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Adverteer in
Gazet van Sint-Andries
Contacteer Ilse Van Mol
Gsm 0496 55 76 05
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. 78 verschijnt in septem-
ber 2012. Artikels en aankondigingen binnen-
sturen voor 1 september bij:
paul_struyf@skynet.be
Verenigingen die hun activiteiten van okto-
ber, november en december willen aankondi-
gen, 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 het coStA op:
31 oktober, 28 november 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 aanwezigheid 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, Nico Volckeryck, Leo De Ley.
Foto’s: Jos Thijs, Leo De Ley, John Moussiaux,
Paul Struyf, Julie Verlinden.
Lay-out: Peter Cuypers,  www.Anthologie.be

“Verraad!” zo reageerde een zaakvoerster van een
van de grote modehuizen op de aankondiging van
de provincie om het ModeMuseum mogelijk te ver-
huizen naar een nieuwe locatie. Bij andere modeza-
ken is eenzelfde geluid te horen en ook vooral veel
ontgoocheling. Zij investeerden vol vertrouwen in
deze wijk en dreigen nu de dupe te worden van … ja
waarom eigenlijk: Van profileringsdrift? Van een
spel tussen overheden die het niet eens geraken?
Van een verkeerd beheer van de museumcollectie?
In ieder geval van een beslissing die een zeer nega-
tieve impact zal hebben op deze wijk.
Gevoelens van verraad en ontgoocheling deden de
winkeliers beslissen om een actie te starten om het
MoMu te behouden. ‘Geen modebuurt zonder Mo-
deMuseum!’ prijkt op de affiche die intussen in zo-
wat alle vitrines van de wijk hangt.
Eerlijk gezegd, kunnen we de winkeliers alleen
maar gelijk geven. 20 jaar geleden was de Sint-An-
drieswijk misschien niet meer de Parochie van Mi-
serie van weleer, maar er was toch heel wat leeg-
stand en armoede. De switch naar de huidige leven-
dige en trendy wijk kwam er door inspanningen
van velen. Stuurgroep Sint-Andries zette zich in voor
de opwaardering van de wijk door bewoners te ver-
enigen en bewust te maken en overheden op hun

verantwoordelijkheden te wijzen. Nieuwe en vroe-
gere bewoners knapten hun woningen op, onder
meer met steun van de overheid die van de wijk een
herwaarderingsgebied maakte. Door al deze impul-
sen kreeg de buurt een ander karakter. Ook de on-
dernemers bleven niet achter. Enkele straten groei-
den uit tot internationale trekpleisters, denken we
maar aan de Kammenstraat en de Kloosterstraat.
De beslissing om het Modemuseum in deze wijk in
te planten, zorgde voor een extra impuls. Nieuwe
investeerders zochten deze wijk op en de afgelopen
jaren werd Sint-Andries synoniem voor Modewijk.
Van heinde en ver kwamen modelustigen hier
shoppen en sfeer opsnuiven. Het staat dan ook bui-
ten kijf dat het verdwijnen van het Modemuseum
een zware slag zou toebrengen aan dit stadsdeel.
Heel wat winkeliers en andere investeerders, o.a. in
trendy horecazaken, bouwden verder op het con-
cept Modewijk en voelen zich nu in de steek gela-
ten.
Er zijn bovendien nog vele vraagtekens, want de ei-
genlijke beslissing is nog niet gevallen. Wat komt er
in de plaats? Wachten leegloop en faillissementen
voor vele modezaken? De winkeliers worden nu al
zo beproefd door de werken aan de Nationale-
straat. De overheden spelen hier een gevaarlijk spel.

Met de ervaring in Sint-Andries indachtig, is de kans
klein dat ondernemers en bewoners zich nog gaan
laten vangen om elders nabij een eventueel nieuw
prestigemuseum te investeren.
Stuurgroep Sint-Andries steunt dan ook volmondig
de actie van de handelaars tegen de mogelijke ver-
huis van het Modemuseum uit Sint-Andries en
roept de overheden op om de koppen samen te ste-
ken en een beslissing te nemen die in het belang is
van alle betrokkenen.
Donkere wolken dreigen dus boven Sint-Andries,
maar er zijn ook lichtpuntjes. Vol verwachting
wordt uitgekeken naar de opening van 2 nieuwe
pleinen: het Bogaardeplein wordt op 22 juni offici-
eel ingewijd en op het Munthof worden op 6 juli
lintjes doorgeknipt. Daarmee worden 2 dossiers af-
gesloten die lang de agenda van de Stuurgroep do-
mineerden. In beide gevallen opteerde de Stad na
overleg met de bewoners uiteindelijk voor een open
buurtplein, toegankelijk voor iedereen. Op het Bo-
gaardeplein zijn de contouren reeds duidelijk, maar
op het Munthof is voorlopig vooral veel beton en
baksteen te zien. We rekenen erop dat het definitie-
ve aanzicht veel groener zal kleuren. 

Nico en Ann

Verraad!
Edito

www.stuurgroepsintandries.be

Er werden drie wijkbudgetten goedgekeurd, door
het district Antwerpen. Vijf projecten krijgen een
budget van 5000 euro. Habbekrats met een grafit-
tiproject. Hun project werd al uitgevoerd.
De Kloosterstraat met het project bijen- en insec-
tenhotels. De Willem Lepelstraat met Holle Bolle
Willem.

Gezocht: HOTELBOUWERS
Bijen, vlinders en vele andere insecten hebben
nood aan een goede huisvesting in ’t stad. Wie
wil méé kleine en grote hotels bouwen voor
hen? Project gaat door in september.

Wie doet er mee? Geef uw naam op via
maakbarestad@skynet.be of aan Jos Thijs,
Pompstraat 24, tel. 0472/57 80 84

Holle Bolle Willem

Holle Bolle Willem is vast van plan om alle zwerf-
vuil en sluikstort rond de Prekerskazerne op te eten.
HBW gaat zich ook specialiseren in het juist ge-
bruik van sorteerstraatjes. Vanaf september word
je uitgenodigd om samen met hem voor een pro-
pere buurt te zorgen. Doe mee! 
Contactpersonen: Jan & Relinde, Willem Lepelstraat
10, 03/237 19 37

Wijkbudgetten

Papier hier

Kinderen van Sint-Ludgardis zijn
de propersten ter wereld. Op
twee namiddagen hebben ze
tientallen zakken zwerfvuil en
sluikstort verzameld.

Op zaterdag 26 mei kon iedereen deelnemen aan
het cultureel feest in het coStA.

Ook de lentepoetsers van Sint-Andries waren op 28 april mee actief in vele straten en op
vele pleinen van de wijk.
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Noodzakelijk, jawel, want op donderdag 14 juni 2012
kreeg de straat na een felle regenbui alweer af te
rekenen met vervaarlijke grondverzakkingen, wat
nog maar eens bewijst dat het hoog tijd werd dat
deze problemen in de centraal gelegen winkelstraat
in het centrum van Antwerpen grondig worden
aangepakt.

