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Huisdieren

Laura Staut

Jongste Schepen

Wilfried Andries
Wilfried Andries
Wie huisdier zegt, denkt niet direct aan kamelen of struisvogels, maar eerder aan
kanariepietjes, cavia’s, konijnen, honden en katten. Zij staan dicht bij de mens,
maar zowel de legkip als de poedel stamt af van een wilde voorouder.
De omschrijving ‘huisdier’ is misleidend want een koe is te groot, een geit te vraatzuchtig en een gans te ongemanierd om in huis toe te laten. De term mag dus niet
al te letterlijk worden genomen en drukt eerder een relatie uit tussen mens en dier.
Een huisdier is een tam dier dat voor het nut of de gezelligheid door de mens in of
bij zijn woning wordt gehouden en verzorgd. Het zijn zowel gezelschaps- en hobbydieren, maar ook vee. Het klinkt gek, maar we zouden kunnen spreken van
‘mensdieren’.
De populatie huisdieren op onze aardbol is uitgegroeid tot een gigantisch succes.
Je moet het niet zo ver zoeken, maak een wandeling in onze gemeente en je merkt
hoeveel mensen er met de hond op stap gaan. De mens heeft ook hier zijn stempel gedrukt. Een dier dat terechtkomt in een verkleinde wereld, zoals een kooi of
een hok met kant-en-klare maaltijden, verliest vanzelfsprekend een deel van zijn
aangeboren vaardigheden. Hij geniet een luxeleventje en voordelen die in het
wild ondenkbaar zijn zoals de afwezigheid van roofvijanden en de aanwezigheid
van overvloedige maaltijden. De ‘struggle for life’ is er niet meer bij, behalve dan
voor een varken in het slachthuis of een kalkoen in de kersttijd. In voorbije tijden
was de hond een trekdier voor de hondenkar, tegenwoordig zit hij genietend in
een mandje op de fiets te luieren.
De beste vriend van de mens is de ‘huiswolf’, beter bekend als de hond. De evolutionaire splitsing tussen wolf en hond situeert zich ongeveer 135000 jaar geleden.
Sindsdien is hij de onafscheidelijke gezel van de mens. De hond van de blinde,
maar ook het pekineesje van de weduwe of de jachthond, de smekende ogen van
een trouwe vriend. De aanschaf van een hond heeft niet alleen zonnige kanten.
Wie een hond in huis haalt, krijgt daar ook verantwoordelijkheden bij. De baas
van de hond moet de twee organen die het verst van elkaar liggen, weten te beheren. Enerzijds agressief gedrag, dat helaas af en toe in het nieuws komt, en anderzijds hondenpoep die nog teveel rondslingert. Bij al je dagelijkse bezigheden,
moet je rekening houden met het dier. Uitlaten, opvoeden, spelen, borstelen,
knuffelen… het kost dagelijks veel tijd. Niet alleen je echtgenoot verliest zijn haar.
Ga je op vakantie dan moet je op zoek naar logies of je moet hem meenemen.
Daarenboven moet het dier opgevoed worden en weten wie de baas in huis is. Het
dier mag geen bijtgedrag vertonen, enkel een hap in de portemonnee is toegestaan. Een kletsnatte hond is nergens welkom. Een hond kost, inclusief belasting
en ziektekosten, ongeveer 1000 euro per jaar, een kat 400 euro. Een hondenleven
duurt gemiddeld 15 jaar en naar het einde toe lopen de dierenartskosten flink op.
Wanneer het huisdier dood gaat, kan het verdriet groot zijn.
Er is ook verschil in honden; sommigen zijn van eenvoudige afkomst, anderen
hebben een stamboom. Een hond trekt zich dat niet aan, die heeft meer aan een
boomstam dan aan een stamboom. Een hond vindt zijn weg in het leven met zijn
neus, een mens met zijn ellebogen.

Jong en ondernemend, het zijn eigenschappen die leiden tot succes. Laura Staut
is de jongste schepen van onze gemeente met heel wat pijlen op haar boog. We
hadden afspraak op het ‘schoon verdiep’ van ons administratief centrum. Ondernemerschap is verbonden met de naam Staut, het zit in de familie. Haar vader Wim
runt een schrijnwerkerij in de Gasdam. Haar grootvader Jean langs vaderskant is
bekend als bieruitzetter, grootmoeder Christianne Van De Perre als bakkerin in de
Bijlstraat. Grootoom Jonas (John) is stichter van ’t Werkpak in de Vrasenestraat. In
de Moerstraat was grootoom Theo Staut actief als schrijnwerker. Groottante Marcella Staut was gehuwd met dagbladhandelaar Van Vossel.
Laura heeft uitgesproken Beverse roots, haar grootouders langs moederskant zijn
afkomstig uit Doel en Kallo. Laura is een product van de Broederschool en
Sint-Maartencampus. Ze volgde er economie-wiskunde en koos toch voor een
master geschiedenis aan de universiteit van Antwerpen, gevolgd door een specifieke lerarenopleiding. Ze had een dubbel leven in de Artevelde Hogeschool te
Gent, enerzijds als leerkracht geschiedenis en anderzijds als student bachelor
godsdienst. Daarna had ze bevoegdheid om beide vakken te onderwijzen. Het vak
godsdienst spreekt haar erg aan omwille van de maatschappelijke context; het
meegeven van waarden, normen en zingeving in het leven in een tijd dat jongeren geen houvast meer hebben aan de katholieke kerk.
Nadien was ze als leerkracht geschiedenis, godsdienst verbonden aan de Berkenboom. Tussendoor engageerde ze zich bij Erfgoedcel Waasland. De Erfgoedcel
Waasland is een organisatie die begaan is met cultureel erfgoed en bestrijkt tien
Wase gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.
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Ze biedt ondersteuning aan enthousiaste professionals en vrijwilligers in de streek. Bij onze publicatie
van ons boek ‘Kunstmo(nu)menten’ mochten we
kennismaken en de milde steun liet toe om de uitgave te verpakken in een luxueuze uitvoering.
Laura was coördinator en volgde het beleid van het
steunpunt culturele werking op.

Tegen 2023 hopen ze de laatste steen te verleggen.

Sinds januari van dit jaar volgt ze Inge Brocken op
met uiteenlopende bevoegdheden.
Kinderopvang is een van de heikele dossiers. Er is
nogal wat onrust in de sector. Het vertrouwen is weg
als gevolg van berichten van sluitingen. Er is personeelstekort en financiële problemen als gevolg van
stijgende energieprijzen. De regelgeving is streng en
een kinderdagverblijf als Windekind kan ondersteuning best gebruiken. Om alles in goede banen te leiden is er het LOK (lokaal overleg kinderopvang), dat
regelmatig samenkomt met belanghebbende spelers (voor en na schoolopvang, kind en gezin, ouderraad, crèches, scholen, gezinsraad…).

Prosperhoeve

Met haar bevoegdheid rond jeugd wil ze het project
uitbouwen dat moet uitmonden in het label kindvriendelijke gemeente. Veiligheid in de buurt van
schoolgebouwen is daarbij een cruciaal aandachtspunt. Het dossier ligt klaar en is verzonden naar het
Vlaams steunpunt voor jeugdwerk met de onmogelijke naam ‘bataljong’.

