
Geen voetbal meer
voor amateurs
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ANTWERPEN Nu donderdag trapt Gedichtendag traditiegetrouw de jaarlijkse Poëzie-
week op gang. Zeven dagen lang staan er in Antwerpen en online tal van activiteiten
op de agenda om ook de liefhebbers van het geschreven woord in deze barre tijden bij
te staan. Verspreid over deze krant zijn er een aantal gedichten te vinden, waarin de
woordkunstenaar in kwestie stilstaat bij de voorbije maanden. 

Woorden van verpozing
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BRUSSEL De voorbije dagen werd een resem co-

rona-uitbraken in het onderwijs vastgesteld, met

name in Antwerpen, Halle, Hasselt, Kontich, Ger-

aardsbergen, Mol en Mechelen. In sommige geval-

len gaat het om de Britse variant. Het testbeleid in

het onderwijs wordt dan ook aangepast. Van zo-

dra er binnen de schoolmuren een mogelijke be-

smetting wordt gemeld, zal voortaan op dag 1 een

sneltest worden aangeboden aan alle hoogrisico-

contacten. p. 2

Onderwijs op scherp na corona-uitbraken

Steeds meer
exotische dieren

thuis in Noordzee

P. 3

Wereldleiders
houden virtuele
klimaattop

P. 4

De carrière-
gids van 
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QUIZVRAAG:

Welk zoogdier maakt de 

prachtigste bouwwerken in rivieren?

A  Een otter

B  Een nerts

C  Een bever

ANTWOORD GEVONDEN?

SMS ZOOGDIER A, B of C (vb: ZOOGDIER A) 

naar 6685 of bel met uw vast telefoontoestel 

naar 0905 23 160 en maak 50x kans op 75.000 €.

Die nieuwe teststrategie voor
het onderwijs bestaat erin dat
van zodra er binnen de school-
muren een mogelijke besmet-
ting wordt gemeld, op dag 1 al
een sneltest zal worden aange-
boden aan alle hoogrisicocon-

tacten. Bij een negatieve test zal
op dag 7 een PCR-test worden
afgenomen. De betrokken leer-
lingen of leerkrachten blijven
intussen in quarantaine.

Het aantal ziekenhuisopna-
mes van coronapatiënten stijgt
intussen al enkele dagen. Tus-
sen 18 en 24 januari zijn gemid-
deld 136,6 nieuwe patiënten
opgenomen in de ziekenhuizen.
Dat is een stijging met 19%.

ONVOORSPELBAARHEID
Volgens Meyfroidt volgt de stij-
ging van het aantal opnames de
evolutie van het virus in de sa-
menleving. Er is er naast de cir-
culatie van het ‘gewone’ coro-

navirus immers ook sprake van
uitbraken met varianten. Die lo-
kale uitbraken maken de evolu-
tie volgens Meyfroidt ook «veel
moeilijker om te voorspellen».
«Die onvoorspelbaarheid maakt
de situatie moeilijker om te ma-
nagen», klinkt het.

«KIES VOOR VEILIG»
Om de druk op de ziekenhuizen
zo laag mogelijk te houden,
roept Meyfroidt niet alleen op
om de maatregelen te volgen,
maar ook om op het vlak van
scholen, reizen... steeds voor de
«veilige zijde» te kiezen. «Want
we weten dat het bij een expo-
nentiële curve snel kan gaan.»

BRUSSEL «De cijfers die
uit de scholen komen zijn
zorgwekkend.» Dat heeft
intensivist Geert Meyfroidt
(UZ Leuven) in het VRT-
radioprogramma De Och-
tend gezegd. Dat het test-
beleid in de scholen wordt
aangescherpt, is volgens
Meyfroidt dan ook een
goede zaak.

Belga / B. Doppagne

«Cijfers die van de scholen
komen zijn zorgwekkend»
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Scholen open houden is een belangrijke prioriteit,
maar de veiligheid en gezondheid van alle betrok-
kenen zijn nog belangrijker. Dat stelt onderwijs-
vakbond COV nu steeds meer besmettingen wor-
den vastgesteld op scholen. De vakbond van het
basisonderwijs roept minister van Onderwijs Ben
Weyts (N-VA) op om «krachtdadig in te grijpen
waar en wanneer dat nodig is».

«Krachtdadig waar nodig»

Belga / K. Van Accom

Vlamingen boeken massaal vakantiehuisjes in de
Ardennen voor de krokusvakantie én voor de
week die daaraan voorafgaat, de zogenaamde af-
koelingsweek. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Bij
verhuurder Ardennes-Etape, die 1.200 vakantie-
huisjes aanbiedt, is bijna alles verhuurd tijdens de
vakantie en voor de week daarvoor lopen de boe-
kingen nu dus al als een trein.

Vlaming trekt naar Ardennen

Belga / D. Waem
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Samenhangzin

De tijd zoet, bevederd. Stoeien,
afgewisseld met samen zitten
op een grote kluit. Welhitte

snavelzegge vruchtenbowl 
hartblad navelmerk 
kiemwit vleugelzaad.

