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Het loze vissertje is de molenarij gepasseerd en heeft daar
drie dikke bezen gekregen.
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Dromen

THEO BAUWENS

Van De Klinge tot een rasechte Beverenaar
Wilfried Andries
Dromen doen we hoofdzakelijk in de remslaap (rapid-eye-movement, te herkennen aan de voortdurende oogbewegingen), een slaapstadium waarbij
de hersenen een activiteit vertonen die vergelijkbaar is met die van overdag.
De lengte van een droom kan variëren van enkele seconden tot 30 minuten.
De meeste dromen worden vergeten en iemand die een ononderbroken slaap
heeft, denkt verkeerdelijk niet te dromen. Het was Sigmund Freud en zijn psychoanalyse die begin 20ste eeuw betekenissen zocht achter dromen en ze interpreteerde als uitingen van verlangens en angsten, verdrongen jeugdherinneringen, obsessies…
In onze dromen beleven we de meest onwaarschijnlijke scenario’s. We vallen
van hoge gebouwen zonder ons te kwetsen, we lopen naakt op straat, we worden achtervolgd door ongure types, we beklimmen een ladder zonder einde…
Schrijvers en kunstenaars gebruiken hun dromen vaak als bronmateriaal en
laten zich inspireren. Psychologen zoeken naar rationele verklaringen voor het
fenomeen van dromen. Centraal bij dit onderzoek staan vanzelfsprekend de
hersenen. Men beschikt over moderne technologie zoals de hersenscan en toch
blijven er genoeg onopgeloste raadsels. De meeste theorieën blijven steken bij
veronderstellingen. Tijdens het dromen is logisch nadenken uitgeschakeld. We
krijgen geen informatie van onze zintuigen, het brein heeft vrij spel en kan de
gekste kanten opgaan.
Dromen zijn bedrog, zegt de volksmond. Toch is er een verband met ervaringen, recente of uit het verleden. Veel van wat we overdag meemaken, keert ’s
nachts in onze dromen terug. Een algemeen aanvaarde theorie is dat dromen
helpen bij het verwerken van emoties en onplezierige ervaringen. 80 procent
van alle droomemoties zijn gebaseerd op iets negatiefs. Iemand met spinvrees
komt in een wereld vol spinnen terecht. Een student droomt decennia later nog
dat wanneer hij de deurknop vastheeft plots beseft dat hij een verkeerd vak
heeft gestudeerd. Een oud-voetballer scoort nog regelmatig onwaarschijnlijke
doelpunten die door een scheidsrechter onterecht worden afgekeurd. Een geplande reis is ook een bron: platte band en bij nazicht heeft men het reservewiel
vergeten, sleuteltje van de bagagekoﬀer zoek, de kamer is ongelooflijk wanordelijk en vies… Allemaal onschuldige fantasieën.
Anders is het bij mensen die een ernstig trauma hebben, die een oorlog hebben
meegemaakt bv. of in de kindertijd misbruikt of verwaarloosd werden of te maken kregen met extreme armoede. Het helend eﬀect van een droom helpt dan
niet, het leidt juist tot nachtmerries. Een nachtmerrie onderscheidt zich van een
gewone droom door de intensiteit van de negatieve emoties en het feit dat je er
meestal wakker van wordt. Het is een uit de hand gelopen mechanisme.
Er worden zoveel theorieën verkocht over dromen. Lig er niet wakker van.

De levensloop van Theo Bauwens
start moeilijk. In 1937 wordt hij
geboren met een keizersnede waarbij zijn moeder overleden is. Theo,
wiens vader metser was, wordt van
in het begin opgevoed door zijn
twee grootmoeders. Als hij 6 jaar oud
is, hertrouwt zijn vader met een
onderwijzeres en krijgt hij nog
twee halfbroers. Maar thuis gaat
het moeilijk. En zoals men zegt,
Theo vliegt in ’t internaat in de
normaalschool. Toen kon men dat reeds op 14-jarige leeftijd. Theo was 13, één
jaar te vroeg. Zijn rapporten waren behoorlijk, behalve voor gedrag en vlijt. Daar
had hij altijd de slechtste resultaten en de straf was dan dat men een halve dag later
van het internaat naar huis mocht gaan. In al die jaren is Theo altijd, zonder één
uitzondering, een halve dag later thuis geweest. Directeur Weemaes,
(later deken in Beveren) heeft hem blijkbaar goed gekend. Als
17-jarige afgestudeerd als onderwijzer, mocht hij van zijn vader niet
verder studeren voor regent. Dan begint een lange periode van interim
opdrachten (hij heeft er toen 18 gedaan in Beveren en Melsele) en dan ook nog
18 maand onder de wapens. Hij volgde de opleiding voor reserveofficier en daar
kwam zijn sportieve interesse sterk naar boven. Zo behaalde hij de eerste plaats
op het eindexamen (won de ‘zilveren stick’). In 1959 huwde hij met Magda en zocht
verder (ook weer via interims) een
betrekking in het onderwijs. Toen
hij op de Thijskenshoekschool
aan het werk was (bij hoofdonderwijzer De Rop) had die school van
de gemeente juist een plint en een
bok gekregen. Theo moest met die
nieuwe materialen al direct een
turnfeest
organiseren
en
zo
evolueerde Theo langzaam van
onderwijzer naar turnleerkracht.
Schepen Lambers kon hem niet
onmiddellijk een normale betrekking geven, maar verwees hem
naar de broederschool, bij broeder
Angelicus. Daar moesten door de
wet Collard alle niet gediplomeerde
broeders vervangen worden door
gediplomeerde ondewijzers. Heel wat
van onze lezers kennen ongetwijfeld
hun namen nog.
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Vervolg van blz. 1

Jan Weyers, Van De Velde (iedereen noemde hem de fluit), Juul De Wilde, Theo
Bauwens, broeder Raymond (de latere directeur), meester Bressinck ed. Theo is
geland en komt van De Klinge naar Beveren wonen. In Antwerpen volgt hij
een tweejarige cursus lichamelijke opvoeding waar men toen net een nieuw
programma met Zweedse turnoefeningen lanceerde. Theo moest examen doen
(en zegt zelf dat dit de eerste keer was dat hij echt geblokt heeft) en van de
83 cursisten die de examens aflegden (ze duurden een volle week) kregen er maar
3 hun diploma en zo werd Theo ‘bijzonder leraar lichamelijke opvoeding’. Theo
begon turnen te geven op woensdagnamiddag en richtte JOTULO op
(jongens turngroep lodewijk), het aantal deelnemers wordt jaar na jaar groter
en in 1965 wordt hij met zijn groep zelfs kampioen in Oost Vlaanderen. Voor de
turngroep in groei koopt een enthousiaste onderpastoor Van Peteghem een
twintigtal instrumenten en droomt van een drumband bij de turngroep. Tony
Baert leert de jongens trommelen, vader Bauwens leert spelen op de klaroenen en
bastrompetten en Rudy Baert neemt de leiding van het muziekkorps. Het is dan ook
onder impuls van Theo dat een
atletiekploeg wordt opgericht op
het plein rechtover de Rijksschool
(in de volksmond nog altijd oud
atletiekterrein genoemd) en er
wordt (dank zij de gemeente
en de militairen uit de kazerne
Westakkers) een piste aangelegd
van 266 meter met een kantine.
De turngroep kreeg de kans om
turnkampen in te richten en de
onderpastoor zorgde via Bloso
voor tenten en als kok fungeerde
Wim De Schepper. Theo leert er in
Berchem om massage te geven
aan sporters (was weer de eerste
in het examen) en rolt zo binnen
bij SK Beveren waar hij via Roger
Van Roeyen de physical trainer
wordt. Een job die hij meer dan
20 jaar uitgeoefend heeft. Toen
SK Beveren het goed deed
mochten ze meedoen aan de
‘beker voor jaarbeurssteden.
De ploeg won in Wenen en
Valentia, maar verloor tegen
Arsenal.
Wie denkt dat Theo hiermee zijn
dagen vulde is verkeerd. Na het
overlijden van Magda vindt hij
een nieuwe liefde bij Maria en
ligt (via de turngroep die de
schandpaal op de hof van familie
Van Raemdonk wilde roven als
reclamestunt voor hun feest) mee aan de basis van de ‘Orde van het Pilorijn’.
Gans Beveren kwam toen in de jaren ’80 naar de twee massaspelen die de
Orde toen op Cortewalle heeft georganiseerd, en die volledig door Theo werden geschreven (zelfs op rijm). Honderden figuranten kreeg hij, samen met de
regisseur, in beweging.
Als ik Theo verliet, beloofde hij me dat hij voor ‘De Beverse Klok’ een rubriek zou
opstarten met de kleine en plezante anekdotes die hij in 20 jaar bij SK Beveren
heeft meegemaakt (en opgeschreven).
We kijken er alvast naar uit.
J.B.