©Stefaan Van Hul

Ondertussen bouwde ze haar relatie uit met Sebastiaan en dat resulteerde in de geboorte van Staf in
december 2019. Op het moment van ons gesprek
was ze zwanger en de
bevalling is voorzien
oktober/november. Of
het een meisje of een
jongen wordt? Ik kan
zwijgen (omdat ze zo
verstandig was om het
me niet te vertellen).
In 2017 op zoek naar
een woonst, lieten ze
hun oog vallen op een
beschermd monument
dat deel uitmaakt van
de Prosperhoeve. Sindsdien zijn ze druk in de
weer om het te verbouwen naar eigen smaak
met in achtneming van
de voorschriften.
Staf en Laura

Laura kan haar historische interesses niet verbergen.
De Prosperhoeve is een historische hoeve met verschillende gebouwen opgericht tussen 1850 en
1859. Na de inpoldering door de familie Arenberg in
1846 werd de site het lokale zenuwcentrum voor het
beheer van de omliggende poldergronden. In 1904
tot 1911 werd het gebruikt als noodkerk. De infrastructuur van de maalderij is goed bewaard. De restauratie ervan won de Wase Erfgoedprijs 2020.
Het gezin voelt zich in Prosperpolder best thuis. Ze
genieten van de rust en het zicht op de polder. De
tijd staat er stil. Het is voor hen een eiland waar ze
kunnen afkicken van het drukke beroepsleven. De
verplaatsingen naar het werk zijn beperkt, als gevolg
van corona heeft Laura de mogelijkheid om thuis te
werken, als er geen vergaderingen zijn tenminste.

Montmartre 13
Rechtzetting

Op 4 september gaat de laatste editie door in Hof ter Saksen. Kunstenaars van
diverse disciplines krijgen de kans om hun creaties in deze prachtige locatie tentoon te stellen. Ann Lemaitre en Tine Vandenbussche verzorgen de muzikale
omlijsting.
Wat de organisatie betreft moeten we de informatie van vorige editie corrigeren.
De organisatie is in handen van Kunst Montmartre vzw met als bestuursleden Hugo
Van De Velde, Paul Verbiest, Geert De Bock en Lut De Baere. Er is een samenwerking
met de gemeente Beveren bij monde van de Cultuurraad, de Groendiensten NEC.

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

De eigendommen van de gemeente vragen vanzelfsprekend om een goed beleid. Onderwijs en sportinfrastructuur zijn de belangrijkste elementen. Bouwdossiers worden beoordeeld via het financieel plaatje, maar het milieuvriendelijk aspect wint meer en
meer aan belang. Verwijderen van asbest, zuinig
energiebeleid…
Het is niet allemaal kommer en kwel. Laura is ook
schepen van feestelijkheden en ondersteunt organisaties zoals de Beverse Feesten, Straattheater, organisaties van verenigingen…

Toekomst
Aan een historicus naar de toekomst vragen is wel
moeilijk. Uit ons gesprek blijkt dat de politiek haar
wel ligt en dat verbouwen een hobby is. Maar laten
we ons concentreren op de nabije toekomst. We
wensen Laura een pracht van een baby toe die de
rust in Prosperpolder af en toe mag verstoren.

GUST
Och, zei Gust.
Ik zoek een apotheker die mij wat Pfos
kan bezorgen.
Ik strooi dat op mijne gazon en dan komt 3M
mijnen hof afgraven
en een nieuwe gazon leggen.

Biertje Pleziertje
Aflevering 4

Wat Blijft
Miriam Van Hee (1952)

Marc Cools en Johan Smet

De geschiedenis van het bier (deel 3)
In het midden van de 18e eeuw waren er kroegen en herbergen ten over, alleen al in het Hertogdom Brabant
telde men één herberg per 100 inwoners en deze moesten bevoorraad worden.
De Franse revolutie (1789 - 1794) liet zijn sporen na. Vele kloosters werden vernield en beroofd. Aan de rust van
kloosterleven kwam een einde, de paters moeten op de vlucht. De brouwactiviteiten van de monniken kreeg
een ferme deuk. Na de onlusten waren er slechts enkele abdijen die konden heropstarten en terug aan het
brouwen sloegen.
Einde 18e en begin 19de eeuw kwam de industriële revolutie op gang. Tal van uitvindingen die vandaag evident lijken, volgden elkaar op. Veel van die innovaties zouden van nut blijken voor het brouwen. De stoommachine werd uitgevonden en het was de schot “James Watt” die deze machine moderniseerde en tot een bruikbare bron van kracht maakte.
Bierbrouwen vergde veel manuele kracht:
malen met paarden, roeren van de mout met de
roerstok, vloeistof verplaatsen met emmers. Dit
zou tot het verleden gaan horen. Door de aandrijving van de stoommachine kon men via een
centrale as en riemen de gerstmolen, de pompen en de roerwerken aandrijven.

Een van de eerste modellen van James Watt.

1873

In 1852 kwam er een brouwerijwet in voege die
bepaalde dat de minimum storting (gewicht
aan granen) per brouwsel 300 kg moest zijn.
Deze maatregel betekende het einde van piepkleine huisbrouwerijtjes, maar bevorderde de
groei van de grotere brouwers.
De Franse scheikundige en bacterioloog “Louis
Pasteur” bracht zijn werk “Etudes sur la bière” uit.
Hij had in 1871 reeds vorsingswerk verricht over
het vergistingsproces en toonde duidelijk aan
dat micro-organismen in de vergisting oorzaak
waren van vele ongemakken bij het brouwen
zoals vertroebeling en slechte smaak van het
bier. Elke brouwerij kreeg zijn labo.

De éérste brouwerijscholen ontstonden in Parijs en Berlijn.

1880
In de Tsjechische brouwerij “Froberg” te Grimma werd bij toeval een
nieuwe biersoort ontdekt, in tegenstelling met het bruin, rood, bleekbier van
hoge gisting. Ze ontdekten gistcellen die bij veel lagere temperatuur hun werk
deden en verkregen een blond fris bier. De Pils was geboren in Pilzen!!!
Begin 1900 telde België 3.223 brouwerijen, in elke gemeente was er wel één of
zelfs meerdere gevestigd. Leuven telde er 17, maar de kroon werd gespannen
door Hoegaarden met zijn 34 brouwerijen. Elke brouwerij had zo zijn herbergen, rond de eeuwwisseling werden er 185.036 geteld wat wil zeggen één per
34 Belgen. 						
En toen kwam WO I…

De zin van wandelen
je voelde het zweet op je wenkbrauwen
rusten, je keek waar je liep en het leek
alsof de aarde terugkeek, de stenen
de bladeren van vorig jaar wenkten
je eerst en weken dan weer, ze maakten
je dronken, je struikelde maar je bleef
overeind, je leefde gewaarschuwd
en je gedachten zweefden niet langer
maar ze bezonken
tegen een veld violetblauwe bloemen
ze roken naar fresia’s, of nee seringen
ze roken naar vroeger, je jeugd,
je verlangen, je kende de weg niet
noch de bestemming
deze vreugde niet en deze bloemen

Gemeentelijke
veegwagens
Wilfried Andries

De gemeentelijke veegwagens worden dagelijks
ingezet om de straten en voetpaden op het
grondgebied van Beveren proper te houden. Ze
hebben veel water nodig, zo een 7000 liter dagelijks. Om geen leidingwater te moeten gebruiken,
zijn de wagens uitgerust met een pomp om
regenwater te kunnen oppompen uit de
beschikbare regenwaterciternes.
De gemeente gaat op zoek naar extra capaciteit.
Bij de werken aan het GTI (naast de stelplaats van
de technische diensten) zal 140 000 liter extra
opvangcapaciteit voorzien worden om maximaal gebruik te maken van het beschikbare
dakoppervlak van de school. Ook bij de vernieuwing van de parking aan de sporthal in Melsele
worden bijkomende ondergrondse citernes
gestoken. De gemeente bekijkt op welke locaties, verspreid over de hele gemeente, er nog
ondergrondse
regenwaterputten
kunnen
geplaatst worden.
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In de tuin
Hittegolf!

