
gazet van De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.gazet van De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.

Gazet Van Sint-Andries | nr. 79 | December 2012 | 19de jaargang www.stuurgroepsintandries.be

De gazet van en voor de Sint-Andriezenaren • Verantwoordelijke Uitgever: Nico Volckeryck, Kammenstraat 80, 2000-Antwerpen • Verschijnt driemaandelijks • 19de jg, nr. 79, December 2012

België-Belgique
P.B.

2000Antwerpen 1
8/5046

Steun onze Gazet 
IBAN: BE15 7795
9650 1130
BIC: GKCCBEBB

Stuurgroep Sint-Andries 
wenst u een gelukkig

participerend en inspirerend 
nieuw jaar

• Edito
Participatie
Sint voor De Hoop p. 2

• Sven Pichal p. 3

• Gouden Neus p. 4

• Dansmoemoe Lutje
Visterin
Studenten Lissius
Aanwezigheid p. 5

• Terugblik 
gemeenteraads-
verkiezingen p. 6-7

• Gezocht: hotelbouwers
Armoede doet pijn p. 7

• Afscheid 
Bob Verbeeck p. 9

• Agenda coStA p. 10

• Eetbaar Sint-Andries
Thuis in de stad
Onze Tuin Kerstdrink
Uit de Stuurgroep p. 11

• Gouden Neus p. 12



www.stuurgroepsintandries.be | Gazet Van Sint-Andries | nr. 79 | December 2012 | 19de jaargang2 de stuurgroep van sint-Andries

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. 80 verschijnt in maart
2013. Artikels en aankondigingen binnenstu-
ren voor 15 februari 2013 bij:
paul_struyf@skynet.be
Verenigingen die hun activiteiten van april,
mei en juni 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:
30 januari, 27 februari en 27 maart 20 u.
Volgende Stuurgroep op 30 januari en 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, Marc Wiesé, Jos Thijs, Nico Volckeryck,
Anke Jochems, Paulien Souveryns, Marlies
Van Bael, William Vercammen en Eline Verde-
gem. Foto’s: Jos Thijs, John Moussiaux, Paul
Struyf.
Lay-out: Peter Cuypers,  www.Anthologie.be

Sint-Andries is een feestburgemeester kwijt. Bob
Verbeeck overleed op 21 november 2012. Hij was de
man achter de Ramblas en verscheidene andere
feestjes in de wijk. De mensen uit hun huis krijgen
en samen brengen om zich te amuseren, dat was
zijn missie. Altijd in voor zotte kuren, maar wel ...
graag in stijl. Met zijn hoge hoed en pitteleer ver-
scheen hij op vele gelegenheden in en buiten de
Stad. De Stuurgroep Sint-Andries kende ook de seri-
euze kant van Bob. Meermaals waren er in de mail-
box klachten over toestanden in de buurt rond de
Willem Lepelstraat. De klachten werden geformu-
leerd op z’n Bobs: rauw en zonder zever. Bob fun-
geerde als spreekbuis voor vele mede-bewoners
van de sociale woningen. Problemen moesten niet
te veel beschreven en besproken worden, ze moes-
ten vooral snel opgelost worden. Zo kenden ze Bob
ook bij ‘t Stad. Verzuurd was Bob echter niet. Bij
hem eindigde elke discussie dan ook met een zinne-
tje uit het bekende lied van Wannes Van de Velde:
Ja, der is plezier in ‘t SInt-Andrieskwartier.
De Stad neemt ook afscheid van een andere bur-
gemeester. Een burgemeester die vond dat de
Stad er voor iedereen was, maar toch ook: ‘voor
wat, hoort wat’. De Stuurgroep Sint-Andries blikt
terug op een periode waarin op een constructieve
en open manier werd samengewerkt – waarvoor
oprechte dank.

De verkiezingen hebben in Antwerpen een politie-
ke aardverschuiving veroorzaakt en de nieuwe bur-
gemeester gaf al dat er een en ander krachtig zal
veranderen. Bij velen heersen vragen en verwarring.
Sinds Camille Huysmans in 1933 burgemeester
werd van Antwerpen, had de socialistische partij
onafgebroken de burgemeesterssjerp in handen.
Met uitzondering natuurlijk van de periode tussen
1940 tot 1944. ‘Elke verandering brengt onzekerheid
met zich mee’, maar ook: ‘tijd brengt raad’. Afwach-
ten dus wat de nieuwe beleidsploeg voor de Stad
en voor Sint-Andries in petto heeft.
De Stuurgroep Sint-Andries is alvast begonnen met
het voorbereiden van een bundel met de belang-
rijkste eisen vanuit de wijk. Betaalbaar wonen, au-
toluwe straten en aandacht voor de noden van jon-
geren en senioren staan hoog op het verlanglijstje.
Verder worden maatregelen gevraagd om de toe-
nemende armoede tegen te gaan, om de wijk kli-
maatvriendelijker te maken en algemeen om te wa-
ken over de leefbaarheid van deze buurt. Daar heeft
iedereen baat bij en het is de enige manier om de
sociale middengroepen, of de zogenoemde de
tweeverdieners met kinderen, in de Stad te houden.
Om dat te realiseren, slaan alle betrokkenen best de
handen in elkaar: bewoners, handelaars, jongeren
en ouderen, nieuwe en oude Antwerpenaren. De
Stuurgroep hoopt dan ook dat deze eisenbundel de

nieuwe bewindsvoerders zal inspireren en nodigt
hen uit om deze uitdagingen samen aan te gaan.
Er komen enkele grote projecten op ons af. De her-
aanleg van de Scheldekaaien starten in 2013, er zijn
plannen voor de gevangenisparking in de Begijnen-
straat en intussen zijn er ook de werken in de Natio-
nalestraat nog. Hoe worden de bewoners verder be-
trokken bij het nieuwe beleid? Dat is voor ons de
hamvraag. 
Met de Stuurgroep Sint-Andries zullen we alvast
blijven doen wat we altijd hebben gedaan: kritisch
de dossiers in de wijk opvolgen en daarover verslag
uitbrengen in deze buurtkrant.

Zoals al gezegd, is er in Sint-Andrieskwar-
tier ook altijd plaats voor plezier. Op 26
januari reikt de Stuurgroep Sint-Andries
opnieuw Gouden Neuzen uit om mensen
en verenigingen die zich hebben ingezet
voor of in de wijk in de bloemetjes te
zetten. Er zal die avond in CoStA muziek
zijn en naar goede gewoonte wordt het
feestgebeuren ook nu weer afgesloten met
een gratis zoete receptie om de verzuring
tegen te gaan. Iedereen is welkom!

Nico en Ann

Burgemeester van iedereen en iedereen burgemeester
Edito
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Alle inwoners van het district die-
nen zich als Antwerpenaar, als
burger, als gemeenschap te her-
kennen en erkend te voelen in
Antwerpen. De Antwerpse ge-
meenschap opbouwen is twee-
richtingsverkeer, waarbij de bur-
ger iets van de overheid mag ver-

wachten maar diezelfde burger ook, ieder naar ei-
gen vermogen, verantwoordelijkheid opneemt.
Alle buurten zijn de moeite waard: gemeenschaps-
opbouw vertrekt vanuit de de wijken. Een goed be-
stuur zorgt voor optimale ontplooiingskansen voor
die wijken en zorgt er voor dat de mensen zich er
thuisvoelen en dus ook iets willen doen voor hun
buurt. Geen enkele wijk mag aan zijn lot overgela-
ten worden. Een goed bestuur houdt ook rekening
met de specifieke eigenheid, noden en mogelijkhe-
den van iedere buurt. 

