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“De dag na ons concert van 5 maart, bespreken we de toekomst van ons koor,” 
meldt voorzitster Mieke Goevaerts van Alma Musica. 
 
Het is geen dramatische oproep, want het koor uit Borgerhout telt nog wel 42 leden 
en de ‘goesting’ om vele jaren 
samen te musiceren, is absoluut 
nog aanwezig. Maar de nood aan 
verjonging doet zich gevoelen. 
“Wij werken alleszins enthousiast 
verder en wij zullen zeker nog 
verder blijven zingen, maar een 
nieuw bestuur – met wellicht 
andere ideeën – dringt zich op,” 
bevestigen de andere 
bestuursleden Lieve Van Roey en 
Rafke Hakker, de kleindochter 
van de stichter van de ‘Antwerpse 
handjes’. 
 

 
                Rafke,              Lieve             en voorzitster Mieke 

Want het zou jammer zijn dat een koor, dat op 5 maart haar 70+ feest viert in 
samenwerking met het mannenkoor ZWK, in de anonimiteit zou verdwijnen, 
ondanks nog een aantal andere structurele problemen. 
 
Tot hij enkele jaren geleden overleed, was Joz Bontenakel (de zoon van ex-ZWK-
voorzitter Staf) de archivaris van dienst in de kring en uit zijn archief kan het bestuur 
nog putten om een roemrijk verleden weer te geven. 
 
“Op 19 december 1951 stichtte Fons Bervoets een mannenkoor. Samen met het 
vrouwenkoor Cantate uit Borgerhout werden gezamenlijke concerten gehouden in 
binnen- en buitenland. Het logisch gevolg was dat beide koren onder leiding van Jos 
Van Immerseel in 1966 versmolten tot het huidige koninklijk gemengd koor Alma 
Musica. Als specialist oude muziek  maakte Van Immerseel het koor vertrouwd met 
alle soorten muziek uit de renaissance en de barok. 
 

 
   

  ZWK WEBSITE Concertmuziek Wandelkringlied 

Concert van 5 maart een volgende stap 
 in de geschiedenis van Alma Musica 

 
 
 
 
 
 
 

http://ZWK.be
https://zetweka.weebly.com/opname-concerten.html
https://zetweka.weebly.com/uploads/9/7/8/3/97833982/web_258_wandelkringlied.mp3
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Johan op verplaatsing… 

Nadien kwamen echter andere dirigenten, die met hun 
persoonlijke voorkeuren het koor in contact brachten 
met een rijke verscheidenheid van muzikale werken. 
Het gevolg is dat ons koor nog vele uitdagingen aan 
kan en dat ze onder de bezielende leiding van dirigent 
Johan Clerckx in staat blijft verschillende muzikale 
genres ten uitvoer te brengen, zoals o.a.  het Gloria 
van Vivaldi op 5 maart e.k. in de Sint-Walburgiskerk in 
de Volkstraat in Antwerpen-Zuid,” weet Mieke 
Goevaerts. 

 
Zijzelf en haar collega-vriendin Lieve Van Roey kwamen trouwens bij Alma Musica 
terecht, nadat ze in 2000 meezongen tijdens de viering van 100 jaar Sint-Walburgis. 
Met een klein groepje zingen ze er ’s zondags immers nog een misviering voor de 
parochiale misgangers, terwijl de kerk op zaterdagavond en zondagmiddag bevolkt 
wordt door Franstalige Afrikanen, die met een koor en een orkestje voor een 
uitbundig enthousiasme in het kerkgebeuren zorgen. Dit is Antwerpen 2023! 
 
Wat zijn voor jullie de hoogtepunten uit de koorgeschiedenis? 
 
Het unanieme bestuur: “Wat er 
gebeurde in de tijd van Bervoets en 
Van Immerseel, daar hebben we niet 
meer echt een goede kijk op. Op de 
laatste 25 jaar daarentegen wel. We 
zouden niet durven spreken van één 
echt hoogtepunt. Het waren er 
verschillende. Veel hing ook af van de 
dirigent. Willy Clerckx kwam in 2005 
aan de leiding van het koor en bracht 
o.a. pianiste Nicole De Paepe mee als 
vaste begeleidster. 

 

 
Onder zijn leiding zongen we de ‘Messiah’ van Händel, samen met de ZWK, o.a. in 
DeSingel en in ‘den Amuze’ in 2016. Een jaar eerder hadden we ons Vredesconcert 
in Lier als herdenking aan de eerste wereldoorlog, iets wat we in 2018 nog eens 
herhaalden als herdenking van het einde van die oorlog.” 
 
