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Bezit
Wilfried Andries
Een mens omringt zich met spullen die hij door de jaren heeft verzameld.
Wordt er tegenwoordig veel plaats ingenomen door een supergroot tv-scherm,
vroeger was er meer ruimte voor eenvoudigere dingen: een stolp met een lievevrouwbeeld, een reeks borden die op de schouw prijkten, een plastiek lievevrouwbeeldje met water uit Lourdes, een kadertje met een spreuk (‘wie werkt
voor vrouw en kind en wordt door hen bemind, het is vader’ of ‘God ziet mij, hier
vloekt men niet’), een staande koekoeksklok met gewichten, een reeks pijpen
uit de tijd dat roken nog gezond was, een zakhorloge, een theeservies geërfd
van generatie op generatie, een vergeelde foto, een schilderij… Tijdens elke reis
zoekt men naar een geschikt souvenir. Aan een wandelstok worden schildjes
genageld. Men bewaart een reeks poppen of barbies uit de kindertijd. Je kunt
het ook niet zo gek bedenken of het wordt verzameld: destijds sigarenbandjes
en postzegels, schelpen, miniatuur auto’s, boeken met foto’s van voetballers,
gewonnen bekers van de sportman, reproducties van schepen, attributen van
popsterren, krantenknipsels, oude munten. De raarste dingen worden door
mannen bij elkaar gesprokkeld. De man vergaart, de vrouw stoft af.
Veel van die dingen gaan na de dood van ouder naar kind of kleinkind, dat er
meestal weinig waarde aan hecht. De kringloopwinkels raken door de opruimrage overstelpt en in deze coronatijden promoten zij de leuze: laat oud gerief
in je kot.
Aan zijn bezit kun je de mens herkennen, je bent wat je verzamelt. Het huis is
volgestouwd met een uitpuilende boekenkast of een uitgebreide verzameling
cd’s of schilderijen aan de muur. In de gang staat een indrukwekkende Chinese
vaas of erfstukken zoals een antieke kast of een koffer. Er is een tendens om te
‘ontspullen’ en overbodige zaken weg te gooien, maar dat is buiten de mens
gerekend. Het is belangrijk om na te gaan wat voor jou echt belangrijk is. Maar
een mens houdt van spulletjes. Iemand die naar de kringloop gaat om iets weg
te brengen, kan het niet nalaten om rond te snuffelen, komt geheid met iets anders terug en het blijkt uiteindelijk een nuloperatie. En zo blijft het huis gevuld
met persoonlijke of emotionele zaken. Gelukkig maar, het interieur krijgt dan
een persoonlijke uitstraling.
Alles wat van jou is, bepaalt je identiteit en heeft invloed op hoe je je voelt: je
werk, huis, relatie, bankrekening, je auto, je kinderen. Een koffiekopje dat al vier
generaties heeft overleeft en nu is gebroken. Het kapotgaan van een relatie heeft
vanzelfsprekend meer impact. Hoe minder belangrijk hoe minder erg een verlies.
Tijd om aan geschenken te denken. Wij hebben nog iets moois in de
aanbieding. Het boek ‘Kunstmo(nu)menten’ is zo een geschikt geschenk.
Het telt 370 pagina’s in kleurendruk en belicht kunstwerken van onze
gemeente. Kostprijs 33,00 euro. Verkrijgbaar in Standaard Boekhandel
of bij een van de auteurs (Wilfried Andries, 037754453 of Gerda Drieghe 037752675).

Maria Blanbergh en
Marjan Van Nieulande
Femma
Femma is een vormingsbeweging die een brede groep vrouwen wil aanspreken. Femma Beveren Centrum zou op 10 oktober haar 90ste verjaardag vieren. Helaas, dit is om
een bekende reden in het water gevallen. Gedurende die kleine eeuw is de functie en
organisatie van een vrouwenvereniging vanzelfsprekend sterk geëvolueerd, samen
met de positie van de vrouw in onze huidige maatschappij. Emancipatie verliep moeizaam en is nog steeds niet volledig gerealiseerd. Een vrouwenvereniging werkt er
actief aan mee en initieert ontplooiing op alle vlakken, zoals blijkt uit een gesprek met
huidig voorzitter Maria Blanbergh en Marjan Van Nieulande.

Maria werd geboren in Kieldrecht en verhuisde naar Beveren toen ze één jaar was.
Vrijwilligerswerk is haar ding. Op dit moment is ze actief als vrijwilliger in WZC De Notelaar bij allerlei ondersteunende activiteiten gaande van maaltijdbedeling tot bezigheidstherapie. In 2000 kwam voormalig voorzitter Annie Bosman haar ronselen en
trad ze toe als kernlid. Van het een komt het ander en ze is nu voorzitter.
Marjan is in onze gemeente bekend als leerkracht Frans, geschiedenis en Maatschappelijke Vorming, aanvankelijk in het O.-L.-Vrouw Van Gaverland Instituut te Melsele ,
twintig jaar later verhuisde ze mee naar de Sint-Maarten Middenschool en nog eens
twintig jaar later ging ze met pensioen. Ze is nu al een beetje de éminence grise van de
vereniging en is al meer dan veertig jaar actief lid. Van 2000 tot 2016 was ze voorzitter.
Ze herinnert zich nog een eerste ledenfeest van de toenmalige KAV in het Gildenhuis
dat toen tot de nok gevuld was. Tegenwoordig is het ledenaantal gedaald tot 115 als
gevolg van de tijdsgeest, maar wie lid wordt, doet het wel bewust en het percentage
actieve leden is hoger dan toen.
En dan valt er een stilte en gaan de gedachten naar Vera Kosolosky die samen met Maria
voorzitter werd na Marjan. Vera is na een slepende ziekte overleden op 21 september
jongstleden, ze laat een schrijnende leegte achter. Ze was een voortrekker op alle vlakken.
Vervolg op blz. 2
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Vervolg van blz. 1

KAV wordt Femma
KAV werd gesticht in 1920 en
vertegenwoordigde
de
Katholieke Arbeidersvrouwen, later meer en meer de
Arbeidende Vrouwen. Centraal staat vorming en verdediging van de vrouwelijke
belangen. Jong-KAV was een
apart onderdeel met een
eigen programma. KAV ontwikkelde zich als een beweging voor vrouwen binnen
de Christelijke Arbeidersbeweging. Door de jaren heen
werden er andere accenten
gelegd maar de basisprincipes bleven behouden: je
goed voelen als vrouw in de
huidige maatschappij, onbevangen iets bij leren, andere
Vooraan: Wijlen Vera Kosolosky, letterlijk en figuurlijk een
vrouwen ontmoeten én
voortrekker!
deugd hebben aan die ontmoetingen. In 2012 veranderde men de naam in Femma.
Vandaag vertegenwoordigt Femma in grote maatschappelijke debatten nog
steeds het welzijn van alle vrouwen.

Komkommertijd
De werking is tegenwoordig in slaapstand. Om de 90ste verjaardag van de afdeling toch te redden plant men op 18 december een wandeling in Beveren. Tijdens
de wandeling wordt de geschiedenis van KAV en Femma gekoppeld aan de verhalen van sterke vrouwen uit Beveren. De wandeling is al uitgestippeld, maar of die
kan doorgaan is een ander paar mouwen.
Ondertussen is de organisatie gedurende al die jaren erg veranderd. Marjan herinnert zich nog de tijd van de stencils. De vereniging is ook al geruime tijd het digitale tijdperk toegetreden, aanvankelijk met alle kinderziektes van dien. Veranderingen in de structuur en de werking van Femma blijven zich aandienen. Het
maandelijks activiteitenblaadje, de Femma Flash, wordt nu digitaal opgemaakt
door … een man. Van verandering gesproken.
Wat de toekomst zal brengen weten de twee Femma vriendinnen niet. Wat ze wel
weten is dat ze met hun ploeg verder willen schrijven aan het Femma verhaal in
Beveren.

Werking

De Linedancers.

