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Geluk
Wilfried Andries
We zijn er allemaal naar op zoek: gelukkig zijn. Helaas slagen we er niet
altijd in het te vinden. Waarom voelt de ene mens zich gelukkig en de andere
ongelukkig. Het begint al bij de geboorte. Niet iedereen wordt met evenveel
vreugde ontvangen en heeft het geluk op te groeien in een warm nest. Vele
relaties vallen na verloop van tijd uit elkaar. Een echtscheiding hoeft voor een
kind geen dramatische gevolgen te hebben, behalve als die gepaard gaat met
conflicten. Een vechtscheiding is voor elke betrokkene een ramp. Het ene kind
groeit op in welvaart en heeft niets tekort, een ander moet het met heel wat
minder stellen. Mensen uit het onderwijs kunnen getuigen over lege brooddozen. Het is schrijnend in een welvarende maatschappij als de onze.
Gelukkig zijn hangt volgens psychologen af van vijf elementen die aandacht
vragen om ze in evenwicht te houden: werk, zingeving, gezondheid, vrijetijd en
relatie. De elementen hangen samen, een verstoring van het ene kan invloed
hebben op het andere. Verwaarlozing of overdrijving in een van deze gebieden
kan de levensvreugde ernstig verstoren. De workaholic die in het gezin uitblinkt
door afwezigheid en voor wie nietsdoen een nutteloze bezigheid is, speelt met
zijn gezondheid en relatie. De diagnose van een ernstige ziekte kan een patient psychisch in problemen brengen en hem doen twijfelen aan de zingeving
van zijn bestaan. Het verlies van een partner of een familielid brengt een rouwproces op gang. Vele mensen hebben een dramatisch levensverhaal en voelen
zich eenzaam in een voorthollende maatschappij. Ouders maken zich zorgen
over de schoolresultaten en de toekomst van de kinderen. De volksmond weet
het: elk huisje heeft zijn kruisje. Maar het ene kruisje is wel groter dan het andere.
Mensen zijn ook karakterieel verschillend. De ene zegt wat hij denkt en reageert
de situatie af. De andere sluit zich in zichzelf op en riskeert het slachtoﬀer te
worden van een depressie.
De maatregelen rond corona hebben aangetoond dat de mens een sociaal
wezen is. Afscheid van familieleden of vrienden gebeurde in beperkte kring.
Het feit dat men niet aanwezig kon zijn bij het afscheid van een vriend, is een
blijvend gemis en frustratie. Mensen werkten meer en meer thuis, vergaderden
via de computer en misten het contact met collega’s.
Ieder reageert verschillend op een pijnlijke periode in het leven. De ene
leeft zonder zorgen en blijkt toch niet tevreden. Het is alsof materiële rijkdom
hen geestelijk armer maakt. De mantelzorger daarentegen heeft aan vrijetijd ingeboet, maar ervaart zijn engagement als zingeving. Solidariteit met
mensen die het met minder moeten doen, zorg voor de bejaarde ouders, een
gehandicapt kind…op het eerste gezicht een belasting maar het geeft hen
zin in het leven en de kunst om te relativeren. Empathie is tegenwoordig het
sleutelwoord, het vermogen om je in te leven in de gevoelens van de medemens.
Sommigen zijn zo druk met zichzelf bezig, dat ze niet echt tijd maken om naar
anderen te luisteren. Bij een babbel heb je een luisteraar nodig, geen medelijden
maar medeleven. Sommigen zijn daar niet toe in staat en trekken de conversatie
naar zich toe met de eigen ervaringen.
De slogan van Radio 1 is dan ook veelbetekenend: alles begint bij luisteren.
Luisteren is vaak belangrijker dan praten, vandaar dat we twee oren en slechts
één tong hebben meegekregen.

Juffrouw Maria

Natuurgids

Wilfried Andries
Zoals je verder kunt lezen in deze editie zijn er in onze gemeente een
dozijn nieuwe gidsen aangesteld. Tijdens de receptie die erop volgde, hadden we
contact met gidsen van het eerste uur. We ontmoetten ook een gids die meer in
de schaduw werkt met een moeilijker publiek, nl. kleuters en leerlingen eerste
graad basisschool.
Mevrouw Maria Picavet is in de Nieuwe Parochie van onze gemeente alom bekend
als gedreven kleuterleidster. Ze was de gids die het jonge grut begeleidde en de
weg toonde. Ze stond jarenlang bekend als juffrouw Maria in de St.-Annaschool
van directeur Huyghens en later in de H. Hartschool. Niet toevallig werd de naam
van de school aangepast tot ‘De Wegwijzer’ want een school is een gids voor het
leven. De liefde voor kleuters bleef vanzelfsprekend ook na haar pensioen en ze
engageerde zich als natuurgids en leert het jonge publiek de natuur kennen.
Mortsel
Maria werd geboren in de Lange
Leemstraat in Antwerpen (1946). Vader
Picavet was afkomstig uit Kallo, moeder
uit Mortsel. Ook al heeft ze de oorlog
niet meegemaakt, haar jeugd werd
gekruid met verhalen en anekdotes.
Eén dramatische gebeurtenis haalde
in die tijd en nog veel later het nieuws. Het Amerikaanse bombardement
op Mortsel vond plaats op 5 april 1943
en was met 936 doden het zwaarste
in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Doel van het bombardement was
de voormalige Minerva-autofabriek waar jachtvliegtuigen Messerschmitt werden
hersteld.
Onder het puin bevonden zich haar
moeder, grootmoeder en het hondje
Fiekske. Vader was gelukkig niet huis.
Het blaffen van het hondje trok de
aandacht en ze werden van onder het
puin gehaald. Grootmoeder was helaas
overleden, moeder was zwanger
en verloor haar baby. Ze werd erg
beschadigd door de inslag van
schrapnels, en vele operaties waren
nodig voor haar herstel.
De slachtoffers kregen een zelfde zerkje en rusten op de begraafplaats
Schoonselhof. Het gebeuren werd beschreven in het boek ‘Tranen over Mortsel’.
Moeder was een moedige vrouw en toonde een bewonderenswaardige
levensmoed. Het echtpaar verhuisde naar Kallo. In 1945 werd
Julien geboren en in 1946 Maria. Het zag er naar uit dat het leven van de
familie Picavet niet over rozen zou lopen. Op 1 februari 1953 brak de Scheldedijk aan Pijp Toebak te Kallo. Het was hoogtij, springtij en stormvloed tegelijk.
Tegen zondagavond werden er bressen geslagen in de Verdedigings-
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dijk (’t Lang Einde) in Melsele en breidde
het rampengebied zich uit. Maria werd een
tijdje geplaatst in Leuven bij een kleermaker.
Kleuterleidster
Maria liep school in de O.L.Vrouw Presentatie en
volgde de opleiding kleuterleidster in Pulhof te
Berchem. Velen hebben hun eerste stappen gezet
bij juffrouw Maria in de H. Hartschool van de Nieuwe
Parochie. In 1966 gaf ze les aan zowel tweede als derde
kleuterklasje, met respectievelijk 12 en 27 kleuters.
Ze betrok een in der haast ingericht klasje met
gasradiatoren op een apart circuit die ze op voorhand moest opendraaien. Ze huwde met Raymond
Goedemont in 1968 en elke dag zag je haar in weer
en wind met de fiets van Kallo naar haar klasje
pendelen. Tot men de 5 km-regel uitvond en ze
binnen deze straal van de school moest wonen. 35
jaar bleef ze trouw aan de kleuters en in 2001 ging ze
met pensioen.
Natuurgids

