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Einde 19de eeuw vestigden de eerste grote Engelse
kledingmagazijnen zich in de Nationalestraat. De
Compagnie Anglaise werd in 1901, pal tegenover
het Van Rijswijkpleintje en op de plek waar nu de
Modenatie gevestigd is, de grote blikvanger. Op het
kruispunt van de Nationalestraat en de Kammen-
straat werden drie grote kledingzaken opgericht.
Dit waren tussen de twee wereldoorlogen de echte
modepaleizen van Antwerpen. Vandaag nog zie je
prachtige relicten van de art-nouveaustijl van deze
gebouwen. Twee ervan zijn trouwens erkend als
monument.
Na WOII bleven deze modepaleizen hun uitstraling
behouden. Enkele meer ‘gewone’ modepaleizen zo-
als Het Meuleken namen nu het voortouw. Tot in de

jaren ’80 kwamen alle sinjoren en inwoners vanuit
de randgemeenten hun trouw- of plechtige com-
municantenkostuum bestellen en aankopen in de
Nationalestraat.
Vanuit die mode-traditie werd in 1984 in het wijk-
ontwikkelingsplan van Herwaarderingsgebied Sint-
Andries ingeschreven dat mode een kernactiviteit
van deze winkelstraat moest zijn en vooral moest
blijven.
Via minister Wivina De Meester investeerde de fe-
derale regering in het stadseigendom aan de Natio-
nalestraat. De verhuis van de beschermde werk-
plaats was achter de rug, dit gebouw stond leeg. 
Op initiatief van Stuurgroep Sint-Andries trokken de
bewoners méé aan de kar om de Nationalestraat

terug de mode-uitstraling te geven.
In het kader van het algemeen belang van de stad
en de wijk achten wij het noodzakelijk om alles op
alles te zetten om daar op die plek dat Modemuse-
um te behouden.
Historisch gezien is de Nationalestraat, de hoofd-
winkelas van Sint-Andries en invalsweg voor het
centrum, synoniem van mode.
Het gebouw is eigendom van de stad Antwerpen en
de gevraagde huurprijs aan het provinciebestuur is
zeer hoog. We verwachten dan ook dat er op een
positieve en constructieve wijze onderhandeld
wordt en dat een verhuis vermeden kan worden.
Kan daar geen modieuze mouw aan gepast wor-
den?

Modemuseum moet in de
Nationalestraat blijven
Er gaan stemmen op om ‘ons’ modemuseum te verhuizen. Mode is verankerd in en met de Natio-
nalestraat. Daarom is en blijft de Nationalestraat de uitgelezen plek voor zo’n museum.

Reeds meer dan 100 jaar
dé modestraat nr. 1
Reeds meer dan 100 jaar
dé modestraat nr. 1
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Adverteer in
Gazet van Sint-Andries
Contacteer Ilse Van Mol
Gsm 0496 55 76 05 | Tel. 03 288 62 69
kurt.beckers@telenet.be
4 advertenties (1 jaar): klein = 120 euro, middel-
groot = 195 euro, groot = 300 euro. Achterpagi-
na en speciale maten, vraag info aan Ilse.
Verschijnt om de drie maanden: maart, juni,
september en december.

Werk mee 
aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 77 verschijnt in juni
2012. Artikels en aankondigingen binnenstu-
ren voor 1 juni bij:
paul_struyf@skynet.be
Verenigingen die hun activiteiten van juli, au-
gustus en september willen aankondigen,
kunnen die sturen naar:
paul_struyf@skynet.be

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in coStA op:
woensdagen 25 april, 30 mei, 27 juni 20 u. In juli
is er geen Stuurgroep, in augustus enkel
Straatantennes. Volgende Stuurgroep op 26
september wordt om 19 u voorafgegaan door
de vergadering van Straatantennes in aanwe-
zigheid van politie en buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van
de Stuurgroep Sint-Andries met bijdragen
van de wijkbewoners. Met deze gazet wil de
redactie de Sint-Andriezenaren op de hoogte
houden van wat er zoal in de wijk reilt en
zeilt. De Gazet wordt financieel gesteund
door de middenstand en met de steun van
het District Antwerpen.
Redactie en medewerkers: Ann Mares, Paul
Struyf, Jos Thijs, Ilse Van Mol, Nico Volckeryck,
Leo De Ley, Benjamin Spoelders, Karolien Uyt-
tersprot, Johan Van Eester, Dree De Bruyn.
Foto’s: Jos Thijs, Leo De Ley, John Moussiaux,
Sebastiaan Peeters, Paul Struyf.
Lay-out: Peter Cuypers,  www.Anthologie.be

Er zit beweging in deze wijk en ook deze editie van
de Gazet Van Sint Andries heeft een dynamisch
tintje ... Sport en gezondheid zijn immers de hoofd-
thema’s. 
Dat er een sportieve schwung zit in onze wijk kan
moeilijk worden ontkend. Met de vele sportinitia-
tieven die worden genomen, zou een mens – zeker
op deze mooie lentedagen - voor minder de kriebels
in de benen krijgen. Lopen, zumba, fitness, … In deze
krant komen verschillende sportievelingen aan het
woord. Van muurklimmen tot petanque. Op het Bo-
gaerdeplein kan u binnenkort inderdaad weer een
balletje werpen. Bewegen kan op verschillende ma-
nieren. Een half uurtje per dag wandelen, doet naar
het schijnt al wonderen. Of met de fiets de bood-
schappen doen. Horen wij daar alweer het rinkelen
van de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’? 
Dat er ook door het district en de stad goede initia-
tieven worden genomen, mag zeker gezegd wor-
den. Zo startte in januari alweer een start-to-run in

Sint-Andries. Lopen in groep is immers nog pretti-
ger dan alleen. Dergelijke buurtgebonden initiatie-
ven maken dat heel wat mensen op een laagdrem-
pelige manier aan sport kunnen doen en misschien
daarna wel de stap zetten om lid te worden van een
sportvereniging, zoals Turnkring De Hoop, al jaren
een vaste waarde in de wijk. 
Ook op het vlak van voeding is gezonder eten al een
tijd doorgedrongen in de meeste keukens. Daarbij
horen verse groenten en fruit, die onder meer om
ecologische redenen ook liefst vlakbij worden ge-
kweekt. In een van de vorige edities kon u lezen over
de transitiegroep van Sint-Andries. Zij is bezig met
het project ‘Eetbaar Sint-Andries’. Allerlei activitei-
ten (buurtmaaltijd, workshops,…) worden georgani-
seerd, waarbij de deelnemers leren om zelf voedsel
te kweken op vensterbanken, terrasjes, in de stads-
tuintjes of zelfs op de stoep. Boeren in de stad? Op
zich geen evidente opgave, want in een stad telt el-
ke vierkante meter. Maar het is mogelijk, want in

verschillende grote steden in de wereld is deze
trend in opmars. Meedoen kan op verschillende ma-
nieren. Misschien wil u bij de volgende lentepoets
ook de geraniums inruilen voor een bosje rozema-
rijn, wat snijbiet en munt? 
Wijk in beweging, dat slaat natuurlijk ook op de
grote wegenwerken die ons de komende maanden
te wachten staan. In mei start de heraanleg van de
Nationalestraat, maar ook het Muntplein en zoals
al gezegd, het Bogaardeplein, ondergaan grondige
wijzigingen. Wij kijken vol verwachting uit naar de-
ze nieuwe openbare ruimten, die in eerste instantie
ontmoetingsplaatsen zijn waar eenieder even kan
verpozen en een babbeltje slaan met een mede-
mens. Ook dat draagt bij tot de gezondheid van de
wijk.
Om maar te zeggen: 
get moving on and feel the beat!

Nico & Ann

Wijk in Beweging ...
Edito

www.stuurgroepsintandries.be

1 maart 2012, het begint naar lente te rui-
ken, we worden ’s morgens wakker door
fluitende vogeltjes en er wordt al volop
reclame gemaakt voor de 10 miles en de
Sint-Andriesrun.
Hoog tijd dus om onze lopersoutfit aan te
trekken en met veel moed naar Costa te
trekken voor een nieuwe reeks S2R.
Onder de professionele begeleiding van
den Dree (Beerschot Atletiek) starten we
met een enthousiaste groep – samenge-
steld uit een mooie mix van jong en oud –
aan de voorbereiding van de 5 km.
We krijgen te horen dat ieder van ons
– op eigen tempo – tegen het einde van
de S2R-reeks in staat is de 5 km te lopen.
Wat doet het deugd om na een lange
winter opnieuw aan onze conditie te
werken. Het vertrek naar de training is
niet altijd evident na een drukke dag van

werken en zorgen voor de kinderen, maar
gewoon het feit dat je weet dat je op
Sint-Andries niet alleen bent om naar je
doel van de 5 km te gaan, is al een enor-
me stimulans.
Na de training ben je ook telkens op-
nieuw weer blij en voldaan door de fysie-
ke inspanning. Week na week zie je het
doel naderen. Elke week krijgen we ons
huiswerk mee voor 2 extra trainingen en
op die manier kijken we al met veel ple-
zier uit naar de Sint-Andriesrun op 3 juni
wanneer we voor het eerst aan een fijne
wedstrijd kunnen deelnemen in onze ei-
gen buurt. Voor diegenen die nog twijfe-
len: lopen is echt niet saai en het is de
perfecte manier om jezelf te ontspannen
op eender welk moment van de dag.
S2R, een initiatief om in stand te houden!
Eens je de smaak te pakken hebt...