Bouwwerf
Ondertussen is de Nationalestraat tussen de Druk-
kerijstraat en de Sint-Andriesstraat herschapen in
een bouwwerf en werden alle bomen op de Theo-
door Van Rijswijckplaats weggehaald. De vrees dat
het pleintje aan de Prekersstraat zou worden ge-
bruikt als opslagzone voor bouwmateriaal blijkt on-
terecht. De aannemer houdt zich strikt aan het af-
gesproken protocol dat er tussen het bouwbedrijf,
het district en de bewoners werd afgesproken. “We
zijn er op dit ogenblik vooral mee bezig de kapotte
en verouderde riolering in de ondergrond op de hui-
dige werkzone te vernieuwen. Dit verloopt erg vlot,
zodat we zelfs een voorsprong hebben opgebouwd
op het voorziene werkschema,” aldus een woord-
voerder van het bouwbedrijf. Dat is dus goed
nieuws voor de buurt die uiteraard kreunt onder de
hinder die de heraanleg van de straat teweeg
brengt. Maar het feit dat de aannemer ook tijdens

Nationalestraat Grondwerken lopen voor

Op dinsdag 29 mei 2012
mocht districtsvoorzitter
Chris Anseeuw in het
gezelschap van enkele
andere notabelen de
graafwerken in de 
Nationalestraat 
symbolisch opstarten. 
En zo kon de aannemer
dan eindelijk aan de lang
verwachte en noodzakelij-
ke karwei beginnen.

het bouwverlof zal doorwerken geeft de meeste be-
trokkenen voldoende moed om deze zure appel
flink te blijven doorbijten.

Ann Sibhin
Onder de horecazaken ondervindt de Ierse pub Ann
Sibhin, gelegen op de hoek van de Augustijnen-
straat en de Nationalestraat, momenteel nog het
meest de financiële effecten van de heraanleg. De
pub moest 75 procent van haar terras prijsgeven
waardoor de omzet op een maand tijd behoorlijk is
gedaald. “Gelukkig hebben wij in de loop der jaren
een vast cliënteel kunnen opbouwen dat trouw
blijft komen en zich dus niet laat afschrikken door
de werken. Heel wat van onze klanten wonen bui-
ten de stad of in de andere districten van Antwer-
pen en hoewel het openbaar vervoer al enkele
maanden niet meer voor de deur stopt, merken we
toch dat deze klanten ons niet in de steek laten. De
Groenplaats is trouwens vlakbij en daar is nog wel
openbaar vervoer, hé. Wij zijn bovendien erg opge-
togen over deze werken. Als het volgend jaar alle-
maal achter de rug is, kan het alleen maar beter
worden. Dat we tijdens deze periode een omzetver-
lies zullen boeken, wisten we al lang voor de wer-
ken werden opgestart. Dus hebben we voldoende
reserves aangelegd om het inkomstenverlies te
overbruggen. We hoeven zelfs geen personeel te
ontslaan en kijken uit naar de lente van 2013, wan-
neer we ons terras weer volledig kunnen opstellen
in een vernieuwde straat. Dan geven we met veel
plezier een groot feest!”

Volkscafés
Dezelfde positieve geluiden hoor je ook in volksca-
fés zoals de Rooi Zon, de Boeksteeg of het Neuzeke.
Die moeten het voornamelijk hebben van de buurt-
bewoners zelf en die blijven uiteraard komen."”We
voelen wel aan de omzet dat we inkomsten verlie-
zen op toevallige passanten, omdat er geen tram-
en busverkeer meer is in de Nationalestraat. Het
koopjesvolk blijft toch wel wat weg.” Maar de men-
sen van de horecazaken op het pleintje aan de Pre-
kersstraat beseffen, net als de zaakvoerders van de
Ann Sibhin, dat ze na de werken de geleden geldelij-
ke schade snel zullen kunnen recupereren. Het
pleintje zal worden heraangelegd en doorgetrokken
tot aan de Van Craesbeeckstraat, zodat ze hun ter-
rasjes kunnen uitbreiden en de omgeving een extra
enclave van rust en kalmte zal verwerven die zon-
der twijfel het toevallige publiek weer zal aantrek-
ken. Ook hier is men van plan volgende lente te
feesten.

Modezaken en middenstand
De kleinere boetieks voelen het effect van de wer-
ken in hun portemonnee nog het scherpst aan. Van-
uit deze hoek is het geweeklaag het grootst. Voor
sommigen zal het een kwestie zijn om zo goed mo-
gelijk te overleven, maar dat er enkele de lente niet
zullen halen, is nu al duidelijk. Modezaak Couscous-
cola Adembi gaf het inmiddels op en sloot de deu-

ren wegens een dramatische daling van de verkoop.
Toch is het hier duidelijk dat de oorzaak van het
wegblijven van het cliënteel niet enkel te wijten is
aan de heraanleg van de Nationalestraat. Zo toont
het faillissement van Walter Van Beirendonck dui-
delijk aan dat de wereldwijde bankencrisis en de
onstabiele economie hier ook een rol in speelt. Mo-
de- en merkkleding is nu eenmaal niet goedkoop en
door de financiële onzekerheid die heel wat men-
sen ervaren, wordt er uiteraard bespaard op luxe-
goederen.

Wankele karretjes
De boer ploegt echter onverstoorbaar voort. De
bloemenverkoper, de bakker, de beenhouwer en de
apotheker klagen niet. “Wij verkopen wel wat min-
der belegde broodjes,” zeggen ze bij de beenhou-
werijen, “maar ons vast cliënteel blijft gewoon ko-
men en ook wij kijken uit naar een vernieuwde win-
kelstraat die hopelijk niet langer meer zal geteis-
terd worden door vervelende, onverwachte grond-
verschuivingen.” En de wat meer kapitaalkrachtige
concerns zoals Zeeman, Brico, Delhaize en de plaat-
selijke GB kunnen best wel wat omzetvermindering
aan. Het enige nadeel dat weegt is dat de vrachtwa-
gens van de leveranciers niet meer voor de ingang
van de magazijnen geraken, zodat het personeel
met wankele volgeladen karretjes de winkel moet
bevoorraden vanuit de wat verder wachtende
vrachtwagens. Maar ook hier wordt deze tijdelijke
extra inspanning met de glimlach getrotseerd.

Ouderen
De al wat oudere senioren klagen uiteindelijk nog
het meest van allemaal. “Ik moet nu tot aan de
Groenplaats lopen, mijnheer, om de tram te nemen.
Die stopte vroeger voor mijn deur en ook de bus
naar het Universitair Ziekenhuis stopt hier niet
meer. Beseffen ze wel op het stadhuis hoe ver ik nu
moet stappen om me te kunnen verplaatsten naar
de dokters? Er zijn niet eens zitbanken meer om on-
derweg even op uit te rusten. Het is een schande,
mijnheer!”

Positief effect 
En zo verbijt iedereen deze moeilijke periode in de
Sint-Andrieswijk op zijn eigen manier, de ene met al
wat meer moed dan de andere. “Maar het afsluiten
van de straat heeft ook positieve effecten op de ver-
koop,” zegt een verkoopster van een modezaak.
“Gisteren kreeg ik een dame in mijn winkel die hier
al enkele jaren met haar auto passeerde, maar nooit
een geschikte parkeerplaats vond om snel even te
komen shoppen. Ze moest nu echter dringend naar
het Christelijk Ziekenfonds, dat ook in de Nationale-
straat is gelegen, deze keer zonder auto. En zie, ze
kocht hier voor meer dan 4000 euro aan klederen –
Eindelijk ben ik in uw winkel geraakt! – zei ze en-
thousiast. Prachtig toch!"