Het district zal maximale openheid van bestuur en
een zo groot mogelijke inspraak van de burger na-
streven. Het district zorgt voor een accurate commu-
nicatie over waar het bestuur mee bezig is. Daarbij
mag nooit vergeten worden dat efficiënte commu-
nicatie steeds tweerichtingsverkeer is. Burgers wor-
den ook gemotiveerd ingelicht over negatieve beslis-
singen over hun adviezen en vragen.
Het districtsbestuur wil in permanente dialoog met
de inwoners maatwerk leveren zodat elke wijk ten
volle tot haar recht komt. Daarom zal het districts-
college op geregelde tijdstippen een open vergade-
ring houden in de wijken, waarbij minimaal twee-
jaarlijks iedere wijk aan bod komt.
Het district kiest voor een actieve democratie waar-
bij verschillende methodes – van klassieke wijkver-
gaderingen tot moderne communicatiemiddelen –
worden ingezet om de burger te horen en inspraak
te verlenen. Procedures bij beleidsbeslissingen zoals
ingrepen in het openbaar domein worden zo geor-
ganiseerd dat de burger niet voor voldongen feiten
wordt gesteld maar van bij het begin van de beslis-
singsvoorbereiding actief wordt betrokken. Dit
dient het hoogst mogelijke draagvlak te creëren om
de politieke verantwoordelijken een voldoende ge-
dragen beslissing te laten nemen. Het district doet
een extra inspanning om ook de lokale economie
en de niet georganiseerde burger bij het beleid te
betrekken.
Er wordt wijkgebonden overleg georganiseerd,
waarbij het ook andere stedelijke diensten zoals de
wijkpolitie en partners zoals De Lijn betrekt. Hierbij
wordt de burger vooraf geïnformeerd, wordt duide-
lijk gemaakt wat de bedoeling van het overleg is en
wordt de burger ook geïnformeerd over het verdere
resultaat van dit overleg. Beleidsbeslissingen wor-
den op regelmatige tijdstippen in het besluitvor-
mingsproces afgetoetst bij de betrokken bewoners.

Het district maakt gebruik van moderne communi-
catiemiddelen. Openheid van bestuur vereist dat
documenten snel en eenvoudig te vinden zijn op de
website.  Een korte synopsis van door college en dis-
trictsraad genomen beslissingen en publieke verga-
deringen zijn op deze website zo snel mogelijk ter
beschikking van het publiek, waarbij ook gebruik
gemaakt wordt van een elektronische nieuwsbrief.
Het districtscollege informeert de bevolking ook

door wijkfolders na een realisatie, bijvoorbeeld een
speelpleintje, een fietspad… Deze folders worden
gelegd in bibliotheken, in de wijkkantoren, in win-
kels en op andere relevante plaatsen.
De herinrichting en het onderhoud van het open-
baar domein is een districtsbevoegdheid waarin het
een doorgedreven burgerparticipatie wenst. Er
komt een meerjarenprogramma vanuit deze bur-
gerparticipatie, rekening houdend met de beschik-
bare budgetten en noden van partners zoals Rio-
link, De Lijn… Bij de herinrichting van straten en
pleinen geeft het district de bewoners de kans om
eigen initiatieven te ontwikkelen: geveltuintjes, een
rustplek in de straat, bespeelbare kunst… Samen
met de bewoners gaat het district op zoek naar cre-
atieve ideeën voor de inrichting van de publieke
ruimte en zorgt het district ervoor dat deze ideeën
uitgevoerd kunnen worden.

Bewonersparticipatie volgens nieuwe districtsbestuur
"Vermits het district als bestuursniveau het
dichtste bij de wijk staat, publiceren we hier
de bestuursintenties van de nieuwe dis-
trictsploeg. Als Stuurgroep kijken we er naar
uit om samen te werken op een constructie-
ve én kritische basis. In het bestuursakkoord
lijkt alvast een grote rol voor bewonerspar-
ticipatie weggelegd."

Op vrijdagavond 7
december kwam de
goede Sint uit Spanje
naar het bewonerslokaal
en bracht voor de kinde-
ren mooie cadeautjes
voor de kindjes van
Turnkring De Hoop.
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“Ik woon nu vijf jaar in deze wijk, al kwam ik hier
vroeger ook al wel vaker omdat mijn toenmalig lief,
nu mijn man, een appartementje had aan de Kaai-
en. Na een tijd zijn we verliefd geworden op de wijk.
Toen we beslisten om samen een huis te kopen
hebben we onszelf  één week de tijd gegeven om in
het centrum iets te vinden. We dachten dat dat
nooit zou lukken maar dan hebben we toch een
huis gevonden dat blijkbaar al een tijdje te koop
stond voor een prijs die we konden betalen. Ik woon
hier heel graag, de Sint-Andrieswijk is een fantasti-
sche wijk om in te wonen. Ik ben in Hoboken opge-
groeid, en als ik vroeger al eens naar de stad kwam
dan was dit sowieso wel de wijk waar ik aan dacht
bij het woord ‘centrum’. Wat ik heel erg apprecieer
aan deze buurt is dat het hier zo stil is ’s nachts. Ik
heb ook al in Borgerhout en Berchem gewoond
daar hoor je constant de ring. Hier kan het zo stil
zijn dat ik soms blij ben dat er hier nog studenten
zijn, omdat je dan af en toe toch nog eens hoort dat
je in de stad zit. Op zondag gaan we vaak wandelen,
gewoon om tot rust te komen en de stad te zien.”

Stoorzenders
Toch zijn er enkele dingen die hij
niet zo leuk vindt aan de Sint-An-
drieswijk en aan de stad. “Wat
mij sowieso stoort in Antwerpen
is de norsheid van de mensen. Ik
heb ooit twee jaar in Gent ge-
woond en toen heb ik wel beseft
dat mensen in Gent toch iets
sympathieker zijn. Antwerpena-
ren zijn soms verzuurde, arrogan-
te, racistische mensen. Niet alle-
maal, maar er zijn er gewoon iets
te veel. Een beetje meer respect
en een beetje meer gemoedelijk-
heid in Antwerpen, dat zou wel
fijn zijn. Mensen ergeren zich hier
zo graag en laten dat ook heel
graag zien. Dat is zo’n energiever-
lies.” 
“In de wijk is er wel wat te doen
rond graffiti, terwijl dat net een
van de dingen was die ik vroeger
aan deze wijk herkende. Als ik
vroeger naar de stad kwam, ging
ik vaak eens naar het Munthof
om te kijken naar nieuwe dingen.
Het zou leuk geweest zijn als ze

bijvoorbeeld een grote muur in het midden van dat
plein hadden geplaatst waar mensen nog graffiti
kunnen komen spuiten, op een toegelaten plek.”

Verkiezingen
Sven volgt ook de politiek, vooral de politiek in zijn
eigen stad. Naar eigen zeggen is hij een beetje on-
zeker over de toekomst. “Mijn respect voor burge-
meester Janssens is heel groot maar ik ben zeker
ook benieuwd naar wat de nieuwe burgemeester
met de stad wil doen. Ik geloof dat de N-VA het echt
goed voor heeft met deze stad. En ik hoop dat het
stadsbestuur uitgaat van wie er woont. Dat het be-
stuur er niet alleen is voor de sterken maar ook voor
de allochtonen, asielzoekers, minderheidsgroepen…
Ik vind het in elk geval fijn dat de auto iets minder
vrij spel gekregen heeft de laatste jaren. In het Duit-
se Freiburg zijn ze er bijvoorbeeld in geslaagd de au-
to volledig uit de oude binnenstad te weren en dat
werkt. Dan vind ik het wel jammer dat Antwerpen
niet iets meer de rol van voortrekker opneemt. Ant-
werpen kan dat zeker wel. Kijk bijvoorbeeld naar
het holebi-thema: Antwerpen was de eerste stad
die een samenlevingscontract mogelijk heeft ge-
maakt. Antwerpen kan het dus wel, en ik hoop dat
ze ook met de mobiliteit daarvoor hun best gaan
doen.

