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ZWK verliest met Ferre Caris een trouwe supporter

Op de laatste novemberdag van 2015 om 15 uur is Ferre Caris van ons heengegaan. Met
hem verliest de ZWK een unieke figuur en een trouwe supporter.
Toen Eigen Krabbels hem vorig jaar in augustus opzocht in zijn mooi flatje in Berchem,
vlak achter ‘zijn’ kerk van De Verrezen Heer, was hij nog steeds bijzonder helder van
geest, hoewel zijn benen niet zo goed meer mee wilden. Op die regenachtige
novembermiddag wilde ook zijn hart niet meer mee. Ferre Caris was 96 jaar en
gedurende 72 jaar priester.
Hij was vroeger niet alleen lid van de ZWK, maar dirigeerde b.v. in de H.-Geestkerk het
Gregoriaans en hij bleef een trouwe supporter van onze kring, die hij elke maand in ons
ledenblad volgde. Ferre was 12 jaar leraar aan het O.-L.-Vrouwcollege in Boom, alvorens
naar de Sint-Eligiusparochie in Antwerpen overgeplaatst te worden, waarna hij
onderpastoor werd in de Sint-Martinuskerk in Kontich. Tot hij geroepen werd om in
Berchem de kerk van De Verrezen Heer op te starten, waar hij tot 1996 actief bleef.
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Het is in ‘zijn’ kerk dat Ferre Caris
zaterdag 12 december om 11u
begraven wordt en uiteraard zal de ZWK
daar aanwezig zijn.

