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We zijn natuurlijk allemaal winnaars, maar sommi-
gen soms iets meer dan anderen. Op 26 januari 2013
werden in het coStA de namen bekendgemaakt van
de winnaars van de Gouden-Neusviering van 2013,
een soort Oscars voor verdienstelijke bewoner en
vereniging van de wijk Sint-Andries. Het was dit jaar
de 10de editie van dit wijkfeest. De voorbije jaren
passeerden op die manier vele bekende en minder
bekende figuren op het podium van het Cultureel
Ontmoetingscentrum Sint-Andries (CoStA). Josée
Wyns, Jos Thijs, John Moussiaux, Lutje Visterin, Ma-
ria Van Kerckhove, Miel en Betty Vermeulen, Harry
Lescrinier en Peter Cuypers behoorden tot de bewo-
ners die een miniversie van de lokale poppenmario-
net ‘de Neus‘, uit het Poesjenellentheater in ont-
vangst mochten nemen. Bij de verenigingen vielen
de afgelopen jaren onder meer Sportief Sint-Andries,
BOTA, Sint-Andries Herleeft!, Sint-Andries 2000 en
Sint-Egidius in de prijzen en voor de categorie amb-
tenaar/politicus werden eerder Linda Chuffart, Poli-
tie Zone West, de Stadsreiniging, Buurtregisseur Carl
van de Genachte en Opsinjoren verkozen.
Na het eerste deel van het optreden van Hans Mor-
telmans & Groep, vroeg presentator Sacha Van Wie-
le (Gazet van Antwerpen) de voorzitter van de
Stuurgroep, Nico Volckeryck, op het podium voor
een woordje uitleg bij deze prijsuitreiking. Die situ-
eerde de Neus als een van de belangrijkste Ant-
werpse Poesjenellenfiguren. Het gaat om een mari-
onet met een vrij grote neus die hij graag in allerlei
zaken steekt en de Neus feest ook graag – twee be-
langrijke eigenschappen voor een bewonersgroep,
volgens de Stuurgroep Sint-Andries.  Na wat brood-

jes en een kommetje soep werd het tijd voor de na-
men …  (tromgeroffel) …
In de categorie ‘Bewoners’ kreeg Relinde De Bouck
de Gouden Neus, Evie Vergauwen zilver en Linda
Torfs brons. Het was voor weinigen een verrassing
dat Relinde met goud ging lopen.  Als er iemand in
de wijk is wie je altijd kan rekenen, dan is het Relin-
de wel. Met een grote sociale bewogenheid en opti-
mistische houding zet zij haar schouders onder vele
initiatieven. Zij is ook bijzonder bescheiden en dat
siert haar. Alleen was zij nu zo bescheiden dat ze en-
kel naar de Gouden-Neusviering wilde komen om
mee te helpen, niet om een prijs in ontvangst te ne-
men. Die avond nam dus een vriendin van Relinde
de honneurs waar. Het beeldje heeft intussen wel
een plaatsje bij Relinde thuis.
In de categorie ‘Verenigingen’ kaapte Turnkring de
Hoop de eerste prijs weg. Het Wijkgezondheidscen-
trum en de Markt van Morgen, allebei erg gewaar-
deerd voor hun inzet, waren eveneens in deze cate-
gorie genomineerd. De voorzitter van Turnkring De

Hoop nam de prijs in ontvangst en wees op de jaar-
lijkse toename van het aantal leden, wat het belang
van sport in de wijk onderstreept. Mens sana in cor-
pore sano.
Uitzonderlijk wenste de jury, onder voorzitterschap
van Daniëlle Leysen, dit jaar 2 extra prijzen uit te rei-
ken als een bijzondere onderscheiding, een soort
life-time-achievement award. Lea Alvarez van Dans-
studio Garcia Lorca en absoluut geen onbekende op
het podium van het coStA kreeg deze waardering
voor haar jarenlange inspanningen om de wijk aan
het dansen te krijgen. De passie voor Flamenco en
Sevillanas, voor de kunsten in het algemeen en in
het bijzonder voor de Spaanse dichter Federico Gar-
cia Lorca, deelt zij intussen met velen in de wijk. 
Ook aan Greta werd deze prijs overhandigd als pos-
tuum eerbetoon aan haar onlangs overleden man,
Bob Verbeeck. Als voorzitter van Buurtgroep Open
Tuin organiseerde Bob allerlei evenementen om de
mensen samen te brengen. Beiden kregen een li-
thografie van kunstenaar Thomas Roman en wer-
den in de bloemetjes gezet.
Dan volgde traditiegetrouw de zoete receptie – te-
gen de verzuring - en was het tijd voor meer muziek
van Hans Mortelmans & Groep. Net als de vele zoe-
tigheden, werd ook de muziek - vaak vergeleken
met die van Wannes Van De Velde - zeer goed ge-
smaakt.
Ook dit jaar konden de aanwezigen, met dank aan
Pierre Van den Bergh van Sint-Andries Herleeft!, een
bezoek brengen aan de Gouden-Neustentoonstel-
ling in het coStA.

En de winnaars zijn ...

Steun onze Gazet 
BE74 9730 8592 9607

                                    

Met de steun van:

Gouden Neuzen 2013

De originele grote versie van het beeldje dat
de winnaars mee naar huis krijgen, staat te
pronken op het Neuzenpleintje, opzij van de
Nationalestraat. Ine Peetermans is de beeld-
houwster ervan. Zij zorgt elke Gouden-Neus-
editie ook voor de kleine Neuzebeeldjes. Ter
gelegenheid van deze 10de editie kreeg de
Stuurgroep ook een groot formaat van de
Neus cadeau. Deze zal permanent in het
coStA te bezichtigen blijven. 

VLNR: Nico Volckeryck (voorzitter stuurgroep), Daniëlle Leysen (voorzitter jury), Paul Struyf (vice-voorzitter stuurgroep), Greta Bollen (echtgenote Bob Verbeeck), Tom
Van den Borne (districtschepen), Lea Alvarez (Dansstudio Garcia Lorca), Koen Kennis (schepen), Evi Vergauwen (bewoonster), M o Vanderborght , Maurice Duyt -
schaever (turnkring De Hoop), Sonia Thuy (bewoonster)
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Adverteer in
Gazet van Sint-Andries
Contacteer Nico Volckeryck
0496 25 97 45
nico.volckeryck@telenet.be
4 advertenties (1 jaar): klein = 120 euro, middel-
groot = 195 euro, groot = 300 euro. Achterpagi-
na en speciale maten, vraag info aan Nico.
Verschijnt om de drie maanden: maart, juni,
september en december.