Peuteren vlooien strelen 
en knuffelen, vibrerend 
gezoen, zoembestuiving.

Iedereen heeft het nodig.
Het is de ene schooier leed
dat de andere bij de deur staat.

Wat kunnen wij anders dan
zo goed en zo kwaad als mogelijk 
elkaars zwaartekracht helpen dragen.

Mark van Tongele
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Belga / B. Doppagne

Volgens de studie van het
VLIZ, in samenwerking met 14
nationale en internationale
kennisinstellingen, lijkt de
hoofdoorzaak de intensifiëring
van de economische activitei-
ten. Bij 76% van de ooit geslaag-
de introducties van vreemde
soorten in de Belgische kustwa-
teren heeft scheepvaart moge-
lijk een rol gespeeld. Bijna 60%
vond plaats na 1990, toen het
intercontinentaal scheepvaart-
verkeer sterk groeide.

MEESTE NIEUWKOMERS
ZIJN GELEEDPOTIGEN 
De meeste nieuwe soorten ko-
men dan ook uit regio’s waar-
mee Vlaanderen belangrijke
scheepvaartroutes deelt. De
Stille Oceaan is door de levendi-
ge verbinding met bijvoorbeeld

China goed voor de helft van de
soortintroducties, de noord-
west-Atlantische regio (Oost-
Canada en de VS) tikt af op 26%.

Het grootste aandeel van de
nieuwkomers zijn geleedpoti-
gen, zoals krabben, kreeftjes en

garnalen met 31 soorten (39%).
Op verre afstand volgen algen
of wieren met 12 soorten (15%)
en slakken en schelpdieren met
8 (10%). Naar schatting vormt
10 tot 15% van alle niet-in-
heemse dieren en planten een
gevaar voor de Europese biodi-
versiteit.

Ook anno 2020 verschijnen er
nog geregeld nieuwe soorten.
Het gaat vooral om slakken en
schelpdieren.

BRUSSEL In de Belgische Noordzee en het Schelde-estua-
rium (Zee- en Westerschelde en mondingsgebied van de
Schelde) leven 79 exotische zoet- en brakwaterdieren en
algen. Sinds 2012 is het aantal vreemde soorten er met
15% gestegen, blijkt uit een studie van het Vlaams In-
stituut voor de Zee (VLIZ).

Steeds meer exotische
fauna en flora in Noordzee

nostalgie.be
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De Hoge Gezondheids-
raad (HGR) beveelt geen
systematische vaccinatie
aan van zwangere vrou-

wen. Het kan wel op indi-
viduele basis worden
overwogen als de baten-
risicoverhouding gunstig is
voor vaccinatie.

Het Amerikaanse farma-
bedrijf Moderna beweert
dat zijn ontwikkelde vaccin
ook goed beschermt tegen
de nieuwe mutaties van het
coronavirus. De antili-
chamen die opgewekt
worden door het vaccin
hebben het wel moeilijker
om de Zuid-Afrikaanse
variant te detecteren.
Daarom werkt het bedrijf
aan een alternatieve versie.

Stemcomputerleveran-
cier Dominion Voting
Systems Corporations
sleept Rudolph Giuliani

voor de rechter. Volgens
het bedrijf zat de advocaat
van voormalig Amerikaans
president Donald Trump
achter een «virale des-

informatiecampagne».
Giuliani trok wekenlang
van leer tegen het bedrijf en
beweerde, net als Trump,
dat de verkiezingen ge-
stolen waren. Dominion
vraagt 1,3 miljard dollar
schadevergoeding omdat
hij «aantoonbaar valse
beschuldigingen» uitte,
klinkt het.

Jaar na jaar verliest de
aarde meer ijs. Een trend
die zich de voorbije jaren
alsmaar sneller doorzet. Dat
blijkt uit een onderzoek op
basis van satellietbeelden
en mathematische model-
len dat in het tijdschrift The
Cryosphere verscheen.
Tussen 1994 en 2017
verdween 28 biljoen ton ijs.

Sarah Huckabee Sanders,
de voormalige woordvoer-
der van Donald Trump,
gooit zich in de race voor
het gouverneurschap van
Arkansas. Dat meldt San-
ders in een video die ze
gisteren op Twitter heeft
gepost.

KORT NIEUWS



Mijn lijn, altijd in beweging

Meer info op delijn.be/tarieven2021

Nieuwe tarieven   vanaf 1 februari 2021 
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Aangeplant landschap

Op de laatste dag van het jaar
stond ik op het dak en zag
hoe de miniatuurstad als een Rube Goldbergmachine
opnieuw in beweging werd gezet.

Een fietser deed een wagen remmen, achterin
slaakte het kind een gil, een man verzond
per ongeluk een bericht en een paar meter verderop
begon een hond te blaffen, plaste tegen een ceder
die als een keizerlijke dwergboom het gewicht
van zeven duiven op haar takken droeg.

Op de laatste dag van het jaar
keek ik in een winkel hoe een vrouw met haar handen
door de kruin van mijn zieke bonsai woelde
of hij het ging overleven wist ze niet.

