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Een lach en een traan
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Ludo Giels 90 toonde 90 kunstwerken, lees p.8

Ilse Van Halewijck

Wilfried Andries
In wiskunde is de kortste weg tussen twee punten een rechte. Minder exact maar
niet minder waar is dat de kortste weg tussen twee mensen humor is. Het is aangenaam vertoeven bij mensen met hetzelfde gevoel voor humor. Humor bestaat
in vele situaties, van de meest dramatische tot de meest onverwachte. Zwarte
humor, lachen met eigen miserie, lachen om te overleven. Lachen heeft te maken
met huilen. Daarom huilen we ook van het lachen of beter lachen we van het
huilen. De terdoodveroordeelde die naar het schavot wordt gebracht en onderweg zijn hoofd tegen een balk stoot zegt: ‘Dat begint hier al goed’. Wat voor de
ene lachwekkend is, vindt de andere maar niets. Ieder heeft zijn gevoel voor
humor. De ene lacht zich te pletter bij een aflevering van FC De Kampioenen en
geeft geen kick bij een conference van Wim Sonneveld.
Een schilder werkte zich met verfrol en verf uit de kleren. Een bezoeker vroeg
hem: waarom zo een haast? De schilder antwoordde: ik moet nog de ganse
muur doen en mijn verf is bijna op. Er zijn historische voorbeelden bekend van
fijne situatiehumor. Een vrouwelijk parlementslid zei tegen Churchill: ‘Als ik met u
getrouwd was, deed ik vergif in uw koffie’. Waarop Churchill antwoordde: ‘Beste
mevrouw, als ik met u getrouwd was, dronk ik hem uit’. Sportjournalist Ivan Sonck, die nu niet bepaald bekend stond als een vrolijke Hans, maar wel om zijn
droge humor, sprak ooit tegen iemand die hem had geschoffeerd: ‘Jij als buitenstander, wat vind jij van intellectuelen ?’

neemt afscheid van MA COPINE.
Op 4 februari verschijnt nummer 19 van de Beverse Klok , op diezelfde dag sluit
damesboetiek MA COPINE na dertig jaar definitief de deuren. Een goed moment om
eens een babbeltje te maken met Ilse Van Halewijck , oprichtster van de zaak en dertig
jaar op de bres voor haar tweede kind zoals ze het zelf graag noemt…een straffe
madam is het minste wat je van haar kunt zeggen.
Ilse is geboren en getogen in de Kloosterstraat in Beveren, verhuisde later met haar
ouders naar de Grote Baan in Melsele (rechtover waar vroeger meubelzaak Pultina
was). In 1974 belandde ze voor het eerst in de branche, op haar 15de deed ze vakantiewerk in een boetiek in de Antwerpse Carnotstraat. Ze was schoolmoe en besloot er te
blijven werken. Later nam haar broer de zaak over. In 1991 besloot ze in Beveren een
eigen zaak op te starten…geen sinecure voor een alleenstaande moeder (haar enige
zoon is PHILIP DECKERS die vijf jaar profvoetballer was, 3 seizoenen bij KSK Beveren en
2 jaar bij Berchem Sport).

Huilen en lachen zijn unieke signalen. Huilen is het eerste stemmingssignaal dat
we als zuigeling laten horen. Een zuigeling huilt als hij pijn of honger heeft, als hij
met een onbekende prikkel wordt geconfronteerd, als hij gedwarsboomd wordt
in zijn bedoelingen. Huilen hebben we met dieren gemeen: schel geschreeuw,
gegil, gepiep of gekrijs. Bij hogere zoogdieren gaan deze boodschappen gepaard
met karakteristieke angstgezichten.
Daarentegen is lachen of glimlachen een uniek signaal dat bij dieren niet of
nauwelijks bekend is en zich beperkt tot het spinnen van een poes of het spelgegrom van een chimpansee. Lachen en huilen beantwoorden aan totaal uiteenlopende stemmingen. Toch is de lachreactie ontstaan uit de huilreactie. Terwijl
huilen al van bij de geboorte aanwezig is (de mens is een geboren pessimist),
verschijnt het lachen pas na de derde of vierde maand. De betekenis ervan verandert naarmate we ouder worden. Is het aanvankelijk een reactie op het zich
fysiek goed en beschermd voelen, later kan het zelfs een gevaarlijk en krachtig
sociaal wapen zijn wanneer ‘om’ iemand wordt gelachen.
Psychologen hebben voortdurend hun hoofd gebroken over humor als wapen
om te overleven. Humor en tragiek, humor als overwonnen droefheid, als levenselixir van de onderdrukte. Of gewoon het speelse van een geboren humorist.
Helaas worden we meer en meer geconfronteerd op de buis met programma’s
met steeds dezelfde bv’s die het moeten hebben van banale humor vol dubbelzinnigheden, gekruid met een primair taalgebruik en een bulderende lach. Laat
ons één zaak niet vergeten: humor is een ernstige zaak.

Op 10 augustus 1991 opende Ma Copine de deuren in een pand in de Vrasenestraat.
Voordien was daar een cosmeticazaak van Yves Rocher. Ilse moest op zoek naar een
naam. Ze kwam uiteindelijk uit bij Ma Copine : ze wilde een Franse naam, iets vrouwelijks, niet te chic en vriendelijk klinkend. Een paar keer per maand reed ze met haar
klein wagentje naar Parijs om er aankopen te doen voor haar boetiek. Van onder tot
boven was het autootje volgepakt, een gevaarlijke rit steeds. Later spoorde ze met de
Thalys naar Parijs, deed ze er haar bestellingen en die werden de volgende dag aan
huis geleverd.
Vijf jaar na de opening van Ma Copine startte Ilse naast haar boetiek een tweede zaak,
een horecazaak “De blauwe regen” . Het pand , vlak naast haar boetiek stond al een
paar jaar leeg en was net als het hare eigendom van de familie Weyn. De naam van de
zaak komt van de slingerplant “blauwe regen” die er in de tuin groeide. Ilse liet de
Brugse kunstenares Geertje Vangenechten de zaak versieren met schilderijen van
blauwe regen. In 2016 verhuisde de buur van Ma Copine in de Vrasenestraat “Standaard Boekhandel” naar Beveren-markt en bleef het pand twee jaar leeg.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

De toenmalige eigenaar
brouwer Freddy Van De
Vijver wilde zijn twee
panden samen verkopen en daarom moest
ook Ma Copine weg uit
de Vrasenestraat.

ILSE EN KRISTIN VAN HALEWIJCK

30 JAAR IN DIENST VAN DE KLANT

Ilse kon al op pensioen
maar vond de tijd nog
niet rijp… ze wilde zelf
beslissen wanneer ze er
mee zou ophouden.
Daarom verhuisde ze
nog voor 3 jaar naar de
Warande waar ze in het
pand van “Fred and Ginger” terecht kon. Daar
kreeg ze hulp van haar
zus Kristin en kon ze op
haar 63ste ondanks de
Corona-maatregelen
een volledige cyclus
met eindejaar en solden
geslaagd afsluiten en al
haar klanten bedanken
voor het vertrouwen.
En zo begint een tweede leven voor Ilse. Het
afscheid nemen van
een levenswerk…het
zal wat tijd kosten om
dat een plekje te geven.
Maar ondertussen zijn
er al plannen, veel reizen, zus en haar familie
in Frankrijk bezoeken,
tijd maken voor de twee
kleinkinderen Sophia
en Milan die als keeper
in de voetsporen van
papa Philip treedt (U21
van Waasland-Beveren).
Ilse wil ook een hobby
van weleer terug herop
pakken, fotografie.

OPRICHTING 1991

BLAUWE REGEN

Veel plannen en dromen verwezenlijken, een rode draad in haar leven. En wat in
het verleden lukte, zal dat ook doen in de toekomst. We wensen je nog het allerbeste toe.

RB

Uit Melsele 6
(alles onder voorbehoud van
eventuele Corona-maatregelen)

ONS ELSKE
Een kapitalist is een
persoon die vanuit zijn
kantoor met airco in
een wagen met
airco naar zijn
club met airco
rijdt om daar …
in de sauna te
gaan  
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Zondag 20 maart om 18u30
in cafe Portaal:
optreden van Triple Temper.
Driekoppig, driestemmig , akoestisch Amerikaans,
rock-folk-country
and no western.

De Rycke
Gebroeders nv

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

DE MUNCK
elektro & kado
Yzerhand 28
9120 Beveren

Fax (03) 755.05.24
Vesten 57-59 - 9120 Beveren

TEL : 03-775 88 07

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

e-mail: info@demunck.be
Klantenparking

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo

OUDE VOLKSGEBRUIKEN  
Was het vroeger zoveel beter?