Werk mee 
aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 81 verschijnt in juni
2013. Artikels en aankondigingen binnenstu-
ren voor 10 juni 2013 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 het coStA op:
24 april, 29 mei, 26 juni 20 u. In juli en augustus
is er geen Stuurgroep. In Augustus is er enkel
Straatantennes op 28 augustus. De Stuurgroep
wordt om 19 u voorafgegaan door de vergade-
ring 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: Walter Van den
Bulck, Ann Mares, Paul Struyf, Jos Thijs, Nico
Volckeryck, Anke Jochems, Marlies Van Bael.
Foto’s: Jos Thijs, John Moussiaux, Paul Struyf,
Luis Munoz, Silke Renty, Paul Struyf, Julie Ver-
linden.
Lay-out: Peter Cuypers,  www.Anthologie.be

Brrrr, wat is het toch koud!  Muts, sjaal, handschoe-
nen, winterjas … Kledij die we normaal gezien deze
tijd van het jaar eindelijk weer voor lange tijd heb-
ben kunnen opbergen, is nu nog dagelijkse kost. Vo-
rig jaar werd al in het voorjaar de 20 graden opgete-
kend. Het helpt niet om erover te zeuren, maar wat
snakt iedereen naar de lente!  De eerste zonnestra-
len tonen zich en meteen zitten de bankjes op het
Muntplein vol. Zelfs op het gras hebben al moedige
jongelingen een kleedje gespreid om ten volle de
eerste zonnestralen op te vangen ... om daarna – zo-
dra de zon verdwijnt – weer snel naar huis te spur-
ten en achter de verwarming te kruipen. De paasei-
tjes kraakten niet alleen, omdat de chocolade vers
en Belgisch was …

Het heeft nu lang genoeg geduurd en OK, sneeuw
is mooi, maar ‘enough is enough’ en ‘trop is te veel’.
Ja, wij zijn er helemaal klaar voor. Laat dus maar ko-
men die positieve temperaturen en bloesems en
frisse kleuren … en waarom ook niet: ‘het lentege-
voel’. Wat dat ook is, het is welkom.
Het was ook lang wachten op de tram in de Natio-
nalestraat. In het oorspronkelijke tijdschema was
voorzien dat die eind december opnieuw zou rijden,
maar de heraanleg van de straat liep behoorlijk wat
vertraging op. Onvoorziene hindernissen, weersom-
standigheden en wellicht ook wat ‘wet van Mur-
phy’ zorgden ervoor dat de planning volledig dien-
de te worden omgegooid. Opeenvolgende fases 1, 2
en 3 werden gelijktijdige projecten, om toch de
einddatum van de oplevering niet in gedrang te
brengen. Met veel ongemakken voor de bewoners
en de handelaars tot gevolg, maar hopelijk zullen zij
na de heraanleg dubbel en dik beloond worden
voor hun geduld.  De hamvraag is natuurlijk of de
prijs uiteindelijk niet te hoog was. Een aantal onder-
nemers heeft intussen immers het loodje moeten
leggen. Daarvoor waren niet alleen de werken ver-
antwoordelijk – de financiële crisis doet zich ook
hier gevoelen en dan betekent een grootschalige en
langdurige bouwwerf als die in de Nationalestraat
voor sommige ondernemers helaas de doodsteek.
De tram rijdt dus sinds vorige week weer, alsof hij

nooit weggeweest is. Het is nog wel oppassen, want
wij waren intussen wel gewend aan wandelen op de
rijweg. De volledige straatbreedte was heel even
voor de flanerende voetganger, weliswaar gedeeld
met bouwvakkers, -voertuigen en -materiaal. 
Het einde van de werken is nu echt in zicht en er
wordt al een feestje voorbereid om de nieuwe Na-
tionalestraat plechtig te openen. Iedereeen is wel-
kom op 1 juni in de Nationalestraat en ook de Kam-
menstraat en de Steenhouwersvest vieren mee.
Daar zal ook een glas worden geheven op het feit
dat het Modemuseum in Sint-Andries blijft. Dat zag
er vorig jaar immers anders uit. Het Modemuseum
weg uit het hart van de modewijk? De acties om
deze absurde gedachtengang tegen te gaan, heb-
ben vruchten afgeworpen en beleidsmakers geluk-
kig het roer doen omgooien. 
Toegegeven, deze editie van de Gazet van Sint-An-
dries is er ook later dan gepland. Deze krant is het
werk van vrijwilligers. Altijd handen te kort. Dus wie
zich geroepen voelt om mee de schouders onder de
volgende editie te zetten, is meer dan welkom. In-
terviews, activiteiten verslaan, interessante artikels
schrijven ... Inspiratie en inzet worden met open ar-
men ontvangen.
De tram is er nu, de gazet ook, nu de lente nog ...
warme groet

Nico en Ann

De tram is er al, de gazet nu ook ... maar wat met de lente?
Edito

w
w

w
.st

uu
rg

ro
ep

si
nt

an
dr

ie
s.b

e

In 2001 werd de oude kleuterschool afgebroken en
werd de gevel van deze woningen  van Woonhaven
met zwarte plastiek afgetimmerd. De bewoners uit
de aanpalende appartementen voelden het onmid-
dellijk in hun energiefactuur dat de zijgevel plots
een buitenmuur geworden was. Er is geen enkele
isolatie voorzien in deze buitenmuur.
In 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslin-
dende woningen meer. Dit is één van de strategi-
sche doelstellingen die de Vlaamse regering zich-
zelf oplegde om de co2-uitstoot te verminderen.
Over 7 jaar is het zover en moet er een einde aan
het tijdperk van de energieverspillingen komen.
Is het niet verstandig om eerst isolatie en pas dan
het kunstwerk aan te brengen?
Het wordt dan een win-winsituatie, zowel voor het
milieu als voor de bewoners die een lagere energie-
factuur zullen betalen.

Eerst de isolatie dan de kunst?
De slordige zijgevel aan
het Pagadderpleintje
wordt opgeknapt. Sche-
pen Heylen wil dat er een
kunstwerk komt.

Ondanks de koude NO-wind kwamen 150 kinderen enthousiast de 6 opdrachten vervullen om 6 stempels
op hun kaart te krijgen. Met die
kaart kregen ze van de Paashaas
van dienst een pak lekkere cho-
coladen eieren. 
Alle kinderen haalden de eind-
streep. Vanop de evenwichtsbalk
een blikje in de blikvanger wer-
pen, hoogspringen tussen 2 hol-
le-bolle-willems, de bal in de
mond van een heel grote holle-
bolle-willem sjotten, paaseikes
schilderen en springen op de
bouncers.
Binnen in het bewonerslokaal
was het vollen bak. Hier was het
lekker warm en genieten van
koffie met taart.

Paaseikes rapen met Holle Bolle Willem
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Sedert begin dit jaar ben jij voorzitter
van het districtscollege. Kun je jouw
ploeg even voorstellen?
Drie partijen vormen de bestuursploeg van het dis-
trict Antwerpen: de N-VA, Groen en Open VLD. Naast
mijn taak van voorzitter van het college, ben ik ook
bevoegd voor burgerlijke stand, financiën, Opsinjo-
ren, feestelijkheden en jumelages. Partijgenoot Paul
Cordy is bevoegd voor mobiliteit, jeugd en openbaar
domein. De schepen van cultuur, sociale zaken en se-
nioren is Lieve Stallaert van Groen. Tom Van den Bor-
ne, eveneens van Groen, heeft groendomein, leefmi-

lieu, communicatie, stede-
lijk wijkoverleg en ontwik-
kelingssamenwerking in
zijn portefeuille steken. De
vijfde districtsschepen is li-
beraal Willem-Frederik
Schiltz. Zijn taken zijn lokale
economie, veiligheid, sport,
participatie en markten en
foren. Elk van ons is super-
gemotiveerd om de volgen-
de zes jaar het beste van
zichzelf te geven om van
het district een bruisende,
levende en aangename
omgeving te maken.

Wat wenst het
districtscollege
concreet te
realiseren? En in
het bijzonder
voor de buurt van
Sint-Andries?
De Sint-Andriesbuurt heeft
de laatste tijd met het
Boogaardeplein en de Na-
tionalestraat al enkele seri-
euze werven over zich heen
gehad. En met de heraan-
leg van de Scheldekaaien
komt er nog een intensieve
periode van werken aan.
Nieuwe grote projecten
gaan we niet plannen, de
buurt is wellicht aan wat
rust toe. We willen wel
maximaal inzetten op het
onderhoud van de wegen
in de buurt. Daar is een in-
haaloperatie nodig. Straten
als de Pompstraat of de
Steenhouwersvest moeten
aangepakt worden.