Start to run Burendag 29 mei 2012
Het lentezonnetje is in het land. We maken
reeds volop plannen voor de zomervakantie.
Maar… vergeet de Burendag niet op 29 mei. Zet
op de Burendag uw stoel op straat en vraag uw
buren om mee te doen. Een makkelijkere manier
om uw buren beter te leren kennen bestaat er
niet. Daarna gaan we naar de zomervakantie met
haar speelstraten en barbecues (of ander lekkers). 
Wonen er veel kinderen in uw straat? U kan voor
hen een speelmoment of een speelstraat organi-
seren. Of wilt u iets doen voor iedereen in de
straat? Gewoon een klein gezellig feestje op de
stoep of een grootser feest waarbij de straat
wordt afgesloten? Het kan allemaal.
Voor al deze initiatieven moet u wél tijdig in-
schrijven!
Opsinjoren doet de rest: zij vragen de nodige ad-
viezen aan voor bv. gebruik openbare weg, de
brandweer, … En zij regelen de logistieke onder-

steuning zoals tafels en stoelen of het afsluiten
van de straat. Tot slot kunnen zij het buurtgebeu-
ren ook financieel ondersteunen.
Dus … wilt u samen iets doen met uw buren? 
Neem dan een kijkje op www.opsinjoren.be, e-
mail: opsinjoren@stad.antwerpen.be of bel ons
gratis nummer 0800 25 8 25 (voor meer info en
voorwaarden).
Opsinjoren brengt buren bij elkaar!

Wijkbewoners moeten het grotendeels zelf kunnen
realiseren en het mag niet commercieel zijn. Dit
jaar kreeg ook Sint-Andries de kans om voorstellen
te doen om de leefbaarheid in de wijk te bevorde-
ren. Het district stelt per wijk 15 000 euro ter be-
schikking met een maximum van 5 000 euro per
project.
De stembeurs gaat door op zaterdag 12 mei van 10
tot 13 uur in coSTA. Alle wijkbewoners ouder dan 10
jaar kunnen hun stem uitbrengen. De uitvoering
van de projecten start in het najaar van 2012.

Vier ideeën

Graffiti

De jongeren van Habbe-
krats willen de zijgevel
van het Habbekratshuis
opfrissen. Ze gaan hier-
voor samenwerken met

Antwerpse graffitikunstenaars tijdens de Habbe-
ning. Iedereen is welkom om deel te nemen aan de
activiteiten.

Holle Bolle Willem

De vrijwilligers uit de
Willem Lepelstraat wil-
len Holle Bolle Willem,
zoals Holle Bolle Gijs uit
de Efteling, in het leven
roepen. Holle Bolle Wil-
lem zal hen helpen om zwerfvuil en sluikstort aan
te pakken en om het correct gebruik van de sor-
teerstraatjes aan te moedigen.

Insectenhotels

Bewoners uit de Kloosterstraat willen insectenhuis-
jes, insectenwanden en grotere insectenhotels bou-
wen om in parkjes en binnentuinen te plaatsen.
Geïnteresseerden kunnen meebouwen en op die

manier de biodiver-
siteit in het district
stimuleren.

Vlaggen en

 wimpels

Wijkbewoners wil-
len samen vlaggen
ontwerpen die op-
gehangen worden
bij evenementen in
Sint-Andries.

Iedereen kan mee-
werken aan deze
projecten:
12 mei, 10 u, coStA
Kies uw project
(identiteitskaart
meebrengen)

Wijkbudgetten Een wijkbudget is een idee van buurtbewoners dat een positief
effect heeft op de buurt en al haar inwoners. Het is een idee waar
iedereen van kan meegenieten.

Op 3 april is kunstschilder, teke-
naar, aquarellist, pastellist en li-
thograaf Thomas Roman uit de
Van Craesbeeckstraat overle-
den. Thomas studeerde portret -
schilderen aan de Academie
des Beaux-Arts in Parijs en trok
daarna naar de Côte d�’Azur
waar hij  portretten maakte van
tal van vedetten uit de filmwe-
reld: Catharine Deneuve, Lino
Ventura, Mireille Darc, Alain De-
lon,… en ook van Stijn Streuvels.
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Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur

Woensdag 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.30 uur – 16.30 uur

Vrijdag 9.30 uur – 16.30 uur

Voor al uw bankzaken én verzekeringen

Voor advies op maat
Voor een persoonlijke opvolging
Voor net dat beetje méér …

Kantoor NOBEN Jean-Marie
Nationalestraat 66–68
2000 Antwerpen
Tel. 03/231 61 80
Fax. 03/231 00 52

Bij ons bent u aan het juiste adres

Assistent chef markeerder Paul schetste de verschil-
lende naties en welke goederen waar gelost wor-
den. Al ziet Paul er best stevig uit, vandaag is het be-
roep van dokwerker niet meer de job voor sterke ge-
spierde mannen, maar het zijn wel mensen die met
computer en gsm het hele apparaat moeten doen
draaien. Er zijn de scanners voor de veiligheid en de
haven is één vernuftig systeem geworden. Zij moe-
ten de puzzelstukskes in mekaar zetten, zodat in re-
cordtempo schepen gelost en geladen kunnen wor-
den.

Peter is chef verkeersleider en werkt in de controle-
toren aan de Zandvliet sluis. Hij moet ervoor zorgen
dat het verkeer van de schepen op de Schelde vlot
verloopt en dat de grote oceaanreuzen feilloos de
sluizen kunnen binnenvaren. Het is een job waar
24/24 gewerkt moet worden en dit alles steeds on-
der een uiterste concentratie. Men kan zich geen
foutje permitteren. Er zijn de radarsystemen, maar
de menselijke schakel blijft het belangrijkste.

Wim is rivierloods. Hij adviseert de kapitein om tus-
sen de Noordzee en Antwerpen de Westerschelde
zonder kleerscheuren door te varen. De hoogte en
het grote volume van die schepen is immens. Een
schip dat van de bocht van Bath traagjes de grootse
sluis ter wereld moet binnenvaren heeft aan weers-
zijden maar een paar meter vrije ruimte. Je moet
het maar kunnen.

De afsluiter was het bezoek aan de Noordzeecon-
tainerterminal. Iedereen moest bij inschrijving een
kopie van zijn identiteitskaart binnenleveren. Na
een pascontrole mochten we de zone van de inter-
nationale wateren betreden. Vele duizenden contai-
ners die als ‘stekkedoosjes’  in de schepen ingeto-
verd worden … indrukwekkend.

’s Middags
Ook onvergetelijk was het middageten en het be-
zoek aan de kapel en het museum op het Kerkschip.
Hier kregen we het verhaal te horen van de specia-

le wereld van de binnenschippers. Hoewel deze
schippers overal in Europa op de kanalen rondvaren,
vormen ze toch een hechte gemeenschap. Uniek
hoe men hier een knappe samenhang tussen deze
mensen kan creëeren.

De drie gedreven gelegenheidsgidsen die met hart
en ziel hun job in de haven doen en op een zondag-
namiddag passioneel hun verhaal doen over onze
wereldhaven verdienen een 10 op 10.
Voor herhaling vatbaar!

Onder deskundige leiding
van Paul, Peter en Wim
ging op zondag 18 maart
een havenbezoek door. 
De initiatiefnemer was
Stuurgroep Sint-Andries
en 76 deelnemers stapten
’s morgens op de bus
richting haven. De drie
gelegenheidsgidsen
verdienen hun boterham
in de haven.

Havenbezoek op 18 maart

Paul

Wim

Peter
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Ook in het Regenboogparkje vond er een buurtboostactie plaats. De kleuters van de Regenboog-
school poetsten de speeltuin. Ze onthulden ook mee de elektriciteitskast die versierd werd vol-
gens het thema ‘in de koekenstad’.

Scholen poetsen in de Antwerpse binnenstad

Op woensdag 28 maart hebben de kinderen van het 2e leerjaar van de Musicaschool de Sint-An-
driesplaats een schoonmaakbeurt gegeven. De leerlingen veegden het plein en poetsten de ban-
ken. De actie kaderde in de buurtboostactie van Opsinjoren.

