievenbus beland zijn. Deze huidige hachelijke
periode in onze geschiedenis heeft hij weer duidelijk
uitgekozen: de coronapandemie en op de koop toe de
oorlog in OekraÏne.

En dan mag dat telefoonnummer nog drie keer groter
afgedrukt staan als nu, het is en blijft alleen maar een
telefoonnummer. En dat briefje zelf, je contract is dat wit
blaadje van 10 bij 7 centimeter met een tekst die al twintig
jaar identiek is. Maar dat zal je ook geen stap verder helpen.

Nem nou

De Weerborstel

Roger Puynen

Roger Puynen

Een steekwagentje met 2 wielen en
een groot laadplatform die vooral
in de behandeling en vervoer van
groenten en fruit gebruikt wordt,
heet bij ons een PIEREWIET.
Als het een kleine lading stro betreft,
dan kan je die ook komen halen met
de pierewiet.
Pierewiet zou volgens sommige
taalgeleerden een verbastering
kunnen zijn van brouette, het Franse
woord voor kruiwagen.
En door gelijkenis met woorden
als kwiebuis en kwiet denkt men
bij het woord pierewiet weleens
aan iemand die niet voor vol
aanzien wordt. Zo hoor je wel
eens:’ Die pierewiet heeft het weer
gearrangeerd, het trekt op niets.’
In Puurs en omgeving, in KleinBrabant dus, waar nogal wat
asperges
gekweekt
worden,
hebben ze het over een pirrewitje
maar dat is daar geen voer- of
werktuig maar wel een veel te klein
uitgevallen asperge.
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of‘t gedacht van Riekes De Ben

Riekes moet boodschappen gaan doen
in de supermarkt en hij
hoort iemand zeggen
dat in de volgende gang een vrouw
flauwgevallen is. Nogal wat kijkers
komen rond de gevallen dame
staan.
Als Riekes tussen hen staat, roept
hij :
- Heeft er hier iemand een fles
cognac?
De madam van de drankenrayon
loopt weg en komt direct met
een fles van de beste cognac tot
bij Riekes. Riekes opent de fles en
neemt meteen een ferme slok.
Dan geeft hij de fles terug aan de
verkoopster.
- Bedankt, mevrouw, zegt hij. ’t
Was nodig, ziet ge. Ik voelde mij
al bleek worden. Ik raak altijd de
kluts kwijt als ik een vrouw zie
flauwvallen.

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR
Voortaan kan je terecht in een
Huisartsenwachtpost, die heeft een centrale post in de Prinses Josephine Charlotte-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 weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderendaags 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 feestdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Centraal Oproepnummer: 09/033 99 69

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling 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 geselecteerde nachtdienstapotheek
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