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Stil leven
Stil even

BROUWERSVRIENDEN
MARC EN JOHAN

Wilfried Andries

Roger Puynen

Als we het in deze PFAS-tijden hebben over milieuverontreiniging, dan denken we
voornamelijk aan ongewenste stoffen die via lucht, bodem of water de gezondheid van de mens kunnen schaden. Vooral in de zomer bij warm windvrij weer,
kan er sprake zijn van inversie waarbij de warme luchtlagen gevangen zitten onder de koude. Irriterende stoffen zitten dan opgesloten en men spreekt van smog
(smoke en fog of rook en mist).
Een andere bron van schade die minder au sérieux wordt genomen is lawaai. Geluidshinder kan zowel fysisch als psychisch schade aan de mens toebrengen. In
onze geïndustrialiseerde maatschappij met een druk weg- en luchtverkeer is het
moeilijk om nog een plekje te vinden waar het stil is. Geluidshinder kan irriteren.
Het slijpen van de knutselende buurman. Oorverdovende muziek met trillende
bassen uit het open raam van de overbuurse puber. Wegverkeer – vooral brommers en motoren - zorgt voor de meeste klachten, maar tegenwoordig leiden
drones in toenemende mate tot ernstige klachten. In de toekomst zullen meer en
meer pakketbezorgende drones en zelfs personendrones rondvliegen.
Het hoeft allemaal niet zo spectaculair te zijn. ’s Nachts is een onschuldig lekkende kraan al genoeg om slaapverstoring bij de mens te veroorzaken. Tijdens de
slaap reageert het lichaam onbewust op geluid en de kwaliteit van de slaap kan
er onder lijden. Als een sluipend gif kan geluidsoverlast nefast werken op de geestelijke gezondheid en leiden tot gestresseerde toestanden. Het effect is subjectief
en niet meetbaar. Er zijn mensen die wonen naast een autostrade of een luchthaven en er zich perfect goed voelen. Iemand anders ondervindt al geluidshinder
als zijn kinderen een appel eten (ze eten dan maar een banaan). Een snoepje uit
een papiertje halen heeft thuis een ander effect, dan wanneer men dat doet in een
filmzaal of tijdens een toneelvoorstelling.
Wel meetbaar zijn de fysieke letsels. Bij zeer hoge geluidsniveaus wordt het binnenoor onherstelbaar beschadigd. Langdurige blootstelling aan lawaai met een
intensiteit vanaf 80 decibel, kan tot gehoorverlies leiden. In discotheken worden
geluidsniveaus van 100 tot 120 decibels gemeten.
Feit is dat geluid als onmisbaar in onze maatschappij is binnengeslopen. Winkelen of een bezoek aan de kapper kan niet meer zonder muziek. Een jogger heeft
oortjes in. Als je bij het telefoneren op een verbinding moet wacht, wordt ‘einde
kleine nachtmusik” in je maag gesplitst. Wie twee uur naar de radio luistert, heeft
zo ongeveer alle nieuwsitems zes keer gehoord, afgewisseld met ongelooflijke reclamevervuiling. Het is dus niet enkel de geluidssterkte die meespeelt, maar ook
de kwaliteit ervan.
Het mooiste geluid ter wereld is de stilte.

De twee biervrienden in Marcs ‘glazenkast’, Marc staat links.
Het was half oktober 1953 toen we met onze klas van de Antwerpse Normaalschool op studiebezoek gingen in het Antwerpse Brouwershuis.
We hadden er stilletjes op gehoopt dat we daar een paar soorten bier zouden
kunnen proeven, maar niets was minder waar. Tot enkele jaren ervoor droeg dit
museum immers de naam het Waterhuis en de naam Brouwershuis was er gekomen omdat het niet minder dan acht brouwerijen van zuiver water voorzag. Er
werd geen druppel bier geproduceerd in ‘t Brouwershuis.
Ik was onlangs te gast bij Marc Cools in de Heiveldstraat. Hij is met pensioen en
was tot voor 2 jaar bediende die instond voor meet- en regeltechniek op een chemisch bedrijf. Als hobby verzamelt hij al jaren zoveel mogelijk objecten en teksten die met het produceren en het degusteren van allerlei biersoorten te maken
hebben. Zijn verzameling bierglazen is indrukwekkend. Een propvolle kamer met
blinkende bierglazen in alle maten en vormen. Tussen de rijkgevulde rekken lopen is volgens mij het toppunt van evenwichtsoefening voor iemand die zopas
een glaasje zou gedronken hebben.

Een toevallige ontmoeting
Toen Marc enige jaren geleden door rugpijnen gekweld werd, kwam hij voor een
behandeling terecht bij kinesist Johan Smet in Vrasene. Al pratend tijdens die behandeling bleek dat niet alleen Marc maar ook Johan sterk voor de brouwerijen
nu en uit het verleden geïnteresseerd was.
De patiënt werd een vriend van de zorgverlener en samen hebben zij al heel wat
verzameld over het bier brouwen in het Beverse. Johan heeft zopas zijn pensioen
aangevraagd, zijn dochter zet de kinesitherapie voort.
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Hij is gemeenteraadslid in Beveren en studeert
op dit ogenblik voor gemeentegids. Als voorzitter
van de Erfgoedcel Waasland is bij hem de interesse
voor de verleden van plaatselijke brouwerijen een
doodnormale zaak. Het is nu hun bedoeling dat ze
met hun werk naar buiten komen. Wellicht komt
de geschiedenis van de brouwerijen in het Beverse
in verschillende afleveringen straks in de Beverse
Klok.

Hoe belangrijk is/was bier in onze
samenleving?
Vroeger en nu was en is zuiver drinkwater iets zeer
kostbaars en wie een zuivere drank wou hebben,
was bijna verplicht om bier te gebruiken. Wie niet
van een hoog alcoholgehalte in dat bier hield, die
kon zijn toevlucht nemen tot het zogenaamde tafelbier. Bij mijn grootouders was er steeds tafelbier
beschikbaar in de kelder. Het kwam van brouwerij Burgerswelzijn in Haasdonk. Het hele jaar door
werd dat gekocht in flessen. Maar in de zomermaanden als er zware arbeid op het land verricht
werd, werd het tafelbier ook per vat geleverd.
Bijna elk dorp, hoe klein ook, had zijn eigen brouwerij (en). En die brouwers waren dikwijls ook de
eigenaars van de cafés in het dorp.

Marc Cools liet mij een gecopieerde kaart zien van
het centrum van Beveren waarop niet minder dan
6 brouwerijen aangeduid staan die een eeuw geleden nog actief waren. Sommige waren opgericht
in de 18e eeuw en bestonden nog in de 20e eeuw.
Enkele waren al menige keer van naam veranderd
in de loop der geschiedenis, maar niet van plaats.
En nu in de 21e eeuw zijn er van de meeste van die
brouwerijen nog steeds typische gebouwen overgebleven.
Opvallend is ook hoe het brouwersvak in handen
van eenzelfde familie kon blijven. Het waren immers meestal de erfgenamen van de voorgaande
brouwers die de zaak voortgezet hebben; soms gedeeltelijk onder een andere naam omdat bijvoorbeeld een schoonzoon in de zaak kwam.
Het is begin van de 21e eeuw opvallend dat er bij
heel wat jongeren een trend aan het groeien is om
als amateur biersoorten te gaan brouwen. Is dat
soms een reactie tegen de macht van de grootindustrie van dranken? Daarom kan het dubbel interessant zijn dat we straks in de Beverse Klok het
relaas van de Beverse brouwers van de laatste eeuwen kunnen lezen. Het opzoekingswerk van Marc
Cools en Johan Smet verdient het zeker om ruimer
bekend te worden.