Eigen Krabbels had een exclusief interview met de Sint
“Als je die kinderoogjes ziet, dan blijf je dit doen”
Ondanks een ontzettend drukke kalender wilde de Sint toch nog tijd vrij maken voor een
exclusief interview voor Eigen Krabbels. Zeker toen hij hoorde dat het voor de Zingende
Wandelkring was. “Want daar zitten alleen maar brave en wijze mannen,” wist hij. En wie
zijn wij om de heilige man daarin tegen te spreken?
Sinterklaas heeft er net een succesrijke wandeling doorheen Berchem opzitten en in zijn
bisschoppelijk paleis liggen nog zeven postzakken met tekeningen, pakjes, gekleurde
flyers en andere kunstwerkjes, die de Sint één voor één wil bekijken. Af en toe wordt ons
gesprek onderbroken door een binnenstormende Zwarte Piet, die wel telkens met ‘Jos’
wordt aangesproken door de Sint. “Een inside grapje,” lacht de wijze man ons minzaam
toe.
Natuurlijk doet de man met de lange witte baard dit al heel lang, maar in Berchem komt
hij al meer dan 30 jaar langs met een reuzenstoet. Twee keer moest hij in al die jaren
verstek geven, omdat de organiserende Groenewinkelhoek (de handelaarsvereniging van
de Diksmuidelaan) even in de financiële problemen zat.
“Ze hadden gezien hoe ik in het Ruca indertijd meer dan 600 luidruchtige studenten kon
doen luisteren naar de woorden van de Sint en zo ben ik gevraagd voor een stoet die ze
in de buurt van de Diksmuidelaan wilden organiseren. Ik heb toen ‘ja’ gezegd op
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voorwaarde dat ik alles zelf mocht organiseren, want ik had een beetje schrik dat het
anders een ‘zatte bedoening’ zou worden en een zatte Sint is toch wel het laatste wat je
de kinderen wil tonen.
Het organiserend comité kreeg dan de steun van het district Berchem, van enkele
belangrijke handelaars uit de Diksmuidelaan en zo is het gegroeid. Vroeger ging de stoet
alleen door in de Diksmuidelaan, maar intussen werd hij verlengd tot de Statiestraat en
de Driekoningenstraat tot aan het Van Hombeeckplein. Vanaf dit jaar kregen de
organisatoren ook steun van het district Deurne en van Luchthaven Deurne, zodat het
animatieprogramma aan de luchthaven grondig kon uitgebreid worden tot anderhalf uur
activiteiten.”
Reus
Er wandelt ook elk jaar een reus mee: De Slijkschepper…
“Een bijzonder verhaal,” weet de binnenhollende Piet, alias ‘de Jos’. “Want aan de
originele reus mocht niks veranderd worden, zeker zijn hoofd en zijn handen mochten niet
veranderd worden. Met de hulp van het MAS en van kapper Jean Adrieanssens hebben
we de reus hermaakt, zodat hij in drie delen kan opgevouwen worden en in een
eenvoudige aanhangwagen kan vervoerd worden.”
De Sint is niet alleen Sint. Hij denkt ook elk jaar mee over de samenstelling van de stoet
in Berchem. “De mensen hier zijn met de jaren mee geëvolueerd en ze hebben zelf een
aantal praalwagens gemaakt, die nadien opgeborgen worden. Ik heb zelf al een idee in
mijn hoofd over het thema van de stoet voor volgend jaar, nl. ‘Beestig leuk’. Terwijl ik
volgende maand van mijn verdiende rust kan genieten in Spanje, weten de mensen hier
al waarover ze moeten nadenken. Omdat we elk jaar een kindvriendelijk thema koppelen
aan de stoet, is het ook veel plezieriger voor de kinderen (en de volwassenen) om ernaar
te komen kijken.”
Zwarte Pieten
Hoeveel mensen werken mee aan die stoet, Sint?
“Ik krijg elk jaar het gezelschap van 99 Zwarte Pieten. Een bonte gemengde groep met
Pieten afkomstig uit Marokko, België, Turkije en uit de kleurlingengemeenschap in
Berchem. Vooral die laatste groep is telkens wild enthousiast als ze mag meedoen.
Langs het parcours staan dan ook van die zwartjes, op hun paasbest uitgedost, net als de
mama’s, die gewoonlijk dan nog een décolleté boven hun D-cup hebben steken, waarin
mijn ondeugende Pieten soms een halve doos ‘bollekes’ kieperen.” De Sint moet even
kuchen, schuifelt met een lichte blos op de wangen even ongemakkelijk op zijn stoel, om
dan snel het onderwerp te verplaatsen.
“Wij hadden dit jaar ook nog 13 clowns, 4 reuzenvogels, 35 dansers, verder nog
trommelaars, begeleiders, groepen, chauffeurs, medewerkers achter de schermen,
kortom: zo’n 300 mensen in totaal. Om dat allemaal te bundelen, zijn er twee
medewerkers die voor en na de stoet tien dagen vrijaf nemen op hun werk. Daarnaast
zijn er nog acht andere helpers, de meesten tussen 30 en 40 jaar, die ook meedenken