Diversiteit in de stad
Er zijn heel veel nationaliteiten te bespeuren in de
stad. Maar wat vindt Sven daarvan? “Ik heb diversi-
teit in de stad altijd leuk gevonden al weet ik ook
dat daar spanningen uit voortkomen. Er wordt vaak
gezegd dat de multiculturele samenleving niet
werkt. Ik denk dat dat voor een deel ook wel reali-
teit is. Je merkt dat ook wel in steden, zeker ook hoe
het is aangepakt in de jaren 70 en 80 toen er veel
mensen in hun eigen wijken gingen wonen. Dus
misschien is de multiculturele samenleving niet
echt geslaagd. Maar ik geloof wel in een samenle-
ving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zolang ieder-
een maar respect heeft voor elkaar. Ik vind dat je
moet kunnen vragen om op z’n minst het Neder-
lands te leren, want je merkt wel dat sommige
mensen het zich daar toch iets te gemakkelijk in
maken. Langs de andere kant vind ik het ook wel
heel logisch dat mensen naar Europa komen als je
ziet in welke luxe wij leven.” 
Sven vindt dat er veel culturen aanwezig zijn in de
Sint-Andrieswijk, maar voor hem zijn er eigenlijk
nog te weinig. “We zijn al vijftien à twintig jaar cul-

turen aan het opdoen zonder dat we dat beseffen.
Mijn favoriete restaurant in Sint-Andries is een
Grieks restaurant maar er zijn natuurlijk ook Itali-
aanse en Chinese restaurants die in de hele wereld
commercieel zijn. Ik kan me nog herinneren dat
wanneer mijn moeder voor de eerste keer lasagne
maakte ze het uitsprak alsof het iets superexotisch
was, terwijl dat nu al heel normaal is.” 
Volgens Sven moeten de culturen wat meer gemixt
en geapprecieerd worden. “De jobs die de ‘Vlaming’
niet meer wil doen, worden hier door iemand van
een andere afkomst gedaan. Dat moet meer ge-
mixt worden, ik hoop dat er ook meer journalisten
van allerlei origine komen.”

Sven zou niet verhuizen als hij op straat nageroe-
pen of lastig gevallen zou worden omwille van zijn
geaardheid, zoals tijdens de Volt-reportage over
gaybashing op Eén het geval was. “Ik heb altijd al in
de stad gewoond en het fenomeen is wel erger ge-
worden dan vroeger, daarom wou ik die reportage
maken, maar ik zou me nooit laten wegjagen, door
niemand. Ik loop zelf niet hand in hand met mijn
man, maar dat zou wel moeten kunnen. Ik zou het
raar vinden als ik daarom zou worden uitgeschol-
den.” Sven is zelf ook vrijwilliger bij ‘Het Roze Huis’
in Zurenborg.

Bekende Vlaming
Sven Pichal kan zeker een BV genoemd worden,
maar last van herkenning heeft hij zelden. “Als ik
net in de Dag Allemaal gestaan heb, of in de aan-
dacht geweest ben, dan merk je wel dat mensen kij-
ken. Dat is ook het verschil in impact tussen tv en
radio. Na een tv-verschijning heb je sneller meer
aandacht dan na een optreden op de radio, of in
mijn geval, na vijf jaar radio gemaakt te hebben. Ik
vind het in elk geval niet vervelend. Een tijdje gele-
den kwam er een man in de Delhaize naar mij met
tips voor Peeters & Pichal, dat vond ik tof. Media-
mensen krijgen veel appreciatie voor hun werk, veel
meer dan andere mensen. Terwijl een bakker zijn
werk toch ook goed doet. Meestal werken die men-
sen zelfs harder dan mensen in de media. De men-
sen achter de schermen doen ook heel erg veel en
mijn inbreng is dus eigenlijk heel beperkt, maar ik
krijg er wel alle lof voor. Ik probeer de mensen op de
redactie dan ook altijd heel hard te bedanken. ”
Sven is na jaren bij de radio nu overgeschakeld naar

televisie. Vond hij die overschakeling niet moeilijk?
“Ja en nee, de basis blijft dezelfde, tv is ook gewoon
een medium waarmee je een verhaal kan vertellen
en je een antwoord zoekt. Radio is veel sneller en
persoonlijker. Je kan dat met minder mensen ver-
wezenlijken. Mensen denken nog altijd dat ze tegen
jou alleen praten terwijl televisie afstandelijker en
technischer is. Je kan op de radio ook meer bepalen
in welke richting je een discussie gaat sturen. Ik
vind het leuk om nu even in een ander kader te wer-
ken en te zien hoe televisie precies werkt. Ik vind
het ook niet erg om teleurgesteld te zijn, dan besef
je wat je graag doet en wat niet. Ik had even nood
aan andere collega’s, maar ik ga zeker opnieuw ooit
radio maken. En misschien open ik ooit een cafeetje
in Sint-Andries.”

Anke Jochems & Marlies Van Bael, 
studenten master in de journalistiek Thomas More

Sven Pichal: radiomaker en Sint-Andriezenaar
Sven Pichal – radiomaker,
Volt-reporter en trotse
inwoner van de Sint-
Andrieswijk –mag zich een
van de bekende inwoners
van de Sint-Andrieswijk
noemen. Hij is onder meer
bekend van zijn werk bij
Radio 1 voor het program-
ma ‘Peeters & Pichal’ en
werkt nu mee aan repor-
tages bij het Eén-program-
ma Volt. We gingen met
hem op pad in de wijk die
hij zijn ‘thuis’ noemt en
vroegen hem naar zijn
belevenissen in de wijk,
zijn radio- en tv-ervarin-
gen en zijn lievelingsplaat-
sen in Sint-Andries. 

“Misschien open ik ooit nog een cafeetje in Sint-Andries”

“Mijn respect voor burgemeester
Janssens is heel groot maar ik ben
zeker ook benieuwd naar wat de
nieuwe burgemeester met de stad wil
doen.”

“Hier kan het zo stil
zijn dat ik soms blij
ben dat er hier nog
studenten zijn, omdat
je dan af en toe toch
nog eens hoort dat je
in de stad zit.”

“Als ik net in de Dag Allemaal gestaan
heb, of in de aandacht geweest ben,
dan merk je wel dat mensen kijken.”

Copyright boekenhandel
Hier hebben ze heel leuke cadeaus voor wanneer
je niet weet wat kopen, een mooi boek is dan al-
tijd wel ideaal. Je hebt boekjes die rond kunstfoto-
grafen werken, en ook boeken die je gewoon ner-
gens anders vindt.

Kunsthuis Augustijnenstraat 
Sven vindt dit schilderij heel mooi. In het begin
was dat anders. Nu is hij het al zo gewoon dat hij
er de mooie kant van ziet.

Mezze Cafe Varelli
Sven is vaste klant in dit Griekse ‘mezze café’.  “Het
is er heel goedkoop en je kan er verschillende mez-
ze (tapas) bestellen die lekker en vers zijn.” Sven
zelf is verzot op de Hallumi special: witte kaas van
schaap, koe en geit die in de pan gebakken is.