Christa Maes profiteerde van de situatie en strikte
haar als natuurgids in Hof ter Saksen voor een moeilijk
publiek nl. tweede en derde kleuterklas, eerste graad
basisschool. Maria volgde een cursus bij Natuurpunt
te Gent gedurende een gans jaar, wat resulteerde
in een getuigschrift natuurgids. Nadien nog cursussen bij Wakona (Wase Koepel voor Natuurstudie)
zodat ze beslagen is op vele vlakken: naast natuurgids ook plantengids, vogelgids, paddenstoelengids, bijengids, zaden- en vruchtengids… Tegenwoordig komt daar nog het milieu bij in tijden van
droogte en klimaatopwarming, Aziatische hoornaar,
Canadese fijnstraal… Er is het ecologisch aspect,
kinderen moeten verbanden leren zien tussen de
populatie in bodem, lucht en water. Meestal werkt
men in thema’s en Maria heeft een ongelooflijk
archief aan fiches met illustraties, want de jonge
leeftijd vraagt visuele prikkels en het element spel.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Ze
bereidt elk thema minuscuul en in detail voor.
Tegenwoordig vraagt men haar ook om kasteel
Cortewalle te begeleiden op kindermaat. Voor zo
een groot gebouw doet ze beroep op de verbeelding
en werkt ze elke kamer apart uit. Samen met Anita
Morjaen verdelen ze de taken.
Gino
In 1997 wierp het noodlot een schaduw over het
zonnige huwelijk van Raymond en Maria. Zoon Gino
was een gedreven berggids en hij overleed na een
val bij de beklimming van de Matterhorn in Zermatt.
Details hebben ze nooit vernomen. Ze hebben hem
niet meer kunnen zien, het laatste beeld toen hij vertrok is gebrandmerkt op het netvlies. ‘Dag jongen,
wees voorzichtig’. Hoe verwerk je zoiets? Maria en
Raymond trokken naar Zwitserland en verzamelden
stenen van de bergen die hij bedwongen had. Op
de begraafplaats in Beveren is op een steen een
tekst gegraveerd uit de Sound of Music, die hij vaak
als lijflied zong.
Climb every mountain
follow every stream
follow every rainbow
till you find your dream
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Veel praten kan helpen. Zeer erkentelijk zijn ze voor
de klimpartner Alex Vinck en vriend Jan De Cauwer
van het werk. Was Gino naar de stille kant, Jan heeft
het hart op de tong.
Verdriet en vreugde liggen dicht bij elkaar. Op 15
december van datzelfde jaar beviel dochter Caroline
van Alycia en later van tweeling Niels en Nina.
Raymond
Raymond Goedemont is ook een bekend figuur
in onze gemeente. Hij speelt toneel eerder in
Kieldecht en de Kleine Kunst en tegenwoordig
free-lance. In de lente van 2023 waagt hij zich met
KET aan de Driestuiversopera (Dreigroschenoper)
van Bertolt Brecht en muziek van Kurt Weil. Het is
een gewaagde keuze en we zijn benieuwd naar het
resultaat. Hij zong ook in het Belcantogezelschap
van Sint-Niklaas dat jaarlijks een operette of musical
brengt.
Het gesprek met Maria was er een dat symbool stond
voor het leven met vreugde, verdriet, weerbaarheid,
samen sterk.

en het lesgeven was in handen van Karin Verbraeken.
De uiteindelijke opdracht voor de cursisten was het
organiseren van een gidsbeurt over een onderwerp
naar keuze. Ze mochten ook de toehoorders kiezen
(enkel de juryleden niet). Uiteindelijk slaagden twaalf
kersverse gidsen die hun diploma mochten ontvangen op vrijdag 2 september in de Verlatzaal van
kasteel Cortewalle.

Van links naar rechs: Jan Weyers, Bruno Stevenheydens, Jan Verhavert, Johan Smet, Kevin Poschet,
Griet Bressinck, burgemeester Van de Vijver, Marleen
De Bock, Thisia Cosyns, schepen Vlegels, Sonja Reps,
Frank Arts, Marc De Blanger, Gie Beirnaert (Jo Van
Dessel was afwezig).

We hadden haar graag als dertiende laureaat gezien
bij de nieuwe gidsenlichting, maar ze liet de eer aan
jongeren. Bescheidenheid siert.

12 nieuwe toeristische
gidsen
Wilfried Andries
In de jaren tachtig van vorige eeuw was er de
Gidsenvereniging opgericht door de Gemeentelijke Toeristische Dienst met als voorzitter Lisette
Bourdiaudhy. Groepen konden er beroep op doen
om Beveren – of althans delen ervan - begeleid te
bezoeken. De GCR (Gemeentelijke Culturele Raad)
organiseerde gidsencursussen. Op 10 september
1989 vond de eerste Open Monumentendag plaats.
Op zondag 11 september van dit jaar was er al de
34ste editie. De begeleide wandelingen speelden
zich voornamelijk af rond het erfgoed. Ondertussen is onze gemeente de 21ste eeuw ingestapt en is
het niet meer het keuterdorp van weleer. Het
linkeroevergebied veranderde van functie, de
Waaslandhaven breidde zich uit, er kwamen
natuurcompensaties, het dorp Doel stond ter
discussie… Er ontstaat een sociale en milieu problematiek om wonen en industrie met elkaar te verzoenen.
De maand september van dit jaar is de maand
van gratis gidszondagen, een initiatief van
MLSO (Maatschappij Linkerscheldeoever, voorzitter
schepen Boudewijn Vlegels) en de dienst Toerisme
(voorzitter gidsenvereniging Gie Beirnaert). De gids
van vandaag is niet meer die van vroeger. Hij moet
uitleg kunnen geven over meerdere aspecten van
onze gemeente, gaande van de Waaslandhaven tor
kasteel Cortewalle.
Er was dringend nood aan nieuw bloed. Er werd een
cursus georganiseerd en een twintigtal cursisten
schreven zich in. De bedoeling was om te starten in
2020 maar als gevolg van de pandemie en de lockdowns viel alles wat later in de plooi. De coördinatie

De cursisten gingen naar huis met een diploma en
het boek ‘Beveren’, een prachtig naslagwerk dat voor
een gids onmisbaar is. In zijn toespraak meldde de
voorzitter van de gidsenvereniging Gie Beirnaert met
zichtbaar genoegen dat het initiatief na alle kommer en kwel tot een goed einde was gebracht. Hij
verheugde zich over het potentieel van de nieuwe
lichting. Hij wou nog meegeven dat van de gidsen
een blijvende nieuwsgierigheid en permanente
bijscholing wordt verwacht. Burgemeester Van de
Vijver van zijn kant benadrukte dat de gidsen de
ambassadeurs van de gemeente zijn en verwacht van
hen dat ze met enthousiasme de toeristen-bezoekers
van Beveren de heerlijkheden van de gemeente
laten ontdekken en de dynamiek van de Waaslandhaven laten ervaren. De muzikale omlijsting was van
Leen De Munck.
We
nemen
graag
van
de
gelegenheid
gebruik om een persoonlijke duit in het zakje te
doen. Naast het economisch,
architectonisch,
biologisch, sportief en
historisch aspect vragen
we ook aandacht voor het artistieke want in onze
gemeente is er, al of niet verdoken, nogal wat kunst
aanwezig. We vragen dan ook aandacht
voor onze publicatie in verband daarmee nl.
het lijvige boek ‘Kunstmo(nu)menten’, waarin
een volledig overzicht wordt gegeven van alle
kunst en kunstenaars die in onze gemeente
betekenis hebben. Elke gids zou dit boek in zijn
bezit moeten hebben. Het is in te kijken en te
koop bij de Toeristische Dienst, de Standaard
Boekhandel, en bij onze redactie (03 7754453).

Biertje pleziertje

Tijden veranderen
Jacques Bosman

Aflevering 5

Marc Cools en Johan Smet
WO I
(1914-1918)
De eerste Wereldoorlog luidde de doodsklok
over de brouwerijen. Algemene mobilisatie en
personeelstekort, paarden werden opgeëist.
De bezetters roofden alles wat koper was zoals
brouwketels, koelers en kranen. Daarboven op
kwam er hongersnood en een nijpend tekort aan
grondstoffen: granen, hop, steenkool, brandstof enz.
Dit tekort was voelbaar tot lang na de oorlog.
In onbezet gebied, “achter den Yzer” daarentegen
floreerden de brouwrijen en overschreden ze hun
normale brouwcapaciteit, sommigen zelfs met 5
tot 10 maal dit ten koste van de bierkwaliteit. De
soldaten dronken graag bier, het brengt troost.
Door de grote vraag en nijpende tekorten aan granen
met slecht brouwwater ging de bierkwaliteit wel
sterk achteruit. Het gebrek aan grondstoffen werd
door vindingrijke brouwers soms opgelost door in
de plaats van granen gebruik te maken van bonen,
erwten en zelfs bieten.