en helpen met van alles en nog wat.
Maar als je dan die kinderoogjes ziet, dan vind ik het elk jaar weer de moeite. Dit jaar was
de stoet bijzonder succesvol met 15.000 tot 18.000 toeschouwers langs de straten en op
het einde heb ik nog 360 zakjes speculaas moeten uitdelen aan de kinderen, die langs
mijn troon kwamen. Dat ging allemaal enorm vlot en ik moet de mensen danken dat zij er
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geen chaos van maakten. Er waren dit jaar wel extra veel politieagenten in de buurt, maar
ik denk niet dat het iets met onze stoet te maken had.”
Jullie gooien ook elk jaar veel snoepjes in het publiek…
“Dat maakt natuurlijk mee het succes uit van de stoet in Berchem. Wij zijn misschien niet
de grootste stoet in Vlaanderen – in Roeselare hebben ze nog veel meer praalwagens,
maar daar komt de sint niet van zijn troon en wordt er geen cadeautjes in het publiek
geworpen – maar wij zijn wel de Sinterklaasstoet met de meeste interactie. Ik stap
regelmatig uit mijn koets om de kinderen handjes te geven. Het is dan soms wel een
kwestie van vallen en opstaan als ik rechtop staand in mijn koets opnieuw wil vertrekken,
want die paardjes doen dan soms plots onstuimig en ik ben ook niet meer van de
jongsten, hé!
Om je een idee te geven wat we allemaal uitdelen? (roept) Piet, heb je dat lijstje nog? Joos? Ja, soms is hij een beetje doof aan één kant! Ha, hier is het: dit jaar deelden we
75.000 ‘bollekes’ uit, verdeelden we 3500 vlaggetjes, 7600 appelen en 100kg
mandarijntjes. Tja, dat vergt een budget van 30.000€, maar dat is dan ook de grootste
openluchtmanifestatie in Berchem en voorlopig komen we daar toch elk jaar mee om.”
Kijk je soms niet met enige jaloezie naar de Sinterklaasstoet in Antwerpen, waar je
elk jaar mee in beeld komt op televisie?
“Ach, iemand als de Sint moet in deze periode op heel wat plaatsen zijn opwachting
maken en dan kan ik alleen maar spreken van een positieve samenwerking. In
Antwerpen is het eigenlijk maar een heel klein parcours, alles komt daar op tv, maar dat is
ook wel minutieus ‘getimed’. Wij hebben een parcours van 2675 meter in Berchem, dat ik
samen met mijn ‘special forces’, de Zwarte Pieten, afleg. ‘If you can’t beat them, join
them’. Toen ik in Antwerpen uitlegde dat ik elk jaar uit mijn koets stap om kindjes een
handje te geven, waren ze daarover in Antwerpen zo enthousiast, dat ze dat dit jaar
overnamen. De Sint legde de afstand vanuit de Schelde naar het stadhuis te voet af. Voor
de allereerste keer!”
Herinneringen
Je hebt in die meer dan dertig jaar Sinterklaasstoet in Berchem ongetwijfeld allerlei
leuke, maar ook minder leuke herinneringen onthouden?
“Waar ik helaas nog geen vat op heb, dat zijn de weersomstandigheden. Eén jaar hebben
we het meegemaakt dat de stoet amper tot aan de Lodewijk van Berckenlaan geraakte.
Compleet uitgeregend en natuurlijk amper volk. Triest is dat!”
En terwijl de Sint even namijmert over die droevige momenten, komt Jos, euh Zwarte
Piet, binnen gerend, één en al verontwaardiging!
“Weet je wat sommige rakkers ook durven tijdens zo’n toch wel prachtige stoet? Wel, ze
gooien gewoon de ‘bollekes’ die ze net bij mekaar gegrabbeld hebben naar de Sint. Soms
durven ze dat zelfs met de mandarijntjes. Eén keer hebben ze het ook geprobeerd met
eieren, maar die misten gelukkig hun doel. En zelfs al zijn de politiemensen en de
medewerkers erop getraind, toch moet de Sint dan zelf goed uit zijn doppen kijken. Tegen
‘bollekes’ is zijn mijter wel bestand, maar mandarijntjes is al iets anders. Gelukkig maken
we elk jaar zijn mijter stevig vast, zodat er weinig gevaar bestaat dat hij met een scheef
hoofddeksel door de straten wandelt. Enneu, zeg er ook maar ineens bij dat ik enorme
bewondering heb voor de Sint, want elk jaar improviseert hij toch op een schitterende
manier al zijn speeches. Maar hij spreekt dan ook altijd zo traag en met diepe stem. Ik
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hoop maar dat hij nog lang gezond mag blijven, want naar wie moeten wij – zijn Pieten –
anders opkijken.”
De tevredenheid overheerst dus toch, Sint? In Nederland hoor je wel eens kritiek
over het feit dat de Pieten ‘zwart’ zien en beschouwen ze dat zelfs als een vorm van
racisme…
“Daar is hier helemaal geen sprake van. Onze Pieten zijn allemaal zwart en zij zijn hier