Sint-Andriesplaats
“Het zou leuk zijn als er hier meer leven was, maar
het Missverstand is alleszins een heel leuk cafee-
tje. Ook is de Sint-Andriesplaats voor jonge kinde-
ren leuk om er te spelen.”

Op pad
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Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur

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

Vrijdag 9.30 uur – 16.30 uur

Voor al uw bankzaken én verzekeringen

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

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

Bij ons bent u aan het juiste adres

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Op 26 januari 2013 reikt de Stuurgroep Sint-Andries voor de 10de
keer Gouden Neuzen uit. De voorbije jaren passeerden op die
manier vele bekende en minder bekende figuren op het podium
van het cultureel ontmoetingscentrum Sint-Andries (CoStA). Jo-
sée Wyns, Jos Thijs, John Moussiaux, Lutje Visterin, Maria Van
Kerckhove, Miel en Betty Vermeulen, Harry Lescrinier, Peter Cuy-
pers behoorden tot de bewoners die een mini-versie van de lo-
kale marionet ‘de Neus’, uit het Poesjenelletheater in ontvangst
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 cate-
gorie ambtenaar/politicus werden eerder Linda Chuffart, Politie
Zone West, de Stadsreiniging, Buurtregisseur Carl van de Ge-
nachte en Opsinjoren verkozen.
De jury van de Gouden Neus 2012 ontving vele suggesties voor
kandidaten, waaruit na grondige afweging en bespreking vol-
gende genomineerden werden weerhouden.

In de categorie VERENIGINGEN
Turnkring De Hoop: Deze
turnkring bestaat reeds sinds
1921 en is daarmee een van de
oudste verenigingen van de
wijk. De Hoop kende het afge-
lopen jaar opnieuw een serieu-
ze stijging van het aantal tur-
ners. Kleuters vanaf 3 jaar, kin-
deren en jongeren komen elke
avond van de week bijeen in de
turnzaal van de Musica. Nieuw
dit jaar is het vrouwenturnen.
Elk jaar is er een jaarfeest, maar de turnkring zet zich ook actief
in bij de buurtsportdagen, het paaseikes rapen, de lentepoets,
het kindercarnavalbal en de andere feesten. De turnkring kan re-
kenen op zeer bezielde werking.
Wijkgezondheidscentrum vzw: Degenen die het wijkge-
zondheidscentrum niet kennen, horen bij de gelukkigen die er
nog geen beroep op hebben moeten doen, maar degenen die
het wel kennen en er ooit wel een beroep op moesten doen, prij-
zen zich eveneens tevreden dat het wijkgezondheidscentrum
bestaat. Mensen kunnen in het gezondheidscentrum aan de
Sint-Andriesplaats terecht voor eerstelijnszorg, maar de verple-
gers komen ook aan huis, meestal met de fiets. Daarom worden
ze ook wel de fietsende verplegers genoemd.
Markt van Morgen: Dit betrekkelijk nieuwe initiatief werd
in 2010 opgestart midden
in de Sint-Andrieswijk,
meer bepaald op het Peter
De Grotepleintje. De Markt
van Morgen brengt jonge
creatieve ontwerpers/on-
dernemers samen op een
aantal zondagnamiddagen
in de zomer en 1 keer in de
winter om hun creaties te
tonen en verkopen. Op de-

ze unieke en gezellige markt ligt de nadruk op kleinschaligheid.
Vaak is het resultaat een combinatie van een economisch én
ecologisch bewustzijn en dat allemaal in een eigentijdse kleedje.
Unieke juwelen, interieur, kleding en grafische ontwerpen wor-
den in kleine oplage aangeboden. De markt sluit aan bij een
aantal trends als de opmars van handgemaakte producten en
de zoektocht naar authenticiteit. De ligging van de markt, uitge-
rekend in deze wijk, is niet toevallig. De Kloosterstraat, de place
to be voor antiek en brocante, is bij uitstek bezig met het op-
waarderen en hergebruik van bestaande middelen en in de
buurt liggen ook enkele hippe recyclagezaken. De markt trekt
vele bezoekers van binnen en buiten de wijk. DJ’s en muzikanten
zorgen voor een extra gezellige sfeer. 

In de categorie bewoners

HET GEZICHT VAN DE WIJK
Evie Vergauwen: Evie zet zich als buurtbewoonster/vrijwilli-

ger dagelijks in om haar
omgeving groener en
beter te maken. Het af-
gelopen jaar was deze
jonge vrouw een spilfi-
guur in het project Eet-
baar Sint-Andries. Door
de Vlaamse overheid
werd een project goed-
gekeurd om de bewo-
ners bewust te maken
van de mogelijkheden
om zelf eetbaar groen
te kweken. Onze voor-
ouders hadden vaak

zelf moestuintjes en wisten hoe en waarom zelf groenten te ver-
bouwen en seizoensgebonden te eten, maar de hedendaagse
stadsbewoner heeft de voeling met voeding voor een groot stuk
verloren. Nu eten we het hele jaar door tomaten en boontjes die
van de andere kant van de wereld worden ingevoerd. Evie zette
haar frêle schouders onder dit project en slaagde er in om 19 be-
woners van de sociale woningen zover te krijgen om zelf op hun
terrasje of vensterbank aan de slag te gaan met eetbare planten
en kruiden. Samen met hen, vaak ook met de kinderen, vulde ze
de plantenbakken en nadien stond ze met raad en daad de deel-
nemers aan dit project bij. Evie was ook betrokken bij andere
groenprojecten en is ook actief bij PASH, Platform van Antwerp-
se Sociale Huurders. Evie wordt hier genomineerd omdat ze de
wijk heeft bebloemd. En daarom willen wij haar ook in de bloe-
men zetten. 
Relinde de Bouck: Haar naam
kwam vanuit verschillende hoeken
bij de jury aanwaaien. Als er iemand
is in deze wijk, waar je altijd op kan
rekenen is het Relinde wel. Relinde is
overal aanwezig, maar op een zoda-
nige bescheiden manier dat men
haar bijna over het hoofd zou zien of
als evident zou beschouwen. Er is

een liedje uit 1980 van Jona Lewie ‘You will always find me in the
kitchen at parties’ en die titel is van toepassing bij Relinde. Maar
haar actieterrein beperkt zich niet tot de keuken. Overal waar er
vrijwilligers nodig zijn, waar gewerkt moet worden, is Relinde
een vaste waarde en dat voor verscheidene verenigingen uit de
wijk. Straatvrijwilligers die de straat en de pleintjes aan de Wil-
lem Lepelstraat proper houden: ook daar is Relinde bij. Altijd zon-
der morren, vanuit een grote sociale bewogenheid en met een
optimistische blik vooruit. Ook in haar professionele leven was
Relinde bezig met het zorgen voor anderen. Sinds vorig jaar is ze
met pensioen, maar dat maakt haar niet minder actief. Bij de
Sint-Andries-runners hebben jongere lopers moeite om haar bij
te houden en recent nog startte ze met een turngroep voor
moeders/volwassen vrouwen. 