10 JAAR
DE NOTELAAR
Roger Puynen

Lees over het feest ’t Klokzeel p. 12
Op melodie van ‘Mijn mansarde’ van Wannes Van de
Velde
Gezongen door medewerkster Isabelle Vermeirsch.
1.Het wier in Beveren gezeed
Den eerste steen is al geleed
Van de nieuwe Noteleir.
’t Wordt ne serieuze mastodont
Op Sint-Martinus zijne grond
De nieuwe Noteleir.
2012, toen was ’t zo vaar
We laadden alles op de kar
Naar de nieuwe Noteleir.
We namen blij ne nieuwe start
Nog wat verdaald nog wat verward
De nieuwe Noteleir.
2.De kamers die zijn allemaal schoon
Het leek precies ne natten droom
De nieuwe Noteleir.
Alleen twee bedden neffeneen
Dat hadden ze nou niet voorzien
De nieuwe Noteleir.
Al die modern apparatuur
Niet altijd goed wel altijd duur
De nieuwe Noteleir.
Soms gaat wel tien keer het alaarm
Soms is ‘t te koud, somtijds te waarm
De nieuwe Noteleir.
3.Elke coach die leidt een team
Soms met drei man in plots van tien
In onze Noteleir.

Onbekende brouwer “Verlinden van den Veldhoek’ 1917 Beveren. Wie weet daar meer over?
Zopas heb ik de volgende weerspreuk ‘aan den lijve’
ondervonden in de laatste dagen van mei 2022:

‘Het einde van mei
Was weer eens het staartje
van de winter.’

SPREUK VAN
’T JAARGETIJ

Zelfs onder het tentzeil van de Aardbeifeesten is veel
kou geleden. Waar waren de zijkanten van die tenten?

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

Gezegde
Wij gaan met
pensioen,
maar bijen
werken zich
dood.

Elk op zijn eigenste manier
Dat is verdomme geen klein bier
In onze Noteleir.
Wat zou’n we zijn zonder de zurg (zorg)
Al zijn die soms een beke murg (doodmoe)
In onze Noteleir.
En toch wordt iedere mens gezien
En gewaardeerd door Carolien
In onze Noteleir.
4.Een eeuwigheid OCMW
Veranderde naar ZPW (Zorgpunt Waasland)
Tien jaar de Noteleir
Door die fusie is er meer geild
Voor al da jong en oud geweild
Tien jaar de Noteleir.
We maken geire voor u nen thuis
Een plekske in een heel groot huis
Tien jaar de Noteleir.
We bouwen verder steen voor steen
Want samen zijde nooit alleen
Tien jaar de Noteleir.

Taalkronkels
Geld over de balk gooien
Wilfried Andries
De uitdrukking betekent: ‘geld verspillen, met geld
smijten’, veel te veel uitgeven (aan nutteloze dingen’.)
De oorsprong verwijst naar de veeteelt: het over de
balk gooien. Met de balk is de balk bedoeld die in
stallen boven de ruif zit. Als het vee gevoerd wordt,
wordt er hooi in de ruif gegooid. Daarbij valt er wel
eens hooi over de balk, zeker als het hooi slordig
verspreid wordt. Deze onachtzaamheid leidt tot verspilling. Later sloop het woord geld in de zegswijze
en ontstond de variant geld over de balk gooien of
smijten.
Er is nog een andere uitleg ontleend aan de handel
van een koopman in koren en meel. Die gebruikte
bij de verkoop een maat, een soort emmer, vat of
bak waarin hij de juiste hoeveelheid koopwaar kon
afmeten. Dwars over deze maat was een balkje vastgemaakt. De maat werd gevuld en daarna afgestreken met een strijkstof. De koopman die de maat te vol
stortte, het over de balk gooide en het teveel niet afstreek, gaf meer dan verplicht en verspilde zijn waren.

Wat Blijft

Tijden
veranderen
Beveren klompenmakersgemeente
Jacques Bosman

Het was kabaret Blau die op één van de laatste (en oudste) klompenmakers van Beveren een grafschrift schreef
: ‘Juul Smet is ook vertrokken, tot zijn honderdste kapte hij blokken’. Beveren is van oudsher een klompenmakersgemeente geweest. In 1889 werden er in Beveren 455.000 paar klompen geproduceerd, waarvoor 4000
bomen nodig waren. Die bomen waren niet alleen afkomstig uit Beveren maar ook uit Lokeren, Lier, Weert,
Zeeland en Brabantse gemeenten. Een belangrijk deel van die klompen werd uitgevoerd naar Nederland en
Duitsland. Een voerman haalde de klompen op in de werkhuizen en vervoerde ze naar de stations van Temse
en Beveren. De klompenindustrie heeft ook het landschapsbeeld van deze streek helpen bepalen. Duizenden canada’s, wilgen en elzen stonden rond de akkers en langs de wegen. Hoewel dit nadelig was voor de
landbouw, vormden ze een geweldige bron van inkomsten voor de grondeigenaars. Rond de eeuwwisseling
(19°20°eeuw) heeft men ze geteld en men kwam uit bij niet minder dan 788.795 canadapopulieren. Helaas was
het niet zo dat de klompenmakers goed betaald werden voor hun arbeid. Het feit dat ze niet verenigd waren in
een organisatie bracht mee dat ze in een zwakke positie bleven staan en lage prijzen kregen voor hun producten. In Oost Vlaanderen kende men het grootste aantal klompenmakerijen en in Beveren, Temse, Sint Niklaas
en Nieuwkerken huisden het grootste aantal bedrijven. En niet voor niets heeft één van onze gemeentelijke
reuzen uit Vrasene, ontworpen door Edwin Raes in 1984 de naam ‘Birken Blok’.

Viergeslacht

Contraprestatie
Ik doe niet veel, ‘k breng de dagen door
met punten slijpen. ‘k Weet van vóór
nauw’lijks dat ik van achteren leef
noch wat voor zin of nut het heeft.
Als ‘t puntje goed is, zet ik hier
of daar een krul op het papier,
O, ‘k schaam mij wel eens: uit mijn hand
kwam nooit iets nuttigs voor dit land!
Soms, onder ‘t slijpen groeit de wens
actief te zijn, een actiemens.
Maar zie ik dan, op ‘t Journaal,
dat hol gesjouw, dat leeg kabaal,
dan denk ik weer op de rand van ‘t bed:
vandaag één krul te veel gezet.
Levi Weemoedt (1948)

Mevrouw Zoë Heidbuchel werd op 5 april mama van een prachtige zoon Lou Braem.
Daarmee stichtte ze een mannelijk viergeslacht.
Van jong naar minder jong: Lou Braem (7 weken), Glenn (25 jaar), Kurt (51 jaar) en Lucien (75 jaar).
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In de tuin
François Seghers
De lente gaat over in de zomer en de tuin groeit naar zijn
jaarlijkse top. We hebben een zeer zonnige lente achter de
rug en we hebben er van genoten. Gelukkig is het na een
lange periode zonder neerslag tijdig beginnen regenen zodat er geen reden tot klagen was. De tuinen en de natuur
liggen er frisgroen en prachtig bij. Wat wil je nu nog meer?

De bloem van de zwanenbloem.

De bloem van de trompetbekerplant.

Waterlelie.