François Seghers
De zomerse hitte en droogte willen maar van
geen wijken weten. We leven reeds maanden in
temperaturen die meer aan de Middellandse Zee
of aan de Tropen dan aan ons klein landje bij de
zee doen denken. En dat zou nog niet zo erg zijn
indien er nu en dan maar eens, gedurende enkele
uren, een goede malse regenbui uit de lucht zou
De roos Rosalita.
vallen. Dat zou voor de natuur, de tuinen en de
gewassen op het veld een hemelse zegen zijn. Maar niets van dat alles en veel verandering is er nog niet op
komst.
Veel struiken en bomen laten hun bladeren nu al vallen. Ze krijgen zelfs de tijd niet om hun bladgroen terug te
trekken en te verkleuren en vallen nog groen op de grond. Wie opmerkzaam door de natuur wandelt valt het
op dat nu reeds veel eikels onrijp en groen op de grond liggen. Kan het nóg vroeger?
Experten en professoren die de klimaatverandering bestuderen, vrezen dat op langere termijn meerdere
inlandse boomsoorten het moeilijk zullen krijgen om te overleven. Kijk bijvoorbeeld naar de zomereik, een
pracht van een boom en leverancier van het waardevolste en duurzaamste inlandse hout. Omdat hij moeilijk
op een drogere ondergrond kan overleven zal hij stilaan voor andere soorten moeten wijken. Ook de beuk, de
koning van het bos, kan slecht tegen wisselende grondwaterstanden. We zien trouwens nu al dat de bomen
onder grote stress komen te staan en veel vatbaarder worden voor ziekten en infecties. Doodjammer!
In de tuin is het op sommige plaatsen een slagveld geworden. Enkele twintigjarige buxusbollen die pal in de
middagzon stonden zijn gewoon radicaal verbrand. Varens die het in jaren met ‘normale’ neerslag perfect doen,
krijgen nu rake klappen. In mijn tuin is een partijtje struis- of bekervarens, gewoonlijk prachtige groene bekers
van meer dan een meter hoog, gereduceerd tot een hoopje droge bruine miserie. Ook de hortensia’s en mijn
prachtige Darmera kregen rake klappen. Maar toch weet ik dat er veel vaste planten, bomen en struiken bij de
eerste betekenisvolle regen er weer bovenop zullen komen. De natuur is dikwijls veerkrachtiger dan we denken.
Niettegenstaande de hitte en de grote droogte doen
het sommige soorten het zeer goed. Kijk maar eens
naar de rozen. Daarvan weten we al jaren dat het
echte zonaanbidders zijn en in mijn tuin staan ze nu
te (her)bloeien dat het een lieve lust is. Sommige
soorten zullen het zelfs volhouden tot de eerste
vorst, indien er deze winter al vorst zal komen.
In de lente plantte ik enkele leliebollen in een pot die
ik tussen mijn vaste planten plaatste en verder vergat. Tot enkele weken geleden er een aantal schitterende leliebloemen boven mijn planten uitstaken.
Van een mooie verrassing gesproken. Lelies zijn
prachtige bloemen en ik heb ze in het verleden veel
jaren in mijn tuin gehad, maar telkens zag ik ze half
opgegeten worden door de larve van het leliehaanDe lelie ‘Stargazer’.
tje. Dat mooie rode kevertje legt zijn eitjes onder de
leliebladeren waaruit dan de larven te voorschijn komen. Die zijn gek op de planten en vreten ze helemaal kaal.
Weg mooie bloemen. Blijkbaar hebben ze dit jaar mijn lelies niet ontdekt zodat ik kon genieten van hun prachtige veelkleurige bloemen.

Het alpenviooltje.

De herfstcyclamen staan onder de hagen in de tuin
reeds een paar weken mooi in bloei. Maar waar ik
deze zomer veel van genoten heb is het alpenviooltje (Cyclamen purpurascens). Dat is geen viooltje
maar wel een soort cyclamen die op kalkrijke grond
in de bergen van midden en Zuid-Europa groeit. Ik
zag het ooit in Slovenië in de Julische alpen bloeien
en was betoverd door zijn prachtige bloei. In de volle
grond is deze soort bij ons moeilijk te houden omdat
het nogal veeleisend is op het vlak van de groeiplaats, maar in pot en in de serre bloeit het elk jaar
opnieuw en lang. Bovendien geurt het heerlijk naar
lelietjes-van-dalen en ik kan er niet voorbij gaan of ik
moet eens aan de bloempjes in het potje ruiken.
Weinig bloemen ruiken zo heerlijk-subtiel als dit
eenvoudige plantje!

Om eens iets anders te proberen dan petunia’s of pelargoniums, plantte ik dit jaar in de lente in mijn hangmandjes een simpele begoniaknol. Mits wat water en wat voeding is dat simpele knolletje ondertussen uitgegroeid tot een mooie grote hangplant met tientallen en tientallen bloemen die al maanden bloeien. En ze blijft
maar doorgaan! Een experiment dat ik volgend jaar zeker zal herhalen.
Nog een tip: het is nu hoog tijd om van lavendel een derde van de uitgebloeide stengels terug te snoeien. Dan
krijg je nu nog nieuwe jonge scheuten die je in de vroege lente nogmaals wat kan insnoeien. Zo houd je een
mooie jonge struik. De jonge en lange uitlopers van Wisteria’s kan je nu ook nog snel op acht knoppen inkorten.
Na de winter snoei je ze nog eens op twee knoppen, zodat je plant geen oerwoud wordt. Ze zal je de volgende
lente belonen met een overvloed aan geurende bloemtrossen.
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Begonia ‘Santa Barbara’.
De zon zakt steeds maar vroeger en vroeger onder
de horizon. Het is tijd om jullie voor te bereiden op
de herfstbloeiers die in aantocht zijn!

Deze week werd het najaarsprogramma
van Hortus ter Saksen bekend gemaakt.
Via de website www.Hortus-ter-Saksen.
be kan het online geraadpleegd worden.
Wie als eerste op de hoogte wil blijven
kan zich via dezelfde website inschrijven
op de nieuwsbrief.