Ge hebt van die mensen die uit beleefdheid uw ouderdom niet durven
vragen en die beginnen er dan naar te vissen met allerlei vragen:

Waar komt het woord
‘Vaccinatie’ vandaan ?
Wie kreeg er als eerste pokken ?
Het is onmogelijk om dat precies te zeggen, want we
hebben het over zo’n veertig eeuwen geleden. De ziekte
wordt veroorzaakt door het variolavirus. Het is vermoedelijk
ontstaan bij iemand die in de Hoorn van Afrika met kamelen
werkte. Deze diersoort was toen pas gedomesticeerd en fungeerde als gastheer voor virussen die van knaagdieren naar
de mens oversprongen. Zo groeide uiteindelijk het
dodelijke variolavirus dat miljarden mensen heeft geveld.
Dat kon gebeuren omdat het virus ontstond op een moment
in de geschiedenis dat mensen niet geïsoleerd leefden, maar in
grotere gemeenschappen woonden en handel dreven over verre afstanden.
Zo besmetten de Puntieten de Egyptenaren die dan weer de Hettieten hebben
besmet. Lichtpuntje : wie pokken overleeft, is voortaan immuun. In China zijn op
grond van die observatie mensen bewust besmet met vocht uit ingedroogde pokkenpuisten en die aanpak kreeg navolging. In de 18° eeuw verfijnde dokter Edward
Jenner de methode met een verzwakte vorm van koepokken. Nog weer later gingen
artsen hiervoor het verwante vacciniavirus gebruiken en noemden de methode
voortaan vaccinatie. Het virus bleef leven en maakte in de 20° eeuw nog zeker 500
miljoen slachtoffers. De WHO lanceerde in 1959 een wereldwijd inentingsprogramma en zo kennen we de naam van de laatste patiënt die op natuurlijke wijze pokken
opliep. Dat was ziekenhuiskok Ali Maow Maalin uit Somalië in 1977. Hij is er van
genezen. Geeft ons dat wat meer hoop voor het verloop van de huidige pandemie ?
J.B.

Weet ge nog…
Dat er af toe thuis een varken werd geslacht?
Dat het bloed werd opgevangen en verwerkt tot beulingen?
Dat dat beestje een nacht aan een ladder werd gehangen om op te stijven?
Dat ‘s avonds de lever en de nieren werden gebakken?
En dat het vooral de ouderen waren die dat lustten?
Dat met het vleesmolentje het gekapt werd gedraaid?
Dat het vet in een witte emmer werd bewaard in de kelder om de volgende dagen als smout of zoete lies op het brood te smeren?
Dat we met de school elke meimaand naar Gaverland stapten om te gaan
beewegen en snoep te kopen aan de kramen?
Dat de melkboer, de bakker en de bierhandelaar geregeld met hun waren
aan de deur kwamen?
En de kolenboer eens per jaar de wintervoorraad bracht?
Dat er ook een voorraad aardappelen voor de winter werd gekocht?
Dat het elke maandag thuis wasdag was?
Dat uw moeder elk voorjaar het huis overhoop haalde voor de ‘grote kuis’?
Dat ge iedere zaterdag in de teil gewassen werd met sunlightzeep?
Dat ge nog zondagse kleren hebt gedragen?
Dat men oude kleren meegaf aan de voddenman als die langs kwam?
Dat er nog op de poef gewinkeld werd?
Dat baby’s nog katoenen luiers droegen?
Dat ge nog een postzegel van 50 centiem op uw brieven plakte?
Dat ge jaarlijks een nieuwe taksplaat aan uw fiets moest hebben?
Dat ge nog jaarlijks een hondenmedaille moest kopen?
Dat ge zilverpapier spaarde voor de missies?
Dat ge prentjes uit de chocoladerepen ruilde tot uw album vol was?
Dat ge nog meikevers in een stekkendoosje bewaarde?
Dat het verkeer midden op een kruispunt nog geregeld werd door een
agent?
Als ge op AL die vragen ‘JA’ kunt antwoorden dan zijt ge zeker tussen de
70 en de 107 jaar oud!

RP

Naar jaarlijkse gewoonte gaat het klassiek salon van de KPSK door in
kasteel Cortewalle, en dit tijdens de weekends van 12-13 en 19-20 februari telkens van 14 tot 17 uur. Vernissage op vrijdag 11 februari om 20 uur.
Exposanten: Nestor De Clerck, Frieda Stevens, Jan Pultijn, Maria Van Den
Branden, Rudy Vlyminck, Filip Verbraeken, Dirk Hofman, Anthony Ten
Hove, Jozef de Wachter, Romain Vael, Ronald Van Genechten, Lieve Staut,
Martine Goudket, Leen De Bock, Dirk Callens, Daniel Van Lerberghe, Julia
Vlegels, Gilbert Cornelis, Chantal De Keersmaecker.
WA
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IN MEMORIAM
Na het succes van de vorige editie engageert Boeren & Buren zich met haar 150
Buurderijen voor het tweede jaar op rij voor een “Februari zonder supermarkt”.
Hoe goed de voornemens ook zijn, het ontbreekt vaak aan alledaagse alternatieven voor de traditionele supermarkten die geen garanties bieden op eerlijke prijzen. Je had je voorgenomen de kant-en-klare maaltijden en de pakjes en zakjes
links te laten liggen. Vers te koken dit jaar. Bewuster te zijn van wát je eet en waar
je eten vandaan komt. Maar dan loert om de hoek weer die drukke agenda... Bye
bye goede voornemens! Herkenbaar...? Wij dagen je uit voor een challenge: doe
mee aan ‘Februari Zonder Supermarkt’ dit jaar, want we hebben wel degelijk een
heel goed alternatief!,

In februari 2021 bestelden meer dan 3.000 klanten van het korte keten netwerk
Boeren & Buren minstens drie keer bij de lokale Buurderij. Dat was een pak meer
dan in de maanden ervoor. De uitdaging om in februari minder naar de supermarkt te gaan sloeg duidelijk aan. Boeren & Buren haalde voor deze challenge
inspiratie bij hun Zwitserse partner En Vert et Contre Tout die in 2015 ‘Février sans
Supermarché’ oprichtte. Samen moedigen ze consumenten aan om onafhankelijke winkels, buurtkruideniers, ambachtslieden en lokale producenten te steunen.
En daar komen onze Buurderijen ook in beeld. Op de Buurderij vind je elke week
dagverse seizoensgroenten en -fruit, hoevezuivel en vlees recht van bij de boer.
Ook sappen, confituur, honing en verschillende ambachtelijke producten zoals
koffie en bijvoorbeeld meel verkregen door ambachtelijk malen vind je hier, en dit
alles koop je rechtstreeks van de producenten.

Op 20 januari overleed in zijn woning
aan de Kruibekesteenweg te Beveren
August – Gust – Van Bastelaer, de
weduwnaar van Emilienne Kuykens.
Hij was te Sint-Niklaas geboren op 8
juli 1932. Hij was de trouwe orgelist
en koorleider van de Sint-Petrus en
Pauluskerk te Kallo waar ook de verrijzenisliturgie en afscheidsviering
van Gust werd gehouden.
Gust was brouwersgast bij Freethiel
te Beveren en in zijn vrije tijd was
muziek zijn grote hobby. Hij speelde
in het orkest van de Sonny Boys eerst
accordeon en later orgel. In de wijk
van Beveren-Zuid lag hij mee aan de
basis van de stichting van het het
wijkcomité en hij was een van de bezielers van de legendarische wafelenbak op het einde van de maand november, waar hij met zijn muziek buren
en vrienden na het eten op de dansvloer kreeg.
Na de dood van zijn echtgenote 8 jaar geleden bezocht hij dagelijks haar
graf en werd hij orgelist en koorleider van de kerk in Kallo.
Toen Gust aan huis gekluisterd raakte kreeg hij hulp van de familie van Emilienne zodat zijn wens om thuis te kunnen sterven in vervulling kon gaan.
In gesprek met de familie vernam ik dat de schoonbroer van Gust, Kamiel
Kuykens, op 2 juli jl. overleden was te Genk. Kamiel was te Beveren geboren
op 10 maart 1933. Onze oudere lezers hebben hem wellicht nog gekend.
(Met dank aan Albert Noens en Godelieve)
Op 17 januari overleed ex-Beverenspeler
François Janssens. Hij werd net geen
negentig. François is de oudere broer van
Jean Janssens. Hij speelde zes seizoenen in
het eerste elftal van SK Beveren in de periode 1954-1960 toen Beveren actief was in
derde klasse. In die periode maakte hij 19
goals in competitie. Hij debuteerde in 1954
met een hattrick in de derby tegen Excelsior Sint-Niklaas. Hij maakte nog net mee als
speler dat zijn 12 jaar jongere broer Jean
debuteerde in de eerste ploeg.