In en aan de rand van de vijver is er nu heel wat moois te zien.
Kijk maar eens naar de zwanenbloem. Dat is een inheemse
plant van de waterkant die je bij ons in de natuur niet zo vaak
zal aantreffen. Weken geleden priemden de groene stengels
door het wateroppervlak. Nu ze een hoogte van ongeveer een
meter bereikt hebben openen zich de tuilen met bloemknoppen. De zes sierlijke stampers vormen als het ware een kransje
van zwanenhalsjes, vandaar de naam. Ze zijn heel mooi wanneer ze in een groepje in het ondiepe deel van de vijver of in
een ton samen met bijvoorbeeld een waterlelie staan.
Ook speciaal, en nu volop in bloei aan de vijverrand, is de
trompetbekerplant. Dat is een vleesetende bekerplant uit het
noorden van de Verenigde Staten en Canada. Ik plantte haar
ooit een aantal jaren geleden aan de kant van de vijver en
sindsdien kan ik elk jaar van haar schoonheid en haar bloei genieten. Het groeigebied van vleesetende planten is dikwijls zo
arm aan voedsel dat ze hun kostje op een andere manier moeten zien bijeen te krijgen. Dat halen ze uit dierlijke eiwitten die
afkomstig zijn van insecten. Die komen via de rand in de beker
terecht waar ze door naar beneden groeiende haren niet meer
uit geraken. Ze vallen dan uiteindelijk onderaan de beker in
een mengeling van water en enzymen die dan het hele zaakje
oplossen. Luguber maar blijkbaar efficiënt want ze doen het
goed. Elk jaar verschijnen er enkele zeer speciale bloemen op
een lange stengel. De bloemen hebben een zware parapluvormige stamper waardoor ze ondersteboven hangen. Bestuivende insecten moeten dan tussen stamper en meeldraden
kruipen om nectar te vinden. Zo geraakt de bloem bestoven
en voorkomt de plant zelfbestuiving. Om geen nuttige bestuivers te vangen in de bekers beginnen die maar te groeien
na de bestuiving van de bloemen. Het zit weer fijn in elkaar!
Nóg een kampioen in het vermijden van zelfbestuiving is de
waterlelie. Deze prachtige planten die veel vijvers sieren zijn
overal geliefd om hun sierlijkheid en elegantie. Eerst rijpt het
vrouwelijke deel van de bloem en wordt bestoven door stuifmeel van andere bloemen dat door insecten meegevoerd
wordt. Na bestuiving wordt de stamper inactief en beginnen
de dag nadien de meeldraden te bloeien zodat hun stuifmeel
kan meegenomen worden naar andere bloemen. Na bevruchting zinkt de bloem met de zaden naar de bodem om daar te
kunnen ontkiemen. Begin juni zijn de talrijke bloemen in de
vijver weer in bloei en kondigen ze het begin van de zomer
aan.
Een mooi en zeldzaam inheemse plantje is de gevlekte orchis. Ik heb het reeds een tiental jaren aan de rand van mijn
vijver staan, nadat ik het ergens van een kweker kon kopen.
In de natuur komt het spaarzaam voor in vochtige weiden en
wegranden. Een week geleden zag ik het tot mijn grote verbazing langs de weg aan een oprit van de autostrade staan.
Aangezien vochtige biotopen en graslanden in het verleden
massaal droog gelegd werden verdwenen daarmee ook die
orchideeën. Het zaad van orchideeën is zo fijn als stof en
heeft geen reservevoedsel bij zich om te kiemen. Daarvoor
heeft het de hulp nodig van een bodemschimmel waarmee
het in symbiose leeft. Maar bij te droge grond verdwijnt ook
de schimmel en het vochtige leefmilieu waarin de orchidee
gedijt. Niet zo bij mij aan de vijver, waar ze me elk jaar blij maken met hun mooie bloemen. Het is hen dit jaar weer gelukt!

4

Gevlekte orchis.

Muurfijnstraal.
Een heel simpel plantje, maar wel heel mooi vind
ik de muurfijnstraal (Erigeron karvinskianus). De
Latijnse naam is een tongbreker en in Mexico is
het is een gewoon bloemetje langs de kant van de
weg, maar het is knap door zijn eenvoud. Het is familie van het madeliefje waar het sterk op gelijkt,
want het komt ook uit de zeer grote familie van de
samengesteldbloemigen of composieten. Wanneer
je het op een droge plaats plant zal het zich na de
bloei beginnen uitzaaien en zal het op de meest
onverwachte plekken tussen stenen en op opritten
opduiken. De kleine bloempjes die in grote getale
aanwezig zijn openen wit om nadien te verkleuren
naar rozerood en vormen dan een bont palet van
zachte kleuren. Ik zou er niet meer zonder kunnen!
Geniet nog van uw tuin!

Eureka
Aflevering 46
Frederik Gowland Hopkins
(1861-1947)
Vitamines
Wilfried Andries

Hij was een Engelse biochemicus, die in 1929 samen
met de Nederlander Christiaan Eijkman de Nobelprijs voor Geneeskunde kreeg voor de ontdekking
dat vitaminen essentieel zijn voor een goede gezondheid. Hij ontdekte verder dat melkzuur zich kon
ophopen in spieren (spierpijn).
Vitamines werden langs twee wegen ontdekt via
vitamine-ontberingsziekten (avitaminosen) en via
voedingsexperimenten bij proefdieren. Tijdens de
intercontinentale reizen in de 16de en 17de eeuw
bestond het voedsel eenzijdig uit gedroogd vlees
en scheepsbeschuit. Volgens overlevering verloor
Magelhaes 90% van zijn bemanningsleden door
scheurbuik. In de 18de eeuw ontdekte men dat deze
ziekte te genezen was met citrusvruchten (citroen,
sinaasappel). Op het vasteland was scheurbuik een
terugkerend probleem in de winter door tekort aan
vers fruit en groenten. De komst van de aardappel na
1492 uit Zuid-Amerika bracht een oplossing. Andere
avitaminosen waren beriberi en Engelse ziekte.
In 1900 bewees Hopkins door zijn experimenten met
ratten dat er noodzakelijke stoffen zijn die door het
lichaam niet kunnen worden aangemaakt en dus in
het voedsel aanwezig moeten zijn. Hij ontdekte de
anti-beriberi factor nl. thiamine (later vitamine B1 genoemd).
Zoals de naam zegt, betreft het een scheikundige stof
behorende tot de amines. Men sprak dan ook van ‘vitale amines’, later gewijzigd tot ‘vitamines’. Toen de vitamines geïdentificeerd en geïsoleerd waren, kregen
ze een letter. Scheurbuik bv. wordt veroorzaakt door
een tekort aan vitamine C (ascorbinezuur).
In de oorspronkelijke definitie zijn vitamines: organische stoffen die de mens zelf niet kan aanmaken,
zodat kleine hoeveelheden in het voedsel noodzake-

lijk zijn. Voor de meeste vitamines is dit nog steeds
juist. Vitamine D bv. wordt in de huid aangemaakt
door UV-bestraling uit 7-dehydro-cholesterol en is
dus een uitzondering. Een voldoende blootstelling
aan de zon is belangrijk. Het bevordert de opname
van calcium en fosfor en is als gevolg essentieel voor
de beendervorming. Bij gebrek spreekt men van Engelse ziekte of rachitis, vooral bij kinderen: kromme
onderste ledematen, verdikking van kraakbeen ter
hoogte van de ribben (paternoster), kippenborst,
late tanden… Bij volwassenen ontstaat verhoogde
kans op fracturen. De ziekte kwam in de 18de en
19de eeuw voor in geïndustrialiseerde arbeiderswijken van Londen, die volgebouwd waren zodat de
straten nagenoeg onbereikbaar waren voor zonlicht.
Vitamines worden ingedeeld in vetoplosbare en wateroplosbare. De vetoplosbare vitamines (Vitamine
A, D, E en K) worden opgeslagen in het lichaamsvet.
Je moet ze niet dagelijks nemen, want je hebt een
reserve. Te hoge inname kan voorkomen. Wateroplosbare vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11 (foliumzuur), B12 en vitamine C) worden via de nieren met
de urine uitgescheiden. Een overdosis kan door het
lichaam worden afgevoerd. Je kunt ze niet stockeren,
je moet ze regelmatig innemen.