De Vlaamse regering gaf aan de gemeenten en ste-
den, de REGISSEURS van het lokale woonbeleid, de
opdracht om voor de periode 2009-2014 woonbe-
leidsplannen klaar te stomen. Net zoals in andere
steden willen wij als bewoners hier op een volwaar-
dige wijze betrokken worden.
We zitten niet stil in Sint-Andries: Op woensdag 18
april zal James Van Calsteren, afdelingshoofd
Woonbeleid Vlaanderen, een lezing geven in coStA. 
Momenteel werkt de Vlaamse overheid de kracht-
lijnen uit voor het Vlaams woonbeleid 2030-2050.
Waar zullen we wonen, hoe zullen we wonen, wie
gaat de woningen bouwen, wat is de rol van socia-
le huisvesting, hoe gaan we om met de vergrijzing
en de gezinsverdunning, zal de stedelijke dynamiek
een andere wooninvulling vergen dan die op het
platteland? Het zijn allemaal maatschappelijke
kernthema’s waar we nu reeds beleidskeuzes voor
moeten uitwerken. De woningen die we nu bou-
wen, staan er binnen 30 jaar nog. We moeten dus
vooruitkijken. 
James Van Casteren is afdelingshoofd van de Afde-
ling Woonbeleid van het Agentschap Wonen Vlaan-
deren. Hij werkte voorheen voor de afdeling Ruim-
telijke Planning en was de ontwerper van de afba-
kening van het grootstedelijk gebied Antwerpen en
diverse uitvoeringsplannen in Antwerpen. Hij kent
Antwerpen vrij goed en was onder andere voorzit-
ter van de stadscontracten Petroleum Zuid en
Scheldekaaien. Woonbeleid, stadsontwikkeling en
ruimtelijke ordening gaan hand in hand en zijn voor
hem geen gescheiden beleidsvelden. 
Hij is dus bijzonder goed geplaatst om een toelich-
ting te geven over de uitdagingen die vooral van be-
lang zijn voor stadswijken als Sint-Andries: woon-
vormen, duurzaamheid en betaalbaarheid.
Op 9 mei komt Seppe De Blust met Gedeelde Stad,
Gedeelde Wijk samen met ons de toekomst uitstip-
pelen. Dat Antwerpen sterk zal groeien weten we
onderhand. 1/5de van de stad komt er binnen twin-
tig jaar bij. Maar wat betekent dat voor de wijken?
Geven de wijken mee vorm aan die groei? Voor elke
wijk een groeiscenario? 
Seppe De Blust is raadgever stedenbeleid voor mi-
nister Freya Van den Bossche. Als socioloog en ruim-
telijke planner is hij bezig met onderzoek naar ma-
nieren waarop sociale- en ruimtelijke veranderin-
gen op elkaar inspelen. Hij is ook betrokken bij De
Beste Stad. Samen met de mensen van Sint-Andries
gaat hij op zoek naar de rol die een wijk en wijkbe-
woners spelen in dit groeiverhaal. Maar ook de
vraag of Sint-Andries altijd Sint-Andries zal blijven

Méé het woonbeleidsplan uitstippelen
Stuurgroep Sint-Andries is
reeds actief vanaf 1984 en
heeft steeds op de eerste
rij gestaan om het woon-
beleid van de binnenstad
in de goede richting te
stuwen. Het werd een
succesverhaal. Vandaag is
het Sint-Andrieskwartier
een bruisende sociale en
creatieve mix van bewo-
ners.
Op een strategische wijze
werd sociale huisvesting
de smaakmaker en zorgde
ervoor dat ook private
investeerders onze wijk de
moeite waard vonden.
Op 20 jaar tijd werd de
kansarme en verkrotte
wijk met de helft leeg-
stand ‘the place to be’: we
zijn een krachtige wijk, dat
moet zo blijven. Maar in
de 21ste eeuw evolueren
we naar een duale wijksa-
menleving met twee
uitersten. Er moet dus
tegengas worden gege-
ven.

3 lezingen debatten
18 april - 9 mei - 14 juni 2012

Sint-andrieSKWartier in tranSitie

WOENSDAG 18 APRIL OM 20U
Uitdagingen voor het Vlaamse woonbeleid 2030

James Van Casteren, afdelingshoofd Woonbeleid Vlaanderen

WOENSDAG 9 MEI OM 20U
De Gedeelde Stad en Gedeeld Sint-Andries

Toekomst van Antwerpen en van het Sint-Andrieskwartier
Seppe De Blust – socioloog, ruimtelijk planner, raadgever stedenbeleid

DONDERDAG 14 JUNI OM 20U
Het Bruto Nationaal Geluk van Bhutan 
of Het BrutoWijkGeluk van Sint-Andries

Maarten Desmet – architect

Info en inschrijvingen: maakbarestad@skynet.be

wordt behandeld. Welke plek is er voor deze wijk
tussen de kathedraal en het Zuid? Met het Sint-An-
dries in het achterhoofd gaan we op zoek naar hoe
we als stedelingen kunnen omgaan met de groei
van de stad? Stouwen we de wijk vol? Gaan we an-
ders wonen? Hoe gaan we met mekaar en met Sint
Andries om? Kortom: Gedeeld Sint-Andries.
Op 14 juni zal architect Maarten Desmet de reeks
Maakbare Stad afsluiten met ‘de creatieve aanpak
van stadsontwikkeling in Buthan’.
Maarten Desmet is architect en richt zich met zijn
jong bureau Urban Planning Office vooral op duur-
zame stedenbouw. Hij is coördinator van de Univer-
siteit voor het Algemeen Belang en lid van stRaten-
generaal. Maarten vindt dat duurzaam bouwen
geen doel op zich kan zijn, maar wel een middel en
een noodzakelijke voorwaarde om tot een gelukki-
ge omgeving, wijk of stad te komen. 
Toen hij voor een stadsontwikkelingsproject in het
koninkrijkje Bhutan belandde, leerde hij de princi-
pes van het Bruto Nationaal Geluk kennen. Daarin
zag hij een invulling van het begrip duurzaamheid
die verder ging dan het bekende ecologische ver-
haal. Sindsdien onderzoekt Maarten of het mogelijk
is om een wijk of een stad te ontwerpen op basis

van deze parameters.
Maarten laat u kennis maken met het mysterieuze
boeddhistische koninkrijkje in de Himalaya, Bhutan,
dat bekend is om zijn politiek van Bruto Nationaal
Geluk. Samen bekijken we of de principes van Bruto
Nationaal Geluk de Sint-Andrieswijk kunnen inspi-
reren. Of kan Bhutan misschien iets leren van de
Transitiebeweging op Sint Andries? 
www.urbanplanningoffice.com
www.universiteitalgemeenbelang.be

Uiteraard ben je van harte welkom op deze
vormingsavonden.

We kijken er alvast naar uit op welke wijze en met
welke regelmaat de bewoners van Sint-Andries
méé kunnen participeren aan het uitwerken van
een woon-toekomstplan voor onze wijk.

Cultureel Ontmoetingscentrum coStA, 
Sint-Andriesplaats 24, Antwerpen.
Mat Steyvers (TOPOS) modereert.
Voor wie? Wijkbewoners en geïnteresseerde
externen. Inkom is gratis.

Graag een mailtje aan maakbarestad@skynet.be
om je aanwezigheid te bevestigen.
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Verwacht wordt dat dit alles een kettingreactie zal
veroorzaken waardoor kledingzaken en modewin-
kels zich elders zullen gaan vestigen. Optimisten
opperen dat de leegloop wellicht beperkt kan blij-
ven. Door het eventueel verdwijnen van het Mode-
museum zullen de huurprijzen van winkelpanden
dalen, zodat jonge ontwerpers toch nog kansen krij-
gen om in het stadscentrum een zaak te vestigen.
Dit zal in ieder geval niet beletten dat de wijk haar
internationaal imago als modecentrum groten-
deels dreigt te verliezen. 

Landelijke erkenning
Alles draait rond de zogenoemde landelijke erken-
ning van de Vlaamse overheid. Die erkenning levert
de provincie Antwerpen, die eigenaar is van het Mo-
demuseum, het Zilvermuseum, het Diamantmuse-
um en het Fotomuseum, jaarlijks 280.000 euro sub-
sidie op, maar is ook een soort kwaliteitslabel. Om
landelijk erkend te worden moet een museum ech-
ter aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet

de identiteit van het museum duidelijk zijn en moet
een museum altijd zijn vaste collectie kunnen to-
nen. Dat is voor het Modemuseum al vele jaren niet
meer het geval en daardoor dreigt de provincie haar
erkenning en subsidies te verliezen.

Modeacademie
Sinds de opening van het Modemuseum in de Na-
tionalestraat op zaterdag 21 september 2002, werd
de vaste collectie zelden getoond. Het Modemuse-
um bezit nochtans een uitgebreide verzameling
modestukken van vroeger en nu. Heel wat stukken
uit de verzameling – objecten, ontwerptekeningen
en foto's – zijn afkomstig van de opleiding 'Mode'
aan de beroemde Antwerpse modeacademie. Nog-

al wat oud-studenten van die opleiding schonken
een deel van hun ontwerpen aan het museum, zo-
als onder meer Dries Van Noten, Martin Margiela,
Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dirk
Bikkenbergs en vele anderen.

Oubollig
Het museum bezit ook een belangrijke en waarde-
volle collectie kledingsstukken en ontwerpen uit
vroegere tijden, maar de verschillende conservators
die het Modemuseum sinds de oprichting hebben
geleid, hebben deze collectie steeds beschouwd als
niet relevant, wegens te folkloristisch en te oubol-
lig. En het is daar dat voor een deel het schoentje
wringt. Want daardoor is er geen vaste tentoonstel-
ling van de collectie waardoor het Modemuseum in
feite niet voldoet aan het statuut van museum. On-
danks het feit dat het museum tweemaal per jaar
een klein deel van de verzameling aan de hand van
thematentoonstellingen ontsluit, is dit voor de
Vlaamse Overheid niet voldoende om zijn erken-

ning te behouden. Dit wordt nog versterkt, omdat
tussen de thematentoonstellingen door het mu -
seum soms weken is gesloten. En dat kan volgens
de Vlaamse Overheid niet.