Jullie hadden ook contacten met andere koren… 
 
“Klopt. Zo zijn we samen met een Nederlands koor gaan zingen in de kapel van de 
universiteit in de Korte Nieuwstraat. En we maakten ook bijzonder veel plezier in de 
samenwerking en uitwisseling met het koor l’Amitié uit Aarlen. Wij herinneren ons 
missen in Houffalize, in Malle en gezamenlijke optredens in  centrum Ravelingen in 
Mariakerke/Oostende en in een grote zaal in Aarlen, waar er tegelijkertijd een soort 
kermis bezig was. Heel leuk, maar vermoeiend. Ik weet nog dat ik de dag nadien 
vrijaf moest vragen op het werk, omdat ik nog zo moe was. Jammer genoeg zijn die 
contacten mettertijd verwaterd.” 
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Toen Willy Clerckx na het concert in 
DeSingel stopte, was het even 
zoeken voor jullie koor… 
 
“We kregen problemen met ons 
orgeltje. Er waren wel een aantal 
dirigenten, die zich geroepen voelden 
en met vele nieuwe ideeën afkwamen, 
maar dat klikte niet echt. Tot we bij 
Johan Clerckx terecht kwamen, die - 
mede als hommage aan zijn broer Willy 
– de taak overnam met veel   

enthousiasme. Hij doet dat uitstekend, hij 
organiseert veel mee en hij ging zelfs op eigen kracht een nieuw orgeltje ophalen in 
Tilburg. Dat hij ook dirigent is bij de ZWK is meegenomen, zodat we wel eens 
samen iets kunnen organiseren zoals op 5 maart. Hij ziet trouwens nog wel 
progressiemogelijkheden in de verdere ontwikkeling van het koor, ondanks het feit 
dat we slechts over een zestal mannenstemmen beschikken. Nieuwkomers kunnen 
dus bij ons best een kans krijgen.” 
 
Zien jullie verschillen in mentaliteit tussen een mannen- en een vrouwenkoor? 
 
“Ik denk dat het grote verschil erin bestaat dat er in een mannenkoor meer een 
amicale sfeer heerst van vrienden onder mekaar die plezier maken. Bij een 
vrouwenkoor heb je wel eens meer vitterij, soms over pietluttige dingen, of 
jammeren dat het ‘in de tijd van toen’ zo veel beter was. Soms ook een beetje meer 
onderlinge jaloezie.” 
 
Jullie zitten ook nog met locatieproblemen. 
 
“Lang geleden vonden we onderdak in de Reuzenpoort in Borgerhout. Dan zijn we 
verhuisd naar de Vespers, aan de Zwitserse apotheek, waar we nu repeteren. Het 
gebouw is eigendom van de Salesianen, die in dezelfde straat nog hun kerk en 
klooster hebben. Maar het huidige repetitielokaal zou vanaf mei/juni verbouwd 
worden om er nieuwe appartementen op te zetten. En dus moeten we op zoek naar 
een ander repetitielocatie. Er zou een mogelijkheid zijn in de lokalen van de Sint-
Jozefkerk aan de Boekenberglei. Het koor Waelrant repeteert ook in de Vespers, 
maar zij zouden al een andere locatie gevonden hebben. Parkeren was bij ons ook 
een probleem. Dat lukte een tijdje op de parking van de Lidl, tot andere bewoners uit 
de buurt ook daar een stekje wilden om hun wagens te parkeren.” 
 
Dan is er het leeftijdsprobleem… 
 
“Momenteel zitten we bij een gemiddelde leeftijd tussen 70 en 75 jaar, al zijn er de 
laatste maanden al wel enkele jongere mensen bijgekomen. We zoeken echter 
dringend een nieuw en jonger bestuur. Nieuwe kandidaten melden zich niet dadelijk 
aan. Misschien moeten we polsen bij de ZWK of we niet als bestuur onder één 
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gezamenlijke noemer kunnen werken. En bij Waelrant gaan vragen om nieuwe 
leden, zit er ook niet in, want hun vereiste is dat je notenleer moet kunnen en onze 
groep heeft die kennis meestal niet en zingt gewoon voor het plezier.” 
 

  
 
Financieel zit het allemaal snor? 
 
“Absoluut. Wij hopen dankzij o.a. het concert van 5 maart tot een ‘break even’ of een 
licht verlies te komen. Tja, de solisten, het orkest en de kerk moeten ook betaald 
worden. Er komen dus wel een hoop kosten bij kijken. Wij bezitten natuurlijk ook wel 
een spaarboek, maar daarmee moeten we ook een aantal  vaste kosten doorheen 
het jaar mee betalen. De zoon van Rafke heeft het ontwerp gemaakt van de ‘flyer’ 
voor ons concert. Heel mooi, vinden wij. 
 
In de Sint-Walburgiskerk is er plaats voor 350 personen en eind januari zaten we 
met ongeveer 130 verkochte kaarten. Ik zou zeggen: niet te lang meer wachten om 
tickets te bestellen. Ofwel ‘online’, ofwel via onze leden, maar we geven de kaarten 
slechts mee als ze eerst betaald zijn. Ons rekeningnummer vinden jullie duidelijk op 
onze ‘flyer’.” 
 
Hebben jullie buiten dat concert nog andere uitvoeringen (gehad)? 
 
“We hebben onlangs nog een mis verzorgd in de Sint-Jacobskerk. We zouden kans 
maken om eerlang een artiestenmis te zingen in Sint-Carolus Borromeuskerk en er 
is ook sprake van één of meer kerstconcerten. 
 
