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Verborgen emoties
Wilfried Andries
Het was een kinderspelletje: de ene hield de handen voor de mond en de andere
moest raden of je lachte of kwaad was. Het spelletje van toen is nu volle ernst.
Mensen met een mondmasker, we kijken er niet meer vreemd van op. Het behoort tot de vaste outfit en sommigen hebben bij elke kledij een passende uitvoering. Een gezicht verraadt tussen neus en kin veel emoties, informatie die we
nu missen. Wat schuilt er achter dat masker, een vrolijke groet of een sombere
uitdrukking? We hebben er het raden naar, emoties zijn verborgen.
De mond heeft een complexe anatomie en telt een tiental spieren. Die heb je
nodig om uitdrukking te geven van je emotie, lachen of boos kijken. Met een
masker verdwijnt een groot deel van onze mimiek, enkel de blik van de ogen
blijft waarneembaar en verraadt blijheid, verdriet, kwaadheid... Een masker
sluit de poort naar de ziel, spreekt de dichter. Ogen kunnen veel zeggen maar
de communicatie is nooit compleet zonder de mond. In vroegere bekrompen
tijden mochten mensen niet gelukkig zijn en wanneer ze lachten, hielden ze
een hand voor de mond. Voor doven en slechthorenden die aangewezen zijn
op liplezen is de situatie nog erger. Gebarentaal is voor hen dan de enige communicatie.
Lichaamstaal is de taal die we spreken zonder woorden. Bewust of onbewust
laten we gevoelens blijken door lichaamshouding, met onze ogen en handen.
Voer voor psychologen. Iemand die tijdens een gesprek van je wegkijkt, voelt
zich niet op zijn gemak. Oogcontact is essentieel, het staat op pagina één van
de cursus voor de beginnende leerkracht. Iemand die met zijn handen over zijn
nek wrijft, geeft een oncomfortabel signaal of toont in elk geval niet zeker van
zijn zaak te zijn of te liegen. Met je handpalmen snel over elkaar wrijven, duidt
op positieve verwachtingen dat iets succesvol en positief gaat aflopen. Je ziet
het vaak in een restaurant: mensen gebruiken hun handen als dienblad onder
de kin. Het is voor de gesprekspartner een positief signaal en hij krijgt volop
interesse. Handen in de zakken is een negatieve lichaamstaal en laat kennen
eigenlijk niet te willen deelnemen aan de conversatie.

Marianne Van De Perre
LINGERIEWINKEL NELLY
Met een zekere schroom kom ik in de winkel van
Marianne Van De Perre, beter bekend als lingeriewinkel Nelly, genoemd naar haar moeder en oprichtster van de firma. Het is duidelijk dat ik mij hier
niet thuis voel. Ik zit achter een dikke plexi afsluiting, zodat ik mijn mondmasker mag afdoen. Het
is de bedoeling van de redactie van de Beverse
Klok om af en toe middenstanders in het licht te
zetten die een unieke plaats bekleden in het middenstandsgebeuren van vandaag. En ‘Nelly’ is daar
zeker bij. De lingeriewinkel is gestart in 1953 in een
klein winkeltje in de Stationstraat. Van beroep was
Nelly eigenlijk keurslijfmaakster en de korsetten die
ze daar verkocht maakte ze nog zelf. Haar man, die
blijkbaar meer kracht had dan zijzelf, moest er de
gaatjes inkloppen waar de linten door moesten.
Jonge lezeressen zullen aan mijn beschrijving niet
veel meer hebben, oudere lezeressen herinneren zich nog ongetwijfeld het gevoel
van ingeriemd te zijn. Na enkele jaren werd het winkeltje te klein en verhuisde naar
een oude café, vooraan in de Peperstraat. Maar bij het afsluiten van Beveren Zuid en
het wegvallen van de drukke passage in de Stationsstraat en de Peperstraat, bleek de
noodzaak om opnieuw te verhuizen. Nelly, die de zaak wilde doorgeven aan dochter
Marianne zag het juist. De andere kant van Beveren zou het nieuwe handelscentrum
worden. Ze kochten in 1991 een leegstaand pand op de hoek van de Vrasenestraat en
de Donkvijverstraat. Toeval of niet, ook dit pand was een café geweest (Het Balanske
bij Juul Van Mechelen). Een tiental jaren geleden werd nog een complete re-styling
doorgevoerd. Al ver verwijderd van de korsetten is de winkel van Nelly nu vooral

In sommige situaties moet je krachtig overkomen, tijdens een sollicitatiegesprek bv. Een politieker moet zelfvertrouwen uitstralen, al is de inhoud vanzelfsprekend nog belangrijker. Tijdens een presentatie is een krachtige houding essentieel: hoofd omhoog, rechte houding, kordate blik naar de toehoorder. Een
toren maken met je vingers voor je lichaam, geeft een indruk van kennis en over
de zaak te hebben nagedacht.
Tijdens een gesprek met vrienden zijn er ook aanwijzingen. Kom niet te dichtbij
(zeker niet in deze coronatijden). Een lach is samen met oogcontact een krachtig signaal en laat zien dat je hem goed gezind bent. Als iemand met een gekanteld hoofd naar je luistert en af en toe knikt, geeft hij blijk van interesse. Als
hij af en toe de wenkbrauwen optilt is zijn nieuwsgierigheid gewekt.
Er zijn mensen waarbij achter het masker nog een masker schuilt.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

in het pashokje een foto nam, en dan het setje online bestelde. Ooit kreeg ze
zelfs een telefoon van een klant die vroeg wat haar maat juist was, want ze was
iets aan het bestellen per computer. Dat het telefoontoestel snel terug op de
haak lag hoef ik niet te vertellen. En dat ze ooit opgebeld werd door iemand die
dacht dat hij of zij in een sekswinkel terecht was, mocht ik van haar eerst niet
vertellen. Maar het is te plezant om het niet te doen.
De deur gaat open en een dame komt binnen. Ik voel haar blik in mijn rug. Wat
komt die hier doen ?
J.B.
(de winkel van Nelly is gelegen Yzerhand nr. 1 en telefonisch te bereiken op
03.775 80 32)

Rechtzetting
MOETE NOU IES WA WETEN ….
gekend voor lingerie, nachtkledij en badmode. In het huidig aanbod komen zowel merken voor van eigen bodem (Marie Jo, Prima Donna…) als buitenlandse
collecties (Simonne Pérèle, Lise Charmel…) Ik vroeg niet wat ze met de niet verkochte waren deed, maar Marianne vertelde me zelf dat vroeger het ‘oud gerief’
(zoals dat heette) in dozen naar het Oud Geestelijk Hof werden gevoerd. Voor de
zusters of voor de oudere pensionaires? In alle geval bestaan de oude roosachtige vleeskleurige kledingstukken niet meer en is de lingerie, net zoals de rest
van de kledij ook heel modebewust geworden. In 2014 ontving Marianne dan
ook het felbegeerde ‘Lingerie Styling Certificaat’. Ze beweert dat de juiste lingerie
dragen wonderen doet aan het zelfvertrouwen. Een goed setje ondersteunt en
corrigeert het lichaam en legt het accent op ieders sterke punten. Elke vrouw is
uniek. Ik denk bij mezelf, gelukkig maar.
Een puntje dat me van in het begin van het gesprek bezig hield: en wat met de
mannen ? Volgens Marianne kwamen zij vroeger helemaal niet binnen, nu al een
beetje. Niet voor hun eigen ondergoed (want dat koopt de vrouw nog altijd voor
hen) maar voor een geschenk. Vooral rond Valentijn ziet Marianne de mannen
binnendruppelen. Maar altijd met een aarzeling. Hoe weten de mannen wat de
maten van hun echtgenote zijn. Soms brengen ze zelfs een oude BH van hun
vrouw mee. Zo groot ongeveer.
Marianne vertelt me nog dat zij in Beveren de enige winkel in zijn soort is die nog
overblijft. Vroeger waren ze met vier. En zoals alle fysieke winkels heeft ook zij last
van de online verkoop. Het zou niet de eerste klant zijn die bij haar kwam passen,

ONS ELSKE
Ik hoorde op een dinsdagmorgen enige dames over kinderen praten en waar die naar school gingen. De ene had het
over de Zeppelin en de Droomwolk, een andere over Wonderwijs en de Oogappel en nog een andere over de Bever en
de Wollewei, Een vierde sprak over de Zonnewijzer en de
Tovertuin. Toen was ik de kluts kwijt en even hoopte ik nog dat er wat licht
in de zaak ging komen toen de eerste zegde dat ze de Wegwijzer nog vergeten was.