Plaatsgebrek
Volgens gedeputeerde voor Cultuur, Peter Bellens, is
het gebouw aan de Nationalestraat te klein: “Zelfs
als we de thematentoonstellingen laten vallen,
kunnen we de volledige vaste collectie nooit tonen.
De site is gewoon te klein en dat kan ons de erken-
ning en de subsidiëring kosten.”
Zodoende is de provincie naarstig op zoek naar een
oplossing. En omdat ook het Diamantmuseum en
het Zilvermuseum met plaatsgebrek kampen, wordt

eraan gedacht de drie musea in een nieuwe locatie
onder te brengen. Het Fotomuseum op de Waalse
kaai kan zijn vaste collectie probleemloos tonen en
hoeft dus niet op zoek naar een nieuwe bestem-
ming. Maar door de verbouwing en uitbreiding van
de Koningin Elisabethzaal verliest het Diamantmu-
seum ruimte, terwijl het Zilvermuseum in het
Sterckshof niet meer voldoet aan de hedendaagse
normen waaraan een museum moet voldoen. 

Internationale uitstraling
De Antwerpse schepen voor Cultuur Philip Heylen
wil het Modemuseum alvast in de modewijk hou-
den: “Het is een trekpleister voor de buurt en het
stadscentrum die bovendien een internationale uit-
straling geniet. En het kan toch niet de bedoeling
zijn dat het museum terugkeert naar de periode dat
het alleen nog historische klederdracht tentoonstel-
de? Dat zou volgens mij een ernstige vergissing zijn.”
Stad en provincie zitten in dit dossier in ieder geval
niet op dezelfde lijn. En er is ook een beetje ruzie
over het probleem: “Per jaar betaalt de provincie
iets minder dan 400.000 euro aan de stad Antwer-
pen om het pand te huren. Ik stel me de vraag of
het wel verantwoord is om zo veel te betalen voor
een gebouw dat niet van ons is,” aldus gedeputeer-
de Peter Bellens. “Daarbij komt dat er dringend een
aantal kosten aan het gebouw moeten worden ge-
daan door de eigenaar. En dat is tot op heden nog
niet gebeurd.”

Werkgroep
Uiteindelijk werd een werkgroep opgericht met ver-
tegenwoordigers van stad en provincie om uit te
zoeken wat de mogelijkheden zijn. Philip Heylen liet
in ieder geval al verstaan dat een provinciaal ge-
bouw waarin de drie musea worden gehuisvest niet
zijn keuze zal zijn. Gedeputeerde Bellens van zijn
kant laat dan weer weten dat hij niets zal beslissen
wat de landelijke erkenning in gevaar kan brengen:
“We gaan in ieder geval onderzoeken of we de vier
verschillende musea, dus ook het Fotomuseum, in
eenzelfde gebouw kunnen onderbrengen. en we
gaan ook bekijken of we de vier museumpanden op
wandelafstand kunnen aanbieden.”

Onduidelijkheid
Gezien het Fotomuseum zich op het Zuid bevindt, is
dit dus de meest voor de hand liggende locatie.
Voor een nieuw gebouw wordt het Park Spoor
Noord genoemd. “En als Philip Heylen zo gehecht is
aan de Nationalestraat, is er niets dat hem belet in
het dan voormalige Modemuseum tijdelijke ten-
toonstellingen rond mode te blijven organiseren,”
zegt een belangrijk Antwerps politicus off the re-
cord. “Het gebouw is tenslotte van de stad, al zal het
stadsbestuur, mijns inziens, eerder geneigd zijn het
pand verder te gaan verhuren.”
De werkgroep tenslotte, moet voor de zomermaan-
den de onenigheid tussen beide partijen uitpraten
en met een structurele oplossing tevoorschijn ko-
men. Tot dan blijft de onduidelijkheid over de toe-
komst van het Modemuseum bestaan.

(ldl)

Modemuseum mag wijk niet verlaten
Dit betekent een serieuze
deuk in de uitstraling die
de Sint-Andrieswijk in het
verleden als modecen-
trum heeft verworven.
Heel wat Antwerpse
modeontwerpers zijn de
jongste tijd met hun
winkels en boetieks
opgeschoven naar de
Volksstraat en het Zuid. 
De bekendste modeont-
werper van de buurt,
Walter Van Beirendonck,
moet wegens een faillis-
sement de deuren sluiten
en het Modemuseum in
de Nationalestraat
verdwijnt.

Openbaar Vervoer
Tramlijn 4 rijdt van Hobo-
ken tot aan de Marnix-
plaats. Tramlijn 8 rijdt van
Deurne tot aan de Groen-
plaats. De buslijnen 22, 180,
181, 182 en 183 worden om-
geleid. Ze blijven de Groen-
plaats bedienen en zetten
dan via de Katelijnevest, de
Minderbroedersrui, de

Scheldekaaien en de Scheldestraat richting Kronen-
burgstraat hun normale traject verder. De Lijn liet
wel weten dat deze regeling nog kan worden aan-
gepast, omdat bij de opmaak van deze uitgave van
de Gazet van Sint-Andries het volledige omleidings-
plan nog niet helemaal klaar was. Verdere informa-
tie volgt op de website van De Lijn (www.delijn.be)
waar de omleidingen tijdig zullen worden gemeld.
Na de werken zal tram 12 door de Nationalestraat
rijden en zal tram 4 het traject van tram 8 overne-
men, die dan definitief uit het stadsbeeld verdwijnt. 

Wegverkeer voetgangers en fietsers
Tijdens de werken kunnen auto’s, vrachtwagens en
bestelwagens blijven rijden op de delen van de Na-
tionalestraat die nog niet of al wel heraangelegd
zijn. Dit geldt ook voor fietsers en motorrijders.
Voetgangers kunnen tijdens de werken gewoon het
voetpad, met enige hinder natuurlijk, blijven ge-
bruiken. Tot slot gaat de verkeerspolitie ervoor zor-
gen dat de kleine straatjes in Sint-Andries zoveel
mogelijk gespaard blijven van het sluipverkeer. 

(ldl)

Omleidingen tijdens werken Nationalestraat
Vanaf dinsdag 29 mei tot donderdag 29 november 2012 rijden er geen bussen en trams door de Nationalestraat.



Kortparkeerders
De maatregel wordt uitgetest omdat in de dagelijk-
se praktijk blijkt dat het voor kortparkeerders niet
zo eenvoudig is om een parkeerplaats te vinden in
Antwerpse winkelstraten. Leveranciers die snel een
pakketje moeten afleveren, klanten van buurtwin-
kels en buurtbewoners die even hun auto willen in-
of uitladen, merken dat veel parkeerplaatsen lange-
re tijd bezet zijn.

Om buurten gezond en leefbaar te
houden, is onder meer een gevarieerd
aanbod van bereikbare buurtwinkels
belangrijk. Daarom kiest de stad er-
voor om parkeren in winkelstraten tij-
dens de openingsuren betalend te ma-
ken voor iedereen. Ook bewoners met
een parkeervergunning betalen dus
vanaf maandag 2 april van maandag
tot en met zaterdag tussen 9 en 18 uur
voor een plaats voor de deur. Wie thuis
snel boodschappen wil uitladen, kan
een gratis parkeerticket van 10 minu-
ten nemen aan een van de parkeerau-
tomaten. 

Gratis
Voor bezoekers of bewoners zonder vergunning
verandert er niets. Zij blijven tot 19 of tot 22 uur in
de Nationalestraat betalen voor een parkeerplaats.
Buiten de winkeluren blijft de bewonersvergunning
in de winkelstraten uiteraard geldig. Daarnaast
kunnen bewoners nog steeds onbeperkt gratis par-
keren in de overige straten van hun zone, tenzij an-
ders vermeld op de signalisatie. Tot slot kunnen ook

buurtparkings zoals die aan de Plantinkaai of Han-
delstraat een oplossing bieden.
Het gaat om een proefproject van een half jaar. Het
Parkeerbedrijf van de Stad Antwerpen doet tellin-
gen in maart en oktober om het effect van de par-
keerregeling te kunnen meten. Indien het resultaat
gunstig is, wordt de maatregel definitief.

(ldl)
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Proefproject parkeren bewoners in winkelstraten
De stad start op maandag
2 april 2012 een proefpro-
ject rond een nieuwe
parkeerregeling in winkel-
straten.
Vanaf die datum kunnen
bewoners van de Bredero-
destraat, Handelstraat,
Korte Zavelstraat, Sint-
Gummarusstraat, Abdij-
straat en de Nationale-
straat tijdens de winkel-
uren niet langer gratis
voor de deur parkeren met
hun bewonerskaart. Zo
komt er meer ruimte voor
leveranciers en klanten
van de plaatselijke winkels
vrij, maar ook voor buurt-
bewoners die maar even
een parkeerplaats nodig
hebben. Daarmee wil de
lokale overheid de buurt-
winkels bereikbaarder
maken.

Het Muntplein ontstond door de afbraak van de
vroegere stadsmagazijnen en door de onteigening
en afbraak van een aantal privé-panden aan de
kant van de Lange Riddersstraat. Deze afbraakope-
ratie werd ongeveer dertig jaar geleden uitgevoerd
en sindsdien werd er gesproken over de mogelijke
bouw van een sporthal, een cultureel centrum, soci-
ale woningen en van het doortrekken van de Sint-
Andriesstraat naar de Kloosterstraat. Al deze plan-
nen hadden gemeenschappelijk dat het altijd bij
plannen is gebleven en zo ontstond een storend
braakliggend terrein in het centrum van de stad. 