Hortus ter Saksen,
Uit liefde voor planten, tuinen en
de natuur!
Ook te volgen op Facebook en Instagram

LEK AT
GEZEET IS
Ik luister niet dikwijls naar Pink Floyd, maar
als ik het doe luisteren de buren mee.
Bekend fysicus

Eureka!
Aflevering 49

De Wetenschapper
Wilfried Andries

Joseph J. Thomson (1866-1940),
Ernest Rutherford (1771-1937) en Niels Bohr (1885-1962)
Het Atoommodel
Wilfried Andries
Het is de verdienste van John Dalton (zie aflevering 20) het bestaan van atomen als bouwstenen van materie
te opperen. Sindsdien is het beeld van atomen voortdurend bijgesteld en spreken we van atoommodellen die
beantwoorden aan experimenten. Dalton stelde atomen voor als erg klein, hard, vast en bolvormig. Joseph J.
Thomson (1866-1940) veronderstelde dat in atomen nog kleinere, negatief geladen deeltjes aanwezig zijn
(elektronen). Hij stelde in 1899 zijn atoommodel voor en beschouwde atomen als een bolvormige positieve
massa met daarin verspreid de negatieve elektronen (het krentenbrood- of plumpuddingmodel).
Ernest Rutherford verfijnde het model. Er bestaan een honderdtal atoomsoorten of elementen die we terug vinden in het periodiek systeem van de elementen (zie later). Een atoom is opgebouwd uit een positief geladen kern (positieve protonen en
neutrale neutronen), waaromheen één (bij het eenvoudigste
atoom waterstof ) of meerdere negatief geladen elektronen
bewegen. De gehele massa van het atoom is geconcentreerd in
een zeer kleine kern. De elektronen bewegen in een ijle ruimte.
De kern wordt vaak visueel voorgesteld als een kersenpit midden in een bol met als middellijn de Eifeltoren (300 m) die de
elektronenwolk voorstelt.

Later deelde Niels Bohr deze elektronen een cirkelvormige baan
toe. Er kwamen nog meer verfijningen van het atoommodel,
maar de bespreking ervan zou de lezer afstoten (als dat al niet
gebeurd is) en valt dus buiten het bestek van deze artikelenreeks.

Beverse Streekmarkt (Kallo)
10 sep 2022
Filip D

In 2020 zijn in Vlaanderen meer dan 10.000 mensen overleden als gevolg van COVID-19 veroorzaakt door het coronavirus. In 2020 overleden
70.219 Vlamingen, het hoogste aantal sinds het
optekenen van de sterftecijfers zo een 30 jaar
geleden. Ter vergelijking, in 2019 overleden
61.753 Vlamingen.
Statistieken tonen het aantal doden dat je kan
verwachten op basis van het gemiddelde van
eerdere jaren. Is het aantal overlijdens hoger, dan
spreken we van oversterfte zoals bij de eerste en
tweede coronagolf of de hittegolf van deze
zomer. Het is ook mogelijk dat er minder mensen
doodgaan dan je zou verwachten op basis van
het gemiddelde. Dan spreekt men van ondersterfte. Ondersterfte komt vaak voor na een periode van oversterfte omdat mensen die toch al
een zwakkere gezondheid hadden, zijn overleden door de epidemie bv.
Als gevolg van de oversterfte van het eerste
coronajaar is de levensverwachting voor het
eerst gedaald met ongeveer 8 maanden. Jongens die in 2020 zijn geboren hebben een
levensverwachting van 80,2 jaar, meisjes 84,2
jaar. Het is gelukkig een tijdelijk fenomeen.

Honing Thyskenshoek
Lindenlaan 160 - 9120 Beveren
Tel: 0485 768 452

Op zaterdag 10 september strijkt de Beverse Streekmarkt neer op het
Gemeenteplein in Kallo.
Kom genieten van al het lekkers uit de regio! Lokale standhouders stellen hun
streekproducten van topkwaliteit aan u voor.
Met horecaterras, kinderanimatie en sfeer verzekerd !!

Praktisch

Wanneer: zaterdag 10 september 2022 - 13 tot19 uur
Waar: Gemeenteplein | Kallo

Vanaf 24 september
verse zomerhoning verkrijgbaar.
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Uit Melsele 19

Kruiswoordpuzzel 287

Paul Staut

Horizontaal:
(1) volwassen wijfjesrund (4) huisdier (7) zeer talrijk (8) olie (Eng) (10) aan (Eng) (11)
woord waarmee een persoon of zaak wordt aangeduid (13) schurk (16) New York
(17) nagebootste menselijke figuur als speelgoed (18) darm gevuld met gehakt
vlees (21) slag met een kort, helder geluid (22) voortgezet onderwijs (23) stad in
Zuid-Italië (24) deel vd rug (26) tafelgast (28) grootmoeder (30) zak met geld (32)
vreemd (33) tangens (34) muzieknoot

Verticaal:

Jaarmarkt Prosperpolder
04 sep 2022
Filip D
Tijdens de jaarmarkt in het Prosperpolder kunt u tientallen runderen en paarden
van dichtbij komen bewonderen. Naar jaarlijkse traditie dingen heel wat eigenaars
van rundvee en melkvee mee naar een geldprijs. De dieren worden door een jury
gekeurd. Per rundveeras wordt ook de landbouwer beloond die het mooiste lot
koeien heeft.
Met een horecaterras en tal van leuke activiteiten is de sfeer verzekerd!
Wanneer: Zondag 4 september 2022 - 14 tot 18 uur
Waar: Sint-Engelbertusstraat | Prosperpolder

Oplossing kruiswoordpuzzel 286

ONS
ELSKE

Als je iets goeds ziet,
geef dan een
compliment;
Als je iets fouts ziet,
bied dan je hulp aan.
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(1) staaf waar garen op zit (2) dommerik (3) landbouwwerktuig (4) bejaardentehuis (5) kloosterzuster (6) fotografische afdruk op doorzichtig materiaal voor projectie (9) speer (12) overgeleverd verhaal (13) landbouwer (14) mogelijkheid (15)
forward (17) het vloeibare, kleurloze bestanddeel v bloed (19) nog niet verbruikt
(20) mannennaam (21) Koninklijk Besluit (24) plezier (25) levend organisme (27)
tuberculose (28) goud (Fr) (29) anonieme alcoholisten (31) Frans lidwoord

CRYPTO 113
ZOEK HET WOORD

(Oplossing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

De Vrasenestraat,
de Meir van Beveren
U kunt er niet omheen, de Vrasenestraat is één van de belangrijkste straten
van Beveren. Zij verbond en verbindt het centrum en de markt van de
gemeente Beveren met Vrasene langs de oude weg van Antwerpen naar
Brugge. In geen andere straat wisselden eigenaars en bewoners,
handelshuizen en handelaars elkaar in zulk snel tempo af.
Gids en heemkundige Richard Willems neemt u mee op een tijdsreis doorheen de geschiedenis van de middenstandswijk van Beveren. Hij vertelt u
in geuren en kleuren wie er woonde en werkte, over de bioscopen, de cafés
en handelszaken die de Vrasenestraat en de markt markeerden en toont
het leven van weleer aan de hand van oude foto’s, verhalen en prentbriefkaarten.
Zo 11 september 2022 (Open Monumentendag), 10.30 > 12 uur en 15 >
16.30 uur
Zo 18 september 2022 (Autoloze zondag), 10.30 > 12 uur en 15 > 16.30 uur
Samenkomst voor de Sint-Martinuskerk
Gratis
Een organisatie van de Gemeente Beveren i.s.m. Hertogelijke Heemkundige
Kring Het Land van Beveren vzw
Reserveren: https://www.beveren.be/nl/evenementen/gegidste-erfgoedwandeling-vrasenestraat-en-de-markt

Bij de cartoon
Wilfried Andries

sPORT ANDERs
Roger Puynen
Op de ploegvoorstelling van Svelta Melsele werd hun beloftespeler en jeugdcoach Keanu Bruers herdacht die in december totaal onverwacht het leven
verloor. Helaas hebben ze bij Svelta Melsele ervaring met dergelijke tragische
gebeurtenissen, want in 2018 kwam de 22-jarige speelster Jella Lauwens om
het leven bij een zwaar verkeersongeval.
Net als Jella kreeg ook Keanu een passend eerbetoon. De beloftenploeg van
Svelta zal dit seizoen een speciaal logo dragen dat ze zelf ontwierpen en Yarne
Jacobs, een ploegmaat van Keanu en Joachim Weekers, broer van een ploegmaat van Keanu, brachten samen met hun band ‘Kameraad’ een muzikaal eerbetoon aan de betreurde jongeman in de vorm van een zelfgeschreven liedje.
Het was een meer dan pakkend moment!