Wat Blijft
Ga Weg

Wanneer ’s middags om vier uur
onze schoolbel was gegaan,
en we gingen voetbal spelen,
dan kwam Freek er altijd aan.
Frekie woonde in de buurt,
maar zat niet op onze school.
Hij was een debiele jongen,
een mongool.
Meestal riep er iemand wel:
“Kom maar, Frekie, doe maar mee.”
Welke kant hij uit moest schoppen,
daarvan had-ie geen idee.
Maar we legden soms de bal
op twee meter van het doel,
en we riepen: “Schieten, Frekie!”
En hij trok een ernstig smoel.
Als het raak was, dook de keeper
mooi naar de verkeerde kant,
en ’t was góal, en dan was Frekie
kampioen van Nederland.
Misschien vind je Frekie zielig.
Ja? Bedenk er dan maar bij,
dat ik niet vaak iemand aantrof
die zo blij kon zijn als hij.
Willem Wilmink (1936-2003)
Bij de jaarlijkse opruim van mijn
boekenkast, viel mij het boekje ‘100
jaar broederschool in Beveren’ in
handen. Ik ben zelf oud leerling van
deze school en herlas nog eens de
historiek van de eerste jaren. Alles
is begonnen in 1879 toen onder
liberale invloed, een onderwijswet werd goedgekeurd. Die wil de
verantwoordelijkheid
voor
het
basisonderwijs in de gemeenten onttrekken aan de sterke
invloed van de kerk en er moest per gemeente minstens één
neutrale school worden ingericht. De wet veroorzaakt grote opschudding. Duizenden kinderen verlaten de gemeentescholen en
inderhaast opgerichte katholieke scholen proberen hen op te vangen.
In Beveren legt graaf Florimond de Brouchoven de Bergeymck de laatst
hand aan het nieuwe schoolgebouw dat hij laat optrekken in de Statiestraat.
En het lukt. In september stappen de eerste leerlingen onder het beeld
van Sint Lodewijk, de school binnen, waar de onderwijzers van de (leeggelopen) gemeenteschool, de lessen organiseren. Achter de neo-gothische
bakstenen voorgevel met zijn trapgeveltjes, vinden zij drie klaslokalen,
een feestzaal, twee gothische zaaltjes en een huis voor de hoofdonderwijzer Reyn. Als enkele jaren later de liberale regering valt en een nieuwe
onderwijswet wordt aangenomen die de liberale maatregelen afschaft,
kunnen de onderwijzers terugkeren naar de gemeentescholen. De
graaf zoekt hulp bij de broeders Hiëronymieten (die in Sint Niklaas en
Stekene reeds scholen besturen) en in 1886 komen de eerste broeders naar
Beveren. Het eerste broederschooljaar start met 136 leerlingen die verdeeld
zijn in Franse en Vlaamse afdelingen. De broeders betrekken het verbouwde
woonhuis. Een vierde klaslokaal wordt gebouwd en de school wordt in die
dagen ‘Institution Saint-Louis’ genoemd. De aanwezigheid van de grafelijke
kinderen geeft aan de school uiteraard het karakter van een school voor
begoeden. Het schoolgeld liegt er niet om: 10 frank per trimester. De school
speelt ook vrij vroeg een rol in het Bevers culturele leven. Toneel en zangmaatschappijen (Sint Franciscus Xaverius, er Vereenigde vrienden, Kunst
Adelt en heel wat anderen vonden er hun onderkomen, naast muziek-, zang
en voordrachtsavonden die in de feestzaal bij de broeders doorgingen.
Ook het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, de studentenbond Vlaamsch en Vrij, het Eucharistische Kruistocht, de Scouts, de KSA,
de Chiro… allen vinden zij hun wortels in de school. Ook de broedergemeenschap breidt zich uit. In 1925 zijn ze met vijf, tien jaar later met
zes. Hun namen zijn achtergebleven in het geheugen van de oud leerlingen.
Ik ken nog broeders uit ‘mijn’ tijd. Broeder Pius, Florentinus, Cristiaan… zijn
er maar enkelen van.
Ongetwijfeld ga ik in de volgende uitgave van de Klok verder in op de
boeiende geschiedenis van de broederschool.
J.B. (wordt vervolgd)
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Eureka!
Aflevering 41

Jacques geeft raad

Ivan Petroovitsj Pavlov (1849-1936)
De geconditioneerde reflex
De Russische fysioloog Ivan Pavlov
was geïnteresseerd in de functies
van het spijsverteringsstelsel, specifiek de werking van speeksel en
spijsverteringssappen. Tijdens experimenten op honden ontdekte
hij dat de afscheiding van speeksel en maagsappen op gang kwam
door het zien van voedsel of zelfs
door het geluid van zijn voetstappen.

Vanaf zaterdag 19 maart kan men elke zaterdag, zondag en woensdag
terecht in de Boerepoort te Melsele voor een tentoonstelling over het
verhaal van Vlaamse migranten naar Canada tussen 1900 en nu. De
tentoonstelling is telkens open tussen 14 en 17 uur en is een organisatie
van de Vlaams-Canadese vriendenkring en een ganse reeks medewerkende
organisaties.
Warm aanbevolen.
Nog op 19 en 20 maart kan men de tentoonstelling in Cortewalle gaan
bekijken ‘Rondom Piet Staut’. De Piet Stautkring belicht de kunstenaar Piet
Staut onder drie aspecten: Piet Staut als schilder, Piet Staut als fotograaf en er
komen werken en getuigenissen van vrienden en studiegenoten aan bod.
De tentoonstelling is open van 14 tot 18 uur.

Hij bestudeerde deze ‘psychische
prikkeling’ intensiever. Hij liet het
aanbieden van voedsel voorafgaan
door het rinkelen van een bel of
een knipperlicht. Het bleek dat de
hond begon te kwijlen bij het horen of het zien van de prikkel. Hij
had dit in verband leren brengen
met voedsel. Hij noemde het ‘de
geconditioneerde reflex’, een reflex
die is aangeleerd door ervaring via
een steeds herhaalde externe stimulans. Wanneer de honden een
hele tijd geen voedsel meer krijgen
op het moment van het belletje, zullen de reflexen uitdoven en de honden
niet meer kwijlen. Voor zijn onderzoek kreeg Pavlov in 1904 de Nobelprijs
voor geneeskunde.
Ook bij de mens kennen we klassieke conditionering. Een kind huilt
niet als hij voor het eerst een dokter
met een injectienaald ziet. Maar de
keer daarna huilt het kind al als hij
de dokter nog maar ziet. Vele mensen krijgen zin in chips wanneer ze
’s avonds voor tv gaan zitten. Door
de koppeling van de tv met chips,
is de tv een geconditioneerde prikkel. Klassieke conditionering wordt
ook vaak gebruikt door reclamemakers die bv. een parfum koppelen aan aantrekkelijke mannen en
vrouwen. We kennen het verschijnsel dat ‘het water je in de mond
loopt’, watertanden bij het denken
aan lekker eten. Met water bedoelt
men vanzelfsprekend speeksel. Als je lekker eten ziet of ruikt of eraan denkt,
reageert je lichaam door extra speeksel aan te maken.