Na W.O. I werden de vaten bier stilaan vervangen
door flessenbier.

Archeologielezing
Wilfried Andries
Archeoloog Bert Lauwers (Erfpunt) werkt
momenteel aan een grondige studie over de
boerderijen in de late ijzertijd (ca.450-10 v. Chr.) in
onze gewesten, en neemt jullie graag een avondje
mee naar het wazige Wase verleden. Hoor uit eerste
bron over de recentste opgravingen, en bewonder
met eigen ogen een paar authentieke vondsten uit
het onroerend erfgoeddepot van Erfpunt.
“Boeren, bouwen en branden. De Menapiërs en het
oude Waasland”.

Na de oorlog kwam het brouwerijleven weer op gang,
de overgebleven brouwers kenden een opmerkelijke
bloei. Vooral degenen die overgeschakeld waren
op lage gisting en het pils-bier. Anderen die deze
ombouw niet konden financieren stopten hun
activiteiten of werden bierverkoper. Meer en meer
werd het bier op flessen getrokken.

ONS ELSKE
Wanneer je ouder wordt, duurt het langer om uit
te rusten dan om moe te worden

Dat mettertijd één en ander duurder is geworden
moeten we hier niet herhalen. En gelukkig voor
onze lezers staat alles nu in euro geprijsd. De jeugd
kent zelf geen Belgische franken meer. Maar voor
onze lezers die dit nog wel kennen, hierbij een lijstje,
Wat zou het nu kosten in Belgisch geld ?
- Een wit brood bij de bakker : 2,60 euro of 104 frank
- Een weekendeditie van het Laatste Nieuws : 2,90
euro of 117 frank
- Een pintje op café : 2,50 euro of 101 frank
- Een treinticket van Brussel naar Oostende ;17,40
euro of 702 frank
- Een liter benzine super : 2,35 euro of 95 frank
- Een kleine friet met mayonaise en een curyworst :
5,70 euro of 230 frank
- Een wasmachine van Miele : 699 euro of 28.197
frank
- Een grote doos wasmachine Dash ; 23,38 euro of
943 frank
- Een bioscoopticket : 12,35 euro of 498 frank.
Moet er nog zand zijn ?

Gust
Och zei Gust, al die voetpaden die ze in Beveren
opensmijten. Ik heb horen zeggen dat ze daar
geheime telefoonkabels gaan aanleggen. Dat is
tegen de tijd dat Poetin in Beveren geraakt.

Spreker: archeoloog Bart Lauwers van Erfpunt
Wanneer : woensdag 28 september 2022 om 19.30 u
Waar: in het auditorium van het Gemeentehuis,
Gravenplein 8, 1ste verdieping
Een organisatie van de Gidsenvereniging Beveren
Prijs: 8 € pp. - overschrijven op rek. BE64 7390 1328
4452 vóór 23 september
Info: gie.beirnaert@telenet.be - 0495 596 606
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In de tuin

September
François Seghers

De langverwachte regen waar de natuur, de tuinen en de landbouw zo naar snakten is uiteindelijk gevallen. En
daarbij zakten de temperaturen naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Wat een opluchting en wat een
verademing om weer alles te zien heropleven. Nu is het tijd om de wonden te likken. Welke bomen en planten
hebben de recorddroogte en -hitte niet overleefd en welke zullen het nog redden? We zullen het na de winter
en volgende lente weten. Maar één tip is zeker al veel geld waard: wie in de toekomst bomen, struiken of vaste
planten wil planten moet het absoluut in het najaar doen. Zo krijgen die jonge planten die meestal nog maar
weinig wortels hebben de kans om beter in te wortelen vóór de echte winter begint en profiteren ze van de
regen die meestal in de winter overvloedig valt. Wie wacht tot in het voorjaar riskeert er weer een droge lente op
te krijgen en zal zijn pas geplante bomen
goed in de gaten moeten houden en nóg
meer moeten gieten. Een gietrand rond
de boom is daarbij ook een aanrader,
zo komt het water meer op de wortels
terecht dan ernaast.

Lijsterbes.

Perovskia of Russische salie.

Sterjasmijn.
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Ondertussen zijn er weeral heel wat
vogelsoorten naar zuidelijker oorden
vertrokken. De gierzwaluwen waren
er als eersten bij om terug te vliegen.
Omdat ze maar een goede drie
maanden bij ons blijven worden ze dan
ook de honderddagenvogels genoemd.
Veel huiszwaluwen zijn ook al weg en
de boerenzwaluwen die nu nog lustig
in en uit de stallingen duiken zullen zeer
binnenkort volgen.
Wie al eens een boswandeling maakt
zal al gemerkt hebben dat de herfstgeur
al in de lucht hangt en dat de veel te
vroeg afgevallen bladeren reeds onder
de voeten kraken. In de natuur en de
boomgaarden hangen de vruchten nu
in grote getale en rijp te wachten op de
pluk of op vogels die ze ook wel lusten.
Onder andere de sleedoorn, meidoorn
en lijsterbessen wachten op hongerige
snavels.
Eén van de weinige planten in mijn
tuin die geen last gehad heeft van
de droogte is Petrovskia. Je kan haar
op het eerste gezicht wat vergelijken
met lavendel, maar ze wordt een stuk
groter. Tegenwoordig wordt ze salvia
Vangii of Russische salie genoemd.
Vooral de cultivar ‘blue spire’ is heel
mooi en in een groep aangeplant
geeft ze met haar lichtblauwe
pastelkleur een heel mooi beeld in de
plantenborder. Gecombineerd met
andere pastelkleurige planten zoals
Verbena bonariensis en grassen is het
een plaatje. Bovendien trekt ze een
heel aantal insecten aan die stuifmeel
en nectar komen halen. Een plant voor
toekomstige kurkdroge zomers!
De sterjasmijn of Toscaanse jasmijn
Ttrachelospermum jasminoides) is nog
zo’n warmteminnaar. Dat is niet moeilijk
als je uit de subtropen afkomstig bent.
Deze altijdgroene klimplant houd ik in
een grote pot en klimt daarbij op een

hekwerkje. De honderden schroef- en stervormige
bloempjes steken mooi af tegen het donkergroene
glanzende blad en ze verspreiden daarbij een
heerlijke geur. Als ze op een plek staan waar je veel
voorbij komt kan je de subtiele geur telkens ruiken. In
strenge winters moet de plant wel naar binnen of de
wortels moeten afgedekt worden, want altijdgroen
betekent toch dikwijls op het randje van winterhard.
Omdat ze zo mooi, gezond en langbloeiend is kreeg
ze terecht de award of garden merit van de Royal
Horticultural Society.

Snoekkruid.
Aan de waterkant zijn er maar weinig écht
blauwbloeiende
planten.
Het
snoekkruid
(Pontederia cordata) is er daar een van. Ze is niet
inheems want afkomstig uit Amerika maar ze is
bij tuinvijverliefhebbbers een geliefde en zeer
gewaardeerde oeverplant. De naam Ccordata
betekent hartvormig, maar voor mijn part lijken
de bladeren eerder op grote pijlpunten. Het grote
diepgroene blad samen met de aren met daarop
tientallen donkerblauwe bloempjes op een lange
stengel maken de aantrekkelijkheid van de plant
uit. De bloei kan maanden duren en het is prachtig
als ze in een groepje bijeen aan de vijverrand zo
aantrekkelijk zijn voor hommels en bijen.
De herfst komt er aan. Tijd voor herfstbloeiers en
andere mooie kleuren!