Elke maand is er een kernvergadering waarop de 30 kernleden worden uitgenodigd. De activiteiten van allerlei slag worden daar besproken. Er is het creatieve
met bloemschikken, patchwork, haken, breien… Het culinaire draait rond kooklessen, gegeven door gedreven lesgeefsters van Femma. Sportief zijn er de klassiekers zoals turnen, wandelen en fietsen. Men stichtte ook een groep linedancers,
die werden zelfs gevraagd om elders op te treden. Het culturele luik wordt zeker
niet vergeten met de jaarlijkse boekbespreking, bezoek aan film en musea, het
samen bijwonen van lezingen… Elke activiteit wordt uitgewerkt door een of meer
verantwoordelijke kernleden.
Er zijn jaarlijks drie
hoogtepunten: lentefeest, kerstfeest
en ontbijt. Tijdens
de
ledenfeesten
zorgt de Femmaafdeling
steeds
voor een leuk, ontspannend optreden. Het ontbijt
wordt dan weer in
een vormend jasje
gestoken. Gezelligheid wordt gecombineerd met vorming. Telkens nodigt men een spreker uit om zo een interessant
onderwerp te belichten.
De ‘K’ van weleer heeft tegenwoordig een eerder spirituele invulling gekregen en
wordt zeker niet vergeten. Zo wordt er tijdens de uitwaaitocht gewandeld en verschillende keren gestopt. Er worden dan zinvolle teksten rond een vooropgesteld
thema voorgelezen. Soms legt men een deel van het traject in stilte af. Het is écht
mogelijk om vrouwen stil te krijgen want stilte kan sterker zijn dan woorden. Die
stille, stappende vrouwengroep is een indrukwekkende ervaring.
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Natuurlijk zijn er in al die jaren ervaringen die er bovenuit steken. In 1999
werden ze geconfronteerd met het lot van oorlogsslachtoffers uit voormalig Joegoslavië. In het opvangcentrum te Linker Oever waren vrouwelijke
Kosovaren ondergebracht. De kernleden van KAV vonden dat ze niet vanaf
de zijlijn konden toekijken. Ze zochten contact en bemerkten dat de vrouwen nood hadden aan afleiding. Ze boden die aan in de vorm van bloemschikken, rokken naaien en het organiseren van een moederfeest. Op dinsdag 15 juni stonden een twintigtal leden voor de deur met zakken kledij,
emmers oasis, bakken rozen en gipskruid… Na wat schuwe blikken van de
bewoners en een aankondiging van een medewerker van het Rode Kruis,
was het ijs snel gebroken en konden de activiteiten starten.
Een week later herhaalde het gebeuren zich, maar nu met naaimachines
waarop de Kosovaarse vrouwen een ongeziene vaardigheid vertoonden
en in een mum van tijd wikkelrokken toverden.
Het derde luik was het moederfeest op 17 augustus. Vlamingen en Kosovaren bakten op hun traditionele manier taart voor elkaar.
Het geluk zit hem in kleine dingen. Achteraf waren er nog contacten via
sociale media. Een vrouw vertelde dat ze nu ook de legdatum op de eieren
van haar kippen met potlood noteert. Men is nooit te oud om te leren.

WA

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

Simonne en Omer
60 jaar samen

Royaal tafelen.
Als we nu met familie of vrienden
eens ‘gaan eten’, en we nemen een voorgerecht,
een soep, een hoofdschotel en een dessert hebben
we uitgebreid gegeten. Enkele jaren geleden was het,
met de opkomst van de nouvelle cuisine, soms wel
anders. Zo zat ik ooit aan een feesttafel in een gerenommeerd restaurant in Haasdonk voor een achtgangenmenu. De borden waren groot, de inhoud klein en als je
buiten kwam had je meestal een platte portefeuille en
een hongerige maag. Onze voorouders hadden veel
meer dan heden ten dage bij speciale gelegenheden
grote en uitgebreide feesten waarbij we ons nu nog afvragen hoe ze dat allemaal
‘op krijgen’. Zo kwam ik toevallig het menu tegen van een feestmaaltijd (12 gangen
aub) ter gelegenheid van de inhuldiging van het standbeeld (Onder de vleugels van
de engel van barmhartigheid) ter ere van Pastoor Cools en Burgemeester Everaert.
Er waren 52 genodigden aan de maaltijd.
Ik heb getracht een vertaling te maken van deze, natuurlijk in het frans opgestelde,
spijskaart;
Koninklijke soep
Kroketten van gevogelte
Tarbot met garnaalsaus
Lendebiefsteak met aardappelen
Ivoorkleurige kip
Kalfskop
Ganzenleverpastei
Haring met boontjes
Eend met salade
Kreeft met mayonaise
Condé perziken
Soorten bavarois
Fruit en dessert
Smakelijk
JB.

BOND ZONDER NAAM
Vrijwel iedereen kent deze vereniging die onder meer
onder de inspirerende leiding van Phil Bosmans uitgroeide
tot een vereniging met aandacht voor de medemens. De
maandspreuken die jarenlang gratis aan de belangstellenden werden opgestuurd stonden bijna in elk huisgezin op
de schouw. Ondertussen zijn al meer dan 1500 vrijwilligers
actief om de boodschap van de bond uit te dragen. Maar
in de huiswinkels is veel meer dan de spreuken te vinden.
Spreukenpapier, diverse wenskaarten, kaarsen ed. kan je er
vinden. Momenteel kan men een Bond Zonder Naam
Kalender kopen in de huiswinkels waarvan er een paar
honderd in Vlaanderen te vinden zijn. Bij ons kan je terecht
Klaveren Aas 6, Beveren – Heirbaan 17, Haasdonk – Cyriel
Buysselaan 17, Melsele. Warm aanbevolen.

Op 13 augustus 1960 stapten ze in het huwelijksbootje en bijgevolg vieren ze dit jaar hun diamanten jubileum. De feestelijke activiteiten waren
voorzien voor september, maar als gevolg van corona werd alles op de
lange baan geschoven. Beiden zijn geboren en getogen Beverenaars.
Omer was technieker bij Belltelefoon, Simonne kleuterleidster. Omer
fietste graag en heeft dat nu gezien zijn leeftijd (moeten) vervangen
door een dagelijkse wandeling. Hij leest graag de krant en is supporter
van Bayern München. Van die ploeg mist hij geen enkele match op TV.
Simonne leest graag in de Libelle en als het kan ook een goed boek. Zelf
nog het huishouden doen: koken, wassen en strijken op een aangepast
tempo is nog steeds een erezaak. Ze maakt graag een wandeling naar
het dorp om er de boodschappen te doen.
Af en toe eens samen uit eten op zondag doen ze ook graag of jaarlijks
op vakantie naar zee. Al vragen ze zich af of ze dat volgend jaar nog wel
zullen kunnen doen gezien de leeftijd. Laat ons hopen van wel.
Van harte gefeliciteerd.
WA

(met dank aan dochter Katrijn)

PLAATSELIJKE POLITIE
De lokale politie bij ons, die politie Waasland-Noord heet, werkt sinds kort op
afspraak voor aangiftes van niet-dringende meldingen, zodat er minder
lange wachttijden aan het loket zijn.
Telefoneer dus op 03/376 21 00 en je kan je afspraakmoment kiezen. Je verneemt ook welke documenten je moet meebrengen. Het kan ook via www.
politiewano.be.
RP

J.B.

ERRATUM
In het interview van vorige Klok sloop een zetduiveltje. De
stichteres van de lingeriewinkel Nelly was wel degelijk
NELLY VAN DE PERRE, die van haar dochter en huidige uitbaatster is MARIANNE JACOB. Sorry voor het omdraaien
van de namen. Gelukkig spreekt iedereen van de winkel
van Nelly.
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Staatsieportret
Schatten op zolder. Mensen bezitten vaak zaken met een historische waarde die
teruggrijpen naar een rijk verleden. We kregen een seintje van Simonne en Omer
die in het bezit zijn van een staatsieportret van madame de Browne, echtgenote
van Alexandre de Browne die overleed in 1910. Zij overleefde hem dertig jaar. Het
portret uit 1929 is van de hand van de vermaarde Beverense fotograaf Jan Van
Bogaert.
In Beveren kent iedereen
wel de Brownestraat, maar
niet iedereen weet waar
die naam vandaan komt.
Madame de Browne was
een zeer welstellende
dame die op de markt haar
zomerverblijf had, een
herenwoning met groot
park en vijver. Langs de
Kasteeldreef afgezet met
een muur, aan de Ciamberlanidreef met een groot
hek. Aan het huis waren de
paardenstallen, in het park
een Gloriette (een tuinhuis) om gezellig koffie te
drinken. Als in de winter de
vijver dichtgevroren was,
kwam de goede burgerij
er schaatsen en in de
zomer hebben vele kinderen er leren zwemmen.
Het was een gulle dame, ze schonk de grond waarop het gildenhuis werd gebouwd
met speeltuin, zwiermolen, schommel waar de kinderen ’s zondags ravotten. Dan
waren er nog de tuintjes die door de Beverse bevolking bewerkt werden. Van het
huis is nog een stukje te zien met Mia’s koffie en ontbijtplaats. In de winter woonde
ze in Antwerpen (Mechelse Steenweg?). Toen ze in 1940 overleed werd het park
verkaveld en werd de straat naar haar genoemd.

VOLKSE GEBRUIKEN
Was het vroeger zoveel beter?