De grootste troef van de Buurderijen is het centrale ophaalpunt. Mensen willen
graag aankopen rechtstreeks bij de boer of ambachtsman, maar hebben vaak de
tijd niet om hun ronde langs verschillende boerderijen te doen. Op de Buurderij
vinden onze klanten al die verse producten onder één dak, zodat de korte keten
veel makkelijker wordt.
Een maand niet in de wachtrij staan en terwijl lokale producenten steunen, genieten van duurzaam en vers voedsel? Ontdek het aanbod op een Buurderij in de
buurt via boerenenburen.be. Als u tijdens de maand februari ten minste drie
bestellingen plaatst in een van de Belgische Buurderijen of ophaalpunten, maakt
u bovendien kans op een van de 10 waardebonnen t.w.v. 50 euro.
Marijke Lambrechts – Buurderij-Verantwoordelijke
Buurderij Kruibeke/Haasdonk en Beveren-Waas
0494 40 64 82
www.boerenenburen.be

Thuisverpleging Beveren
Thuiszorg op mensenmaat

GSM 0497 10 54 34
Tel. 03 295 73 45
thuisverpleging.beveren@gmail.com
WWW.THUISVERPLEGING-BEVEREN.BE
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Op de ploegfoto uit 1954 zit François tweede van rechts, tussen Ferre Van
Hoeck en Omer Moortgat.
De Beverse Klok betuigt haar deelneming aan de getroffen families.

RP & RB

GUST
Och zei Gust, ik weet echt niet meer hoe het zit met de quarantaine. Ik geloof dat ge bij een hoogrisicocontact niet meer in
quarantaine moet, tenzij ge nog niet gavaccineerd zijt. Dan is
het 10 dagen quarantaine, of 7, maar dan met zelftesten. Of , als
ge wel gevaccineerd zijn, maar meer dan 5 maanden geleden,
dan is het 7 dagen in quarantaine. Of 4, maar dan met zelftesten. Tenminste als
ge geen symptomen hebt, want anders vult ge een zelfevaluatietool in, als dat
al lukt natuurlijk. En bij een positieve test is het 7 dagen isolatie, snapje ?
of moet ik herhalen ?

Winter
We beleven een natte en sombere winter. De voorbije weken hebben we bijna
geen zon gezien. We hadden integendeel veel donkere dagen met zeldzame en
schaarse opklaringen. Dat zijn van die dagen dat een mens zich moet verplichten
om buiten te komen en aan de slag te gaan. Niet binnen blijven zitten, maar actie
ondernemen!

In de Tuin
de loop van het jaar dat de planten er deugd van hebben. Niet te lang meer wachten want de bladeren van de eerste bloembollen beginnen nu al boven te komen.
Over bloembollen gesproken. Net zoals vorig jaar stond het eerste sneeuwklokje
onder mijn beukenhaag op nieuwjaarsdag al in bloei. Ondertussen gevolgd door
heel wat buren. Er is weinig dat op een zonnige dag in februari kan tippen aan het
uitzicht van een tuin waar grote plekken sneeuwklokjes uitbundig staan te bloeien. Wat een schitterend plaatje! Hoe mooi kan een simpel knolletje, weliswaar in
grote groepen bij mekaar, worden? Er bestaan heel wat soorten en honderden
cultivars van meiklokjes. Mensen die ze verzamelen worden galanthofielen
genoemd, naar het geslacht Galanthus. Ze betalen soms grote bedragen om toch
maar die ene zeldzame cultivar in hun bezit te krijgen. Dat zeldzaam kleinood
wordt dan natuurlijk niet in de tuin geplant maar in een potje en wordt dan
gekoesterd alsof het een kostbaar juweel was. Indien je ook een veldje sneeuwklokjes wil kan je ze na de bloei opgraven en in groepjes van een tiental plantjes
doorheen de tuin uitplanten. In tegenstelling tot andere bolgewasjes laten
sneeuwklokjes zich beter verplanten wanneer het loof nog groen is. Na verloop
van tijd gaan ze zich dan automatisch vermeerderen en krijg je een prachtig voorjaarstafereel.
Een andere stinsenplant die nu ook in
bloei staat is de mooie
winterakoniet. Net als
het
sneeuwklokje
werd het honderden
jaren geleden ingevoerd uit zuidelijker
en oostelijker streken
en heeft het zich hier
weten handhaven. De
gele bloempjes zorgen nu voor een blikvanger in de wintertuin.

Bloeiende klimop.

Daar is in de tuin genoeg nood aan. Het snoeiwerk kan en moet gebeuren. Het is
nu onder andere de ideale periode om de klimopmuur die het voorbije jaar enorm
gegroeid is onder handen te nemen. Daar mag niet te lang meer mee gewacht
worden want binnenkort zullen de eerste vogels weer beginnen zoeken om er
hun nesten in te maken. Wanneer je ‘s morgens bij het krieken van de dag buiten
loopt hoor je al een beginnend vogelconcert. Dat wil zeggen dat er al territoriums
worden afgebakend en er paartjes worden gevormd.
Die klimop kan nu een heel stuk ingekort worden. Je behoudt dan een mooie
altijdgroene muur. Klimop is een plant die laat op het jaar bloeit. Wanneer in september de meeste planten uitgebloeid zijn begint klimop er pas aan. Dan zie je
duizenden insecten zich te goed doen aan de nectar en nog gauw genoeg brandstof tanken om de winter door te komen. Klimop vertoont ook bladdimorfie. De
oude bladeren verschillen van de jongere die groeien aan de bloeiende stengels.
Die stengels kan je dan stekken en heb je een altijdgroen, laagblijvend struikje dat
niet meer klimt en dat je mooi in vorm kan snoeien. Handig om ergens een groot
plantvak op te vullen. Na de bloei krijgen de planten dan een massa zwarte bessen
die door lijsters, merels en wintergasten zoals kramsvogels en koperwieken graag
gegeten worden.

Bloeiende winterakoniet.

Wie een blauwe regen heeft kan nu ook de lange zijscheuten aan de gesteltakken
inkorten op twee tot drie ogen. Dat schept wat orde in die snelle groeier en het zal
de plant stimuleren om meer bloemknoppen aan te leggen. Maar de hoofdsnoei
van een Wisteria moet toch in augustus gebeuren. Want zomersnoei doet bloeien
en wintersnoei doet groeien. En groeien doet een blauwe regen al genoeg.

Koppeltje groenlingen.

Sneeuwklokjes.

Een gezonde grond is de basis van elke goede tuin. Wie zijn tuin een gezondheidskuur wil cadeau doen moet nu een laagje compost tussen de planten, de struiken
en onder de bomen aanbrengen. Dat stimuleert het bodemleven en dan zie je in

Nog een tip! De afgelopen weken heeft het tv-programma Winterwatch gelopen
op de Engelse zender BBC2. Dat is voor natuurliefhebbers een jaarlijks terugkomend, razend interessant programma waarin de fauna en flora van het Verenigd
Koninkrijk gevolgd wordt. Daarin werd ook ondermeer onderzoek gedaan naar
vogels die voedertafels in tuinen bezochten. Daaruit bleek dat dank zij het voederen tijden de winterperiode de aantallen pimpelmezen de jongste decennia met
dertig procent en de koolmezen met maar liefst negentig procent gestegen
waren. Een negatief punt was dat men bij de groenlingen een sterke daling heeft
vastgesteld, te wijten aan een ziekte die waarschijnlijk werd veroorzaakt door een
besmette soortgenoot die de voedertafels bezocht. Men raadde dan ook sterk aan
om regelmatig voedertafels en voedersilo’s te wassen en te ontsmetten want
blijkbaar kunnen ze een bron van besmetting zijn voor een aantal vogels. Iets om
aan te denken en vooral te doen!
Wanneer je de tuin en de natuur in deze tijd van het jaar op zo’n sombere, grijze
en koude dag bekijkt, en indien je niet beter zou weten, kan je bijna niet geloven
dat binnenkort diezelfde tuin en natuur zal exploderen en zal veranderen in een
groen paradijs vol leven. En als de pandemie dan nog wat wil wijken staan er ons
binnenkort nog mooie dagen te wachten!
François
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Wat Blijft
Huilen is gezond
Leg nu die krant maar even neer,
echt lezen doe je toch niet meer,
huil nou maar even.
Ja, tegen iemands lichaam aan
zou dat natuurlijk beter gaan,
maar huil nou even.