GELEK AT GEZEET IS
De opinie van 10.000 mensen is van geen enkele
waarde als niemand van de 10.000 iets weet over
het onderwerp
Marcus Aurelius

Eureka!
Aflevering 50

Frederick Banting (1891-1941), Charles Best (1899-1978)
Insuline en diabetes
Wilfried Andries

Communicatie in ons lichaam gebeurt op twee
manieren, via het hormoonstelsel en het zenuwstelsel.
De werking van het zenuwstelsel is te vergelijken
met een telefoonsysteem waarbij berichten worden
overgebracht van de ene plaats in het lichaam naar
een andere. Het is een specifiek en snel systeem en
het effect is van korte duur. Als je een hand op een
hete plaat legt, verwittigt het systeem bliksemsnel.
Dit systeem wordt bestudeerd in de neurologie.
Voor vele levensprocessen is een langzamer systeem
voldoende. Dit wordt verzorgd door hormonen,
chemische signaalstoffen geproduceerd door
endocriene klieren (die het hormoon rechtstreeks
in het bloed afgeven). Dit systeem is vergelijkbaar
met geadresseerde briefwisseling. Enkel doelcellen
reageren op een hormoon. De studie hiervan
gebeurt in de endocrinologie.
Suikerziekte is een bekende ziekte en reeds in de 18de
eeuw merkte men op dat de urine van een suikerzieke
een zoete smaak had. Vandaar de omschrijving

diabetes mellitis (zoet). Toen men bij een hond de
alvleesklier verwijderde, stierf het dier een tijdje
later aan suikerziekte. Banting en Best ontdekten de
oorzaak: een tekort aan insuline, een hormoon dat
aangemaakt wordt in de eilandjes van Langerhans
in de alvleesklier (pancreas). Insuline zorgt ervoor dat
bloedsuiker (glucose) kan opgenomen worden door
de cellen van het lichaam. In 1922 kreeg een jongen
met type 1 diabetes als eerste persoon insuline
uit dieren ingespoten; het redde zijn leven. De
onderzoekers slaagden in de synthese van insuline
en in 1923 startte het farmaceutisch bedrijf Eli Lilly
met de grootschalige productie ervan.
De eilandjes van Langerhans zijn genoemd
naar hun 19e-eeuwse Duitse ontdekker Paul
Langerhans. Ze vormen het endocriene deel van
de alvleesklier (pancreas). De zogenoemde β-cellen
(80%) produceren insuline, de α-cellen (ca. 20%)
produceren glucagon.

Diabetes is een defect in de regulering van het suikergehalte in het bloed – de bloedsuikerspiegel of
glycemie – als gevolg van een tekort aan insuline, een hormoon dat wordt aangemaakt door de alvleesklier.
We onderscheiden twee soorten diabetes:
Type 1-diabetes: dit is een auto-immuunziekte die leidt tot vernietiging van de cellen die insuline
aanmaken. Deze vorm komt al vroeg in het leven tot uiting en vereist een behandeling met insuline.
Het is zaak om de toediening van insuline af te stemmen op de inname van suikers uit de voeding.

•

De bekendste klachten bij type 1 diabetes: veel plassen, extreme dorst, een droe mond, vermagering,
vermoeidheid en wazig zien.
• Type 2-diabetes: dit is veruit de meest voorkomende vorm (bijna 90% van de diabetesgevallen).
Ze ontstaat door de progressieve achteruitgang van het vermogen om insuline aan te maken. De
voornaamste oorzaken zijn overgewicht en obesitas.

•

In Memoriam
Wilfried Andries & Roger Puynen

Leonard Van Hal
werd geboren in 1937 en
overleed op 30 augustus in
WZC Briels. Zijn bekendheid in
Melsele is verbonden met café
Svelta. Het café werd gebouwd in 1950 door zijn ouders Jan Van Hal en Julia Delia.
Julia was de cafébazin en had de stiel geleerd bij haar
ouders, Sooike Delia en Sylvie. Dochter Cecile en
zoon Leonard (Naar voor de vrienden) hielpen graag
mee. Leonard was net als zijn vader metselaar en na
het werk stapte hij rechtstreeks achter de toog om
de klanten te bedienen. Bovendien werkte hij nog bij
bieruitzetter Hernould. Er werd in het café naast bier
ook veel lol getapt.
Van Leonard kregen we destijds volgende
anekdote uit de tijd dat de sluitingstijd middernacht
was. Na sluitingstijd zat Leonard, nadat de klanten
vertrokken waren, nog een pintje te drinken bij de
kachel. Een agent kwam binnen en gaf hem een
boete omdat hij na 24 uur nog aanwezig was, in zijn
eigen café nota bene. Toen hij daar de agent attent
op maakte sprak deze de onsterfelijke woorden:
Ginder (en hij wees naar achteren) is ’t privé, hier is ’t
café’. En Leonard vloog op de bon.

Martha De Clerck
Op 2 september overleed
in Woonzorgcentrum De
Notelaar Martha De Clerck,
de weduwe van Petrus (Piet)
Van de Perre. Zij was geboren
te Melsele op 26 april 1929.
Zij was het 18e kind in het
gezin van Florent De Clerck en
Florine De Cock.
Martha woonde vele jaren in
de Breestraat met haar echtgenoot en de kinderen
Marcel, Michel, Godelieve en Patrick.
Haar man overleed in 2001. In 1986 was haar jongste
zoon verongelukt en in 2003 stierf haar oudste zoon,
drie feiten die haar veel verdriet veroorzaakten. Vanaf 2017 verbleef Martha in De Notelaar waar zij heel
wat vriendinnen maakte, rad van tong als ze was.
Vanuit De Notelaar kon zij ook gemakkelijk met haar
dochter naar de dinsdagse markt geraken. Dat was
voor haar altijd een feestdag.
De laatste jaren namen haar krachten geleidelijk af

De Beverse Klok betuigt haar medeleven aan familie
en vrienden van de overledene.
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Bij de cartoon
Droogte in ons land

Kruiswoordpuzzel 288

Siebe Puynen
Jaar na jaar wordt het steeds droger in ons land. Maar hoe komt dat nu? De
klimaatverandering zorgt er niet enkel voor dat het warmer wordt. Het weer
verandert, en zo ook de regen die valt.
In totaal valt er op zicht maar een beetje minder regen dan vroeger, dus water is er
nog genoeg. Maar het is vooral hoe en wanneer die regen valt dat de problemen
veroorzaakt, en verder ook wat wij met die regen doen.
Natte winters droge zomers
De winters in ons Belgenland zijn altijd al nat en grijs geweest. Dat betert er niet
op, althans het nat gedeelte niet: buien ‘s winters laten steeds grotere volumes
water uit de hemel vallen. Het is echter de zomer waar we ons echt zorgen over
moeten maken. De steeds toenemende hitte zorgt ervoor dat regen moeilijker
uit de lucht valt. Eens het dan toch valt, dan is het lokaal en in vaak enorme
hoeveelheden onder het mom van een zomerstorm.
In de zomers zijn er dus steeds langere periodes zonder regen. De bodem droogt
uit en wordt hard, de grondwatertafel zakt steeds dieper en rivieren, plassen en
poelen verdwijnen zienderogen. Planten krijgen het moeilijk. Eens het regent,
vallen er bakken uit de lucht, en ons uitgedroogde land - zo snakkend naar
dat water – kan er nagenoeg geen gebruik van maken. Want de uitgedroogde
verharde bodem is als het ware dichtgeslibd. Water stroomt er grotendeels van
af, net zoals een glad stuk asfalt. Het belandt er zo in grachten en waterlopen,
bijna allen rechtgetrokken of uitgegraven, zo pijnlijk efficiënt gemaakt zodat al
dat water in een mom van tijd in de zee beland. Vroeger waren deze aangepaste
waterlopen de oplossing om het vruchtbare land te draineren en zo te kunnen
bewerken. Vandaag zorgen ze er steeds vaker voor dat het land zijn vrucht niet
meer kan dragen net door dezelfde drainerende eigenschap. Tijden veranderen,
en met de klimaatverandering helaas iets te snel. Maar we zitten ermee.
Anders leren omgaan met water
Aan de klimaatverandering kunnen we individueel niet veel veranderen. We
dragen ons steentje bij door zuinig om te springen met energie en water, al
eens vaker de fiets te nemen en door boos te kijken naar die grote bedrijven
in de Antwerpse haven. Maar veranderen blijft ze doen. Het enige wat we
kunnen doen is onszelf en ons land aanpassen zodanig dat we beter met die
verandering omgaan. En gelukkig is dat zo moeilijk niet! Thuis kunnen we
regenputten plaatsen en onze wc ermee doorspoelen. We kunnen regentonnen
koppelen aan onze afvoerpijpen om later de planten en de gazon mee water te
geven. Verder nog kan de overloop van deze regenton ook gewoon naar de tuin
geleid worden waar een infiltratieputje is gegraven.
Onrechtstreeks belandt er zo al meer water diep in de grond, waardoor die
grondwatertafel al minder zakt. Maar het grootste probleem bevindt zich nog
steeds op het land, op de akkers en in de natuur. Overheden en ruimtelijke
planners zijn druk bezig om bufferbekkens en infiltratiezones aan te leggen. Maar
ook boeren kunnen heel wat doen om hun steentje bij te dragen, met name door
iets te doen aan hun grachten. Door beweegbare tussenschotten in hun grachten
te plaatsen wordt water dat van het veld stroomt niet zomaar afgevoerd, maar
wordt het naast het veld bijgehouden, waar het op zijn gemak de bodem in kan
sijpelen. Als hij het veld moet bewerken, kunnen de tussenschotten tijdelijk open
zodat het veld berijdbaar wordt.
Kortom is het simpel: water moeten we koesteren. We moeten het vasthouden
wanneer het er is. Want het is sneller weg dan je denkt.
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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:

(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 114
ZOEK HET WOORD

(Oplossing in dit nummer) zelfde nummers zijn zelfde letters

Autovrije zondag
18 september

De Wetenschapper

Wijsheidstanden

Paul Staut

Wilfried Andries

Op Autovrije Zondag wordt het centrum van Beveren verboden terrein voor alle gemotoriseerd verkeer,
in de centrumstraten van 9 tot 18 uur, op de N70 en Grote Markt van 12 tot 18 uu.. Samen met ruim 2 miljoen Vlamingen kunt u dan genieten van een dagje zonder autodrukte in de straten. Dé ideale gelegenheid
voor een buurtbabbel of wandel- of fietstocht doorheen ons mooie Beveren. Misschien kunt u nog iets leuks
plannen met buurtbewoners? Zonder verkeer kunt u de zondagse koffie gerust op straat drinken of er zelfs de
was drogen!
In de autovrije zone in het centrum van Beveren valt er van alles te beleven.
Mobiliteitsmarkt met o.a. info over deelfietsen en autodelen, testparcours voor fietsen, tweedehandsfietsen, fietslabeling …
Doorlopend kinderanimatie
Herfstshopping met straatanimatie in de winkelstraten
Er geldt parkeerverbod:
Van vrijdag 16|09 - 12 uur tot zondag 18|09 - 18 uur: parking Grote Markt
Op zondag 18|09 vanaf 9 tot 18 uur:
•
Oude Zandstraat tussen Bosdamlaan en Grote Markt, Grote Markt (alle parkeerstroken)
•
Klapperstraat (tussen huisnummers 1 en 101)
•
Donkvijverstraat, gedeelte tussen D. Van Beverenlaan en Klapperstraat
•
A. Van Bourgondiëlaan (uitgezonderd parking hoek A. Van Bourgondiëlaan |
Donkvijverstraat), H. Van Arenberglaan, Wilhelmietenlaan, B. Triestlaan,
Ex. Van de Veldelaan, Sint-Martenslaan en D. Van Beverenlaan
•
De Brownestraat (tussen huisnummers 8 en 20)
•
Heiveldstraat, tussen Reepdorp en Achterhoek.
Op zondag 18|09: van 11 tot 18 uur:
Kleinebosweg (tussen Stationsplein en Stationsstraat), Stationsstraat (20 meter vanaf Kleinebosweg richting
Meidoornlaan)

•
•
•
•
•

Bij vele mensen breken de wijsheidstanden niet of
onvolledig door. Er is gewoon geen plaats voor. Dit
heeft te maken met onze veranderde eetgewoonten.
Vele eeuwen terug hield de mens zich in leven met
rauwe voeding en veel planten zodat hij zijn kauwapparaat veel meer nodig had. Naarmate de mens
zijn voedsel ging bereiden, daalde de noodzaak van
het kauwen en geleidelijk aan verminderde de omvang van de kaakbeenderen. Het aantal tanden daalde echter niet en daardoor heeft de hedendaagse
mens gebrek aan plaats op de tandboog voor de
laatst doorbrekende tanden.
Wijsheidstanden of verstandskiezen staan helemaal
achteraan in de mondholte. Zij vormen de derde
kiezen en verschijnen in de mond meestal tussen 16
en 25 jaar, maar het kan ook later. Door hun positie in
de mond zijn zij moeilijk bereikbaar voor de poetsborstel en voor de tandarts. Ze zijn dus zeer onderhevig aan cariës of tandbederf en vaak is het enige
redmiddel ze verwijderen. Men mag dan wel zijn wijsheidstanden verliezen, maar daarom nog niet zijn
wijsheid.

•

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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Muziek verzacht de zeden
Paul Verelst
Op zaterdag 3 september jl. was ik bij een optreden van Daan in Verrebroek. Niet op één of andere
festivalweide maar in het mooie decor van de
Sint-Laurentiuskerk. In feite ging het om een
uitgesteld kerstevenement uit de donkere coronaperiode. De organisatie was in handen van VZW De
Verrekopers, de vereniging van zelfstandige handelaars uit Verrebroek. Er was een concert in de
namiddag en ééntje ’s avonds. Voor alle zekerheid
hadden wij voor het eerste gekozen, in de hoop dat
Daan dan nog fris op het podium zou verschijnen.
Met Daan weet je immers nooit. Ik zag ooit een heel
hoogstaand optreden van de artiest maar op Linkerwoofer in 2013 ging hij volledig de mist in. Al dan niet
dronken op dat moment.

die volgens intimi van de artiest van wereldklasse zou
zijn - passeerden al zijn hits de revue: “Housewife”,
“Victory”, “Exes” en uiteraard, het door het publiek
enthousiast onthaalde “Icon”…

De opkomst verraste op positieve wijze. Alle kaarten
voor de twee concerten waren zo goed als uitverkocht.
De Verrekopers stonden in voor een perfecte
organisatie met een leuke ontvangst van de
belangstellenden en ze zorgden zelfs voor een heuse
bar in de kerk.

Daan en zijn muzikanten maakten met de regelmaat
van een klok gebruik van loop-stations maar veel
nummers lenen zich daar uitermate voor. Misschien
werkt het bij Daan zelfs in de omgekeerde richting.
En Daan blijft uiteraard toch zijn rebels kantje
houden. Tijdens één van de laatste nummers
van de show beklom hij de preekstoel in de kerk
en probeerde hij vandaar het publiek te laten
meezingen. Dat hij daarmee enkele mensen lichtjes
tegen de schenen tikte, leek hem totaal niet te deren.
’s Avonds zou hij dat stuntje trouwens nog eens
overdoen.

En…Daan was in topvorm. Van bij het eerste
nummer klonk zijn stem als in zijn beste dagen. Al
snel verdwenen vest en das van zijn strak zwart pak
in het decor. Maar met reden. Zelfs in de anders koele
kerk steeg de temperatuur tot ongewone hoogten.
De zomerse buitentemperatuur zal hier ook wel voor
iets tussen gezeten hebben.
Hoewel hij laat uitschijnen dat hij geen noot
muziek leest, blijft Daan een meester in timbre en
harmonie op keyboard en gitaar. Zowel in een
opgewekt deuntje maar ook in een donkerder
nummer. Naast enkele nummers van een nieuwe
plaat die in november zou moeten verschijnen – en

Hij werd bijgestaan door twee topmuzikanten:
Isolde Lasoen die divers slagwerk voor haar rekening nam en Jean François Assy die miraculeuze
klanken uit zijn cello toverde. We kenden Assy ook
al door zijn medewerking aan “The great Belgian
Songbook”. Twee klassemuzikanten die in België tot
de absolute top behoren. En hoewel de persoonlijkheden van Daan Stuyven en Isolde Lasoen
waarschijnlijk mijlenver uit elkaar liggen, lijken zij
muzikaal voor elkaar geboren…en veroordeeld.