Spreuk van 't jaargetij

November heeft maar dertig dagen,
maar dubbel zoveel wind- en regenvlagen.

Inboedelopruiming
van kelder tot zolder
onder de beste voorwaarden!
Neem vrijblijvend contact op met
DRGinboedels
GSM 0486796502
Roekie56@msn.com
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Jessy De Wreede

In de vorige editie bij onze rubriek “Moete nou ies wa weten”
sloeg de zetduivel toe. In de titel
stond verkeerd dat we Hilde
Schellens voorstelden. Het was
wel degelijk JESSY DE WREEDE.
Onze verontschuldigingen
Jessy. Hier is ze nog eens in volle
glorie!

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

De fratsen van Trump
Enkele dagen voor de verkiezingen krijgt
Donald Trump te horen dat hij opnieuw het
slachtoffer is geworden van het Corona virus.
Onmiddellijk kondigt hij een nieuwe lockdown
af voor het Witte Huis en al zijn bewoners. Niemand mag er nog binnen of buiten tot 20 januari 2025.

Lek at gezeet is 8
Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder.
(Lao-Tse)

Eureka!

Armoede

Aflevering 12

Evangelista Torricelli (1608-1647)
De bakbarometer
Hij werd geboren in Rome en overleed in
Firenze. Hij is voornamelijk bekend om
de ontdekking van de atmosferische druk
en de ontwikkeling van de barometer.
Hij was een leerling van Galileo Galllilei, die al vroeger had aangetoond dat
lucht in staat is om druk uit te oefenen. Torricelli ging er verder op in en toonde aan dat
via eenvoudige proeven veel te leren valt.
Hij vulde een aan één kant gesloten
glazen buis met een lengte van ongeveer 1 meter volledig met kwik, Hij sloot
die af met een vinger en plaatste die met
de opening naar onder in een kwikreservoir (zie schets). De ruimte in de buis bovenaan is dan luchtledig zodat bovenaan
op de kwikkolom geen druk wordt
uitgeoefend.
Wat bleek? Het kwikniveau in de buis daalde tot op een hoogte h van ongeveer 76 cm.
Torricelli kwam zo tot het besluit dat lucht
een druk p0 (luchtdruk of atmosferische
druk) uitoefent die in evenwicht is met de
druk uitgeoefend door een verticale kwikkolom van ongeveer 76 cm. Hij hernam de
proef enkele keren, en stelde vast dat de
hoogte van de kwikkolom licht variërend
was. Hij besloot daaruit dat de luchtdruk
kon wijzigen. Dit gaf aanleiding tot de conEvangelista Torricelli Museo di Storia Naturale di Firenze. structie van de bakbarometer in 1644.
De eenheid van druk werd nadien naar
hem genoemd, namelijk de Tor. Die kwam
overeen met de druk van een kwikkolom van 76 cm of 1 atmosfeer. De massadichtheid van kwik is 13600 kg/m3.
Daaruit kan men bereken dat de druk overeenkomt met ongeveer 101300 Pa (Pascal) of
dus 1013 hPa. Een andere eenheid voornamelijk gebruikt in de techniek en industrie is de bar, die overeenkomt met 1000
hPa (vele studenten scoren hier barslecht
op).
Ter vergelijking: mocht dezelfde proef
met water in plaats van met kwik uitgevoerd worden, bekomt men uiteraard
dezelfde luchtdruk van 1013 hPa. Aangezien de massadichtheid van water slechts
1000 kg/m3 bedraagt (13,6 keer lager dan
de massadichtheid van kwik), zal de waterkolom 10,31 m boven het wateroppervlak uitstijgen (13,6 keer hoger dan de kwikkolom).
WA

In het nieuwe België is de armoede
onder de bevolking zeer groot.
Het gemeentebestuur van Vrasene kocht zelf een huis om
de daklozen te huisvesten. In
Beveren schat het gemeentebestuur dat slechts 50 % van
de bevolking voldoende middelen heeft om te bestaan. Meer dan één derde van de bevolking
wordt door het ‘armbestuur’ ondersteund. Verder was er toen
ook nog kinderarbeid. Jongens werkten als hulpje bij kleer- en
schoenmakers. Meisjes werden ingeschakeld in de kantindustrie.
Hun loon was laag, ongeveer 7 centiem per dag. Het aantal bedelaars stijgt
dan ook snel. In Beveren werd een commissie ter beteugeling van de bedelarij opgericht die met giften van de gegoede bevolking het fenomeen
van de bedelarij moest beteugelen. Ook in Haasdonk was dit een groot probleem en er waren heel wat klachten omtrent de overlast die de bedelaars
met zich meebrachten. De gemeente probeerde hieraan iets te doen door
alleen op woensdag bedelen toe te laten. Als gevolg werd Haasdonk elke
woensdag overstelpt met bedelaars van de omringende gemeenten. Uiteindelijk was de oplossing om op woensdag alleen bedelaars van Haasdonk
zelf toe te laten. De commissaris van Beveren schrijft dat de armoede ook
zijn invloed had op de huisvesting. Hij schrijft :’den stinkenden geur en de
ongezonde dampen in hunne woningen. Er zijn er zelfs die in hunne kelders
en agterhuyzen konynen en geyten ophouden alwaer de keuken en slaepplaetsen door hunne vuyligheid en verpestende lugt veel eerder aan eenen
stal van onreyne dieren zouden gelijken dan aan ene menschenwooning.’
Er komt bij dat drinkwater onbruikbaar was voor mens en dier. Ziekten als
cholera en typhus kwamen dan ook in grote getallen voor.
J.B. (wordt vervolgd)

In de kranten van september 1959 (en volgende) lezen we een belangrijke
mededeling aan de handelaars. Binnenkort zullen zij een patroons attest
moeten voorleggen om handel te drijven. Dat kan mits het volgen van
een aantal lessen in boekhouden en ook een controleur van de belastingen komt uitleg verstrekken. Allemaal om zoveel mogelijk falingen te vermijden. En zeggen dat onze staat, onder druk van Europa, dit een jaar of
twee geleden allemaal terug afgeschaft heeft. We gaan erop vooruit zeggen ze. In de zaal Olympia is er een bal ten voordele van (en probeer dat in
één keer te lezen) ‘het vaandelfonds van de nationale unie der oudgedienden van de bezettingslegers en van de Belgische strijdkrachten in Duitsland’. Als ze een vlag willen kopen moet dit er allemaal op, zal het een
grote moeten zijn. In Beveren wordt een nieuwe turnkring opgericht. Als
naam krijgt hij ‘Katholieke Turnkring Beveren’ mee en John Staut wordt de
eerste voorzitter. Het zijn die mannen die later de Schandpaal nog hebben
proberen te roven uit de hof van juffrouwen Vercauteren. In oktober opent
een ‘moderne frituur’ door de familie Smet. Men kan er kieken met friet,
biefsteak, stoofvlees ed. krijgen. Het zijn hun kinderen die later nog met
een frituur aan het jeugdheem gestaan hebben, in de Oude Zandstraat en
op de grote Markt. Helaas kan men daar vandaag alleen pita’s en dergelijke krijgen.Elke Vlaamse gemeente heeft toch minstens een frietkot op
hun markt…. behalve Beveren. Jammer. De taks op benzine wordt verhoogd met 0,75 fr. Er komt een nationale staking van de automobilisten.
Als ze nu nog zouden staken voor elke opslag van de benzine, stond onze
auto meer in de garage dan op de baan. Er verschijnt een nieuw boek over
Beveren : De Geschiedenis van de Congregatie van O.L. Vrouw Presentatie
te Beveren. Het zal het begin zijn van een halve boekenkast met boeken
over Beveren die tot vandaag nog steeds verschijnen. In het gildenhuis
draait men een gewaagde film: De Naakte Maja. Maya De Bij bestond toen
nog niet. In Beveren organiseert men een examen voor veldwachter. De
kandidaat moet zijn kandidatuur eigenhandig schrijven. Om zeker te zijn
dat hij dat kan ?
J.B. (wordt vervolgd)
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VOLKSE GEBRUIKEN

De Wetenschapper
Geen metaal in de microgolfoven

Was het vroeger zoveel beter?