Linda Torfs: De ju-
ry heeft dit jaar ook
oog gehad voor in-
grepen die het (ge-)
zicht van de wijk
hebben veranderd en
die de wijk, zoals
men dat zegt “op de
kaart hebben gezet.”
Eind september werd
op de Oever de

grootste stripmuur van de stad ingehuldigd. Deze stripmuur van
Brecht Evans was de tweede in onze wijk – de eerste was die van
Suske en Wiske in de Korte Riddersstraat. De bezieler achter de-
ze initiatieven is Linda Torfs, van Mekanik Strip. Zij kwam destijds
op het idee om met de stripmuren in Antwerpen te starten en
dat bleek een schot in de roos. Linda had nog meer van die ple-
zante ideeën, want ook Lambermontmartre is een van haar suc-
cesvolle initiatieven. Zelf woont ze net buiten de grenzen van
Sint-Andries, maar ze heeft er voor gezorgd dat een van de lelijk-
ste muren van onze wijk in een mooi en kleurrijk kleedje werd
gestoken, waardoor stripliefhebbers van overal nu naar hier ko-
men afzakken. 

Tot slot: Uitzonderlijk wil de jury dit jaar de prijzen van de ca-
tegorie ambtenaar/politicus inwisselen voor het in de bloeme-
tjes zetten van 2 bewoners die elk veel betekenden voor deze
wijk – die bij wijze van spreken ‘het verschil maakten’ door hun
inspirerende inzet en grote betrokkenheid bij de wijk. De namen
van de winnaars worden op 26 januari bekend gemaakt.

Gouden Neus

Benieuwd naar de uitslag? Reserveer je gra-
tis kaart in het CoSta en mis dit feeste-
lijk hoogtepunt in de wijk niet. Er zal
fijne muziek van Hans Mortelmans zijn en
naar goede gewoonte is er ook de gratis
zoete receptie met veel lekkers om de ver-
zuring tegen te gaan. 
De presentatie is in handen van Sven Pichal
en Sint-Andries Herleeft! zorgt voor extra
informatie en context door een tijdelijke
tentoonstelling over de Neus in het CoStA.

Zaterdag 26 januari 2012 (coStA)
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De ontvangst bij haar thuis verloopt heel hartelijk.
Ook haar kat Amedee verwelkomt me door herhaal-
delijk op mijn schoot te springen. Pas nadat Lutje als
dreigement haar spuitbus met water goed in het
zicht heeft gezet, druipt het beestje af en kan Lutje
beginnen vertellen.

Cursussen
“Ik dans al heel mijn leven. Ik kom uit een gezin van
tien kinderen en vroeger volksdansten en zongen
we thuis met vader en moeder. Mijn moeder heeft
altijd gevolksdanst, maar mijn vader niet. Die speel-
de namelijk muziek. Nadat ik getrouwd was, ging ik
in Schoten wonen. Daar was een volksdansgroep
waarbij ik me aansloot. Ze hadden ook een kinder-
groep, waardoor ik bij kinderen terechtkwam. Jaren
heb ik daar kinderdans meegedaan en toen ik daar-
na naar hier kwam, wilde ik hier ook zoiets op poten
zetten. Hier was in het begin helemaal niets. Dus
zocht ik een zaal en kwam ik in Costa terecht,  waar
ik in 1993 mijn eerste “cursussen” volksdansen en
zingen aan kleuters gaf. Ik noem het niet echt een
cursus omdat ik het altijd al gratis heb gedaan en

omdat we gewoon samenkomen en ons amuseren.
En hoe meer kleuters er zijn, hoe plezanter het
wordt. Een paar jaar geleden ben ik dan ook met
peuters vanaf achttien maanden begonnen. Dat
komt eigenlijk door mijn kleinkinderen. Ik danste en
zong met hen, waardoor ik dacht: ‘Waarom kan ik
dat hier ook niet doen?’. Naast het dansen ga ik ook
voorlezen in de bibliotheek. Daarvoor gebruik ik
mijn kamishibai. Het lijkt een klein theatertje met
platen in. Aan de voorkant van die platen staan de
tekeningen en aan achterkant staat de bijbehoren-
de tekst. Dus het boek staat erop geschreven. Ook
als er eens een speelstraat georganiseerd wordt,
bellen ze me om te vragen of ik kom lezen. En dan
kom ik met mijn theater!”

Uitdagingen
“Ik zing ook veel. In 2000 ben ik gestart met mijn
groep Muzant. Dat kwam omdat ze hier voor een
wijkfeest een groepje zochten dat liedjes wilde ko-
men zingen over beroepen. Omdat we dat zo leuk
vonden, zijn we dat blijven doen en hebben we een
naam gezocht. En nu komen we nog alle woensda-

gen samen. We zingen altijd volksliederen. Zo heb-
ben we heel lang Antwerpse liederen gezongen.
Maar aangezien mensen soms wel eens iets anders
willen, dagen we onszelf wel eens uit. Na een Rus-
sisch en een Koreaans lied ben ik nu met een
Zweeds liedje begonnen. Waarom niet? YouTube
helpt me om te horen hoe ze dat zingen en hoe ze
het uitspreken. Het mag eens wat moeilijker zijn,
vind ik, dan heb je daar zelf ook iets aan.”

Dansmoemoe
“Ik doe alles gratis, omdat ik niet vind dat ik daar
geld voor moet vragen. Ik kan iets en kan het door-
geven. En ik vind dat het de taak is van de mensen
tegenover elkaar en haal daar heel veel voldoening
uit. Wat het ook fijn maakt, is dat ik ook vriend-
schap met de kinderen sluit. Ze noemen me dans-
moemoe. Vaak gebeurt het dat ik over straat loop
en dan ‘he, de dansmoemoe!’ of ‘kijk, de dansmoe-
moe!’ hoor roepen. Altijd. Ik kan echt niet het plein
oversteken zonder herkend te worden. Er zijn ook
mama’s en papa’s die me niet anders kennen. Dan
heb je die ouders die tussen andere volwassen
mensen plots ‘he, daar is de dansmoemoe!’ roepen
en dan zie je die mensen zo vreemd kijken… (lacht)”

Lange Wapper
“Ik heb ook nog Ademloos gesteund tijdens die hei-
sa rond de Lange Wapperbrug. Ik kende de groep
niet toen ze het me kwamen vragen, maar ik vond
het niet meer dan normaal om te helpen. Ik kan het
me gewoon niet voorstellen dat er mensen zijn die
anders denken. We moeten toch zien dat onze
luchtkwaliteit goed blijft? Daardoor vond ik het ook
heel moeilijk toen ze me daarover kwamen inter-
viewen. Het feit dat het dossier nu muurvast zit,
maakt me bang. Ook zijn er doorheen de voorbije
jaren hier heel wat dingen opgebouwd. Nu vond ik
wel dat er iets anders mocht gebeuren. Zo mocht er
bijvoorbeeld iemand groener gekozen worden…
(glimlacht) Ik ben een beetje bang voor wat nu gaat
komen en hoop dat er geen te drastische verande-
ringen gaan komen… Misschien moet ik daar eens
een liedje over maken!”

Eline Verdegem, 
studente master in de journalistiek Thomas More

“Het mag eens wat
moeilijker zijn, vind ik,
dan heb je daar zelf
ook iets aan.”

He, daar is de dansmoemoe!
Lutje Visterin is een bezige
bij. Ze zet zich volop in
voor de peuters en kleu-
ters die ze vol enthousias-
me leert volksdansen en
zingen, ze leest voor in de
bibliotheek, ze zingt
volksliederen met haar
zanggroep Muzant en
bovendien past ze graag
op haar kleinkinderen. Tijd
voor een gesprek dus.