CRYPTO 100 ZOEK HET WOORD (O

plossing in dit nummer)

zelfde nummers zijn zelfde letters

Dat jij de enige niet bent,
dat is een troost die je al kent,
dus huil maar even.
Een ander troosten voor verdriet
dat kan ook niet, dat kan ook niet,
maar huil toch even.
Altijd maar flink zijn is niet goed:
als je niet weet hoe ‘t verder moet,
huil dan toch even.
Straks, met nog tranen langs je kin
denk je ineens: ik heb weer zin,
om door te leven.

Willem Wilmink (1936-2003)

Kruiswoordpuzzel 274
Horizontaal:

(1) armoedige woning (4) tropische boom (7) reisgenoot (9)
zoogdier (11) vrouwennaam
(12) Onze-Lieve-Vrouw (14) roep
om iemand of iets te laten
ophouden (15) oosterlengte
(16) voegwoord (17) heldendicht (20) bedrijfsleider in een
hotel, restaurant enz. (21) drank
(23) Vlaamse Ruimtevaartindustrie (24) en dergelijke (25) rode
steengruis gebruikt voor verharding v bv tennisbanen (27)
Spaanse uitroep (28) Frans lidwoord (29) denkbeeldige lijn
die twee gebieden scheidt (31)
ontkenning (33) Vlaams voor
aardappel (34) som voor het
gebruik ve goed, huis

Verticaal:

(1) welzijn, voorspoed (2) Universitair Ziekenhuis Antwerpen (3) plaatsaanduidend
voorzetsel (5) schuif (6) soort hout (7) betuiging van beleefdheid, vriendschap of eerbied bij ontmoeting (8) ademhalingsorgaan (10) verzonden of ontvangen brieven enz.
(13) het verslechteren ve toestand (18) iemand v gewone afkomst die rijk geworden is
maar beschaving mist (19) sinds (22) vrouwennaam (25) Oost-Vlaamse stad (26) iem
een ~ draaien (30) en anderen (32) Europese Unie

Oplossing kruiswoordpuzzel 273
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Wilde

nou ies wa weten?

20

vraagjes aan

Rik Van Daele

Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Nederland. Ken ik beter dan België. Den Haag en Rotterdam zijn mijn absolute
favorieten.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Willem die Madocke maakte. Hij schreef eeuwen geleden een werk dat ik maar niet uit mijn
systeem krijg. Tijdens mijn directeurschap in Ter
Vesten werkte ik met gepassioneerde mensen
samen. Ik mis hen nog steeds.
Cecile D’Hollander krijgt de pluim vanwege
haar grote inzet als voorzitter van de Piet Stautkring, waar ze in het spoor van Jan Weyers een
prachtige vereniging uitstekend leidt. Cecile
was een heel fijne collega.
Rik Van Daele was conservator, directeur, bibliothecaris, is cultuurbeleidscoördinator, afdelingshoofd, doctor, auteur, spreker, vossenjager en vossentemmer. Hij
werkte in Leuven, Lokeren, Beveren en Sint-Niklaas. Hij is getrouwd met Els en
vader van een zoon en twee dochters. Hij woont in een straat met toffe buren. Hij
was directeur van cultuurcentrum Ter Vesten van 2002 tot 2009, een van de periodes waar hij met fierheid en veel voldoening op terugkijkt. Hij werkte er met een
superteam. Beveren zit voor altijd in zijn hart.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby(‘s)?
Wandelen, gidsen (sporadisch), literaire en iconografische vossensporen (onder)
zoeken.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Wende (Snijders) (‘Vrij me’ - tekst van Dimitri Verhulst, ‘Roses in June’), Boudewijn
De Groot, I Muvrini, Thé Lau, Anton Bruckner, Adèle, Mumford and Sons, Bram Vermeulen, Abba, Arvo Pärt (gespeeld door Goeyvaerts String Trio), Karl Jenkins
(‘Benedictus’, een van mijn absolute toppers), Edvard Grieg (eveneens geboren op
15 juni, wiens woonhuis we bezochten in Bergen), First Aid Kit (het prachtige Leonard Cohen Tribute), Henryk Górecki (Symfonie nr. 3), K.D. Lang (haar ‘Hallelujah’) …
Het wisselt voortdurend …
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
‘Agnus Dei’ en ‘Terra’, beide van de Corsicaanse groep I Muvrini.
Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Badminton, voetbal (beide lang geleden …) Ik kijk steeds minder en minder.
Gesponsord door biermerken en gokbedrijven, zwarte schatten met Rolexhorloges, koning Voetbal is koning Nobel …
Wie bewonder je?
Nelson Mandela, Ghandi, Greta Thunberg, mijn beide ouders
Wat is je ‘guilty pleasure’? (iets waaraan je stiekem genoegen beleeft, hoewel
je weet dat het eigenlijk niet hoort)
Voor de achtste of negende keer naar de romantische komedie Sleepless in Seatle
met Tom Hanks en Meg Ryan in de hoofdrollen kijken.
Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Toch maar als een vos (sluw, niet altijd erg zichtbaar, maar toch aanwezig …); of als
een magisch dier: de eenhoorn is mijn favoriet.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Het platteland en de zee. Hoe leger ze zijn, hoe voller ze aanvoelen. Het noorden
van het Waasland en het Meetjesland, waar de uitzichten ver zijn en de kreken
prachtig. De Noordzee nabij de Scheldemonding met zicht op Zoutelande.
Wat is voor jou geluk?
Als mijn kinderen gelukkig zijn, ben ik gelukkig. En verder: mijn jongste dochter ‘s
avonds naar Leuven brengen. Wanneer er een nieuwe Tiecelijn, het jaarboek van
het Reynaertgenootschap, in de gang staat en ik de drukinkt kan ruiken.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
Een versgeperste sinaas.
Een goed boek lezen of een fietstochtje?
Joker. Ik kan van allebei genieten.
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Mijn Statler-en-Waldorfplek in Ter Vesten, waar ik de laatste jaren van mijn directeurschap steeds ongezien de zaal kon observeren en kon genieten van al het
wonderlijke dat er op het podium kwam. Gelukkige momenten. En toch ook de
Verlatzaal, decor van zovele mooie gebeurtenissen, waaronder de Nacht van Cortewalle.
Wie zou je naar de maan willen schieten? (enkele reis)
Linda van slagerij Van Gool.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Een bak met glazen melkflesjes, kleuterschool Berkenboom in de Ankerstraat in
Sint-Niklaas.

DownTo Earth
In onze sterk veranderende samenleving komen heel wat nieuwe uitdagingen aan de oppervlakte, met vaak angst en onzekerheid tot gevolg.
Anderzijds schuilen hier ook kansen in, naar een nieuw perspectief van het
leven en de wereld om ons heen…
Graag presenteren we u ter inspiratie de documentairefilm ‘Down To Earth’.
Daarin laat een gezin de patronen van de hedendaagse wereld achter zich
en reist gedurende vijf jaar naar de uithoeken van de aarde.
Ze nemen de kijker mee in hun ontmoeting met stamhoofden, die hun
wijsheden delen over o.a. onze verbinding met elkaar en de aarde.

Hoe kom je tot rust?
Door steeds weer in hetzelfde gebied te gaan wandelen en de natuur te observeren, liefst op het moment dat er geen mensen zijn. Ik hou van de Durme.

Concreet: dinsdag 8 februari om 20 uur in de sfeervolle kapel van de zusters
O.-L.-Vrouw Presentatie (ingang Kallobaan 1).
We vragen een bijdrage van 7euro. Inschrijven kan via mail.

Welk is je lievelingsgerecht?
Gestampte aardappelen, fijngesneden salade, spekjes in zure (azijn)saus, in een
diep bord, een recept van mijn moeder en grootmoeder. Even lekker: de salade
vervangen door gekookte spinazie, met gebakken broodkorstjes.

Wees alvast welkom op deze avond met een film die inspireert tot een
nieuw begin!
Voor wie zin heeft, voorzien we op dinsdag 15 februari vrijblijvend nog
een interactieve en creatieve terugkoppeling over de inhoud van de film.

Wat was je aangenaamste ervaring?
De première van Jane Eye in Ter Vesten op 13 april 2007. Ik weet nog precies in
welke stoel ik zat.

Graag tot binnenkort!
het Rankteam
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Ludo Giels 90

Eureka!