Deficiëntie aan vitamine D bij kinderen.

Omgevingsvergunning
werken Grote Baan
N70
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ontving de aangepaste omgevingsvergunning voor
de werken aan de N70. Er werd een tijd geleden
een vervuiling in het grondwater vastgesteld,
vandaar dat er duidelijkheid moest komen wat
betreft de nodige extra maatregelen.
De vergunning legt de lozingsnorm vast voor het
bemalingswater. Bemalingswater is grondwater
dat plaatselijk wordt opgepompt om in de rioleringssleuven droog te kunnen werken. Het moet
gezuiverd worden wil men het terug in de bodem
of nabijgelegen waterlopen te mogen lozen.
Het AWV en de gemeente bekijken samen met
de aannemer wanneer de werken opnieuw
kunnen starten. Veel zal afhangen wanneer de
zuiveringsinstallatie voor het bemalingswater
beschikbaar is. De concrete datum is nog niet
bekend. Omwonenden en handelaars zullen op
tijd op de hoogte worden gehouden.
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Uit Melsele 15

Kruiswoordpuzzel 283

Paul Staut
Wegens groot succes vorig jaar worden er deze zomer niet minder dan 4 Beverse
Streekmarkten georganiseerd: in Melsele, Beveren, Verrebroek en Kallo. Vorig zomer zorgen de Beverse Streekmarkten in Haasdonk, Kieldrecht en Vrasene voor
sfeer en gezelligheid tijdens de ‘coronazomer’. Gemeente Beveren geeft hiermee
opnieuw een forum aan lokale producenten om hun streekproducten grotere bekendheid te geven bij de inwoners en bezoekers. Nieuw dit jaar is de extra aandacht voor kinderanimatie.
De Beverse Streekmarkten zullen ook dit jaar muzikaal worden opgeluisterd. De
streetband ‘Musicdream’ bijt de spits af in Melsele. Het orkest van ‘De Rode Muizen’ treedt zowel in Verrebroek als in Beveren op en het muziekcombo ‘Juicebox’
sluit muzikaal af in Kallo.
Melsele - zaterdag 02|07 – Kerkplein • Verrebroek – zaterdag 09|07 – Verheyenplein • Beveren – zaterdag 20|08 – Boerenmarkt (Stationsstraat) • Kallo – zaterdag
10|09 - Gemeenteplein Telkens van 13 tot 19 u
…….

Horizontaal:

(1) werktuig (5) MacBook Pro (8) voetballer 9) aasetende roofvogel (10) in elkaars
gezelschap (11) ~ trekhaak, demonteerbaar zonder gereedschap (12) militaire politie (13) beroep (17) (informeel) oom (18) 4 (20) hoornachtige verdikking vd huid
(22) weggetje door het bos (24) Frans persoonlijk voornaamwoord (26) slot aan een
brief (27) vlees op een stokje (29) constructie tussen twee wateren met een ongelijke hoogte (31) eetbare knol (32) aanspreekvorm (33) rusteloze benen syndroom

Verticaal:
De nieuwe Aardbeiprinses Charlotte Janssens en eerste eredame Eliana Matton (18)
uit Kruibeke en tweede eredame Iris De Prekel (19) uit Kieldrecht.
……..

(1) soort geheugen (2) werktuig om water mee op te halen (3) VT eten (Eng) (4) fijnste en zachtste veren ve vogel (5) wat wordt gebruikt om een doel te bereiken (6)
vlezig, sappig vruchtje (7) bal v samendrukbaar materiaal (8) socialistische partij (9)
schmink (14) vermogen om ondanks zijn angst toch te doen wat nodig is (15) bibliotheek (16) persoon die zich door zijn non-conformistisch gedrag en vredelievende
levenswijze afzet tegen conventionele maatschappelijke opvattingen (19) fijne stof
(21) naam ve boek, plaat, film … (23) gemeente in Vlaams-Brabant (25) wat men in
Letland spreekt (27) Antimoon (28) lucht (Eng) (29) sadomasochisme (30) één (Fr)

CRYPTO 109
ZOEK HET WOORD

(Oplossing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters
Berlijn 1945?
Nee, Melsele 2022 (huis van Dr Delacave)
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Echte mode is
kleding met houdbaarheidsdatum.
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Voormalig
kasteel
Sint-Maarten
krijgt nieuwe
bestemming

De Wetenschapper

Spruitjes

Wilfried Andries

Waarom walgen kinderen meestal
van spruitjes?
Spruitjes bevatten relatief veel bittere stofjes. Bitter
in de mond, maakt het hart gezond, zegt het spreekwoord. Maar daar moeten kinderen niet van weten.
Die bittere stofjes, dat is niet voor niets. Planten kunnen niet vluchten en vandaar hebben ze andere trucjes om roofdieren zoals zoogdieren en insecten op
afstand te houden. Spruitjes, bloemkool, broccoli en
andere koolsoorten van het Brassicageslacht produceten S-methyl-L-cysteïne-sulfoxide (een mens mag
wel eens indruk willen maken). Bij vraat, snijden of
koken komen enzymen vrij en wordt deze stof snel
afgebroken tot vieze zwavelhoudende gassen. En
daardoor ruikt je keuken zo na het eten of bereiden
van bloemkolen of spruitjes. Boerenlucht.

Wilfried Andries
Kastelen, burchten, herenhuizen… ze spreken tot
de verbeelding en hebben vaak een boeiende geschiedenis achter de rug. Als ze leeg komen te staan,
is er de zorg om renovatie en herbestemming. Het
Sint-Maarten Kasteel gelegen aan de Westakkers is
er zo een. Het neoclassicistisch gebouw uit de 19de
eeuw met bijhorend parkdomein van 3 ha kwam in
1952 in handen van het leger en deed dienst als officiersmess. Tijdens de tweede wereldoorlog was er de
brigade Piron ondergebracht.
Catering Lombaerts zag een opportuniteit en bouwde het pand om tot een feestlocatie. Het ‘witte kasteel’
zoals het in de volksmond bekend was, krijgt nu de
naam Chateau Pironne, verwijzend naar de geschiedenis van het pand tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De structuur bleef ongewijzigd maar werd uitgebreid
met een oranjerie die zal dienen als feestzaal.

©Kristof Pieters

Op zaterdag 4 juni ging het eerste feestje door met de
officiële opendeurdag waarbij men het concept in al
zijn glorie kon ontdekken.

Wij hebben die enzymen ook in onze mond en hoe
meer enzymen, hoe groter de afkeer. Ouders hebben
minder afkeer, deels doordat de kwaliteit van onze
smaakpapillen afneemt met het ouder worden. Elk
nadeel heeft zijn voordeel.