Taalkronkels
Boer
Wilfried Andries
Het beroep van boer is een algemene aanduiding voor iemand die in zijn
levensonderhoud voorziet door het houden van vee of het bebouwen van
land. Het woord wordt ook gebruikt als achtervoegsel om een handelaar aan
te duiden in een bepaalde branche, zoals een groenteboer. Nogal wat spreekwoorden in onze taal hebben te maken met de boerenstiel.
Boerenverstand: zonder scholing toch slim handelen.
Als de boer niet meer klaagt en de pastoor niet meer vraagt, dan nadert het
einde der dagen: sommige mensen veranderen nooit.
Boeren en varkens worden knorrend vet: een boer die klaagt heeft daar wellicht geen reden toe.
De domste boeren hebben de dikste aardappelen: met geluk komt men vaak
verder dan met verstand.
Goed geboerd hebben: succesvol geweest zijn.
Het is geen kunst om boer te worden, maar om boer te blijven: alleen door
volhouden kun je een zaak opbouwen die winstgevend blijft.

Dat leerlingen er tegenop zien om naar school te gaan, is begrijpelijk. Maar dat
leraars dezelfde reflex hebben, is problematisch. Waar is de tijd dat een leerkracht
geapprecieerd werd en in de maatschappij gewaardeerd als intellectueel. Zelfs
leerkrachten met een vaste benoeming doen de boeken dicht. In het schooljaar
2017-2018 waren het er 639, in 2020-2021 al 1204. Het gaat voornamelijk om dertigers (42%) en veertigers (35%). Gelukkig zijn er wat men noemt zij-instromers die
de job omwisselen voor een taak in het onderwijs. Blijkbaar onderschattten ze de
zwaarte van de job, want na enkele jaren is de helft teruggekeerd.
Oorzaken zijn er genoeg. Er is de druk van de administratie en jaarplanningen. Er is
de mentaliteit van de leerlingen en van de ouders die het gezag van de leerkracht
niet zo maar aanvaarden.
Er zijn twee keer zoveel vacatures voor leerkrachten als twee jaar geleden en het
blijft niet beperkt tot wiskunde of technische vakken. De directie zit met de handen in het haar en de zoektocht naar leerkrachten is slopend en frustrerend. Niets
is zo erg als een café zonder bier, zong Bobbejaan Schoepen. Maar een leslokaal
zonder leerkracht?

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

Wat een boer niet kent, dat eet hij niet: mensen zijn vaak afkerig van iets
vreemds.
Boerenbedrog: een lompe poging tot oplichting.
Laat de boeren maar dorsen: hij trekt zich nergens iets van aan , hij leeft er
maar op los.

Als je toch ergens
over wilt twijfelen,
twijfel dan over de
grenzen van je
mogelijkheden.
(Don Ward)

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst
In de jaren zeventig van vorige eeuw ontstond in
onze gemeente, meer bepaald in Vrasene, een heuse
muziekhype, die ver over de landsgrenzen bekendheid verwierf.
Het was in 1968 toen Firmin Servotte en Robert
Opgenhaffen elkaar voor het eerst ontmoetten.
Firmin was één van de Dj’s in het bekend jeugdcafé
“Het Landhuis” op de Grote Markt in Sint-Niklaas en
Robert was uitbater van café “De Oude Hoeve” in De
Kriekelaarstraat in Vrasene. Na enkele ontmoetingen
werden er ambitieuze plannen gesmeed. Er werd
beslist om in De Oude Hoeve ook met een discobar
aan de slag te gaan. Die discobar bestond in het
begin louter uit twee platendraaiertjes waarop de
singeltjes afwisselend werden afgespeeld. Na een
tijdje werd wel geïnvesteerd in een splinternieuwe
geluidsinstallatie met twee draaitafels, een mengpaneel en enkele uit de kluiten gewassen luidsprekers.
Als kast waarin het geheel werd gemonteerd maakte
men gebruik van een oude buffetpiano.
De Oude Hoeve werd zo’n succes dat er al snel werd
bijgebouwd. Iedereen die ook maar een beetje sympathie had voor het café stak een handje toe.

In 1970 kon de start worden genomen in een nieuw
gebouw en er werd gezocht naar een originele naam.
Uiteindelijk kwam “The Popcorn” op de proppen,
genoemd naar een singeltje van James Brown met
dezelfde titel. De muziek die in The Popcorn werd
gedraaid bestond hoofdzakelijk uit onbekende nummers van vooral Amerikaanse latin-, jazz- en soulartiesten, maar belangrijk…met een dansbaar ritme.
De Vlaamse Dj’s gingen tot in Engeland en de Verenigde Staten op zoek naar obscure singeltjes. Het
begrip Popcornmuziek was geboren. Popcornmuziek
was dus geen genre op zich maar eerder een verzamelnaam van de muziek die in de club werd gespeeld.
Na een tijdje werd besloten om de zaak enkel op zondagnamiddag nog te openen. De club had al zo’n
bekendheid verworven dat liefhebbers van het
muziekgenre van heinde en ver naar Vrasene afzakten. Op een zondag kreeg de zaak een kleine duizend
bezoekers over de vloer. Voor de inwoners van Vrasene was het een leuke bezigheid om al die vreemde
vogels gade te slaan. In “The Popcorn” werd meer
getolereerd dan in andere dancings. Er werden ieder
weekend reuzevrachten Tuborg aangeleverd, pillen

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
Blijven de zwaluwen lang,
wees voor de winter niet bang.
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en medicijnen werden gebruikt, meisjes dansten met
meisjes en jongens met jongens. Zaken die elders
ondenkbaar waren. Op zaterdag- en zondagavond
trok de hele meute dan nog dikwijls naar de “Kings
Pub” in Tielrode waar dezelfde muziek werd gespeeld.
In 1974 is Firmin gestopt als DJ in The Popcorn. De
sfeer tussen de bezoekers van verschillende nationaliteiten (Belgen, Nederlanders, Fransen, Duitsers…
enz) werd af en toe grimmig hetgeen de aantrekkingskracht van de zaak niet ten goede kwam .
Half de jaren tachtig heeft Robert Opgenhaffen de
zaak dan overgegeven aan een zekere Hugo Maes
die op dat ogenblik ober was. Er waren nog wel een
aantal
succesvolle
jaren
maar
rond de eeuwwisseling werden de deuren van “The
Popcorn” definitief dichtgetrokken.
NB : Overigens heeft het instrumentaal nummer “Popcorn” dat in de jaren zeventig door verschillende uitvoerders op plaat werd gezet niets van doen met de
Vrasense dancing of met de Popcornmuziek…

Spreuk
Wanneer iemand honing eet,
betreden duizend geneesmiddelen zijn maag en
verlaten een miljoen ziekten hem.