Op zondagvoormiddag 20 maart om 10.30 uur kan met in de zaal van de
Katholieke Kring in de Pastoor Steenssensstraat terecht voor de voorstelling
van ‘Taart voor Tijger’. Het is een humoristische voorstelling over een taart.
Tijger ligt te slapen en als hij wakker wordt is hij jarig.
Maar waar is de taart? Deze voorstelling voor onze kleintjes kadert in
de reeks zondagvoorstellingen van Pop en Top, een organisatie van
Vlinders en Co.

WA

Het agentschap wegen en verkeer staat in voor het beheer en onderhoud
van 7000 km gewest- en autosnelwegen en 7.700 km fietspaden.

Agentschap Wegen en Verkeer deelt mee
Het agentschap wegen en verkeer (AWV) en de gemeente Beveren legden
eind januari uit voorzorg de werken op de grote baan (N70) in Melsele stil,
omwille van een licht verhoogde concentratie pfos die gevonden werd in
een grondstaal. Nog niet alle resultaten van het bijkomende onderzoek zijn
gekend om te bepalen hoe de werken terug kunnen aanvatten. Om de toegankelijkheid van de bewoners en handelaars tussen de Sint-Elisabethstraat
en de Schoolstraat tijdelijk te verbeteren, wordt de N70 vanaf vrijdagavond
18 maart opengesteld voor eenrichtingsverkeer naar Beveren. Ook het
kruispunt van de Spoorweglaan en de Torenstraat gaat terug open voor het
verkeer in enkele richting van Zuid naar Noord.
Om te bekijken of AWV de fasering van de werken kan omdraaien, nam
de bodemdeskundige bijkomende stalen uit de grond en het grondwater
tussen de Carrefour en de Schoolstraat. De resultaten daarvan zijn nog niet
gekend. Als deze stalen geen normen overschrijden, bekijken AWV en de
gemeente Beveren hoe ze technisch, verkeerskundig en budgettair kunnen
schuiven met de fasering van de werken.
We streven ernaar om over een tweetal weken te kunnen bepalen welke
procedure gevolgd moet worden, alsook hoe en wanneer de werken terug
aangevat kunnen worden.

Bakens verzetten
Een baken is een ton of ander drijvend voorwerp dat een veilige vaarroute
voor schepen markeert. Onder invloed van eb en vloed verandert de stroming en de waterstanden. Dit heeft invloed op de vaarroute. Het is dan nodig
om de bakens te verplaatsen (verzetten). Het spreekwoord heeft ook een
minder letterlijke betekenis. Als de omstandigheden veranderen, moet je
andere maatregelen nemen en je aanpassen aan nieuwe ontwikkelen. In
deze coronacrisis is dit helaas vaak van toepassing.
WA
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VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

Het loze vissertje is al lang een klassieker, zeker als kampvuurlied in de
jeugdverenigingen. En in Rupelmonde hebben ze over het verhaaltje uit
dat lied een kortfilm opgenomen met allemaal plaatselijke mensen, die op
zaterdag 12 maart j.l.voor het eerst vertoond werd in ’t Stadhuys op het
Mercatorplein.
Des winters als het regent,
Dan zijn de paadjes diep, ja diep,
Dan komt dat loze vissertje
Vissen al in dat riet, ja riet.
===
Refrein:
Met zijnen rijfstok, met zijnen strijkstok,
Met zijnen lapzak, met zijnen knapzak,
Met zijnen lere, van dirre domme dere,
Met zijne lere laarsjes aan. (bis)
2.
Dat loze molenarinnetje
Ging in heur deurtje staan, ja staan,
Opdat dat aardig vissertje
Voorbij haar heen zou gaan, ja gaan.
3.
"Wat heb ik u misdreven,
Wat heb ik u misdaan, ja daan,
Opdat ik niet met vrede
Voorbij uw deur mag gaan, ja gaan"
4.
"Gij hebt mij niets misdreven,
Gij hebt mij niets misdaan, ja daan.
Maar moet mij driemaal zoenen,
Eer gij van hier moogt gaan, ja gaan."
• Een rijf is een geweer; het woord is bekend uit het Engelse woord rifle.
Rijfstok wordt gezegd omdat het geweer stokvormig is (geweerstok dus),
maar er kan ook een stok worden bedoeld om het geweer te laden.
• Een strijkstok dient om de inhoud van een maatvat af te strijken.
• Een lapzak is een drinkzak. Ook mogelijk is dat hij klein gereedschap bevat.
• Een knapzak bevat proviand.
In 1902 werd in Oostende een koor opgezet. Het kreeg de Franse naam
Chorale des Pêcheurs en in 1910 werd de naam veranderd in Het Loze
Vissertje. Het koor trad herhaalde malen op in het Koninklijk Paleis in
Oostende voor de gasten van de koning en in het Kursaal.
RP
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HET GTI (VER)BOUWT
Er wordt nog steeds volop gebouwd en verbouwd in het GTI.
De nieuwbouw (klassen en bureaus) werd op 10 maart in beperkte
kring officieel geopend.
De reden van deze kleinschalige opening heeft te maken met het feit
dat er op voorhand geen duidelijkheid was over de geldende
covidmaatregelen in maart.
In 2023 zal ook de verbouwing aan de werkplaatsen met daarop een
nieuwe turnzaal beëindigd worden.
Volgend jaar wordt er daarom een feestelijke opening gepland ter
gelegenheid van de afronding van het masterplan GTI
RP

In de tuin

Voorjaar

De voorbije weken konden we genieten van een aantal prachtige en zonnige
dagen. Dat was het vroege voorjaar op zijn best. Koude nachten met lichte vorst
maar schitterende zonovergoten dagen met blauwe luchten. Ideaal weer om in de
tuin bezig te zijn of een mooie natuurwandeling te maken.
Tijdens zo’n wandeling hoor en zie je dat het voor de vogels ook een druk seizoen
is. Reigers en aalscholvers zitten zelfs al op hun nesten te broeden. Zanglijsters
zitten ‘s morgens op hun zangposten de ziel uit hun lijf te zingen. De merels,
mezen, roodborsten, winterkoninkjes en vinken zijn druk doende met indruk te
maken op hun mogelijke partner. De ochtendconcerten zijn volop aan de gang.

Prunus ‘Okame’.
Uit dezelfde rozenfamilie en het geslacht prunus zijn de talloze sierkersensoorten
die inmiddels in de tuin het festival van bloeiende tuinheesters op gang trekken.
Een heel mooie in die reeks is de Japanse abrikoos (Prunus mume), een schitterende struik met rozerode bloempjes met gele meeldraden. Ook een prachtboompje is ‘Okame’, een vroege bloeier met een vaasvormige groeiwijze. Ideaal
voor kleinere tuinen. Zuil-, vaas- of treurvorm, de keuze in groeiwijzen van de
sierkersen is groot.