Muzikaal zit er alleszins potentieel in ons koor, Johan Clerckx wil wel verder werken 
met ons en hopelijk wordt op 6 maart het licht op groen gezet om over een verdere 
werking te praten. Het is ook een doel van ons koor om de mensen blij te maken en 
ze verder te helpen, zoals jullie kunnen lezen in het gedicht van Stijn De Paepe. Wij 
duimen alleszins voor een verdere positieve werking, misschien ook wel samen met 
de ZWK.” 
 

 



5 

 

  

 
 

 
 

 

 



6 

 

 

 

 
 
 
 

Als vloeken helpt, dan vloek je maar. 
Maak herrie, stennis en misbaar. 
Scheld schel en luid je goudvis uit 
en schreeuw je scherven bij elkaar. 
Als bidden helpt, bid dan gerust. 
Als het je troost of sterkt of sust. 
Of vraag om raad. Als Hij bestaat 
dan is het goed, maar ‘t is geen must. 
Als huilen helpt, ga dan je gang. 
Het is niet niks en het duurt lang. 
Het kan geen kwaad als het niet gaat. 
Het mag gezien zijn, wees niet bang. 
Als praten helpt, bel me dan op 
en steek van wal, hals over kop 
en van de hak weer op de tak 
of zachtjes sluipend uit je slop. 
Als lopen helpt, vertrek meteen. 
Zeer doelgericht of nergens heen. 
Het hoeft niet snel, al mag dat wel. 
Met verre vrienden of alleen. 
Als zwijgen helpt, wees dan maar stil 
en duik - als dat is wat je wil - 
een tijdje weg van pijn en pech 
- als je weer opduikt, geef een gil. 
Als lachen helpt, ken ik een grap 
of val dolkomisch van de trap. 
Denk aan je kat die keer in bad 
of aan het Belgisch staatsmanschap. 
Als dansen helpt, is er muziek. 
Als breien helpt, dan hou je steek. 
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek. 
Als bakken helpt, let there be cake. 
Als yoga helpt, wees fluks en zen. 
Als slapen helpt, stop ik je in. 
Als schrijven helpt, scherp dan je pen. 
Als poetsen helpt, welaan: begin! 
Je voelt je murw en overstelpt 
en snakt naar stranden, wit geschelpt... 
Hou vol. Vat moed. Want het komt goed. 
Doe ondertussen maar 
wat helpt 

 
Tekst: Stijn De Paepe 

Wat helpt 
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Het voorbije jaar werd Huize Radeske in Lichtaart uitvoerig bezongen in alle 
mogelijke toonaarden. Terecht natuurlijk. En oud-leraar van het Sint-
Norbertusinstituut, Herman Jacobs, volgde het allemaal met bijzondere aandacht. 
Tot zijn broer Frans, ook nog enkele jaartjes actief in Sint-Norbertus en eveneens 
erg begaan met onze kring, erop wees dat er nog een Radeske was voor het 
huidige Radeske. Hij haalde dan ook nog talrijke herinneringen op uit de periode van 
Radeske in Sint-Pieters-Lille, zowaar al zestig jaar geleden! Feestje? Misschien niet, 
maar toch een brok leuke verhalen uit een periode, dat ook een aantal nog actieve 
zangers toen als jonge knapen ronddrentelden in Lille.. 
 

Radeske 1 – Sint-Pieters-Lille 
 

1. Wie was Frans Jacobs? 
 
In het palmares van het Sint-
Norbertusinstituut van het jaar 1962-
1963 lezen we dat de heren (en ook 
broers) Herman en Frans Jacobs 
titularis waren over respectievelijk  11de 
klas A en 11de klas B – zo heetten de 
tweede leerjaren toen. 
Misschien herinneren zich de (ex-) 
zangers Dirk Peeters, Walter 
Bresseleers, Karel De Colvenaer, Luc 
Deumens uit 11A en Leo Segers uit 11B 
nog één en ander uit die tijd… 
 
Tijdens het ‘Klein Kamp’ – 1 t/m 10 juli 
1963 – Mol speelpleinen -  ging Frans 
mee in de kampleiding samen met 
uiteraard mijnheer Duysburgh, Frans 
Moonen senior, Herman Jacobs en 
Marcel Van Herbruggen. Frans was 
toen leider bij de beren. 
 
  

 
2. De droom van mijnheer Duysburgh 

 
De droom van mijnheer Duysburgh - een huis voor zijn zangers en voor hun families  
-  kreeg jarenlang gestalte vanaf 16 augustus door het openstellen van het huis, zijn 
‘pied à terre’ voor de leerlingen die een herexamen moesten afleggen: studie in de 

Er was nog een Radeske voor het huidige Radeske 
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voormiddag onder zijn toeziend oog (dat wel eens dichtviel tijdens het breviergebed, 
gelezen in het zonnetje!), sport en (vrij) spel in de namiddag.  
Ook kinderen waarvan de ouders het wat rustiger wilden hebben op het einde van 
de lange vakantie, waren welkom, zodat enige leiding nodig werd geacht al was het 
maar om verdere klachten van dorpsbewoners te vermijden in verband met 
ongepast spelen op het kerkhof of plonsen in een vijver waar pas ‘broed’ was 
uitgezet. Soms was er nogal wat volk aanwezig en leek het wel op een mini-klein-
kamp. 
Zij die daar verbleven, hebben toch de pluspunten van de streek leren kennen. We 
gingen spelen op de Galgenberg – te vergelijken met het speelterrein ‘Rode heuvel’ 
nu in Lichtaart – en we planden meer dan eens een tocht naar de ‘boom der acht 
Zaligheden’. 
 