Nadat ik in het Klokzeel van 9 oktober jl. onder de titel ‘Napoleon Bonaparte was
geen gewone maar een.. aparte’ vooral over de invoering van familie- en straatnamen geschreven heb, kom ik nu onwillekeurig terug bij die kleine maar o zo
belangrijke Fransman terecht. Napoleons Wet van 5 september 1798 op de algemene dienstplicht bleef na de verdrijving van de Fransen uit onze gewesten en de
stichting van het Konikrijk der Nederlanden in 1815 en ook na de Belgische Onafhankelijkheid in 1830 bij ons voort bestaan. En om te bepalen wie van de jonge
mannen militaire dienst moest vervullen, bleef het lotingssysteem uit die wet van
kracht. Het werd bij ons pas vervangen in 1909 door dienstplicht voor één jongen
per gezin. Er volgden nog aanpassingen tot in 1992 de militaire dienstplicht stopgezet werd.
Meer dan een eeuw was het lotingssysteem voor jonge mannen bij ons dus van kracht
en dat kon aanleiding geven tot familiale drama’s als beschreven in ‘De Loteling’ van
Hendrik Conscience. Jan, een arme boerenzoon, woont met zijn moeder, jongere broer
en grootvader in een lemen hut; in een andere hut daarnaast woont Trien met haar
oude moeder. De twee gezinnen helpen elkaar en ze zijn gelukkig. Jan wordt opgeroepen voor de loting voor de legerdienst. Trien vreest dat hij zal worden ingeloot, met alle
gevolgen van dien. En inderdaad, Jan moet het leger in. Als op een dag het bericht
komt dat Jan blind is geworden kan Trien het niet langer aanzien en gaat naar hem op
zoek…De rest kan je lezen in voornoemd boek.
Wie voor het leger de vereiste leeftijd had bereikt, moest zich naar de hoofdplaats
van zijn militiekanton begeven om er aan de loting deel te nemen. De ouders en
de jongeren zelf zagen die lotingsdag met angst aankomen. Soldaat worden was
geen kleinigheid, de dienst duurde tussen de 2 en de 4 jaar en men werd niet in de
eigen streek gekazerneerd zodat men maandenlang van zijn familie gescheiden
werd. Voor rijke families was dat niet zo erg want indien iemand erin geloot werd
mocht hij een plaatsvervanger zoeken die daarvoor moest betaald worden. Sommige jongens legden een spaarpot aan om genoeg bijeen te sparen om bij slecht
resultaat van de loting zo ‘n remplaçant te kunnen betalen.
Wie niet over geld beschikte greep alle middelen aan om toch maar het noodlot
van een laag nummer te trekken te ontlopen. Goedgelovigen lieten zich wat wijsmaken door bedriegers die beweerden dat men met de talismans of de amuletten
die zij verkochten, een goed nummer zou trekken. Andere jongens gingen op
voorhand beewegen naar een heiligdom of baden een noveen of lieten dat door
hun moeder doen. Men droeg soms een gewijde medaille of een schapulier of een
stukje van het vlies dat om het hoofd van een pasgeboren kind gezeten had. Ook
dat kon geluk brengen want zo ’n kind was ‘met de helm geboren.’
Ook wat aarde van een kerkhof, om middernacht weggenomen van het laatst
gedolven graf, kon hulp bieden. Zeker als men dat onder de vingernagels had van
de hand waarmee men moest loten. Anderen hielden een ajuin onder hun oksel
of brachten een mollenpoot of een konijnenpoot mee in hun broekzak. Ik heb in
het voormalig Museum van Volkskunde in Antwerpen nog een stukje van de
koord van een gehangene gezien, dat ook als geluksbrenger was meegenomen
door een loteling. Of de jongen toen een gunstig nummer getrokken had, kon
men mij niet garanderen.
RP

Taalkronkels
Doofpot

Mevrouw de Browne in rolstoel met kokkin en tuinier.

Wie geïnteresseerd is in het staatsieportret, graag een seintje naar onze redactie
(wilfried.andries@telenet.be).

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

De doofpot stamt uit de tijd dat men nog houtskool gebruikte als brandstof zowel
buitenshuis voor het smelten van erts, als binnenshuis voor het koken of om de
voeten en bed te verwarmen. Houtskool kon men kopen, maar men kon het ook
zelf maken. Als de oven voor het bakken van brood warm gestookt werd met turf
of kolen, werd nadien de gloeiende brandstof eruit gehaald en in een doofpot gegoten. Die pot uit gebakken aarde, koper of
ijzer had een deksel zodat er geen lucht in
kon en de verbranding stopte. Zo ontstond
houtskool. Lettelrijk stopte men dus iets in
de doofpot om het te doven.
Iets in de doofpot stoppen betekent dat
men er voor zorgt dat men over een
bepaalde kwestie niets meer verneemt, in
de hoop dat men het vergeet en als afgedaan beschouwt. Men spreekt dan van
een doofpotoperatie. Tot er iemand het
deksel van de doofpot haalt en een misdaad of schandaal onthult. Hij staat dan
bekend als een klokkenluider.
WA
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In de Tuin
De eerste lichte nachtvorst is achter de rug. Maar
we hebben er ons niet door laten verrassen.
Alle planten die vorstgevoelig zijn werden
tijdig beschermd of binnen gezet.
In het bijzonder de citrusplanten die geen temperaturen
onder de vijf graden Celsius
kunnen hebben. Die overwinteren
in de serre en als het nodig is bijverwarmd. Dat is de ideale manier,
licht met een redelijk hoge luchtvochtigheid, maar ook
weer niet té warm en
tegelijkertijd op temperatuur, zodat deze
kostbare planten perfect de winter doorkomen. Heel simpel.
Voor
citrusplanten
heb ik een dikke boon.
Ze hebben heel wat
troeven in handen (of
moet je zeggen tussen de bladeren). In de
eerste plaats blijven ze
altijd groen en altijd in
blad, dus winter en
Een deeltje van de citrusoogst.
zomer mooi om naar
te kijken en ze lijken constant jeugdig en fris. Ze bloeien ook meerdere keren op
een jaar. Wanneer ze regelmatig voeding krijgen blijft de groei erin zitten en blijven de bloemen komen. Die ruiken dan heerlijk en de hommels en bijen weten
dat ten zeerste op prijs te stellen. Het is een komen en gaan van nectar zoekende
insecten. Mooi om gade te slaan. En last but not least dragen ze meestal heel wat
mooie vruchten die dan nog heel gezond blijken te zijn ook. Wat kan je van een
plant nog meer verlangen?
Ondertussen loopt de
herfstverkleuring van
de meeste bomen en
struiken stilaan op zijn
einde. Alhoewel we dit
jaar, dankzij de (soms
hoge) recordtemperaturen overdag, een heel
late bladval meemaken.
Maar dat wil niet zeggen dat er geen kleur
meer in de tuin is. Hoewel de meeste planten
op de kortere daglengte reageren door in een
soort van winterslaap te
Camelia ‘Snow Flurry’.
gaan, zijn er weer andere die daar net door gestimuleerd worden door te beginnen bloeien. Denk bijvoorbeeld aan de herfstbloeiende camelia’s. Zo heb ik in mijn tuin twee struikjes
camelia ‘Snow Flurry’, een traag
groeiende variëteit die wat rommelig groeit maar met grote spierwitte,
half gevulde bloemen reeds een
maand bloemt. En dat zal zo nog
minstens een maand doorgaan. En
dan zal in het vroege voorjaar de
camelia ‘Alba Plena’ de bloei overnemen. Er zijn van camelia trouwens zoveel variëteiten dat je zo
goed als het jaar rond er eentje in
de tuin in bloei kan hebben.

Salvia ‘Black and Blue’.

Een absolute topper in mijn novembertuin is Salvia guaranitica ‘Black
and Blue’. Een hele mond vol, maar
wat een schitterende plant! Deze
saliesoort, familie trouwens van
onze keukensalie, staat op dit ogenblik nog te pronken met tientallen
bloemaren van het diepste blauw

met zwarte kelkblaadjes. Sinds juli is ze al aan het bloeien en in combinatie met
zachtroze rozen is het een heel mooi plaatje. Een klein minpuntje is dat ze licht
vorstgevoelig is, dus bij strenge vorst afdekken met een hoop bladeren. Of redelijk
diep planten, dan loop ze wel terug uit. Ze laat zich ook heel gemakkelijk stekken.
Dat is ook een oplossing mocht je ze in een zeer strenge winter kwijt geraken,
want van zo’n prachtplant wil je er gerust een of meerdere in de tuin hebben.

Kardinaalsmuts.

Maar het zijn niet enkel de herfstbloeier in de tuin die nu nog de
moeite zijn. Ook de vruchten van
veel bomen en heesters brengen
heel wat kijkplezier in deze periode
van het jaar. Kijk bijvoorbeeld eens
naar de met paarse bessen overdadig beladen struik van de schoonvrucht (Callicarpa bodinieri). Of naar
de prachtige bessen van de kardinaalsmuts. Of nóg specialer naar bessen van de kansenboom (Clerodendron trichotomum).