Waarom brachten vroeger mensen die voor een trouwfeest graag mooi
weer hadden, eieren naar de Arme Clairen, zoals ze dat in Beveren zegden?
Wel, de Clarissen hebben als stichteres de H. Clara (1194 – 1253) en Clara
betekent ‘de stralende, de lichtende’. De verwijzing naar de zon ligt dus voor
de hand. En ik hoorde eens van weerman Frank De Booser dat hij de vraag
gekregen had, waarom bracht men eieren en geen kippen? Eén van de
leefregels van de Clarissen was dat ze geen vlees mochten eten. En dus
werden het eieren.
Als weerman kon hij de vraagsteller geen garantie geven dat het echt zou
helpen, maar het is in elk geval een mooie traditie, besloot hij en hij voegde
er nog een mooie spreuk aan toe: Eieren voor Klaarke, goed weer voor het
paarke.

Bijgeloof of niet?
We zitten daarmee meteen op de grens tussen geloof en bijgeloof en dat
laatste is volgens de dikke van Dale niet-religieus traditioneel geloof aan
bovennatuurlijke werkingen of verschijnselen, met name zulke die in het
menselijk leven ingrijpen. Het is inderdaad ingrijpend als je daar staat in je
beste pak sinds jaren en je krijgt een regenbui op je nek. En dan heb ik het
nog niet over het meestal nogal onthullende toilet van de (jonge) dames.
Wie met de auto rijdt loopt gevaar om in een verkeersongeval betrokken te raken en vroeger raadde ons moeder aan om een schapulier van
Sint-Christoffel in je auto te leggen, je weet wel die heilige met een stoer
figuur die een kind, of zelfs het Jezuskind, op zijn schouder over het water droeg. Daar was nog sprake van geloof. Maar als een chauffeur een
poppetje in zijn auto hangt om hem voor ongelukken te behoeden dan
hebben we met puur bijgeloof te maken. Echt bijgeloof was het ook
wanneer Jean-Marie Pfaff als keeper van KSK Beveren alleen voor de
wedstrijden hetzelfde bijna tot op de draad versleten onderhemdje aantrok
omdat dat onooglijke kledingstuk hem geluk bracht.
Om nog te zwijgen over toneelspelers. Met je rechtervoet eerst uit de
kleedkamer stappen was gegarandeerd oorzaak van u te verspreken in
het stuk of erger nog, van een ongeval tijdens de opvoering. Je stond aan
dezelfde gevaren bloot als je in de kleedkamer je schoenen op een stoel
zette of wanneer je over de schouder van een collega keek die zich
opmaakte voor de spiegel.
Dat men vroeger meer dan nu in weerspreuken geloofde zal je wellicht
ook wel in de gaten hebben. Wie hecht daar nu nog geloof aan? Vroeger,
in een agrarische samenleving, hing van het weer nog een gedeelte van je
broodwinning af. En trouwens, nu heeft men liefst wel een tuintje maar dan
eentje om in de zon te kunnen zitten maar bijkomende vierkante meters
oppervlakte veroorzaken niets dan werk en last. En lust je graag aardbeien
dan heb je in de omgeving van Melsele maanden aan een stuk verkoopsstalletjes langs de weg, al dan niet geautomatiseerd. Waarom zou je je
nog druk maken om droogte in de plantperiode of stralende zon bij het
plukken? En trouwens de vruchten die je zopas gekocht hebt, zien wellicht
voor de eerste keer in hun korte leven de echte open lucht.
RP

Zoals de naam al doet vermoeden, werkt een microgolfoven
met elektromagnetische golven. Een elektromagnetische
straling wordt gekenmerkt door frequentie (aantal golven
per seconde uitgedrukt in Hertz) en golflengte (in m). Ze zijn omgekeerd
evenredig met elkaar. Hoe groter de golflengte, hoe kleiner de frequentie.
De energie van straling is recht evenredig met de frequentie. Het spectrum
van lage naar hoge frequentie (van hoge naar lage golflengte) ziet er als
volgt uit:
Radiogolven – radar – microgolven – infra rood (warmte) – zichtbaar licht
(rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet zie regenboog) – ultra violet
- röntgenstraling (X-straling) – kosmische straling.
In het ultra-violet gebied
is er de scheiding tussen
niet-ioniserende en ioniserende straling. Vanaf
die frequentie wordt
straling gevaarlijk en kan
het schade toebrengen
aan ons lichaam.
En hoe zit het nu met
onze metalen? Microgolven hebben nl. de gewoonte om in metalen voorwerpen een elektrische stroom op te wekken. Als het voorwerp scherpe
punten heeft zoals een mes of een vork, dan gaan de ladingen zich daar
ophopen en als die een kritische grootte bereiken, slaat de spanning door
en krijgt men vonken en vuurwerk. We raden dus aan om je wetenschappelijke hang naar experiment in te tomen en vooral geen metalen bestek in
de oven te plaatsen. Spectaculaire bliksemschichten zijn het gevolg, maar je
kunt het experiment niet meer herhalen, toch niet met dezelfde oven.
WA

Beu
We houden niet van woorden die eindigen op eu. Het woord ‘beu’ is een van
die zeldzame voorbeelden die niet veel aan muzikaliteit te bieden hebben.
Het enige waar het goed voor is, is als onomatopee (klanknabootsing) voor
het geluid van koeien.
We houden niet van mensen die van alles beu zijn. Volgens het woordenboek
betekent ‘iets beu zijn’, meer dan genoeg van iets hebben (gehad). Als het
menu te weinig gevarieerd is of wanneer een collega voortdurend in herhaling valt. Ik ben zijn gezeur zo beu als koude pap. Voor die betekenis hebben
we tegenwoordig de woorden ‘moe’ en ‘zat’ of nog sterker ‘iets spuugzat’ zijn.
Naar de oorsprong van dit woord is het voor etymologen een beetje gokken.
Waarschijnlijk is de carrière van het woord begonnen als tussenwerpsel zoals
‘bah’ of ‘boh’. In de veertiende eeuw bestond het woordje ‘boy’ dat toen ook
al wees op een slecht humeur. ‘Het hevet mi boy’, ik heb het land, ik ben ontstemd. Zich boy maken betekent zoveel als ‘zich boos maken’.
Misschien willen de koeien in de weide uitdrukken dat ze dat saaie dieet van
gras kotsbeu zijn.						
WA

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

Met de overstap naar het winteruur zijn we plotseling in de donkere en
lange herfstavonden aanbeland. Het gure en wisselvallige weer in deze periode draagt ertoe bij dat we ons wat vlugger in de gezellige warmte binnenshuis
terugtrekken. Maar tussen de buien door en tijdens de mooiere dagen is er in de
tuin nochtans nog veel werk aan de winkel.
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het stilaan winterklaar
maken van de tuin. Om te beginnen heb ik, zoals trouwens elk jaar, een draadkorf rond de mammoetbladplanten (Gunnera manicata) geplaatst. Deze
prachtige planten aan de vijverrand met hun enorme bladeren komen uit
vochtige gebieden in Brazilië en zijn niet winterhard. De bladeren worden
afgesneden en omgekeerd op de wortels gelegd. Daarop komen tot een kleine
halve meter dik de afgevallen bladeren van de andere bomen in de tuin te liggen.
Die zullen daar blijven tot alle gevaar op vorst is geweken. De nieuw gegroeide
jonge bladeren zullen dan meestal al een stuk door dat bladerdek gegroeid zijn.

zoals ‘Hawkshead’ en ‘Whiteknights’ Pearl’, die met hun subtiele kleurencombinaties van wit, zeer lichtroze en lichtpaars eruit springen. Die staan reeds vanaf half
juni te bloeien en zelfs nu hangen er nog honderden belletjes aan. Zonder meer
aanraders!

Fuchsia paniculata.

Mammoetblad.
Ik ben ook al stilaan begonnen met het rooien van de wortelknollen van de
dahlia’s. Deze zonnekloppers uit Mexico, het zijn trouwens de nationale bloemen
van dat land, hebben het deze zomer naar hun zin gehad en hebben prachtig
gebloeid. Ideaal zou zijn om te wachten tot na de eerste lichte nachtvorst om
de knollen op te graven. Dan bewaren ze beter. Maar dan wordt het meestal een
race tegen de klok om alles snel uit de grond te krijgen. Daarom begin ik er nu al
aan, nadat de overgebleven bloemen afgesneden en in een vaas beland zijn. De
wortelknollen worden dan, voorzien van hun naamkaartje, in een bakje droog
maar vorstvrij bewaard tot ze half mei weer de grond in gaan.