Eenmaal thuis dompelde ik mezelf, bang om te verhouten,
helemaal onder in bad, las daarna op een meegegrist blad:

‘Na het snoeien mogen er hoogstens
ondiepe wonden zichtbaar blijven.
Wanneer een litteken op de juiste manier is behandeld
zal er nieuwe bast over de plek groeien
zonder zichtbaar spoor achter te laten.’

In de laatste nacht van het jaar kon ik
een hemellichaam horen vallen, viel ik voor het eerst
zonder wiegen in slaap.

Astrid Haerens

Onder de leiders die deelnemen (gisteren en vandaag) zijn Nederlands premier
Mark Rutte, Amerikaans klimaatgezant John Kerry, vicepremier van China Han
Zheng, Frans president Emmanuel Macron, Duits bondskanselier Angela Merkel,
VN-chef António Guterres en de Indiase premier Narendra Modi. Nederland is gast-
land.

HALF MILJOEN DODEN
Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld bescherming tegen overstromingen,
het klimaatbestendig maken van infrastructuur, de ontwikkeling van waarschu-
wingssystemen, verbetering van de landbouw in droge gebieden en het behoud van
mangroves aan de kust. Iets minder dan een half miljoen mensen overleden de af-
gelopen twintig jaar aan rampen die gelinkt kunnen worden aan extreme weersom-
standigheden. Dat blijkt uit een rapport van de Duitse ngo Germanwatch.

DEN HAAG Tientallen wereldleiders komen bijeen op een virtuele top
over de gevolgen van klimaatverandering. De ‘Climate Adaptation Sum-
mit’ draait om de vraag hoe de wereld zich kan wapenen tegen de in-
grijpende effecten van de opwarming van de aarde.

AFP / S. van der Wal

Wereldleiders bespreken

gevolgen klimaatverandering



In januari
verschijnen we op dinsdag en vrijdag!

In januari

Poëzie als troost in moeilijke tijden

culture

Poëzieweek 2021

De Poëzieweek
wordt morgen om
20 uur op gang ge-
trokken met de
Startshow Samen Al
t’hope. Live vanuit
de Arenberg lezen 14
dichters hun werk voor. De optredens worden afge-
wisseld met 16 andere dichters die een videobood-
schap brengen. De feestelijke opening van de Poë-
zieweek is helemaal gratis en live te bekijken via
Spotlight, en op de Facebookpagina’s van Poëzieweek,

Arenberg en Poëziecentrum.
In de studio zal geschenkauteur Maud Vanhau-

waert aanwezig zijn, Rodaan Al Galidi is virtueel van
de partij. Onder meer Charlotte Van den Broeck, Pa-
trick Conrad, Lotte Dodion, Annemarie Estor, Moya
De Feyter, Joke van Leeuwen, Bart Moeyaert en Gaea
Schoeters zullen ook een gedicht te berde brengen.
Meer info: https://spotlight.arenberg.be/

Online startevenement

Het Poëziegeschenk is dit jaar van de hand van de Vlaamse dichter Maud Vanhauwaert en haar
Nederlandse tegenhanger Rodaan Al Galidi. Het geschenk wordt vormgegeven door Jelle Jespers.
Het thema is ‘Samen’ en de titel van het Poëziegeschenk 2021 is ‘Samen Al t’hope’. Na Peter Ver-
helst (2018), Tom Lanoye (2019) en 10 jonge auteurs in 2020 is het nu aan een duo. Twee pu-
bliekslievelingen met elk een eigen stem.

Tijdens de Poëzieweek krijgen de klanten van de deelnemende boekhandel bij aankoop van
12,50 euro aan poëzie het Poëziegeschenk cadeau. De boekhandels in Nederland zijn dan wel ge-
sloten, elke klant krijgt bij een online poëziebestelling nog steeds het poëziegeschenk erbij.

Meer info: www.poezieweek.com/geschenk

Poëziegeschenk

Thema van de Poëzieweek dit jaar is ‘samen’. Dit bundeltje is voor die gelegenheid
dan ook een samenwerking. Rodaan Al Galidi schreef vijf knotsgekke gedichten
waarin het begrip ‘samen’ onder spanning wordt gezet; Maud Vanhauwaert laat
woorden coalities met elkaar aangaan. Flarden van uitspraken worden telkens an-
ders geschikt waardoor in taal werelden samenkomen die anders van elkaar ge-
scheiden zijn. Dat zorgt voor onverwachte en vaak grappige clusteringen. Voor actuele poëzie ook,
want in een klimaat waarin woorden vaak eerder verdelen dan helen, en in tijden waarin we elkaar
moeten mijden, willen deze dichters mensen via taal met elkaar verbinden. Vanhauwaert: ‘Amai,
kijk, wat elkaar nooit / vond gonst, humt samen // In een zwijgende mond’. (cds)

Rodaan Al Galidi & Maud Vanhauwaert, Poëziegeschenk Samen/Al ‘t hope, PoëzieCen-
trum, 24 p.