Zalige stilte
Maar het mooiste effect dat het afsluiten van de
straat voor alle verkeer op de omgeving veroor-
zaakt, is de zalige stilte en de rust. Geen getoeter of
belgerinkel meer van zenuwachtige automobilisten
en opgejaagde chauffeurs van De Lijn. Helaas zal dit
veranderen als de Nationalestraat eind november
dit jaar weer voor alle verkeer zal worden openge-
steld. Daarna start de aannemer de werken voor
het egaliseren van de voetpaden en het opsmukken
van de pleintjes en komt het rusteloze stadsgewoel
dat gemotoriseerd verkeer nu eenmaal veroorzaakt,
onverbiddelijk terug. En ook alle bomen die werden
gekapt, worden vervangen door nieuwe. Er zullen
zelfs meer bomen worden aangeplant dan voor-
heen. En zo zullen de bewoners tenslotte onder het
lommer van het nieuwe groen onbezonnen en vrij-
postig kunnen recupereren van deze tijdelijke gena-
deslag of gezellig napraten over de voorbije werken
op de talrijke terrasjes die er dan in de wijk zullen
zijn bijgekomen.

(ldl)

Met de heraanleg van de Nationalestraat
en omgeving bouwt het district Antwer-
pen aan een betere toekomst voor hande-
laars en bewoners. Dit zorgt uiteraard
voor overlast. Daarom ondersteunt het
districtsbestuur de handelszaken waar
mogelijk. Een tweewekelijkse e-letter
houdt hen op de hoogte van de werken,
maar ook de website en een infobrief zor-
gen voortdurend voor informatie. Ook kre-
gen de handelaars chocolaatjes om uit te
delen aan hun klanten. Een klein gebaar
voor zij die hen trouw blijven bezoeken tij-
dens deze moeilijke periode.

Anseeuw deelt chocolade uit

De heraanleg van de Nationalestraat en
omgeving ging op 29 mei 2012 van start.
Het district Antwerpen vernieuwt de
straat van gevel tot gevel. De Nationale-
straat krijgt niet alleen een nieuwe be-
strating, maar ook nieuwe gasleidingen,
andere tram sporen, gescheiden riolerings-
stelsel en nieuwe huisaansluitingen voor
de riolering. De werken worden gefaseerd
uitgevoerd en duren tot eind mei 2013. 
Districtsvoorzitter Chris Anseeuw mocht
de eerste chocolaatjes uitreiken.

Charmeoffensief met chocolade
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Even de plaatselijke geschiedenis opfris-
sen: In 1675, in het eerste sociaal contract
van het land stond geschreven: “Het ge-
luk van alle levende wezens en de leer
van Boeddha zijn onlosmakend met el-
kaar verbonden.” 50 jaar later voegde
men daaraan toe dat de wetten van het
land moeten bijdragen tot het geluk van
alle levende wezens. In 1970 stelde de
4de koning van Bhutan zelfs dat Bruto
Nationaal Geluk belangrijker is dan Bru-
to Nationaal Product. En de 5de en huidi-
ge koning van Bhutan, Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck, liet in 2008 dit uit-
eindelijk opnemen in artikel 9
van de eerste grondwet van
het land: “De staat zal ernaar
streven te voorzien in de voor-

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

Woonbeleid: totale 
ommezwaai noodzakelijk
De cijfers van gastspreker James Van Casteren de-
den ons nadenken. We moeten het geweer van
schouder veranderen en ons aanpassen aan de
maatschappelijke werkelijkheid van de 21ste eeuw.
Er is in de steden een explosieve groei van de bevol-
king op komst. Met een aangroei van 22 % per jaar
met vooral gezinnen met kinderen en een laag in-
komen zullen we onze bouwprogramma’s moeten
heroriënteren.  Voor de 55 gemeenteraadsleden die
van 2013–2018 onze stad zullen besturen wordt wo-
nen de uitdaging nummer 1 en er zullen dus keuzes
moeten worden gemaakt.
Onze wijk laten volbouwen door projectontwikke-
laars met dure luxueuze appartementen en dito
studentenkamers lijkt dus niet zo verstandig. In een
stadswijk zoals Sint-Andries is een minderheid ei-
genaars, een meerderheid huurders.

Meer eigenaars?
Maar betaalbare woningen realiseren om jonge ge-
zinnen met kinderen een plaats te geven, dat is nog
nauwelijks mogelijk in de binnenstad. Bijsturen met
sociale koopwoningen kan eventueel een kentering
brengen. De huurders zijn in de meerderheid: in on-
ze wijk is een derde sociale huurder, een vierde is
private huurder. Zij verdienen alle aandacht.
De betaalbaarheid en kwaliteit van de huurmarkt
kan veel beter. Huren wordt onbetaalbaar: de helft
van de private huurders besteden meer dan een
derde aan wonen en komen in de problemen met
hun budget. Ook de huur van 15 % van de sociale
huurders is te hoog. Ondanks de huurkortingen die
de huisvestingsmaatschappijen uit eigen vermo-
gen moeten geven, hebben 1 op 6 sociale huurders
betaalproblemen.
Een grote boosdoener is de energiefactuur: de kos-
ten voor gas, elektriciteit en drinkwater zijn zeer
sterk gestegen. Veel te veel huurders leven in een
Parochie-van-Miserie van de 21ste eeuw.

Welke woon-toekomst kunnen we
uitstippelen voor onze wijk?
Is er nog plaats en ruimte om extra bewoners te
huisvesten in Sint-Andries? Onze wijk is waarschijn-
lijk vol. We moeten er wel voor zorgen dat er vol-
doende ademruimte blijft voor pleinen en parkjes,
dat is cruciaal.

Welke investeringen zijn
noodzakelijk?
Ervoor zorgen dat de energieverslindende wonin-
gen goed geïsoleerd worden, dat wordt een uitda-
ging voor de stad Antwerpen. Dat is goed voor het
milieu, maar ook voor de portemonnee van menig
wijkbewoner.
Voor sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven
is er werk aan de winkel. Hoe sneller de leegstaande
woningen tegenover het Tropisch Instituut gereno-
veerd en gerestaureerd worden tot echte woonpa-
reltjes, hoe beter.
VESPA heeft nog heel wat kavels in onze wijk, de Re-
gie der Gebouwen heeft binnenkort in de Begijnen-
straat plaats en ruimte om goed wonen op men-
senmaat te realiseren. We blijven wakkere burgers
om al deze ontwikkelingen mee op de rails te zet-
ten.

Gedeelde  Stad
Op de debatavond in mei werd gezocht naar een
goede aanpak om consequent te reageren op de
veranderende wijk. In de 21ste eeuw ondergaat al-
vast de woonsituatie een grootse omwenteling. De
sociale mix verdwijnt en maakt plaats voor een
duale wijk, met enerzijds de nieuwe bewoners in de
betere appartementen en de blijvers in de sociale
huurwoningen. De middengroep verlaat onze wijk
en er komt niemand in de plaats. De trend van soci-
ale ongelijkheid zal zich de volgende jaren verder
blijven zetten.
In het verleden was het zo dat die middengroep de
wijk in handen nam en vernieuwing bracht. Samen
met het stadsbestuur werden programma’s uitge-