De meeste fuchsia’s komen van Zuid- en Midden-Amerika. Op reis zag ik ooit
Fuchsia paniculata staan in het tropisch nevelwoud van Costa Rica op een hoogte
van meer dan 2500 meter. Daar worden ze bestoven door kolibries die met hun
lange tongen de nectar uit de buisvormige bloemetjes halen. Wat later kon ik zo’n
plant op de kop tikken in de plantenshop van arboretum Kalmthout. Die staat
nu reeds enkele jaren in pot op mijn terras en bloeit bijna het hele jaar door. Echt
mooi. En de zwarte bessen die na de bloei verschijnen worden verslonden door
de merels, ze zijn er gek op.
Een plant die op fuchsia gelijkt en
Kaapse fuchsia genoemd wordt
maar er helemaal geen familie
van is, is Phygelius aequalis. Je ziet
ze alsmaar meer verschijnen in
tuinen. Het is een struikje met
mooie buisvormige bloemen dat
graag in de zon en wat vochtig
staat en dan ook overdadig kan
bloemen. Mits wat bladeren op de
wortels overleeft het perfect onze
winters. Het bloeit zoals fuchsia
op het hout dat in hetzelfde jaar
gevormd wordt, dus na de winter
afknippen op twintig centimeter
en de plant kan weer aan de slag.
Fuchsia ‘Whiteknights’ .

Nog een tip: bij uitgeverij Terra
verscheen onlangs het boek ‘Liefde voor Dahlia’s’ van de schrijfsters Katja Staring,
Linda Van Der Slot en Marlies Weijers. Een schitterend boek vol prachtige foto’s en
heel nuttige info voor mensen die houden van deze excentrieke koninginnen van
de nazomer. Ze zijn volledig terug van nooit weggeweest. En eigenlijk is het een
boek voor iedereen die houdt van planten en mooie dingen. Doen we dat niet
allemaal?

François

Kaapse Fuchsia.
De fuchsia’s of bellenplanten die in de plantenbakken en in de hangmanden
stonden moeten eveneens naar binnen. Die verdragen geen graadje vorst. De
grotere struikvormige soorten zoals de magellanica’s kunnen gerust buiten blijven, die zijn wel winterhard. Tegenwoordig heb je daarin heel mooie soorten

Boeketje dahlia’s.
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Muziek verzacht de zeden

In 1961 werd een LP uitgebracht waarop de allereerste opnames van Robert Johnson – die veel vroeger op 78 toerenplaten werden geperst – zijn
verzameld. Deze release is het begin van een grote sixties-bluesrevival
in de USA, maar ook in Groot-Brittannië. Daar is Alexis Korner – in mei
1940 als twaalfjarige knaap van Turkse, Griekse en Oostenrijkse afkomst
in Londen beland – de grote motor achter de opkomst van de blanke
blues. Met zijn band “Blues Incorporated” ligt hij aan de basis van de carrières van leden van The Rolling Stones, The Small Faces, Led Zeppelin en
Manfred Mann. Hij opent in 1962 zijn eigen club in Londen waar, naast
aanstormend Brits talent, ook Amerikaanse meesters als Muddy Waters
en Sonny Boy Williamson spelen. Het is in deze muzikale omgeving dat
o.a. de hierboven genoemde bands vorm krijgen. Ook The Yardbirds is
zo’n groep. Gitarist van dienst is Eric Clapton… Clapton werd door zijn
grootmoeder opgevoed en kwam er op zijn negende achter dat Patricia
eigenlijk niet zijn zestien jaar oudere zus is…maar zijn moeder.
Als hij een jaar of vijftien is, maakt hij kennis met de muziek van Robert
Johnson. Tot zijn grote spijt kan Clapton de liedjes van Johnson niet spelen. “Het was gewoon te krachtig, te diep. Ik was er nog niet klaar voor”.
Uiteindelijk heeft hij toch de moed om de meest overzichtelijke riff van
Johnson te spelen:
“Cross Road Blues”.
Omdat hij vindt dat The Yardbirds te veel het pad van de blues verlaten,
neemt hij in 1965 afscheid van de band. In John Mayall – in 2019 nog op
tournee in België - vindt hij een echte bluesbroeder en Clapton wordt lid
van diens band The Bluesbreakers. Zijn gitaarspel brengt sommigen zo
in beroering dat de slogan “Clapton is God” voor het eerst wordt waargenomen. (Tussen haakjes, zelf ben ik nooit zo ’n fan geweest van Clapton.
Sorry buurman.)
Nadat hij ook The Bluesbrakers
heeft verlaten neemt hij een aantal nummers op met een band
onder de naam Powerhouse. In
die groep zitten onder andere
ook Steve Winwood en Jack Bruce.
In 1966 neemt de groep Johnsons nummer voor de eerste
maal op. Het heet nu “Crossroads” en de band is Eric Clapton & The Powerhouse. Clapton speelt het
nummer heel gedreven en gejaagd alsof de duivel hem daadwerkelijk op
de hielen zit…
Na een aantal heel moeilijke jaren waarin Clapton – mede door zijn heroïneverslaving – diep wegzakt, organiseert The Who-gitarist Pete Townsend in 1973 een comebackconcert in Londen. Het slotnummer van het
concert (Eric Claptons Rainbow concert) is “Crossroads”.
Clapton, een tijdje achtervolgd door de duivel, lijkt te ontsnappen…
Paul Verelst

Coronalert app

Het is alle zeilen bijzetten om de crisis te bedwingen. De Coronalert
app is een instrument dat beschikbaar is vanaf 30 september. De app
waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die
besmet is met het virus en draagt zo bij tot een eﬃciëntere contactopsporing.
Meer informatie https://coronalert.be/nl/hoe-werkt-het/ en https://
coronalert.be/nl/.
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crYPtO 70: ZOek Het wOOrd (O

PLOssing in dit nUMMer)

ZeLfde nUMMers ZiJn ZeLfde Letters

KRUISWOORDPUZZEL 245
HORIZONTAAL:

(1) bakje troost (5) zweertje in de mond (8) rivier
(Portugees) (9) in opdracht
(10) beweegbaar handvat
waarmee een machine
wordt bediend (13) afkorting van Frederik (14) zonnegod (15) zuurdeeg (17)
deel ve bloem (18) door
anderen aanvaarde macht
(20) Radio Nacional de
España (21) oosterlengte
(22) (radio) afkorting van
frequentiemodulatie (24)
platenmaatschappij
~
recordings (26) aluminium
(27)
bespotting
(28)
bedrijfsleider in een hotel,
restaurant enz. (30) digital
theatre system (31) stof
(32) bestuursvoorzitter

VERTICAAL:

(2) uitvoerig redeneren (3) beslissende wedstrijd (4) federale overheidsdienst (6)
bedrijf (7) dicht (11) en dergelijke (12) bouwspeelgoed (13) rode muts met kwastje (16)
zout (Fr) (17) cirkelvormige lijn (19) denkbeeldige lijn die twee gebieden scheidt (22)
taart (23) aromatische plant (24) boodschapper (25) vervoermiddel (26) papegaai (29)
Europees Kampioenschap

OPLOssing krUiswOOrdPUZZeL 244

Wilde

20

nou ies wa weten?
vraagjes aan

Richard Willems ° 1946
Beverenaar van de zesde generatie. Bedrijfsleider op rust (voor
mijn part mag men dat gerust
met ‘ij’ schrijven), heemkundige,
auteur van meerdere boeken en
artikels over geschiedenis en erfgoed, gediplomeerd stadgids
Antwerpen en gids van de
gemeente Beveren. Behaalde in
1982 het brevet van International Private Pilot en vloog bijna
tien jaar met heel wat Beverenaars boven het Waasland.

Richard Willems

Welke strip las/lees je het liefst?
Niettegenstaande ik veel strips van Suske en Wiske las, vond ik Kuifje de Rolls Royce onder de stripverhalen.
Welk is je lievelingsgerecht?
Vlaamse keuken: stoofvlees of koninginnenhapje (gelijk vroeger in de Reynaert)
met zelfgemaakte frietjes.
Wat was je aangenaamste ervaring?
De geboorte van mijn zoon en dochter en in uitbreiding de geboorte van onze
kleinkinderen.
Lievelingsland/stad/gemeente?
Frankrijk: het is dichtbij en heeft zowel zee, bergen als topgastronomie en uiteraard mijn geboortedorp Beveren.