3. Radeske 1 als vakantieoord 

 
Frans Jacobs met zijn hele gezin huurden het huis af gedurende de hele maand juli 
1969.  
Hier volgt een verslag van zijn hand dat hij met graagte aan ons doorstuurde. 
 
Radeske, anno 1969 
 
“Onze eerste gezinsvakantie vond plaats in huize Radeske in St.-Pieters-Lille. 
Het schilderachtige Kempense hoevetje, woonhuis en schuur, gehuurd door de 
ZWK, zou onze verblijfplaats worden. Een experiment, want er was nog niets aan 
gerestaureerd.. 
 
Mijn broer Herman  en ik gingen op verkenning …  Als we er binnenstapten, de  
sleutel knarste in het slot, stapten we meteen de vorige eeuw binnen: in de 
voormalige woonkamer een wat scheefgezakte, langgerekte Leuvense stoof met 
gebarsten pot; een ouderwetse schouw met kruisbeeld, enkele sierborden er naast 
op een richel; een oude zetel naast de haard (voor de boer), en een stoel aan de 
andere kant (voor de boerin). Een oude Mechelse kast van bij ons thuis (nog 
gemaakt door onze bompa), oude stoelen rond een gammele tafel … Alles wat 
groezelig en versleten, maar gezellig! 
 
De kamer ernaast die zou dienen als  slaapkamer was versierd met grote 
spinnenwebben aan het plafond en op de vloer menig glimmend slakkenspoor 
tussen de hoopjes memelstof. De plafondbalken zaten vol gaatjes van de houtworm 
… Voor onze voeten vluchtte een kanjer van een zwarte spin weg om niet vertrapt te 
worden. “Laten leven, goed tegen de muggen en ook grotere insecten kan ze aan,” 
zei Herman. 
Gewapend met een zaklamp daalden we voorzichtig af in het keldertje. Daar kropen 
de padden enigszins verschrikt door elkaar op de glibberige, vochtige grond. 
“Nuttige diertjes, die eten slakken en ander ongedierte”, zei Herman, toen hij mij zag 
griezelen. “Misschien zijn het wel de geïncarneerde geesten van de vroegere 
bewoners van het hoeveke,” grinnikte hij. 
Dan op zoek naar het toilet: een hokje met een zitplank waarin een rond gat en een 
deksel. We schenen even in de opening en we zagen een grote put, deels gevuld 
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met oude drek, vast van jaren terug, van toen de boeren ook het menselijk mest 
gebruikten om op de schrale zandgronden van de Kempen  patatten te telen.  Het 
zat er vol dikke vliegen en muggen, dus rap het deksel er weer op. 
Er hing zowaar nog toiletpapier: stukjes gazettenpapier, doorprikt met een spijker en 
een touwtje, aan een haakje in de muur. 
Hoe moesten we dit gaan aanpakken om hier een jong gezin met 2 kindjes te 
huisvesten voor enkele weken? Maar Herman had een plan, het zou in orde komen!  
Een paar dagen later stonden we er weer, gewapend met rollen kastpapier, doosjes 
punaises, kleefband, borstels, dweilen, een ladder, enz. Tijdens de 
opschikactiviteiten maakte Herman voortdurend grapjes over de vluchtende 
spinnen, de houtwormen die de balken verzwakten, de slakken die enkel ’s nachts 
actief zijn, de padden, en allerlei vieze beestensporen die we moesten wegstoppen 
onder het papier. We spraken af er niet te veel over te vertellen tegen mijn vrouwtje 
Lea, die zou zonder twijfel bedankt hebben voor dit logement met zijn ongedierte, uit 
vrees voor de veiligheid van onze twee kindjes. 
 
Weer enkele dagen later installeerden we ons met ons gezinnetje, gelukkig als we 
waren, onze eerste vakantie, en dan nog wel in Radeske in Lille, in onze geliefde 
Kempen. Merci, Mijnheer Duysburgh, merci ZWK, merci Herman! 
We sliepen op luchtmatrassen op de grond en keken elke ochtend naar de verse 
hoopjes memelstof dat tussen het kastpapier toch neergevallen was op ons deken 
en op de grond. We telden de slakkensporen en gingen op spinnen- en 
muggenjacht.  
We wasten onze kindjes in een plastieken badje, we kookten op een 
campingvuurtje. We hingen de was aan een draad op het erf. We wandelden tussen 
de weiden, de rogge- en patattenvelden en de bossen. We genoten van de lucht vol 
dennengeur en lieten onze kinderen stoeien op de Galgenberg met zijn ros-rode-
gele zand. 
We babbelden met de buren en zaten ’s avonds samen op het erf, al dan niet bij een 
vuurtje van sprokkelhout. We dronken een pint en vernamen allerlei nieuwtjes over 
het dorp en de streek, o.a. dat onze buur een diamantslijper was en dat er nóg 
mensen waren die dat deden (in  ’t zwart) om een centje bij te verdienen.  
En dan, op 21 juli, ’s avonds, zette de buurman zijn zwart-wit tv op het erf want de 
mensen uit de straat kwamen, met hun meegebrachte stoeltje, kijken naar de 
landing van de eerste mensen op de maan. We keken onze ogen uit! Als Neil 
Armstrong zijn voet op de maanbodem plaatste, riep een oud tandeloos dametje ons 
toe: ”Da’s onmeugelijk, da kan nie zijn, ze zen ons aan ’t bedotten, d’r moete niks 
van geloeve!” 
 