stippeld en
met een gro-
te betrokken-
heid van uit
de buurt ge-
realiseerd. De
‘organische’
ontwikkeling
van het coStA
is zo’n voor-
beeld. In 1987
vroegen de
verenigingen
uit de wijk
om de leeggekomen stadsgebouwen aan de Sint-
Andriesplaats in te richten als ontmoetingscen-
trum. In 1994 werd onder beheer van de buurtbe-
woners dit centrum opgestart. Vanaf 2000 werd
het een samenbeheer stad-buurt en groeide het uit
tot een bruisend cultureel centrum.
In de 21ste eeuw lukt het blijkbaar niet meer om
een creatieve samenwerking stadsbestuur-buurt te
realiseren. De poging om van de rijkswachtkazerne
een unieke locatie op maat van de wijk te maken is
mislukt. Na 3 jaar creatieve uitwisseling en onder-
handelen wenste het stadsbestuur niet meer sa-
men te werken met de buurt. Hetzelfde voor de
stadseigendommen in de Steenbergstraat. Ook hier
kiest het stadsbestuur voor commerciële initiatie-
ven.
Wij blijven ervan overtuigd dat een gedeeld bestuur
stad-buurt de enige optie is om op een gevatte wij-
ze op de veranderingen in de samenleving te reage-
ren. Vooral op sociaal vlak is het voor ons niet meer
dan logisch om met de kennis en ervaringsdeskun-
digheid van de buurtbewoners meer welzijn in de
stad te realiseren. De wijk wil graag met de 55 ge-
meenteraadsleden tussen 2013 en 2018 goede wijk-
programma’s uitstippelen en samen realiseren. We
zijn een veerkrachtige wijk en de macht delen met
de bewoners, echte participatie dus, is volgens ons
de enige weg om de beste stad ter wereld te wor-
den.

Bewoners geven de wijk een toekomst
Op 3 lezingen van onze
debatgroep MAAKBARE
STAD en 5 van MAAK DE
STAD van Antwerpen aan
’t Woord kwamen knappe
sprekers aan bod die ons
een overdosis goede
ideeën, inspiratie en veel
energie gaven om naar de
toekomst van onze wijk en
stad te kijken. 
Het was vooral leren
kijken. Met een flinke
wetenschappelijke onder-
bouwing en cijfergege-
vens werd uitgelegd wat
er ons te wachten staat.
Er bieden zich heel wat
sociale, economische en
ecologische veranderingen
aan en het wordt ook
durven kijken. Niet wat
kortzichtig op korte
termijn kijken, maar ook
visie met een lange
duurtijd durven uitzetten. 
Van Bhutan, een klein
landje in Azië, daar kun-
nen we alvast heel wat
van leren.
Onze gereedschapskoffer
zit vol, we kunnen er
opnieuw tegenaan.

Bruto nationaal geluk in Sint-Andries
waarden nodig in de zoektocht naar Bruto Natio-
naal Geluk.”
Ondertussen heeft Bhutan deze filosofie omgezet
in een beleid voor duurzame ontwikkeling: zo wer-
ken ze met een BNG-index om het welzijn van de
bevolking te meten en ze hebben ook een BNG-eva-
luatie-instrument om zowel beleid als projecten op
voorhand te screenen op hun effect op het welzijn.
Hierbij wordt evenveel aandacht en gewicht gege-
ven aan de volgende 4 pijlers: (1.) de bevordering
van duurzame socio-economische ontwikkeling (2.)
behoud en bevordering van culturele waarden (3.)
behoud van het milieu (4.) goed bestuur.
Op de vergadering van de Verenigde Naties kwam
het BNG al aan bod. Meteen nadat de 1ste Minister
van Bhutan in 2011 in de Algemene Vergadering van
de VN voorstelde om van Geluk de negende Devel-
opment Goal te maken, werd zijn voorstel unaniem

goedgekeurd. BNG is een nieuw economisch para-
digma, waarin geluk en welzijn centraal staan.
De basis hiervoor is gelegd met de principes van het
Bruto Nationaal Geluk en Bhutan wil met dit alter-
natief andere landen aansteken om op een andere
manier de wereldeconomie te bekijken, waarbij het
ultieme doel het geluk van alle levende wezens is.
Het was een inspirerende avond. We hebben in on-
ze wijk reeds een 6-tal ‘leefbaarheidsenquêtes’ ge-
organiseerd. Leefbaarheid, tevredenheid, geluk, het
ligt allemaal dicht bij mekaar.
Naast de klassieke materiële welvaart willen we
ook abstractere begrippen zoals zekerheid, vrijheid,
gelijkheid en rechtvaardigheid opnemen in onze
wijkleefbaarheidsindex.

Wie helpt mee om een geluksindex voor de wijk op
te stellen?

Architect Maarten Desmet werkte in Bhutan, een klein koninkrijkje in de
Himalaya, een ontwikkelingsland ter grootte van Zwitserland en met
700.000 inwoners. In plaats van Bruto Nationaal Product is Bruto Natio-
naal Geluk hier de norm. Verslag van een leerrijke lezing in het coStA.
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Allereerst zal het plein met minstens één jaar ver-
traging worden opgeleverd. Eindelijk was het dan
zover : voor de paasvakantie zouden we van ons
plein kunnen gaan genieten. Maar euh … dat was
buiten de aannemer gerekend, want die vond plots
dat de Schoytestraat voorrang moest krijgen en dus
bleef het plein weer eens een aantal maanden als
een bouwwerf achter.
En dan was er natuurlijk nog de bankendans. Tij-
dens de inspraakmomenten over het Bogaarde-
plein hadden de buurtbewoners uitgebreid aan-
dacht besteed aan de keuze van de banken. Velen
onder hen, en dan vooral onze bewoners in hun der-
de jeugd, hadden schrik dat op het Bogaardeplein
dezelfde grafzerkbanken zouden komen als in de
Kammenstraat. De seniorenraad had zich in het ver-
leden al uitgesproken tegen deze soort banken we-
gens 'seniorenonvriendelijk' en nu vroegen de be-
woners ook om zeker banken te plaatsen met rug-
leuningen en die zeker hoog genoeg zouden zijn

voor de bejaarden. Die grafzerken zijn immers veel
te laag, zeker voor senioren met looprekjes en kruk-
ken. En met drie of vier bejaardentehuizen in de
buurt mag je er toch op rekenen dat heel wat seni-
oren op zonnige dagen eens een bankje zullen wil-
len doen op het nieuw aangelegde plein.
Enfin, de werken aan het plein gingen verder en lap,
op een ochtend stonden ze op het Bogaardeplein :
jawel, de grafzerken! Tot grote verbazing van de se-
nioren en alle bewoners rond het plein.
Een telefoon naar Chris Anseeuw maakte duidelijk
dat bij navraag door het District de ontwerper had
besloten dat de banken van het type 'grafzerk' het
best bij het pleintje hoorden, dit tot grote verbazing
van de voorzitter van de Stuurgroep Sint-Andries,
Nico Volckeryck.
Die stuurde dadelijk een repliek dat het niet de ont-
werpers zouden zijn die in de toekomst van de ban-
ken op het plein gebruik zouden gaan maken, maar
de omwonenden, senioren, passanten …

En geloof het of niet, maar de wonderen zijn de we-
reld nog niet uit, want al snel moesten wij tot onze
grote verbazing vaststellen dat de nieuwe banken
plotseling begonnen te verpulveren. Ze waren hele-
maal intact uit India gearriveerd, maar waren ze
misschien niet bestand tegen ons klimaat? Of
kwam het door onze viervoeters die deze banken
als een godsgeschenk aanzagen, omdat ze zo ge-
makkelijk te 'beplassen' zijn?
Er volgden opnieuw een telefoon naar het District
en onder grote belangstelling van de bewoners een
actie van de N-VA tégen de grafzerken en vóór ban-
ken met rugleuningen. En ja hoor, de Districtsbur-
gemeester heeft beslist om nu toch het eerste ad-
vies van de bewoners en de seniorenraad te volgen
en om dus banken met rugleuningen te laten plaat-
sen op het vernieuwde Bogaardeplein.
Op 22 juni vindt de officiële opening plaats van het
plein. Als er weer niets tussenkomt, uiteraard!