De werken in de
Nationalestraat
schieten goed op.
Wat mogen we
verwachten?

Eindelijk! Wij hebben dit dossier geërfd van
het vorige college. Ik besef dat er in het verle-
den een en ander is misgelopen met de wer-
ken in de Nationalestraat. Maar eens de wer-
ken gedaan zijn, organiseren wij samen met
de plaatselijke handelaars een groot buurt-
feest. Ik kijk er al enorm naar uit. Afgevaar-
digden van de Nationalestraat besloten om
een overleg op te zetten met de studenten
van de Karel de Grote Hogeschool en mede-
werkers van de dienst Feestelijkheden van
het district. De studenten hebben in op-

dracht van de winkeliersvereniging een plan ge-
maakt voor het openingsfeest en het idee is om
hen samen hierover met een open visie te laten
overleggen. Hopelijk wordt het in juni een tof feest
en weten buurtbewoners, handelaars en bezoekers
de verfraaiingswerken te waarderen. Het is de be-
doeling om de Nationalestraat meteen ook als mo-
dewijk te promoten.

U zet in op burger- en buurtparticipatie.
Hoe ziet u dat?
Tijdens onze onderhandelingen sprak ik met de
partners af om de Antwerpenaar opnieuw actief bij
het beleid te betrekken. Samen hebben wij de am-
bitie de band met de Antwerpenaar opnieuw aan te
halen. Iedereen moet zich thuis voelen in ons dis-
trict. Daarom moeten mensen zich betrokken voe-
len bij het bestuur, vinden wij. Daarom willen wij
hen er dan ook actief bij betrekken. De burger staat
voor ons centraal.
Actieve participatie wordt één van de centrale sleu-
telwoorden in ons beleid.  Dat lijkt mij bijzonder
waardevol te zijn. Ik ben er namelijk van overtuigd
dat er opnieuw veel meer naar de Antwerpenaar
moet geluisterd worden. Als men meer inspraak
krijgt, dan stimuleert dat de actieve betrokkenheid
van elke inwoner bij zijn of haar dagelijkse leven. Dit
geeft ook de gemeenschapsvorming in onze stad
een enorme duw in de rug. Zo installeren wij een
vliegend college. Een primeur voor de Koekenstad.
Met het volledige college trekken wij naar de wij-
ken om te luisteren naar de bedenkingen en op-
merkingen van de bewoners. Wij passeren zeker
ook in Sint-Andries.
Deze participatie wil het districtscollege ook aan-
moedigen door het plaatselijke cultuurbeleid te on-
dersteunen. Deelnemen aan lokale culturele activi-
teiten is één van de manieren om buurten en wij-
ken om te vormen tot levende gemeenschappen.
Niet alleen het plaatselijke cultuurbeleid gaan wij
steunen, maar zeker ook de werking van de vele
buurtverenigingen en initiatieven van buurtbewo-
ners. Zij dragen immers zeer hard bij tot het vormen
van een kostbaar samenlevingsweefsel. Dat is bij-
zonder belangrijk, omdat het iedereen helpt, in ie-
ders verscheidenheid, zich thuis te laten en kunnen
voelen in ons district.

Wie is Zuhal Demir?
Interview met de voorzitter van het districtscollege

In 1980 werd ik geboren in
Genk als derde van vijf
kinderen. Midden jaren
zeventig emigreerden mijn
ouders richting Limburg. Na
mijn rechtenstudies in
Leuven verhuisde ik naar
Antwerpen. Ik woon in de
buurt van het Stadspark
waar ik af en toe ga joggen
of wandelen om mij even te
ontspannen.

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. 02/228 51 18

Bij ons bent u aan het juiste adres

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans
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“StampMedia wordt
door de Vlaamse
Vereniging voor
Journalisten erkend 
als Algemeen 
Nieuwsmedium.”

Jongeren, iedereen heeft er zijn of haar eigen beeld
van. Volgens sommigen zijn zij oppervlakkig en we-
reldvreemd. Bacchanalen zijn tof, maar wie Kris Pee-
ters is, blijft een grote vraag. Een ander beeld is dat
van de typische 'hangjongere' die zijn dagen op een
bankje voor je deur spendeert en af en toe zelfs een
sigaretje rookt. De media bevestigen deze stereoty-
pen. En dat is jammer. Jongeren worden door som-
mige media namelijk niet altijd op een correcte ma-
nier in beeld gebracht. C.H.I.P.S. StampMedia wil
daar verandering in brengen door jongeren een
stem te geven in de
media. StampMedia
is dan ook niet zo-
maar een persagent-
schap. Jongeren ma-
ken er het nieuws
door artikels te schrij-
ven, videoreportages
te maken en foto's te
publiceren. Dat nieuws sturen ze dan de wereld in.
Naar iedereen die het lezen, horen of zien wil. Op
die manier hoopt 'Stamp' de berichtgeving over jon-
geren te corrigeren. 
Intussen wordt StampMedia door de Vlaamse Ver-
eniging voor Journalisten (VVJ) erkend als 'alge-
meen nieuwsmedium'. Reporters die voldoen aan

enkele strenge voorwaarden krijgen een StampMe-
diaperskaart. Daarnaast worden er jaarlijks een
tiental dossiers van StampMediareporters opge-
maakt die aanspraak kunnen maken op een officië-
le persmedewerkerskaart.

Jongeren voorbereiden
Naast het publiceren van nieuwsartikels worden de
jonge reporters voorbereid op het professionele le-
ven. Jongeren kunnen deelnemen aan workshops
en masterclasses en er is individuele begeleiding.

Niet alleen worden de journalistieke skills aange-
scherpt, ook het uitbouwen van een portfolio is be-
langrijk. Tal van jonge 'Stampers' hebben mede
dankzij hun uitgebouwde portfolio al een job ge-
vonden in de media. Bovendien worden heel wat ar-
tikels overgenomen door reguliere media als
Knack.be, mo.be, hbvl.be, nieuwsblad.be en tal van
andere nieuwssites.

Falen is een feest
Ervaring is niet belangrijk. Elke jongere, ongeacht
afkomst of opleiding, tussen 16 en 25 jaar oud kan
zich aansluiten bij StampMedia. Op de redactiever-

gadering die elke woensdagavond gehouden
wordt, kunnen zij ideeën naar voor schuiven voor
artikels of reportages. Vervolgens wordt het idee
omgezet in een concreet plan: “Wie ga je intervie-
wen? Welk materiaal heb je nodig? Waar wil je
naartoe?” De jonge reporters kunnen gebruik ma-
ken van foto- en videocamera's. Het spreekt voor
zich dat niet iedereen van meet af aan geweldige
artikels schrijft of fantastische foto's maakt. Daar-
om worden zij gecoacht, zodat ze stevig in hun
schoenen staan en klaar zijn voor de harde buiten-
wereld. Dat betekent niet dat falen verboden is. Fa-
len is bij StampMedia een feest. Uit falen kun je le-
ren. Je komt er alleen maar sterker uit.

PIDMAG
Twee keer per jaar brengt StampMedia een maga-
zine uit: Print Is Dood Magazine of  PIDMAG. Stam-
pers werken gedurende één week onder begelei-
ding van een gasthoofdredacteur zoals Gie Goris
(Mo Magazine), Douglas
De Coninck (De Morgen) of
Lex Moolenaar (Gazet van
Antwerpen). PIDMAG be-
handelt steeds een onder-
werp waar jongeren mee in
aanraking komen of geconfronteerd worden, zoals
GAS-boetes of werkloosheid. De PIDMAG rond GAS-
boetes zorgde zelfs voor commotie in de politieke
wereld, waar drie parlementaire vragen werden ge-
steld.