De bloemstengel van het groot hoefblad.
Onder de wilde planten zijn de twee soorten hoefbladen vroege bloeiers. Zowel het klein als het groot hoefblad hebben bloemen vóór ze bladeren hebben,
het zijn dus naaktbloeiers. Dat heeft zijn voordeel als de weinige insecten die
nu vliegen je bloemen moeten vinden. De kleine soort heeft gele bloemetjes en
bloeit iets vroeger. Het groot hoefblad is tweehuizig. Dat wil zeggen dat er zowel mannelijke als vrouwelijke planten zijn. Zowel het mannetje als het vrouwtje
krijgen beide grote purperen bloemstelen met een heel aantal bloeiwijzen op.
Na de bloei verschijnen de grote, op regenschermen gelijkende bladeren die
grote oppervlakten langs slootkanten en vochtige plaatsen kunnen bedekken.
Heel decoratief.

Bloemen van de Japanse sierkwee.

De bloemen van de sleedoorn
De eerste in de natuur bloeiende struik is de sleedoorn. Die wilde voorouder
van de pruimen zie je nu overal met een massa witte bloemen heel mooi staan
bloeien. Later zullen de kleine pruimpjes verschijnen die door de vogels maar
gelust worden als ze overrijp zijn. Ook heel dichte familie daarvan zijn de
kerspruimen of kroosjes. Hun witroze bloempjes sieren op dit ogenblik menig
boomgaard. Mirabellen zijn daar heel dicht verwant aan en een superlekkere
soort.

Een bloeiende struik waar je op dit ogenblik niet naast kan kijken in tuinen en
parken is de Japanse sierkwee (Chaenomeles japonica). Hij is verwant aan ‘onze’
(want ook afkomstig van het Midden-Oosten, maar hier al lang ingeburgerd)
kweeperen. Je hebt ze ook in een aantal mooie cultivars met bloemen van wit tot
donkerrood. In Engeland wordt in tuinshops vaak de confituur van de vruchten te
koop aangeboden. Een kleine waarschuwing is hier wel op zijn plaats. Indien ze
het in de tuin heel goed naar hun zin hebben, zoals ikzelf meemaakte, dan durven sommige soorten wel eens beginnen rond te kruipen en hele oppervlakten
innemen. Goede raad vragen bij de aankoop is aan te raden.
Maart is onder andere de ideale maand om rozen te snoeien. De knoppen
beginnen al goed uit te lopen en dus zie je goed waar je moet knippen. Wie
nu wiedt bespaart zich in de komende maanden meer dan de helft van het
‘wiedwerk’ in de tuin. Het is ook veel gemakkelijker om nu de ongewenste kruiden
uit te steken of te trekken, nu de grond nog goed vochtig is. Voorkomen dat de
plant haar zaden laat vallen is nu de boodschap.
Na de natte winter is de grond in de tuin op veel plaatsen dichtgeslibd. Het is nu
de ideale tijd om de grond met een drietand open te trekken en los te maken,
zodat er lucht en warmte in de boden kan. Het is een zuurstof- en een gezondheidskuur voor de planten en ze zullen er je deze zomer dankbaar voor zijn.
Vergeet vooral niet in tuinen en parken de bloesems te gaan bekijken. Dat is voor
de geest beter dan medicijnen!					
François

IN MEMORIAM

CRYPTO 103: ZOEK HET WOORD (O

PLOSSING IN DIT NUMMER)

ZELFDE NUMMERS ZIJN ZELFDE LETTERS

Walter Van Remortel
In WZC De Regenboog te Zwijndrecht waar hij
aalmoezenier was, overleed Beverenaar priester
Walter Van Remortel op 25 februari. Hij was te Beveren geboren op 23 mei 1939.
Hij is priester gewijd in 1964 en was eerst leraar
in Dendermonde en nadien onderpastoor op diverse parochies alvorens in 2004 pastoor te worden in Zwijndrecht en in 2008 kwam Burcht daar
nog bij. In al zijn parochies werd hij door iedereen graag gezien. Na zijn pensioen
in 2016 werd hij aalmoezenier van De Regenboog.
Erg typerend voor Walter zijn de volgende afscheidswoorden: ‘Eenvoud, warm
en sociaal voelend,
er zijn voor alle mensen, rijk of arm,
gelovig of ongelovig, ten dienste van alle mensen,
dat was zijn levensdoel.’
RP
Aan de rouwende families onze oprechte deelneming en sterkte toegewenst.

Rechtzetting
In een vorige editie stond in het artikel over het jubileum van koor
Acantus, een verkeerde naam vermeld. Hugo Fierens is niet de naam
van de voorzitter, wel Hugo Thierens.
Met excuses

GUST

Och, zei Gust. Ik heb een idee voor de mannen die altijd het
woord of de spreuk van het jaar kiezen. Voor dit jaar stel ik
voor ‘hebt U een afspraak ?’

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

ONS ELSKE
Ge moogt over uw gezin niets dan goeds meedelen; het
slechte nieuws zullen de andere mensen wel uitbrengen.
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KRUISWOORDPUZZEL 277
HORIZONTAAL:
(1) tapkast (5) hoog en
dringend van klank (8)
voorwerp om mee te
vechten (9) weerspiegeling ve glad oppervlak
(11) initialen v Elton John
(13) ijzeren mondstuk
voor een paard waaraan
de teugels zijn bevestigd
(14) cafésport (18) knockout (19) gevaarlijke toestand (23) mannetje vd
geit (24) kopen en verkopen van goederen (25)
bloedgroep (26) bijzonder onderwijs (27) zonnegod (28) moslim in het
middeleeuwse
Spanje
(30) dwaze grap (31) vicepresident

VERTICAAL:
(1) bep. wollen weefsel (2) onder andere (3) boven (4) onstoffelijk wezen (6) gevoel van diepe
afkeer (7) bedrieglijke misleiding (9) Groot-Brittannië (10) woonkamer (12) aartsvader (15) kledingstuk (16) steunbalk (17) alcoholhoudende drank uit hop en mout door gisting bereid (20) ra
ra ~ (21) Sicherheitsdienst (22) toestand van algehele rust (23) jongensnaam (26) slang (28)
mezzo forte (29) radio controlled

OPLOSSING KRUISWOORDPUZZEL 276

Wilde

20

nou ies wa weten?

vraagjes aan

Tjeur iedereen.
Ik ben Ludwina Van Havere, gepensioneerde animator in een Woon- en
Zorgcentrum? Ik ben dit jaar 49 jaar
getrouwd met Raymond Neels
en ik woon al mijn hele leven in
Melsele. We hebben twee kinderen,
Kristel en Steven. En 4 kleinkinderen:
onze trots Lisa, Viktor ,Kyra en Yari. Ik
ben sociaal, hou van mensen en ….
nogal actief in het verengingsleven
van Melsele. Zo was ik in 2011
burgemeester van Melsele. Een jaar
met mooie herinneringen.
Wat is (was, zijn, waren) je hobby('s)?
Ik lees heel graag, Ik ben in een
knutselclub; daar ben ik zeker niet de
beste maar ik doe het graag. En natuurlijk fietsen, jaarlijks fietsen we honderden kilometers met het hoogtepunt
een weekje in De Veluwe in Nederland.