Bankendans op het Bogaardeplein
Het is zover! Als alles
meevalt, zal het Bogaarde-
pleintje op 22 juni a.s.
eindelijk afgewerkt zijn.
Nu zijn de bewoners van
Sint-Andries geduldige
mensen, maar het Bogaar-
deplein heeft dat geduld
toch meer dan eens zwaar
op de proef gesteld.

Op deze overzichtsfoto laat stadsfotograaf
John Moussiaux duidelijk zien hoe de ar-
chitect van de Jeugdherberg Pulcinella,
Vincent Van Duysen , zijn strakke architec-
turale vormgeving heeft doorgetrokken
naar het pleintje voor het jeugdhotel dat
in feite een miniparkje was. Dat was alles-
zins toch zo tot Vlaams Minister Geert
Bourgeois op zaterdag 28 april 2007 de
eerste spadesteek voor de nieuwe jeugd-
herberg kwam steken. De werken zouden
twee jaar in beslag nemen, maar werden
herhaaldelijk uitgesteld, zodat het vijf jaar
zou duren voor de omgeving dit stukje
openbare ruimte eindelijk heeft terugge-
kregen. Dat is dus bijzonder goed nieuws
voor de omwonenden en de wijk. Maar

niet iedereen is enthousiast over het resul-
taat. Je ziet op de foto dat de hagen en
struiken van weleer, die het pleintje haar
typisch intiem karakter gaven, zijn verdwe-
nen, zodat, ondanks het terugplaatsen van
enkele bomen, het geheel toch wel erg kil
en onpersoonlijk oogt. Zodoende wordt
het Bogaardepleintje of het Poesjenellen-
pleintje nu al door de buurt het Betonnen
Pleintje genoemd. De nieuwe centraal op-
gestelde petanquebaan kan wel rekenen
op sympathie. En de betonnen, senioren -
onvriendelijke zitbanken worden na een
stoelendans tussen het District Antwerpen
en de Stuurgroep Sint-Andries eerstdaags
vervangen of van leuningen voorzien.

(ldl)

Beton bekroont het vernieuwde Bogaardepleintje

Houten constructies overbruggen generatiekloof

Op woensdag 27 juni 2012 mocht Tatjana Scheck, districtsschepen voor jeugd van het dis-
trict Antwerpen, het nieuwe speelterrein aan de Prekersstraat officieel heropenen. Daar-
na volgde een openingsfeest voor jong en oud.
Eind mei gingen de werken aan het speelterrein van start. De bestaande speeltoestellen
werden verwijderd en het speelterrein heraangelegd. Daarna werden houten construc-
ties geplaatst, alsook confortabele zitbanken voor de ouderen. Het nieuwe speelterrein is
onderverdeeld in twee speelzones met aangepaste toestellen per zone. Zo is er een speel-
zone voor de allerkleinsten tot 5 jaar en een speelzone voor de leeftijdscategorie 5- tot 11-
jarigen. De speelbrug die in slechte staat was, werd opgeknapt. (ldl)

Speeltuin Willem Lepelpark vernieuwd

Burendag op dinsdag 29 mei werd een succes. Op tal van plaatsen in onze wijk zetten bewoners tafels en
stoelen buiten en werd er lekker gegeten en geklonken.

In de vorige Gazet van Sint-Andries stond een interview met
klimster Celine Cuypers uit de Riemstraat. Ondertussen heeft ze
haar belofte waargemaakt en al drie maal de finale van een Euro-
pese bekerwedstrijd gehaald. In Edinburg won ze zelfs een bron-
zen medaille.
Om als jongste klimster (13 jaar) in het circuit bij haar eerste wed-
strijd al een derde plaats te behalen is uitzonderlijk. Op de tweede
en de derde wedstrijd in Voiron en Linz was de concurentie groter
en maakte Celine in de finales een foutje, waardoor ze twee maal
op de 10de plaats strandde. In Voiron wist ze het publiek nog te
amuseren door een pas te vinden waar ze met een knieklem beide
handen even kon lossen. Op de Europese ranking staat ze momen-
teel op de 6de plaats. Celine gaat nu trainen in Rodellar (Spanje).
Dit is hét trainingsgebied voor sportklimmers met veel overhan-
gende rotsen in 7de en 8ste graad. In dit gebied komt ze regelma-
tig in contact met de beste klimmers van Europa.

Al driekeer in finale Europees kampioenschap
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Vader Conscience kocht in 1811 een woning in de
Pompstraat voor de som van 2620 frank. Hier werd
een jaar later, op 3 december 1812, Hendrik geboren
als derde kind van het gezin. De jongen had een
zwakke gezondheid . Het grootste deel van zijn tijd
bracht hij door op een hoge stoel, terwijl hij drome-
rig naar buiten keek in het gezelschap van een vleu-
gellamme raaf. In 1815 verhuisde het gezin naar de
hoek van de Burchtgracht en de Haringvliet, waar
vader een tweede huis kocht. Het huis in de Pomp-
straat werd verhuurd voor 200 frank per jaar. Hen-
drik heeft dus maar 3 jaar in het Sint-Andrieskwar-
tier gewoond. Hij kwam later nog vaak terug naar
onze wijk, waar hij met zijn vader de voorstellingen
van de poesjenellenkelder aan de Bogaardestraat
volgde. Naar het schijnt deed hij daar inspiratie op
voor zijn boek De Leeuw van Vlaanderen. Vader Con-
science kocht ook regelmatig tweedehandskledij
voor zijn zoon bij de oudkleerkopers van de Vodden-
straat (de huidige Drukkerijstraat). Om de 200ste
verjaardag van Hendrik Conscience te gedenken or-

ganiseert de vereniging Sint-Andrieskwartier her-
leeft ! tal van activiteiten. Het herdenkingsjaar start-
te met een Conscience-wedstrijd waar alle wijkbe-
woners en sympathisanten konden aan meedoen. Er
waren 20 vragen over het leven en werk van de
schrijver ‘die zijn volk leerde lezen’. Onder de talrijke
inzendingen zijn 12 winnaars : Yvonne Van Rooy-Ver-
haegen, Lander Meeusen, Marianne De Boeye, Veer-
le en Wilfried Rombaut, Jeannine Van Deuren, Fran-
ciscus Somers, Arthur Van de Perre, Jeannine Gijsen,
Engriet De Cleene en Ronny Groffen. 1 persoon wist
alle vragen correct te beantwoorden: Antoon Livens.
Proficiat ! Als 2de activiteit in dit feestjaar liet men
de film De Leeuw van Vlaanderen bekijken die door
scenarist Hugo Claus samen met regie-assistent
Stijn Coninckx in 1983 is opgenomen, toen de 100ste
verjaardag van de sterfdatum van Conscience werd
herdacht. In het najaar komt er nog een expo in de
tentoonstellingsgang van het coStA, Sint-Andries-
plaats 24. Van daaruit vertrekt dan een geleide Con-
sciencewandeling. Pierre Van den Berghe

200 jaar Hendrik Conscience
Het is dit jaar precies 200
jaar geleden dat de
Vlaamse schrijver Hendrik
Conscience in de Pomp-
straat 30 geboren werd.
Een medaillon met zijn
beeltenis prijkt op de
gevel van zijn geboorte-
huis.