Paniek
Door een gebrek aan investeringen vanuit de over-
heid is de buurt zich dan maar zelf over het plein
beginnen te ontfermen. De bomen die er staan, zijn
door de buurt aangeplant, de bloembakken worden
door de bewoners onderhouden en regelmatig rukt
heel de buurt uit om het plein op te kuisen. De pick-

nicktafel op het plein werd er op initiatief van de
buurtbewoners geplaatst alsook de verlichting en
de vuilbakken: “Op die manier werd het Muntplein
in feite spontaan ons eigenste plein,” zegt een
buurtbewoonster, “dat is historisch zo gegroeid.
Vandaar dat wij erg gevoelig zijn gebleven voor wat
er met het plein in de toekomst zou gebeuren.”
In 1999 brak paniek uit onder de bewoners bij het
uitlekken van de plannen van een projectontwikke-
laar die er een groot en ingrijpend bouwproject wil-

de neerpoten. De omwonenden waren woedend,
toen ze te weten kwamen dat de bouwpromotor de
gronden voor een peulschil had kunnen kopen. Ze
groepeerden zich in een comité waar nagenoeg alle
bewoners uit de Lange Ridderstraat en de Munt-
straat en mensen van de omliggende straten wer-
den bij betrokken. Dat hielp, want na hevig protest
vanuit de buurt heeft het stadsbestuur de plannen
in mei 2001 opgeborgen. 

Openbaar domein
Sinds deze beslissing van het college had de buurt
alle redenen om aan te nemen dat de stad de inten-
tie had om dit plein groen en open te houden. Op
vrijdag 26 juni 2002 besloot het college immers om
het plein op te nemen in het openbaar domein. Op
woensdag 13 november 2002 werd de startnota –
Muntplein, een open en gastvrije woonkamer voor
de buurt – door het college goedgekeurd. En in
maart 2006 keurt de gemeenteraad dan het Strate-
gisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen goed.
Daarin staat letterlijk: “Het uitsluiten van woonge-
bieden voor verdere ontwikkeling, op basis van de
porositeit van het weefsel.” En het Munthof wordt
daarbij als voorbeeld aangehaald.

Bouwplannen
Zodoende hadden de bewoners begrepen dat de
betrokken politici er ook van overtuigd waren dat er
een soort van openbare tuin zou komen op het
Muntplein, zeker toen ze vernamen dat het college
ertoe overging om de naam Muntplein te verande-
ren in Munthof. De verontwaardiging was echter
groot toen het buurtcomité in het voorjaar van
2006 uit de kranten moest vernemen dat er weer
nieuwe bouwplannen waren en dat het Munthof
plots terug als 'bouwblok' of 'bouwgrond' werd be-
schouwd. Het buurtcomité zette deze keer de pa-

niekreactie om in gestructureerde verontwaardi-
ging en voerde samen met de Stuurgroep van Sint-
Andries nieuwe acties uit. Gelukkig werden onder-
delen van de bouwplannen door Monumentenzorg
afgekraakt en ook het district Antwerpen had een
negatief advies uitgebracht. Weerom werden de
bouwplannen door het stadsbestuur opgeborgen
en werd beloofd om de bewoners bij eventuele
nieuwe plannen te betrekken. 

Heraanleg
De afgelopen jaren voerde de Stuurgroep Sint-An-
dries talrijke gesprekken met verschillende beleids-
verantwoordelijken en daarbij kwamen toezeggin-
gen om snel met de aanleg van het plein te starten.
Concreet zou het kabinet van schepen Lauwers on-
derzoeken of de bomen van het Bogaardeplein kon-
den worden overgebracht naar het Muntplein en of
er nieuwe bomen uit de bomenbank op het plein
konden worden geplant.
De stad hield deze keer woord en werd er begonnen
met de afbraak van de parkeergarages. Aanvanke-
lijk stelde de stad nog voor om het halve plein te be-
bouwen en de andere helft groen te laten, maar dat
was niet voldoende voor de buurtbewoners: “Veel
mensen zijn hier immers komen wonen met het
oog op de aanwezigheid van wat groene ruimte.”
En uiteindelijk gaf de stad toe en besliste op de ver-
zuchtingen van de buurt in te gaan. Vorig jaar werd
het definitieve ontwerp voor de heraanleg door alle
betrokken partijen goedgekeurd en nu zijn de wer-
ken inmiddels gestart.

Hardnekkige buurtparticipatie
Het vernieuwde Munthof zal aangepast zijn aan
rolstoelgebruikers en bejaarden. Zo kan het parkje
ook een iets oudere bevolking aantrekken, wat de
sociale controle zeker zal bevorderen. Het plein trok
sluikstorters en druggebruikers aan. Het werd bo-
vendien al die jaren gebruikt door beoefenaars van
de graffitikunst, wat door enkele bewoners als sto-
rend werd ervaren.
En zo komt er op donderdag 21 juni 2012 voorgoed
een einde aan wat je zonder overdrijven kan om-
schrijven als de langst aanslepende actie die bur-
gers in het Antwerpse voor het behoud van open-
baar groen in de stad ooit hebben gevoerd. Een
mooi voorbeeld toch van wat je met hardnekkig
volgehouden buurtparticipatie uiteindelijk kan be-
reiken. (ldl)

Graffitiplein wordt volwaardig buurtpark
Na een lange en verbeten
strijd voor het behoud van
een stukje openbaar groen
in de wijk haalden de
bewoners van Sint-Andries
hun slag thuis. Na ruim
dertig jaar actie en overleg
mag er op donderdag 21
juni 2012 eindelijk vrolijk
worden gefeest op het
Munthof en zullen de Sint-
Andriezenaars voorgoed
kunnen beschikken over
een volwaardig buurtpark. 
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Uit dit experiment bleek dat Buurtsport niet echt
de doelgroep bereikte waardoor de stad dit initia-
tief moest laten varen. Het was noodzakelijk om na
te gaan hoe de doelgroep voor de loopsport beter
en doeltreffender konden worden bereikt.
Wij blijven Buurtsport echter uitermate dankbaar
voor de gelegenheid die ze aan Beerschot Atletiek
Club geboden hebben om in deze levende stadswijk
training te kunnen geven. Zo ontstond voor de club
meer zichtbaarheid in ‘t Stad. Want al snel bleek dat
in de wijk een behoefte bij een breder publiek be-
stond voor dit initiatief. Beerschot Atletiek club is
daarom S2R blijven organiseren in de wijk.
Zo wordt sindsdien tweemaal per jaar een S2R ge-
organiseerd. Eén in het voorjaar, één in het najaar,
en dit met groeiend succes. Op 1 maart werd ge-
start met een nieuwe groep van 33 enthousiaste lo-
pers. Week na week wordt voor de meesten onder
hen de twijfel over hun kunnen omgezet, eerst in
verbazing, nadien in geloof dat het wel zal lukken
en uiteindelijk in euforie als hun doel bereikt wordt.
Waar ze zich op dit ogenblik nog niet echt van be-

wust zijn, is dat
ze op 3 juni in
staat zullen zijn
om in goede
conditie de 5 km
van de SINT-AN-
DRIESRUN mee
te lopen. Die
SINT-ANDRIES-
RUN wordt dan
voor hen de be-
kroning van een
moedige perio-
de.
Het doel van Beerschot Atletiek Club is echter pas
echt bereikt als deze starters ook nadien blijven lo-
pen. En ook dat lukt behoorlijk. Uit de vorige S2R’s is
inmiddels een behoorlijke lopersgroep ontstaan,
waarvoor we wekelijks gezamelijke trainingen blij-
ven organiseren in Sint-Andries en die op regelmati-
ge basis 2 à 3 maal in de week samen blijven lopen.
Het kan misschien verwondering wekken dat zo-

veel mensen zich aangesproken voelen om in het
stadscentrum te lopen. Kijk maar eens langs de
kaaien. Op eender welk moment van de dag loop je
daar deze dagen nooit nog alleen.
Je loopschoenen aantrekken, wanneer ook, om je
vanuit je voordeur aan het lopen te zetten in je ei-
gen wijk, heeft in het bijzonder voor stadsbewoners
een speciale betekenis. Zonder extra verplaatsingen
perfect ingepast in je eigen drukke dagelijkse be-
slommeringen! Snel afgesproken met loopvrienden
uit de buurt! Lopen in het historisch kader van de
Scheldekaaien en van het stadscentrum heeft zelfs
een culturele betekenis! Als je conditie verbeterd is,
wordt het gemakkelijk om vanuit het centrum de
verbinding met de verschillende loopparcours in en
om ’t stad al lopend te overbruggen.

Sint-Andries loopt!
In het voorjaar 2010 is
Buurtsport in de schoot
van het buurtcentrum 
St.-Andries gestart met
Start to Run (S2R). Beer-
schot Atletiek Club heeft
de taak op zich genomen
om de trainingen te
organiseren. Met een
groep van 18 enthousiaste
lopers zijn we toen ge-
start.

“IN ’T STAD LOOPT IEDEREEN”
WORDT VOOR DE SINT-ANDRIESWIJK MEER DAN EEN SLOGAN!