Bessen van de kantenboom.

Is er iets spectaculairder dan deze staalblauwe bessen bovenop de dieprode kelkbladen? Ook de dikke vruchten van de Lavallei’s meidoorn, de sierappel en de rimpelroos spelen mee in dit spectaculaire najaarorkest. Samen met de mooie bladverkleuring is dit toch een van de wonderen van dit seizoen.
Indien je nog ergens een
plaatsje vindt in de tuin,
plant dan nog eens een
boom of struik en doe het
nu! Nu planten is een jaar
gewonnen! De grond is nog
min of meer warm en de
planten zullen beter aanslaan en ondergronds al
wortels beginnen vormen.
Bovendien valt er in het
najaar meer regen dan in
het (dikwijls droge) voorjaar en zullen de bomen
Schoonvrucht of Callicarpa.
ook minder water verdampen dan in de lente. Je kan ze nu ook kopen met blote wortel, wat altijd goedkoper
is dan in pot. Vergeet dan niet om van planten met blote wortel toch de kroon met
ongeveer tien tot vijftien procent in te snoeien om ze beter op weg te helpen.
Nog een tip voor een mooie wandeling: in het arboretum van het provinciaal
domein Het Leen in Eeklo kan je niet alleen heel wat schitterende herfstbloeiende
camelia’s bewonderen maar ook nog tal van schitterende, vooral zuurminnende
heesters en bomen. Bovendien kan je nog heerlijke boswandelingen maken in het
253ha grote domein.
Wij geven de lezers van de Beverse Klok de mogelijkheid om vanaf nu de
foto’s bij het artikel In De Tuin in kleur te ontvangen. Wie wil kan zijn/haar
mailadres doorsturen naar debeverseklok@advalvas.be met als onderwerp
‘foto’s in de tuin’. Wij zorgen er dan voor dat de foto’s op de dag van het verschijnen van het krantje in jouw mailbox belanden.
François
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Vaarwel

Wat Blijft

CRYPTO 71 ZOEK HET WOORD (O

plossing in dit nummer)

zelfde nummers zijn zelfde letters

Al ga ik zeer ver weg, wil mij getroost beminnen,
het is geen ander ik dat op een steven staat
om onder feller licht een leven te beginnen
met dromen die gaan bloeien voor een nieuw gelaat.
Mijn ogen blijven thuis; bij u blijven mijn handen.
Nasst u is rust genoeg voor hen, zelfs avontuur;
want beter dan wie ook weet ik dat vreemde landen
niets anders voor ons zijn dan de oude, blinde muur
Dus zeg ik u tot ziens, oprecht, daar zal ik keren.
Bewaar dit huis terwijl ik elders zwerven moet
Waarom, ik weet het niet. Misschien om eens te leren
dat gij die achterblijft de ware reizen doet.
Karel Jonckheere (1906-1993)

IN MEMORIAM
Jos Thys, geboren te Berchem in 1943, overleed op
30 oktober te Sint-Nikilaas. Hij is de echtgenoot
van Anne Van Houwe en is vader van drie kinderen
(Luc, Kristien en Tom). Op vijf jaar tijd werd hij opa
van acht kleinkinderen.
Jos is apotheker op rust. Na zijn huwelijk in 1966
vestigde hij zich als apotheker eerst in de Bijlstraat,
nadien in de Albert Panisstraat, samen met zijn
meewerkende echtgenoot. Wijlen Ria Apers, die in
april overleed na een dode-hoekongeval, werkte
30 jaar mee aan hun zijde.
Hij zette zich in voor het beroepsleven in Antwerpen, Gent en de hoofdzetel Brussel. Hij was de eerste in onze gemeente die homeopathie aanbood.
Hij hield zich graag bezig met computeren en was een verwoed bridger.
Hij had misschien een streng opzicht, maar was in feite zeer zachtaardig
met een klein hartje. De kinderen en kleinkinderen omschrijven het
afscheid als volgt.
Zo plotseling ben je van ons heengegaan,
daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.
Wat in onze herinnering blijft, is je lach.
Je genoot van het leven.
Bedankt voor alles,
wat je ons hebt gegeven.
In deze tijden van terugblik, wenst de familie een liefdevolle herinnering
aan Albert Rombaut, echtgenoot van Maria
Geleyn.
Hij werd geboren in 1916 en overleed op 2
oktober 2012. Hij was oud strijder en krijgsgevangene 1940-45. Hij was ere-secretaris
N.S.B. van 1963 tot 2000 en medestichter
N.S.B. afdeling Beveren. Hij was tevens
secretaris van het Verbond der Vaderlandse
Verenigingen van Groot Beveren, Ridder in
de Kroonorde en vereerd met meerdere
Militaire en Burgerlijke Eretekens.

Kruiswoordpuzzel 246
Horizontaal:
(1) omstandigheid dat of
wijze waarop zaken overeenkomen of op elkaar
inwerken (6) jongensnaam (7) papegaai (8)
groot en krachtig hert
(11) reeds (12) research &
development (proces- en
productinnovatie) (13)
gedroogd gras (15) ~ (17)
vlek, spat (18) ga (Eng)
(19) langspeelplaat (21)
Nieuw Testament (23) jij
(Frans) (25) Algemene
Muzikale Vorming (28)
constructie tussen twee
wateren met een ongelijke hoogte (30) grondsoort die bestaat uit vergane plantenresten (32)
verzonden of ontvangen brieven e.d. (34) spinnenwebdraad (35) loofboom (36) dichtgeknepen hand

Verticaal:
(1) vatbaar voor aandoeningen, indrukken: ge~ (2) emailbestand (3) boekje met verhalen, liederen of gedichten (4) achteraf (5) gewenst ideaalbeeld (9) Duits tv-kanaal (10)
vergadering (11) @ (13) chemisch element hassium (14) onnozel iemand, sufferd (16)
bloemen van de waterleliefamilie (20) vader (22) detectivereeks (24) afkomstig van
(26) meervoud (27) dichtregel (29) niet vast (31) eten (Eng) (33) op dit moment

Oplossing kruiswoordpuzzel 245

De Rycke
Gebroeders nv

Centrale Beveren
(03) 750.99.20

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

Centrale Kallo
(03) 570.90.50

Fax (03) 575 08 55
St Stevensweg 3 - 9120 Kallo
DE BEVERSE KLOK - 6

Wilde

20

nou ies wa weten?
vraagjes aan

Ik ben Christine Pieters, geboren
en wonende in Beveren, al 29 jaar
getrouwd met een fantastische
man, mama van 2 geweldige
dochters en momenteel oma van
1 schattige kleindochter. Ik heb
gewerkt van 1990 tot de sluiting
in 2013 als redster in het vroegere
zwembad van Beveren. Na de sluiting ben ik voltijds tewerkgesteld
op de gemeentelijke archiefdienst.
Wat is (was, zijn, waren) je
hobby(‘s)?
Ik heb in mijn jeugd- en tienerjaren steeds gezwommen in clubverband, later bleef ik lid van een
zwemclub, waar ik training gaf en
zwemmen combineerde met
mijn gezin. Ik heb dus van mijn
hobby ook mijn beroep gemaakt
en ging dus nooit werken met
tegenzin. Bij de sluiting van het
zwembad, de leeftijd van mijn
kinderen die het zwemmen opgaven, ging ik samen met mijn man op zoek naar
een andere hobby. Wij gaan nu veel naar het veldrijden kijken in de winterperiode
en in de zomerperiode kijken we uit naar het wielrennen op de baan. Bij goed
weer gaan we zelfs recreatief met de koersfiets op stap. Maar ik hou natuurlijk ook
met plezier mijn kleindochtertje bij om daar leuke dingen mee te doen.
Favoriete zanger(es)/groep/nummer aller tijden?
Dan kies ik voor Elvis – My way.
Welke muziek mogen ze op je begrafenis draaien?
Bovengenoemd nummer, maar ook: Kon ik maar even bij je zijn van Gordon.
Welke sport beoefen(de) je?
Zwemmen, recreatief fietsen.
Welke sport zie je liefst op TV?
Zeker wielrennen en veldrijden, maar ik kijk ook graag naar andere sporten.
Wie is je meest geliefde sportfiguur van alle tijden?
Zeker Tom Boonen
Lievelingskleur? Lievelingsgeur?
Blauw – klaargemaakte gerechten en of de was die juist uit het wasmachine komt.
Wat is je favoriete boek aller tijden?
Nest-trilogie (Een veilig stinkend nest, Op de rand van het nest, De laatste uit het
nest) van Julien Van Remoortere.