Alle aandacht van het beleid gaat naar de twee- en
veelverdieners en bestuurders maken nog steeds
een grote bocht omheen de vragen, noden en be-
hoeften van lage inkomensgroepen, steuntrekkers
en nieuwe Belgen. De iedereen-Antwerpenaar is
nog steeds de baksteen-in-de-maag-eigenaar. Hoe-
wel de helft van de Antwerpenaars huurder is, gaan

de politici er blijkbaar van uit dat elke Antwerpe-
naar eigenaar is of zal worden.
Om het Sint-Andrieskwartier van een Parochie van
Miserie tot een bruisende stadswijk om te toveren
was de rol van sociale huisvesting cruciaal. Tijdens
de debatten van Maakbare Stad werd de voortrek-
kersrol daarvan nogmaals benadrukt. 

Maar eerst moet sociale huisvesting
gemoderniseerd en geactualiseerd
worden. Zo werd een soort ‘herzie-
ning’ van normering en aanpak op ver-
scheidene niveaus voorgesteld. Alles
gaat bv. te traag en te bureaucratisch:
de flexibilisering van het ABC voor de
Aanbestedings-, Bestek- en Concept-
normen kan een oplossing zijn. Ook de
financieringsnormen moeten drin-
gend herbekeken worden. De betoela-
ging voor sociaal wonen door de over-

heid is erg marginaal. Brussel besteedt slechts 17 %
van desubsidies aan sociale huur en meer dan 80%
aan eigendomsverwerving en premies voor eige -
naars.
Een strategisch sociaal woonbeleid zal bv. de effec-
ten van de immigratie en de maatschappelijke evo-
lutie van de woningmarkten sturen, meer wegen
op de ruimtelijke ontwikkeling en energiezuinig
wonen bevorderen.
De Dag van de Sociale Huurder sloot af met een
fantastische en plezante film ‘The three Muske-
teers.’
Er zat ook een boodschap in: de sociale huurders
zullen zoveel eeuwen later hun sabels en zwaarden
moeten bovenhalen om zwakkere groepen een
plaats te geven naast de machtige rijken. Vechten
voor meer rechtvaardigheid is ook in de 21ste eeuw
nog erg actueel. 
Wie is de musketier van dienst?

Sociale huisvesting is niet het probleem, wel de oplossing
Tijdens het politieke debat
op de Dag van de Sociale
Huurder op 16 juni in
Metropolis bleek eens te
meer dat sociaal wonen
voor de Antwerpse politici
geen top-prioriteit is. 

Pulcinella

200 jaar geleden waren hier
de Poesjetheaters geves-
tigd. Vandaag kijken de
poppen op het elektrici-
teitskastje toe op het
internationale volkje van de
Pulcinella Jeugdherberg.

Sociale huisvesting moet
dringend uit het verdom-
hoekje gehaald worden en
weer de motor worden van

stadsvernieuwing.
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St.-Andriesrun 2012

De derde editie van de Sint-Andriesrun was, ondanks het wat minder goede weer, voor groot en klein een geslaagd sportief evenement. Er waren twee kidsruns, een van 650 m en een van 1300 m.
Kort na de middag sprongen in ‘Le Mans-stijl’ de moedige papa’s en mama’s op hun bakfiets voor een parcours van drie kilometer. Om 15 uur startte de 5 km run en om 16 u de 10 km run.
De organiserende wijkbewoners zijn terecht fier op dit initiatief en plannen alvast een vervolg in 2013. www.sportiefsintandries.be
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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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Eetbaar Sint-Andries

tuin • dier • bakplezier

-10% korting
AVEVE city Nationalestraat 132

B
O
N

op het volledig assortiment Tuin, Dier en Bakplezier producten in je winkel

A3252

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Bijna 100 bewoners namen in het kader van het project ‘Eetbaar Sint-Andries’ deel aan de cursus
‘tuinieren in bakken en potten.’
Lesgeefster Anita Exelmans van Velt gaf op een boeiende manier uitleg.

In Kavka op de Oudaan staan 30 vierkantemeterbakken waar meer dan 30 tuiniers uit de wijk
actief tuinieren. Wil je mee tuinieren: transitie.sint.andries@gmail.com

Tuin Van Craesbeeckstraat: groenten in
potten, bakken en 2 vierkantemeterbakken
Contactpersoon: Marijke Weyn, Van Craes-

beeckstraat 7, vinum@telenet.be

Groene balkons: minimoestuintjes op balkons
maken de wijk mooi.
Contactpersoon: Evie Vergauwen, Willem
Lepelstraat 15/23, vergauwen.evie@gmail.com

Under construction

Moestuin in het Lode Sebregtspark: de stad Antwerpen zal
hier 25 m2� klaarstomen, zodat we hier een moestuin kunnen
opstarten. Contactpersoon: Jos Thijs, 0472/57 80 84

Kruiden- en eetbare bloemen in plantsoenvak-
ken Sint-Andriesplaats: er werden afspraken ge-
maakt met de stad om hier samen met de om-
wonenden kruidentuintjes en eetbare bloemen
aan te leggen. Contactpersonen: Nico & Tita,
Sint-Andriesplaats 13

In de Korte Riddersstraat bevindt zich een grasveldje van
35 m2, eigendom van Woonhaven. De omwonenden heb-
ben de vraag gesteld of dit mag omgetoverd worden tot
een moestuintje.



September

DE VERANDERENDE STAD –
MARTHA!TENTATIEF
Woensdag 19 september
20 uur • 6 euro
Een aangename kennisavond over de
razendsnelle ontwikkelingen om ons heen

OP STAP MET COSTA • SLUIS
Zaterdag 22 september
9 uur • 6 euro

HUBERT DAMEN • PLATERO EN IK
Vrijdag 28 september 
20 uur • 10 euro|12 euro
Muzikale en poëtische avond rond dichter
Juan Ramón Jiménez

BIODROOM • SLOTFEEST
Zaterdag 29 september
12 uur • gratis
De gemeenschapstuin op Linkeroever wordt
feestelijk afgesloten met een familiedag vol
leuke activiteiten, workshops en optredens
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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 15 juli tot en met 

15 augustus

Vanaf september kan je 

weer iedere vrijdag terecht 

in coStA voor soep 
Heerlijk verse soep met brood, 

met veel liefde gemaakt door 

een coStA-vrijwilliger. 

Geserveerd vanaf 12 uur

1 euro per kom

Augustus
CAMPING COSTA – CULTUURMARKT 
Zondag 26 augustus
11 tot 18 uur • gratis 
Op de Sint-Andriesplaats: het cultureel
aanbod voor 2012-2013 van alle culturele
centra

Programma coStA augustus/september

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans
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CAMPING COSTA

MARHA!TENTATIEF
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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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Bent u in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen al eens met je hoofd tegen een muur van

purper gelopen? Laat jij je liever vervoeren door een knalgele megaruimte op haar paas-

best? Is die rode gloed die door de kerk schijnt er voor de fun of zit er meer achter?

Waar komt de rode confettiregen op Sinksen vandaan en waarom worden de levenden een

keer per jaar in de zwarte rouwkapel verwacht? Hoe kleurrijk is de garderobe van On-

ze-Lieve-Vrouw en van de pastoor?