Aflevering 38

Topsy (1875-1903)
AC/DC

Graag wil ik even een verslagje geven van de retrospectieve van Ludo Giels, welke
doorging in kasteel Cortewalle in december van 2021.
Opgelucht en dankbaar waren we dat dit gebeuren kon plaatsvinden. Het was,
met de toen steeds veranderende coronamaatregelen, best toch wel spannend.
Zou de vernissage mogen doorgaan en zo ja, hoe en met hoeveel aanwezigen.
Van geen beperking mondden we uit op het toelaten van 50 aanwezigen.
De vernissage was de start en we waren allemaal klaar om Ludo te vieren. Onze
gastspreker dhr. Ernest Van Buynder, ere-voorzitter van het MHKA, bewierookte
Ludo en prees zijn creatieve, ludieke en speelse stijl. Onze burgemeester was duidelijk onder de indruk van het palmares en de internationale uitstraling van de
Beverse kunstenaar.
Op 29 november bereikte Ludo de kaap van 90 jaar en als leerlinge van hem wilde
ik zorgen voor een speciaal cadeau. Maar ja, waarmee kan je een 90-jarige kunstenaar een plezier doen of nog erger…waarmee zou ik Ludo plezier kunnen doen.
Het antwoord kwam er snel. Een tentoonstelling natuurlijk.
En zo begon de reis naar het realiseren van deze feesttentoonstelling, een overzicht van de werken van Ludo door de tijd heen. Tevens werden er ook twee films
getoond, de ene gaf een mooi beeld over het leven van Ludo, de andere toonde
hoe een bronzen beeld tot stand komt.
90 jaar Ludo, dus 90 kunstwerken. De tentoonstelling viel in de smaak van Ludo,
die duidelijk aangenaam verrast was. Het was de eerste tentoonstelling waarbij hij
helemaal niet betrokken was bij de voorbereiding, maar het resultaat beviel hem
ten zeerste. En ook de vele bezoekers.
Lut De Baere
Wil je meer weten over het fenomeen Ludo Giels, raadpleeg de uitgave van
de Beverse Klok ‘Kunstmo(nu)menten’ p. 177 en volgende. Het boek is in te
kijken en te koop aan 33 euro bij de auteurs (Gerda Drieghe en Wilfried
Andries) en bij de Standaard Boekhandel.

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

Er worden diverse diersoorten ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. Muizen,
ratten, hamsters, cavia’s, konijnen, kikkers, zebravissen, niet-menselijke primaten,
honden en katten worden hiervoor speciaal gekweekt door kwekers met een
erkenning. Veel van deze proefdieren leggen het loodje in naam van de wetenschap. Fruitvliegjes en Guinees biggetjes leerden ons inzicht in erfelijkheid. Muizen, apen… worden gebruikt om giftigheid van stoffen of om de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen op te sporen. Vragen worden gesteld wat betreft
de ethische kant van het onderzoek. De universiteit vat haar visie samen als
‘onderzoek voor het welzijn van de mens met oog voor het welzijn van het dier’.
Een heroïsch verhaal is dat van de olifant Topsy uit 1903. Dit circusdier had zo zijn
humeur en bewees dat door binnen een maand een drietal opzichters dood te
vertrappen. Een olifant kan geen dure advocaten betalen of procedurefouten aanvechten en dus werd hij veroordeeld tot de doodstraf. Dood door vergiftiging
bleek niet zo eenvoudig, hij slobberde een halve kilo cyaankali naar binnen en
bleef er vrolijk bij. Dood door ophanging is ook niet zo simpel. Begin 20ste eeuw
was er discussie over de gevaren van wisselstroom. Thomas Alva Edison (18471931), bekend van de grammofoon en de gloeilamp, was voorstander van gelijkstroom. Wisselstroom was volgens hem te gevaarlijk. Hij elektrocuteerde publiekelijk honden en katten met behulp van wisselstroom om zijn gelijk te halen.
Met de mogelijke executie van de olifant Topsy diende zich een interessant wetenschappelijk experiment aan. Voordien werd in 1890 moordenaar Kemmler als proefkonijn gebruikt met
een spanning van
2000 volt en stroomsterkte van 20 ampère
gelijkstroom. Het duurde tergend lang en
drie stroomstoten voor
hij de geest gaf. Gelijkstoom is niet zo
gevaarlijk
grinnikte
Edison: 1-0 voor Edison. Om het gevaar
van wisselstroom aan
te tonen, viel de executie van de olifant hem
in de schoot. Topsy
Edison elektrocuteert Topsy met wisselstroom.
kreeg houten schoenen aangemeten met koperen elektroden verbonden met een wisselstroom van
6600 volt. Meer dan duizend toeschouwers betaalden fors entreegeld om het spektakel niet te missen. Topsy stortte na enkele seconden als een blok neer. Wisselstroom is veel dodelijker dan gelijkstroom: 2-0 voor Edison. Het gebeuren werd
gefilmd en zorgde voor nogal wat verontwaardiging bij dierenliefhebbers.
Uiteindelijk verloor Edison de strijd want de distributie van elektriciteit gebeurt
met wisselstroom. In vergelijking met gelijkstroom is er veel minder energieverlies
zodat het licht op het einde van de straat even fel brandt als vooraan. Men kan
elektriciteit vervoere bij een veel hogere wisselspanning over grote afstanden en
daarna transformeren naar de verbruikersspanning. En zo werden de olifant en
zijn verzorgers achteraf tot in ere hersteld. Honderd jaar later kreeg Topsy een
gedenkteken in het Coney Island Museum in New York.
De strijd tussen wisselstroom (AC of alternating current) en gelijkstroom (DC of
direct current) werd verzoend door de Australische rockgroep AC/DC.
WA
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Gele ditjes,

blauwe datjes.

Tijdens de winterstop oefende Waasland-Beveren tegen het Spaanse CF
MALAGA (0-1 zege). Het was de allereerste keer dat WB uitkwam tegen een
Spaanse ploeg. SK Beveren speelde in het verleden niet minder dan 15
wedstrijden tegen een Spaanse tegenstander. Zes keer daarvan was in het
kader van de Europacup : in 1970 tegen Valencia, in 1979 tegen Barcelona
en in 1986 tegen Athletico Bilbao (telkens heen- en terugmatch). In het seizoen 1976-1977 speelde SK Beveren op de Freethiel vriendschappelijk
tegen Hercules Alicante (5-2 zege). Alicante nodigde twee jaar later Beveren
uit op haar tornooi en nam revanche door geelblauw met 3-1 te verslaan. In
het seizoen 1979-1980 werd Beveren als landskampioen uitgenodigd voor
de tornooien van Rijsel, Huelva en Toulouse. Op het tornooi van Toulouse
verloor Beveren de troostingsfinale van Barcelona met 2-1. Op het tornooi
in het Spaanse Huelva won Beveren met 3-1 van Betis Sevilla maar verloor
de finale van Recreativo Huelva. Beveren speelde dat seizoen nog een vierde keer tegen een Spaanse ploeg : de afscheidsmatch van PAUL VANGENECHTEN tegen CF Barcelona eindigde op 2-3. In het seizoen 1980-1981 was
Beveren te gast op het tornooi in het Spaanse Caseres, het speelde 1-1
gelijk tegen Betis Sevilla (en klopte in dat zelfde tornooi Manchester City
met 0-4). In het seizoen 1989-1990 was Beveren één van de vier teams op
een tornooi georganiseerd door Sc Charleroi. Beveren klopte er Athletico
Bilbao met 3-0. Tot slot was er in 2000 de match tussen Beveren en Deportivo Alaves die op 3-2 eindigde.
Sinds begin 2022 is NICKY HAYEN, vorig seizoen trainer bij Waasland-Beveren, aan de slag als coach bij de eerste klasser uit Wales, HAVERFORTWEST
COUNTY. Hij tekende er een contract voor 2,5 jaar en moet trachten de club
weg te halen van de voorlaatste plaats. Opmerkelijk voor het voetbal in
Wales is dat de beste zes teams (onderandere Wrexham, Swansea, Cardiff en
Newport) meespelen in het Engelse profvoetbal en niet in die van Wales.
MOHAMMED AOULAD, die een kort verblijf had op de Freethiel bij WB is
opnieuw aan de slag gegaan in Bahrein. Hij tekende er een contract bij
Alnajma Club uit Manama. Eerder was hij al actief in Bahrein bij Al Muharraq.
Na zijn passage op de Freethiel in 2013 speelde hij nog voor St-Truiden,
Westerlo, Union, Roeselare en Tubize en ook nog voor het Marokkaanse
Wydad.
In het begin van het lopende seizoen werd verdediger NICOLA PEJCIC uitgeleend aan Franc Borains. Hij kon er zich niet opwerken tot basisspeler : 8
invalbeurten en een bekermatch tegen Beerschot waren het bilan na de
eindronde. De terugronde wordt voor Pejcic een avontuur in de Servische
tweede klasse bij MACVA SABAC (in het noordwesten van Servië).