Christine Pieters

Wat was je aangenaamste ervaring?
De genegenheid en geborgenheid geven en ontvangen van mensen die je lief
zijn, zoals mijn man en kinderen, maar ook het welkom voelen bij en van onze
vrienden.
Lievelingsland? Sympathiekste stad/gemeente?
België denk ik en natuurlijk zeg ik dat de sympathiekste gemeente Beveren is. Ik
ben een trotse Beverenaarster.
Wie is voor jou DE Belg (of Vlaming) van alle tijden? (en waarom?) en wie is/
was de sympathiekste (groot)Beverenaar?
Als DE Belg duid ik Eddy Merckx aan, hij heeft vele uitzonderlijke prestaties geleverd in zowel binnen- als buitenland. De sympathiekste Beverenaar vind ik Jean
Marie Pfaff.
De stad of het platteland? Het bos of de zee?
Geef mij maar het platteland en het bos. Ik hou van de natuur en de rust.
Wat is voor jou geluk?
Genieten met mijn gezin van de alledaagse dingen in het leven en mijn kinderen
gelukkig zien.
Voor welke drank zet je je neer in stilte ? (mag ook een theetje zijn, hoor)
In de zomer een frisse gin-tonic en in de winter een lekkere warme chocomelk en
of een lekker likeurtje.
Een goed boek lezen of een fietstochtje ?
Een fietstochtje met af en toe een terrasje J
Wat is voor jou de tofste plek in Beveren ? (kan van alles zijn, zelfs een café)
Singelberg staat op 1 maar ook Liefkenshoek vind ik een zalige plaats. Ik heb daar
zelfs nog rond het fort gezwommen…
Wie zou je naar de maan willen schieten ? (enkele reis)
Mensen die andere mensen misbruiken in alle vormen dan ook, betweters, profiteurs en leugenaars.
Wat is het eerste wat je je nog kunt herinneren?
Nu komen er veel leuke maar ook minder leuke herinneringen boven aan mijn
kinderjaren. Ik ben opgegroeid in een gezin met 4 zussen en 1 broer. Ons mama
was huismoeder en onze papa werkte in een ploegensysteem. Dus bij ons thuis
was altijd wel veel leven in ons gezin. Zowel het vele lachen met elkaar als het
geruzie van broer en zus staat me nog voor. Ik was nogal een papa’s kindje en als
ons papa het huis verliet, ging ik steeds met hem mee. Vanaf mijn 6 jaar tot jaren
later ging ik mee naar de voetbal, wij waren trouwens hevige supporters van SK
Beveren en daarna stond ik dan de pintjes te spoelen achter een toog. Wij woonden in een wijk met veel jonge kinderen op dat moment. Dan zijn het, op straat
spelen, voetballen op de wei, marrebollen (knikkeren) in de wegel, leuke momenten om naar terug te kijken. Ik denk met veel plezier terug aan vroeger hoe ons
mama en papa mij een geweldige jeugd en opvoeding gegeven heeft.

Welke strip las/lees je het liefste?
Ongetwijfeld was dat Jommeke.
Welk is je lievelingsgerecht?
Oei dit is een moeilijke, ik eet echt zowat alles graag maar scampi pasta, friet stoofvlees zijn toch wel gerechten die nu bij mij het eerst opkomen.
DE BEVERSE KLOK - 7

Eureka!

Aflevering 13

Robert Boyle (1627-1691)
De eerste chemicus
Bij het verbranden van hout ontstond volgens de Grieken lucht en water; de vlam
was het ontsnappende vuur en de overblijvende as was aarde. Aristoteles was van
mening dat materie uit vier elementaire bestanddelen bestond: vuur, lucht, water
en aarde. Alchemie was de voorloper van de moderne chemie. Deze tak stelde zich
tot doel om ‘de steen der wijzen’ te vervaardigen en om op die manier gewone
metalen in goud te veranderen, ziektes te genezen en langer te leven. Een van de
vertegenwoordigers van deze strekking was Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (ca 1493 - 1541), Paracelsus voor de vrienden. Hij was een
beroemd, maar tevens controversieel arts en theoloog .
Boyle stond uiterst sceptisch tegenover de alchemisten en wou kwakzalvers en bijgelovigen ontmaskeren (daar is de wetenschap nu nog mee bezig). Hij bestempelde ze als ‘ordinaire chymici’.
We herinneren ons de wet van Boyle nog (ook wel wet van Boyle-Mariotte genoemd)
uit de lessen fysica. Hij beschrijft daarin het gedrag van een constante hoeveelheid
gas bij een constante temperatuur.
pV = constant (p staat voor druk, V voor het Volume van het gas).
Als de druk stijgt verandert het volume omgekeerd evenredig. Als we de nippel van
een fietspomp goed afsluiten, en de zuiger omlaag duwen zodat de druk verdubbelt, zal het volume gehalveerd zijn.
Diepzeeduikers kennen de wet die essentieel is om een veilige duik te maken. Op
tien meter diepte is de druk al verdubbeld.
Caissonziekte, decompressieziekte of
duikersziekte is een ziektebeeld dat
zich kan voordoen bij mensen die, na
onder verhoogde druk te hebben
gewerkt, weer in een omgeving met
een lagere druk terugkomen, zoals
duikers of mensen in een vliegtuig na
een snelle decompressie.
Stikstofgas lost niet goed op in water,
maar bij hoge druk neemt de oplosbaarheid toe.
De oorzaak van de klachten is dat er
tijdens het verblijf in een gasmengsel
met hoge druk meer stikstofgas in het
bloed en in de weefsels oplost dan
normaal. De stikstof wordt bij het
terugkeren naar normale druk niet snel genoeg via de longen afgevoerd. Het gas
vormt dan belletjes in de bloedvaten, waardoor de bloedsomloop wordt gehinderd
(gasembolie). Als zulke bellen in de hersenen ontstaan kan dit zelfs dodelijk zijn.
Langzaam opstijgen is dus de boodschap.
WA

DE FRATSEN VAN TRUMP
Trump is zijn bureau aan het opruimen en gooit alle papieren weg die zijn opvolger zeker niet mag vinden. Wanhopig zoekt hij echter naar de code om de Amerikaanse
atoomwapens te activeren. Onvindbaar. Blijkt dat zijn dichte medewerkers die
hebben verstopt zodat hij ze zeker niet zou vinden…. in een boek.

Uit de nalatenschap van Jos Aps doe ik een nieuw pak kranten van de ‘Gazet
van Beveren, 77° jaargang’ open. De krantjes zijn van 1960. Nog altijd staat
bovenaan de eerste pagina : Katoliek (zonder h) Vlaams Weekblad. In Beveren
wonen nu 14.848 personen (dat is iets meer dan vorig jaar), in Kallo wonen er
2394 (wat minder is dan vorig jaar). Haasdonk moet het doen met 3719 inwoners. De CVP organiseert een avond voor zijn leden. Het gaat om een ‘korte’
toespraak over de politiek, gevolgd door een ontspanningsfilm. Kinderen en
jeugdigen onder de 18 jaar zijn niet toegelaten. Mogen die niet weten wat de
CVP doet ? In de Zandstraat wordt Mevrouw Lydia Van Acker 100 jaar. De bisschop geeft zijn toelating om een mis te organiseren in haar woonst. Dat is
misschien een wenk voor onze huidige pastoors. Als de mensen niet meer
naar de kerk komen, kan de kerk misschien naar de mensen gaan. In de krant
staat groot nieuws. De baan van St. Niklaas naar Beveren wordt aanzienlijk
breder gemaakt en er komt een viaduct over de spoorweg. Daarachter lagen
de oorspronkelijke gebouwen van ‘Motel Beveren’, waarvan de mensen zegden dat die, na het bouwen van de viaduct, helemaal geen bezoekers meer
zou hebben. En ge moet nu maar eens gaan kijken. We lezen ook het overlijdensbericht van Zuster Caroline die dertig jaar in Congo werkte. In al die tijd
is ze maar éénmaal naar huis gekomen. Dat zit er nu zeker niet meer in. De
gemeenteraad van Beveren stemt een aantal belastingen. Zo is er belasting
op versieringen bij huwelijk, belasting op reclame met luidsprekers, belasting
op balkons, belasting op huisdieren, belasting op benzinepompen en belasting op vertoningen en vermakelijkheden. Naar ’t schijnt was er ook een partij
die een belasting wou op lelijke vrouwen, maar dat is er niet doorgekomen.
Wel laat de ontvanger van directe belasting weten dat men fietsplaten kan
kopen in zijn kantoor. Prijs 100 frank per fiets per jaar. Wat verder in het blad
staat de uitleg waarom op onze kerk geen haan staat. Naar het schijnt had
een zekere Jan de toren met gemak beklommen en een haan op de torenspits gezet. Omdat de burgemeester zag dat die karwei zo gemakkelijk en zo
vlug gedaan werd, besloot hij Jan de afgesproken som niet te betalen. Jan
kroop terug op de toren, haalde de haan er af en zo komt het dat Beveren één
van de weinig gemeenten is waar geen haan op de toren staat. Staf Stoelen
wordt benoemd tot bevelhebber van de pompiers.
J.B.