SPORT
Gele ditjes - Blauwe datjes

NIELS KINGMA

Rudy Beck

versterkt trainersstaf Asterix-Avo.
Rudy Beck

Sinds het verdwijnen van KSK Beveren in 2010 toen Waasland-Beveren zijn
intrek nam op de Freethiel was er nog weinig bekerplezier te beleven in de
Klapperstraat. Zeker de laatste jaren toen we werden uitgeschakeld door respectievelijk Mandel United, Westerlo, KV Oostende en Dender.
Dit seizoen wacht in de Beker een verplaatsing naar URSL Visé, een Luikse
club uit eerste amateur (het derde niveau dus in België). URSL staat voor Union Royal Sportive Lixhe (Lixhe is een deelgemeente van Wezet, de Vlaamse
naam voor Visé). Jonathan Legear is de bekendste speler uit de selectie. Ook
de twee zonen van gewezen bondscoach Marc Wilmots spelen er.
In 2001 was CS Visé te gast op de Freethiel in het kader van de Belgische Beker.
In 2015 ging CS Visé failliet en begon de opmars van het kleine URSL met vier
promoties op rij.
In 2001 was CS Visé een tweede klasser, getraind toen door José Riga en Mauro Sabadini als bekendste speler. Beveren won met 4-0 en bracht toen een wel
opmerkelijk sterke ploeg tussen de lijnen. In doel Gilbert Bodart, veldspelers
Gunther De Meyer, huidig trainer WIM DE DECKER, Yaya Touré, David Grondin,
Davy Theunis(Stijn Vlaminck), Yapi Yapo, Arsene Né, Johan Van Rumst(Steven
Wostijn), Venance Zezeto, Tomas Danilevicius (Andrei Demkine). De 4-0 kwam
op het bord na twee goals van Venance Zezeto, ook Johan Van Rumst en
Tomas Danilevicius scoorden).

Kris Vansnick blijft trainer bij het damesvolleybalteam van Asterix-Avo. Zijn assistent
Yorick Van De Velde zal het komende seizoen
meer aan de slag moeten bij de nationale
jeugdploegen van België. Asterix moest dus
op zoek naar een vervanger voor Yorick. Die
werd gevonden in de Australische Belg NIELS
KINGMA. Kingma, zelf ooit als speler in de
nationale ploeg van Australië, heeft bijna 30
jaar ervaring als coach (bij het Duitse Russelsheim, de nationale ploegen van Australië(jeugd en fanion), en de Belgische teams
Basecles, Blaasveld, Hermes Oostende, Haasrode, Chaumont. Hij studeerde af in Australië
(Queensland) en haalde nadien ook nog
diploma’s in het Engelse Burton en het Amerikaanse Scottsdale. Niels Kingma blijft dit seizoen naast zijn job bij Asterix-Avo ook trainer
bij Chaumont(N2).

Herman Van Springel
overleden.

15 seizoenen
later.

Rudy Beck

Rudy Beck

Vorige week overleed op 79-jarige leeftijd
oud-wielrenner Herman Van Springel. Van
Springel was 16 jaar beroepsrenner en
reed achtereenvolgens voor Poeders
Mann, Molteni, Rokado, Mic, Flandria, Ijsboerke, Marc Zeepcentrale en Safir-Ludo.
Hij werd Mister Bordeaux-Paris genoemd
omdat hij 7 keer die monsterklassieker
(achter dernys) won . Naast die zeven zeges
won Herman ook nog Gent-Wevelgem, de Ronde van Lombardije, de Omloop Het
Volk, Parijs-Tours ,de Brabantse Pijl en vijf ritten in de Tour waarin hij ook de groene
trui won. In totaal boekte hij 134 profzeges.In 1968 verloor hij op een onbeprijpelijke wijze de Tour in de slottijdrit aan Jan Janssens. Hij was een graag geziene gast
in Beveren en pakte in 1973 de gele trui in de Tour in de rit die eindigde in Sint-Niklaas en die in de slotfase over de kasseien in de bossen van Haasdonk dokkerde.
Van Springel zakte ook geregeld af naar de kermiskoersen in het Waasland (in de
jaren dat hij de Tour niet reed want dat viel samen). In 1972 won hij in Melsele, in
1977 j in Vrasene en in 1978 werd hij 2de in Beveren. Aan zijn deelnames in Beveren kwam een abrupt einde toen de legendarische seingever Karel De Prins Herman op weg naar de zege in Beveren de verkeerde weg opstuurde.
Amper 3 maand geleden werd in zijn dorp Grobbendonk in zijn aanwezigheid
nog een borstbeeld van Herman onthuld.

JOACHIM VAN DAMME is terug thuis. SK Beveren huurt de (heel) dure vogel van Standard
Luik waar hij niet meer paste in de plannen
van de trainer. Aan zijn conditie of ingesteldheid zal het zeker niet liggen want in de match
tegen Virton drukte hij direct zijn stempel op
het gebeuren.
In het seizoen 2008-2009 debuteerde
(Op de foto Joachim Van Damme Joachim Van Damme voor KSK Beveren op
het veld van Lommel op de 35ste speeldag .
bij Beveren in 2009)
De toen 17-jarige Van Damme kreeg voor het
eerst een plaats in de basis in Lommel naast twee andere debutanten Yves Kabwe
Kazadi en Bavo De Witte. Beveren, dat toen negende eindigde in tweede klasse
won verrassend op het derde geklasseerde Lommel. Nadien volgde voor Joachim
nog een laatste seizoen KSK Beveren, twee jaar Waasland-Beveren, vier jaar KV
Mechelen, twee jaar schorsing (cocainegebruik) , terug een half seizoen
Waasland-Beveren, vier jaar KV Mechelen met ondermeer een bekerzege tegen
AA Gent . In januari 2022 betaalde Standard een transfersom van een half miljoen
euro aan Mechelen voor Van Damme en kreeg hij daar een contract tot medio
2024. Door omstandigheden bleef hij steken op vier matchen bij de Rouches en
wordt hij dus nu verhuurd aan SK Beveren.
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OUDE VOLKSGEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?
Roger Puynen

Rudy Beck

De plaatselijke kermissen hebben onder de invloed van de grote muziekfestivals en de vele vakantiereizen heel wat van hun belang ingeboet. Ik herinner
mij de tijd dat nogal wat leeftijdsgenoten hun jaarlijks verlof zoveel mogelijk
met de week van de grote kermis van hun dorp lieten samenvallen.
Ook in het bepalen van de tijd van planten, zaaien of oogsten werden de kermissen dikwijls vernoemd. Waar is de tijd dat de korenoogst moest binnengehaald zijn voor Velle-kermis (Temse -Velle), dat rapen nog gezaaid werden ten
laatste in de week van de zomerkermis van Beveren.
Ik heb mijn jeugd doorgebracht praktisch op de grens van Beveren en Melsele. Wij deden mee met de kermissen van die twee dorpen. En de spreuk over
het korten van de dagen die ik het meest gehoord heb was: met ‘Meilsekarmis’
is het ’s avonds om 7 uur donker. Een beetje onbegrijpelijk als je er geen rekening mee houdt dat de spreuk toen gold voor het winteruur.
In de jaren van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers
energiebesparende maatregelen ingevoerd o.a. met een zomertijd. Dat systeem eindigde met het afsluiten van die oorlogen. Tot aan de oliecrisis van
1973 bleef dat zo en dus was het met ‘Meilsekarmis’ ‘s avonds om 7 uur donker.
Voor veel Europese landen was de energiecrisis van 1973 met o.a. zijn autoloze zondagen aanleiding om opnieuw de zomertijd in te voeren. Spanje en
Albanië begonnen hier in 1974 mee. In 1975 volgden Griekenland en Cyprus.
Frankrijk volgde in 1976, Nederland, België, Luxemburg, Portugal en Polen in
1977, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije en Roemenië in 1979. West-Duitsland
wachtte nog tot 1980, totdat hierover een afspraak met Oost-Duitsland was
gemaakt. Ook Oostenrijk, Denemarken, Hongarije, Noorwegen en Zweden
sloten zich toen aan. In 1981 volgden de Sovjet-Unie, Finland, Zwitserland en
Liechtenstein, en in 1983 Joegoslavië. Het laatste land binnen Europa dat
besloot tot aansluiting was Andorra in 1985. De enige Europese landen waar
geen gebruik gemaakt wordt van de zomertijd zijn: Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, IJsland, Rusland, Turkije en Wit-Rusland.
Zomertijd is de tijd die gedurende de lente, zomer en vroege herfst wordt
aangehouden door de klok een uur vooruit te zetten; dit wil zeggen de klok
een uur voor te laten lopen op de standaardtijd. Die standaardtijd wordt, om
het contrast met de zomertijd te benadrukken, ook wel wintertijd genoemd.
Men spreekt ook van zomer- of winteruur