REVIEW
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Esohe Weysen 
Foto Jonathan Ramael

Mark van Tongele
Foto Niek de Block

Astrid Haerens
Foto Leonardo Van Dijl

Reine de Pelseneer

Een lichtpunt in de duisternis voor alle literaire fanaten te lande.
Poëzieweek komt er weer aan! De aftrap wordt zelfs in tijden van co-
rona traditiegewijs gegeven met Gedichtendag op donderdag 28 ja-
nuari. Poëzieweek is het grootste en meest laagdrempelige initiatief
voor poëzie in de Lage Landen. Van Alkmaar tot Zottegem, online of live coronaveilig: Poëzieweek
leeft! Het thema deze keer is ‘Samen’. Meer dan ooit een urgent thema.

Meer info: www.poezieweek.com

Gaea Schoeters
Foto Annelies Van Parys

Jens Meijen



1925-2008 Paul Newman Amerikaanse acteur

1958 Ellen DeGeneres Amerikaanse tv-maker

1963 José Mourinho Portugese voetbalcoach

1990 Geraldine Kemper Nederlandse presentatrice

Happy Birthday

BRUSSEL De deuren van
de Ancienne Belgique blijven
voorlopig toe, maar achter de
schermen staat de werking
allesbehalve stil. De Brusselse
concertzaal heeft een nieuwe
website gelanceerd, samen
met nieuwe kleuren voor het
logo aan de gevel en verschil-
lende alternatieve online for-
mats met jong Belgisch en
Brussels talent. Het bundelt
de initiatieven in de nieuwe
campagne ‘See you in the
next live’. Het uitblijven van
concerten geeft de AB de kans
om andere noden op te van-
gen. Zo krijgt een reeks nieu-
we Artists in Residence de
sleutels van de AB. Ze kunnen
er repeteren of muziek opne-

men. Online wordt het alter-
natief programma verder uit-
gebreid met de maandelijkse
podcast Guestlist. Die gaat
ook in op de eerste samen-
werking van de AB met Black
History Month Belgium.

Ancienne Belgique komt met
nieuwe look en online programma 

Belga / F. De Smet
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18.55 Komen Eten

uCulinaire wedstrijd (B). Afl. Dirk uit 

Scherpenheuvel. (herh.)

19.50 Huizenjagers

uRealityreeks (B). Afl. Brugse Omme-

land. (herh.)

20.35 BOERENJAAR

uRealityreeks (B). De familie Cobbae-

rt viert enthousiast de dag van de landbouw en 

dat lokt sportjournalist Ruben Van Gucht en zijn 

vrouwtje Laurence naar hun B&B voor hoeve-

toeristen. Melkboer Jan leert hen de edele kunst 

van het koedrijven. Het fruitbedrijf van de familie 

Schreurs verwacht nog veel hoger bezoek: Hilde 

Crevits. Na amper 2 minuten theorie mag de mi-

nister van Landbouw al meteen mee peren pluk-

ken. Ook in Sint-Truiden is de fruitpluk begonnen. 

De kersverse boerin Femke gaat voor de eerste 

keer mee het veld op maar ze heeft nog veel te 

leren. Op de boerderij van de Bolsens is de bouw 

van de nieuwe loods begonnen en Benny wil liefst 

elke vijs nog eens persoonlijk dubbelchecken. 

21.35 BIG BROTHER

uRealityshow waarin een groep men-

sen 100 dagen lang 24/7 door camera’s wordt 

gevolgd in het Big Brother-huis (B/NL). 

22.35 INSIDE THE QE2 HOTEL

uRealityreeks over het leven in het 

luxehotel Queen Elizabeth 2 in Dubai (GB).

23.35 Sports Late Night

uVoetbalmagazine (B). Met sa-

menvattingen van de wedstrijden 

Waasland-Beveren - KV Mechelen, 

KAS Eupen - Antwerp FC en Excel 

Moeskroen - RSC Anderlecht.

0.15 Nachtprogramma’s

19.00 Big Brother

uRealityshow waarin een groep wild-

vreemde mensen 100 dagen lang 24/7 

door camera’s wordt gevolgd in het Big 

Brother-huis (B/NL). (herh.)

19.55 Zo Man Zo Vrouw

uRealityreeks waarin koppels elkaar 

restylen (B). Afl. Cristel & Guy. (herh.)

20.35 CHATEAU MEILAND

uRealityreeks over een Nederlands ge-

zin dat een B&B uitbaat in Frankrijk (NL).

21.35 THE SKY IS THE LIMIT

uReportagereeks over het leven van 

enkele succesvolle landgenoten (B). Philip Cracco 

kreeg slecht nieuws te verwerken: hij werd ge-

troffen door kanker. Vandaag is hij weer thuis na 

een operatie en enkele weken ziekenhuis. Hij trekt 

zich op aan de liefde van zijn Aisha en aan zijn 

kois. Michel Van Den Brande nam nog nooit in 

zijn leven vakantie. Samen met zijn Sofie leert hij 

wat genieten is onder de Zuid-Franse vakantiezon 

in Saint-Tropez. Dave Wauwermans is een echte 

selfmade ondernemer. Door keihard te werken, 

slaagde hij er in zijn matrassenzaak uit te bouwen 

tot 25 winkels. (herh.)