(wordt vervolgd)

ONS ELSKE
Voor 2021 is de afspraak gemaakt dat wegens het coronagevaar
in Groot Beveren geen carnavalsstoeten zullen uitgaan en dat
het jaar 2021 niet zal meetellen in de carnavalskalender. De
prins of prinses die in 2020 werd verkozen blijft de titel
behouden tot er weer een stoet kan georganiseerd worden.
Als het wat tegenzit met het vinden van een sterk vaccin
tegen het virus, zijn prinses Nadine De Gendt in Haasdonk,
prins Robin Van Cleemput in Kieldrecht en prins Ivan Thierens in Verrebroek misschien benoemd voor het leven.

Lek at gezeet is
Het enige wat je met liegen bereikt
is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.
(Aristoteles)

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.
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www.johansviscenter.be

SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT - SPORT- SPORT
Gele ditjes,

Georges Mandjeck.

blauwe datjes.

WB speelde vorige week vriendschappelijk tegen KV KORTRIJK. Het is van 2013
geleden dat beide clubs nog eens vriendschappelijk tegen elkaar uitkwamen.
Op 6 juli 2013 verloor WB op het veld van White Star Lauwe met 2-0 van Kortrijk. In die match debuteerde Milos Maric voor WB. Voor Kortrijk scoorde de
toen 18-jarige BENITO RAMAN (nu bij Schalke 04) en Moustapha Oussalah.
WB kwam toen uit met Coosemans, Belhocine, Bojovic, Gershon,
Blondelle(Doumbia), Luyckx, Sibum, Henkens, Chimezie, Sterckx,
Lebbihi(Emond) en Maric.
Ook SK Beveren speelde ooit vriendschappelijk tegen Kortrijk. Naast vier matchen voor de Beker van Vlaanderen, twee voor de Callebautbeker en eentje
voor de Indoorcup was er ook nog één vriendschappelijke match zonder inzet
tussen beide teams. Op 17 november 1973 speelden Kortrijk en Beveren 1-1
gelijk in Kortrijk (FRANK SCHRAUWEN scoorde voor Beveren). Drie Beverse
jongeren mochten toen van trainer Rik Matthijs en zijn assistent Maurice
Renier debuteren in de eerste ploeg : FRANKY WIELANDT (die later wielrenner
zou worden), FRANKY VAN DE PERRE en GERRY VAN DAELE. De ploeg van
Beveren zag er als volgt uit : Toine Van Hove(Jean-Marie Pfaff ), Rudy Peersman,
Paul Vangenechten, Freddy Buyl, Franky Wielandt(Franky Van De Perre), Toon
Pfaff, Jaak Roelandt(Rudy Van Goethem), Frank Schrauwen(Gerry Van Daele),
Bob Rogiers(Bob Van De Sompel), Ludo Monsieur, Johan Coninx. Bij Kortrijk
waren de bekendste spelers toen doelman Willy Vervaecke, Boudewijn Braem,
Wim Reyers, Gilbert Marmenout, Marjan Brncic en Eddy Kinsabil.
De lock-down is in Nederland niet dezelfde als in België. Zo was er op de eerste
zondag van november een koopzondag in Hulst en het VRT-nieuws ging daar
op bezoek bij kledingszaak STEBA en interviewde zaakvoerder Pascal De
Badts. De zaak werd in 1967 opgericht door zijn vader RONALD DE BADTS en
zijn moeder Anita. Ronald De Badts speelde in de seizoen 1970-1971 en 19711972 bij SK Beveren. De technisch zeer begaafde middenvelder bleef steken
op 3 competitiematchen voor Beveren in eerste klasse maar mocht er wel op
prat gaan om in de twee Europese matchen tegen Arsenal te mogen invallen,
zowel op Highbury als thuis (thuis was toen wel op het Kiel). Ronald De Badts
stierf in Juli 2000, hij werd amper 53 jaar.
Nog in de media, in het populaire radio 2-programma “DE PREHISTORIE” kwamen op 1 november JEAN JANSSENS en THEO BAUWENS met interviews uit
1979 aanbod . Het ging over de gouden massagehanden van Theo… vooral
het schattige Bevers van de Jean klonk hemels.
RUDY CAMACHO kon zich in extremis plaatsen met zijn club MONTREAL
IMPACT voor de MLS-play-offs. Het boog in het slot een 2-1 achterstand tegen
DC United uit Washington om in een 2-3 zege. Door de Corona leeft het ganse
team al drie en een halve maand op hotel en dit omdat de Corona-maatregelen in Canada strenger zijn dan in de USA. Daarom kan Montreal geen thuismatchen spelen in haar eigen stadion maar
doet het dat in het stadion van de Red Bulls uit
New York. Al maanden verblijven spelers en
staff op hotel, eerst in Orlando, nu al een tijd in
New Jersy. De spelers kunnen maar een paar
dagen per maand hun gezin zien…en dat is
zeker voor vier van hen die pas vader zijn
geworden (ook Rudy Camacho) een zware periode. Het is voor het eerst sinds hun toetreden
tot de MLS dat Montreal Impact de play-offs
kan halen. Camacho is trouwens niet de eerste
Beverse speler die uitkomt voor het Canadese
team . Tussen 2000 en 2002 speelde de Nigeriaan SUNNY NWACHUKWU twee seizoenen bij
Impact (in het seizoen 98-99 speelde hij op de
Nwachukwu
Freethiel, nu is hij jeugdtrainer bij Hades).
In de poules van de Europa League is één van de tegenstanders van Antwerp
LASK LINZ. Vijftig jaar geleden, in de zomer van 1970 zat Linzer Athletik Sport
Klub in de poule van SK Beveren naast het Duitse Werder Bremen en het
Zweedse Osters Vaxjo in de RAPPANBEKER. Het Linz van 1970 telde zes A-internationalen (de Oostenrijkers Viehbock, Sturmberger, Leitner en Harreither en
de Tsjechen Bubernik en Medvid). Na een treinreis van 15 uur speelde Beveren
in Linz 1-1 gelijk. Artman bracht de thuisploeg op voorsprong, Jaak Roelandt
bezorgde Beveren vier minuten voor affluiten nog een gelijkspel. MON GOOSSENS moest verstek geven omdat hij geen vervanger vond voor zijn melkronde. In de terugmatch won Beveren met 4-2 na een hattrick van ROBERT
ROGIERS en een goal van Jean Janssens.
RB

Er waren reeds zeven competitiematchen achter de rug
toen men bij Waasland-Beveren besefte dat de ploeg
nood had aan ervaring en structuur om enige kans op
behoud te maken. Eén van de nieuwkomers, begin
oktober was de 31-jarige verdedigende middenvelder
GEORGES MANDJECK die overkwam van Sparta Praag.
Met 50 A-interlands voor Kameroen op de teller (hij
werd met Kameroen in 2017 Afrikaans kampioen door
in de finale Egypte te verslaan) en 13 seizoenen voetbal
in Europa moet hij ,eens hij fysiek in orde is, de club heel
wat bijbrengen.
Op zijn 18de verliet hij Douala, waar hij zijn opleiding kreeg in de academie van
Kadji Sport en tekende een profcontract bij Stuttgart waar toen ook Arthur Boka
speelde. Mandjeck debuteerde in juli 2007 tegen Bayern Munchen (vriendschappelijk) en werd zes maand later verhuurd aan tweede klasser Kaiserslautern. In de
zomer van 2008 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Peking ( scoorde in de
match tegen Zuid-Korea 1-1 en kreeg rood tegen Italië, 0-0). In 2008 speelde hij
zijn eerste Bundesligamatch voor Stuttgart tegen Hoffenheim en in de Uefa-cup
was hij er bij tegen het Hongaarse Gyori Eto. In 2009 werd hij opnieuw uitgeleend
aan Kaiserslautern waarmee hij kampioen werd in tweede klasse.
Daarna volgden drie seizoenen Frankrijk (anderhalf jaar Stade Rennes en een zelfde periode Auxerre). Bij Stade Rennes speelde Georges ook vier wedstrijden in de
Europa League (2X Atletico Madrid, met een doelpunt van Mandjeck, 1X Udinese
en Celtic). In 2013 betaalde het Turkse Kayseri Ercyespor 1 miljoen euro aan Auxere voor de Kameroener en zo werd hij daar ploegmaat van ondermeer Bjorn Vleminckx. In 2015 keerde hij terug naar Frankrijk , meer bepaald naar Metz (56 matchen in twee seizoenen met een promotie naar eerste klasse in zijn eerste seizoen
daar). In 2017 vertrok hij voor 1,3 miljoen euro naar Sparta Praag maar na een half
seizoen verhuisde hij verrassend opnieuw naar het in degradatiegevaar verzeilde
Metz. Ook in 2018-2019 werd hij uitgeleend, ditmaal aan het Israelische Maccabi
Haifa (32 matchen). Vorig seizoen maakte hij wel rond bij Sparta Praag waarmee
hij uiteindelijk derde zou eindigen in de Tsjechische eerste klasse, goed voor een
Europees ticket (Mandjeck speelde voor Praag drie Europese matchen (2X Rode
Ster Belgrado, 1X Trabzonspor)).
Als Kameroenees internationaal speelde hij het WK 2010 in Zuid-Afrika, 2 Africacups(15 en 17) en de Confederations Cup 2017 in Rusland.
RB