Lutje Visterin over haar passie voor zingen en dansen

Vzw Aanwezigheid is een onthaal-
groep opgericht in 1983, in het hart
van Antwerpen.
Zoek je iemand die naar je luistert,
iemand die je iets wil toevertrouwen
dan ben je welkom in ‘Aanwezig-
heid’. Wij maken tijd om echt naar
jullie verhaal te luisteren.
Een warm onthaal en een huiselijke
sfeer laten je op adem komen, om

rustig je verhaal te doen. Geloof kan
ook aan bod komen. Mogelijk vind je
bij ons wat begrip, steun en kracht!
Ons team van vrijwilligers staat
open voor iedereen. Onze medewer-
kers krijgen vorming en hebben
ervaring in gesprekken. De gesprek-
ken zijn anoniem, gratis en zonder
afspraak. 

Aanwezigheid
Sinds de zomer van 2012 werken de Lessius Hogeschool en de Katholieke Hogeschool
Kempen samen onder één gemeenschappelijke naam: Thomas More. De Subfaculteit Taal
en Communicatie (van het vroegere Lessius), die op campus Sint-Andries gevestigd is, in-
tegreert in oktober 2013 in de KU Leuven.  Naar goede gewoonte werkten een aantal stu-
denten van de masteropleiding in de journalistiek weer aan het decembernummer van
de Gazet van Sint-Andries mee: Anke Jochems, Paulien Souveryns, Marlies Van Bael, Willi-
am Vercammen en Eline Verdegem.

Studenten journalistiek 
doen ervaring op

Schoenmarkt 8
2000 Antwerpen
Welkom op: 
maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag
van 13.30u tot 17u
Tel. 03 231 63 15
Gesprekken: Schoenmakerskapel, trap
achteraan op de 1ste verdieping.

aanwezigheid.luisterhuis@gmail.com
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Relinde De Bouck
Hoe ben je in de politiek 
terechtgekomen?
Hoe kom je daarin terecht? In mijn geval was
dat in de periode van mei 68. Als student sta je
kritisch in de wereld en daarbij word je gecon-
fronteerd met een aantal zaken waar je jezelf
een maatschappelijke visie over vormt en waar
je toch meer achter staat. De studentengroepe-
ring is dan geëvolueerd naar een politieke par-
tij met een concreet programma. Vooral het
contact met de arbeiders in de fabrieken en ze-
ker in de mijnen was daarbij erg belangrijk. Ik
heb hier in de buurt ook op “Den Bouw” geze-
ten. Dat heef een erg grote invloed gehad. Het
is immers een deel van de wereld en van het le-
ven dat verborgen blijft als je in dat ‘bovenste
circuit’ blijft werken. Of ik het ooit beu ben ge-
weest? Nee, want het heeft ook veel goede ge-
volgen. Het contrast is nu verscherpt en dat is
een reden te meer om er mee voort te doen.

Wat denk je dat de verkiezingsuitslag
voor de wijk Sint-Andries betekent?
Wij gaan heel veel oppositie moeten voeren.
Daarbij gaan we de drie belangrijkste pijlers,
namelijk werk, wonen en gezondheid steeds in
vraag proberen te stellen. Onze wijk wordt
vooral op het vlak van wonen bedreigd door
grote immobiliënkantoren die overal huizen
proberen op te kopen om die daarna te vervan-
gen door moderne lofts en appartementen. Je
kan natuurlijk niet tegen deze renovatie zijn,
maar de prijzen liggen daarbij vaak dubbel zo
hoog als voordien en de meeste mensen hier
worden zo verplicht te vertrekken omdat ze het
niet kunnen betalen. Ik vrees dat het alleen
maar erger wordt door de plannen om de socia-
le voorzieningen over wonen, werken en ge-
zondheid verder af te bouwen. Wij hebben
moeten strijden om de kleine bibliotheek te be-
houden. Als de bibliotheek ook nog zou verdwij-
nen, zou het contact tussen de bewoners steeds
verder verminderen, terwijl het net iets is waar
veel mensen echt nood aan hebben.

Heeft de aanloop naar die gemeente-
raadsverkiezingen druk op jou en je
gezinsleven gelegd?
Wij hebben lang propaganda gevoerd, want
verkiezingen zijn geen eendagsvlieg. Anderhalf
jaar lang hebben we naar de verkiezingen toe
gewerkt, een programma opgesteld en mensen
bevraagd. Het resultaat was beter dan we ver-
wacht hadden. Ik heb, net zoals veel militanten,
er altijd veel tijd in gestoken. Anders krijg je
niets gedaan. Grote druk? Nee, ik vind het een
positieve zaak. De mensen die je kent spreek je
aan en zo ben je er steeds mee bezig. Als je ’s
ochtends ergens propaganda gaat voeren moet
je inderdaad wel je wekker zetten. Het is een
keuze die je zelf maakt. Ik heb gedaan met mijn
werk bij de vakbond dus ik heb tijd.

Was je zelf tevreden met het resultaat
dat je behaald hebt?
Goh, dat was niet echt schitterend. Ik ben zelf
niet verkozen en dat was ook niet de bedoeling.
Daarom heb ik ook geen persoonlijke propa-
ganda gevoerd. Vanuit de partij was wel afge-
sproken steeds mannen en vrouwen op de lijs-
ten af te wisselen. Ik heb altijd opgeroepen dat
mensen op de partij zelf moesten stemmen om
de mensen aan de kop te steunen. En het resul-
taat was beter dan verwacht, wat ook veel meer
werk met zich zal meebrengen. Maar we zijn op
het juiste moment doorgebroken want de crisis
vraagt naar een alternatief.

William Vercammen, 
student master in de journalistiek Thomas More

PAUL STRUYF
Heb je de politiek van thuis uit 
meegekregen?
Nee totaal niet. Ik ben geboren en getogen in
Sint-Andries. Ik woon er ook nog steeds. Ik heb
een erg groot sociaal engagement, dat gaat van
straatvrijwilliger bij OpSinjoren over de organi-
satie van allerlei straatfeestjes en sportieve ac-
tiviteiten tot ondervoorzitter van de stuurgroep
Sint-Andries. De voornaamste reden waarom ik
de stap naar de politiek gezet heb, is om de wijk
vooruit te krijgen. Het Sint-Andrieskwartier
wordt altijd omschreven als een hippe wijk,
maar er zat slechts 1 iemand van de bewoners
ooit in de districtsraad om mee het beleid voor
deze wijk uit te stippelen.

Hebben de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen een
invloed gehad op je sociale leven en je
gezinsleven?
Ja. Dat vraagt veel planning en afspraken. Je
moet daar een evenwicht in kunnen vinden. Ik
heb er ook over gewaakt dat politiek en privé al-
tijd gescheiden bleven. Veel druk bracht het voor
mij niet met zich mee. In de stuurgroep Sint-An-
dries krijgen we ook regelmatig met korte dead-
lines te maken en zijn we vooral bezig met crisis-
management.

Ben je zelf tevreden met je resultaat?
Ja. Ik ben vorig jaar in de politiek gestapt, dan is
een score van 432 voorkeurstemmen niet zo
slecht. Ik ben nu (eind november 2012, nvdr) eer-
ste opvolger voor de districtsraad. Het is ook
mijn ambitie om te zetelen, anders heeft het
geen zin om op een lijst te staan. Als je je man-
daat niet opneemt, dan wordt dat ook afge-
straft door de mensen. Nogmaals dank aan ie-
dereen die op mij gestemd heeft.

Wat denk je dat de verkiezingsuitslag voor
de wijk Sint-Andries zal betekenen?
Op dit moment (eind november 2012, nvdr) valt
dat moeilijk te zeggen omdat de gesprekken
om een coalitie te vormen nog steeds aan de
gang zijn.  N-VA is de grootste in de stad Ant-
werpen, maar op districtsniveau zijn we de
tweede grootste.