enorm aanvaard. Tegelijkertijd zien we dat andere groepen – turners, muziekgroepen,
dansers – erop uit zijn om aan het publiek te tonen waartoe ze in staat zijn. Dat is toch
tegelijkertijd het leuke aan deze manifestatie, dat ze mensen samenbrengt van allerlei
soorten culturen. Het is breder dan louter een stoet, ze zorgt in Berchem ook voor een
betere integratie van alle bevolkingsgroepen.”
ZWK
Klopt het Sint, dat jij in jouw jongere jaren wel eens contact had met de ZWK?
“Ik heb als het ware deze job geleerd bij de ZWK. Nog voor ze mij de baan opstuurden,
moest ik immers eerst aan een aantal testen voldoen. Al voel ik me nog altijd wel triestig
dat ik bij het toenmalige jeugdtoneel steeds droevige rollen toegewezen kreeg. Terwijl
tijdens ‘Robin Hood’ heel het podium de held stond toe te juichen, moest ik als ‘slechte’
ridder in een hoekje zitten treuren. Ooit was ik ook een kasteelheer, maar die was zo arm
dat hij zijn kasteel moest verkopen. En bij de kabouters was ik ook steeds de meest
triestige kabouter. Ik maakte tenslotte furore als ‘meneer de Wind’: ik vloog aan een touw
over het podium en ik moest onderweg een klein jongetje meegrijpen… die amper 30cm
van een betonnen muur verwijderd in mijn armen meevloog. Daar moet ik allicht de stiel
geleerd hebben…”
Heb je in die periode ook merkwaardige mensen tegen gekomen, die nu nog wel in
de herinnering achter blijven van onze achtenswaardige zangers?
“Ik kwam in aanraking met jullie kring via meneer Herman Jacobs in het tweede leerjaar.
Maar omdat ik al snel door drukke bezigheden geplaagd werd, ben ik maar bij de kring
gebleven tot ik 16 jaar oud was. Wie mijn eeuwige respect zal wegdragen, is meneer
Duysburgh. Ik herinner me dat ik mee ging in een stoet, euh, een vierdaagse met
bijzonder slecht weer. Ik had toen een goedsluitende rugzak, waarin ik o.a. de propere
kleren van ‘meneer’ kon wegsteken. We beëindigden toen de tocht in Brugge. En terwijl
de Inno daar vol zat met keurige dametjes, bestelde meneer Duysburgh daar voor de
ganse, wilde bende soep en biefstuk met frietjes ‘à volonté’. Want zo was hij: hij ging door
een vuur voor zijn jongens en ik heb vooral van hem geleerd om vol te houden, wat er
ook gebeurt. Daarom allicht dat ik het al zo lang heb volgehouden als Sint.
Toen ik eens in Lichtaart bij Radeske langs kwam, heb ik meteen vijf bomen besteld met
mijn eigen bescheiden zakgeld. Ik denk dat ze er nog altijd zullen staan. Om van de
emoties te bekomen, moet een goede Sint ook al eens drinken. Welnu, ik denk dat ik
daarvoor ook mijn leerschool heb meegekregen in mijn jeugdjaren. In de schuur in Lille
werd me al dadelijk een glas whisky voor de neus gezet. Als jonge knaap ging ik soms al
een dag eerder naar mijn kampverblijfplaats. Ik was 14 jaar toen ik de Leuvense stoof
ging aansteken in een plaats die vol spinnen hing. Zwijg me van kachels en stoven, want
daar hebben al heel wat van mijn Pieten hun achterste aan verbrand.
Ik heb er inderdaad ook bijzondere mensen tegen gekomen, zoals Julien Van Ael. Ik ken
hem al langer dan de vrouw waarmee hij later getrouwd is. En een goede Sint moet toch
ook een beetje kunnen acteren, nietwaar waarde vriend? Ook dat heb ik in die periode
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meegemaakt. Ik herinner mij bij een kampvuur in Wezemaal dat mijn andere goede vriend
Marc Coremans daar een uitstekende imitatie ten beste gaf van Adolf Hitler. Meneer
Duysburgh lag onder zijn stoel van het lachen. En alles was toen puur improvisatie.”
Mocht de Sint ooit toch met pensioen gaan, dan zie ik hem precies nog wel in de
literatuur belanden. Kan dat?
“Natuurlijk hoop ik eerst nog lange tijd al die kindjes te verwennen. Ik voel me nog goed,
maar met dat drukke verkeer tegenwoordig weet je maar nooit. Ik heb in mijn ganse leven
ook nog nooit de indruk gehad dat ik werkte. Ik sta iedere dag met plezier op en ga iedere
avond met plezier slapen… Maar het is waar. Als ik ooit eens heel veel tijd heb, zou ik
b.v. graag een toneelstuk schrijven. De titel heb ik al in mijn hoofd zitten: “De masseur
staat voor de deur”. Het moet een komisch drama worden. Ik breng jullie op de hoogte als
het zo ver is, want nu moet ik dringend weg… Nog heel veel werk aan de winkel deze
week!”
Alleszins bedankt voor jouw kostbare tijd, Sint, en een gelukkige verjaardag!