Bestuurs- en redactielid van de
Hertogelijke Heemkundige Kring
Land van Beveren, medewerker
‘Archief de Bergeyck’ en bestuurder van de Raad van Bestuur Culturele Centra Beveren. Sinds
2016 voorzitter voor Vlaanderen
van het Europees Cultureel Netwerk ‘Saint-Martin de Tours’
erkend door de Raad van Europa.
Van jongs af actief in het verenigingsleven: scoutsleider, gewezen voorzitter en oprichter van
de gemeentelijke jeugdraad, erehoofdman van de Orde van het
Pilorijn, lid van het Koninklijk
Sint-Maartenscomité Beveren en
erelid Rotary Beveren. In 2004
opgenomen in de Orde van de
Wase Raap en in 2016 bekroond
met de Cultuurboom van de
Gemeente Beveren. Gehuwd,
vader van twee toffe kinderen en
grootvader van vier schatten van
kleinkinderen.

Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Op welk vlak? Als politieker op lokaal vlak burgemeester Marcel Van der Aa die
samen met enkele verlichte geesten ervoor gezorgd heeft dat Beveren niet geannexeerd werd door Antwerpen, als wetenschapper Philipus Verheyen van Verrebroek, als kunstschilder de fenomenale Théo Van Rysselberghe en als filantroop
Pater Damiaan.
De sympathiekste Beverenaar? Alle inwoners die vriendelijk en tolerant zijn.

Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Reizen, poëzie, schilderen en eenmaal in de week een pint gaan drinken met
vrienden in een volkscafé. (Covid19 stak daar een stokje voor).

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
(kan van alles zijn, zelfs een café)
Zonder twijfel kasteel en park van Cortewalle.
Van jongs af zowat mijn tweede thuis.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Wannes Van de Velde en operagezelschappe.n
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
‘Lascia ch’io pianga’ van Georg Frederic Handel, zeker als het gezongen
wordt door Liesbeth Devos, onze
Beverse sopraan van wereldformaat.
Welke sport beoefen(de) je?
Ik ben nooit een echte sportfreak
geweest. Buiten enkele jaren tennis
was sportbeoefening niet aan mij
besteed.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Om het met de woorden van Jacques Brel te zeggen: ‘Le plat pays qui est le mien’
en de Noordzee om er te genieten van de natuurelementen en er tot rust te
komen.
Wat is voor jou geluk?
Harmonie tussen toestand en behoefte.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een glas Gevrey-Chambertin Premier cru, maar gezien deze godendrank niet
meer te betalen is, kies ik voor Orval, voor mij bij elke slok een mystieke ervaring
die me doet denken aan mijn jeugd en aan de meerdere bezoeken aan deze schitterende abdij.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Afhankelijk van de weersgesteldheid beide.

Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Eigenlijk niemand: ten eerste zou de maan hierdoor haar romantisch aureool verliezen en wat je jezelf niet aandoet, doe je iemand anders ook niet aan.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
De overstroming van 1953 in Melselepolder waar ik met mijn vader Gabriël naar
het opkomende water ging kijken.

Welke sport zie je liefst op TV?
Eddy Merckx maar wat Beveren betreft zal de generatie van Wilfried Van Moer,
Jean Janssens en Robert Rogiers tot mijn verbeelding blijven spreken.
Wie is je meest geliefde sportfiguur van alletijden?
Gerard Buyl.
Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Wit: het is eigenlijk geen kleur maar de som van alle kleuren van het spectrum
en als geur ga ik voor de zacht bedwelmende geur van de kamperfoelie op een
warme zomeravond.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
non fictie ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo, fictie ‘De naam van de Roos’ van
Umberto Eco.
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IN MEMORIAM

WIN HET GEWICHT VAN DE POMPOEN IN AANKOOPCHEQUES

Bob Noens

Bob Noens werd in Sint-Gillis geboren in
1947 en overleed op 18 oktober. Hij is de
vader van Tess. Bob Noens (den Bob) nam
in 1971 café De Meir in de Klapperstraat
over samen met zijn echtgenote Diane
Steenssens. Hij maakte van zijn hobby zijn
beroep. Het café sloot in 2012, dat maakt
van hem met bijna 42 jaar de cafébaas
met de langste staat van dienst. Nogal wat
verenigingen hadden er hun stek. Een pronostiekclub, spaarkas/lottospel, wielerclub, voetbalclub ‘FC De Meir’. Er was ook een zaaltje naast het café dat gebruikt
werd door de‘Vrijschutters’. Op zaterdag was er darts en elke eerste zondag van
de maand hield de ruilclub van de Beverse Verzamelaars haar ruildag. De‘Country
en Line Dancers’maakten er ook gebruik van. Mensen uit de buurt stichtten er‘De
Bolhoedenclub’; ze kwamen wekelijks samen en zongen liedjes. In pais en vrede,
wie over de oorlog zong mest een tournee generale betalen.
Hij dronk graag een pintje mee. Wie hem gekend heeft weet dat hij altijd vriendelijk
was tegen zijn klanten. Het maakte hem tot een van de meest geliefde Beverse cafébazen. Hij was ook één van de trouwste lezers van De Beverse Klok. In onze uitgave
‘Van Staminee tot café, deel 2’prijkt hij dan ook op de cover (© Gerda Drieghe). Zo
zullen mensen Bob blijven herinneren.
WA

Peter Houttequiet

Op vrijdag 23 oktober overleed dhr. Peter Houttequiet
op 56 jarige leeftijd. Hij begon zijn loopbaan als patissier bij Wittamer in Brussel om daarna, als medezaakvoerder van de garage Houttequiet de verkoop van
auto’s in goede banen te leiden en met succes. Toen
gezondheidsproblemen opdoken, besloot hij het wat
kalmer aan te doen en nam hij samen met zijn echtgenote Sabine‘De Fijnkost’over in de Oude Zandstraat. Ze
deden dit vijf jaar met veel enthousiasme en jovialiteit. Eind 2015 besloten ze samen
van het leven te genieten. Die gelukkige periode duurde niet lang genoeg want
in mei 2019 werd Peter ongeneeslijk ziek. We hebben hem gekend als een harde
werker, Bourgondiër en levensgenieter. Peter was altijd klaar voor een lach en een
zwans, ongedwongen en vriendelijk. Hij kon met iedereen overweg, rang of stand
speelde voor hem geen rol. Peter laat zijn echtgenote Sabine Van Goethem en twee
kinderen Sophie en Louis achter.
JB

Wie de Warande in Beveren doorwandelt ziet onmiddellijk een reuze pompoen opgesteld. De handelaars van de Warande hebben er een wedstrijd
aan gekoppeld. Wie het gewicht kan raden van deze uit de kluiten gewassen pompoen, wint het gewicht ervan in aankoopcheques. Vroeger
schatte men het gewicht van een kalf of een jong koe door haar eens ‘op te
kwikken’. Dat zal met deze zware jongen zeker niet gaan.

L(i)evenswerk

Davy De Witte wil moed en een positieve boodschap brengen in deze moeilijke tijden met een
boek met tekeningen en uitspraken gelinkt aan
uiteenlopende beroepen. Er zitten ook beroepen
bij van mensen die zwaar geraakt worden of
betrokken zijn in deze crisis, zoals een cafébaas
of een verpleegkundige of een viroloog. Een
mooi geschenk voor een verjaardag of eindejaar
of Valentijn…
Twee figuurtjes staan centraal. De duivelse kat
Corona die symbool staat voor al het slechte,
voor het ongeluksvirus. De hond Cassius is het
engeltje dat het virus verslaat.
L(i)evenswerk telt 64 pagina’s
Full colour
Vaste boekenprijs 12,99 euro
Auteur Davy De Witte (0474 624 302)

Fernand Stuer

Op 17 oktober overleed onverwacht thuis in zijn woning
in de Ropstraat Fernand Stuer. Hij was te Haasdonk
geboren op 12 februari 1931. Hij was 62 jaar de lieve de
echtgenoot van Irena De Permentier. In zijn mooi gezin
met 6 kinderen vond hij zijn hoogste rijkdom.
Hij was diensthoofd van de dienst Bevolking in het gemeentehuis van Beveren,
dezelfde dienst waarop hij ook gewerkt had tot aan de fusie in zowel het oude als
in het nieuwe gemeentehuis van Haasdonk.
Hij was oud-speler van Red Star Haasdonk, was lid van toneelvereniging Tassijns
en van het Boerenkrijgcomité, secretaris en penningmeester van de Haasdonkse
Schuttersvereniging en onlangs werd hij nog gevierd als langst levend lid van
Davidsfonds Haasdonk.
Op het rouwprentje noemen zijn kinderen hem‘(t)rots van de Stuerkes’en zij
eindigen met:
‘Dag warme man, je hart was broos
Maar groter dan groots.
Die laatste fonkel in je ogen
Zullen we nooit vergeten.’
RP

WA

Zoekertje
Een abonnee van onze krant is op zoek naar foto’s, mag ook een groepsfoto zijn. Het gaat over volgende mensen:
Victor Heyndrickx, geboren op 13 maart 1839 te Melsele en overleden op
3 oktober 1884, zoon van Jozef Heyndrickx en Barbara Schelfhout.
Blondina Steenssens, geboren 27 februari 1861 te Haasdonk en overleden
op 22 november 1933 te Melsele. Zij is de echtgenote van Victor en de
dochter van Carolus Steenssens en Fidelia Van Hove. Blondina huwde later met Augustus Maes (3 februari 1850 Zwijndrecht-4 juni 1908 Melsele).