Ludwina Van Havere

Wat was je aangenaamste ervaring?
Oei …… De geboorte van onze kinderen en kleinkinderen is natuurlijk de meest
fantastische ervaring. En ik verzorg in het Woon-en zorgcentrum waar ik heb
gewerkt nog steeds als vrijwilliger de muziek bij feestjes enz. En ik kan er enorm
van genieten wanneer ik met ‘muziek uit de tijd van toen’ mensen eventjes
terug katapulteer naar hun jeugd .(slik) Dat is genieten.
Maar ik ben rap content en zou hier nog veel kunnen opnoemen .
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
Ik heb fantastische vriendinnen waar ik na het turnen iets mee ging drinken .
Het turnen doen we niet meer maar het drinken wel. After turnen...
Iedere donderdag bespreken we in De Kantien de citytrips van de voorbije jaren
en die van volgend jaar. We kletsen wat af op zo’n avond. En dan kom ik tot
het besluit dat Rome toch wel één van de mooiste en tot de verbeelding
sprekende stad is. Maar op dit lijstje wil ik ‘Meilsen‘ toch wel bovenaan zetten…
ik ben een echte Meilsenas.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/was
de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Ik wil hier geen namen noemen maar ik ken in ons dorp verschillende personen
die veel doen voor anderen en voor de maatschappij. Een standbeeld zullen ze
nooit krijgen. Maar mijn oprechte respect hebben ze zeker, deze stille weldoeners.

Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Oh ik hou van zoveel muziek dat ik niet kan zeggen die zanger, die groep.
Wanneer ik ‘s morgens beneden kom zet ik allereerst de radio op. En iedere dag is
er wel een liedje dat ik denk, dat is mooi. Mijn lijst van lievelingsliedjes is enorm
veelzijdig en heel lang.

De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Het platteland om te wonen maar de stad, het bos en de zee om te bezoeken .

Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
‘La vita é bella ‘ ook al ben ik er dan zelf niet meer, ik vind ondanks alles dat het
leven mooi is hé.

Voor welke drank zet je je neer in stilte ?
In stilte een koffietje maar een biertje of wijntje in gezelschap heeft toch mijn
voorkeur .

Welke sport beoefen(de) je? Welke sport zie je liefst op TV?
Ik heb vroeger geturnd en onlangs ben ik terug met deze sport begonnen. Bij de
sportdienst van onze gemeente turn ik bij de senioren. En fietsen natuurlijk, ook al
is dat de laatste jaren elektrisch.
Op TV wielrennen maar meestal voor de mooie beelden bij ‘De ronde van Frankrijk
‘ of de Giro. Maar als Woutje op kop ligt ben ik de meest luidruchtige supporter .
Raymond is fan van die andere !!!!! Ambiance verzekerd ten huize Neels .

Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
In de zomer zal ik mijn boek rapper weg leggen voor een fietstochtje.
Raymond en ik hebben zelfs ons eigen wekelijkse toertje van 25 km.
Maar in de winter is een boek mijn beste vriend.

Wie bewonder je?
Mensen in de zorg die hun beroep met passie
en medeleven uitoefenen. Verzorgen met
het motto: het zou mijn moeder, vader, zoon
of dochter kunnen zijn.
Wat is je ‘guilty pleasure’?
Mijn speculaasje soppen in de koffie en het
opslurpen.

Wat is voor jou geluk?
Al mijn geliefden gezond en dicht bij mij. Mijn familie rond een feesttafel. Zalig !!!

Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ?
Melsele met de gezellige mensen, de natuur en met alle evenementen die er
worden georganiseerd . Melsele leeft .
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Alle negatieve mensen .
Trek iedere dag iets positiefs aan, dat past altijd .
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Bij mijn grootouders samen met mijn nichtjes aan tafel dicht bij de Leuvense
stoof botermelkpap eten en daar krulletjes in maken met zwarte siroop .
Tja ik word oud zeker !!!!!

Als welk dier zou je willen terugkomen en waarom?
Als een vogel dan fladder ik wat rond en kan ik van op een hoogte eens kijken
hoe mijn kleinkinderen het doen in het leven. En misschien een kakje droppen
op het hoofd van degene die niet altijd lief was voor mij.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
Man, man dat is een moeilijke. Ik lees dagelijks en verslind boeken.
Maar een boek dat mij enorm heeft geraakt is “De jongen op de berg “van
Jhon Boyne.
Hoe iemand zo kan gebrainstormd worden en dan de mensen die hem graag
zien laat doden.
Hoe kom je tot rust?
Met een boek in mijne zetel in de winter. Maar mijn voorkeur in onze tuin
genieten van de bloemetjes en de bijtjes .
Welk is je lievelingsgerecht?
Ik hou wel van grootmoederskeuken: tomatensoep met balletjes, stoofvlees met
fritten en rijstpap.
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Van Piet Staut tot Kring
75 jaar cultuurwerking
Het was de titel van een boek dat verscheen ter gelegenheid van het gouden jubileum van de kring in 1996. 25 jaar later werd een nieuw lustrum gevierd met een tentoonstelling ‘Rondom Piet Staut’ in kasteel Cortewalle. De
officiële opening vond plaats op vrijdag 4 maart en het werd een
verzorgde academische zitting met een welkomstwoord van voorzitter
Cecile D’Hollander. Ondervoorzitter Luc Grenné bewierookte de activiteiten
van de voorbije driekwart eeuw. Louis Hulstaert vergastte de toehoorders
op een korte biografie van Piet
Staut. Traditioneel mocht burgemeester Van de Vijver de genodigden uitnodigen op een
receptie.
De voorbije 75 jaar stond
de tijd allerminst stil, ook
op
cultureel
vlak.
Anders dan aan doem- of
domdenken te doen waren er pioniers die weigerden aan struisvogelpolitiek te doen en een
egelstelling innamen. Met het risico om iemand te vergeten, beter dan
iedereen te vergeten, willen we toch enkele bloemetjes gooien naar de
mensen die de Piet Stautkring hebben gemaakt tot wat ze nu is. De stichtende leden bleken achteraf niet van de minste: Louis Van Remortel, Cyriel Kips,
Eduard De Dobbelaer, Gerard Beirnaert, Raymond Stijnen, Georges Staes,
Alfons De Roeck, Jozef Van Raemdonck. De stichtingsvergadering vond
plaats op 15 september 1946 in het Gildenhuis met als primaire doelstelling
het promoten van beeldende kunsten en kunstenaars in onze gemeente.
Een tweede doelstelling klinkt nu wat protserig nl. het beoefenen van volksopleiding. De kring kreeg daardoor een zweem van elitarisme, een predicaat
dat je niet gemakkelijk kwijtraakt. In al die jaren waren er zeven voorzitters:
Raymond Stijnen, Cyriel Kips, Louis Van Remortel, Luk Degelin, Franz Bogaert,
Jan Weyers en Cecile D’Hollander. Speciale vermelding verdient wijlen Willy
De Rop, veertig jaar secretaris van de kring en aanwezig op alle activiteiten.
Het zijn die mensen die vaak in stilte werken, die een kring stabiel maken.