Zoek de zeven verschillen
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Jan en Lieve trokken enkele weken op verkenning
naar Namibië

“Leven in de woestijn”
Wat mag/moet je weten over
Namibië ?
Wat moet/mag je vergeten ?
Het antwoord op deze vragen
kan elke lezer voor zichzelf
bepalen.
Wat mij in ieder geval
bijgebleven is, kan je
hieronder lezen.
Groot
Namibië is een enorm uitgestrekt land. Met zijn ± 824.000 km² is het ongeveer 27
keer groter dan België. Maar er leven slechts 2,4 miljoen inwoners, dus onderweg
kom je niet veel volk tegen. Er zijn trouwens weinig of geen
transportmogelijkheden (zie verder).
Geschiedenis (van de laatste 100 jaar)
Van het einde van de 19de eeuw tot 1919 was Namibië een protectoraat (=
kolonie) van Duitsland. Maar na WO I moest ons buurland al zijn kolonies afgeven
en werd Zuid-West Afrika (zoals het huidige Namibië toen heette) door de
Volkenbond toegewezen aan Zuid-Afrika. Dit land voerde niet alleen het links
rijden in (wat nu nog altijd zo is) maar zette ook de door de Duitsers ingevoerde
rassenscheiding verder.
Vanaf de jaren ‘60 van vorige eeuw begon hiertegen een lange oppositiestrijd. De
SWAPO (South West Africa People’s Organisation) was toen geregeld in het
nieuws en zijn leider, Sam Nujoma, werd in 1990 de eerste president van het
onafhankelijke Namibië.
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Economie
De inkomsten van dit land komen voornamelijk voort uit
-) mijnbouw (diamant en uranium)
-) veeteelt
-) toerisme
Deze laatste tak hebben wij dus eventjes mee ondersteund.
De lokale munt is de Namibische dollar, maar die is gelijk aan de Zuid-Afrikaanse
Rand. Theoretisch kan je in alle hotels en restaurants met jouw kredietkaart
betalen. In de praktijk valt het wel eens voor dat, net als je de rekening wil betalen,
de internetverbinding uitvalt. Het is dus wel handig om steeds wat cash geld op
zak te hebben.

Droogte
Namibië is zeker één van de droogste landen van Afrika. Daarom is er ook zo
goed als geen landbouw. Er zijn twee woestijnen nl. de Kalahari in het zuiden en
de Namib in het westen, met rode zandduinen tot 300 meter hoog. Op het einde
van het droge seizoen heeft het weinige gras een geelbruine kleur, zijn de struiken
stoffig en de bomen kaal. Het regenseizoen begint in november en dan wordt alles
een beetje opgefrist. Maar, er zijn gebieden waar zelfs in het vorige regenseizoen
geen druppel water is gevallen. En toch leven hier vele diersoorten.

Dieren
De dieren hebben zich op één of andere
manier aangepast om te overleven in
deze schrale gebieden. In de nationale
parken, gelegen in het noorden van het
land, leven vier dieren van de “big 5”.
Buffels komen in Namibië niet voor,
maar wel de olifant, de leeuw, de
neushoorn en de luipaard.