Wijze
woorden
‘Het is onmogelijk’,
zegt trots.
‘Het is riskant’,
zegt ervaring.
‘Het is zinloos’,
zegt het verstand.
‘Geef het een
kans’,
fluistert het hart.
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Oplossing Crypto 113:

In de allereerste thuismatch
van het nieuwe seizoen, en ook
de allereerste match terug
onder de naam van SK Beveren,
mocht FREDDY BUYL de match
tegen Virton in gang schieten.
Met 674 officiële wedstrijden(competitie, beker, ligabeker en
Europees, tel daar gerust nog
200 vriendschappelijke wedstrijden bij) is Freddy voor eeuwig en altijd Mister SK Beveren.
Op 5 november 1961 debuteerde Freddy thuis tegen
Maurage (in vierde klasse B).
Het werd een 8-1 zege met
twee goals van Louis Wegghe,
twee van Robert Rogiers, twee
van Wilfried Van Moer en ook
Jean Janssens en Omer Van
Damme vonden nog de weg
naar doel.
Zijn laatste match was in mei
1982, de halve finale van de
Beker van België tegen Waterschei. In Waterschei werd met
1-0 verloren en Freddy blesseerde zich zwaar aan de knie. Hij lag nog een jaar onder contract (1982-83) maar
speelde dat seizoen slechts enkele matchen bij de doublures. Beveren moest op
zoek naar een vervanger (Paul Lambrichts). In de zomer van 1983 verliet Freddy
Buyl de Freethiel en werd speler-trainer bij Ertvelde.

SJEES   TAMTAM   SKIPPER   KOLEIRIG   NOBELPRIJS  
TESTBEELD   NASLAGWERK   ZWAARTELIJN  
BIDSTOEL   JUDOBAND   RECTOR ERELID   en dus ….
Jakobsladder

FREDDY BUYL aan de
aftrap.

Wilde nou ies
wa weten?

20 vraagjes aan Paul Verelst
Paul Staut

Wat is je favoriete boek aller tijden?
Ik herinner mij dat In de jaren zeventig ikzelf en al mijn leeftijdsgenoten maandenlang in de ban waren van “Waren de goden kosmonauten ?” van Erich von Däniken.
Ook naar de bekende Nest-trilogie van Julien Van Remoortere kan ik nog steeds
met veel genoegen teruggrijpen.
Hoe kom je tot rust?
Ik ben een geboren en getogen Melselenaar.
Ik ben ondertussen 64 jaar en sinds 1 mei 2020 op pensioen, op een hoogtepunt
van de coronacrisis. Heel mijn beroepsloopbaan (42 jaar) was ik ambtenaar aan het
gemeentebestuur van Beveren. De laatste twintig jaar was dat op de dienst feestelijkheden. Ik ben gehuwd met Veerle Lippeveld die afkomstig is van de wijk Smoutpot op de grens van Melsele en Zwijndrecht en sinds 2003 zijn wij de fiere ouders
van
Wout.
Tijd teveel ken ik niet. Nadat ik me eerder al grondig verdiepte in de geschiedenis
van de motorraces in het centrum van Beveren en de Dr. Mann-wielerploeg van
Peet Oellibrandt, heb ik dit jaar vrij intens meegewerkt aan het boek over 60 jaar
Aardbeifeesten in Melsele.
Daarnaast vind je ook al een paar jaar mijn muziekrubriekje in dit eigenste blad.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Ik ben altijd een verzamelaar geweest. In mijn kinderjaren ging het over de populaire postzegels, sigarenbanden en diverse prentjes. De laatste decennia gaat het
vooral om oude vinylplaten, oude koerstruien (en aanverwanten) en alles wat uit
de beginjaren van speelgoedfabrikant Lego stamt.
Wie ergens op zolder nog iets heeft liggen…
Daarnaast heb ik sinds mijn jeugd belangstelling voor populaire muziek en speel ik
zelf – weliswaar achter gesloten deuren – gitaar en keyboards.
Tenslotte ben ik al heel mijn leven gefascineerd door vlinders en de laatste jaren
wil ik vooral de diertjes spotten en fotograferen.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Naast uiteraard The Beatles (waarmee ik ben opgegroeid in de jaren zestig) is mijn
favoriete artiest van de laatste dertig jaar ongetwijfeld Richard Thompson.
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Maakt me eigenlijk niet zoveel uit maar “Let it be” zou zeker een kanshebber zijn.
Daarnaast misschien nog een traag bluesnummer…van Ronnie Earl bvb.
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
In mijn jeugd was ik voetballer bij Svelta Melsele. Op mijn zestien à zeventien jaar
haalde ik enkele malen de selectie van het eerste elftal maar een zware knieblessure en -operatie gooide roet in het eten. Nadien heb ik me nog een aantal jaren
goed geamuseerd bij liefhebbersvoetbalclub F.C. Reinaart…en in het gelijknamige
café op de hoek van de Schoolstraat en de Grote Baan.
Op een gegeven moment heb ik – samen met enkele andere enthousiastelingen
– supportersclub “De Galliërs” van damesvolleybalclub Asterix Kieldrecht uit de
grond gestampt. Het behalen van de Europabeker in Wenen blijft onvergetelijk.
Op TV mis ik geen enkele voorjaarsklassieker en mijn absolute voorkeur gaat uit
naar Parijs-Roubaix.
Wie bewonder je?