MANUEL DA COSTA.
Zes nieuwe spelers haalde Waasland-Beveren
binnen tijdens de winterstop. Naast een paar
jonge spelers vooral veel ervaring met de
37-jarige Guillaume Gillet en de 35-jarige
Manuel Marouan Da Costa. Voor Da Costa is België het negende voetballand waar hij aan de
slag gaat. Hij werd geboren in het Franse SaintMax nabij Nancy. Zijn grootouders waren gastarbeiders in Noord-Frankrijk. Langs vaders kant
Portugezen, langs moeders zijde Marokkaans.
Manuel heeft dan ook drie nationaliteiten, de
Franse, de Portugese en de Marokkaanse. Op
voetbalgebied speelde hij voor Portugal (t.e.m.
de beloften en het B-team, trainer Scolari selecteerde hem in 2006 ook voor het A-team van Portugal) en vanaf 2014
voor Marokko : hij speelde 31 A-interlands en was actief op het WK 2018
(groep met Portugal, Spanje en Iran) in Rusland.
Manuel speelde als jeugdspeler bij AS Nancy (de vader van Michel Platini
was zijn buurman) . Op zijn 16de degradeerde hij even naar de jeugd van
Jarville maar mocht uiteindelijk terugkeren naar de L1 en Nancy. Op zijn
19de speelde hij 10 matchen voor Nancy op het hoogste niveau en scoorde de winnende treffer in de halve finale van de Ligabeker tegen Le Mans
(later won Nancy de finale maar toen bleef Da Costa op de bank). Door
opvallende prestaties op het Internationaal Beloftentornooi van Toulon
kwam hij op de radar van PSG en Inter Milaan maar uiteindelijk kiest hij
voor PSV dat 1,5 miljoen euro betaalt aan Nancy.
Bij het PSV van trainer Ronald Koeman wordt hij ploegmaat van Timmy
Simons. Hij speelt 25 wedstrijden in twee seizoenen en wordt in 2008 voor
4,5 miljoen euro verkocht aan het Italiaanse Fiorentina. Na een half seizoen
wordt hij uitgeleend aan Sampdoria Genua. In 2009 haalt de Italiaanse trainer Gianfranco Zola hem naar het Engelse West Ham (34 matchen in 2 seizoenen). In 2011 belandt hij bij het Russische Lokomotiv Moskou waarmee
hij Europees speelt tegen het Anderlecht van GUILLAUME GILLET. Daarna
volgt een seizoen bij het Portugese Nacional uit Madeira, twee jaar het
Turkse Sivaspor (met de Braziliaan Roberto Carlos als trainer), twee jaar het
Griekse Olympiakos (twee landstitels en opnieuw Europees tegen Anderlecht), twee jaar Basaksehir uit Istanbul (ook met deze ploeg speelde hij
twee seizoenen Europees voetbal). In 2019 trok hij voor een jaar naar Saoudie-Arabië om er bij Ittihad te gaan spelen. Nadien volgden nog twee Turkse clubs, Trabzonspor en Erzurumspor. Met Trabzon won hij de Turkse beker
in 2020.
RB

RB

sPORT ANDERs
Waasland-Beveren heeft zich tijdens de winterpauze geweldig versterkt.
Ik denk dat de beste inkomende transfer de nieuwe voorzitter is,
Jo Van Moer.  

RP

Johan's Viscenter

“uw visspeciaalzaak”
Dagelijkse aanvoer van verse vis, schaal- en schelpdieren.
Ruime keuze aan zelfbereide koude- en warme gerechten.

Tot uw dienst :
Dinsdag tot en met vrijdag: van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u
Zaterdag : doorlopend open van 8u30 tot 17u
Zondag : afhaalservice tussen 10u en 10u30
Maandag : wekelijkse rustdag
Yzerhand 26 - 9120 BEVEREN

Tel.: 03/775.33.16.

www.johansviscenter.be
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JACQUES GEEFT RAAD
Op zaterdag 12 februari kunnen we eindelijk Bert Gabriëls aan het werk zien
in Ter Vesten. We kennen Bert als een uitstekende comedian en na corona is
dit optreden zeker een boosterprik waard. Kaarten 03 750 10 00
Op zondag 20 februari om 10.30 uur opnieuw een prachtige voorstelling
voor onze kleinsten vanaf 4 jaar. Met ‘Aap uit de mouw’ krijgen we een fantastische visuele voorstelling die woorden overbodigmaakt. Het is tijd om
te gaan slapen maar onze heldin wil nog niet naar bed. Ze gaat aarzelend
haar kamer binnen, zou er iets onder haar bed zitten ? Tickets eveneens in
ter Vesten.

WIE ZET ZIJN (EERSTE) STAPPEN OP HET PODIUM ?
Regelmatig (nu ja, om de vijf jaar) zet Toneelgroep KET een productie neer
met veel volk, muziek, kostumes, humor en knappe decors. Zo brachten wij
al ‘De Red Star line’ en ‘Parochie van Miserie’. Volgend jaar in april is de voorstelling van ‘Driestuiversopera’ voorzien, het meesterwerk van Bertolt
Brecht. Het stuk speelt zich af in de onderwereld van Londen, bevolkt met
bedelaars, dieven, hoeren en corrupte politieagenten. We zoeken nog
medewerkers. Zelfs wie nog nooit op de planken stond is welkom. Wie
belangstelling heeft is welkom op de kontaktavond op donderdag 17
februari om 20 uur in het minitheater, Klapperstraat 103,Beveren (oud
zwembad). U krijgt alle informatie en antwoord op Uw vragen. We hopen
op een talrijke aanwezigheid.

De Wetenschapper
Het scheermesje

Kleine, dagelijkse gebruiksvoorwerpen hebben vaak
meer technologie dan men op het eerste gezicht zou
denken. Mensen gaan zichzelf vrijwillig met vlijmscherpe messen te lijf. De echte scheermesevolutie startte in
1901 door de uitvinding van de Amerikaan King
Camp Gillette. De uitvinder staat ondertussen bekend
als grootste scheermerk ter wereld. Het vormt nog
steeds de basis voor de huidige generatie vernuftige
scheermesjes.
Over elk onderdeel is nagedacht. Aan het staal van het mes is chroom en
koolstof toegevoegd om het sterker, dunner en scherper te maken. Tijdens
het scheren brokkelen er microscopisch kleine stukjes metaal af zodat de
mesjes uiteindelijk bot worden.
Ook over de scheerhoek is nagedacht. De ideale hoek ligt tussen 30 en 45
graden. Een grotere hoek levert meer snijwonden op, een te kleine een
slechte scheerbeurt.
De kunststofbehuizing zorgt ervoor dat bij een eventueel ongelukje, geen
diepe wond kan ontstaan. De behuizing bevat tegenwoordig ook een randje
met speciaal glijmiddel. Ze zorgt ervoor dat de mesjes zonder al te veel weerstand over de huid glijden en minder scheerongelukken gebeuren.
Indien een ongelukje toch gebeurt. Zorg dat je een aluinstick bij de hand
hebt, aluin stelpt de bloeding.