Hyperlokaal.TV
Eind mei brengt C.H.I.P.S. vzw, de overkoepelende
vzw waar o.a. StampMedia onder valt, Hyperlo-
kaal.TV naar de wijk Sint-Andries. Hyperlokaal.TV is
een project waarbij een wijk voor één dag het on-
derwerp én decor wordt voor een talkshow met de
buurtbewoners. Dit jaar viel de keuze op de Sint-An-
drieswijk. Decor mag u wel zéér letterlijk opvatten:
de woonkamer van een wijkbewoner wordt omge-
toverd tot de studio van waaruit de talkshow wordt
uitgezonden. Tegelijk wordt buiten het huis de uit-
zending live geprojecteerd. Heel de wijk kan komen

kijken naar een heleboel interviewtjes en op voor-
hand opgenomen reportages. Sint-Andries presen-
teert zich op die manier aan de wereld zoals de wijk
het zelf wil. De opnamedag valt dit jaar op 25 mei.
U kunt die dag zelf kennismaken met de jonge wol-
ven van StampMedia.
Maar dat kan natuurlijk ook elke dag in het Media-
huis. En zeker als je tussen 16 en 25 jaar bent.
StampMedia is immers steeds op zoek naar jonge
reporters om het team te versterken!

© 2013 - C.H.I.P.S. StampMedia - Luis Munoz

StampMedia in Sint-Andries

Nieuws door jongeren voor iedereen
Sinds zaterdag 28 januari
2012 tref je in de Prekers-
straat een heus Mediahuis
voor Jongeren aan. Het is
de natuurlijke omgeving
voor de redactie van
C.H.I.P.S. StampMedia, het
eerste jongerenmedia-
agentschap van Vlaande-
ren.

“Eind mei worden
de woonkamers
van de 
buurtbewoners
het decor voor een
heuse talkshow.”

“Ervaring is
niet belang-
rijk. Uit falen
kan je leren.”
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“Het was altijd al
mijn droom om in
het centrum te
wonen. Ik had
niet echt een be-
paalde wijk voor
ogen, maar het
centrum van Ant-
werpen sprak me
wel enorm aan.
En als het dan
even kon, wou ik
ergens wonen
waar je uitzicht
had op iets moois,
zoals de kathe-
draal. Toen ik bin-
nenkwam in het
huis waar ik nu
woon, voelde ik:
dit is het. Het is
een huis dat rond
1600 gebouwd
werd, zoals vele
huizen in Sint-An-
dries. Het had een
prachtige zolder-
verdieping waar
ik muziek kon
maken en demo’s
kon opnemen. Ik

was meteen  verkocht. Ik kende de wijk al van Sint-
Andries MC’s en als de buurt waar iedereen wel
eens doorloopt. Ze is een beetje verstopt en dat is
prima. Pas als je er gaat wonen, voel je dat er een
echt buurtgevoel heerst. Ik vind het geweldig dat
de wijk zo gemengd is. Je hebt hier sociale wonin-
gen maar ook mooie, oude huizen. Je hebt hier een
mix van mensen: het is geen beschermde witte wijk
en ook geen allochtone wijk, ze is echt van iedereen.
Bovendien ligt de wijk in het midden van de stad en
als ik mijn raam opendoe, zie ik de kathedraal. Ik
ben hier heel gelukkig.”
“Een minpunt? Het is een moeilijke wijk om te par-

keren he (lacht). Daar vloekt iedereen hier waar-
schijnlijk wel eens op. Maar je krijgt er veel voor te-
rug: je woont centraal, alles is dichtbij en toch is het
hier rustig. Op een zondag buitenkomen en niets
horen, dat vind ik heel aangenaam. De straat waar-

in ik woon, is heel smal, waardoor ze een soort
klankgat wordt. Je moet niet luid praten of we heb-
ben het in de buurt allemaal gehoord. Maar dat is
ook een deel van de charme, dat bezing ik trouwens
ook op mijn cd.”

Deadlinedruk
“Toen ik welgeteld één nummer klaar had, was er al
een deadline voor de plaat. Maar omdat ik wist
welk verhaal ik wou vertellen, was dat niet zo’n
groot probleem. Ik heb eerst wel lang moeten zoe-
ken naar wat ik juist wou vertellen. Twee jaar lang
heb ik veel rondgekeken en geluisterd. Professio-
neel op café gehangen dus. Mezelf opgeladen met
ideeën. Eens je dat hebt, is het zoeken naar de juiste
woorden om datgene wat je wil vertellen, te vertel-
len. Ik ben iemand die graag jongleert met woor-
den, ik wil de begane paden vermijden, dus die
zoektocht naar de juiste woorden was zeker ook
niet gemakkelijk.”
“Mijn tweede plaat ‘Welk oog en hoeveel tranen’ is
geen themaplaat, het is een verderzetting van mijn
eerste plaat. De basis is iemand die rondkijkt, veel
dingen hoort en daar iets mee wil doen. Ik schrijf
veel over Antwerpen. Ik heb bijvoorbeeld over Sint-
Andries een lied geschreven en dat vind ik een heel
mooi nummer. Het gaat over de reden waarom ik
hier woon, waarom de wijk  ‘parochie van miserie’
heet. Natuurlijk weet ik waarom dat zo is, maar ik
betrek dat dan op mezelf. Dan vraag ik me af of het
ligt aan de weinige parkeerplaatsen, of aan het feit
dat er geen warme bakker in de buurt is.” 
“Ik heb ook wel wat over mijn relatie geschreven,
waarmee het trouwens heel erg goed gaat. Ik heb
ook een ode aan mannen van vijftig geschreven. In
mijn ogen zijn mannen van vijftig de verpersoonlij-
king van de perfectie: mannen van vijftig hebben al-
les gezien, alles gedaan. Dat zijn fait divers die ik
leuk vind om te vertellen.” 

Het leven na Studio 100
“Ik ben om verschillende redenen soloalbums gaan
maken. Langs de ene kant wou ik mijn verleden
achter me laten. Voor veel mensen zal ik voor altijd

gelinkt blijven aan Ketnet en Studio 100 en dat vind
ik jammer. Bart Peeters verwelkomt ook ieder jaar
Sinterklaas, maar hij wordt daar verder niet aan ge-
linkt. Ik was op zich gelukkig bij Studio 100 en ook
de concerten met Spring waren fijn. Maar in die pe-

riode begon ik ook al te experimenteren met eigen
nummers, dus de noodzaak om te schrijven was er
wel. Op een gegeven moment had ik een heel aan-
tal dingen bij elkaar geschreven en voelde ik de
noodzaak om daarmee naar buiten te komen. Ik be-
sefte dat ik weg moest bij Studio 100 … als ik daar
echt iets mee wou doen en het levensvatbaar wilde
houden. Dus zijn we in alle vriendschap en alle lief-
de uit elkaar gegaan. 
Daarna ben ik samen met Barbara Dex eerder toe-
vallig in een soort kleinkunstproject terechtgeko-
men. Door dat kleinkunstproject ben ik in een nog
veel prestigieuzer kleinkunsteiland terechtgeko-
men met Lucas Van den Eynde, Maggie MacNeal en
normaal gezien ook Yasmine, maar dat heeft helaas
niet meer mogen zijn. Ik ben ook blij dat ik met mijn
eerste plaat een kant van mij heb kunnen laten zien
die veel echter was dan hoe mensen mij kenden. Ie-
dereen heeft een mening over mij, maar die is geba-
seerd op een rolletje dat ik speelde in een reeks en
eigenlijk is dat niet fair. Niemand doet de moeite
om eens iets aan mij te vragen: waar ben je mee be-
zig, wat doe jij graag, waar luister jij graag naar? In-
derdaad, Evert van Spring kon een vreselijk onuit-
staanbaar kereltje zijn, maar het blijft een rol.”