LEK AT
GEZEET IS
Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen
dan hazen.
Khalil Gibran

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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In Memoriam
Roger Puynen en Wilfried Andries
Kristianne De Decker, geboren te Beveren in 1945, overleed op 29 mei. In 1967 huwde ze met Louis Engels en ze woonden in de
Irisstraat. Ze werkte bij kledingzaak Spaenhoven op het Yzerhand, als nazichter die de afgewerkte producten nakeek en eventueel
bijwerkte. Tot ze in 1997 haar professionele activiteiten wegens ernstige rugklachten moest staken. Ze verhuisden naar een appartement. Louis ging in de politiek (CVP), zetelde 25 jaar in de gemeenteraad en engageerde zich bij de Huisvestingsmaatschappij (12
jaar als voorzitter). Ze steunde hem daarin en stond hem bij. Tot ze ziek werd en de rollen omkeerden. Louis zorgde voor haar tot het
afscheid.
Ze hield van films en puzzelen. Ze naaide en breide voor het goede doel (De Kleine Rest in de Kloosterstraat). Ze was verknocht aan
haar hondje Beau en Louis ging er regelmatig mee op wandel. Haar gezondheid werd wisselend, maar op de goede momenten was
zij een vrolijke dame die zorgde voor veel leut op feestjes. Het zijn die herinneringen die Louis en de familie blijven koesteren.

Maria Aendenboom werd geboren in 1925 en overleed op 24 mei. Ze was gehuwd met Cyriel Verheyen, die 40 jaar geleden overleed.
Ze hebben een dochter Anne en twee kleinkinderen Mieke en Jan. Ze is gekend als madame Verheyen, de madame van de meester.
De omgeving kent haar als een fiere en stijlvolle dame zonder arrogantie. En dat bleef ze tot het laatste moment van haar leven.
In haar vrije tijd was ze bestuurslid bij het CMBV, de christelijke middenstands- en burgervrouwen, het huidige Markant. Maria en
Cyriel waren sociaal bewogen. Ze hielp mee met het levenswerk van haar echtgenoot: zorg dragen voor personen met een handicap.
Het was een prachtige tijd in de vakantiekampen in de Oostenrijkse bergen. Het kwam wel eens voor dat een leerling met problemen
thuis werd opgevangen. Meer dan tien jaar droeg ze zorg voor haar ouders die naast de deur woonden. In 1981 werd Cyriel ziek en in
1982 overleed hij. Leven met verlies, ze vond een hobby in kantklossen. Ze schreef zich in aan de universiteit voor senioren in Antwerpen in cursussen psychologie en filosofie. Ze las boeken en ging naar boekbesprekingen.
Op haar 91ste ging ze in Grootenbosch wonen. Ook daar werd ze geapprecieerd voor haar stijl en zin voor schoonheid.

Onder massale belangstelling werd in de aula van rouwcentrum Melis afscheid genomen van Karel Heyrman , geboren te Melsele
op 11 augustus 1943 en plots en onverwachts overleden te Melsele op 21 mei 2022. Hij stierf terwijl zijn 10 jaar oudere broer Walter
Heyrman(1933-2022) nog ‘in lijk lag’.
Karel was gehuwd met Nicole Adriaenssens. Zij sprak warme woorden van liefde over hun 55 jaar samenzijn. Ook de kinderen en
kleinkinderen spraken vol lof over hun papa en pépé. Hij was een echte familieman, altijd in voor een grapje, ze droegen hem op
handen en spraken ontroerende woorden van dankbaarheid voor alles wat hij voor hen deed.
Herman Janssens, voorzitter van het Aardbeicomité, schetste een overzicht van Karels leven als verenigingsman.
Sinds 1976 was hij voorzitter en duivel-doet-al van turnkring Gymnastica en sinds 2000 bestuurslid van turnkring Gym Waasland en
het Aardbeicomité, waar hij meer dan 20 jaar, met een heel team de aardbeirun organiseerde en met heel zijn gezin elke dag paraat
was om te helpen in de tent. Zijn engagement was totaal. Uit alle getuigenissen bleek een groot respect en bewondering voor Karel,
een rasechte Melselenaar, sociaal bewogen, een goedlachse Pallieter met deugnietsogen, een man uit de duizend, een goed mens!
(met dank aan Julien Weekers)
De Beverse Klok betuigt haar medeleven aan familie en vrienden van de overledene.

Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst

Gek of geniaal ? Dat was de vraag die veel muziekkenners bezighield als ze het in 1984 hadden over de 24
jarige Prince - wiens naam voluit overigens Prince Rogers Nelson was – die in de Verenigde Staten alle records brak met zijn film Purple Rain en de gelijknamige
soundtrack. De artiest die op zijn 18de al een album
voor Warner Brothers maakte, nooit interviews gaf en
zich liet inspireren door zowel seks als godsdienst, was
één en al mysterie. Hij liet een deel van zijn leven zien
in de semi-autobiografische film. De lovende recensies
vlogen hem om de oren.
Prince debuteerde in 1978 met het album Prince for
you . Zijn eerste bescheiden hit in Europa was “Controversy” op het eind van 1981. Groter succes had de
single “When Doves Crie” in de zomer van 1984. In de
Verenigde Staten was hij echter op dat ogenblik al een
sensatie.
Samen met regisseur Albert Magnoli schreef hij het
script voor Purple Rain, de film waarbij de carrière van
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een jonge zwarte Amerikaanse artiest werd verteld.
Prince speelde de hoofdrol en zijn eigen band The Revolution – die hij al in 1978 oprichtte - was ook in de
film zijn band. De soundtrack van de film stond in talrijke Europese landen wekenlang aan de top.
Voor de single “Purple Rain” werd de LP-versie, die bijna acht minuten duurde, zo versneden dat een versie
van ongeveer vier minuten werd overgehouden. De
film werd ook bij ons een succes en de interesse in de
soundtrack bleef daardoor zo groot dat nog een aantal singles van de LP werden gehaald: “I would die 4 U”
en “Let’s go crazy” werden opnieuw onverwoestbare
hits. Na de première van de film ondernam Prince een
Amerikaanse tournee, waarbij 32 steden werden aangedaan. Tijdens deze rondreis deed hij wel een heel
opvallende uitspraak: “Na deze tour zal ik nooit meer
optreden…”. Een statement waarvan hij even later
trouwens vlotjes is afgestapt.
Prince werkte daarna als een bezetene aan nieuw
materiaal en kwam in de rest van de jaren tachtig tenminste één keer per jaar met een nieuw album. De
enorme stroom singles zorgde ervoor dat hij vóór het
einde van de jaren tachtig al een twintigtal hits had
gescoord. Bekendste titels waren “Kiss” en “Sign o’the

times” die uitgroeiden tot absolute klassiekers van het
decennium.
In 1993 wenste Zijne Purperen Hoogheid (blijkbaar
zijn favoriete kleur) niet meer als Prince aangesproken te worden. Het onuitspreekbare symbool
O(+> werd zijn nieuwe naam. Later werd het The
Artist Formerly Known As Prince (TAFKAP) en enkele jaren nadien werd het gewoon opnieuw Prince.
Prince heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij enorm beïnvloed werd door Jimi Hendrix.
Dat hij inderdaad goed overweg kon met de elektrische gitaar is een understatement. Op het bekende
wereldwijde net staat trouwens een prachtig filmpje
waarbij in 2012 een keur van artiesten (Tom Petty,
Steve Winwood, Jeff Lynne e.a.) een versie brengt van
het Beatles-nummer “While my guitar gently weeps”,
waarbij Prince oorspronkelijk amper in beeld komt
maar aan het eind van het nummer uitpakt met een
tamelijk spectaculaire gitaarsolo. Waar verdwijnt zijn
gitaar? Zeker en vast de moeite waard om eens te bekijken.
In de ochtend van 21 april 2016 werd Prince dood
aangetroffen in zijn woning in Paisley Park Studios.
Hij was pas 57 jaar. Een (onopzettelijke) overdosis fentanyl zou de doodsoorzaak zijn geweest.