We beleefden een heerlijke tijd in huize Radeske , binnen, of buiten op het erf, op de 
weide of in de schuur. Tussen  de sympathieke Kempense mensen met hun straffe 
verhalen. Verschillende Lillenaars bleken zeer handig en creatief te zijn, als 
diamantslijper, smid, het maken van paardenhalsters, het werken met stro en riet, of 
als bakker, boer of boerin, enz. 
We waren verliefd op de Kempense streek met zijn bossen, de Galgenberg, de 
felgekleurde zandvlakten, de omliggende dorpjes, de Gierlebergen en de 
achtzalighedenboom, de blauwe lucht met zijn biddende leeuweriken in de 
brandende zomerzon …   



10 

 

“In de stille Kempen …  dat is hier op aarde de hemel voor mij,” zong Armand 
Preud’homme, “Wel, dat was het ook zo voor ons! “Heimwee doet ons hart 
verlangen” naar die heerlijke tijd  van toen in huize Radeske, het paradijslijke 
buitenverblijf  van de ZWK in St.-Pieters-Lille ….” 
Bedankt Frans Jacobs (oud-leider). 
 
 

 
 

De broers Jacobs op een rij : Herman,             Jos,                       Frans,           en                Wim 

 
 
4.  Slotbedenking 

 
Dank aan allen die ervoor zorgen dat we vandaag in een luxe-hotel logeren op 
kamp!!! 
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De ‘schoon kamer’ diende als studielokaal maar vooral 
rustplaats voor mijnheer Duysburgh.      =>                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
<= Woonhuis gezien vanuit de schuur 
 
 
 

 
 

 
 
                            Gezellig met de buren. 
                   Vuurtje stoken deden wij ook hoor! 
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Bezoek dat wenste te overnachten bracht een tentje mee. 

 
Zo te zien gezellig en heel goed doenbaar. 

 
 

 
                        Op weg naar de Galgenberg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De Achtzalighedenboom 

Wie er meer wil over weten zoekt op Google. 

 
Dit is het dorpsgezicht van Lille. 
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We schrijven 12 juni 2014. 
 
Onze vriend Jean-Marie Pfaff verschijnt in een TV-uitzending met op beide kragen van zijn 
hemd zijn sponsor. De merkbenaming kwam 8 minuten in beeld. De VRT kreeg hierdoor 
een boete van € 5000 omdat ze de regelgeving over de productregelgeving niet had 
nageleefd. 
 
We schrijven 19 januari 2023. 
 
Bij de start van de repetitie vertoont Johan zich met een nieuwe sweater. Een cadeau van 
een ander koor ter gelegenheid van zijn verjaardag.  Op de sweater was een opvallend 
duidelijk leesbaar opschrift. De inhoud was niet van toepassing op ons repetitieleven… 
ZWEGTNAIS 
Geen camera bij ons. Geen boete. Wel meer dan 8 minuten in beeld voor ons… 
 
Na de repetitie vernamen we dat het opschrift door de winkel opgenomen zou worden 
binnen hun assortiment. Het bracht ons op het idee de lijst met opdrukmogelijkheden voor 
koren verder aan te vullen. Om onze kas te spijzen. Extra ideetjes zijn steeds welkom bij 
de redactie. 
 

 
 

Ne gelukkige 
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“Spelen is één van de meest zinvolle dingen in het leven. We kunnen er ons ten 
volle bij uitleven,” meldde Walter Weyns, professor sociologie aan de Universiteit 
Antwerpen onlangs in een boeiend radioprogramma op VRT1. 
 
Als een geleerde professor en cultuurfilosoof zoals hij er zo over dacht, wilden we 
daar wel eens dieper op in gaan. 
 
“Zet enkele kinderen één namiddag samen en ’s avonds hebben ze een spel 
uitgedokterd met hun eigen regeltjes, waar ze zich ontzettend mee amuseren.” 
 
Nog een merkwaardige en allicht rake uitspraak, want we herinneren ons nog 
levendig hoe onze kleinkinderen zich vorig jaar met een grote intensiteit 
specialiseerden in de beoefening van het stokpaardspringen. Ze stelden zelf het 
parcours in de tuin samen met tal van zich wijzigende hindernissen, naarmate de 
namiddag vorderde en de moeilijkheidsgraad steeds hoger werd. We moesten zelf 
de chronometer in de hand nemen om te zien wie op haar bezemsteel de snelste tijd 
gelopen en gesprongen had. Klopte dus volledig met de vaststelling van de 
professor. 
 
Maar waarom was hij daarover bezig op een notoire zender als VRT1. 
 