Jong geleerd 
Jelle heeft geen specifieke opleiding gevolgd om ac-
teur of muzikant te worden. “Mijn moeder is actrice
en van haar heb ik veel dingen meegekregen. De
liefde voor het vak is aangeboren. Soms denk ik dat
ik beter wel een opleiding had gevolgd, dan had ik
wat meer bagage gehad. Maar langs de andere
kant, dat buikgevoel is ook heel interessant, want je
doet iets op je eigen manier.” Naast acteren en zin-
gen, speelt Jelle ook in verschillende musicals. “Toe-
gegeven, ik ben niet de grootste liefhebber van mu-
sicals. Maar ik kan de twee disciplines die je ervoor
nodig hebt, makkelijk combineren.” Samen met zijn
zus en moeder speelde Jelle in de musical ‘Fiddler
on the roof.’ “Dat was heel fijn. Als ik in de coulissen
stond, dan zag ik mijn zus en moeder, maar kwam
ik op scène, dan waren ze gewoon tegenspelers.
Mijn vader speelt mee in mijn band en hem zie ik
wel gewoon als mijn vader. Dat komt waarschijn-
lijk, omdat ik dan mezelf ben en geen personage
speel.”
“Je hebt mensen die achter je rug beginnen te gnif-
felen en fluisteren en mensen die je gewoon niet
herkennen. Als ik in Antwerpen iets ga drinken en
ik kom een groepje dronken mannen tegen, dan
weet ik dat ik opmerkingen zal krijgen. Het gebeurt
ook al wel eens dat er oudere echtparen voorbijko-
men die een opmerking geven over ‘Thuis’. Maar
dat vind ik sympathiek. Het blijft raar dat mensen
me herkennen, gewoon omdat ik die mensen niet
ken. Het is iets waar je mee leert leven.”

Toekomstmuziek
“Binnenkort beginnen we te repeteren voor ‘Ama-
deus’, een theaterstuk van Peter Shaffer, waarin ik
de rol van Mozart speel. In de zomer speel ik Neder-
landstalige hits met Jonas Van Geel als de cover-
groep ‘Cleymans & Van Geel’. In het najaar her-
neem ik mijn eigen tournee, speel ik in ‘Amadeus’
en blijf ik ook in ‘Thuis’ te zien . Ik speel ook met het
idee om een plaat te maken met alleen maar num-
mers over Antwerpen. Maar het is niet de bedoe-
ling om de nieuwe stadszanger te worden, die am-
bitie heb ik niet. Antwerpen geeft me gewoon heel
veel inspiratie om over te schrijven.”

Anke Jochems en Marlies Van Bael, 
studenten master in de journalistiek 
KU Leuven/Thomas More Antwerpen

interview

“Sint-Andries ligt een beetje verstopt en dat is prima”
Jelle Cleymans over zijn nieuwe cd en leven in de wijk

Het gaat goed met Jelle
Cleymans (27). Hij vertelt
honderduit over zijn
nieuwe cd, is erg gelukkig
met zijn vriendin en
woont ondertussen twee
jaar in Sint-Andries. We
gingen op café met deze
sympathieke duizendpoot
en vroegen hem naar zijn
passie voor muziek,
acteren en mannen van
vijftig. 

“Ik speel ook met het idee om
een plaat te maken met al-
leen maar nummers over
Antwerpen.”

© Silke Renty
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4de Sint Andriesrun
niet de langste stratenloop van ’t stad … wel de plezantste!

Juichende kinderen en turnjuf van de basis-
school  Afrit Zuid gelegen in de Kronenburg-
straat. Door  deel te nemen aan de Sint-An-
driesrun op zondag 3 juni 2012 won de school
een bedrag van 200 euro geschonken door
Sportief Sin-Andries en te besteden aan
sportmateriaal voor de school.
Paul Struyf van Sportief Sint-Andries – de or-
ganisatie achter de stratenloop doorheen on-
ze wijk – overhandigde de prijs tot grote
vreugde van de kinderen.
De volgende Sint-Andriesrun vindt plaats op
zondag 2 juni 2013 met loopwedstrijden voor
kinderen en volwassenen, een bakfietsen-
race, muziek langs het parcours en een gratis
afsluitconcert  van Sam Vloemans. Ambiance
verzekerd op de St.-Andriesrun.

Proficiat AFRIT ZUID!

“niet de langste stratenloop van ’t stad …  wel de plezantste!”

De Sint-Andriesrun komt er aan !

Zondag 2 juni 2013

Zondag 2 juni is het weer zover, een
hoop joggers of lopers in uw wijk. De
organisatie meldt dat de eerste inschrij-
vingen al binnenlopen dus als u twijfel-
de om in te schrijven,  u loopt al zeker
niet alleen.

Niet de langste…wel de
plezantste
Maar we houden het wel gezellig en op men-
senmaat met muziek langs de kant van het par-
cours aan de Ierse pub Ann Sibhin, op de Steen-
houwersvest aan caffè Noir, aan de Oever, in de
Kloosterstraat aan café het Kloosterke, aan het
pleintje van de Neus bij café het Neusje en op
de Sint Andriesplaats! Dus als u wilt supporte-
ren, een pint drinken en wat muziek erbij keuze
zat. Ook de Markt van Morgen zal present zijn
aan het plein in de Kloosterstraat.
Iedereen kan deelnemen ongeacht of u al lang
of kort loopt, ongeacht of u snel of minder snel
loopt. Het maakt allemaal niet uit zolang u er

zelf maar zin in hebt en u wilt laten verrassen
door een afwisselend parcours met twee
groenzones in hartje Antwerpen.  Kom met fa-
milie en vrienden en geniet van de ongedwon-
gen sfeer.

Nieuw parcours
Het parcours is licht gewijzigd. De start wordt
opgeschoven richting Nationalestraat aan het
pleintje van de Neus, aankomst blijft op de Sint
Andriesplaats. Nu de werken op het Munthof
achter de rug zijn lopen we daar opnieuw door
een stukje groen, altijd aangenaam. Na het
Munthof door de Augustijnenstraat naar de
Nationalestraat en zo de Drukkerijstraat in, dit
jaar lopen we niet over de Vrijdagmarkt,  de rest
van het parcours blijft behouden.

Scholenwedstrijd 
en HORECA-wisselbeker
De scholenwedstrijd blijft behouden: De school
die met het grootste aantal leerlingen deel-

neemt ontvangt een bedrag  van 200 euro te
besteden aan sportmateriaal! We werken met
een relatieve vertegenwoordiging.
Nieuw is de HORECA-wisselbeker: Hotels, res-
taurants, cafées, traiteurs kunnen deelnemen
met een ploeg van minstens 5 personen. De
ploeg met de beste gemiddelde tijd van de eer-
ste drie ploegleden wint de wisselbeker en een
gratis vat Koninck. Let op, de hele ploeg moet
aankomen! Wie kaapt als eerste deze cup weg?

Bakfietsenrace 
� Ook een blijver, maar de drie rondjes rond het
woonblok worden er twee. Er worden ook
maatregelen genomen om de snelheid wat
omlaag te halen en zo de veiligheid te verzeke-
ren.  Elke bakfiets wordt nog steeds bemand
door een ouder-kind team, de kinderen moeten
vastgegespt zijn in de fietsen en helmdracht is
voor iedereen verplicht.