Met de kasteelconcerten kunnen we niet ontkennen dat de organisatoren een neus hadden voor kwaliteit want vele vermaarde musici hebben
met knikkende knieën en het instrument onder de arm (indien mogelijk)
hun eerste stappen gezet in het Gildenhuis, het Jeugdheem of later in de
Verlatzaal. Louis Pas, Jos Van Immerseel, Robert Groslot, de gebroeders
Kuijken, Roel Dieltiens, Walter Boeykens; namen die nu klinken als een klok.
In 1989 startten de ‘Kasteelgesprekken’, een geesteskind van
Walter Van Dam, ikzelf en later
ook Dirk Van Duyse. Ze kregen
van de kring carte blanche
om gerenommeerde en dus
dure gastsprekers uit te
nodigen:
Frans
Verleyen,
Gerard Bodifée, Herman De
Coninck,
Greta
Seghers,
Geert Van Istendael, Benno
Barnard, Monika Van Paemel, Ernest Mandel, Walter Van Den Broeck, Etienne
Vermeersch, Gerard Mortier (directeur van de Munt destijds), Carl De Keyzer, Lieve Joris, Michiel Debackere (professor veeartsenij), Ludo Abicht, Paul
de Wispelaere, Mark Van Den Wijngaert, Roger Dillemans, Paul Meys,
Jan Wauters, Jan Mulder…
Er waren culturele uitstappen
en reizen. Er kwam in 1970
een eerste berichtenblad,
aanvankelijk uit gestencilde
bladen en het gonsde dan
ook vaak van bedrijvigheid
in het ‘kot’ van Broeder Jules,
waar bijna alle verenigingen
blindelings de weg kenden.
De geur van stencils is ondertussen verdwenen en later werd het berichtenblad
gedrukt. De computer heeft
ook hier zijn intrede gedaan.
Dit alles is na te lezen in het
jubileumboek
van
1996,
dat ik samen met Dirk Van
Duyse mocht samenstellen en
waarin ik het hoofdstuk met
de activiteiten in vogelvlucht
mocht verzorgen. Tot slot nog
een pluim aan al de vermelde
en verdoken medewerkers van het eerste uur tot nu, die belangeloos hun
steentje hebben bijgedragen aan deze vereniging.
Rondom Piet Staut
Kasteel Cortewalle
Nog dit weekend van 14 tot 18 uur
Inkom gratis
WA
(Foto’s Gerry Smet)
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SPORT - SPORT - SPORT - SPORT
Gele ditjes,

blauwe datjes.

Een paar weken geleden hadden we het over het boek dat in Duitsland
verschenen is over Jean-Marie Pfaﬀ. Er staan wel een paar onzorgvuldigheden in.
Zo wordt er in een lijstje over de trainers die Pfaﬀ in Beveren had, gewag gemaakt
van RAYMOND Goethals ipv ROBERT Goethals en over PAUL SEELE. Die Paul
Seele moet PAUL CELEN zijn. Die was in de periode 1967-1971 assistent-trainer bij
SK Beveren onder Guy Thijs en Ward Volkaert. Brasschaatenaar Celen is een
ex-speler van Lyra (waar hij ondermeer 12 keer in eerste klasse voor uit kwam),
was militair internationaal en had voor zijn komst naar Beveren een trainersverleden bij Waeslandia Burcht. Na Beveren werd hij hoofdtrainer bij Lyra.
In 2011 overleed Paul Celen op 82-jarige leeftijd.
Onzorgvuldig waren ze ook in de eerste aflevering van “ de jaren 80 voor tieners”
op de VRT toen ze het hadden over de Rode Duivels die na een aantal bleke jaren
uit het niets de finale van het EK 1980 haalden tegen Duitsland met Jean-Marie
Pfaﬀ en Wilfried Van Moer in de hoofdrol. In de uitzending hadden ze het over
het tornooi in Spanje maar het was in Italië dat het zich afspeelde (in Spanje werd
twee jaar later het WK gespeeld).
Oekraine domineert al weken het nieuws . Een dikke tien jaar geleden was
Oekraine ook de thuishaven voor ZES Ivoriaanse voetballers uit de JeanMarc Guillou-academie na hun passage op de Freethiel. Tussen 2006 en 2013
speelden ze in de eerste klasse daar . De allereerste was YAYA TOURE die naar
Metalurg Donetsk trok in januari 2004 en dat voor 2 miljoen euro. Via Olympiakos,
Monaco en Barcelona belandde hij in 2010 bij Manchester City dat 30 miljoen
euro neertelde. IGOR LOLO en ARSENE NE waren de volgende die een half jaar
na Yaya ook in Oekraine belandden, ook zij kwamen bij Metalurg terecht. Né
bleef er drie jaar, Lolo vier en hij breide nog een vervolg aan zijn Oekraiens
voetbalavontuur bij DNIPRO. Ook JUNIOR sppeelde drie seizoenen in Oekraine, twee jaar bij Metalurg Donetsk, één jaar bij METALIST KHARKOV. VENACE
ZEZETO verdiende vijf jaar zijn kost daar bij Donetsk en Metalist Kharkov.
MARCO NE ten slotte was de allerlaatste, in het seizoen 2012-2013 was hij actief
bij TAVRIYA SIMFEROPOL.
Het conflict in Oekraine heeft ook gevolgen voor MAX CAUFRIEZ die bij SPARTAK
MOSKOU speelt. Normaal speelde hij met Moskou in de Europa League tegen
RB Leipzig maar de Duitsers kunnen zonder spelen doorstoten .
RB
Aan de aftrap LAURENT JANS

In de partij tegen Virton was het de
beurt aan ex-verdediger LAURENT
JANS om de aftrap te geven. De
29-jarige Luxemburger speelde drie
seizoenen bij Waasland-Beveren en
is met 101 competitiematchen in de
periode 2015-2018 de nummer twee
bij WB aller tijden (na Jur Schrijvers
met 110). Laurent Jans werd ook twee
keer verkozen tot speler van het jaar
door de supporters. Hij is ook goed op weg om recordinternationaal te worden
voor Luxemburg. De teller staat momenteel op 84 A-interlands (er komen er deze
maand nog wel een paar bij). Op zijn 17de zat hij 11 jaar geleden al op de bank in
de match Luxemburg-Slowakije.
In 2018 verliet Jans de Freethiel voor het Franse Fc METZ. Nadien speelde hij nog
voor het Duitse Paderborn en Standard Luik. Sinds dit seizoen is hij aan de slag bij
het Nederlandse Sparta Rotterdam.
RB
Denzel Jubitana naar
Griekse Iraklis Saloniki.
Sinds begin februari speelt de
22-jarige
middenvelder
Denzel
Jubitana bij de Griekse tweede
klasser Iraklis Saloniki. Jubitana
maakte drie seizoenen lang deel
uit van de selectie van WaaslandBeveren (2018-2021). Hij heeft ook
een jeugdverleden bij KSK Beveren
dat hem in 2006 (toen hij zeven
jaar was) weghaalde bij Turk Sport.

Vader Carlos Jubitana (van Surinaamse origine) kwam mee naar de Freethiel en werd er jeugdtrainer. Bij het opdoeken van KSK Beveren trok hij in
2010 naar Lierse (5 jaar), in 2015 werd KV Mechelen zijn nieuwe club, daar
tekende hij in 2017 zijn eerste profcontract. In 2021 met 38 eerste klassematchen voor WB op de teller, trok hij in de zomer van 2021 naar het Nederlandse
Roda JC waar hij ploegmaat werd van ondermeer Xian Emmers en Jeremy
Cijntje, ook ex-WB. Ondanks 17 wedstrijden in de eerste ploeg, vertrok hij daar
tijdens de winterstop, richting Thessaloniki. Daar gaat hij aan de slag bij tweede
klasser Iraklis (genoemd naar de god Hercules), Thessaloniki heeft nog twee
voetbalteams, PAOK (tegenstander van AA Gent in de Europa-cup) en Aris (ook
genoemd naar een god, Ares)
Iraklis is ook de ex-club van de
betreurde JIMMY SMET die 21 jaar
geleden van KSK Beveren naar Iraklis
vertrok voor de toen hoge transferprijs van 20 miljoen frank. Jimmy Smet
tekende er een vier-jarig contract bij
de club die toen ook Europees voetbal speelde. Uiteindelijk bleef Jimmy er maar één seizoen, goed voor
17 wedstrijden waaronder een
gewonnen Europees duel tegen het
Franse Gueugnon.
RB

Thomas De Gendt.