WA

Björn Ulvaeus en Benny Andersson, de beide componisten van Abba, zijn een
fractie minder geniaal dan Lennon en McCartney, maar hebben zich niettemin
ontwikkeld tot bijzonder gewaardeerde muziekschrijvers. Andersson maakte
goed in het gehoor liggende melodieën die door Ulvaeus van een Engelse
tekst werden voorzien. De geheel eigen klankkleur van Abba’s muziek wordt
voor een groot stuk bepaald door de stemmen van Agnetha Fältskog en
Annifrid Andersson. (Annifrid was trouwens een Noorse in dit verder geheel
Zweeds verhaal) Toen Abba in de jaren zeventig op het toneel verscheen hadden alle leden reeds een niet-geringe ervaring opgedaan in de muziekwereld.
Het eigenlijke verhaal begon in 1971. Björn en Benny schreven en produceerden een aantal hits voor Zweedse artiesten. Omdat ze hoger mikten gingen ze
na een tijdje nummers schrijven met een meer internationaal karakter en gingen zij zelf zorgen voor de uitvoering ervan. Een eerste poging in 1972 was
“She’s my kinda girl”. De namen van Agnetha en Annifrid werden nergens vermeld op de plaat omdat zij eigenlijk slechts als achtergrondzangeressen
dienst deden… Om de één of andere reden kende het nummer succes in
Japan en werd het viertal uitgenodigd om op te treden op het “World Popular
Song Festival” in Tokyo. Het volgende nummer “People need love” werd ook in
Amerika uitgebracht. Als uitvoerenden werden vermeld: Björn, Benny en
Svenska Flicka. Hun toenmalige manager (Stig Anderson) besefte dat, voor
een Zweedse band, het Eurovisiesongfestival wel eens de kortste weg naar
een heel groot publiek zou kunnen zijn. Björn en Benny schreven “Ring, ring”
voor de groep die zich toen “Björn, Benny, Anna en Frida” noemde. Men trachtte om met dit nummer het nationale Songfestival in Zweden te winnen maar
dat plan mislukte. Maar het nummer sloeg wel aan in een aantal Europese
landen en bracht het viertal de nodige bekendheid.
In 1974 was het wel raak.
Met de groepsnaam Abba
werd in het Engelse Brighton, tijdens het Eurovisiesongfestival, de concurrentie – met o.a. Olivia NewtonJohn en Mouth and McNeal
– moeiteloos op afstand
gehouden. “Waterloo” werd
een ongezien internationaal
succes.
De Amerikaanse promotor
Sid Bernstein bood Abba
aan om voor hen een tournee door de USA te organiseren. Maar manager Anderson vond de tijd nog niet rijp
en liet zijn gouden viertal de nodige ervaring opdoen in Europa, Australië en
Japan. Ondertussen volgde de ene wereldhit na de andere: “Honey, honey”, “I
do, I do”,“S.O.S” en “Mama mia”.
Tot verbazing van de Engelse pers veroverde het viertal ook vrij gemakkelijk
het Verenigd Koninkrijk. Na het gouden drieluik “Fernando”, Dancing queen” en
Money, money, money” bleek de vraag naar kaartjes voor een Abba-optreden
in Londen zo groot dat de groep moeiteloos zeshonderd keer de Albert Hall
had uitverkocht. Abba haalde in die periode in Engeland niet minder dan
zeven nummer één hits. In Australië bezette de groep in april 1976 de eerste
vijf plaatsen van de hitparade en kochten ongeveer 900 000 mensen de elpee
“Best of Abba”. Je zou kunnen zeggen dat één op de zes gezinnen in dat land
de elpee in huis had…
Wordt vervolgd.
Paul Verelst
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De gemeente deelt mee

Rondom Piet Staut
In het kader van het 75-jarig bestaan
van de koninklijke Piet Stautkring
(KPSK) vindt in kasteel Cortewalle
van 5 tot 20 maart 2022 een tentoonstelling plaats onder de titel:
Rondom Piet Staut 1976-1933). Deze
gaat door tijdens de weekends telkens van 14 tot 18 uur en belicht de
kunstenaar vanuit een drietal invalshoeken. Er zijn de schilderijen, Piet
Staut als fotograaf en in een derde
luikt komen werken en getuigenissen van vrienden, leermeesters en
studiegenoten aan bod. Piet Staut
dus in een brede artistiek-culturele
context.
Curator: Louis Hulstaert
Organisate : KPSK i.s.m. gemeente
Beveren

WA

Taalkronkels
Stopwoorden

We herinneren ons nog een leraar die er niet in slaagde om een zin af te maken
zonder ergens het woord dus te gebruiken. En wij maar afturven met de hoop
dat hij zijn dus-record zou verbeteren. De inhoud van zijn betoog ging helaas
verloren.
Stopwoord was aanvankelijk een woord dat gebruikt werd om een versregel
of een volzin aan te vullen om de regel een meer ritmisch patroon te geven.
Maar we willen het hier hebben over de tweede betekenis zoals die in Van
Dale staat. Een stopwoord is een woord dat te pas en te onpas gebruikt wordt
als tussenvoegsel in de conversatie. Het bekendste dus is dus. Het betekent
‘blijkens uit het voorgaande’. Hij heeft een kast van een huis en rijdt met een
jaguar, hij heeft dus goed geboerd. Die betekenis is verdwenen. Die ouderling
kleedt zich als een jonge snaak en dat vind ik dus rampzalig.
Stopwoorden zijn dikwijls modewoorden en verdwijnen vanzelf. Absoluut, ik
heb zoiets van…, enfin, eigenlijk, uiteraard, nogmaals, een stuk…, zeg maar, ja,
sowieso, überhaupt.
WA

GTI Beveren
Kennen en kunnen zijn twee belangrijke facetten in het onderwijs. Het GTI
heeft als een technische school een stevige faam opgebouwd en is een aantrekkingspool voor leerlingen van ver buiten onze gemeente. In de eerste
graad biedt men ook doorgroeirichtingen aan, zodat de school niet alleen
leerlingen aflevert die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar ook leerlingen die
verder kunnen studeren in verschillende studierichtingen. Het onderwijsaanbod in onze gemeente is de laatste decennia ongelooflijk geëvolueerd en de
betreffende onderwijsinstellingen puilen uit. De Sint-Maarten campus middenschool zag zich vorig jaar genoodzaakt een wachtlijst in de voeren. Vele
ouders werden er door gefrustreerd.
Het GTI wil een veelzijdige school zijn die zowel theoretische als praktijkgerichte opleidingen aanbiedt. Daartoe wordt vanaf 1 september ook een opleiding Latijn georganiseerd. De prille directeur Gawein Verlot wil daardoor een
antwoord bieden aan het capaciteitsprobleem waarmee onze scholen zich
geconfronteerd zien.

De Warande
De slechte toestand van de bestrating in de Warande is voor vele inwoners
een doorn in het oog. Men wijst met een beschuldigende vinger naar de
gemeente. Schepen van lokale economie Filip Kegels wil deze beschuldiging
weerleggen. We citeren: “onze inwoners klagen met recht en rede over de
slechte toestand van de bestrating in de warande. Ook het gemeentebestuur
wil niets liever dan die gevaarlijke toestand aanpakken want uiteraard krijgen
wij de zwarte piet toegespeeld. Dat is echter onterecht! De gemeente is
immers geen eigenaar van de warande, noch van de bestrating. De winkelwandelstraat is privaat domein, dus verboden terrein voor onze werklui. De
gemeente heeft twee jaar geleden zelf het initiatief genomen om met de
eigenaar overleg op te starten om de bestrating over te nemen, waarna we de
gevaarlijke toestand zelf in handen kunnen nemen. De gemeente wil de kosten deels financieren. De budgetten voor een nieuwe, duurzame inrichting
van de warande, na overname, zijn al vrijgemaakt. De eigenaar werkt nu een
voorstel uit voor die herinrichting maar dat voorstel hebben we nog niet ontvangen. We hopen dit voorstel zo snel als mogelijk te ontvangen om de veiligheid van onze inwoners aan te kunnen pakken en een eind te maken aan de
negatieve berichtgeving die de promotie van ons lokaal winkelcentrum niet
ten goede komt.”
WA

LEK AT GEZEET IS 42
De 6 beste dokters in de wereld
zijn de zon, rust, oefening, dieet,
zelfrespect en vrienden. Zorg
ervoor op elk moment van je
leven en geniet zo van een
gezond leven
(Charlie Chaplin)

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
Als ’t op Sint-Blasius (3 feb.) regent en waait
Zeven weken lang wind- en watermolen draait

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
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Oplossing Crypto 100:
DOSIS   HACKER   DICHTBIJ   MONUMENT   HAAIENVIN
PROEFKONIJN   SHOWPROCES   EENDUIDIG   HALFZEGAT  
HALFZUS   CHAREL   ZOALS
en dus …   SCHUIFPUZZEL

‘t klokzeel
IS DE TREIN…

Op zaterdagmorgen 27 oktober 1990 om halftien kwamen
mijn vrouw en ik met 2 en een half uur vertraging toe in het
centraal station van Praag na een nachtelijke treinrit vanuit
Brussel. We hadden op voorhand gereserveerd bij Kalandrova,
een bejaarde Praagse dame die perfect Duits sprak en die
geregeld een kamer verhuurde aan Beverse en andere Praagbezoekers.
We vonden de vele waarschuwingen in de stations en in de
trein dat we moesten opletten voor gauwdieven en pickpockets wel wat overdreven. Dat was geen reclame voor reizen
per trein en dan kwam er nog die 2 en een half uur bij die we
langer dan vooraf meegedeeld op de trein moesten zitten!
Bij de overstap in Nuerenberg om 0.30 uur (wat een ambetant
tijdstip!) is de vertraging begonnen. Eerst en vooral was het
niet erg comfortabel dat je je slaapcoupé pas kon betreden als
de nacht al voor een groot stuk gepasseerd was. Kenden de
spoorwegen de gezondheidsregel niet dat voor de nachtrust
de uren voor middernacht dubbel tellen? We kwamen in een
coupé terecht waarin twee mannen luidruchtig lagen te snurken. De overige twee slaapplaatsen waren voor mijn vrouw en
mij gereserveerd.