Afsluiten met muziek

Na al dat geloop biedt het coSta gratis een af-
sluitconcert aan. Iedereen is dan opgewarmd
om te swingen op de tonen van het Sam Vloe-
mans trio. Er is geen betere manier om de dag
af te sluiten! Ambiance verzekerd.

Het Weer?
Het eerste jaar was het slecht weer, het tweede
jaar was het goed weer, de derde editie was ook
wat vochtig dus het wordt opnieuw prachtig
weer; overdag een zacht lentezonnetje – ideaal
om te lopen – en ’s avonds redelijk dorstig weer,
dat laatste is zeker.

Vrijwilligers
Wie heeft er zin en tijd om te helpen om van de
Sint Andriesrun een succes te maken?
Aarzel niet om contact op te nemen met ons
via info@sintandriesrun.be

Meer info en inschrijven?
www.sintandriesrun.be

Zondag 2 juni is het weer zover



Sint-Andriezenaar Celine Cuypers won dit
jaar de drie Belgische bekerwedstrijden en
het Belgisch kampioenschap muurklimmen
2013, bij de 14-15 jarigen. Celine begon te klim-
men op haar achtste en bewees meteen met
een gouden medaille dat het sportklimmen
in haar bloed zat. Ze won al vele Belgische
wedstrijden in de disciplines lead en boulder.
Bij haar deelname aan de eerste Europese be-
kerwedstrijd in Edinburgh in 2012 beklom ze
al meteen het podium met een bronzen me-
daille. In de vier daaropvolgende Europese
bekerwedstrijden haalde ze steevast de fina-
le. Op Europees niveau staat ze bij de eerste
10 gerangschikt. Dit was de vereiste voor
deelname aan het wereldkampioenschap in
Saanich op Vancouver Island, Canada in au-
gustus 2013.

Wereldkampioenschap Canada
Het nieuwe internationale seizoen begint in

juni met een bekerwedstrijd in Edinburgh,
Schotland. Eind juli volgt het Europees kam-
pioenschap in Imst, Oostenrijk. Eind augustus
vliegt Celine voor het wereldkampioenschap
naar Canada. Begin september is ze in Sta-
vanger Noorwegen voor de laatste Europese
bekerwedstrijd dit jaar.

Rotsklimmen
De Paasvakantie bracht Celine door in het
Noord-Spaanse Oliana en Margalef waar ze
samen met haar boezemvriendin, Europees
kampioen en vice-wereldkampioen Anak Ver-
hoeven een rotstraining volgde. De twee jaar
oudere Anak klom daar haar eerste 8c. Celine
topte er voor het eerst een 8b met de naam
La Marroncita (35 meter lang). Met hun 16 en
14 jaar zijn ze de jongste Belgische klimsters
die een dergelijk hoog klimniveau behalen.
Het rotsklimmen is een goede voorbereiding
op het komende internationale seizoen.
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Heel de zomer
Guinguette
Op Zaterdag 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22

juni, 29 juni 2013
• 16 tot 22 uur: Bar Provisoir
• Petanque
Op zondag 26 mei,  2 juni, 9 juni,  16 juni, 23

juni, 30 juni 2013
• 13 uur: bar open
• 17.30 uur: gezamenlijke diner voor 100 deelne-

mers.  Wilt u mee aanschuiven voor het
tweegangenmenu, reserveer dan uw plaats 
via 03 22 11 333. De maaltijd kost 10 euro.

• 18.30 uur: dansinitiatie met 
www.dancingsophie.be

• 19.30 uur: optredens
26 mei Winin’ Boys  en Jazzlight                             
2 juni Swell Rhythm Combo   
9 juni Radio Muzak                    
16 juni Douce Ambiance            
23 juni Le Temps du Mois         
30 juni Moskito Quintet

Urban Hop Dansvloer
Het is vierkant, 10 bij 10 meter, van rood Noors gre-
nen, speciaal voor de Kaaien gemaakt en het blijft
heel de zomer liggen (de zomer duurt tot 30 sep-
tember!): de Urban Hop Dansvloer voor alle hop-
pers, boppers, rockers en andere jazzcats.

Petanque
SportingA – Antwerpen Europese Sporthoofdstad is
overal aanwezig in 2013, ook bij ons: heel de zomer
(die dus tot 30 september duurt) liggen hier 8 pe-
tanquebanen. Vrij te gebruiken.

Picknickbank
Bij petanque hoort natuurlijk een glaasje pastis. Dat
moet je zelf meebrengen, maar kan je wel nuttigen
aan onze immense overdekte urban picknickbank.
Ook uitermate geschikt voor uw middagboterham-
men, verjaardagsfeesten enzovoort.

Meer info bij Geert Allaert
03 338 93 22
geert.allaert@stad.antwerpen.be

Guinguette op de Kaaien ter hoogte van de Scheldestraat
Een Guinguette is een
oude Franse traditie
waarbij gezelligheid,
comfort en genieten
centraal staan. Op een
mooie plek aan het water
kan je genieten van het
water, gezellig tafelen en
heerlijk dansen. Het is
deze zomer dé manier om
te proeven van wat er
mogelijk is op de Kaaien
na de heraanleg.

Vila Cabral komt dit jaar weer op de proppen met
een boeiend najaarsprogramma. Vila Cabral roept
dus alle Antwerpse verenigingen op om zelf een
spetterende activiteit op poten te zetten.
Maar wat is dat nu juist, Vila Cabral?? Het hele Vila
Cabral-programma is een bundeling van activitei-
ten met een duidelijke link naar het Noord-Zuidver-
haal. Mogelijke voorbeelden zijn een klimaat-win-
terfeest, een workshop Fair-tradeproducten proe-
ven, een filmfestival, huiskamervoorstellingen, een

debat… En dit alleen maar
om jullie een idee te geven,
want het is maar een greep
uit het programma. Opval-
lend is dat alle activiteiten
georganiseerd worden
door de verenigingen zelf.
Voor alle mogelijke vormen
van ondersteuning kunnen
ze wel terecht bij de Vila
Cabral-organisatoren: tips,
mede organisatie, toeleiding naar andere verenigin-
gen …
Wat bijzonder is aan deze activiteiten is dat ze ge-
organiseerd worden door verenigingen, buurtwer-
kingen, scholen, cultuurcentra en andere organisa-
ties uit het district.
Dit jaar leggen zowel 11.11.11 als Vila Cabral de focus
op het thema ‘Recht op Voedsel’. Eén op zeven men-
sen lijdt honger. De meesten onder hen wonen in
het Zuiden. Het strafste is dat er meer dan genoeg
voedsel is om alle monden ter wereld te voeden,
maar dat het oneerlijk verdeeld is.
“Waarom zouden wij meedoen? We werken met
onze vereniging nooit rond Noord-Zuid?” Een deel-
nemer van een vorige editie stelde het zo: “We wil-
len die ene keer op het jaar mensen met de neus op
de feiten drukken, ervoor zorgen dat ze weten dat

er mensen zijn op deze  aarde die in onmenselijke
omstandigheden leven, terwijl wij in de rijkere ge-
bieden onwetend ons leventje leiden. En bovendien
is het gewoon leuk om te doen!”

Doe mee!
- Organiseer een activiteit die doorgaat in de peri-

ode van 27 september tot 15 december

- Schrijf je in via www.vilacabral.be vóór 17 mei

- Vragen? Ideeën (nodig)? Contacteer Yasna Ekama,
yasna.ekama@11.be, 03 281 06 62, 0491 71 25 79

Vila Cabral is een initiatief van 11.11.11, in samenwer-
king met de districten Deurne, Antwerpen, Merk-
sem en Wilrijk, de stad en de provincie Antwerpen.