Het bleek te gaan over een programma dat ‘rare spelbeoefeningen’ als onderwerp 
had. Eigenlijk was het begonnen met een Fins wereldkampioenschap telefoon 
werpen! Ok. De winters zijn lang in het hoge noorden, maar hoe kom je ertoe om in 
zulke knotsgekke bezigheden een wereldkampioen te kronen. 
 
Het kon echter nog gekker, want in een mum van tijd brachten luisteraars nog een 
pak hilarische sporten aan, die haast allemaal bekroond werden met een titel of een 
gouden, zilveren of bronzen medaille. Meestal ook afkomstig uit Noord-Europa. Je 
houdt het niet voor mogelijk: om het langst op een mierenhoop blijven zitten, om het 
hardst op iemand zijn kont slaan (en dat kwam niet uit het SM-milieu, zo bleek), om 
het best meeuwschreeuwen, om het hardst gillen en als ultieme uitsmijter: in een 
bloemetjesjurk en op hoge hakken over de sneeuw skiën. 
 
De Finnen waren nog niet uitgelachen of iemand anders toverde enkele typische 
Friese sporten uit zijn hoge hoed. En wees maar zeker dat die sporten er bestaan 
en zelfs op een grote toeloop van toeschouwers  kunnen rekenen. Denk maar aan 
het fierljeppen. Dat is met een stok – genre polsstok – zo ver mogelijk over een 
redelijk brede rivier springen. De lol bestaat er dan immers in om een sukkelaar 
pardoes in het water te zien tuimelen of om hem/haar zich midden op het 
wateroppervlak krampachtig te zien vasthouden aan de stok, omdat ze de overkant 
niet bereiken. En dan heb je daar in het noorden van Nederland nog andere 

Speel mee met de ZWK 
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gezelschapsspelletjes zoals het skutsjesilen, het damjen en de ringette. En lol dat ze 
daaraan beleven! 
 
“Natuurlijk mag je lachen met die zelf uitgevonden ‘sporten’ met hun eigen 
regeltjes,” wist professor Weyns. “Want wat is eigenlijk het verschil met voetbal? 
Toch ook een sport, die verzonnen werd met eigen regeltjes, die door de spelers en 
de toeschouwers gekend zijn en waaraan beiden meestal veel plezier beleven!” 
 
Werd het dan geen tijd dat de ZWK zelf met eigen spelletjes voor de dag komt? En 
neen, hengelen op een grasvlakte of om het best spelen op een luchtgitaar waren 
‘sporten’ die wij hier te lande – meestal na zware drinkgelagen – al eens beoefend 
zagen. 
 
Kwam onze dirigent daar toch wel niet voor de pinnen met een gloednieuwe sport, 
waarmee alle koorleden zich konden vermaken. We hadden aanvankelijk de naam 
van het woord niet goed begrepen en kwamen terecht bij “float ball’. Maar dat bleek 
duidelijk niet het juiste begrip, aangezien we als verklaring kregen: ‘voorwerp dat het 
waterniveau in de toilettank reguleert’. En daarover had onze dirigent het allerminst 
gehad. 
 
We moesten dus verder zoeken en gingen te rade in de medische rubriek, 
aangezien ons gemeld werd dat het voorwerp ook diende als geneeskundig 
versterkingsmiddel. Maar de medici brachten geen soelaas en dus kwamen we 
uiteindelijk toch terecht bij het voorwerp dat ons aller dirigent voor ons had 
meegebracht als origineel verjaardagscadeau. 
 

 

 

 
Op het eerste gezicht leek het om een pijpje te gaan, waarin je aan het uiteinde een 
balletje kon plaatsen. De opdracht was om het balletje in de lucht te blazen, maar 
dan ook weer niet zo hard dat het plafond van ons repetitielokaal erdoor beschadigd 
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werd. Nee, de kunst bestond erin om het balletje amper één centimeter hoog te 
blazen en het daar zo lang mogelijk te houden op dezelfde hoogte. Het zou erop 
wijzen hoe groot onze longinhoud wel was en het moest in de toekomst beletten dat 
elk koorlid met zijn vinger in zijn navel zat om vast te stellen of de lucht wel via zijn 
buik kwam en niet via de keel, zoals dat bij veel onverlaten nog het geval was. 
 

 
 
En vermits we er volgens de professor mee mochten lachen, werd dat dan ook 
uitvoerig gedaan. Maar toch zag je er al een aantal zodanig ernstig en gespannen 
mee bezig zijn, dat we denken wat we binnenkort een wereldkampioen ‘Flow-Ball’ in 
ons midden mogen begroeten. Wie speelt mee met de ZWK? 
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…onze dirigent verrast werd: “Bassen die hoger zingen dan hetgeen er staat op de 
partituur; waar gaan we dat schrijven?” Reactie vanuit de tenorkant: “Gezonde 
ambitie…” 
 
…onze dirigent verrast werd: “Tenors, jullie zingen zo luid dat je mekaar niet meer 
kan horen.” Geen reactie van de bassenkant. 
 
…onze dirigent tijdens een andere repetitie opnieuw verrast werd: “Bassen, je moet 
echt geen moeite doen om dat juist te zingen; dat gaat toch niet!” 
 