Wat blijft

‘K HORE TUITEND’ HOORNEN
Wilfried Andries

‘k Hore tuitend’ hoornen en
de navond is nabij
voor mij:
kinderen, blij en blonde, kom,
de navond is nabij,
kom bij:
zegene u de Alderhoogste, want
de navond is nabij,
komt bij:
‘k hore tuitend’ hoornen en
de navond is nabij,
voor mij!
Guido Gezelle (1830-1899)

Conclusie, de Verrekopers namen een gedurfd risico
met de organisatie van een concert van Daan in de
Verrebroekse kerk maar zij haalden hun slag thuis en
mogen een grote pluim op hun hoed steken. Prachtig
concert en tot in de puntjes verzorgde organisatie.
Ik hoorde al geruchten dat dit initiatief nog wel eens
een vervolg zou kunnen krijgen. Vast en zeker doen.

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

Gele ditjes - Blauwe datjes

Moses Nyeman

Jonathan Buatu
naar Valenciennes.

Rudy Beck

Rudy Beck

Rudy Beck
Naast de vele inkomende transfers bij SK Beveren
waren er ook veel spelers die de club verlieten.
Zo vertrokken de drie keepers uit de A-kern.
NORDIN JACKERS trok naar OH Leuven waar hij
tweede doelman is. BILL LATHOUWERS ging naar
Beerschot waar hij door de trubbels met Mike Van
Haemel zijn kans kreeg in de eerste ploeg. Vorige
week vertrok dan ook nog BRENT GABRIEL naar
reeksgenoot Dender waar hij met Kjettil Borry,
Wesley Van Belle, Mike Smet, Jonathan Rowell en
Olivier Myny heel wat oudgedienden van de Freethiel tegenkomt.
De 23-jarige Brent Gabriel uit Sint-Niklaas speelde
tot zijn tiende bij het toenmalige Fc Nieuwkerken
en trok dan naar Club Brugge. Hij speelde 17
jeugdinterlands (van de U15 tot de U19) voor België
aan de zijde van onder meer Bornauw, Vanheusden,
Svilar, Bataille, Openda, Saelemaeckers en Amuzu
en ook nog de (ex-) WB-spelers Davino Liessens, Simon Vereeck, Daam Foulon, Louis Verstraete, Daan
Heymans en Xian Emmers.
In 2019 kwam hij naar Waasland-Beveren en stond
in de basis op de speeldagen 4,5,6 (tegen Rc Genk,
Cercle Brugge en Charleroi) tot Nordin Jackers kwam.
Gabriel speelde een belangrijke rol bij de titel van de
beloften dat jaar. In zijn tweede seizoen bij WB stond
hij in doel op Cercle en thuis tegen Beerschot en in
het bekerduel tegen KV Oostende. Gabriel mocht
ook invallen in het prestigieuze oefenduel op PSG
in Parijs. In 21-22 speelde hij één competitieduel op
RWDM (plus vijf vriendschappelijke matchen) en dit
seizoen stond hij nog in doel in de oefenpartij op
Svelta Melsele.
Door het vertrek van Brent schuift allicht MATHIS
BENIEST een plaatsje op en wordt hij derde doelman.
Beniest speelde in het seizoen 2008-2009 nog voor
KSK Beveren maar vertrok in 2009 naar Lokeren om
in 2020 terug te keren naar de Freethiel.

Na de 19-jarige Tyler Wolff haalde SK Beveren in de
Verenigde Staten nog een jonge aanvaller: MOSES
NYEMAN, 18 jaar. Uit De kostprijs van 350 000 euro
zou moeten geconcludeerd worden dat het om een
groot talent gaat. Moses Nyeman werd geboren op
5 november 2003 in de Liberiaanse hoofdstad
Monrovia.
Op zijn tiende kwam hij met zijn familie in de USA
terecht, in Parkdale. Hij werd direct lid van DC United uit Washington. In oktober 2020 kreeg hij in ‘The
Guardian” een plaatsje in de Top 60 van de grootste
wereldtalenten, geboren in 2003. Hij werd geselecteerd voor de nationale ploeg van de USA (U16,
hij debuteerde in 2018 in een interland tegen Nederland). In 2019 stalde DC United hem bij zusterclub Loudon United (een tweede klasser uit Utah).

Jonathan Buatu, de 28-jarige verdediger uit
Angola, speelt dit seizoen bij de Franse tweede
klasser Valenciennes . Buatu speelde drie seizoenen in eerste klasse voor Waasland-Beveren (met 76
eerste klassematchen voor WB staat hij op plaats
13 in de ranglijst die aangevoerd wordt door Jur
Schrijvers). Buatu kende zijn jeugdopleiding bij
Standard en Rc Genk . Op zijn 20ste vertrok hij naar
Engeland waar hij uitkwam voor de beloften van
Fulham. Daar haalde Beveren hem in 2015 weg.
In 2018 verliet hij de Freethiel voor het Portugese
Rio Ave. Nadien kwam hij nog uit voor Aves, ook in
Portugal, Sint-Truiden en het Turkse Ercyespor.
Valenciennes heeft een speciaal plaatsje in de
geschiedenis van KSK Beveren. Op 20 augustus 1968 speelde Beveren voor het eerst in haar
bestaan tegen een buitenlandse profclub en dat
was Valenciennes. Beveren won met 5-2 na twee
goals van Jean Janssens, twee van Robert Rogiers en
een vijfde treffer voor Hugo De Raeymaeker .

In 2020 keerde hij terug naar DC United waar
WAYNE ROONEY trainer is. Hij mocht ook op stage
bij Borussia Dortmund. Twee maand geleden speelde hij met DC United een vriendenwedstrijd tegen
Bayern Munchen die eindigde op 2-6 voor de
Duitsers. Voor de wedstrijd poseerde Moses Nyeman
met zijn jonge landgenoot van Bayern, ALPHONSO
DAVIES, 21 jaar en een marktwaarde van 70 miljoen
euro.
Davies, geboren in een Ghanees vluchtelingenkamp uit Liberiaanse ouders, heeft de Canadese
nationaliteit.

Sport anders
Roger Puynen
Eindelijk de eerste zege van SK Beveren in de
Challenger Pro Leage. En voor het eerst ook dit
seizoen zonder tegendoelpunten. En dankzij
de zege klommen ze naar de 6e plaats in het
klassement. En nu naar de top!!!
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Oude volksgebruiken
Was het vroeger zoveel beter?
rOger puYnen