9

Dat zijn niet de enige beestjes die je er
tegenkomt. We zagen grote kuddes
zebra’s, koedoes, antilopen,
steenbokken, impala’s, struisvogels,
gnoes en oryxen. De oryx, ook
spiesbok genaamd vanwege zijn twee
lange, spitse horens, is wel heel
bijzonder. Zijn lichaamstemperatuur
kan 45° bereiken en dat zonder te
zweten, daardoor kan hij overleven
zonder te drinken.
(En in een spelletje scrabble levert hij veel
punten op.)

Maar ook de giraf, de hyena, de jakhals, de dik-dik, de mangoest, het wrattenzwijn
en de caracal leven hier. Er waren geen magere dieren te zien, ze vinden blijkbaar
toch voldoende voedsel in deze hete en droge streken.
Dat je al deze dieren ook in de zoo kan bekijken, klopt natuurlijk. Maar in de zoo
zal je het niet meemaken dat een giraffenjong door een leeuw wordt aangevallen.
We zagen ook een kadaver dat de lekkere maaltijd werd van hyena’s.

‘s Anderendaags was een groep gieren de resten van de botten van hetzelfde
kadaver aan het opeten.
Ook veel vogelsoorten komen hier voor zoals de bergarend, de mariboe,
de nijlgans, de wevervogel en de reuzentrapper. Deze laatste is de zwaarste
vliegende vogel ter wereld. Volgens de plaatselijke gids heeft hij een aanloop
nodig van 10 meter alvorens te kunnen opstijgen en omwille van zijn gewicht (tot
17 kg) kan hij slechts enkele ogenblikken in de lucht blijven.
Aan de Atlantische Oceaan, o.a. in Walvisbaai, leven naast de walvissen ook de
dolfijnen, zeeleeuwen, pelikanen en flamingo’s.
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Transport
In dit land zijn de transportmiddelen miniem. Er is geen openbaar vervoer m.a.w.
er rijden geen bussen of trams. Het spoorwegnet is zeer beperkt : er liggen
ongeveer 2500 km sporen. En deze worden dan bijna uitsluitend gebruikt voor de
industrie. Ter vergelijking : in ons land omvat het spoorwegnet 3500 km.
Rond de hoofdstad Windhoek zijn er een paar snelwegen, maar het meest
voorkomend is de verharde weg met daar bovenop een laag grind.
Een chauffeur kan gerust in het midden van de weg rijden of op het rijvak van de
tegenliggers, als daar minder putten zijn. Een schaarse tegenligger veroorzaakt
een stofwolk, die je al van op kilometers afstand ziet.
Een wielerronde van Namibië zal dus nog niet direct georganiseerd worden.
Taal en bevolking
De officiële taal, ook in de scholen, is het Engels, maar door de bevolking wordt
ook nog Afrikaans en in mindere mate Duits gesproken. We hebben zelfs meer
Zuid-Afrikaans gehoord dan in Zuid-Afrika, toen we daar enkele jaren geleden
waren.
Kenmerkend is het niet vervoegen van het werkwoord: b.v. ik leef, jij leef, ons leef,
zij leef. “Hij het geleef” wil zeggen “hij heeft geleefd”.
Ook typisch is de dubbele negatie zoals : “Jij het ni gedrink ni” wat betekent “Jij
hebt niet gedronken”.
De bevolking bestaat voor 90 % uit zwarten, 5 % halfbloed en 5 % blanken. Bij de
zwarten zijn er diverse stammen. We bezochten een kleine minderheid nl. de
Himba’s. Zij leven nog volgens de eeuwenoude traditie. De vrouwen smeren zich
in met een mengsel van rode aarde, kruiden, boomschors en vet als bescherming
tegen het woestijnklimaat. Hun kleding bestaat alleen uit een lederen rok. Ze
trekken rond met hun kudden geiten en wonen in eenvoudige hutten.
Duitse invloeden
Vooral aan de Atlantische kust merk je nog dat hier ooit de Duitsers aan de macht
waren. De Bahnhofstrasse en Hotel Zum Kaiser zijn maar enkele voorbeelden.
Verder kom je hier dikke, gepensioneerde Duitsers tegen, al dan niet met een klein
hondje, die hier met vakantie zijn of zich hier definitief gevestigd hebben.
BN
De bekendste Namibiër is waarschijnlijk ex-atleet Frankie Fredericks. Hij won
zowel op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona als op deze van 1996 in
Atlanta zilver op de 100 en de 200 meter. Hij is de eerste Afrikaan die op de 100
meter onder de 10 seconden bleef en hij blijft tot nu de enige Namibiër die een
olympische medaille won.
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Gat in de markt ?
Is er nog een gat in de Namibische markt ? Jazeker.
In dit uitgestrekt land, waar meer dan 300 dagen de zon schijnt van
’s morgens vroeg tot ’s avonds laat zie je amper zonnepanelen.
Hier kan waarschijnlijk energie opgewekt worden voor de rest van Afrika.
Misschien een ideetje voor een ingenieur aan de vooravond van zijn pensioen,
nietwaar Guido ?