22.35 DE VERHULSTJES

uRealityreeks over het leven van de 

familie Verhulst (B). (herh.)

23.35 The Rookie

uMisdaadreeks (VS). Afl. Heartbreak. 

Op Valentijn neemt Bradford een dag 

vrijaf om zijn vrouw te gaan opzoeken. 

Nolan en Bishop worden naar de plaats 

van een verkeersongeval gestuurd, 

waar Nolan het leven van een bestuur-

ster redt. (herh.) (00.35)

18.25 Two and a Half Men

uAfl. Clank, Clank, Drunken Skank. 

18.50 Two and a Half Men

uAfl. Alan Harper, Pleasing Women 

Since 2003. 

19.15 That ‘70s Show

uAfl. Dine & Dash. 

19.45 Highway Thru Hell

uRealityreeks (CDN). Afl. Cold Gold.

20.35 CSI: CRIME SCENE  

INVESTIGATION

uMisdaadreeks (VS/CDN). Afl. The Two 

Mrs. Grissoms. Sara woont een ceremonie bij 

waar beurzen worden uitgereikt voor dove stu-

denten. Plots doet er zich buiten een ontploffing 

voor. Sara ziet hoe een auto in lichterlaaie staat. 

21.25 CSI: CRIME SCENE  

INVESTIGATION

uMisdaadreeks (VS/CDN). Afl. All That 

Cremains. Het team begeeft zich naar een winkel 

waar tweedehandskleren worden verkocht. In en-

kele kartonnen dozen werden namelijk de stoffe-

lijke resten gevonden van de machtige advocaat 

Ron Pose.

22.25 CSI: CRIME SCENE  

INVESTIGATION

uMisdaadreeks (VS/CDN). Afl. Targets 

of Obsession. Raymond woont het proces tegen 

Nate Haskell bij. Haskell probeert zijn daden te 

verantwoorden door zijn moeilijke jeugd en neemt 

bovendien zijn eigen verdediging op zich. 

23.15 CSI: Crime Scene Investigation

uMisdaadreeks (VS/CDN). Afl. Turn On, 

Tune In, Drop Dead. Nate Haskell is 

kunnen ontsnappen tijdens zijn proces. 

0.10 Nachtprogramma’s

18.25 The Big Bang Theory. Komische reeks (VS). 18.50 

The Good Doctor. Dramareeks (VS). 19.45 S.W.A.T. Ac-

tiereeks (VS). 20.40 Ghost in the Shell. Sf-film van Ru-

pert Sanders (VS/India/HK/China/GB 2017). Met Scarlett 

Johansson (Major Mira Killian), Michael Pitt (Kuze), Pilou 

Asbaek (Batou), Juliette Binoche (Dr. Ouelet)... 22.35 No 

Escape. Actiefilm van John Erick Dowdle (VS 2015). Met 

Owen Wilson (Jack Dwyer), Lake Bell (Annie Dwyer)... 

0.25 Snowfall. Misdaadreeks (VS). (01.15)

VTM 4

18.25 Zware Jongens: Police Interceptors (Police In-

terceptors). Realityreeks (GB). 19.20 Anger Manage-

ment. Komische reeks (VS). 19.45 Anger Management. 

Komische reeks (VS). 20.10 Flodder. Komische reeks 

(NL). 20.40 Transformers. Actiefilm van Michael Bay 

(VS 2007). Met Shia LaBeouf (Sam Witwicky), Megan 

Fox (Mikaela Banes), Josh Duhamel (kapitein Lennox), 

Tyrese Gibson (sergeant Epps), Rachael Taylor (Maggie 

Madsen), Anthony Anderson (Glen Whitmann), Jon Voight 

(John Keller), John Turturro (agent Simmons), Kevin Dunn 

(Ron Witwicky), Julie White (Judy Witwicky)... 23.10 The 

Orville. Dramareeks (VS). 0.00 The Orville. Dramareeks 

(VS). 0.50 ‘Allo ‘Allo! Komische reeks (GB). (01.20)

FOX

18.20 According to Jim 18.50 CSI 19.45 Hawaii Five-0 

20.35 Family Guy 21.05 Family Guy 21.30 Last Man 

Standing 22.00 Last Man Standing 22.30 Grown-Ish 

22.55 Grown-Ish 23.15 Make You Laugh Out Loud 0.15 

Make You Laugh Out Loud 1.10 Storage Hunters 1.35 

Storage Hunters 1.55 Storage Hunters 2.20 Storage 

Hunters 2.40 Storage Hunters 3.00 Storage Hunters 

3.25 Storage Hunters 3.50 Storage Hunters 4.10 Stora-

ge Hunters 4.35 Storage Hunters 4.55 Storage Hunters 

5.20 Storage Hunters 5.40 Storage Hunters
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Wat ik heb geleerd

De meeste mensen willen wel

Toen talloze bladen oplaaiden
Onze aarde uitgeput maar aangewakkerd
Het duister over de bossen gleed
Hongerige hitte in de plaats