Wenst u meer te weten over ‘ Kleur in de Kerk’  kom dan naar de gratis themawande-

ling o.l.v. Pastoor Rudi Mannaerts. Ingang via de Waaistraat, 2000 Antwerpen. Geen

inschrijving vooraf. Hartelijk welkom !

vzw Sint-Andries 2000, Sint-Andriesstraat 7/4, Antwerpen

Kleur In de kerk
themawandeling

Sint-Andrieskerk

14 augustus 2012 om 14.30u 

Eindelijk is het zover
Na 30 jaar zal op vrijdag 6 juli vanaf 18u30 het nieuwe Munthof geopend worden

Jubileumjaar – 50 jaar – Antwerpse Bisdom. Het
concert op woensdagmiddag 15 augustus,
staat opnieuw geheel in het teken van de vie-
ring van Maria ten Hemelopneming met een
kleine ommegang onder aanvoering van de
pastoor van de St.-Andrieskerk, kunsthistoricus
Drs. Rudi Mannaerts. Het mag gezien worden
als een der hoogtepunten in de lopende succes-
vol gehouden zomerserie 'Vrije Inloopconcerten
voor Jong Amateur Talent' onder de muzikale
leiding van concertzanger Dr. Hc. Mus. Pieter
Vis. 
Als bezoeker van dit concert kunt u naast in-
breng van instrumentale intermezzi, solozang
en koorzang ook zelf meezingen met de be-
kendste Vlaamse Marialiederen. Het is juist
door deze mooie verzen van alle tijden dat de
plechtige ommegang vooraf op deze kerkelijke
hoogdag (in de Antwerpse volksmond ‘Moeder-
kesdag’ genoemd) honderden mensen van
heinde en verre weet te trekken. Zo bleek dat op
het eerste Mariaconcert van 13 augustus 2011
meer dan 650 bezoekers uit Vlaanderen naar de
Sint-Andrieskerk kwamen. Doordat steeds min-
der van dit soort kerkconcerten worden georga-
niseerd, kan men er al vrijwel verzekerd van zijn
dat de St.-Andrieskerk weer vol zal geraken. Alle
eer gaat daarom uit naar de bas-baritonzanger
Pieter Vis die deze muziektraditie 25 jaar gele-
den zowel in Nederland als in Vlaanderen op de
kaart heeft gezet.

Solozang, koorzang
instrumentaal en samenzang
Het concert begint met een korte processie van
het Mariabeeld. Pastoor Mannaerts heeft de
grijze muren van dit historische Godshuis weer

Viering van Maria ten Hemelopneming
‘De mooiste Marialiederen van alle tijden’ 
o.l.v. Pieter Vis met een kleine plechtige ommegang
Woensdag 15 augustus 2012 om 15 uur Sint-Andrieskerk

kleur weten te geven en met zijn welluidende
stem. Het R.-K. Dameskoor v.d. St. Antoniuspa-
rochie uit Dordrecht o.l.v. Wendeline Wilmink is
weer aanwezig. De soli en duettenzang worden
door de Mechelse pianist en zanger Michel As-
selmans samen met Laure Campion, sopraan,
en met Pieter Vis ingevuld. Naast instrumenta-
le afwisseling door de 18-jarige getalenteerde
pianist Pieter-Jan Koninckx en Dirk Van Bel, vio-
list, die enkele werken zullen spelen van de
toondichter Petros Psaris vertolken zij nog be-
kende Marialiederen. De in Oezbekistan gebo-
ren en ruim 10 jaar in Antwerpen wonende con-
certpianiste Albina Skvirskaya (zij speelt al 5
jaar op de georganiseerde concerten van de El-
za Vis-De Clercq Stichting) zal naast de ver-
maarde Antwerpse toetsenist Dirk Baert weer
van de partij zijn. Beide musici verzorgen de pi-
ano- en orgelbegeleiding bij de samenzang.
Voor de tweede jaar werkt de Elza Vis-De Clercq
Stichting in de zomer samen met de vzw St.-
Andrieskerk 2000. De in Nederland in 1989 op-
gerichte maar ook in Vlaanderen actieve cultu-
rele organisatie staat vanaf het begin onder

voorzitterschap van haar oprichter Pieter Vis. In
de afgelopen 10 jaar heeft hij als schoonzoon
van de Vlaamse volksdichter Dr. René De Clercq
8 jaar diens liederen gepromoot tijdens de zo-
merconcerten in de St.-Carolus Borromeuskerk.
Deze succesvolle serie ‘Vrije Inloopconcerten
met jonge talenten uit Vlaanderen en Neder-
land’ trok ruim 49.000 bezoekers naar de Sint-
Andrieskerk. In de Scheldestad wordt dit Gods-
huis ook wel genoemd ‘Kerk der Armen’ (Paro-
chie van Miserie). Op 9 december zal ter gele-
genheid van het 23-jarig bestaan van de Elza
Vis-De Clercq Stichting haar traditionele kerst-
concert weer worden gehouden. Pieter Vis zegt

dat het mede komt omdat de 13de eeuwse St.-
Andrieskerk een mooie akoestiek heeft en zich
uitstekend leent voor zowel vocale, liturgische
als klassieke concerten.

Van 14 juli tot 25 augustus 2012 vindt voor de
tweede maal het ‘Klassiek festival Jong
amateur talent uit de Lage Landen’ plaats.
Van Joodse – Jiddische volksliederen tot
klassieke zang.

www.topa.be – www.ovv.be

emmavanderkaden@skynet.be
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Verenigingen:
“Kondig uw
activiteiten 
aan !!!!”

“Bezorg ons een
verslag en 

foto’s van uw
activiteiten.”
Mailen naar
paul_struyf
@skynet.be

Stuurgroep Sint-Andries kiest nieuw bestuur in september

Terwijl Jo een meer timide inborst heeft is Nico on-
dertussen, omwille van zijn doorgedreven engage-
ment als wakkere burger, een van de bekendste on-
dernemers van Antwerpen geworden. Hij is dan ook
voorzitter van Unizo Antwerpen Stad, voorzitter van
Kammenstaat United en van de Handelaarsvereni-
ging van de Nationalestraat. Hij is actief betrokken
bij de burgerparticipatiebewegingen, Beleef Ant-
werpen en Antwerpen aan 't Woord en op vrijdag
10 november 2009 werd hij door Minister van Ar-
beid Joëlle Milquet benoemd tot sociaal rechter bij
de Antwerpse Arbeidsrechtbank waar geschillen
over ontslagen, werkloosheidsvergoedingen en
OCMW-steun worden behandeld. 

Districtsraad
Volckerijck was enige tijd lid van Groen!, waar hij de
groene zelfstandigen oprichtte en werd voor die
partij ooit verkozen voor de Antwerpse Districts-
raad. Hij nam zijn mandaat echter niet op omdat de
partij, naar eigen zeggen, te weinig oog had voor
groene economie en omdat er volgens hem geen
echte interne democratie was. Ook de Visaperikelen
ten tijde van het burgemeesterschap van Leona De-
tiëge, waar twee schepenen van de Groen! waren
bij betrokken, deed hem besluiten zich niet langer
bij deze partij te engageren.

Begeesterd
Daarmede verloor de partij een fel begeesterde mi-
litant die uiteindelijk een eigen koers ging varen.
Want wat je over Nico ook kan zeggen, hij is de man
geworden van vele actiegroepen die Antwerpen
grondig hebben veranderd omdat hij het talent be-
zit lokale politici vanuit die actiegroepen onder
druk te zetten en hen te dwingen hun beleid bij te
sturen. Als voorzitter van de Stuurgroep Sint-An-
dries slaagde hij erin de groep uit te bouwen tot
een beweging waar de lokale be-
leidsvoerders rekeningen mee
moeten gehouden. En zodoende
wordt Nico Volckerijck ook wel
eens door de Antwerpse politici
als de burgemeester van Sint-An-
dries benoemd.