Naast de jongeren Ruben Apers, Brent
Van Moer en Sasha Weemaes hebben we natuurlijk nog altijd THOMAS
DE GENDT in het profpeleton. De
35-jarige rasaanvaller is aan zijn
14de profseizoen bezig en behoort
nog steeds tot de top in België.
Voor wie daaraan mocht twijfelen,
vorig seizoen was hij één van de acht
Belgen die er in slaagde een wedstrijd
te winnen in de Pro Tour (rit in de
Ronde van Catalonië). De anderen
waren Wout Van Aert, Victor
Campenaerts, Tim Merlier, Jasper
Philipsen, Dylan Teuns, Jasper Stuyven en Brent Van Moer (opmerkelijk is dat
Remco Evenepoel niet in dat rijtje staat).
Thomas begon dit seizoen in de Saudi-Tour en trok nadien naar Parijs-Nice waarin
hij in de tweede rit een marathonvlucht opzette met twee andere renners. Voor
Thomas is “de koers naar de zon” zoals Parijs-Nice wel eens wordt genoemd, één
van zijn lievelingswedstrijden. In 2011 stond hij er de eerste keer aan de start
toen hij voor het Nederlandse Vacansoleil reed. Hij won de eerste rit en droeg
een paar dagen de gele trui. Het jaar daarop won hij de 6de rit in Nice na een solo
van 200 km, ongezien in het moderne wielrennen. Hij werd toen ook tweede
in het bergklassement. In 2015 reed hij zijn eerste Parijs-Nice voor Lotto-Soudal.
In drie ritten trok hij ten aanval, wat hem uiteindelijk de bergtrui opleverde.
Ook in 2016 trok hij vier dagen in de aanval met ondermeer een solonummer in
de derde rit geteisterd door sneeuw… die rit werd afgebroken en geannuleerd
door de hevige sneeuwval maar leverde De Gendt enorme publiciteit op. Na een
wat anonieme Parijs-Nice in 2017 volgde een nieuwe zege in het bergklassement
van 2018. Ook in 2019 droeg hij enkele dagen de bergtrui. In 2020 werd Thomas derde in het bergklassement en in 2021 trok hij opnieuw twee dagen in de
aanval. Parijs-Nice is steeds een beetje zijn koers.
RB

SPORT ANDERS
Sinds kort maakt de lokale Base- en Softbal club, de Beveren Lions gebruik
van een gloednieuwe verlichting. De vereniging wil graag de Technische
Dienst van de gemeente Beveren even in de bloemetjes zetten voor dit
prachtige werk!
RP
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Wij nodigen u graag uit op de Pop en Top voorstelling

TAART VOOR TIJGER

vanaf 2 jaar
door LAROS & DE BEELDMAKERIJ
op 20 MAART 2022 om 10u30

25 JAAR SAMENWERKING MET CC TER VESTEN
WIJ VERLOTEN 25 TAARTEN ONDER DE AANWEZIGE KINDEREN.
( wie niet wint krijgt een troostprijs ).
WIE TICKETS KOOPT VOOR DEZE VOORSTELLING
EN VOOR DE VOORSTELLING VAN MAX VERSTAPPEN IN MEI
KRIJGT 25% KORTING.

De Rank
Eén kind op vijf in België groeit op in armoede. Achter élk van deze cijfers
schuilt het verhaal van een unieke mens. Met eigen talenten en dromen.
Met ervaringen om stil van te worden, levenskracht om van te leren en een
veerkracht die inspireert.
Rudi Friedrichsen, alleenstaande papa van 2 kinderen, komt getuigen
over hun gezinsleven met armoede. Eerlijk-kwetsbaar, levens-echt en met
een rake kwinkslag die treft. Daarnaast laten we graag Kirsten Heyrman
(afdelingshoofd Sociaal Huis Beveren) aan het woord. Zij geeft ons inkijk
in de regionale situatie rond armoede.Kortom, een avond waarop cijfers
mensen worden en we samen leren van het leven.
Gezien het thema voorzien we een kleine inzameling voor B-Asiel, een
lokale vereniging die onder meer voedselpakketten verspreidt voor
mensen in armoede.
Kan je iets van shampoo, tomaten in blik, bloem, suiker, ..., missen?
Breng het gerust mee.
Dinsdag 22 maart om 20 uur
Kapel van de zusters (ingang via Bovenschool, Kallobaan 1)
Inkom7 euro, waarvan de helft naar B-Asiel gaat.
Inschrijven: de.rank.beveren@telenet.be
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Muziek verzacht de zeden

In de geschiedenis van de popmuziek heeft het fenomeen van de
“one-hit-wonders” me altijd danig
geboeid. Artiesten of bands die
uit het niets een wereldhit scoren,
eventueel nog een tweede bescheiden singeltje uitbrengen, om
dan opnieuw in volledige anonimiteit te verdwijnen. En zo waren er
ontelbare.
Weinigen kenden bijvoorbeeld de Canadese zusjes Kate & Anna McGarrigle
tot zij op de proppen kwamen met “Complainte pour Sainte Cathérine”. In
het circuit van de folkmuziek waren zij op dat moment echter wel al een
fenomeen. Zelf hebben ze nooit het gevoel gehad dat ze rasechte folkartiesten waren. Het feit dat ze in dat vakje terechtkwamen had vooral te maken
met de producers en de muzikanten die ze destijds tegen het lijf liepen. Ze
waren echter wel opgegroeid in een soort folkmilieu. Zij gingen naar school
bij Franse nonnen en daar werden veel oude Franse liedjes gezongen. Dit in
tegenstelling tot bij hen thuis waar hun vader – een Ierse Canadees die de
eerste wereldoorlog in Europa meemaakte – vooral luisterde naar populaire
melodieën uit de eerste helft van de twintigste eeuw.
Het was vooral hun vierde album “The French Record” waarmee de zusjes
bekendheid vergaarden. Eigenlijk was het de bedoeling om die plaat alleen
in Quebec uit te brengen als een soort politiek statement, maar hun toenmalige producer, Joe Boyd, besliste om het album in de USA op de markt
te brengen. Een gouden zet, zo bleek. Toen ze met “Complainte” plots in de
hitlijsten opdoken, waren ze zelf compleet verrast.
Op het folkfestival in Dranouter in 1985 waren zij de absolute top of the bill,
ondanks hun twijfelachtige live-reputatie. Misschien was dat wel de reden
waarom de tent zeker niet tot in de nok gevuld was zoals het bij The Dubliners, The Chieftains of Alan Stivell wel het geval zou zijn.
De zusjes waren goed op de hoogte van de maatschappelijke toestand in
België en het feit dat zich ook hier twee taalgroepen manifesteren… Bij aanvang van hun concert vroegen zij voorzichtig of ze het publiek in het Engels
of in het Frans mochten aanspreken. Een vraag die vooral de lachers op de
hand kreeg.
Omdat in Dranouter traditioneel nogal wat franstaligen aanwezig waren,
hadden ze eigenlijk meer nummers in het Frans willen brengen, maar hun
Zwitserse tekstschrijver Philippe Tatartcheﬀ was aan het boeren geslagen en
was drukker in de weer met zijn koeien dan met het schrijven van nieuwe
Franse nummers. Vandaar. Omdat ze niet echt zeker waren welk soort publiek ze tegenover hen kregen – hielden ze van ballads of van up-temponummers ? – namen ze na elke song hun papieren samen en beslisten zij
vlug wat het volgende nummer moest worden.
Voor het grote publiek verdwenen de zussen na hun enige wereldhit en
kortstondige roem weer in complete vergetelheid.
Paul Verelst

Uit Melsele 5
De luchtbrug tussen het in aanbouw
zijnde nieuwe gebouw (het vroegere
Parochiehuis) en Rusthuis Briels is er.
(maar nog wat afwerken natuurlijk)

Spreuk van 't jaargetij
Autoruiten nu nog steeds bevroren,
dat geeft straks veel koren.