Wanneer we wezen naar welke
Mensen minder mens waren
Angst en onbegrip de overhand
Onze vingers en lippen overnamen

Een mondmasker het gelaat
Gedeeltelijk zichtbaar heeft gelaten
Zodat onderhuids puisten en plooien
Wisselende gevoelens verklaren

Ik leerde dat de meeste mensen
Welwillend en verlangend
Meer gelijk dan verschillend hebben
Diep vanbinnen in onze harten

Willen
Vooruitgaan en stilstaan
Weten en vragen
Vallen en opstaan
Leren van fouten
Liefhebben en samen
Onze toekomst bepalen

Esohe Weyden
P
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LOS ANGELES De reputattie

van Arnie Hammer (34, foto)

heeft alweer een forse knauw

gekregen. Al een tijdje doen de

wildste verhalen over de Ameri-

kaanse acteur en diens fanta-

sieën de ronde, met aantijgin-

gen van verkrachting tot kanni-

balisme. Zijn ex Paige Lorenzo

heeft daar nu een bizar weetje

aan toegevoegd door te bewe-

ren dat de ‘Call Me By Your Na-

me’-acteur mannequins in zijn

kelder bewaarde om uit te dok-

teren hoe hij een vrouw moest

vastbinden. De 22-jarige Loren-

zo was vier maanden samen

met Hammer en noemt de erva-

ring «zeer traumatisch». Ze be-

weert voorts dat de acteur zijn

naam in haar been kraste. De

advocaat van Hammer ontkent

de beweringen van de vrouw.

Foto Sony Pictures

Arnie Hemmer in
steeds nauwere
schoentjes



temperatuurcheck
testplicht
tussen
uw
valt
vier
virusvarianten
vol
volksgezondheid
voor (2x)
voorgoed
vrijheidsbeperking
wandelperimeter
water
wereld
weren
wetgeven
wijkt
zei
zorg
zuurstof
zwaar

Poëziepuzzel
In deze tijden van coronaquarantaine, avondklokken en verveling schenkt dichter Gaea Schoeters u een DIY-gedicht. Uit
onderstaande woorden kan u tijdens uw eenzame avonden uw eigen poëem samenstellen. Meerdere varianten zijn
mogelijk, waardoor u het spel telkens opnieuw kan spelen. Een voorbeeld vindt u op www.gaeaschoeters.be/krant.

Zin om iets met 
de wereld te delen?

Stuur een berichtje naar
kissride@metrotime.be

IN DE WERELDOVERMORGEN

EUROPA

MORGEN

2/5 Aarlen -1/2 Cairo 10/21

0/6
1/5

Antwerpen 1/6 Los Angeles 8/13

1/4
Bergen 2/6 Mexico 15/25

1/5
Brugge 2/8 Moskou 0/1

-1/5
1/4

Brussel 2/6 New York -1/2

-2/2
Gent 2/6 Rio de Janeiro 24/36

Hasselt 1/5 Shanghai 7/32

3 bft
-3/0

Luik 1/5 Sydney 22/39

Namen 0/3 Tokio 6/12

Amsterdam 2/6 Budapest -1/3 Londen 0/4 Nice 2/10 Rome 2/10

Athene 10/16 Dublin 1/8 Madrid 8/15 Parijs -1/4 Stockholm -5/-3

Berlijn -1/2 Lissabon 14/16 Milaan 1/8 Praag -4/0 Wenen -1/3

Horoscoop
Ram 21/03 - 20/04

Onder invloed van Mars ga je 

er vandaag stevig tegenaan, en pro-

beer je jezelf te overtreffen. Liefde: in 

vuur en vlam staan is niet hetzelfde 

als ergens de brand in steken.

Stier 21/4 - 21/5

Je lijkt gevraagd te worden 

voor deelname aan een project dat 

ogenschijnlijk heel aantrekkelijk is. 

Ga er niet direct op in en teken niets 

voordat je alle ins en outs kent.

Tweelingen 22/5 - 21/6

Door de stijgende Maan groeit 

je intuïtie, zodat je heel subtiel 

op bepaalde gebeurtenissen kan 

vooruitlopen. Blijf echter voorzich-

tig, want in je omgeving zijn er 

conflicten en spanningen.

Kreeft 22/6 - 22/7

Forceren heeft geen zin, 

je bent daadkrachtig en efficiënt 

genoeg. Sterker: als je de teugels een 

beetje laat vieren, worden de zaken 

die je voorstelt waarschijnlijk eerder 

geaccepteerd.

Leeuw 23/7 - 23/8

Twee tendenzen kunnen 

vandaag voor problemen zorgen. 

Enerzijds een dynamische sfeer 

die aansluit bij je zin in actie. Maar 

anderzijds is er een instabiliteit met 

soms verlammende gevolgen.