IN MEMORIAM Andre Stevelinck.
Op 3 november overleed op
90-jarige leeftijd in SintNiklaas Andre Stevelinck. Hij
was meer dan 50 jaar actief
bij KSK Beveren en was vooral
bekend als de materiaalman
van de club. Half weg de jaren
zestig kwam hij bij de club als
lid van het jeugdbestuur
(jarenlang was hij schatbewaarder). Nadien verzorgde
hij met zijn echtgenote Maria
Goossens de receptie na de matchen van het eerste elftal.
Meest bekend bij het grote
publiek werd hij als materiaalman van de ploeg. Hij
ging ook overal mee op
oefenkampen en stages…
zijn vrouw zei ooit dat hij
meer op de club was dan
thuis. Ook bij het verdwijnen
van KSK Beveren bleef hij
actief op de Freethiel. Tot in
2013 bleef hij trouw zijn
functie uitoefenen, de laatste seizoenen bij WaaslandBeveren.
Langs deze weg betuigen
we onze innige deelneming
aan de familie.
RB
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sPORT ANDERs
Op zaterdag 7 november waren er
om 15 u.20 op de meetplaats ter
hoogte van de Lesseliersdreef 725
fietsers gepasseerd op de fiets-ostrade langs de spoorlijn. En sinds
het begin van 2020 waren dat er
237.331. Als we van al die fietsers
het in 2020 aantal afgelegde kilometers zouden optellen zouden
we van een serieuze sportprestatie
kunnen spreken.
En nu we het toch over (snel)fietsers hebben, Dirk Van Duyse
bezorgde bijgaande foto van het
verkeersbord dat de maximum
snelheid voor fietsers aangeeft op
linkeroever richting Zwijndrecht.
Zou zo ’n bord niet nuttig zijn op
het fietspad Melseledijk?
RP

AMERIKA…
en eens niet over Trump
Op 29 mei lieten we je meer weten over het leven in Amerika van het echtpaar Jan en Elien Hulin en hun zoontje. De moeder van Jan, Anne Verheyen,
liet me op 30 oktober weten hoe ze het daar in deze periode van bosbranden stellen.
Op maandag 26/10 zijn ze geëvacueerd samen met ongeveer 90.000 andere mensen. Het is daar een ware inferno geweest. Ze waren op 30/10 terug
veilig thuis .
Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen of huizen afgebrand.
Er is wel 11.000 hectare bos verloren gegaan.
Info daarover te vinden op internet: silverado fire Irvine.  
RP

SPREUK VAN ’T JAARGETIJ
De dag aan St. Cecilia(22/11) gewijd,
is de maatstaf voor de wintertijd.

Park Hof ter Saksen open tot 18 uur
Normaal gezien sluit het park van Hof ter Saksen in november om 16.30 uur.
Maar nu we met z’n allen gedwongen worden om thuis te blijven, groeit ook
de nood naar een aangename plek om even buiten te vertoeven. Om iedereen die kans te geven, zal het park daarom in de maand november geopend
blijven tot 18 uur.

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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In de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw kwam er vanuit Groot-Brittannië
een folkrevival op gang die uiteindelijk heel Europa zou veroveren. De folkclubs rezen als paddenstoelen uit de grond en in het begin van de jaren
zeventig was er in het Verenigd Koninkrijk een bloeiend folkcircuit. De grote
platenmaatschappijen waren eerst niet geïnteresseerd en alleen kleine onafhankelijke labels brachten op beperkte schaal elpees uit van een aantal artiesten. Door het besloten karakter van de folkscène die geen enkele concessie
wilde doen aan de pure folkmuziek - denk bvb aan het boegeroep van de
pure folkies toen Bob Dylan in 1965 op het Newport Festival de elektrische
gitaar ging spelen – delfde het zijn eigen graf en tegen het eind van de jaren
zeventig had het genre nog nauwelijks enige betekenis. Alleen de artiesten
die buiten het besloten circuit in grotere zalen gingen spelen of naar elektrisch versterkte instrumenten grepen hebben de folkmuziek toch een blijvende plaats gegeven in de popgeschiedenis.
Hierbij denken we dan bvb aan de The Dubliners, The Chieftains of Fairport Convention.
Fairport Convention was de eerste band die
folktraditionals een elektrische behandeling
gaf en er eigen composities in dezelfde sfeer
aan toevoegde. De bezetting van de groep wisselde vele malen en leverde de folkrock diverse
gerespecteerde muzikanten die solo of met
een andere band tot de top van de Britse folkscène behoorden. Eén van die muzikanten is
Richard Thompson
trouwens mijn eigen muzikale held Richard
Thompson…
Een andere band die zo het levenslicht zag, was Steeleye Span die met het nummer “All around my hat” furore maakte en in diverse hitlijsten opdook. Ook The
Albion Country Band (later Albion Band) was zo’n uitloper van Fairport. The
Albion Band was één van Engelands beste folkrock bands die op een podium
nog beter tot zijn recht kwam dan op de plaat. Nagenoeg elke Britse folkrocker
van aanzien speelde wel in één van de talloze bezettingen van The Albion Band.
De gebeurtenissen in het verenigd koninkrijk brachten ook op het vasteland
een folkrevival op gang.
Vooral Frankrijk liep voorop met de Bretonse bard Alan Stivell die met zijn
akoestische harpmuziek ook in Engeland doorbrak.
In Vlaanderen was “Rum” één van de smaakmakers. In Nederland was het de
groep “Fungus” die in het volkliederenarchief dook en traditionele nederlandstalige songs bracht.
Ook in Beveren werd gretig ingespeeld op de trend en VZW De Spiegel organiseerde vanaf 1977 een heus folkfestival. Van oorspronkelijk slechts één dag
groeide het gebeuren al vanaf het tweede jaar naar een driedaags evenement.
De eerste avond werd wel voorbehouden voor enkele Vlaamse rockgroepen.
Topedities lokten enkele duizenden belangstellenden en grote namen maakten hun opwachting: Clannad, Flairck, Red Clay Ramblers, De Snaar, Steve
Goodman…
November, vijftig jaar geleden
Black Sabbath, die hoog in de hitparade staan met “Paranoid” gaan geen singles meer maken. “Dit is onze eerste en laatste single, voortaan maken we
alleen nog maar LP’s” kondigt de groep aan.
Steven Stills, zanger-gitarist van Crosby, Stills, Nash & Young, brengt zijn eerste
soloplaat uit.
De Ierse groep Taste split. Frontman Rory Gallagher besluit een solocarrière uit
te bouwen…
Over Rory Gallagher ga ik het zeker en vast later nog hebben.
Paul Verelst

De Wetenschapper

Uit Estland maar wonende in Melsele:

Maanstanden

de laatste nieuwsjes uit de grootste deelgemeente
van Beveren - Na Beveren natuurlijk
Proficiat, Brent Van Moer. Je bent waarschijnlijk de eerste Melselenaar die de
Ronde van Spanje uit rijdt!

De Maan en de Aarde geven zelf geen licht, enkel de zon is
bron van licht. We zien de Maan omdat ze wordt beschenen door de zon. De Maan reflecteert dit zonlicht. De Zon
staat ver van Aarde en Maan, zodat op ieder moment
slechts de helft van Aarde en Maan zonlicht ontvangt.
Afhankelijk van de stand van Maan, Aarde en Zon, zien we
groter of kleiner deel van de verlichte kant van de Maan.
Dit noemen we de maanfasen of schijngestalten van de
maan.
De Maan draait niet alleen rond de Aarde in 29,53 dagen
(een maand), maar draait ook om zijn eigen as in dezelfde tijd. Eén dag op de
Maan duurt zo dus ongeveer een maand. Daardoor keert de maan steeds dezelfde
kant naar de aarde.
Als we naar de Maan kijken, vanuit dezelfde richting als waar het zonlicht vandaan
komt, dan kijken we dus tegen de geheel verlichte zijde van de Maan aan en zien
we een Volle Maan. Als echter de Maan, vanaf de Aarde gezien, in dezelfde richting
staat als de Zon, dan is de verlichte kant van de Maan van de Aarde afgekeerd en
zien we dus alleen de donkere kant van de Maan. Dit noemen we Nieuwe Maan.
Dit zijn de extremen zoals op de figuur is aangegeven.