SPORT ANDERS

In Beveren zijn zaterdagnamiddag 24 oktober de laatste deelnemers van
de Tour of Hope aangekomen. Dat is een fietstocht die de voorbije weken
alle 38-Levensloop-gemeenten in België aandeed. De Tour of Hope Bike Pro
was het alternatief voor de afgelaste Levenslopen. Al was het de renners
niet om de sportieve prestatie te doen. Ze wilden vooral de nood aan
kankeronderzoek onder de aandacht te brengen en zamelden bij hun
actie bijna 55000 euro in.
RP
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Heb je informatie of foto’s, stuur ze door naar onze redactie wilfried.
andries@telenet.be

WA

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Zwitsers op de Freethiel.
Zwitserse voetballers zijn eerder een zeldzaamheid in het Belgische voetbal,
ook in Beveren. Dit seizoen staan er twee Zwitsers op de loonlijst van WaaslandBeveren, LEONARDO BERTONE en MICHAEL FREY .
Verdedigende middenvelder Bertone komt over van het Zwitserse Thun,
aanvaller Frey van het Turkse Fenerbache.
Michael Frey, bijgenaamd de Tank, heeft ondanks
zijn nog maar 26 jaar al een lange loopbaan achter de
rug. Met 50 jeugdselecties voor Zwitserland op zijn
palmares, debuteerde hij op zijn 17de in de eerste
ploeg van Young Boys Bern met een goal tegen Sion.
Het seizoen daarop was hij een vaste waarde bij Bern
(31 matchen) , speelde ook nog eens 10 matchen in
de Europa League (tegen ondermeer Liverpool). De
bevestiging het jaar daarop (9 competitiegoals in 33
matchen) leverde Frey een transfer op naar Lille OSC.
De Fransen betaalden eind augustus 2014, 3 miljoen euro voor de 20-jarige aanvaller. Zo werd Frey dat seizoen ploegmaat van
ondermeer Origi. Na een goede heenronde met ook bij Lille Europese matchen
(tegen Krasnodar en Everton) sloeg in januari 2015 het noodlot toe : een zware enkelblessure hield Michaël meer dan een jaar van de velden. Eind januari
2016 leende Lille hem uit aan het Zwitserse Luzern (17 matchen, 4 goals). Een
terugkeer naar Lille zat er echter niet meer in. Voor 500.000 euro werd Young Boys
Bern terug zijn club. Het werd opnieuw een succes aan de zijde van Leonardo
Bertone (12 goals in 33 competitiematchen, 8 Europese wedstrijden). Die lijn
werd doorgetrokken in 2017-2018 bij Fc Zurich (waar toen Yapi Yapo nog actief
was). 16 goals in competitie en bekerwinnaar met Zurich (tegen ex-club Bern)
brachten hem terug op de radar. Uiteindelijk betaalde het Turkse Fenerbache
(waar de Nederlander Cocu toen trainer was) 2,6 miljoen euro voor Frey die
een vier-jarig contract kreeg. Met 3 goals in 20 matchen bleef hij onder de
verwachtingen in Turkije (hij scoorde dat jaar ook nog twee keer tegen
Anderlecht in de Europa League) en werd daarom in het seizoen 2019-2020 verhuurd aan de Duitse tweede klasser Fc Nurnberg (ook Leeds en Middlesborough
waren in de running). Het huidige seizoen startte Michaël nog bij Fenerbache
(1-2 winst op Rizespor) maar op 1 oktober begon zijn avontuur in Beveren.
Met Leonardo Bertone krijgt Michaël Frey
een land- en leeftijdsgenoot, maar ook exploegmaat aan zijn zijde. Afkomstig uit
Wohlensee werd Leonardo door de scoutingscel van Young Boys Bern opgepikt op
zijn tiende. Hij werd 12 keer Zwitsers jeugdinternationaal en 13 keer belofteninternationaal. Op zijn 18de zat hij al op de bank bij de Europese wedstrijden van Young
Boys Bern. In 2014-15 speelde hij met Bern 10 Europa Leaguematchen en scoorde tegen het Napels van Dries Mertens (ook het Everton van Lukaku en Mirallas
waren tegenstanders toen). Ook de vier seizoenen daarop werd er met Bern
telkens Europees gespeeld en Bertone komt zo aan 31 Europese wedstrijden. In
de lente van 2019 verhuisde hij verrassend naar de USA om er bij de nieuwkomer in de MSL (Major Soccer League) CINCINNATI aan de slag te gaan. Met een
geweldige volley schoot hij zichzelf in de geschiedenisboeken want op 2 maart
2019 scoorde hij de allereerste goal voor Cincinnati ooit in de MLS tegen Seattle
Sounders. In januari van dit jaar keerde hij terug naar Zwitserland en speelde 18
matchen voor Fc Thun. Leonardo tekende een drie-jarig contract bij WB.

Eerste grote ronde voor Brent Van Moer.
Terwijl Thomas De Gendt in de Giro uitpakte met
een derde plaats in de eindstand van de bergprijs,
en ook nog eens bekroond werd als meest strijdlustige renner van het peloton, begon de 22-jarige
Brent Van Moer aan zijn allereerste grote ronde,
de VUELTA. Brent is prof sinds juni 2019 maar zag
door Corona zijn programma van dit jaar fel inge-

kort worden. Op klassiek gebied kon hij niet klagen want hij reed dit seizoen de
Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, de Waalse Pijl, Luik-BastenakenLuik, de Brabantse Pijl en Gent-Wevelgem. Wat rittenkoersen betreft kwamen dit
seizoen aan bod de Ronde van Valencia en de Ronde van Algarve. In de Dauphiné
viel Brent uit na een val in de eerste rit. Met de Ronde van Spanje betwist hij dus
voor het eerst een grote ronde…voor een jonge renner een belangrijke mijlpaal
in de loopbaan. Nog meegeven dat Brent Van Moer vorig jaar zevende werd in
het eindklassement van de Ronde van Denemarken bij de profs. Als junior won
hij ooit de internationaal vermaarde Vierdaagse van Kontich (met een ritzege er
bovenop).

Gele ditjes,

blauwe datjes.