SPORT
Bij de cartoon

Kegeltornooi
“Jos Croes” in Beveren.
Al 83 jaar wordt jaarlijks het Tandem-Tornooi Jos
Croes gespeeld.
En dit jaar ging dat door in sporthal ‘t Zillebeek te
Beveren, met meer dan 70 deelnemers , die zich
moesten kwalificeren voor de finale. De voorrondes werden gespeeld op 14 en 15 mei, de finale
op 21 mei.
De deelnemers kwamen uit verschillende ploegen: Beversekegelclub , Awakes , Zun , Schuttershof , Ekerse , Alles om , en Individueel.

Collega’s Rudy en Roger hadden het in vorige editie
over de uitzonderlijke prestaties van Thomas De Gendt in de Giro. Tien jaar geleden was er zijn sensationele overwinning op de Stelvio. En dit jaar verraste
hij iedereen met een overwinning in Napels. Dat men
een decennium geleden sprak over ‘kan Thomas dat
al’, nu klinkt het ‘kan hij dat nog’. Want de leeftijd van
Thomas zit al een eind in de jaren dertig.
Het was inspiratie voor onze cartoonist om hem met
lange grijze baard met iets minder gemak de Stelvio
te zien beklimmen.

Baloise
Belgium Tour
in Beveren
Op 16 juni zijn de renners te gast in onze gemeente
voor de start van de tweede rit. De renners rijden een
plaatselijke ronde door Beveren en Vrasene. Je kunt
je favoriete renner twee keer aanmoedigen.

Praktisch.

Tussen 12 en 12.45 uur: renners ondertekenen wedstrijdbal op de Grote Markt.
Start op de Grote Markt om 13.05 uur.
Eerste doortocht in Vrasene centrum rond 13.20 uur.
Doortocht in Beveren centrum rond 13.35 uur.
Tweede doortocht in Vrasene centrum rond 13.50
uur.

Op de foto zie je het podium van de Reeks Heren/
B. Op 2 Andre De Roeck (Beverse ) met Guido Van
Alsenoy (Ekerse). Op 1 staat Kevin Verdonck en
Klaas Van den Sande (beide Zun). Op 3 Leonard
Van Overmeire en Jos De Groof (beide Beverse).
De kegelclub had nog heuglijk nieuws van een
van haar leden. De familie De Buyser uit Melsele
is een viergeslacht rijker sinds de geboorte van
kleine Leon. De andere leden zijn papa Kevin,
bompa Patrick en overgrootvader Sylvain.
Proficiat

Wielernieuws.
Rudi Beck
SASHA WEEMAES is aan een sterk seizoen bezig. Na
eerder een zege in de Trofee Maarten Wijnants in
Houthalen-Helchteren werd hij vorige week tweede
in GULLEGEM KOERSE na Remco Evenepoel. In de
Ronde van Hongarije spurtte hij zich vier keer in de
top tien waaronder twee podiumplaatsen na Jakobsen. Er waren ook nog ereplaatsen in twee buitenlandse 1.1-wedstrijden, 5de in La Roue Tourangelle
in Frankrijk en 6de in Veenendaal-Veenendaal in
Nederland. Daarmee heeft hij zich opgewerkt tot de
absolute nummer één bij zijn ploeg Sport Vlaanderen-Baloise in de internationale ranking.
RUBEN APERS werd 16de in de Antwerp Port Epic en
3de in Ruddervoorde Koerse na Stan De Wulf en Tom
De Vriendt. Ruben reed ook de drie zware klassiekers
uit, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de
Waalse Pijl. In de Omloop Het Nieuwsblad was hij de
enige Belg in de marathonontsnapping met zeven.
Ook in de Franse 1.1 wedstrijd in Cholet was hij in de
aanval en eindigde daar uiteindelijk 22ste. In de Vierdaagse van Duinkerken werkte hij zijn eerste rittenwedstrijd van het seizoen af.

sPORT ANDERs
Roger Puynen
Waasland-Beveren geeft vier beloften die het voorbije seizoen onder de vleugels van beloftencoach
Stijn De Rudder voetbalden en zich bij de Jonge
Leeuwen met hun prima prestaties in de kijker speelden, krijgen een contract voor volgend seizoen.
Het gaat om centrale verdediger Vic Van Osselaer (18), linksachter Dylan Van Camp (20), middenvelder Lorenzo De Geyndt (19) en aanvaller Nathan
Okumu (19).
Proficiat, gasten, en maak er het beste van!

GUST
Jacques Bosman

Parcours

Grote Markt-Oude Zandstraat-Albert Panisstraat-Gentseweg-naar
grondgebied
Sint-Niklaas-Kerkstraat
-Brugstraat-Mosselbank-Zillebeek-Glazenleeuwstraat-Leon
Labytstraat-Van
Craenenbroeckstraat-Kasteeldreef
(Primus
Checkpoint sprint 1)-Grote Markt-ZandstraatAlbert Panisstraat-Gentseweg-naar grondgebied
Sint-Niklaas-Kerkstraat -Oude Dorpsstraat-Grote
Kouterstraat-Klein Laarstraat.

Och, zei Gust, sinds we in Beveren
maximum 30 km per uur mogen rijden, ben ik al twee keer voorbijgestoken door een moeder met een kindervoituur.
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Rudi Van
Goethem.
Rudi Beck
In ons vorig nummer
kwam in de rubriek “Wilde nou ies wa weten ? “
RUDI VAN GOETHEM aan
bod. Ideaal moment om
eens terug te blikken
op de toch wel merkwaardige voetballoopbaan van
Rudi. Hij is de enige speler die uitkwam voor de drie
grote Oostvlaamse clubs in eerste klasse, SK Beveren,
Sporting Lokeren en AA Gent.
Hij begon bij de jeugd van SK Beveren, stopte op
zijn 15de, herbegon op zijn 18de bij de provinciale
juniores, in die tijd een categorie van spelers tussen
16 en 21 jaar die naast de selectie van de Uefa’s en
die van de reserven vielen. Rudi slaagde erin om van
daaruit de overstap naar het eerste elftal te maken.
Hij debuteerde in eerste klasse in het seizoen 19711972 op het veld van Antwerp. Het jaar daarop speelde hij alle wedstrijden (30) in het kampioenenjaar in
tweede klasse. In april 1977 liep hij een zware knieblessure op, hij was bijna een jaar uit roulatie en met
de opkomst van de jonge verdedigers Jaspers en
Baecke was hij zijn basisplaats bij Beveren kwijt. Europees speelde hij nog wel mee op Rijeka, Barcelona
en Servette Geneve en in zijn laatste seizoen op de
Freethiel (79-80) scoorde hij twee keer (op Lierse en
op Club Brugge). In 1980 verliet hij Beveren voor het
net gepromoveerde AA Gent. Later speelde hij ook
nog voor Lokeren en Ertvelde en werd nadien trainer
bij Oudenaarde, Sparta Buggenhout, Kallo en Kieldrecht.
Op de foto ziet U Rudi Van Goethem in een match tegen Club Brugge. De foto komt uit de kampioenspecial van SHOT MAGAZINE…die zette de elf basisspelers
in de kijker met een paginagrote foto per speler . Bij
FREDDY BUYL werd deze foto van Rudi Van Goethem
geplaatst, een misverstand dat er kwam door het feit
dat iedere wedstrijd werd gestart met rugnummers
1 tot 11 en niet zoals nu met vaste rugnummers per
speler. In de cruciale wedstrijd van de 30ste speeldag
thuis tegen Club Brugge waren Freddy Buyl en Paul
Vangenechten geblesseerd en moesten Rudi Van
Goethem en Patrick Verhoosel starten. Met veel succes trouwens, Beveren won met 2-0.