Wat is voor u het belangrijkste 
issue in deze wijk?
Om te beginnen de mobiliteit, maar dat is voor
de rest van Antwerpen ook zo. De gevolgen van
een beslissing moeten vooraf beter bestudeerd
worden. Verder moet het statuut van een
woonerf dringend herzien worden. Het principe
ervan, het verkeer afremmen, is goed, maar het
mag niet ten koste gaan van de veiligheid. Men-
sen moeten beschermd zijn als ze hun huis uit-
komen. Openbaar domein is ook belangrijk.
Over bijvoorbeeld de heraanleg van straten
moet beter en correcter gecommuniceerd wor-
den naar bewoners en handelaars. Zo creëer je
begrip voor het beleid.

Paulien Souveryns, 
studente master in de journalistiek Thomas More

MAYA DETIÈGE 
Hoe ben je in de politiek 
terechtgekomen?
Het zat natuurlijk wat in de familie. Mijn groot-
vader was jarenlang schepen en mijn moeder is
burgemeester van Antwerpen geweest. Ik heb
farmacie gestudeerd en zei altijd dat ik nooit in
de politiek zou stappen. Maar op mijn 35ste was
het dan toch zo ver. De voornaamste reden
daarvoor was de verzuring in Antwerpen. Het
Vlaams Belang begon bepaalde groepen tegen
elkaar op te zetten. Het zijn de zwakkere groe-
pen die in die val trappen omdat ze geloven dat
die partij hun problemen wel zal oplossen.
Maar haat creëren leidt nergens toe, dat zijn
niet de juiste oplossingen.

Wat denk je dat de verkiezingsuitslag
voor de wijk Sint-Andries zal 
betekenen?
In de wijk Sint-Andries voeren wij bijvoorbeeld
actie voor betaalbaar wonen. De sociale huis-
vesting speelt een belangrijke rol. Vlaanderen
stelt een bepaald budget op dat elke stad moet
vrijmaken voor sociale huisvesting. Bart De We-
ver wil niet meer dan dat investeren, wat zoveel
betekent als verminderen. Voor een stad als
Antwerpen is dat een stap achterwaarts en is
zoiets niet haalbaar. Er zijn nu al wachtlijsten.
Als je daar nog een rem gaat opzetten, wat ge-
beurt er dan met al die mensen?
Ik ben wel wat bang voor het rechts beleid dat
er aankomt. Zoiets heeft Antwerpen in de afge-
lopen negentig jaar nooit gezien. Ik heb de no-
ta-De Wever gelezen. Behalve het discours van
Filip Dewinter denk ik dat dat de meest rechtse
nota is die er voor deze stad ooit geweest is. De
grens wordt steeds dunner. De reacties daarop
waren volgens mij dan ook terecht.

Heeft de aanloop naar die gemeente-
raadsverkiezingen een bepaalde druk
op jou en je gezinsleven gelegd?
Ja. Maar ik denk dat het een voordeel is dat ik
erin ben opgegroeid. Je kunt dan beter relative-
ren en je geraakt minder snel uit evenwicht. Je
moet weten wanneer je nee moet zeggen, dan
houd je alles onder controle. Mijn vrienden mo-
gen van mij ook niet over politiek praten (lacht).
Mensen spreken over wat er bij hen leeft en dat
begrijp ik wel, maar soms moet je die dingen
gescheiden houden.

Was je zelf tevreden met het resultaat
dat je gehaald hebt?
Ja. Ik ben blij dat ik die job mag doen. Het is al-
tijd fijn wanneer mensen je waarderen. Ik ge-
niet enorm van die schouderklopjes. Uiteinde-
lijk doe je het ook om mensen te kunnen hel-
pen. Toen mijn wetsvoorstel in verband met de
loonkloof er in het parlement doorkwam, was ik
daar echt heel blij om. 

Paulien Souveryns, 
studente master in de journalistiek Thomas More

Kandidaten van diverse
politieke partijen blikken
terug op de gemeente-
raadsverkiezingen van
oktober 2012, opnieuw
werden alle partijen
gecontacteerd.

Gemeenteraadsverkiezingen terugblik
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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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LUDWINA VAN ONCKELEN
Heb je de politiek van thuis uit meegekregen?
De overtuiging alleszins wel. Niet dat die erin
gedrild werd, maar wij zijn Vlaams-nationalis-
ten van generatie op generatie. Mijn ouders
waren wel in politiek geïnteresseerd, maar na-
men er niet actief aan deel. We waren met
meerdere kinderen en ieder heeft zo zijn eigen
gradatie in overtuiging. We hadden ook veel
belangstelling voor geschiedenis en dan groeit
dat vanzelf verder hé.

Heeft jouw kandidaatstelling een
invloed gehad op je privéleven?
Uiteraard. Ik ben 18 jaar lang provincieraadslid
geweest en daar heb je werk mee. Je moet
goed plannen en afspraken maken, maar dat is
nooit een probleem geweest. Politieke druk
heeft het zeker met zich meegebracht, per-
soonlijke spanning veel minder. Ik stond nu ook
eerder op een symbolische plaats om zo de jon-
geren een kans te geven. In de politiek moet je
kunnen doorstromen.

Ben je tevreden met je persoonlijk resultaat?
Nee, mijn aantal voorkeurstemmen is flink ge-
slonken. Maar ik had veel kiezers die nu hun
hoop op N-VA hebben gezet, omdat die niet in
het cordon sanitaire zitten. Mensen kiezen bo-
vendien voor de figuren die gecreëerd worden.
Vlaams Belang heeft een serieuze nederlaag
geleden. Maar een verloren veldslag betekent
nog geen verloren oorlog hé.

Wat zou je graag zien veranderen in de wijk?
Sint-Andries is volgens mij een goede wijk.
Maar ook die heeft haar problemen zoals de
aanhoudende golf van inbraken. Enkel in de
Nationalestraat alleen al stijgt dat aantal
voortdurend omdat de politie daar niet meer
kan patrouilleren door de werken. Een ander
probleem zijn de studenten. Die hebben niet
altijd respect voor de bewoners. Er moet beter
gecommuniceerd worden vanuit de wijkagent-
schappen, dat gebeurt nog te weinig. Verder
moet er ook nagedacht worden om de openba-
re ruimtes beter toegankelijk te maken voor
mindervaliden. Wat het groter geheel betreft,
valt het nog af te wachten of N-VA en de nieu-
we coalitie het gaan waarmaken.

Paulien Souveryns, 
studente master in de journalistiek Thomas More

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Ondertussen hebben we reeds onze eerste kleine en grote
bijenhotels gebouwd. In januari en februari willen we de
productie verhogen.