De vzw KSK Beveren pakt deze maand
uit met haar ZEVENDE nummer van
CATENACCIO, 94 pagina’s alternatieve
voetballectuur. Op de cover prijkt een
80-jarige oude dame uit Palermo die
zwaait met de roze vlag van cultploeg
Palermo Calcio waarover het hoofdartikel gaat. Verder wordt de geschiedenis van RWDM, terug op profniveau en die van Racing Gent, de oudste club uit Gent uit de doeken gedaan.
In de vurige stede Luik ging de redactie op zoek naar oude stadions : Milmort,
Queue -Du-Bois, Montegnée (ooit nog bekertegenstander van SK Beveren),
Tilleur (waar het Belgisch voetbalavontuur van Heinz Schonberger begon).
Het blad laat U ook kennis maken met “Common Goal”, een beweging die
voetballers aanzet om 1% van hun maandelijkse inkomsten af te staan aan zorgvuldig gekozen sociale projecten rond voetbal. Tot slot een sfeerreportage over
voetbal in Frans-Vlaanderen . Begin vorige eeuw was Roubaix de textielhoofdstad
van Europa en in Frankrijk een voetbalhoofdstad omdat de fabriekseigenaren
ook geld staken in voetbalploegen. Naast Roubaix was er ook nog Tourcoing en
Hazebrouck. Voor meer info kunt U terecht op www.catanaccio-magazine.com.
Verder in dit nummer vindt U een “in memoriam Bob Noens” van onze hoofdredacteur. In deze rubriek past ook wel het IM van de site van KSK Beveren dat als
volgt luidde …voor vele oudere Beverensupporters was Café De Meir een begrip
dat voor altijd verbonden zal zijn met de Freethiel. Bob hield de zaak open tussen 1972 en 2012, een periode waarin onze club werkelijk alle hoogtes en laagtes heeft doorstaan en waarin menige overwinning werd gevierd aan de toog
bij “den Bob”, het dichtstbijzijnde volkscafé dat grensde aan het stadion. Café De
Meir vierde absolute hoogdagen in de gouden periode van Beveren waarbij de
volkstribune zich nog bevond aan de zijde van de Klapperstraat en alle thuissupporters al uren voor de match hun pintjes gingen drinken bij den Bob. In de
jaren 90 verhuisden de thuissupporters naar de andere kant van de Freethiel.
Tijden veranderden en de haast Britse charmes van de Freethiel en de omliggende
straten vervaagden tot het flauwe afkooksel van wat het Belgische profvoetballandschap tegenwoordig is geworden :combiregeling, maandagavondmatchen
en zeker niet al te veel animo voor en na de match.
In wezen waren Bob en zijn café het laatste restant van de gouden periode
van KSK Beveren. Wie er na zijn shift binnenkwam had een grote kans er met
voetbal geconfronteerd te worden door een supporter, voormalig speler of zelfs
belangrijk bestuurslid. Heerlijke debatten met den Bob als gevatte moderator
tussen pot, pint en topbiljart door. Bob sukkelde al jaren met de gezondheid maar
bleef een graag gezien man in Beveren. Hij overleed op 73-jarige leeftijd. Langs
deze wensen we alle nabestaanden sterkte toe in deze moeilijke tijden…. Bob
verliet ons op de vooravond van de nieuwe sluiting van alle café’s… symbolischer
kan niet.
Op 22 oktober overleed op 85-jarige leeftijd ANDRE MEUL. In de jaren zeventig
maakte hij deel uit van het jeugdbestuur van SK Beveren waar zijn zoon Dirk in
die periode tot de uitblinkers behoorde (hij maakte nadien in provinciale een heel
mooie loopbaan). André was ook de schoonvader van wijlen Marc Baecke. Langs
deze weg betuigen we onze deelneming aan de familie Meul.
RB
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Vlaamse Kerststallencultuur als immaterieel erfgoed
Ondanks de corona crisis hebben de verantwoordelijken van de Vlaamse
Kerststallenvrienden “Stella Duce” niet stil gezeten. Integendeel we moesten
in ons kot blijven zodat we veel achterstallig werk hebben kunnen inhalen.
Als vereniging hebben we alle erfgoedcellen van Vlaanderen uitgenodigd
om ons te helpen de buitenkerststallen van Vlaanderen in kaart te brengen.
Er zijn heel veel positieve reacties op gekomen.
De kaart is dus voor zover bijgewerkt. U kunt het bekijken op volgende link
https://drive.google.com/open?id=1t_DbnBEcdjNMP5Z8t413PIyW0W9GKj6
M&usp=sharing
Iedereen kan ons ook nog verder helpen! Staat er in jullie gebied een buitenkerststal – en deze staat nog niet op de kaart -stuur een foto door en noteer
er de volgende gegevens bij:
Locatie: adres
Periode: meestal van half december tot Driekoningen (tenzij anders
doorgegeven)
Sinds: jaartal dat de stal voor het eerst is gezet
Opgebouwd door: vereniging – familie - wijkcomité
Bijzonderheden: speciale opmerkingen zoals ‘beelden gemaakt door’ of ‘elke
tweede kerstdag in de namiddag hulde en zang aan de stal’.
Stuur dit alles op via mail naar holvoet.jan@telenet.be (Boomgaardstraat 2,
Melsele).
U kan ons nog wel verder steunen door eventueel foto’s/ gedichten/teksten –
rondom het kerstgebeuren - te publiceren op facebook “Leve de kerststal” en
“Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden “Stella Duce” vzw”.
Namens de Federatie van Vlaamse Kerststallenvrienden “Stella Duce”
Jan Holvoet , secretaris.

MEEVALLER UIT KALLO
Omwille van het Allerheiligen- en Allerzielenweekend stuurde André Heyrman uit Kallo mij volgend berichtje:
De firma Van De Berg doet zijn best en God deed de rest.
De werken op het viaduct over de E34 in Melsele zijn sneller klaar dan gepland (het mag ook al eens meezitten). Daarom zal vanaf vrijdag 30 oktober,
18 uur het verkeer van Melsele en Beveren terug via de gekende omleidingsweg door de polder richting het op- en afrittencomplex E34 en Kallo kunnen
rijden.
Met de hulp van de weergoden, zouden de werken klaar kunnen zijn tegen
eind november. Dan hebben we een veilige, nieuwe baan met vrijliggende
fietspade
RP
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‘t klokzeel
ONS VORIG KLOKZEEL…
’t Klokzeel in ons vorig nummer over de verdwenen banken in Haasdonk en
Kallo leidde tot een paar reacties. Jan De Roos schreef: wij hebben vrienden
in Kallo die dit probleem creatief opgelost hebben. Ze kopen voor bv 30
€ vlees bij de slager en betalen met de bankkaart €100 en zo bekomen ze
€70 cash geld.
En Cyriel Goossens, de gewezen kantoorhouder van KBC in Haasdonk, wist
ons te vertellen dat de 4 grootbanken in ons land samen een netwerk gaan
uitbouwen van bank-neutrale geldautomaten.
Het nieuwe netwerk moet ervoor zorgen dat 95 procent van de bevolking
een bankautomaat ter beschikking heeft binnen maximaal 5 kilometer.
De nieuwe automaten zullen zoveel mogelijk aan de buitenkant van de
bankkantoren staan. De eerste automaten komen er vanaf midden 2021.
Kallo- en Haasdonkenaren leven dus op hoop!
RP

Wat Blijft
Sotto voce
Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo'n pijn,
maar het afgesneden zijn.
Nog is het mooi, 't geraamte van een blad,
vlinderlicht rustend op de aarde,
alleen nog maar zijn wezen waard.
Maar tussen de aderen van het lijden
niets meer om u mee te verblijden:
mazen van uw afwezigheid,
bijeengehouden door wat pijn
en groter wordend met de tijd.
Arm en beschaamd zo arm te zijn.
M. Vasalis (1909-1998)

Zoektochten

De Hertenlaan mag zich opnieuw de Slimste Straat van Melsele noemen.
Er ontpopte zich een nek-aan-nekrace met de Trosbessenlaan, die pas in
de laatste ronde, de Aardbeibattle, het onderspit moest delven.
De quiz ging dit jaar bijna volledig digitaal en dus coronaproof door. De
deelnemers kregen de vragen doorgestuurd en hadden tot 30 september
om alle antwoorden te vinden. Er volgde ook een ‘Bake Off Melsele’. De
bakproef met uiteraard aardbeien als hoofdingrediënt moest thuis uitgevoerd worden. Een teamlid moest daarna het resultaat binnenbrengen
waarna een jury het gebak beoordeelde op presentatie, techniciteit en
smaak. Als derde en laatste onderdeel was er nog de ‘Aardbeibattle’ die in
de kapel van OC De Boerenpoort plaatsvond. Elk team mocht twee personen afvaardigen die de namen moesten memoriseren van alle Aardbeiprinsessen en hun eredames sedert het begin van de Aardbeifeesten. De
Hertenlaan bleek over het beste geheugen te beschikken en mag dus het
straatnaambordje De Slimste Straat van Melsele opnieuw uithangen

Van 15 juni tot 15 september waren er in onze gemeente twee zoektochten in het teken van Joos Vijd. De dienst Toerisme deed beroep op Freddy
Ongena die de vragen opstelde. Meer dan 1400 deelnemers gingen op
zoek. De Vijdlandroute bracht de deelnemers via filmpjes en podcasts op
10 locaties in een route van 35 km. Er dienden 35 vraagjes te worden beantwoord. 592 antwoordformulieren kwamen binnen, goed voor in totaal
40 prijzen voor een correct antwoordblad.
Kinderen werden niet vergeten. Voor hen was er een wandeltocht in het
teken van Joos Vijd en het poëzie-initiatief ‘Kom eens zien naar mijn vitrien’.
Dienst Toerisme telde 526 deelnemers en 298 ingevulde antwoordformulieren werden terug afgegeven. Een zoektocht veronderstelt winnaars, de
prijzen werden uitgereikt op 21 oktober.