Jacques geeft raad

jACQues BOsmAn

Vandaag hebben we het alleen over toneel. Op zaterdag 10 en zondag 11 september loopt in Ter Vesten een
theaterstuk door jongeren en begeleiders van Hof Ter Welle onder de titel KIPFESH.
Het is van de hand van de Melseelse Katelijn Van Hove en gaat over jeugdigen en kinderen die groot worden
en op eigen benen willen staan.
Tickets via www.hofterwelle.eu
Op 4 en 5 november (om 20 uur) en op 6 november (om 15 uur) zien we toneelgroep KET aan het
werk met ‘het verkeerde koppel’. Deze komedie van de grootmeester in dit genre Neil Simon, vertelt
ons het verhaal van twee vriendinnen die nood-gedwongen samen wonen. Maar eigenlijk zijn ze precies het
tegengestelde van elkaar : een pietje precies en een sloddervos. Als daarenboven nog twee sympathieke
Spanjaarden tevoorschijn komen, is dit het begin van een turbulente relatie die tot hilarische toestanden leidt.
Tickets kunnen besteld worden via
jacques.bosman@belgacom.net of 0474 56 00 06.
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Je kan het je niet voorstellen dat je naar de stand
van de zon moest kijken om te weten hoe ver de dag
gevorderd was: dus hoe laat is het nu? We hebben
wel een hele weg afgelegd en een klok in praktisch
elke ‘bewoonde’ kamer van een huis ter beschikking
hebben is geen uitzondering meer.
Of draag je liever een polshorloge? De eerste
verwijzing daarnaar zit in een brief uit november
1462 van de Italiaanse uurwerkmaker Bartholomeo
Manfredi waarin hij de markies van Manta voorstelt
om een beter horloge te maken dan dat van de
hertog van Modena. Je ziet het, de wedijver om
het beste te hebben en de afgunst zijn evenveel
stimulansen voor de vooruitgang.
Het oudste overblijvende horloge is het ijzeren
exemplaar dat Peter Henlein uit Nürnberg maakte
in 1504. Later gebruikten uurwerkmakers een veer
zodat het horloge alsmaar kleiner werd. Maar ze
waren nogal teer, vooral door het ontbreken van een
horlogeglas. Men droeg de horloges in de vestzak
of in een beurs. Die horloges hadden maar één
wijzer die de uren aanduidde. Rond 1665 maakte John Fitter het eerste horloge met twee wijzers
zodat ook de minuten werden aangegeven. Maar
echt precies waren die dingen niet. Wanneer de veer
helemaal was opgewonden leverde zij meer kracht
dan wanneer zij bijna was afgewikkeld. Het uurwerk
liep dus steeds langzamer. Maar modieus was het
wel en daarom werd het vooral als sieraad gedragen.
In 1675 vond de Nederlander Christiaan Huygens de
ideale oplossing onder de vorm van de balansveer.
Het uurwerk week daardoor maar enkele minuten
per dag af.
Het eerste echte polshorloge dateert van 1790 en
werd uitgevonden door de Zwitserse uurwerkmakers
Jaquet-Droz & Leschot. Het oudste polshorloge dat
nu nog altijd te bekijken is, is een gouden exemplaar
afgezet met parels dat in 1806 werd gemaakt door
de Parijse juwelier Nitot voor keizerin Josephine.
De eerste echte polshorloges die niet meer in de
eerste plaats als juweel dienden, maar puur om
het uur te lezen, werden gemaakt voor de Duitse
marine-officieren.
Het
eerste
elektronische
polshorloge werd in 1960 voorgesteld in de USA. Het
eerste quartzhorloge werd in 1967 gelanceerd door
een vereniging van 31 Zwitserse horlogemakers.

Wilde nou ies wa weten?

20 vraagjes aan Martine Andries
Paul Staut

Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Ik hou van sport en beweging. Gelukkig, want voor mijn werk zit ik heel veel.
Jarenlang heb ik ook toneel gespeeld bij De Vlasbloem in Nieuwkerken.
Ik behoor ook tot de gelukkigen die kunnen zeggen dat heel dikwijls mijn werk
(in PRH) ook mijn hobby is. Verder vind ik het fijn om nieuwe dingen te leren en ik
kan genieten van de kleine dingen in het leven.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Ik hou van de rauwe stem van Leonard Cohen.
David Bowie met ‘Space Oddity’ vind ik ook nog altijd geweldig.
En als ik Patrick Hernandez hoor met ‘Born to be alive’ dan kan ik niet meer
stilzitten
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Ik kies voor volgende drie nummers:
1. Return Again van Shaina Noll (Mijn man en kinderen zijn al op de hoogte.)
2. You Are Safe van Vanessa Forbes
3. Hymn to Her van Pretenders (Onze openingsdans op onze trouw)
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Als tiener speelde ik competitie in een volleybalclub in Beveren. Daarna heb ik
nog Aikido en Tai Chi gedaan. Met ‘start to run’ ben ik beginnen joggen, maar nu
ga ik vooral veel wandelen. Soms doe ik wat aan yoga en wekelijks doe ik Pilates.
Mijn fiets staat ook klaar voor deze zomer.
Op TV kijk ik zelden naar sport. Ik sport liever zelf.
Wie bewonder je?
Mensen die ondanks een slechte gezondheid of vele tegenslagen toch steeds
weer de veerkracht vinden om positief in het leven te staan.
Wat is je ‘guilty pleasure’?
Als ontspanning kijk ik samen met mijn man naar ‘Thuis’ op tv.
Regelmatig duik ik ook wel eens in de snoepschuif.
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Mijn lievelingsdier is een olifant. Maar sinds mijn
dochter een hond heeft, zou ik wel willen terugkomen
als een hond. Maar dan wil ik er ook wel voor kiezen
om in een gezinnetje als dat van hen te wonen. Ik zou
dan supergoed verzorgd worden, ik zou veel mogen
spelen en wandelen. Ik krijg lekker eten, hoor een paar
keer op een dag hoe graag ze me wel zien en ik krijg
knuffels aan de lopende band. (Polly is een gelukzak)
Wat is je favoriete boek aller tijden?
De meeste mensen deugen - boek van Rutger
Bregman

Hoe kom je tot rust?
Vooral in de stilte en het liefste in de natuur.
Welk is je lievelingsgerecht?
Ik eet voornamelijk vegetarisch maar een chipolata met rode kool of appelmoes
kan ik niet afslaan.
Wat was je aangenaamste ervaring?
Toen ik ben bevallen van onze jongste dochter.
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
We hebben al heel wat afgereisd, maar ik kom nog altijd het liefste terug naar
België. We hebben het hier al bij al zo slecht nog niet en ik hou van de seizoenen.
Ja, ik hou van mijn gemeente. Ik ben een echte Beverenas. Nem.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Pater Damiaan blijft toch wel tot de verbeelding spreken. Wat die man gedaan
heeft, heeft toch echt wel vele mensen geholpen om hun eigenwaarde terug te
vinden.
Als sympathiekste Beverenaar zou ik alle vrijwilligers van groot Beveren willen
opschrijven die zich inzetten voor anderen, zomaar gratis en voor niets.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Ik hou van de gezelligheid van een stad, maar tot rust kom ik toch op het
platteland.
De zee kan me bekoren, maar het bos trekt me meer.
Wat is voor jou geluk?
Als ik zie dat mijn kinderen hun weg gaan, vertrouwen hebben in het leven en
goed overeen komen.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
In stilte of samen met anderen: ‘Ostdonk Blond’ of ‘Ostdonk Tripel’ Als ’t maar nen
“Ostdonk” is.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Geef mij maar een fietstochtje.
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
Cortewalle zag ik altijd als mijn grote tuin en Hof Ter Saksen is ook een zaligheid
om in te wandelen. Maar ik ben ook wel supergraag in mijn eigen kleine tuintje.
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
De grote machthebbers die de vrede in gevaar brengen, mensen manipuleren
en totaal geen respect hebben voor het Leven. En ook Major Tom. (Maar die mag
wel terugkomen)
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Eén van mijn eerste herinneringen gaat terug naar de eerste kleuterklas bij
juffrouw Irène in de H. Hartschool in Beveren. Een klasgenootje nam mijn blokjes
af en ik was zo boos dat ik in haar dikke bolle kaakje beet. Juffrouw Irène, die
anders de liefste was van de hele wereld, was boos op mij en ik moest in de
hoek gaan staan. Ik herinner me nog hoe bang ik was dat de mama van dat
klasgenootje naar mijn huis zou komen om het aan mijn moeder te komen
vertellen.

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
Als in september de donder knalt,
met Kerstmis sneeuw in hopen valt.