Het wapenschild en de spreuk werden mee overge-
nomen. In 1914 wordt de atletiekafdeling gesticht
(stamnummer 5) en in 1950 komt daar de damesaf-
deling bij. Door de fusie van Beerschot voetbal met
Germinal Ekeren in 1999 diende Beerschot Atletiek
een onafhankelijke koers te varen en uit te wijken
naar het Kielpark. Een nieuwe vzw werd opgericht
onder de naam BVAC (Beerschot Vrienden Atletiek
Club). De club en het logo zijn in goede handen.
Iedereen die atletiek wil beoefenen in een bepaal-
de vorm kan bij Beerschot terecht. Dit kan vanaf 7
jaar. Vanaf de leeftijd van 14 jaar wordt er specifiek
atletiek beoefend. Ook “G” atleten zijn in onze club
welkom. (Sporters met een handicap)

Gedurende het atletiekjaar zijn er twee seizoenen,
elk met een specifieke soort van wedstrijden. In het
winterseizoen (november tot maart) zijn er indoor-
wedstrijden. De veldlopen (crossen) hebben plaats
in het open veld op onverharde ondergrond.
Het zomerseizoen loopt van april tot oktober. De
wedstrijden die dan plaatsvinden zijn steeds out-
door en vinden plaats op atletiekterreinen. Onze
club komt dan ook uit in de Beker van Vlaanderen.
Dit is een competitie/interclub wedstrijd waarbij le-
den van de club gezamenlijk punten behalen bij de
verschillende wedstrijdonderdelen en dit tegen an-
dere clubs. Dit is de enige wedstrijd in de atletiek
waar men niet individueel, maar als club optreedt.

Gedurende het hele jaar worden er ook stratenlo-
pen georganiseerd. In tegenstelling tot bovenge-
noemde wedstrijden kunnen hieraan meestal zo-
wel wedstrijdatleten als recreanten en joggers
deelnemen. Beerschot organiseert jaarlijks o.a. de
stratenloop van Park Spoor Noord en enkele scho-
lenloopwedstrijden. Tijdens deze organisaties
wordt de medewerking gevraagd van zoveel mo-
gelijk clubleden.

De club heeft 4 onderafdelingen.
Berchem - Antwerpen Linkeroever - St-Andries -
Park Spoor Noord
www.beerschot-atletiek.be

Beerschot vrienden atletiek club bvac
Lopen, springen en wer-
pen maken atletiek tot de
meest veelzijdige sport.
Beerschot is een club met een
groots verleden. In 1880 werd
de 'Antwerp Football and
Cricket Club' opgericht. In
1899 scheurde doelman Alfred
Grisar en sommige bestuurs-
leden zich af en stichtten
'Royal Beerschot Athletic
Club'.

U wil sporten, maar weet niet waar naar toe
in Antwerpen? U hebt een voorstel om het
sportveldje in uw buurt te verbeteren? U bent
nieuwsgierig naar welke sportevenementen
er in uw buurt plaatsvinden? U hebt een
vraag over een sportsubsidie? Of u wil advies
bij het opstarten van een sportief project in
uw school of sportclub?
Uw district heeft een aanspreekpunt voor
sport, de sportantenne. Zij kennen de lokale
sportwerking door en door en zoeken mee
naar een antwoord op elke sportvraag.
U kan ook terecht bij de sportantenne voor in-

formatie over Antwerpse sportclubs, de
jeugdsportcheque, sportsubsidies, de sport-
raad district Antwerpen, de verenigingengids
en sportinfrastructuur in uw buurt.
In het district is ook een sportraad actief. Aan-
sluiten met uw vereniging heeft z’n voorde-
len: vieren van laureaten, uitreiken trofeeën,
logistiek ondersteunen van uw event.

Sportantenne district Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 21, 03 338 35 18
sportantenne.antwerpen@stad.antwerpen.b
e - www.districtantwerpen.be

Een vraag over sport in het district Antwerpen?Sint-Andriesrun
Zondag 3 juni 2012

Schrijf nu al in
www.sportiefsintandries.be

Bewegen is gezond

Op 9 april konden de sportieve
jongeren op de Prekerswei
paaseieren vedienen.

Balvaardigheid,
evenwicht & beheersing,

springvaardigheid,
fietsvaardigheid en

zakkenlopen kwamen aan bod.

Het weer was aan de frisse kant,
maar toch was het enthousiasme

groot.
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Warme maaltijden aan huis 7 op 7
Gespecialiseerd in dieetmaaltijden
volgens doktersadvies
Particulieren • Bedrijven • Festivals
Feestzaal tot 1000 personen

03 455 08 18 • 0495 212 778
Restaurant (huiskamerlocatie)
Welvaartstraat 44, 2530 Boechout

TOTALE UITVERKOOP
laatste maanden
alles moet weg !

kortingen tot -60% op alle
bedden | matrassen

tapijten | huisraadartikkelen
KOM EN GENIET MEE VAN DE

GEKKE PRIJZEN
WWW.EROLA.BE INFO@EROLA.BE

Nationalestraat 126
03 237 30 33 - 0488 30 37 65
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Basketter Jacques vertelt …
Jacques De Coninck is in
1934 geboren in de Kloos-
terstraat. Vandaag kijkt hij
vanuit de living van zijn
appartement op Linkeroe-
ver naar het Sint-Andries-
kwartier en de rede van
Antwerpen.
Hij was ooit een van de
actieve basketters van
Basketbalclub Ontspan-
ning die tussen 1946 en
1968 op de Sint-Andries-
plaats haar thuisveld had.
Deze ploeg van Sint-
Andries speelde in eerste
divisie en moest het
opnemen tegen ploegen
van Brussel, Luik en
Oostende. 

De Sint-Andriesplaats was in de jaren ’50 en ’60 een
echt Antwerps sportpaleis. Ons buurtplein kon tot
1200 supporters ontvangen. Alles werd netjes afge-
sloten met grote zeilen, op de hoek van de Lange
Vlierstraat was de toegang en daar moest je inkom-
geld betalen. 
De topsporters uit eerste divisie waren allemaal
doodgewone kerels die tijdens de dag keihard
moesten gaan werken. Ze leefden voor hun hobby
en alle vrije tijd werd in deze sportclub geïnves-
teerd.
Er waren géén kleedkamers en douches. In de cafés
rondom het plein en in de zijstraten konden de
sporters zich wassen in een teil en tijdens de pauze
kregen de topsporters een ‘stukske appelsien.’
De topmatch van het jaar was Ontspanning-Zaziko.
In de volksmond heette Ontspanning het Vismarkt-
je of de Luizenmarkt. En Zaziko, dat was de Vee-
markt. Alle goede ploegen van het land kwamen
hier basketten, maar de strijd tegen de Veemarkt
was het hevigst.
Blijkt dat sommigen van die ‘doodgewone’ kerels
het ver geschopt hebben in hun leven. Edgar de
Vleeshouwer was consul in New York en Moskou.
Willy De Smet schopte het tot politiecommissaris.
Mark Buelens werd een vermaard scheidsrechter.

En Jacques werd in 1980 basketbalcoach van het
jaar. Eigenlijk dus niet zo slecht voor de ‘mannen
van het kantje’ en de ‘parochie van miserie’.
De basketbalspelers waren echte teamspelers. Hun
sterkte was dat ze allemaal konden scoren. Zaziko
met onder andere Willy Steveniers had enkele ve-
detten die moesten scoren. Voor Sint-Andries stond
teamspirit en strategie centraal.
Tijdens de weken dat er een foor stond op de Sint-
Andriesplaats, moesten de sporters uitwijken. De
speelplaats van de huidige Musicaschool was een
ideale plek. Deze speelplaats was toen nog afgeba-
kend door de beroemde kleuterschool met de hel-
lende trap, een prachtig gebouw dat gesloopt werd
om kinderkribbe Pagadder aan te leggen. Ook in de
Aalmoezenierstraat was een sportzaal die spora-
disch kon worden gebruikt.
Maar de Sint-Andriesplaats bleef de plek bij uitstek.
Ook in de winter, bij ijzel en sneeuw, werd er ge-
traind en gespeeld op het plein. De sneeuw werd
netjes weggeborsteld en van bij de schrijnwerker in
de H. Geeststraat werd zagemeel aangevoerd om
gladheid te voorkomen. Voor alles was er dus een
oplossing. En de vrieskou, dat was géén probleem.
Men was toen nog niet zo verwend als vandaag en
men kon tegen een stootje.