Apocalypse No!
Zijn inzet voor de wijk  begon
toen hij zich verzette tegen het
overmatig gebruik van de politie-
helikopter in de Antwerpse bin-
nenstad met zijn groep Apocalyp-
se No! Hij stond ook op de barri-
cade om de Kammenstraat auto-
luw te krijgen. Als voorzitter van

Kammenstraat United kon hij het district overtui-
gen fietsers, voetgangers en shoppers prioriteit te
geven bij de heraanleg en zo werden de plannen
voor de straat uiteindelijk hertekend zodat ze de
blitze straat kon worden die ze vandaag de dag is.
Als voorzitter van Unizo Antwerpen Stad blijft hij
zich bovendien verder profileren als pleitbezorger
van autoluwe winkelstraten.

Pulcinella
Toen de Vlaamse Regering de plannen bekend
maakte om op het Bogaerdepleintje een jeugdher-
berg te bouwen en het pleintje dreigde te verdwij-
nen, was het alweer Nico die de publieke opinie mo-
biliseerde om zich tegen het verdwijnen van het
Poesjenellenpleintje te verzetten en te verhinderen
dat de ganse plek zou worden volgebouwd. Met
succes, want het pleintje werd zopas terug aan de
buurt gegeven en op verzoek van Nico, ondertussen
voorzitter van de Stuurgroep Sint-Andries gewor-
den, werd de nieuwe jeugdherberg ‘Pulcinella’ ge-
doopt, naar één van de historische poesjenellen van
de wijk ten tijde van Hendrik Conscience.

Paul Struyf
Na iets meer dan zes jaar voorzitterschap van de
Stuurgroep Sint-Andries geeft Nico Volckerijck zijn
mandaat nu door, al is er voorlopig nog maar één
kandidaat onder de ruim dertig actieve leden die de
Stuurgroep telt, die zich gemeld heeft om de fakkel
over te nemen.  Ondervoorzitter Paul Struyf  wil lie-
ver zijn huidig mandaat behouden. Met Paul vorm-
de Nico een sterk functionerend team die heel wat
opmerkelijke realisaties die de wijk ten goede komt
op hun palmares mogen schrijven. Het Lode Se-
bregtspark is er een van of het ondersteunen van de
acties voor het behoud van het Munthof, dat uitein-
delijk gedeeltelijk openbare ruimte kon blijven en
deze zomer, net als het Bogaerdepleinte aan de be-
woners werd teruggeven.

Burgerparticipatie
Beiden waren betrokken bij het creëren van buur-
tantennes waar bewoners en handelaars zeer snel
kleine en grote problemen in de wijk kunnen signa-
leren zodat ze kunnen worden aangepakt. Ze heb-
ben zich samen verzet tegen het afsluiten van het
straatje aan de Riemstraat, naast café De Vismijn,
waar een onwettelijke en onsympathieke enclave
werd neergepoot. Maar hun voornaamste realisatie
is dat toch ze tijdens hun mandaat de Stuurgroep
Sint-Andries hebben uitgebouwd tot een instru-
ment waar burgerparticipatie mogelijk wordt ge-
maakt. Tijdens de maandelijkse openbare vergade-
ring  krijgen alle inwoners van de wijk de kans pro-
blemen aan te kaarten en uiteraard structurele
voorstellen te doen. En zodoende kon de Stuur-
groep uitgroeien tot een actief orgaan dat heel wat
invloed kan uitoefenen op de politiek.

Dictatoriaal
Met Nico verliest de Stuurgroep Sint-Andries straks
wellicht een getalenteerde voorzitter. Zijn verbale
kwaliteiten en zijn eigenschap om zeer snel de pers
en dus ook de publieke opinie te bespelen waren
vaak handig om bepaalde zaken te versnellen. Hij
doet dat trouwens op dit ogenblik met de actie voor
het behouden van het Modemuseum in de wijk of
door het permanent opvolgen van de werken in de
Nationalestraat:  “Sommige mensen vinden mijn
beleid soms dictatoriaal,” zegt de man, “maar ik ben
een democraat in hart en nieren hoor.  Door mijn
mandaat als voorzitter van Unizo Stad Antwerpen
en als voorzitter van de handelaarsverenigingen
wordt deze indruk misschien nog versterkt, omdat
ik het imago aanreik overal mijn zeg in te willen
hebben. Anderzijds is het een beetje mijn aard. Ik
ben nu eenmaal een anarchistisch ingestelde libe-
raal en in zekere zin een bewuste burger die niet
bang is van politiek, ook al ben ik niet bij een partij
aangesloten.”

Loslaten
“Maar ik wil nu ook niet eeuwig voorzitter van alles
en nog wat blijven. Bovendien zijn het in oktober
gemeenteraadsverkiezingen. Een goede aanleiding,
dachten we, om ook de Stuurgroep Sint-Andries te
vernieuwen. Ik kan heus wel dingen loslaten hoor
en nu ik naar de vijftig ga wil ik toch wel een aantal
mandaten afbouwen. Ik hoop alleen dat mijn opvol-
ger iemand is die de Stuurgroep Sint-Andries nog
sterker kan maken zodat de wijk kan blijven wegen
op het lokale beleid. Er is trouwens nog heel wat
werk te doen. De parking naast de gevangenis in de
Begijnenstraat zou terug een parkje moeten wor-
den en ook de Rijkswachtkazerne die staat te ver-
krotten,  zou toch moeten kunnen gebruikt worden
voor sociale woningbouw, liefst met een gedeelte-
lijke openbare ruimte voor de omwonenden. De
strijd tegen het sluikstort en andere  hinderlijke toe-
standen in de buurt gaat ook verder. Deze hardnek-
kige problemen vergen een alerte, bijna dagelijkse
opvolging. En dan is er ook de heraanleg van de
Scheldekaaien die een grote invloed op de Sint-An-
drieswijk zal hebben. Ook in dit dossier moeten we
waakzaam blijven. Mijn opvolger zal zich dus niet
vervelen hé.”

Actief
Nico Volckerijck blijft na de verkiezingen van het
nieuwe bestuur lid van de Stuurgroep van Sint-An-
dries en zal ook actief in de wijk blijven via zijn func-
ties bij de handlaarsverenigingen en Unizo Antwer-
pen Stad. Hij kan in ieder geval samen met Paul
Struyf  terugblikken op een meer dan geslaagd
voorzitterschap. Met de heropening van het Munt-
hof en het  Bogaerdepleintje mag hij dus best tevre-
den afscheid nemen.

(ldl)  

Nico Volcerijck (48) geeft
in september 2012 zijn
mandaat als voorzitter
van  de Stuurgroep Sint-
Andries ter beschikking.
Deze flamboyante zoon
van een Griekse immi-
grant baat al achttien jaar
samen met zijn man, Jo
Pattyn, de Fans uit, een
winkel voor jongerenkle-
dij, punk en rocktoestan-
den in de Kammenstaat.
Beiden heren wonen
boven hun winkel waar ze
twee pleegzonen groot-
brengen en enkele eigen-
zinnige huisdieren hou-
den. 

Terugblik met ontslagnemend voorzitter Nico Volckerijck 