°°°
Berichtje van Jan Holvoet: wegens Corona zijn er geen groepswandelingen
gepland naar de verschillende kerststallen, maar individueel zijn bezoeken
uiteraard wel nog mogelijk.
°°°
In oktober werden er bloembollen geplant op de troostplek van Melsele.
(naast het geboortebos in het Molenbeekpark) In het voorjaar zullen ze
bloeien voor alle mensen die gemist worden door Corona.
Wanneer de Maan om de Aarde beweegt, kijken we steeds anders aan tegen de
Maan. Zo’n omloop van de Maan, dus de tijd van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan,
duurt circa 29,53 dagen. Tussen een Volle Maan en een Nieuwe Maan zie we telkens
een Halve Maan. Dit gebeurt op het moment dat er een hoek van 90° is tussen de
Zon, de Aarde en de Maan. We spreken over Eerste Kwartier en Laatste Kwartier (we
beginnen en eindigen de maancyclus meestal bij Nieuwe Maan). Merk op dat bij
Eerste Kwartier de rechter helft van de Maan verlicht is en bij Laatste Kwartier de
linker helft (dit geldt overigens alleen voor het noordelijk halfrond).
Een ezelsbruggetje kan helpen: door een steeltje aan het maanbeeldje van het
Eerste Kwartier te bevestigen ontstaat de letter p (premier, eerste). Van het Laatste
Kwartier kan een kleine letter d worden gemaakt (dernier, laatste).

°°°
Nu alles zowat stil ligt:
even aandacht voor de
beroemdste Melselenaar
volgens Wikipedia: verslaggever vanuit Rusland,
Jan Balliauw. Hier zijn
foto
°°°

WA

Oplossing Crypto 71: BUSJE   GRIELEN   MILLIBAR   DOKWERKER   GALGENMAAL   WEERSPREUK   IMPOPULAIR LEERGIERIG   MANDEKKER   NULGROEI  
POEFING   VLAAG   en dus …. UILENSPIEGEL
Er komt nu zeker een fietstunnel en een langsweg tussen de Beekmolenstraat en de Appelstraat. Later wordt de Appelstraat verbonden met de nieuwe langsweg ten zuiden van het spoor via een kruising tussen de Appelstraat
en de Spoorweglaan.
°°°

Het grafschrift van de week:
Doorheen ons dorp ligt een spoorlijn
Als je nog wil over steken
zul je rap moeten zijn
Den Est
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‘t klokzeel
VEILIGHEID…
Hou het veilig. Ik hoor die oproep dagelijks op radio
en TV in deze Corona-tijd. Ik kreeg vorige week een
mail met een boodschap over een andere gevaar. Men
zegde dat in België per jaar 50.000 inbraken gebeuren. Een indrukwekkend cijfer om in de titel van je
mail te zetten, dacht ik; wie zou mij daar zo met de
neus op de feiten drukken? Een regeltje verder wist ik
het al, het was een firma die in mijn woning een compleet alarmsysteem wou komen installeren voor een
verrassend lage prijs. Dat van die ‘lage prijs’ was de
mening van de firma zelf.
Dan heb ik meer vertrouwen in onze mensen van de
plaatselijke politie die dinsdag 20 oktober op de
Beverse markt de bezoekers een pakketje goede raad
voor het beveiligen van hun eigendommen meegaven. Geen toeval dat zij hun adviezen uitdeelden in de
week dat we gingen overschakelen naar het winteruur met zijn donkere avonden en nachten.
Meestal gaat het om adviezen die je huis tegen
inbraak beveiligen in de periode dat de bewoner
afwezig is. En terecht, het is van groot belang deuren
en vensters degelijk af te sluiten als je weg bent. Maar
in deze door corona beheerste tijden zijn we meer
dan ooit ‘huismussen’ geworden. Dat maakt het voor
kerels met slechte bedoelingen een stuk moeilijker
om aan buit te geraken. Zij proberen het – dikwijls
met een list - terwijl we thuis zijn. Het komt erop aan
dat wij wel wat regels volgen.

…VOOR ALLES…
In principe zou je, voor je de deur opent, moeten weten
wie er aangebeld heeft. Kijk dus eerst door een venster
of als er in de deur een kijkgaatje of deurspion zit,
gebruik dat dan. Heb je een parlofoon? Vraag dan naar
de bedoeling van het bezoek. Laat huis-aan-huis-verkopers nooit binnen. Twijfel je aan de bedoelingen van
de bezoeker, laat de persoon dan zeker niet binnen.

Beschik je over een deurketting of kierstandhouder?
Het is voor sommigen een ouderwets middel, maar
het kan heel nuttig zijn. Gebruik het om op een veilige
manier met de bezoeker een gesprek te beginnen. Let
er op dat er ondertussen niemand langs de achterzijde van je woning binnendringt op het moment dat je
aan de voordeur staat. Dieven handelen soms in groep.
Ben je alleen thuis, doe dan even alsof je iemand in
huis roept. Zo denkt de dief dat er nog volk thuis is.
Denk goed na vooraleer je iemand toelaat om naar
het toilet te gaan of om je telefoon te gebruiken. Wees
ook extra waakzaam wanneer er iemand aanbelt en
vraagt om iets te eten of te drinken.

Als ge die kinderen van Louisken
binnen krijgt in uw winkel, vraag
dan maar eerst of ze geld mee
hebben eer ge ze iets verkoopt,
want hun moeder is gekend als
een echte POEFER. Er zou een verband bestaan tussen ‘poefen’ en
het Middelnederlandse ‘puffe’ en
dat is een bol gebakken broodje,
koekje of aardappel waar lucht in
zat en dat met een ‘poef’ open
barstte. We po(e)ften vroeger de
overblijvende aardappelen op
het veld in een vuur. Een ‘poefer’
is danook een opgeblazen persoon met weinig inhoud. Iemand
die koopt zonder te betalen, op
de ‘poef’ dus.
Hij koopt geregeld een nieuwe
auto maar telkens in een andere
garage omdat hij in de vorige nog
altijd ‘met een poef staat’ = met
een schuld. En zijn vrouw koopt
steeds de laatste nieuwe kleren,  
ook op de ‘poef’.
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.

…OOK ALS JE THUIS BENT.

- vanaf vrijdag 19u00 tot en met de maandagochtend 08u00.

Weet dat controleurs van elektriciteit, gas of water
steeds een dienstkaart bij zich hebben. Bij twijfel
vraag je best naar die kaart. Als ze die niet kunnen of
willen tonen, doe dan niet open en verwittig meteen
de politie! Schenk ook aandacht aan de auto waarmee ze zich verplaatsen. Op die wagen zal je meestal
wel een logo zien staan.
Er lopen ook wel eens valse politieagenten rond. Iedere agent heeft steeds een legitimatiekaart op zak.
Vraag om die te tonen. Staat er iemand aan je deur die
beweert van de politie te zijn, maar hij/zij kan of wil je
geen dienstkaart tonen, bel dan naar de politie en
vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel
degelijk bestaat. Bewaar daarom het telefoonnummer van de politie 03/376 21 00 vlakbij je telefoon of
sla het nummer op in je gsm!
En nog een goede raad: bewaar geen grote geldsommen in huis en betaal ook nooit aan de deur! Schrijf
ook nooit je bancaire codes op een briefje en stop die
zeker niet bij je bankkaart! En gebruik ook nooit al te
gemakkelijke codes voor je bankkaart, zoals 1-2-3-4
of nog iets voor de hand liggend: je geboortedatum.
Hou het veilig!

- de avond voorafgaand aan een feestdag
vanaf 19u00, de feestdag zelf tot ’s anderendaags 08u00.

Riekes is op reis gegaan als een
echte avonturier; hij zit op de trein
maar zonder geldig ticket. Hij zit
gans alleen in het treincoupé en
daar komt plots een gemaskerde
man binnen. Wat hij draagt is geen
mond- en neusmasker zoals voorgeschreven in coronatijd. Wel een
dat heel zijn gelaat bedekt, zijn
voorhoofd inbegrepen, met twee
gaten voor de ogen. De kerel komt
naar Riekes met zijn rechterhand
onder zijn jas. Heeft hij daar een
wapen vast? Als hij vlakbij is fluistert hij geheimzinnig: uw geld of
uw leven!
En Riekes geeft ook een fluisterend antwoord.
-Ik heb niets, zelfs geen halve euro
op zak.
-Maar waarom zit ge dan zo te bibberen, vraagt de onbekende.
-Omdat ik dacht dat gij de treincontroleur waart, zegt Riekes.

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
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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
…

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

(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: debeverseklok@advalvas.be
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Dienst verzending en abonnees:
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Website: www.beverseklok.be
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