Vila Cabral in de startblokken

Celine bekerwinnaar en Belgisch kampioen Leadklimmen 2013

www.celinecuypers.be



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

www.deopendeur.be
deopendeur@skynet.be
3-233.62.73
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Pelgrimsstraat 27
2000 Antwerpen
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In  DE OPEN DEUR  kan dit
“Ik voel me soms zo alleen met mijn zorgen
en angsten.”  Werner is  weduwnaar, zijn zoon
woont niet in de buurt … Af en toe komt hij
naar De Open Deur, daar vindt hij iemand die
naar hem  wil luisteren.  Hij hoeft geen af-
spraak te maken. Het gesprek  (max 1 uur)  is
gratis en anoniem.
Greta heeft het soms moeilijk met haar part-
ner … Bernard  is  boos, hij heeft ruzie met zijn
buren.  Sofie heeft periodes van intens ver-
driet. Haar  zoontje is jaren geleden gestorven
en ze wil er graag met iemand over praten die
met haar meeleeft. De Open Deur bestaat al
meer dan 30 jaar. Iedereen  is er welkom  die
eens  wil praten over wat hem bezighoudt:
kleine of grote zorgen,  zaken uit je verleden
die je niet los laten,twijfels over je toekomst,
moeilijkheden  thuis, op het werk of in je rela-
tie, eenzaamheid…  Je kan ook  telefonisch
contact opnemen.     

De medewerkers van De Open Deur  zijn  geen
psychotherapeuten,  maar vrijwilligers die een
intensieve  opleiding gekregen  hebben in
‘echt’  luisteren. Ze willen vooral  helpen door
te luisteren; ze proberen  je  te begrijpen en
met  je mee te  voelen. Daarnaast  geven ze
soms  ook  ondersteuning bij het zoeken naar
oplossingen,  verwijzen ze  je door naar een
gespecialiseerde dienst of  geven ze  informa-
tie over zelfhulpgroepen. Financiële of  mate-
riële hulp kunnen ze  niet  bieden.

Met iemand spreken die naar
jou luistert zonder je te
beoordelen  doet deugd

DE OPEN DEUR, Pelgrimstraat 27, 03 2336273 

Ondertussen werden reeds 60 bijenhotelletjes gebouwd die overal in de wijk ver-
spreid werden. De Musicaschool was erg actief. Zij kwamen met 4 klassen met 25
bob-de-bouwers timmeren en knutselen. Ze zullen om en rond hun speelplaats en
hun moestuin op het dak liefst 8 bijenhotelletjes hangen.

Op Paaszaterdag werd de eerste les ‘ecologisch tuinieren’ door Anita Exelmans van
VELT gegeven. Op zaterdag 20 april – dan is het eindelijk lente – gaan we effectief
van start in het Lode Sebregtspark. Je kan nog steeds inschrijven. Geef een seintje
aan parktuinieren@gmail.com of 0489-14 54 07.

Parktuinieren

Op 4 mei zullen AMSA en Harmonie Arbeid
en Kunst deelnemen aan het door de stad
Antwerpen georganiseerde Liefhebber Kun-

stenfestival. Voor AMSA zal een aantal leerlingen een voordracht geven op hun instrument.
Deze solisten zullen begeleid worden door componist-pianist Patrick Hiketick aan de piano.
Harmonie Arbeid en Kunst zal een open repetitie houden onder de leiding van een gastdiri-
gent en een nieuw muziekstuk zal aangeleerd worden. Zo krijgt het aanwezige publiek te zien
en te horen hoe concerten voorbereid worden. Voor beide optredens wordt gehoopt op een
ruime publieke belangstelling. De optredens gaan door in CoStA op zaterdag 4 mei om 14u.
De toegang is gratis. Voor meer informatie kan u terecht bij Guido Mannaerts (0475 44 87 09).

Harmonie Arbeid en Kunst

Kan je een blaasinstrument bespelen ... 
of misschien geniet percussie 
of (bas)gitaar je voorkeur?
Zin om samen met anderen muziek te maken?

In Sint-Andries is er een harmonie waar je welkom bent om dat te doen. De enige vereiste is
muziek kunnen lezen en naar de repetities en optredens komen.
De hoempapa-tijd is al lang voorbij en de harmonie evolueerde van ‘marching band’ naar
‘concert ban’ met een repertorium gaande van filmmuziek en bekende jazzcomponisten, zo-
als Duke Ellington en Coldplay.
Geïnteresseerd? Kom dan eens naar een repetitie, gewoon om te kijken, of breng ineens je in-
strument mee. De repetities vinden plaats iedere donderdag om 20u. in de grote zaal van het
coStA aan de Sint-Andriesplaats. Geen repetities tijdens de schoolvakanties.

De Harmonie Arbeid en Kunst kijkt er naar uit om met u kennis te maken.

Anja, Walter, Ira, Andy, Willy, Gert en de anderen.
Meer info: Guido Mannaerts (0475 44 87 09)  of email: ronnymannaerts@hotmail.com

Jaarconcert Zaterdag 25 mei 2013
Dit concert is een fantastische afsluiter van een jaar lang samen muziek maken. Onder lei-
ding van dirigent Willy Mannaerts brengt de harmonie een gevarieerd programma met jazz,
klassiek en filmklassiekers. Een streling voor het oor.
Reserveren: Guido Mannaerts (0475 44 87 09), CoStA (03 260 80 50) of mail naar cosintan-
dries@stad.antwerpen.be

Liefhebber Kunstenfestival
Zaterdag 4 mei 2013



JAZZ KROEGENTOCHT SINT-ANDRIES
Vrijdag 31 mei
Vanaf 20 uur • gratis
Op verschillende locaties rond coStA: 
5 jazzgroepen van eigen bodem, 5 cafés
Programma:
20–20.45 & 21.15–22 uur 

Elko Blijweert in ’t Neuzeke
20.30–21.15 & 21.45–22.30 uur

Namid in Het Missverstand
21.00–21.45 & 22.15–23 uur

Pudding oO in La Porte
21.30–22.15 & 22.45–23.30 uur

Erik Bogaerts Trio in Multatuli
22–22.45 & 23.15–24 uur

Zygomatik in coStA

juni

SINT ANDRIESRUN MET OPTREDEN
VAN SAM VLOEMANS TRIO
Zondag 2 juni
12.45 uur • 4 euro|5 euro
De plezantste stratenloop van ’t stad met
gratis concert van Sam Vloemans

GUINGETTES
Alle zondagen van juni
13 uur • gratis

NEW YORK JAZZ CONNECTION:
STEVE SWELL’S FIRE INTO MUSIC
Zaterdag 27 april
20 uur • 10 euro|12 euro
Dit kwartet gaat van swing tot freejazz en
ver daarbuiten

UNFORGETTABLE 
Zondag 28 april
15 uur • 8 euro|10 euro
Koffie en versnapering inbegrepen
The Very Best of Nat King Cole & Harry
Belafonte door Henk de Laat trio
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april
COSTA’S COOL CAMP (6+)
Maandag 8 tot vrijdag 12 april
10 tot 16 uur • 40euro per week 
Inschrijven via buurtsport 03 260 80 54
Een week lang sport en cultuur voor kinde-
ren tussen 6 en 10 jaar

RAPKLAP
Vrijdag 19 april
14 uur • gratis 
Speeddaten voor senioren, met gratis soep
voor alle deelnemers

DUODINSDAGEN IN FAKKELTHEATER
ROSBOS + SABIEN TIELS
Dinsdag 23 april
20.30 uur • 14 euro|17 euro
Fakkeltheater Zwarte Zaal
Mooie combinatieconcerten van Neder-
landstalige toppers

Programma coStA april-juni 2013

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

Sluitingsdagen:

Van zondag 31 maart 

tot en met maandag 8 april

Woensdag 1 mei

Donderdag 9  en vrijdag 10 mei

Zondag 19 mei en maandag 20 mei

Van donderdag 11 juli 

tot en met maandag 12 augustus

Donderdag 15 augustus

Iedere vrijdag  is er

in coStA verse soep 

Heerlijk verse soep met brood, 

met veel liefde gemaakt door 

een coStA-vrijwilliger. 