advertentie
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Op een door-de-weekse donderdagavond
Geen door-de-weekse avond.
Neen. Donderdagavond is repetitieavond.
ZWK, here we come!
Ik word opgehaald. Best een luxe. En amicaal. En economisch. En goed voor ons
milieu.
Ik neem plaats op de achterbank en groet chauffeur en co-piloot.
Soms een diepe zucht. Vooraan of achteraan. “Oef. Een donderdag die weer kan
tellen.”
Ze luisteren gewoon. Soms eens een bijvraag. Niet te fel. Niet te indringend of
opdringerig. Gewoon oppervlakkig. Om te laten voelen dat ze het gehoord hebben.
Het geeft me het gevoel dat ik begrepen word. Of soms ook niet. Het zij zo. Even
alles achterlaten en de tijd nemen om te ontspannen.
De auto glijdt langs groene plekken en ijzeren sporen. De auto neemt vlot de brug
maar moet bij het einde helaas stoppen voor het rode verkeerslicht. We groeten
links en rechts en naderen de Ring. We turen in de verte en stellen een lange sliert
van rode lichten vast. Op dit uur nog een file?
“ Ze staan weer vast, mannen!”
“ ’t Zal ons een worst wezen. Wij zitten binnen vijf minuten bij Johan op de repetitie.
Bye-bye!”
We rijden ondertussen door de niet eens zo brede rode (winkel)straat van ’t Zuid.
De auto zoekt zich een weg tussen enkele op de rijweg geparkeerde auto’s. Om
nog een late boodschap te doen of een klapke te maken met een vriend of kennis.
“Moet kunnen, mannen. Bravo en bedankt.”
We naderen het kleine poortje. De auto vertraagt en we kijken allen uit naar een
felbegeerde parkeerplek. “ Hier?” “Nee, dat is een garagepoort!” “Die plek?” “Te
klein. Lukt niet.”
Deze straat wordt verder niets. We nemen gewoon een volgende. Op een
slakkengangetje rijden we verder. Het blijft stil. Weerom niets. Achter het hoekje
eens kijken? “Daar frult iemand aan zijn kofferdeksel.” Een potentiële vertrekker
denken we bij onszelf. “Tuut, tuut.” Raampje omlaag maar een neen-schuddend
hoofd doet ons de vraag van vertrek opnieuw inslikken. Het beetje hoop is bij deze
alweer verdwenen.
De auto trekt deze keer wat feller op want dit zoeken vreet aan een mens. We
hebben het poortje al enkele keren voorbijgereden, maar Johan hebben we nog
niet gezien. Als we voor de aanvang van de repetitie een krijtbordje zouden hangen
bij het poortje, konden we bij elke passage een streepje plaatsen. Zo kunnen we
bewijzen dat we echt op tijd wilden zijn... We dienen de wagen wel ergens te
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stallen natuurlijk. Of ... onze chauffeur moest ons afzetten om daarna alleen op
zoek te gaan naar de jachttrofee van de avond: een geschikte parkeerplaats.
Solidair als we zijn, zetten we samen de zoektocht verder. We draaien richting
Leien en kijken uit naar een plekje aan de overkant van de Amerikalei. We komen
weerom terug van een kale reis. Eens gekeerd aan de lichten richting ‘uitgaand
verkeer’ draaien we terug richting voorzijde van het Sint-Norbertusinstituut. We
kijken recht op het met neon-licht- versierde hoekje dat doorheen de jaren heel
wat naamsveranderingen moest ondergaan. De rode loper ligt uitgerold, maar
waarschijnlijk niet voor ons...
We draaien ons raampje niet open, want we hebben manieren... Waar is de tijd dat
we nog langs de Amerikalei de school binnen konden. Helaas is de parkeerplaats
voor de schoolgarage benomen met enkele volle papierbakken en reeds geledigde
vuilniscontainers. Donderdagavond staat immers gelijk met het ophalen van het
vuilnis. “Nada, nothing, ’t is weer zover...” We zoeken verder. We draaien terug
richting school. Geen plaats voor de deur. Dan maar richting Bell en aan de
achterzijde hebben we steevast plek. Voor een andere school weliswaar. Niet erg.
We stappen wel wat. Is toch gezond. Ik heb er geen idee van hoeveel kilometer we
reden op zoek naar stalling. Volgens mij waren we bijna terug thuis geweest...
Nog even, Johan! We komen er aan! Vroeger vertrekken heeft geen zin. Dan zou
een andere zanger immers de pineut zijn. Begrijp je?
Eentje onder ons kaapt regelmatig de hoofdprijs weg. Parkeren – zo goed als –
voor de deur, is weinigen gegeven. Maar hij slaagt er in. Keer op keer. We
verdenken hem er zelfs van om na het werk rechtstreeks af te zakken naar de
Paleisstraat. Dit met het smoesje van “Kerstconcert en Provinciaal toernooi en
Mozart en Mahler en ... Het is heel druk en de repetitie begint wat vroeger!”
Bij deze hoop ik dat die echtgenote van de dader dit leest en eens een flinke
babbel doet met manlief. Iedereen wil trouwens al eens in de prijzen vallen. Op
hoop van zege kijken we uit naar een vrije parkeerplaats op het moment dat wij
toekomen. Liefst in de buurt van de school. Op een door-de-weekse
donderdagavond
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Hoe blijven we ‘meneer’ verder gedenken?
Na tien jaar stelt zich de vraag of we volgend jaar nog een bezoekje kunnen
brengen aan het graf van Meneer zaliger.
Inderdaad “de rustplaatsen tot en met 2005 eindigen op 31 december 2015”, zo
lees ik.
Hiervan word je niet persoonlijk verwittigd, zo lees ik nog op het aankondigingbord.
Je kan wel een concessie aankopen, dit kan je dan online regelen.
Ik heb in een rechtstreekse lijn gewoon even contact met KD dankzij een
mijmering, een Maria-liedje, een gebedje.
De grafzerk nog eens een beurt geven, een plantje bijzetten want volgend jaar kan
het misschien niet meer.
Ik deed Meneer nog de groeten van iedereen en vertelde hem dat het met ZWK en
Radeske goed gaat.
Het gezellige warme herfstzonnetje liet me voelen dat hij het goed vond.
We kunnen wenen voor hen die er niet meer zijn, maar we kunnen ook glimlachen
omdat ze geleefd hebben. We kunnen zelfs schaterlachen voor alles wat we
samen beleefden en vol liefde zijn voor alles wat we hebben mogen delen.
Het zijn ongeveer deze
gedachten die ieder jaar door
mijn hoofd schoten als ik het graf
van ‘Meneer’ zaliger ging
verzorgen en er een bloemetje
van de kring ging opzetten.
Na tien jaar moeten we afscheid
nemen van deze traditie.
Inderdaad “de rustplaatsen tot en
met 2005 eindigen op 31
december 2015”.
Ik kreeg hier en daar een reactie
op dit bericht dat ik aan de leden
van de kring stuurde. Op
donderdag aan de toog werden
dan ook weer herinneringen en
ideeën opgehaald … we moeten
iets doen met de grafzerk, een
plaats geven in Radeske, een
tafel voor onze aperitief om 11
uur, ….
Leuke ideeën die we gaan
trachten waar te maken.
Maar … alles kan beter.
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In plaats van onze verhaaltjes ‘aan den toog’ of op samenkomsten te vertellen, zou
het prettig zijn om ze te delen via Eigen Krabbels.
Alle lezers worden bij deze uitgenodigd om een anekdote, een pakkende
gebeurtenis, een mooie herinnering te laten verder leven. De redactie van Eigen
Krabbels kijkt er alvast naar uit!
We moeten niet wenen, we moeten onze gedachten niet afsluiten en ons leeg
voelen.
We kunnen doen wat ‘Meneer’ zelf zou gewild hebben:
lachen, onze ogen openen, liefhebben en verder gaan, want ZWK wijkt nooit!
Stuur jullie teksten naar luckorthoudt@telenet.be (zet erbij of je liever jouw naam
wél of niet erbij vermeld wil zien
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Weet je dat …
… onze dirigent aan de bassen vroeg om een muziekstukje te hernemen vanaf het
moment dat ze begonnen te ‘schetteren’. Waarop een droge eerste stem tussen zijn
tanden mompelde: “Dat zal dan wel vanaf het begin zijn.”
…er bij de verantwoordelijke organisatoren van de herdenkingsmis op 11 november nu al
een discussie bestaat omtrent het schenken van ofwel witte porto ofwel sauvignon als
miswijn voor volgend jaar.
…het kritische vrouwvolk in de herdenkingsmis van dit jaar hier en daar wat vuile vegen
zag op de aanwezige albes.
…Paul zijn laatste knieoperatie onderging, maar dat het wellicht toch om zijn voorlaatste
operatie zou kunnen gegaan zijn… Het been stijf houden en sterkte, Paul!
…diezelfde Paul een opgemerkte, maar zeer gewaardeerde opwachting maakte tijdens
het Ceciliadiner van de kring. Hij daagde zowaar op met zijn Harley Davidson! Volhouden,
Paul. En neen, Guy, het ging niet over u!
…onze voorzitter in zijn Ceciliaspeech gewag maakte van een nieuwe rubriek: ‘Vergeten
uit te nodigen’! Wie dus eerstdaags van het bestuur een bloemetje ontvangt, weet hoe
laat het was…