Belgisch kampioenschap trampoline
Gymnasten van DES Beveren hadden hard getraind
om zich te selecteren voor dit kampioenschap dat
doorging te Gent. 19 gymnasten slaagden erin en
hun deelname leidde tot 14 medailles in de disciplines trampoline, dubbele mini-trampoline en trampoline synchroom.
Er werden vier Belgische titels in de wacht gesleept:
Kato Bracke & Fien Somers (trampoline synchroon
– A 11-14 jaar), Jinte Van Haute & Merel Heyrman
(trampoline synchroon – B 11- 14 jaar), Fien Somers
(trampoline – B 13 jaar) en Evelynn Janssen (DMT – B
13 jaar) mogen terecht de titel van Belgisch kampioen dragen en kregen dus een gouden medaille.
De zilveren medaille (en dus vice-Belgisch kampioen) ging naar Imke Benoot (2x zilver: trampoline
alsook DMT - A 14 jaar), Elise Vervaet (DMT – B 12 jaar),

Ook de bronzen medailles kwamen vlot binnen: Milla
Tilleman (DMT – A 12 jaar), Merel Heyrman (trampoline – B 13 jaar), Jinte Van Haute (DMT – 14 jaar) en
Fenna Tilleman & Loes Van Hoye (trampoline synchroon – B 15+).
Als kers op de taart wist Milla Tilleman (12 jaar) zich
te kwalificeren voor de WAGC te Bulgarije (Sofia). Het
WAGC is het Wereldkampioenschap voor jongeren
(World Age Group Competition) dat zal doorgaan
van 23 tot 26 november 2022. Een hele prestatie!
De overige gymnasten konden bogen op mooie ereplaatsen.

V.l.n.r (voorste rij): Milla Tilleman – Fien Somers – Imke Benoot – Jinte Van Haute – Elise Vervaet – Nienke Apers –
Hanne Lëen – Mirthe Beck
v.l.n.r. (achterste rij): Karine Pyl & Eline De Dycker (trainsters) – Nienke Van Haute – Kato Bracke – Merel Heyrman –
Loes Van Hoye – Nina Pauwels – Yana Benoot – Janne De Regter – Tuur De Grave – Fenna Tilleman – Elien Pauwels
– Aimy Matthys – Viktor Van Havere & Aukje Van der Sanden (trainers).

ADDER HARING SPREEUW GELAARSD
GATLIKKER GASLUCHT BIJENNEST FABELDIER
GROSSEEL GORILLA VETERS OMSLA en
dus … DIERKUNDELES
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Hanne Lëen (DMT – B 13 jaar), Jinte Van Haute (trampoline – B 14 jaar) en Tuur De Grave (trampoline –
B15-16 jaar jongens).

Wilde nou ies wa weten?

20 vraagjes aan Firmin Vermeiren
Paul Staut

Hoe kom je tot rust?
Op een gezellig terras na een wandeling of fietstocht.
Welk is je lievelingsgerecht?
Filet Pur met verse bearnaisesaus en frietjes.

Firmin Vermeiren (geboren in het gezegende jaar 1953) kennen we allemaal. Hij
was namelijk loketbediende in de Bank van de Post van 1972 tot 2011. Hij was 30
jaar bestuurslid, penningmeester en medstichter van Het land van Beveren (liefhebbersvoetbal). We kennen hem ook als ontwerper van het eerste toeristische
fietspad (het Beverlandpad) van Beveren in 1988.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Nu biljarten in de cafetaria ’t Wit Zand met de maten. Samen met Leen wandelen,
fietsen en op restaurant gaan.

Wat was je aangenaamste ervaring?
Het organiseren (samen met Magda van Beveren Travel) als reisleider van skireizen
en fietsreizen. Liefst 10 skireizen naar Zuid-Tirol in Italië voor ongeveer 20 personen (tussen 1980 en 2000) en fietsreizen naar de Moezel – de Loire – de Elzas – de
Donau (van Passau naar Wenen) en de Bourgogne. Steeds met dezelfde groep van
14 personen. (waarvan er ondertussen al 4 overleden zijn)
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Frankrijk door de mooie herinneringen aan de fietstochten. Mijn favoriete plekje:
Turckheim in de Elzas(met de belleman)

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Roy Orbison – The Shadows – Elvis Presley – Paul Anka. Vroeger zelfs nog DJ geweest in de Mill Mountain Club (van 1972 tot 1975)

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
De beste wielrenner aller tijden, uiteraard Eddy Merckx. En Peet Oelibrandt als
Beverenaar (kampioen van België wielrennen in 1959.) Peet ging ook steeds mee
op skireis met onze groep. Een prachtig mens!

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Geen twijfel mogelijk: “You’ll never walk alone.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
De Ardennen en de zee. Vresse-sur-Semois en Duinkerken met de garnaalvisssers

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Vroeger voetbal en tennis. Nu enkel nog TV naar het wielrennen kijken.

Wat is voor jou geluk?
Hopelijk nog vele jaren gezond blijven, samen met Leen.

Wie bewonder je?
Mijn echtgenote “Leen” die ik al 48 jaar ken en met wie ik dit jaar 46 jaar gelukkig
getrouwd ben.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Een goed glas wijn, een Duvel, een Triple d’Anvers van ’t vat. Een aanrader: de
cultuurcafé van Beveren op ’t leutig pleintje.

Wat is je ‘guilty pleasure’?
Fietsen in het Waasland (nu elektrisch). Onze favoriete richting: Rupelmonde via
de prachtige dijken langs Kruibeke en Bazel.

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een fietstochtje, liefst met goed weer erbij.

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Als een Karthuizer poes (liefst een vrouwtjeskat, zoals onze ex-Sloeber)

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
Het domein Cortewalle (onzen hof) of het Hot ter Saksen.
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Poetin
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Een prachtige moeder die alles over had voor het gezin. Ons vader, veel te vroeg
gestorven (36 jaar) 4 kinderen, een zoon waar ik nu al 15 jaar voogd over ben (Eugeen, nu bijna 63 jaar)

NOOT:
Wat is je favoriete boek aller tijden?
Alle boeken van Konsalik

OUDE VOLKSGEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?
We hadden het in onze vorige aflevering van ‘Oude
Volksgebruiken ‘over de steenkoolschaarste in WO I.
De mensen leden niet alleen honger maar in de wintermaanden kwam daar nog de kou bij. Een middel
om eten te bereiden op de veel gebruikte Leuvense
stoof was om zich van een voorraad brandhout te
voorzien. En om de koudste winterdagen enigszins
comfortabel door te brengen was daar heel wat hout
voor nodig.
Dennen en sparren waren bijna waardeloos als
brandhout. De Duitsers aasden zelf op notelarenhout (walnoten)en menigeen die zo ‘n bomen met
enige omvang op hun erf hadden, werden verplicht
die te vellen en af te leveren bij de militaire overheid,
de takken en knoesten verwijderd en proper ge-