…ONDANKS ALLES …

Het duurde eindeloos eer we terug uit Nuerenberg vertrokken
. De volgende morgen konden we zien in welke ouderwetse
treinwagons we geslapen hadden en van onze 2 medereizigers konden we vernemen dat zij en nog 4 andere mannen
die ook in onze wagon hadden geslapen, Tsjechische personeelsleden van de spoorwegmaatschappij waren die terugkwamen van een studiereis naar Frankrijk waar ze kennis hadden gemaakt met het reilen en zeilen van de TGV, de hoge
snelheidstrein waarmee Frankrijk een voorloper was in het
Europese treinverkeer. Vooral de sukkeldraf richting Praag
waarmee de rest van onze tocht werd afgewerkt deed onwezenlijk aan als je wist dat hier toekomstig personeel van de
Tsjechische TGV vervoerd werd. Geen wonder dat ze een paar
jaar later de slaaptrein Brussel-Praag geschrapt hebben
wegens ‘gebrek aan belangstelling’.
Gelukkig verliep ons verblijf in Praag daarna voor 100% mee. We
beleefden samen met de moedige Tsjechen en met de bezoekers uit de rest van Europa hoe de mensen zich daar probeerden
los te maken van de tot een paar maanden tevoren nog heersende communistische dictatuur.

Op de Karlsbrücke stond een kaarsenhandelaar die met succes wassen koppen van de hoofden van Lenin en Stalin verkocht. De witte wiek stak uit het hoofd van die twee gewraakte
‘kopstukken.’ Geen van beiden was op de brandstapel gestorven maar hun afbeeldingen zouden toch de grootste hitte het
eerst op hun schedel gewaar worden.
Toch bleven er nog veel overschotten van de communistische
economie hangen. In een restaurant hield het personeel vol
dat er geen plaats was voor een hele rij kandidaat-klanten die
naar de lege stoelen en tafels wezen, maar die te horen kregen
dat die tafel ‘al gediend had die avond.’

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).

…TOCH ALTIJD EEN BEETJE REIZEN?

De centrale wachtpost, met zittende en
rijdende huisartsen, is permanent
beschikbaar en geopend tijdens weekends en feestdagen.

Gelukkig was er ander avondlijk vertier met meesterlijke show
en cabaret en met hoogtepunten als Laterna Magika. Of je huilde lachtranen met De Brave Soldaat Schweijk in U Fleku.
Omdat Friedrich Schiller een toneelstuk over Wallenstein
geschreven had, de machtige generaal uit de 30-jarige oorlog,
zochten we naar het Wallensteinpaleis. Daar was nu het Ministerie van Cultuur en Onderwijs gevestigd en er liep een tentoonstelling over de 17e-eeuwse pedagoog Comenius, in Praag
geboren als Jan Amos Komensky en in Naarden (Nederland)
overleden en begraven. In een graf met 3 lichamen boven
mekaar. Men heeft gegokt wie van de drie Comenius was. Het
77-jarige dametje dat ons in perfect Duits gidste, vertrouwde
ons dat laatste toe met een hand voor de mond.
Zij vertelde dat ze blij was dat ze hier nog een betrekking had.
En ze deed het graag en noemde het geen ‘werken’. En ze
voegde eraan toe dat ze hier weinig werkte maar ook weinig
verdiende. ‘Maar, thuis werk ik veel omwille van mijn suikerzieke man, zegde ze, en daar verdien ik niets.’
We waren blijkbaar de enige bezoekers en volgens onze gids
was dat te wijten aan het feit dat de overheid te weinig gaf om
belangstellende toeristen en dat ze onkundig waren om het
die mensen wat naar de zin te maken.
En dat ervaarden we zelf ook. Eerst was er die sukkeI van een
nachttrein. En in geen enkele Praagse boekhandel was er een
woordenboek te vinden dat Tsjechisch vertaalde naar Duits of
Engels – en zeker niet naar het Nederlands – maar er lagen
stapels woordenboeken die vertaalden naar het Russisch, het
Roemeens, het Mongools… Hoe was dàt mogelijk?
Ik geloof dat ze onlangs de nachttrein naar Praag weer op
gang probeerden te krijgen. Mij niet meer gezien; zelfs niet
voor een proefritje!

Gaat gij volgende zondag mee
wandelen? Dat moet ik nog zien,
da ’s NAVENAANT of NOVENAANT het weer; ik ga niet in de
regen lopen. In de zestiende
eeuw kwam de Franse woordgroep à l’avenant, die ‘naar verhouding’ betekent, in het Nederlands terecht: aanvankelijk
als na avenant, naar avenant, en
als in avenant. Uit die combinaties is navenant ontstaan:
de n van het woord ervoor is
aan avenant vastgegroeid. Het
Franse avenant is een vorm van
een oud Frans werkwoord avenir, ‘(aan)komen, passen’. Dat
gaat terug op het Latijnse werkwoord advenire, dat ‘aankomen,
naderen, ten deel vallen, passen’
betekent.
Ik weet niet of ik dat antiek stuk
ga kopen; da ’s ‘novenaant’ de
prijs die ze ervoor zullen vragen.
RP

De meester in de lager school wilde de kleine Riekes het begrip
‘mirakel’ uitleggen met voorbeelden maar Riekes was toen al een
beetje tegendraads.
-Stel je voor, Riekes, dat iemand
van een hoge toren valt en niets
gebroken heeft; hoe noem je
zoiets?
-Toeval, antwoordt Riekes.
-Nee maar, zegt de meester, stel je
voor dat die man nog eens van die
toren valt en zelfs niet gewond is;
hoe noem je dat?
-Puur geluk, zegt Riekes.
-Nee, dat bedoel ik niet, zegt de
meester. Stel je voor dat hij nog
een derde keer van die toren dondert en hij weer niets heeft; wat is
dat dan?
-Gewoonte!

Het werkingsgebied van de wachtpost
dekt het gehele Waasland en vervangt
alle bestaande wachtdiensten tijdens
de 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

RP

colofon

DE WEERBORSTEL of
‘t gedacht van Riekes De Ben

Nem nou

DE BEVERSE KLOK - 12

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

De Beverse Klok is verkrijgbaar:
bij de dagbladhandelaar,
veertiendaags op vrijdag
extra dikke kaarten - huisstijl
naamkaarten - briefpapier - omslagen
doorschrijf/formulieren
onderleggers - kaften - affiches - flyers
goud & reliëf - boeken - tattoo
geboortekaarten - trouwkaarten
uitnodigingen
gepersonaliseerd drukwerk
genaaide boekjes
offset & digitale druk vanaf 1 stuk
…

(1 nummer tijdens de maand juli)

Abonnement 1 jaar : 25 euro
Abonnement buitenland : 50 euro
los nr : 1,50 euro
rek. nr. BE66 7376 0331 0943
(BIC: KREDBEBB)
Verantwoordelijke uitgever:
W. Andries, Lindenlaan 56 - 9120 Beveren
email: info@beverseklok.be
Hoofdredacteur: Wilfried Andries
Redactie : Rudy Beck, Jacques Bosman,
Roger Puynen, François Seghers,
Paul Staut, Paul Verelst
Secretariaat: Paul Staut

lasercut en graveren - textiel bedrukking
stickers - belettering auto's & gevels
bedrukte platen - banners
werfdoeken - raamfolie
groot formaat - roll-up banners
gadgets vlaggen - beachvlaggen
lanyards - signalisatieborden
festivalbandjes - stempels - canvas
...

Puursesteenweg 390A – 2880 Bornem
T 03 889 92 32 sales@graffiti4paper.be

Cartoons : Siebe Puynen
strip: Kathleen Bosman
Lay-out : Filip Dalvinck, Bert Bral
Dienst verzending en abonnees:
0474 56 00 06
Reklameregie: 03 775 44 53
e–mail: wilfried.andries@telenet.be

Website: www.beverseklok.be
Druk : Graffiti
Puursesteenweg 390a - 2880 Bornem