…onze voorzitter ook niet altijd over het
juiste tijdsbesef leek te beschikken, want
hij dacht dat Luc en Marc al een tiental
jaren de organisatie van het heerlijke
etentje op zich namen. Betrokkenen waren
zelfs een beetje boos omdat ze niet
gehuldigd werden voor hun 25ste
organisatie. Maar ja, die data heeft Ludo
niet bijgehouden!

…Peter, de nieuwkomer in onze kring, en zijn charmante dame, voor hun debuut
op een Ceciliadiner aan een stevige test onderworpen werden: geplaatst aan een
tafel vol met bassen!
…het sommigen misschien niet is opgevallen, maar het inleidend gezang/gebed
gebeurde door iemand van de tweede stem… Of worden we stilaan wat racistisch?
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…de romance tussen onze jubilaris Tom en zijn Véronique begon met de fluit: de
ene op zijn blokfluit, de andere op een dwarsfluit…

… op het einde van zijn schitterende speech meldde jubilaris Tom dat we hem nu
wellicht meer hebben horen zeggen dan in de voorbije 25 jaar. Een sterk
nummertje zelfrelativering!

…de aanwezigen op het Ceciliadiner in
de Jachthoorn nog steeds hunkeren
naar de vertelling van ‘mop nummer 51’
van die andere jubilaris, Jan!

…de ‘verassing van de chef’ als afsluiter van het diner toch nog verrassend lekker
smaakte. Zonder speciale bijgeurtjes…
…de koorleden zich intussen angstvallig afvragen of het diner van volgend jaar zal
klaar gemaakt worden door een zestal uitverkorenen die zich tussendoor aan een
‘kookworkshop’ wagen.
…ze in het slechtste geval ook nog steeds een beroep kunnen doen op de intussen
berucht geraakte ‘koude keuken’ van Luc D. Uitgebreide informatie over die ‘koude
keuken’ te verkrijgen bij zijn echtgenote!
…ook Henri wellicht binnenkort zijn culinair steentje kan bijdragen tot culinaire
hoogstandjes.
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Activiteiten van bevriende verenigingen :
De Hongaarse connectie van het Euregio Jeugdorkest
Sinds een half jaar bestaat het Euregio Jeugdorkest opnieuw uit een aantal nieuwe
jongeren tussen 14 en 24 jaar, die de ‘afzwaaiers’ van in Amsterdam moeten
vervangen.
Zij treden o.l.v. de bezielende dirigent Hans Casteleyn voor het eerst op met werk
van componisten die een band hadden met Hongarije. ‘De Hongaarse connectie’
titelt de verzameling werken, met ook twee solisten Aidan Mikdad en Giani Lincan,
die muziek brengen van Berlioz, Liszt, Kodaly en Borodin.
U kan dit jeugdig talent bekijken en beluisteren op:
- 19 december om 20u in cc De Zwaneberg in Heist o/d Berg
- 10 januari om 11u in De Singel Antwerpen
- 10 januari om 15u30 in de Rabboenizaal Hoogstraten
Tickets bij www.zwaneberg.be of mail euregiojeugdorkest@outlook.be

Personalia:

Op 19 oktober 2015 overleed de heer Jose Castro Segura, geboren op
19 februari 1926.
Hij was niet alleen de echtgenoot van señora Yolanda Carpio Castro, maar tevens
de vader en schoonvader van Jan en Yolanda Van den Eynde – Castro Carpio.
Wij zullen hem dan ook op gepaste wijze herdenken.
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Onze voorbije activiteiten :
Zondag 1 november
Zondag 8 november
Woensdag 11 november
Zaterdag 28 november

Heilige Geest - Allerheiligen
Sint-Jacob - 32e zondag vh jaar
Sint-Norbertus – Gedachtenisviering
voor onze overledenen
Sint-Ceciliafeest voor de leden

In de nabije en verre toekomst :
Zondag 6 december – 10u30
Zondag 13 december – 10u00
Zaterdag 19 december – va 14u00
Donderdag 24 december – 23u40

Heilige Geest - 2de zondag vd advent
Sint-Jacob - 3de zondag vd advent
Antwerps winkelcentrum Kerstzingen
Sint-Jacob - Kerstnacht

Voor 2016 noteren we nu reeds:
Zondag 3 januari 2016 – 10u30
Donderdag 7 januari 2016 – 20u30
Zondag 10 januari 2016 – 10u00

Heilige Geest – Epifanie
Nieuwjaarsreceptie voor de leden.
Oud-leden zijn ook welkom.
Sint-Jacob - Doop van Christus

In het voorjaar
Zondag 22 mei 2016 – 15u00
Jubileumconcert Don Boscokoor
Zondag 30 oktober 2016
Jubileumconcert Alma Musica
Donderdag 10 november 2016
Met een jeugdorkest uit Venezuela

Het Provinciaal Tornooi
Sint-Pauluskerk
met oa het Requiem van Mozart
DeSingel – Blauwe zaal
beide concerten o.l.v. Willy Clerckx
Bozart Bxl - 2de Symfonie Mahler
o.l.v. Christian Vasquez

Werkten mee aan dit nummer: Luc Korthoudt, Raf van Bortel, Jan van den
Eynde, Paul Avermaete, Ludo Engelen, Lieve Van Ael, Jan Leers, Tom Smulders,
Guido De Graeve, Jenny Backx, Johan Clerckx, Tony Ah Munn, Jos Tyck, Marcel
Coppens (v.u.)
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