Dank U, Beverse Klok. ’t Was leuk om eens de kans te krijgen in de kijker gezet
te worden. Jaren lang heb ik met jullie kunnen samen werken, vanaf het eerste
nummer. Toen nog loket 3 Beveren 1 Postkantoor. De verdeling en bestellingen
verliepen via mijn kozijn Jacques Bosman.
schraapt, gereed om er …Duitse geweerkolven van
te maken. Merkwaardig was het lot van de walnotenboom die op dat ogenblik al meer dan 100 jaar groeide op het domein van het ouderlingenhuis dat nu De
Notelaar heet. Doordat die boom door de bliksem
was getroffen geweest, bleek hij waardeloos voor de
Duitse wapenproductie.
Het gebeurde meer en meer dat her en der een grote
fruitboom of een andere loofboom omwaaide. Dat
was de Duitse bezetter niet ontgaan en er werd daar
een onderzoek ingesteld. Betrof het een zieke boom
die het begeven had? Dat was mogelijk; maar dat het
in bepaalde straten meermaals gebeurde wekte argwaan bij de Duitsers en na een tijdje wisten die dat
de handigste jongens onder de Vlaamse burgers de
bomen soms zo behandelden dat ze minder weerstand hadden tegen stormwinden. Men vond er niet
beter op dan de wortels van die bomen in te korten
zodat ze hun stabiliteit verloren.

De Duitse oplossing was simpel: alle omgewaaide
bomen werden door het bestuur in beslag genomen.
Bij die in beslag genomen bomen moesten de wortels, de takken en de kruin afgezaagd worden en wel
zo dat de stam aan het kopeinde een doorsnede van
ongeveer 20 cm behield, zo werd op de aanplakbrief
van 9 november 1917 gepreciseerd. En op dezelfde
brief kon je lezen dat dat werk best door de bezitter
gedaan diende te worden die daarvoor de wortels,
takken en de kruin zou mogen behouden.
Als dat geen cadeau was van die ‘goeie’ Duitse overheid!!!
Als de omgewaaide boom op jouw eigendom stond,
was je ook verplicht daarvan aangifte te doen. Als hij
door omstandigheden niet dadelijk kon worden weggeruimd, was je verplicht hem goed in ’t oog te houden. Als de boom op een of andere manier bleek verdwenen te zijn dan werd de eigenaar daarvoor steeds
aansprakelijk gesteld en die persoon werd gestraft.
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‘t klokzeel
Roger Puynen

NIEUWBOUW …
Op vrijdag 20 mei was er feest in de zaal De Engel
van de nieuwe Notelaar in de Oude Zandstraat in
Beveren; feest voor de bewoners en hun familieleden en vrienden. Het was 10 jaar geleden dat de
nieuwe gebouwen in gebruik werden genomen
en dat moest feestelijk herdacht worden.
In woonzorgcentrum de Notelaar verblijven 155
bewoners. Er zijn 2 afdelingen voor bewoners
met dementie en 3 afdelingen voor bewoners die
voornamelijk fysische zorgen nodig hebben. Ook
hier streven ze ernaar om een zo huiselijk mogelijke woonleefomgeving aan te bieden waarbij
ze rekening houden met de unieke identiteit van
elke bewoner.
Daarnaast zijn er 6 tijdelijke woongelegenheden
in het centrum voor kortverblijf.
Verder is er Dagverzorgingscentrum de Sloester en dat biedt zinvolle dagbesteding tijdens
de week aan een 15-tal mensen. Ze streven naar
individuele aandacht en een groepsbegeleiding
waarbij getracht wordt zo veel mogelijk op ritme
van de gebruikers te leven.

…RVT DE NOTELAAR…
De feestzaal zat vol met belanghebbenden en belangstellenden en er werden toespraken gehouden waarin het opviel dat de bewoners, de belanghebbenden dus, de meeste aandacht kregen.
Die zaten te glunderen, verspreid tussen de bezoekers en de sprekers op het podium hadden het

Nem nou
Roger Puynen

Sommige folders strooien met
weldaden om de aandacht te
trekken en ze bieden hun waren
aan tegen onmogelijke prijzen.
Mijn buurman zegt: ‘’t Is allemaal gratis en VURNIET tot ge in
hunne winkel gaat kijken.’ ‘Vurniet’ is hetzelfde als gratis, voor
niets.
En als ge de folders van al de
TEFREINTE Beverse supermarkten moet geloven dat hebt ge
per week meer dan één volle
dag nodig om links en rechts de
goedkoopste waren op de kop
te kunnen tikken. ‘Tefreint’ komt
van het Franse ‘différent’ en dat
is verschillend, anders.
Hoeveel ‘tefreinte’ broeken en
rokken mijn zuster in haar kleerkast hangen heeft, weet ze zelf
niet.
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vooral over de verwezenlijkingen van die bewoners. Verwezenlijkingen die samengevat werden
onder de noemer Kunst. De brochure daarover
die aan iedereen bezorgd werd, heette dan ook
‘Art has no age’. Dat moest blijkbaar in ’t Engels,
alhoewel het’ voor iedereen duidelijker geweest
ware het ‘Op Kunst staat geen leeftijd’ te noemen.
Er waren verwezenlijkingen met Mozaïek, die de
natuur opriepen; met Woorden die tot gedichten
gesmeed waren; met Naald en Draad waar vooral de dames uitblonken; met Afvalmaterialen die
vooral door mannen tot zinvolle beelden ge- of
verwrongen waren en ten slotte Kleur en techniek
waarmee ieder een stukje van zichzelf kon laten
zien.

…VIERT 10 JAAR GEBRUIK.
Hun kunstwerken zijn stuk voor stuk prachtige
gehelen die in de loop van de maand juni 2022
voor iedereen nog te ontdekken zijn langsheen
een uitgestippelde wandeling waarbij je de talenten van de bewoners kan ontdekken.
Wat de fiere bewoners in de maanden van samenwerking beleefd hebben is gewoon onbetaalbaar
en de onderlinge gedachtenwisselingen met mekaar en met de externe begeleiders over hoe het
kunstwerk er moest uitzien en hoe die ideeën juist
wel of juist niet konden uitgewerkt worden, zijn
onvergetelijke en waardevolle ijkpunten geworden waar ze zelf nog lang van zullen nagenieten.

De Weerborstel

of‘t gedacht van Riekes De Ben

Roger Puynen

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

colofon
De Beverse Klok is verkrijgbaar:
bij de dagbladhandelaar,
veertiendaags op vrijdag
(1 nummer tijdens de maand juli)
Abonnement 1 jaar : 28 euro
Abonnement buitenland : 50 euro
los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943
(BIC: KREDBEBB)

Riekes vertelt aan Zjeraar dat hij een
rare pijn heeft aan zijn rechterkant
onder de borst en dat er een heel
dikke bult op die plek zit.
-Zo rap mogelijk naar uw huisdokter
om raad gaan vragen, zegt Zjeraar.
’s Anderendaags begeeft Riekes zich
op weg en hij heeft geluk want zonder afspraak zit er buiten hem geen
volk in de dokterswachtplaats.
Hij doet dezelfde uitleg als tegen
Zjeraar en Riekes moet zich uitkleden en de dokter onderzoekt hem.
De dokter ziet de bult en zegt:
-Amai, wat voor een gezwollen lever
hebt gij, zeg. Wat drinkt gij?
-Dat maakt niet uit, zegt Riekes. Wat
hebt ge in huis?
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