Een natuurwandeling in de Ardennen of haaientanden zoeken aan onze kust kan
me alle stress doen vergeten.
Welk is je lievelingsgerecht?
Voor alles met een Italiaans tintje mag je me komen halen.
Wat was je aangenaamste ervaring?
Zonder twijfel de geboorte van onze zoon Wout. Voor Veerle was het iets minder
aangenaam want Wout woog al direct 4,5 kg…
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Hoewel ik er zelf nog maar een tweetal keer op bezoek was, ongetwijfeld Groot-Brittannië. Na een reis in Egypte in de tachtiger jaren had ik me voorgenomen om ook
daar zeker nog eens terug te keren maar voorlopig ging het niet door.
Melsele blijft absoluut mijn lievelings(deel)gemeente maar sinds Wout studeert
aan de universiteit in Hasselt heb ik ook veel sympathie gekregen voor deze provinciestad…En dat niet alleen door de bekende jenever.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
De Belg aller tijden (en dan vooral uit mijn eigen tijd) is ongetwijfeld Eddy Merckx.
Hoewel ik in de jaren dat Eddy koerste steevast voor Roger De Vlaeminck supporterde kan ik er niet omheen dat Merckx de allergrootste sportman is die ons land
ooit heeft gekend. Zijn palmares is ongeëvenaard. Naast bakken talent had Merckx
ook een enorm doorzettingsvermogen, twee eigenschappen die absoluut noodzakelijk zijn om ooit de top te kunnen bereiken. Op velerlei vlakken trouwens.
Ik heb de gedrevenheid, de absolute kennis van het lokale verleden en de kwinkslagen van Richard Willems altijd enorm gewaardeerd. Doe zo verder Richard.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Twee heel moeilijke keuzes. Zowel stad als platteland hebben hun eigen specifieke
pluspunten. Wonen op het platteland en af en toe de stad bezoeken – voor ontspanning of cultuur – is de max.
Tussen bos en zee ga ik echt niet kiezen…
Wat is voor jou geluk?
Samen met mijn gezin of mijn vrienden genieten van de eenvoudige dingen.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
Een zachte whisky. In een iets luidruchtigere context, mag je me altijd een Westmalle Tripel aanbieden.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Doe mij dan maar een tochtje op mijn niet-elektrische oldtimerfiets.

De mensen uit mijn directe omgeving: mijn ouders, gezinsleden en mijn goede
vrienden.

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?

Wat is je ‘guilty pleasure’?

Naast de Leeuwerikenlaan waar onze eigen stek is, blijft het park van Cortewalle
een topper met tal van leuke herinneringen…

Ergens op verlof met mijn gezin toch nog gauw één of ander rommelmarktje in het
programma schuiven, tot grote ergernis van mijn reisgezellen.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?

Een Rus wiens naam me nu even niet te binnen schiet…of die het niet waard is om
nog ooit vernoemd te worden.

Een vlinder is een prachtig dier maar zijn levensverwachting is een beetje aan de
korte kant.

Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren
Ik moet een jaar of twee, drie geweest zijn toen mijn vader mij meenam op de
benzinetank van zijn motorfiets. De kasseien van de Beekmolenstraat – waar ik
geboren ben – zie ik nog steeds onderdoor schuiven.
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WEEKENDDIENSTEN

‘t klokzeel
Roger Puynen

DE BEVERSE ‘VROSSESTRAAT’…
In het septembernummer van ‘Onze Gemeente’
wordt onder de titel Boeiend Verleden een historische kijk aangekondigd onder het opschrift
De Vrasenestraat en de Markt, de Meir van Beveren. Gids en heemkundige Richard Willems zal
op zondagen 11 en 18 september een gegidste
rondleiding geven doorheen de geschiedenis
van de commerciële wijk van Beveren. Hij vertelt over de burgerij en de middenstanders die
er woonden en werkten en toont het leven van
weleer aan de hand van oude foto’s en prentbriefkaarten.
Halverwege de jaren tachtig werd er door
Cabaret Blau een muzikaal portret van die wijk
in hun Beverse Blau-revue gezongen, gemaakt
op de beroemde melodie van Funiculi Funicula
en dat werd meer dan 20 keer gezongen voor
even veel uitverkochte zalen van ’t Gildenhuis.

…KENDE OOIT…
Een paar strofen uit dat lied zullen u de sfeer in
de ‘Vrossestraat’ van bijna 40 jaar geleden weer
voor de geest halen:
Den Blau die had er altijd vele vrienden deur de
Renaat, deur de Renaat. Deur ons dat z’ allemaal
zoveel verdienden. Ook Maria Cant (2x)

Nem nou
Roger Puynen
Ge kunt u soms vergissen als ze
u vragen: wat denkt ge hoe oud
ik ben? Dat gaat dan gewoonlijk
over de leeftijd van bejaarden.
De houding van iemand kan u al
misleiden. Iemand van 60 jaar
kan al voorovergebogen lopen
en eruit zien als een tachtiger.
Iemand die STUUK rechtop loopt
zal jonger dan zijn leeftijd
geschat worden. ‘Stuuk’ is stevig,
sterk. En van een echtpaar dat
nog flink rechtop loopt als zij 90
zijn, zegt men dat het het nog
twee ‘stuke’ mensen zijn.
Ook de veroudering van
iemands huid kan je een idee
over de leeftijd van die mens
geven. Vooral dames zijn daar
zeer gevoelig voor. In ons dialect
hoor ik geregeld zeggen: zijn
moeder is 80 jaar en ge ziet nog
geen ROOMPELKE in haar
gezicht. Zo ‘n ‘roompel’ is een
rimpel.
Wie 50 jaar is en al een ‘verroompeld’ gezicht heeft mag zichzelf
een pechvogel noemen, alhoewel die rimpels weinig zeggen
over je algemene gezondheidstoestand.
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De Rop die hoorde gij d’ er al eens vloeken, op
den Unic, op den Unic. Toch kwam de gaanderij ’t
er ook nog zoeken; Ge lieêpt er droog (2x)
Amets ging daar wel ies iets naar de knoppen,
gelijk de Mon, gelijk de Mon. En ook het Rubenshof is moeten stoppen. Da was te sjiek .(2x)
Maar nou zit in dien bouw ne vent te kijken, De
controleur, de controleur. Hij zal ze wel ies nijpen
al die rijken. De middenstand (2x)

…BETERE TIJDEN.
Het refrein dat na elke strofe uit volle borst
werd meegezongen, ook na de laatste strofe,
veegde daar al het negatieve van die belastingcontroleur weg!
’t Werkpak, Stoelen,overal blijft ze staan; laat
ons in de Zandstraat nog ies gaan, een bloesken
hier, een roksken daar, nog een saccoche, ‘k zit op
ne wieêr. Is ’t dan weer eens solden, pakt ze ’t allemaal twee kieêr.
Pasen, Feestmarkt doen ze iets speciaal, ook
rond Klaasken trekt dat allemaal. Ne kerstboom
hier, wat lichtjes daar; nog nen ballon, ’t kost
ou geen snars, wheimen dat te danken aan de
Beverse commerce!

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

De Weerborstel

of‘t gedacht van Riekes De Ben

Roger Puynen

Riekes heeft een hardnekkige hoest
en hij doet hij zijn beklag tegen zijn
vriend Zjeraar.
-Slaap je met je venster open ’s
nachts, vraagt Zjeraar.
-Nee, zegt Riekes, daar ben ik geen
liefhebber van.
-Dat dacht ik al, zegt Zjeraar. En heb
je vroeger ook nooit met open vensters geslapen?
-Nee, zegt Riekes, mijn moeder raadde dat altijd af.
-Ik zelf en heel mijn familie slapen
met open vensters, zegt Zjeraar, en
wij zijn zelden verkouden. Probeer
het ook maar eens…
-En, vraagt Zjeraar, als de twee vrienden veertien dagen later mekaar
ontmoeten, hebt ge met open vensters geslapen? En zijt ge nu uw valling kwijt?
-Die kou ben ik niet kwijt, zegt Riekes, maar wel mijn portefeuille en
mijn gouden horloge.
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