Maagd 24/8 - 23/9

Alle lichten staan op groen, 

alleen lijk je niet te kunnen beschik-

ken over de nodige middelen. Een 

tegenvaller maar er zit waarschijnlijk 

niets anders op dan je plannen even 

uit te stellen.

Weegschaal 24/9 - 23/10

Je praat over alles behalve 

over jezelf. Zo kent niemand je 

bedoelingen, wat trouwens ook weer 

zijn voordelen kan hebben, want 

niemand valt je lastig en je gaat 

rechtstreeks op je doelen af.

Schorpioen 24/10 - 22/11

Je lijkt te worden aangewezen 

om een zaak af te handelen waar 

je eerder al eens de aandacht op 

vestigde. Stof je oude ideeën snel af, 

en bewijs je waarde! Houd je privé-

financiën goed in de gaten.

Boogschutter 23/11 - 21/12

Sommigen gaan hun verplich-

tingen uit de weg maar zo zit jij niet 

in elkaar. Toon je vastberadenheid 

en doe wat je hebt beloofd. Liefde: 

een sensuele avond ligt in het 

verschiet.

Steenbok  22/12 - 20/1

Het is verleidelijk om je al-

leen met routine-kwesties bezig 

te houden, maar geef er niet aan 

toe. Je hebt de capaciteiten om de 

gebaande paden te verlaten! Liefde: 

probeer wat rustiger te zijn.

Waterman 21/1 - 18/2

Een negatieve dag! Je reageert 

te ad hoc op allerlei gebeurtenis-

sen en komt daardoor nauwelijks 

vooruit. Zoek de schuld vooral bij 

jezelf, de sterren hebben er niets 

mee te maken!

Vissen 19/2 - 20/3

Je hebt volkomen gelijk als je 

probeert om intriges te ontvluchten. 

Dankzij je vrijwillige isolement ben 

je in staat om efficiënt en in alle rust 

te werken. Single: tijd om orde op 

zaken te stellen.

Aan de roodharige

treinbegeleidster van de

L-trein Gent-Zeebrugge

die 22 januari om 14u45

vertrok in Gent: dat

nieuwe NMBS-uniform

staat je goed! Dank je om

me te laten dromen...

Ik zoek getuigen van de

valpartij in tram 9 aan

Simonis op 5 oktober

2020. Info doormailen

naar Geerts_carine@tele-

net.be

Ik wou zo graag

Op de trein Brussel-

Kortrijk

Achter het masker

Haar gezicht zien

Oh, mijn muts. Jaren-

lang hield ze mijn oren

warm en mijn haren

droog. Ik liet ze op 23/01

liggen op de trein van

Antwerpen naar Hamont.

Ze is zacht en licht

blauw. Ze zat in een zakje

van COS, samen met een

koekjestrommel. Heb jij

haar gevonden? Echt?

Doe een goede daad en

geef ze af in het station.

Dank u!

Iedereen heeft 's och-

tends op het perron zijn

gewoonte. De een zit

verscholen in een boek of

krant, de andere slurpt

gulzig van zijn koffie.

Voor sommigen is een

deugddoend sigaretje de

ideale start van de dag.

Gooi je daarna ook je

peuk in de vuilbak? 

KISS&RIDE 
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aan
aanhoudende
ademhalingsproblemen
afgekneld 
afgeraden
aftellen 
algemeen 
analytica
angst
avondklok
bezoek
blijf
bloedklonters 
borst 
branden 
breathe 
cambridge 
can’t 
cel
contact tracing
creatief
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de (6x)
democratie 
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dichten
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druk
een 
eenzaam
eenzaamheid 
europa 
familie
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geen (2x)
gesloten
gevoel
gezicht 
golf 
grenscontroles
grenzen 
het (2x)
hij
hoelang 

hoogblond
huidhonger
i 
in (3x)
isolatie
kampen 
kinderen
kleurt 
klimaat
kot
langzaam 
lesbos
lippen
lucht
mensonterend
met 
mond
muren
niemand 
niet-essentiële 
nieuwe 
nog (3x)
nu 
onder

ons 
onzekerheid
op (2x)
over 
passenger locator
form
politie-knie 
praat 
privacy 
quarantaine
quarantainecontrole
reisverbod
reizen 
(r)evolutie
rode 
rood
staat 
steeds 
sterft 
sterven
stikken
stilte
tekort
telefoonapp

Letterbox

Streep alle letters door die meer dan éénmaal 
voorkomen. Met de overblijvende letters vorm 
je het antwoord.

M H R L A B

C D M F S Z

R S W I J V

T K U T E Z

N U G V B O

C H O G L D

00884



Waasland-Beveren is nog maar sinds dit
weekend de rode lantaarn, nadat hun recht-
streekse concurrenten in de degradatie-
strijd Cercle Brugge en Moeskroen telkens
de drie punten pakten. KV Mechelen veerde
zich met een 3-0 zege tegen Eupen dan
weer recht, na een 0-4 pandoering tegen
Standard.