Sportschoenen werden in een sportwinkel in de
Handelsstraat gekocht. Het waren de klassieke bas-
ketters met fijne zooltjes. Iedereen moest ze uit ei-
gen zak betalen. Met de centen van de clubkas wer-
den truitjes aangekocht en ook de trainingspakken.
De trainingspakken waren meer om mee te stoe-
fen. Tijdens de jaarlijkse reis naar Blankenberge
werd er in die trainingspakken geparadeerd op de
dijk. De mannen van Sint-Andries waren fier dat ze
topbasketters waren.
Destijds hadden alle grote bedrijven een basketbal-
ploeg. Ford, General Motors, de gasmaatschappij, de
politie, Cockerill, … die hadden allemaal geld, veel
geld. Zij hebben stilletjes aan de schitterende ploe-
gen uit de volkswijken weggeconcureerd. Bij de
wijkploegen was vriendschap en verbondenheid de
basis, en dat maakte die ploegen sterk, maar ze wa-
ren niet echt opgewassen tegen de rijkere ploegen.
Die supporters konden ook hard zijn. Wanneer de
ploeg slecht gespeeld had, dan werden de basket -
spelers uitgejouwd en moesten ze zelf de zeilen
rond het plein afbreken. Er waren ook zeer trouwe
en moedige supporters die naar alle wedstrijden op
verplaatsing meereisden met de bus. Men moest
’s zondags heel vroeg opstaan om met een trage
bus in een land zonder autowegen urenlange ver-
plaatsingen te maken naar Luik of Oostende. De
kampioenen werden dan ook meermaals op het
stadhuis ontvangen en gelauwerd.
Brussel had in die tijd wel echte sporthallen. Spelen
in de Canter en in Palais du Midi, dat was zalig. We
waren de betere ploeg en we gingen er altijd win-
nen.
Organisatorisch verliep alles heel gesmeerd. Er was
toen nog geen gsm, internet en e-mail – men had
zelfs geen telefoon – en toch was iedereen steeds
stipt aanwezig. Alle afspraken verliepen mondeling.
Men deed de toer om overal te gaan aanbellen en
de uitleg te doen. Iedereen wilde erbij horen, er was
verbondenheid, niemand kwam te laat.
Het was de volkswijk Sint-Andries ten top. Tijdens
de match liep er ooit plots een mevrouw over het
plein. Dat was gevaarlijk! Maar de scheidsrechter
hield alles onder controle. Basket beheerste het le-
ven van vele jongeren. Rap huiswerk maken, want
anders was de ploeg op het plein al volzet. In de
scholierenploeg van de 17-18-jarigen was de meer-
derheid al vader of had men een lief dat zwanger
was. Dat zijn van die toestanden uit volkswijken die
we ons vandaag nog moeilijk kunnen voorstellen.
Het was een eenvoudig en sober leven in Sint-An-
dries. Maar toch slaagden we erin om een van de
beste ploegen van ’t stad te zijn en in de eerste divi-
sie van het land te spelen.

Het was toch een ferme tijd!

Zondag

3 juni

2012Zaterdag 21 april 2012

19u30

inkom 5 euro

Feestzaal Kielpark

Turnkring de h            p         

elvira.saerens@skynet.be



Juni
MIKE REED’S PEOPLE, PLACES 
AND THINGS
Vrijdag 1 juni
20 uur • 10 euro|12 euro
Het laatste concert uit de reeks van ‘Chiga-
coJazz connection’

SINT-ANDRIESRUN
Zondag 3 juni
12.45 uur • 4 euro|5 euro
Niet de langste stratenloop van ‘t Stad, wel
de plezantste

SAM VLOEMANS TRIO
Vrijdag 8 juni
20 uur • 8 euro|10 euro
Vloemans presenteert nieuw materiaal in
zijn typische eclectische stijl, waarbij funk en
latin de bovenhand nemen.

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
Woensdag 27 juni
13 uur • 3 euro

AXEL PELEMAN SOLO - VOLKSLIEKES
Vrijdag 25 mei
20 uur • 8 euro|10 euro
Een onvergetelijke meezingavond boordevol
Antwerpse volksliedjes

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
Woensdag 30 mei
13 uur • 3 euro 

Mei
JAARCONCERTEN HARMONIE
 ARBEID EN KUNST
Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei
20 uur en 14 uur • 6 euro 
Van jazz tot klassiek, alsook thema's van
filmklassiekers

OP STAP MET BUURTSPORT EN
COSTA • Kasterlee
Zaterdag 12 mei
9 uur • 6 euro
De eerste sportieve 'op stap' met fietstocht
en wandeling

BAR COSTA
Zaterdag 12 mei
20 uur • 6 euro|8 euro
To the Bone & The Rott Childs
Nieuw en niet te missen, een avond vol live
muziek in hartje Antwerpen
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Cultureel Ontmoetingscentrum 

Sint-Andries (coStA)

Sint-Andriesplaats 24

2000 Antwerpen, 03 260 80 50

cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Reservaties en openinguren van

dinsdag tot vrijdag van 10 tot 16 uur

donderdag tot 18 uur

Gesloten van 2 tot 9 april, 1 mei, 17 en

18 mei, 27 en 28 mei, van 15 juli tot en

met 13 augustus)

Vrijdag blijft Soepdag 
Heerlijk verse soep met brood, 

met veel liefde gemaakt door 

een coStA-vrijwilliger. 

Geserveerd vanaf 12 uur

1 euro per kom

April
THOMAS SMITH
Vrijdag 20 april
20.30 uur • 12 euro |14 euro
Ten voordele van het Dicky-weeshuis
Heerlijk oprechte stand-up en af en toe ook
gewoon lekker plat

RAPKLAP
Dinsdag 24 april
14 uur • Gratis

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
Woensdag 25 april
13 uur • 3 euro

THE REMPIS PERCUSSION QUARTET
Woensdag 25 april
20 uur • 10 euro|12 euro
Zonder vaste composities, balanceren de
muzikanten tussen sfeervolle tunes, ‘bal-
lads’, en energieke grooves • Eerste concert
uit de reeks ‘Chigaco jazz connection’

HAKIMS OF COMEDY
Vrijdag 27 april
20 uur • 6 euro|8 euro
De gewoonlijke verdachten: een wervelende
comedyshow 

Programma coStA voorjaar 2012
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© Karel Duerinckx

Beste Klanten
Na vele mooie jaren 

van hard werken, is er nu een

tijd aangebroken om te

genieten! De Kaasmeester

stopt ermee: Chrisje gaat op

pensioen! Ik wil jullie bedan-

ken voor het jarenlange

vertrouwen. Ik heb het altijd

gedaan met hart en ziel, we

sluiten de deuren met een

lach en een traan…

Alvast bedankt voor alles!

Chrisje
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Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?
Kom er eens over praten bij: 
DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou
luistert. Gratis, anoniem, zonder afspraak,
iedereen welkom !
Alle werkdagen van 14 tot 18u, 
ook op zaterdag, donderdag tot 21u
Pelgrimsstraat 27, 2000 Antwerpen
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Eetbaar Sint-Andries doe méé

Zaterdag 28 april kan je vanaf 13.30
u terecht in het Lode Sebregtspark,
Bogaerdestraat 50, om te leren hoe

je in bakken en potten kleine
moestuintjes kan aanleggen. 

Specialisten van VELT en compost-
meesters geven tips en info.

WORKSHOPS
Je kan ook deelnemen aan een

workshop. Kostprijs: 2 euro. Om 14,
15 en 16 u zal een lesgever van VELT
een workshop ‘tuinieren in bakken
en potten’ geven. Inschrijven voor
26 april. Geef het juiste uur op.

transtitie.sint.andries@gmail.com
Je krijgt gratis je bak met planten

of kruiden mee.

Geen tijd om op 28
april een workshop
te volgen?
Ga dan in de voormiddag langs
de Augustijnenstraat 23. Daar
is het verdeelpunt van de
bloembakken van Opsinjoren.
Maar hier worden in de voor-
middag ook bloembakken met
kruiden of eetbare planten
verdeeld. Geef je naam op aan
maakbarestad@skynet.be en
je kruiden- of eetbare planten-
bak zal er klaar staan voor u.

Tuinieren is in. Niet alleen in Sint-Andries, maar
op vele andere plekken in de stad worden kleine
of grote moestuintjes aangelegd.
De stad Antwerpen speelt daarop in: Hugo
 Maenhout, ooit de drijvende kracht van Opsin-
joren, is nu van job veranderd. Deze ambtenaar

zal zich nu gaan toeleggen om bewoners met
groene vingers te ondersteunen om in onze
stad van steen en beton plaats te geven aan
méér groen en ook aan eetbaar groen.
De mensen van bewonersgroep Onze Tuin en
de Transitiegroep van Sint-Andries zijn alvast

aan zijn slip gaan trekken, zodat het misschien
mogelijk wordt om enkele van hun groene
plannen te realiseren.
De Rijke Beukelaarstraat met haar prachtige te-
gel- en geveltuintjes is een model dat we op zo-
veel mogelijk plekken in de stad moeten reali-
seren. Dat kan alleen maar mits er een goede
samenwerking is met de stadsdiensten. 
Op de Sint-Andriesplaats kan het groen veel
groener, want de triestige planten die er nu
staan, die geven te weinig uitstraling. Omwo-
nenden willen in overleg met de groendiensten
mee het onderhoud doen. Er circuleren voor-
stellen om er kruiden te planten en zelfs eetba-
re planten.
We maakten een afspraak met Hugo Maen-
hout in het Lode Sebrechtsparkje. (ingang: Bo-
gaerdestraat 50) Hij wil overleg plegen met de
stadsdiensten over wat er allemaal mogelijk is
en hoe bewoners en stadsdiensten samen het
beheer doen. Is het mogelijk om in bepaalde
delen van dit publieke parkje moestuintjes te
organiseren? Kunnen er kruiden en eetbare
planten gekweekt worden?
Enkele huurders van Woonhaven willen op een
afgesloten koer een minituintje organiseren.
Zullen ze de toelating krijgen?
We zien het groots, maar we beginnen klein.
Daarvoor hebben we het woord ‘vensterbank-
tuinieren’ gelanceerd. Op 1 april namen liefst 50
mensen deel aan onze eerste workshop ven-
sterbanktuinieren. Een moestuintje op je ven-
sterbank of balkon, het kan.