…onze dirigent blij zal zijn als al die nieuwjaarsrecepties – vooral in het onderwijs – 
tot het verleden behoren, zodat hij nog eens met een voltallig koor kan repeteren. 
 
…onze vriend EVdD zonder rollator de trappen naar het repetitielokaal moest 
afhaspelen. Niet bij alle nieuwe wagens gaan de sloten van het koffer vanzelf open. 
Een kleine handleiding doet dan wonderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…we van het Artiestenfonds van 
Sint-Carolus Borromeus nog een 
affiche ontvingen, waarin stond 
dat de Zingende Wandelkring op 
24 maart 1946 de Artiestenmis 
zong. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Weet je dat … 
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…onze vriend Paul Avermaete 
kaarten aan de inkom klaar legt als 
traktatie van zijn afscheid aan de 
ZWK. Het gaat om een concert op 
zaterdag 4 februari om 20u in de 
OLV Koninginkerk in Schoten-
Koningshof. Het wordt een 
bijzondere uitvoering van de 
werken van Cristobal de Morales 
met oude muziek en polyfonie. 
Een belletje vooraf op 
0479/859405 volstaat. 
 

 
 
…onze vriend Luc D. mee in staat voor de 
technische ondersteuning van zijn vriendin 
Sabine en haar toneelkring De 
Zonnedauw in zaal De Eikel (die zaal heet 
echt zo), Oude Veldlaan 4 in 2950 Brecht. 
Zij spelen daar de komedie ‘Was dat 
vandaag’ op 11,16, 17 en 18 maart om 
20u en op 12 maart om 14u. Kaarten via 
www.toneelkringdezonnedauw.be.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
…onze vriend Marc C op 26 maart om 
14u30 met zijn sextet (én gastvedette 
Johan Clerckx!) optreedt in het concert 
‘Contrasten’ in de muziekacademie van 
Mortsel in de Eggestraat 13. Als er nog 
kaarten zijn, dringend bellen naar 
0484/263105. 
 

http://www.toneelkringdezonnedauw.be/
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…oud-zanger Jan Van Ryssen is toegetreden tot de orde van de gepensioneerden 
en voortaan te bereiken is op jan.vanryssen@outlook.com 
 
…wij onze oud-zangers niet vergeten. Zij snakken naar een bezoekje: Guido 
Bontenakel en zijn Lizy in WZC Groen Veld (Spoorweglaan 1 in Wilrijk). Kamer 1. 
Ook Guy Davidson is te bereiken in WZC De Pelikaan (Bosuilplein 1, Deurne) op 
kamer 173 of op 03/3604039. 
 
…wij sinds kort een nieuwe tenor mochten begroeten. Hartelijk welkom, Peter! Ook 
Matthieu maakte een repetitie mee, maar voor hem was het niveau te hoog voor 
iemand die nog nooit in een koor zong en geen muziek kon lezen. Hij schreef wel 
een heel mooi dankbriefje! We zien hem nog terug op één van onze komende 
concerten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertentie 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

mailto:jan.vanryssen@outlook.com
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ZWK-lid Walter Goossens was van dichtbij betrokken bij de brand (zie vorige EK) in 
de Sint-Carolus Borromeuskerk op zondag 30 augustus 2009. Ziehier zijn verslag. 

  
Zondag 30 augustus 2009: 
 

• Rond 6uur50 ruikt mijn vrouw brandlucht bij het openen van het raam.  Aan het 
uiterste raam ziet ze het ontruimen van tram 7 stilstaand nabij de lichten van de 
Wijngaardbrug en het stoppen van een brandweerwagen achter deze tram.  Zij 
wekt mij.  Als ik nog brandweerwagens hoor stoppen, sta ik vlug op en spoed 
me naar buiten.   

• Ik zie rook uit de toren komen aan de Sint-Katelijnevest en op het 
Conscienceplein ontmoet ik de onthutste Marc Hesbain en ere-pastor Marc 
Dierickx.  De brandweer loopt nog met materiaal naar binnen en de kerk staat 
onder zeer dichte rook.  Wat later wordt een rookuitzuiger in werking gesteld in 
het kerkportaal.  Bisschop Bonny en schepen Heylen geven uitleg aan reporters 
voor het nieuws van 9 uur. 

• Bij minder dichte rook help ik het O.-L.-Vrouwbeeld verplaatsen naar de 
Rubenskapel.  Aan pastoor Mannaerts geef ik wat uitleg.  Wanneer ik verneem 
dat de voorzitter van de kerkfabriek in het buitenland is, spoed ik me naar huis 
waar ik alle leden van de kerkraad opbel. (Bij Jan Impens neemt de zoon op die 
doorbelt naar de kust), Elisabeth Staes stond klaar om te vertrekken, bij Wim 
Mathot spreek ik een boodschap in op het antwoordapparaat.   De kastelein van 
’t Brantyzer brengt ons troost. 

• Elisabeth Staes komt juist op tijd voor het voorleggen van het calamiteitenplan 
aan de diverse verantwoordelijken van de stad die ter plekke gekomen zijn.   De 
brandweer brengt kettingen aan rond de getroffen steunbalken van de rechtse 
galerij.  Tussen 10u en 10u30 keren brandweer en vrijwilligers het water uit de 
kerk. (Zie foto’s).   