GENK MOET BEZINNEN
Datzelfde Eupen speelt in de Oostkantons
gastheer voor Antwerp, dat onder de nieu-

we coach Frank Vercauteren afgelopen
weekend met 1-2 verloor van KV Oostende.
Moeskroen ontvangt vanavond (21u00) An-
derlecht, dat maar moeilijk tot scoren komt
en daardoor punten verspeelt.

Morgen in de vooravond ontvangt Racing
Genk Zulte Waregem, een duel tussen twee
teams die afgelopen weekend geen punten
konden sprokkelen. Genk is onder John van
den Brom na een één op twaalf toe aan be-
zinning. Op hetzelfde tijdstip ontvangt
Beerschot KV Kortrijk.

BROODNODIGE ZEGE
Morgenavond (21u) volgen met AA Gent te-
gen STVV en Charleroi-OHL nog twee wed-
strijden. AA Gent boekte zondagavond een
broodnodige zege (0-3) bij de Leuvenaars,

waardoor ze opschoven naar de veilige
middenmoot. Onderin het klassement zien
de Truienaars Moeskroen en Cercle nade-
ren.

BRUGSE DERBY
Donderdagavond (18u45) volgt er de Brug-
se derby tussen Cercle en Club Brugge, de
speeldag wordt om 21u afgesloten met een
interessante clash tussen KV Oostende en
Standard, twee ploegen in vorm. Standard
is met een indrukwekkende twaalf op
twaalf onder zijn nieuwe coach Mbaye Leye
zelfs opnieuw de top vier binnengeslopen,
Oostende - voor de start van het seizoen
door velen beschouwd als degradatiekandi-
daat - doet met een zesde stek amper slech-
ter.

VOETBAL Met de duels tussen
Waasland-Beveren en KV Mechelen,
en Eupen-Antwerp wordt deze avond
(18u45) de 22e speeldag in de Jupiler
Pro League op gang getrapt.

Belga / B. Fahy

Brugse derby en Oostende-Standard
kruiden 22ste speeldag

AUTOSPORT Voormalig
Formule 1-wereldkampioen
Jenson Button (foto) heeft
ook een team opgericht dat
dit jaar meedoet aan de
nieuwe elektrische raceklas-
se Extreme E. Hij is na Lewis
Hamilton en Nico Rosberg
al de derde wereldkampioen
uit de koningsklasse die in-
stapt. De Extreme E is een
klasse van elektrische SUV’s
die met races in afgelegen
natuurgebieden aandacht
wil vragen voor het klimaat.
Er staan voor 2021 vijf ron-
des op de kalender: Saudi-
Arabië, Senegal, Groenland,
Brazilië en Argentinië. Elk
team bestaat uit een man-
nelijke en vrouwelijke cou-
reur.

AFP / J.-F. Monier

F1-kampioen
Button stapt 
in Extreme E

VOETBAL Alle amateurcom-
petities voor mannen en vrou-
wen, die momenteel wegens de
coronapandemie stilliggen,
worden dit seizoen met on-
middellijke ingang stopgezet.
Dat heeft de crisiscel van de Bel-
gische voetbalbond unaniem
beslist. Jeugdvoetbal tot en met
de U13 blijft wel nog mogelijk.
Op 12 januari stelde de crisiscel,
waarin de KBVB, de Pro League
en de amateurvleugels Voetbal
Vlaanderen en ACFF zijn verte-
genwoordigd, een beslissing
over de in februari geplande
heropstart van de competities
nog uit. Maar omdat er op het
Overlegcomité van vrijdag geen

versoepelingen op de corona-
maatregelen waren aangekon-
digd, is unaniem beslist om een
streep door de amateurcompe-
tities te trekken. «Het was de
enige mogelijke beslissing in
het licht van de gezondheids-
maatregelen», klinkt het in een
communiqué van de KBVB.

KBVB zet amateurcompetities
definitief stop

Belga / Y. Jansens

De Tampa Bay Bucca-
neers en titelverdediger
Kansas City Chiefs kijken
elkaar in de ogen in de
Super Bowl, de jaarlijkse
American Football-finale
die op 7 februari in het
Raymond James Stadium
in Tampa op de planning
staat. De 43-jarige quar-
terback Tom Brady
leidde zijn ploeg Tampa
Bay Buccaneers met een
zege van 31-26 op Green
Bay Packers naar de
finale.

Julie Allemand ver-
dedigt het volgende
seizoen de kleuren van
Lyon. Dat heeft het
Franse basketbalteam
bekendgemaakt. De
24-jarige Luikse onder-
tekent er een contract
voor vier jaar. De Belgian
Cat herstelt momenteel
van een blessure aan de
adductoren.

KORT NIEUWS

Uitzicht

We raken al maandenlang niet
verder dan een dag vooruit
en dromen almaar omzichtiger

van wat straks wie weet weer kan:
losweg langslopen, een gulle glimlach
op een volle trein, de maskers laten

vallen en volmondig leven
blazen in verhalen en muziek. Straks
bruist het hier. Tot zolang schrijf ik

gedichten vol wit
waarin we samen

ademen.

Reine De Pelseneer
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