Oplossing Crypto 114:
KNOOP MAILLOT CIJFERSLOT NATUURFREAK
TROUWKLEREN
LAKSIGHEID ACHTERLIJN
STOOMBAD ONGELIJK
AGENCE BEGON IRIS en
dus … NIEUWSHONGER

Ik ben gehuwd en mama van twee
volwassen dochters. Ik ben opgegroeid
op ’t Zillebeek samen met mijn 3
zussen.
Mijn moeder had een kruidenierswinkel
en mijn vader was tuinbouwer. Hij
verkocht de lekkerste aardbeien.
Na mijn middelbaar op de O.-L.-V.van – Gaverlandinstituut te Melsele, ben ik regentaat gaan volgen. Maar toen ik
afstudeerde in 1985 was er nergens werk te vinden en ben ik, zoals zovelen, in de
banksector terecht gekomen.
Maar ik ben altijd een zoeker geweest. ‘Hoe zitten mensen in elkaar? Hoe zit ik in
elkaar? Waarom doen we wat we doen? …’
Na een lange zoektocht ben ik PRH-Persoonlijkheid en Relaties tegengekomen.
Ik heb heel wat cursussen gevolgd en sinds 2009 geef ik ook zelf cursussen.
Daarnaast begeleid ik mensen in hun groeiproces als coach bij mij thuis in de
zerstraat in Melsele.
Op de website van PRH-persoonlijkheid en Relaties (www.prh.
be) kan je lezen:
“Ik geloof in het goede in elke mens. Ik voel ook aan dat het
leven een proces is waarop we mogen vertrouwen. Dat roept mij
als vormingswerker van PRH op om mensen bij hun wezenlijke
kracht te brengen. Vanuit die positieve energie is er zoveel meer
mogelijk, zowel voor jezelf als voor de anderen. Daar zet ik me heel graag voor in.”
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‘t klokzeel
Roger Puynen

VAN LAGE NEERSLAGCIJFERS,…

Beste lezer, ik zou je eerst en vooral moeten vragen naar
je leeftijd vooraleer je een volgende vraag te stellen: ‘Wat
herinner jij je nog van de grote droogte die Vlaanderen
teisterde in het jaar 1976?’
Om de zoveel jaar overvalt ons normaal wel een erg droge
zomer maar de laatste jaren hebben we er meer mee te
maken dan ons lief is. Velen zeggen dat ons klimaat grondig
aan ’t veranderen is door de opwarming van de aarde en dat
wij daar zelf de oorzaak van zijn. Wij verknoeien ons milieu
grondig door onze manier van leven, vertellen de meeste
wetenschappers. Wij verbruiken grondstoffen die niet
oneindig in voorraad zijn (van steenkolen tot aardolie ) en
we verwaarlozen nog te veel wind en zonlicht die massaal
en gratis voorhanden zijn. Wij laten het regenwater zo maar
wegstromen in de riolering zonder de kans te grijpen om
het op te vangen en te gebruiken voor hygiënische
doeleinden of om de groei en bloei van groenten en fruit te
bevorderen.

…GROTE ZOMERHITTE …

In 1959 en 1976 was het net als in 1921 vooral in het
groeiseizoen droog, waardoor de voedselvoorziening in
het gedrang kwam. In 1995, 1996 en 1997 daarentegen
viel de grootste droogte vooral in de maanden buiten het
groeiseizoen, waardoor de gevolgen uiteindelijk meevielen.
In het voorjaar van 2007 beleefde België een droogteperiode.
Die begon eind maart en eindigde begin mei. Er viel in
de maand april slechts 0,3 millimeter neerslag in het
land, waarmee het de droogste maand was sinds de
waarnemingen begonnen. In Ukkel werd er in de hele
maand april in het geheel zelfs geen neerslag gemeten:
dit was de eerste keer sinds de waarnemingen in 1833
begonnen, dat tijdens een kalendermaand niets aan
neerslag viel. Ook werd met 36 opeenvolgende droge dagen
het record van de langste neerslagvrije periode gebroken.
De droogte ging gepaard met buitengewoon hoge
temperaturen voor de tijd van het jaar (geregeld 25 tot 30

graden) en een recordaantal zonne-uren. Echter, doordat
zowel de maanden ervoor als de maanden erna relatief nat
waren, zorgde deze droogte niet voor belangrijke problemen.

…MAAR LIEFST MEER OPGESLAGEN
REGENWATER

Je ziet het, de natuur is soms heel grillig en oude
spreekwoorden als ‘Na regen komt zonneschijn’ worden
dikwijls bewaarheid. En dat brengt dan een verademing na
een periode met niets anders dan donkergrijze regenwolken.
Dan kan een halve dag zonneschijn ons humeur al een heel
stuk opfleuren.
En tegen perioden van watertekorten, daar moeten we ons
op voorbereiden. Ik huil niet mee met de grote hoop van
negativisten die onze wereld door het klimaat om zeep
zien gaan. Wanneer we meer zorg zouden dragen voor het
geschenk van het regenwater door het op te slaan in putten,
kuipen of tonnen zouden we al een heel eind dichter bij
een opgeruimd gemoed staan. De amateurtuinders van
de Samentuin de Puithoek Beveren, ter hoogte van De
Zwingelmolen halen er prachtige resultaten mee.
En door ontharding van onze paden, opritten en, parkings
zou het algemene niveau van het grondwater fel verbeterd
kunnen worden.
Waar ik toch wakker van kan liggen: waarom wordt het
opgepompte water bij uitgraven van kelderverdiepingen
bij het bouwen van nieuwe woon- of industriële complexen
niet opgevangen? Als zulk water alleen maar in de riolering
terechtkomt gaat het reddeloos verloren. Vul er containers
mee die door land- en tuinbouwers kunnen opgehaald
worden. Geef het op die manier terug aan de grond waaruit
het opgezogen werd.
Waar blijven de stedelijke of gemeentelijke verordeningen
om dit opvangen van het opgepompte water bij uitgraven
van zulke kelderverdiepingen te verplichten? Met al die
flatgebouwen die hier bij ons verrijzen zou het waterpeil van
de Beverse ondergrond er wel bij varen.

Nem nou

De Weerborstel

Roger Puynen

Roger Puynen

Als het overdag begint te regenen ,
dan is er veel kans dat wij daardoor
ons begonnen werk moeten
onderbreken. We hebben dan
hinder of verlet. Van Dale omschrijft
het als ‘beletsel in de volvoering van
een werk of taak door van de wil
onafhankelijke omstandigheden.’
In de volksmond hoor je geregeld:
‘Als het wil regenen, dan heb ik het
liefst dat het dan ’s nachts gebeurt,
dat gaat het IN ’T ONVERLET.
Onverlet wordt ook in het A.N.
gebruikt maar je hoort of je leest
het zelden en het betekent dan
ongehinderd maar ook ongedeerd,
zonder letsel.
Als wij het in ons dialect zeggen
dan betekent’ ‘in ’t onverlet’ zonder
tijdverlies, zonder zijn werk te
verletten of ook zonder dat het veel
moeite kost.
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of‘t gedacht van Riekes De Ben

Riekes heeft al een
tijdje de indruk dat het
gehoor van zijn Marjet
erop achteruitgaat en
hij besluit eens een test te doen. Hij
sluipt stilletjes zijn huis binnen en
tien meter achter Marjet blijft hij
staan.
- Marjet, hoort gij mij?
Er is geen reactie en hij doet enige
stappen vooruit en weer vraagt hij:
- Marjet, hoort gij mij?
Weer komt er geen antwoord. En
op twee meter achter haar vraagt
hij weer:
- Marjet, hoort gij mij?
En daarop keert zijn vrouw zich om
en zegt nogal kortaf:
- Ja, Riekes; voor de derde keer: ja!

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR
Voortaan kan je terecht in een
Huisartsenwachtpost, die heeft een centrale post in de Prinses Josephine Charlotte-laan 21 d te Sint-Niklaas en twee
satellieten, één in Beveren-Waas (campus
St.-Anna van het AZ Nikolaas) en één in
Sint-Gillis-Waas (campus St.-Helena van
het AZ Nikolaas).
Het werkingsgebied van de wachtpost
dekt het gehele Waasland en vervangt
alle bestaande wachtdiensten tijdens
de weekends en feestdagen.
De centrale wachtpost, met zittende en
rijdende huisartsen, is permanent
beschikbaar en geopend tijdens weekends en feestdagen.
- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maandagochtend 08u00.
- de avond voorafgaand aan een feestdag
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderendaags 08u00.
De satellieten zijn enkel geopend op
zaterdag, zondag en feestdagen tussen
08u00 en 20u00.
Contactnummer is voor alle gemeentes
gelijk : 03 361 03 61. Voor meer info kan U
terecht op de site www.wpwaasland.be

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

APOTHEKERS
Apotheek met wachtdienst: zie mededeling in de etalage van elke apotheek.
Apotheek met wachtdienst tussen 9u00
en 22u00 raadpleeg www.apotheek.be .
Apotheek met wachtdienst tussen 22u00
en 09u00: Bel politie Beveren 03 367 21 00
die zal doorverwijzen naar de geselecteerde nachtdienstapotheek
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