• Schepen Heylen houdt beraad met alle stadsmedewerkers.  Rond 10u30 start 
het crisiscentrum in de sacristie.  Elsje Jansen licht de noodzaak toe tot het 
verwijderen van de topstukken uit de sacristie.  Elisabeth Staes blijft in het 
crisiscentrum waar de topstukken deskundig ingepakt worden zodra het nodige 
inpakmateriaal gevonden is.  Daarna wordt alles overgebracht naar de 
erfgoedbibliotheek met de hulp van vrijwilligers o.a. deken Barzin.  De 
verplaatsbare cultusobjecten worden tijdens de middag uit de kerk verwijderd 
en overgebracht naar de sacristie.  Ik volg diverse experten op, zoals deze van 
het parket. 

• Om 11 uur is er een algemene persconferentie van schepen Heylen met 
burgemeester Janssens op het terras van  ’t Brantyzer.  Tussen 12 uur en 13u30 
ga ik naar de mis en eten.  Schepen Heylen wordt aan de politieafsluiting onder 
vuur genomen door emotionele kijkers.  Bij terugkomst zijn Jan Impens en zijn 
vrouw de verzekeringsaspecten aan het bespreken.  De civiele bescherming 
start de afscherming van preekstoel en biechtstoelen tegen mogelijk instorten 
van de rechtse galerij. 

Een brandverslag … 
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• Rond 14 uur wordt aan de VRT getoond hoe ver ze hun materiaal mogen 
meenemen vanuit beide galerijen, na vrijgave door het parket. Michiel en ik 
houden de wacht aan de inkom, lichten kapelleden in en gaan tussendoor wat 
praten met kijkers aan de politieafsluiting.  Ik ben rond 18u45 weggegaan en 
nog even poolshoogte komen nemen rond 21u30.  De brandweer bleef 
warmtemetingen uitvoeren; 

 
 
Maandag 31 augustus 2009: 
Vanaf 8uur30 heb ik aan de inkompoort verscheidene experten opgevangen  en 
Michiel versterkt voor het buitenhouden van opdringerige kijkers.   Om 10 uur 
meegeluisterd naar de nabriefing van schepen Heylen.  Vanaf 13uur30 tot 21uur45 
toezicht gehouden bij het opbouwen van de “stut”werken door de firma Goedleven.  
Ondertussen allerlei besprekingen met Jan Impens, Elisabeth Staes en Marc 
Hesbain.  Ook rondleiden van de projectverantwoordelijken van twee 
reinigingsfirma’s.   
 
Dinsdag 1 september 2009: 

• 10u30 – 12uur: strategische vergadering Carolus Borromeus op het kabinet van 
schepen Heylen. 

• 13 uur:  afspraak met monumentenzorg in de kerk. 

• 14uur tot 15u15: persconferentie onder leiding van schepen Heylen met 
toelichtingen van alle deskundigen, gevolgd door bezoek op de rechtse galerij. 

• Tot 18uur in Carolus met bespreking van de ontvangen offertes voor het 
reinigen.  ’s Avonds verder overleg met Jan Impens. 

 
Woensdag 2 september 2009: 
Na enkele telefoontjes, pas om 11u45 de tweede offerte ontvangen met de juiste 
specificaties.  Via Marc Hesbain de twee offertes overgemaakt aan Jan Impens, met 
wie zijn verdere acties besproken werden. 
In de namiddag opstellen van verslag en fotoreportage  tot late avond.   Ook nog 
offertes opvolgen in overleg met Jan Impens. 
 
Donderdag 3 september 2009 
Vanaf 8u30 ter plaatse afspraken maken over de uitvoering van de grondreiniging 
en controle met de stadsdiensten.  Ganse dag toezicht met Michiel. 
 
Zaterdag 5 sept, maandag 7 sept. en dinsdag 8 september: nog enkele keren 
toezicht; laatste op 11u30. 
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Bespreking met het parket op zondag 30 augustus 2009 

 

 

 
 

 

 
 

Nabespreking door de ZWK van de huidige 

toestand van zaken. 
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Zondag 8 januari 2023 – 10u30 Heilige Geest – Openbaring v/d Heer 

 
 
 
 
Zondag 8 februari 2023 – 10u30 Heilige Geest – 5de Zondag v/h jaar 

 
 
 
 
 
Zondag 5 maart 2023 – 14u30 Sint-Walburgis – Jubileumconcert van Alma 

Musica met o.a. Gloria van Vivaldi 
 
 
 
 
Werkten mee aan dit nummer:  
Raf Van Bortel, Johan Clerckx, Guido De Graeve, Tony Ah Munn, Walter Goossens, 
Luc Deumens, Mieke Goevaerts, Lieve Van Roey, Rafke Hakker, Jenny Backx, Paul 
Avermaete, Leo Bontenakel, Marc Coremans, Ludo Engelen, Marcel Coppens (v.u.). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze voorbije periode … 
 

 

En de toekomst … 
 

 

Hou in het oog … 
 

 