KAVKA tuiniert ook
In jongerencentrum Kavka op de Oudaan
staan 30 bakken van 1 m² gevuld met pot-
grond. Elke donderdagavond vanaf 17u kunnen
buurt bewoners er onder leiding van Fleur Le-
roy zaaien en planten in deze mini-moestuin-
tjes. Wil je meedoen?
Geef een seintje aan Fleur:
leroyfleur@yahoo.com.
Fleur werkt ook mee aan de Biodroom op Lin-
keroever. www.dna.be/biodroom
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Gazet: Je bent al jong begonnen met klimmen.
Celine:Mijn papa klimt al heel lang. Hij trekt er re-
gelmatig met vrienden op uit om in canyons af te
dalen en besneeuwde toppen te beklimmen. Zo’n
vier jaar geleden nam hij mij eens mee naar de
jeugdtrainingen in Klimax in Breendonk. Ik vond
het meteen plezant en het zat me ook in de vingers,
want nog geen maand later mocht ik al deelnemen
aan de nationale wedstrijden. Tot verbazing van de
trainers en vooral ook papa kwam ik met een gou-
den medaille naar huis. Papa wou het eerst niet ge-
loven en lachte met mijn zogezegd grapje.
Gazet: Je bent een topsporter?
Celine: Een beetje wel. Ik klim graag en nadat ik de
eerste wedstrijd gewonnen had, was de motivatie
om te trainen zeer groot. Zo ben ik bij de topploeg

geraakt. Ik had er direct veel vrienden en amuseer-
de mij goed. Op een Europese jeugdwedstrijd vorig
jaar in Oostenrijk werd ik zevende.
Gazet:Moet je keihard trainen?
Celine: Op woensdag- en zaterdagnamiddag train
ik telkens 5 uur en op zondag nog eens. Enkele we-
ken voor de wedstrijd ga ik ook op dinsdagavond
nog trainen. Sinds ik bij de topploeg van Klimax
ben, is het allemaal veel ernstiger geworden. Na el-
ke training moet ik een verslag invullen om mijn
evolutie te volgen.
Gazet:Het is dan toch een zware sport?
Celine: Ik vind trainen heel plezant. Het is voor mij
geen zware sport. Je moet aan heel veel denken.
Klimmen lijkt makkelijk, maar er komt heel veel
techniek bij kijken. Deze technieken leren we op de
training. Elke route is anders en zit steeds vol verras-
singen. Sterke armen en benen krijg je vanzelf. Maar
eens ik opgewarmd ben, is het
genieten. Het is dan best span-
nend om nieuwe grepen te leren
kennen of in de overhang dyna-
mische passen te oefenen. Soms
is het ook heel spannend. Als het
te hoog wordt en ik kan het be-
veiligingstouw niet direct inpik-
ken, dan heb ik nog altijd schrik.
Wanneer ik dan vooruitgang
boek, is dat fantastisch. ’s Avonds,
na de training, ben ik heel moe, ik
heb stijve armen en voel me slap.
Gazet: Heb je veel stress tijdens
de wedstrijden?
Celine: Je moet stress hebben,
want competitiesport is om te

winnen. In het begin van een wedstrijd sta ik soms
te trillen. Maar zodra ik vertrokken ben, word ik rus-
tig. Zo’n wedstrijd duurt een hele dag. In de voor-
middag zijn er twee selectieroutes en alleen de 8
besten mogen naar de finale. De finale is maar één
route, maar dan erg moeilijk. Als je je route geklom-
men hebt, dan weet je nog niet meteen of je ge-
wonnen bent. Omdat ik me tijdens de selecties
doorgaans zeer goed kan plaatsen, moet ik in de fi-
nale altijd als laatste klimmen. Je mag de anderen
niet zien klimmen, ik zit dan zenuwachtig te wach-
ten in de isolatieruimte. Aan het geroep van het pu-
bliek hoor ik wel dat het spannend is, maar ik ben
nooit zeker of ik hoog genoeg ben om te winnen. Ik
klim dan door tot mijn armen pijn doen, volledig
buiten adem ben en al mijn energie op is. Als ik dan

beneden kom, kan ik soms de
knoop van het beveiligings-
touw niet loskrijgen, zo moe
ben ik. Mijn trainster Liselotte
komt me dan helpen en als de
jury mij komt feliciteren, dan
weet ik pas dat ik gewonnen
heb.
Gazet: Winnen is belangrijk
voor jou?
Celine: Ik win natuurlijk graag,
maar ik sport voor mijn plezier.
Op de wedstrijden ben je sa-
men met de andere finalisten
bezig om elkaar te helpen bij
het lezen van de route ( je moet
vooraf bestuderen hoe je be-
paalde passen moet nemen).
Moeilijke routes worden ge-
makkelijker als je ze samen be-
spreekt en dat doe ik zelfs met
mijn sterkste concurrenten. Ik
heb heel veel vrienden hier-
door en ga dan ook regelmatig
logeren bij vriendinnetjes, zelfs
bij Waalse meisjes. Zo leer ik
meteen ook wat Frans.
Gazet: Je bent geselecteerd
om Europees te klimmen bij de
nationale ploeg?
Celine: Tijdens het jaar dat je

14 wordt, kan je voor de eerste keer deelnemen aan
de internationale jeugdwedstrijden. In mei gaan we
naar Edinburgh. Dat wordt pas een echte krachtme-
ting. Elk Europees land stuurt zijn beste klimmers.
Aan de wedstrijd in Moskou zou ik heel graag mee-
doen, maar dat wordt te duur. Naar de wedstrijden
in Frankrijk, Oostenrijk en Slovenië, ga ik wel.
Gazet: Ga je ook op de rotsen klimmen?
Celine:De wedstrijden zijn altijd in sportzalen. Het
plezantste vind ik het rotsklimmen in Rodellar in
Spanje. Daar denk ik vaak aan. Het zijn heel moeilij-
ke routes, maar de natuur is er spectaculair. Het was
een heerlijke vakantie vorige zomer in Rodellar. Ik
heb er mijn eerste 7C+ geklommen en dat is heel
wat. Het volgende niveau is 8A en dan behoor je tot
het selecte clubje van de allerbesten. Ik was toen
nog maar 12 jaar.
Gazet:Waar klim je nog?

Celine: Papa reist met mij heel België, Nederland
en Oostenrijk af om te trainen in diverse klimzalen.
Elke zaal en routebouwer heeft zo zijn eigen stijl. Je
kan die best allemaal kennen. Ik heb ook al eens ge-
klommen in Habbekrats in Sint-Andries. Zij hebben
een klein leuk muurtje, maar voor mij veel te mak-
kelijk. Het avonturenparcours dat ze hoog in de zaal
hebben hangen, is wel fantastisch en spannend.
Gazet: Je gaat hier in de buurt naar school?
Celine: Ik ga naar school in Sint-Ludgardis, dat is
vlakbij. Ik ga met de fiets, maar het is helemaal niet
ver. Dan kan ik vijf minuten langer slapen.
Gazet: Ga je graag naar school, want klimmen
vraagt toch veel tijd?
Celine: Nee! Of ja! Na de vakantie ben ik heel blij
om met mijn schoolvriendinnen samen te zijn,
want ik mis ze tijdens de vakantie.
Gazet: En de lessen?
Celine: Dat hangt van de juf af. Alles moet altijd
pikfijn in orde zijn en dat vind ik soms een beetje te
veel. Dan heb ik liever vakantie.
Gazet:Wat wil je later worden?
Celine: Turnjuf. Of wiskundejuf, dat vind ik ook in-
teressant.
Gazet: Je verkiest het sportieve?
Celine: Ik doe veel sporten graag, behalve balspor-
ten. Ik heb ook nog gezeild. Schermen, dat zou ik
ook nog graag doen. Lopen, dat vind ik eerder saai.
Ik ben niet de snelste, maar ik heb een goed uithou-
dingsvermogen en sterke armen.
Gazet:Woon je graag in de stad? 
Celine: Ik heb een vriendin die in een dorpje
woont. Daar zou ik heel graag wonen. Maar het
voordeel in de stad is dat je dicht bij je vriendinnen
woont, dat je overal vlakbij woont.
Gazet:Welke plek vind je het leukst in de stad?
Celine: Het Regenboogparkje. Het is wel voor klei-
ne kinderen, maar ik ga er graag nog eens hangen
en zwieren met mijn vriendinnen.
Gazet:Wanneer is de volgende wedstrijd?
Celine:Op 19 mei mei reizen we naar Edinburgh. Ik
kijk er naar uit. Papa en mama houden een blog bij.
Hier kan je mijn avonturen volgen.
www.celinecuypers.be

Celine Cuypers: “Ik vind trainen héél plezant”
Celine uit de Riemstraat is
amper dertien en klimmen
is haar passie. Ze haalde
reeds twee titels Belgisch
kampioen en vier Belgische
bekers binnen. Vanaf mei
doet ze mee aan wedstrij-
den op Europees niveau.
Haar papa klimt ook en
enkele keer per week
trekken ze samen naar
Breendonk om te trainen.
In de zaal klimt ze vlotjes
7B-7C+ en ze houdt van de
stress tijdens de wedstrij-
den.

Training van speciale technieken

is moeilijk, maar heel leuk.

In klimzaal Klimax kan je echt

door het dak gaan. Ik klim het

liefst lange routes in de zware

overhang.

Bij het leadklimmen moet je het

beveiligingstouw zelf meenemen

en inklippen.

Hoewel iedereen denkt dat sterk zijn het

belangrijkste is om goed te klimmen, train ik

vooral op uithouding en techniek.

Klimmen is ballet op de muur