LEK AT GEZEET IS 45
DE LIEFDE IS DE TOESTAND WAARIN DE MENS DE DINGEN HET MEEST ZIET ZOALS ZE NIET ZIJN
(FRIEDRICH NIETSZE)

De Wetenschapper
Zout

BOEK JOKER AVOCADO
PALMBOOM LOOPFIETS
DWAALSPOOR VRAAGSTUK
ZIENSWIJZE STARTKABEL
ROODSELEN GRASPOP
EGARD en dus ….
BOOMPLANTDAG
OOplossing Crypto 103:

Het Latijnse woord salarium (loon) is afgeleid van
sal (zout) en het betekent dat zout bij de Romeinen als
betaalmiddel diende. Het verhaal gaat terug naar Plinius
de Oudere, een Romeinse auteur die de eerste eeuw van
onze jaarteling leefde en die in 79 de dood vond bij de uitbarsting van de
Vesuvius.
Zes eeuwen eerder had Plinius het over een Romeinse vorst die zout van
de kust naar het binnenland liet brengen, waarvan mensen ze bij wijze
van vergoeding mala salsa (gezouten meel) kregen. Door vertaalfouten in
de negentiende eeuw was het alsof Romeinse soldaten met zout werden
betaald. Over zout als loon vermeldt geen enkele Romeinse bron iets.
Zout speelde wel een grote rol in het Romeinse Rijk. Het werd bv. gebruikt
om vlees en vis langer houdbaar te maken. Zout was niet schaars of duur.
Een pond zout (destijds 300 gram) was slechts een twintigste deel van het
dagloon van een Romeinse soldaat.
Taalkundig is er indirect een verband tussen salaris en zout. Maar verder
moeten we dit historische feit met een flinke korrel zout nemen.
WA
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‘t klokzeel

WEEKENDDIENSTEN
MEDISCHE SECTOR

BELGISCHE TACTIEK MET WATER…

plaatse werden aangesproken en bereid gevonden hun
ervaring ten dienste van de legerleiding te stellen.

Op zaterdag 5 maart meldden de kranten dat in Oekraïne
het befaamde 64 km lange konvooi Russische voertuigen
dat al een paar dagen op weg was naar de hoofdstad Kiev
met een eeuwenoud middel op afstand wordt gehouden
door water als defensieve dam op te werpen. Opgeblazen
bruggen over de rivier de Irpin in de omgeving van de
gelijknamige stad, blijken een grote rol te spelen en zeker
het bewust onder water zetten van het gebied net achter
de rivier. Sommigen noemden het dezelfde tactiek als die
van het Belgisch leger in 1914 toen aan de IJzer de sluizen
werden opengedraaid om de Duitsers op afstand te
houden

…NU OOK TOEGEPAST IN OEKRAÏNE.

In WO I vond tussen 18 en 31 oktober 1914 de slag aan de
IJzer plaats tussen aan de ene zijde de Franse, Engelse en
Belgische troepen en aan de andere zijde het Duitse leger.
Dit laatste wilde niet liever dan de rivier over te steken om
zo door te stoten tot Duinkerke. Op bevel van
Koning Albert I probeerde het Belgische leger de IJzer
als frontlinie te behouden.

…UIT EERSTE WERELDOORLOG…
Na enkele mislukte aanvallen van de Duitsers op de
Belgische voorposten in Nieuwpoort en Diksmuide,
verlegden zij hun aandacht naar het centrum van het
front. Op 22 oktober slaagden de Duitsers erin een bres te
slaan in de verdedigingslinie van de Belgen ter hoogte
van Tervaete. Op die manier naderden de Duitse troepen
langs het westen de IJzer. Op 25 oktober verlieten de
geallieerden hun linie aan de IJzer en hergroepeerden
zich aan de spoorweg tussen Nieuwpoort en Diksmuide.

Op 21 oktober werd de sluis voor het eerst opengezet te
Nieuwpoort door binnenschipper Hendrik Geeraert. Op
27 en 28 oktober werden de poorten van de oude sluis
van Veurne bij hoogtij geopend door Karel Cogge,
toezichter van de wateringen; maar zonder het gewenste
resultaat. Op de avond van 28 oktober stelt Geeraert
voor om de sluisdeuren van het waterreservoir van de
Noordvaart te openen. Aan dit plan was een groot risico
verbonden, want het zou de aandacht van het Duitse
leger kunnen trekken. Op 29 oktober worden voor een
derde maal de sluisdeuren van de sluis te Veurne geopend,
maar nog steeds zonder enig resultaat. Op 30 oktober
komt het Duitse leger tot de voet van de spoorwegberm
en men beslist uiteindelijk toch om het plan van Geeraert
een kans te geven. Dit manoeuvre wordt herhaald op
30 en 31 oktober. Op 1 november staat heel de IJzervlakte
onder water waardoor de vijand zich moet terugtrekken.
En aan de andere kant van de IJzer is geen enkele Duitser
meer te bespeuren
Cogge en Geeraert ontvangen achteraf onder meer de
Leopoldsorde en ze krijgen later een eervolle begrafenis
als nationale helden. En in 1950 komt er in ons land het
biljet van 1000 frank in omloop met op de voorzijde
Koning Albert I en op de keerzijde Hendrik Geeraert.

De spoorwegberm in de polders bood de geallieerde
troepen een nieuwe schuilplaats. Het werd steeds
moeilijker om weerstand te bieden tegen de Duitsers.
Daarom werd er geopperd om het gebied tussen de IJzer
en de spoorweg te laten overstromen. Mensen van ter

NEM NOU

DE WEERBORSTEL OF
‘T GEDACHT VAN RIEKES DE BEN

Wanneer mijn nonkel ontwaakte uit
zijn middagslaapje in de grote zetel in
de living en bij ons wilde komen zitten
in de keuken, dan zei tante Angèle: Allee, Amedé, hoe zijde nou weer
AANGESTEKT! Waarmee ze bedoelde
dat zijn kledij slordig of ongepast was.
‘Aangestekt!’ is in ’t Bevers dialect
ongeveer synoniem van AANGESAANDERD. Al wordt dat laatste
meer gebruikt voor iemand die gekke
kledij draagt of in elk geval met
opzet een niet zo passende kledij
aangetrokken heeft.
’Aangesaanderd’ zou je kunnen zeggen
van iemand die in volle zomer in een
carnavalspak zou rondlopen.
En volgens Van Dale is ‘overkleed zijn’
alleen in Vlaanderen gekend. Het
betekent: opgedirkt zijn, boven zijn
of haar stand of financiële middelen
gekleed zijn.
RP

DE BEVERSE KLOK - 12

Riekes en Zjeraar
hebben het over hun
reizen. De ene doet
het per auto, de
andere reist met de
bus.
- Ik denk, zegt Riekes, dat autorijden
zeer stimulerend werkt voor het
menselijk geheugen.
- Hoe is dat uit te leggen, vraagt
Zjeraar.
- Wel, zegt Riekes, elk jaar als we onze
grote zomerreis naar Oostenrijk
maken, herinnert ons Marjet zich als
we zo ‘n 40 à 50 km gereden hebben,
dat ze ergens in ons huis een licht
heeft laten branden. En is ’t niet op
onze zolder dan is het in onze kelder.
Maar ’t zijn zeker geen lampen die 14
dagen kunnen branden. Wat staat er
mij dan te doen? Braafjes terugkeren
om dat licht uit te gaan doen en ’s
avonds een uur later dan voorzien in
ons hotel arriveren.
RP

RP

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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