°°°

De Rupelmondse Caro Smet (20) mag een jaar lang het kroontje van Aardbeiprinses opzetten. Haar eredames zijn Kayleigh Van Molle en Yasmine
De Wilde. De verkiezing werd virtueel gehouden voor de veiligheid. Niet
alleen de kroontjes werden doorgegeven dit jaar. Ook Jessy, Annick en Ilse
gaven na 5 mooie jaren de fakkel door aan Lauren, Bianca, Jordi, Marijke &
Jits.

Hier ligt de nieuwe afrit
Als je ’t maar wit….

Winnaar fietszoektocht: De Dobbelaer Tom uit Antwerpen. Hij won een
mooie fiets.
Winnaar kinderwandelzoektocht: Onghena Zenn (niet aanwezig) uit
Beveren. Hij won een step met rugzak.
De antwoorden van beide zoektochten zijn terug te vinden op www.beveren.be. Voor de fietszoektocht zijn de antwoorden geïllustreerd met foto’s.
WA

Oplossing Crypto 70:

Het grafschrift van de week:

Tom met schepen Inge Brocken

BOTTEN NAWOORD INSTINCT SPEELFILM BADMEESTER BIECHTSTOEL GROEPSREIS
BLAASTEST LOOPBAAN KLIPPER POEDEL DORST en dus … TOILETPAPIER

°°°
Gelukkig is de omleiding langs Vrasene voorbij. Op de E34 is het op- en
afritcompex volledig in orde. De omleiding in de polder ‘langs Singelberg’
is opnieuw in voege. Nog even en de rest van de Melseledijk is ook afgewerkt.
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‘t klokzeel
EEN GRAF IS EEN GRAF…

Het is de druilerige zaterdagmorgen van 23 oktober 2020
op de Gemeentelijke Begraafplaats in Beveren. Er is heel
wat bedrijvigheid. Er lopen heren en dames met emmers,
bussen schoonmaakmiddel, borstels en bezems en sommigen zelfs met tassen met reservekleding. Die laatsten
gaan zeker bleekwater gebruiken. Dat heb je wel nodig
als je een van die ouderwetse arduinen grafzerken proper
wil krijgen. Alles in het teken van de naderende feestdagen van Allerheiligen en Allerzielen.
In de gang waar mijn schoonouders begraven liggen
komt een zwarte kat met witte hals en witte poten van
tussen de struiken gekropen en wipt behendig op een
van de zerken waar een bloempot op staat, ze ruikt eraan
maar loopt verder van de ene op de andere zerk springend tot ze in een lage bloemenschaal water heeft gevonden waar ze gulzig van drinkt. Ik loop met een emmer
naar een van de ‘antieke’ pompen waar je water kan halen
voor de schoonmaak. Ik zie een nog jonge vrouw die per
fiets tot aan het graf van een van haar kennissen rijdt. Het
zijn daar recente graven met kleine grafstenen waaronder
de assen van de overledenen rusten. Ze haalt een borstel
uit haar boodschappentas en veegt de gevallen herfstbladeren zorgvuldig van de kleine grafsteen. Als ik met de
emmer water terugkom zie ik dat zij nu roerloos en ingetogen bij het graf staat dat ze zojuist schoonveegde en
dat wel van een van haar dierbaarste dierbaren moet zijn
.

…MAAR TUSSEN VERZORGD EN VERWAARLOOSD…

Als de zerk van mijn schoonouders netjes is stappen we
richting de overkant van het kerkhof waar mijn moeder
begraven ligt. Als ik even achterblijf is het om te zien hoe
lang een van mijn oud-leerlingen reeds overleden is. Veel
te vroeg natuurlijk. En zeggen dat die jongen zijn grootvader onlangs negentig geworden is. Het leven is raar en
niet eerlijk verdeeld, zeggen sommigen. Wie geluk heeft
en van een goede gezondheid geniet ‘kan het lang trekken,’ zeggen de mensen. Maar daar bestaan geen regels of
wetten voor.
En geen drie stappen verder zie ik het graf van een honderdjarige; jong en oud liggen op een kerkhof door
mekaar gemengd.

NEM NOU

Als iemand lang naar een geschikte
echtgenoot heeft gezocht en toch
getrouwd raakt wordt er nogal eens
gezegd: op elk potje/potteke past een
SCHILTSJEN/ SCHILKEN Dat woord is
het verkleinwoord van ons[R1] dialectwoord SCHEEL in de betekenis van deksel.
Wist je dat taalkundig gezien dat
‘scheel’ te maken heeft met ‘schedel’,
wat eigenlijk niet meer betekent dan
‘het deksel van onze hersenen.’ Zowel
scheel als schedel komen van het werkwoord scheiden. We bedoelen met die
twee woorden het bovenste dat afgescheiden kan worden. Maar anders bekeken zijn scheel en schedel de dingen
die toedekken. Wij bedoelen dat toedekken ook in het woord ‘oogschelen’
wat nogal eens gezegd wordt tegen
oogleden.
Waar ik geen verklaring voor weet is de
uitdrukking ‘azo een scheel, daar kunt
ge nu eens niets mee aanvangen’ en we
bedoelen een onmogelijk jongmens,
een onhandelbare kerel.
RP
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Ondertussen is mijn vrouw in gesprek geraakt met een
dame die ook schoonmaakgerief in haar tas heeft. Het is
niet daarover dat hun gesprek gaat. Ze kennen mekaar
van de bloemschiklessen bij Ferm en ze hebben het over
het wegvallen van de les van 21 oktober wegens het terug
toenemende Coronagevaar! En het was juist een les waarin ze een grafstuk gingen leren maken.

…IS EEN HEMELSBREED VERSCHIL.

Maar dan komt het schoonmaken weer ter sprake. De
dame is ontgoocheld in het feit dat de gemeente zo weinig zorg besteedt aan de graven van de oud-strijders uit
de beide wereldoorlogen.
-Je moet maar eens gaan kijken, zegt ze, het is een schande. Die oud-soldaten hebben hun leven gewaagd voor
onze gemeenschap en nu staan daartussen grafstenen
van mensen die waarschijnlijk geen familie meer hebben
die de zorg voor het graf zouden kunnen of willen op zich
nemen. De namen van die echte helden hebben ze wel
gebeiteld in steen maar hier en daar heeft mos, aanslag of
ander groen hun naam onleesbaar gemaakt.
-Een nonkel van mijn schoonvader, gaat ze verder, ligt
daar ook begraven en vorige week hebben mijn man en ik
die zerk een extra schuurbeurt gegeven. Wij kunnen dat
niet hebben dat die grafsteen er verwaarloosd bij ligt. Ge
moet maar eens gaan kijken. Dat zou voor de gemeente
toch geen groot probleem zijn om daar eens iemand met
een hogedrukspuit aan ’t werk te zetten.
We zijn, nadat we het graf van mijn moeder een beurt
hadden gegeven, in de kerkhofgangen van de oud-strijders gaan kijken. Het is zielig hoe sommige zerken erbij
liggen. En het was gelijk die dame gezegd had: de grootnonkel zijn graf lag er netjes bij en er waren er nog enkele
die zeer verzorgd waren. Sommige lagen zelfs met plastiek afgedekt, dat was misschien na een opknapbeurt
door een schoonmaakbedrijf. Zouden die Allerheiligen
afwachten om het terug te ontbloten?
Maar op 23 oktober was het of een groot deel van de
Beverse oud-strijders niet alleen overledenen maar ook
vergetenen waren.
RP

DE WEERBORSTEL OF
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN
Riekes zit in een park op
een bankje en zit
appelpitten te
knabbelen.
Er komt een Hollander naast hem
zitten en die vraagt: ‘Mag ik weten
wat jij aan het eten bent?'
-Appelpitjes' zegt Riekes.
-Waarom eet iemand nou in ’s
hemels naam appelpitten?
-Awel, zegt Riekes, omdat ge daar
slim van wordt.
-Verkoop je er niet een paar, vraagt
die Hollander.
-Geen probleem, zegt Riekes, voor
2,5 EUR per stuk.
-Wel, geef mij er dan 4, zegt de
Hollander, hij geeft 10 EUR en hij
eet zijn 4 appelpitjes op.
-Nou, zegt die Hollander wat later,
eigenlijk had ik voor 10 EUR heel
wat appels kunnen kopen, en dan
had ik de appelpitten er gratis bij.
-Ziede wel, zegt Riekes, het begint
al te werken.

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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