Geserveerd vanaf 12 uur

1 euro per kom – op is op

mei
BAR COSTA - RAKETKANON
vrijdag 17 mei
20 uur • 6 euro
Stevige muziek met daverende drums en
tonnen energie

JAARCONCERTEN HARMONIE 
ARBEID & KUNST 
Zaterdag 25 en zondag 26 mei
20 en 14 uur • 6 euro 
Traditionele afsluiter van een jaar samen
muziek maken

GUINGETTES
Zondag 26 mei
13 uur • gratis
Dansen en lekker eten aan ‘t Scheld

DUODINSDAGEN 
IN FAKKELTHEATER 
BART HERMAN 
& DIMITRI VAN TOREN
Dinsdag 28 mei
20.30 uur • 14 euro|17 euro
Fakkeltheater Rode Zaal
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Schoytestraat 1
03/283 51 05

info @philscoffee.be

Op 6 februari werden de 30
projecten van Thuis in de Stad
voorgesteld in Gent. Eetbaar
Sint-Andries kreeg veel bezoe-
kers. We waren het enige pro-
ject dat volledig op vrijwilli-
gers draaide. We kregen 200
wijkbewoners actief om als
stadslandbouwers in potten,
bloembakken en vierkante-
meterbakken eetbare planten
en kruiden te kweken.

Eetbaar Sint-Andries in GentAnne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans



Tijdens de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw
werkten de couturiers Christian Dior, Hubert
de Givenchy, Yves Saint Laurent en Cristóbal
Balenciaga voor hun meest kostbare weefsels
samen met Abraham. Deze Zwitserse firma
was gespecialiseerd in het bedrukken van zij-
de. Hun archief, een indrukwekkende collectie
van stalenboeken, couturefoto’s en textielen
wordt tegenwoordig bewaard in het Landes-
museum in Zürich.
MoMu herneemt en her-
werkt de tentoonstelling
Soie Pirate: The Abraham
Textile Archive Zurich
(22/10/2010 tem 20/02/2011
in het Landesmuseum te
Zurich). ‘Zijde & Prints uit
het Abrahamarchief – Cou-
ture in Kleur’ vertelt zowel
het verhaal van de firma Abraham als dat van
de Europese couture, kunst en luxe doorheen
de 20ste eeuw.
MoMu selecteerde uit het Abrahamarchief en
vulde dit aan met couturesilhouetten van Dior,
Givenchy, Yves Saint Laurent en Balenciaga. De
tentoonstelling ‘Zijde & Prints uit het Abra-
hamarchief – Couture in Kleur’ bewijst welke
kleurrijke textielbedrukkingen de firma Abra-
ham creëerde. Maar ook hedendaagse ontwer-
pers zoals Dries Van Noten, Diane Von Fursten-
berg en Peter Pilotto experimenteren met
Abrahamprints.
Tijdens de jaren ‘30 had Gustav Zumsteg de lei-
ding over de firma Abraham. Hij verbleef regel-
matig in Parijs en maakte er kennis met de
kunsthandelaars Aimé en Margherie Maeght.
Zij introduceerden hem bij verschillende in-
vloedrijke kunstenaars, van Georges Braque
tot Marc Chagall en Alberto Giacometti.
Zumsteg begon ook kunst te verzamelen, ter-

wijl hij stoffen ontwierp. In Parijs ontmoette hij
ook couturiers als Pierre Balmain, Christian Di-
or en Elsa Schiaparelli. Deze grote namen uit
de kunst- en modewereld hadden een sterke
invloed op zijn artistieke creaties. Op korte tijd
werd Zumsteg een spilfiguur in de textielpro-
ductie voor haute couture.
In 1947 gebruikte Christian Dior Abrahams
stoffen voor de New Look, het nieuwe silhouet

dat na de Tweede Wereld-
oorlog opnieuw een luxu-
eus modebeeld presen-
teerde en een enorm suc-
ces kende. De rijkelijke
weefsels met diepe kleu-
ren van Abraham waren de
perfecte match voor Dior.
Tien jaar later, op de begra-
fenis van Christian Dior,

ontmoette Zumsteg Yves Saint Laurent: het
begin van een veertig jaar durende samenwer-
king.
Bij de opkomst van de prêt-à-porter, vanaf de
jaren ’60, nam de vraag naar zijde van topkwa-
liteit af. Zumsteg paste zich aan en begon
prints te ontwerpen voor de high-end van de
prêt-à-porter. Het bedrijf bleef, weliswaar op
kleinere schaal, zijdeprints produceren voor de
Scandinavische en Midden-Oosterse markt.
Wanneer in 1995 de nauwe samenwerking
met Yves Saint Laurent eindigde, werd de toe-
komst van Abraham bijzonder onzeker. In 2002
sloot de firma haar deuren. In de zomer van
2007 schonk de Hulda und Gustav Zumsteg
Foundation het textielarchief Abraham Ltd.co
aan het Landesmuseum in Zwitserland, waar
het terecht als nationaal erfgoed beschouwd
wordt. De Zurich Silk Association werd betrok-
ken bij de studie van het archief en werd part-
ner van de tentoonstelling en de publicatie.
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Cruiseschepen aan de kade

Zijde & Prints uit het Abrahamarchief

Couture in Kleur
13/03 – 11/08/2013 MoMu – ModeMuseum Provincie Antwerpen

We gaan voor nieuwe
thema’s en vragen die
jullie blijven uitdagen
om elkaar nog beter
te leren kennen.
Noteer alvast deze data:
• Woensdag 17 april 2013 van 14 tot 16 uur

Speciale editie: “RapKlap voor jong & ou-
der” in het Stedelijk ontmoetingscentrum
Stadsmagazijn, Keistraat 5-7

• Vrijdag 19 april 2013 van 14 tot 16 uur
Cultureel ontmoetingscentrum 
Sint-Andries, Sint-Andriesplaats 24

• Donderdag 23 mei 2013 van 14 tot 16 uur
Lokaal dienstencentrum de Meersenier,
Sint-Nicolaasplaats 7-8

• Woensdag 26 juni 2012 van 14 tot 16 uur
Stedelijk ontmoetingscentrum Stadsma-
gazijn, Keistraat 5-7

Je wil meer informatie ?
Dan kan je steeds contact opnemen met
Laura Weyns, 03 470 17 44 of 0474 50 17 27, 
laura.weyns@zorgbedrijf.antwerpen.be

RapklapConcert 
door leerlingen van 

de Britse North 
Bromsgrove Highschool

Donderdag 11 april om 20 uur
Gevarieerd programma van klassiek tot

modern, met zowel religieuze als
wereldlijke muziek.
GRATIS TOEGANG

Meer informatie op onze website:
www.sint-andrieskerk.be

Verenigingen:
“Kondig uw activiteiten aan”
“Bezorg ons een verslag en 
foto’s van uw activiteiten.”

Mailen naar:
paul_struyf@skynet.be
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www.sintandriesrun.be