Eind februari-begin maart zullen we onze bijenhotels op een tiental
plekken in de wijk plaatsen. Mogelijke geschikte plekken: binnenkoer
van CoSta, aan de kaaimuren, Prekersparkje, op de bunker, achtertui-
nen Woonhaven,  Lode Sebregtspark, ACV-parking Schoytestraat, in
private tuinen van bewoners, binnentuin Gulden Lelie, in tuin van
Jeugdherberg Pulcinella, aan het Muntplein, in de Rijke Beuckelaars-
traat, op de Sint-Andriesplaats. Klimop, hazelaars, bloemen zijn een
feest voor de bijen, dus de nabijheid van groen is essentieel.
We zullen ook nog extra bloemen en planten voorzien. De bijen zor-
gen mee voor een grotere verscheidenheid aan planten en bloemen.
Het is belangrijk om de bloeitijd te spreiden van maart tot september

zodat de bijen de hele zomer over voedsel beschikken. Ondertussen
zorgen de bijen voor de betere verspreiding van de natuur in onze
stadswijk.
Donderdagen 17, 24 en 31 januari en 7 februari van 19 tot 21 uur in het
bewonerslokaal Willem Lepelstraat 13 werken we verder aan onze bij-
enhotels. Iedereen welkom!
Inschrijven: maakbarestad@skynet.be of 0472 57 80 84 (Jos)
Op woensdagnamiddagen timmeren de kinderen bijenhotels: op 23
en 30 januari van 14 tot 16 uur in het bewonerslokaal.
Inschrijven: bwg.de.regenboog@gmail.com of 0479 08 95 89 (Evie)

Gezocht: hotelbouwers

Ik doe het nu met een ziekteuitkering. Dat lukt on-
dertussen behoorlijk, want ik heb geleerd om met
een eenvoudige en sobere levensstijl rond te ko-
men en gelukkig te zijn. 
Mijn appartementje is ingericht met allemaal ge-
kregen spulletjes. Soms komt er iets nieuws bij. Op
mijn verjaardag trakteren mijn ouders me op een
IKEA-uitstap en met een paar kleine nieuwe hebbe-
dingetjes wordt  mijn nestje totaal nieuw met dat
modern design. Ik ben vaste klant in de kringloop-
winkel. Het is verbluffend wat je er allemaal voor
een paar euro’s kan aanschaffen. Ik koop er zelfs
mooie merkkledij, maar ik sta waarschijnlijk wel
een paar jaar achter op wat de modewinkels van de
Meir vandaag proberen aan de man te brengen.
Betaalbare en gezonde voeding, dat is voor mij het
moeilijkste probleem om op te lossen. Ik ben ver-
plicht een basisdieet te volgen. Maar wanneer je
het goed aan boord legt dan blijkt dat ik de helft
kan aankopen in de Aldi en de Lidl. Ik heb vastge-
steld dat dure dieetwinkels geen synoniem hoeven
te zijn voor gezonde voeding.

Het heeft me wel een paar jaar gekost om mezelf
die sobere levensstijl aan te meten. Eigenlijk ben ik
twee jaar lang ‘doodziek depressief’ geweest. Dat
was in de periode dat ik schulden had. Schulden
hebben, dat doet verschrikkelijk pijn. Je bent te fier
om het toe te geven. Om bv. aan je  huisbaas te
gaan vertellen dat het je je huishuur niet kan beta-
len, dat was voor mij het meest pijnlijke moment.
Ik ontving ooit een brief van een deurwaarder. Ik
blokkeerde. Die brief heb ik drie weken laten liggen.
Ik heb deze brief vervolgens aan mijn broer laten
zien. Die dag is alles veranderd. Samen met mijn fa-
milie, die af en toe een schuldenput betaalden, ben
ik uit dat sukkelstraatje geraakt.
Ik zie de reactie van buren wanneer ze een brief van
een deurwaarder of een incassobureau. Ik zie hun
woede en pijn. Mijn buurvrouw heeft schuldbemid-
deling. Ze houdt nu nog 200 euro per maand over
om van te leven. Hoe doe je dat, met 50 euro per
week eens menswaardig leven lijden?
Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit naar het
OCMW zou stappen, daar ben ik te fier voor. Maar
heel wat mensen hebben geen familie waar ze kun-
nen op terug vallen, die zijn verplicht om bij het
OCMW aan te kloppen.
Armoede doet pijn. Maar ik ben (voorlopig) verlost
van die schuldenpijn. Hout vasthouden.

Vijf jaar geleden
stortte mijn wereld
in. Ik verbleef toen
8 maanden in het
ziekenhuis en ik
moest dan mijn
leven verderzetten
in de wetenschap
dat de kans klein is
dat ik ooit terug zal
kunnen gaan
werken.

Armoede doet pijn
een getuigenis
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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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Op woensdagochtend  21 november 2012 is in de Willem Lepelstraat in Antwerpen
Bob Verbeeck, voorzitter van Buurtgroep Open Tuin Antwerpen (B.O.T.A.) overleden.

Met B.O.T.A. zette Bob zich in om de sociale huurders van de woonblokken samen te
brengen op allerhande evenementen. Bob wist hoe hij de bewoners uit hun apparte-
ment moest krijgen. Hij organiseerde uitstappen, etentjes en andere feestelijkheden.

Het hoogtepunt van deze activiteiten waren de Ramblas, een op Spaanse leest ge-
schoeid volksfeest, waar groot en klein met plezier aan deel nam. Bob was

een echte Bourgondiër. Hij hield van reizen, van lekker eten en drinken,
van feesten en van mensen samenbrengen. Bob hield van mensen.
We koesteren vele fijne herinneringen aan hem. Toen Prins Laurent
de wijk kwam bezoeken was Bob uitgedost in een fijne smoking en

droeg hij de tricolore rond zijn borst als het ware als burgervader
van Sint-Andries. "Ja er is plezier in Sint-Andrieskwarier" was het

lijflied van Bob en het was hem ook op het lijf geschreven.
Sint-Andries is in rouw. Met Bob

verdwijnt dan ook
een van de
bekendste

figuren uit de
Sint-Andrieswijk.

Stuurgroep Sint
Andries wenst

zijn vrouw Greta
en de familie heel

veel sterkte toe.

Afscheid van Bob Verbeeck

Foto’s:John Moussiaux



ACHTER U – LEJO (4+)
Zondag 10 maart 2013
15 uur • 4 euro|6 euro
Een kindervoorstelling met in de hoofdrol
een hand met oogjes van pingpongballen.

ZEVEN HOOFDZONDEN
BETONNEN JUNGLE
Zaterdag 16 en zondag 17 maart 2013
19.30 en 15 uur • gratis
Toneelvoorstelling van de cursisten van
Betonnen Jungle.

DE SHAUW
Vrijdag 22 maart 2013
20 uur • 8 euro/10 euro
Een comedyshow met tal van sketchkes.

SEMINIVIERING
Zaterdag 23 maart 2013
10 uur • kathedraal Antwerpen • gratis
Feest ter ere van het seminisymbool met
stoet en optredens. Vanaf 13.30 uur in
coStA.

EENS GEHOORD VERTEL HET VOORT
AAFKE BRUINING (5+)
Zondag 24 maart 2013
15 uur • 4 euro|6 euro
Verhalen van de gebroeders Grimm.

DOZENROOSJE-DUIZENDENEEN (6+) 
Zondag 24 februari 2013
15 uur • 4 euro|6 euro
Een muzikale voorstelling over een prinses
zonder geld, een muzikant zonder werk en
een zwerver zonder woorden.

Maart
EXPO SCHELDEKAAIEN
Vrijdag 1 maart tot einde maand
Gratis
We tonen het gezicht van de Scheldekaaien
doorheen de geschiedenis
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Januari
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Donderdag 17 januari 2013
19 uur • gratis
Inschrijven tot 11 januari 2013

GOUDEN NEUS
Zaterdag 26 januari 2013
19.30 uur • gratis • deuren 19 uur
Uitreiking en zoete receptie gouden neus

Februari
CHINEES NIEUWJAAR
Zondag 10 februari 2013
13.30 uur • 5 euro • inschrijven verplicht

COSTA’S COOL CAMP (6+) 
Maandag 11 tot vrijdag 15 februari
10 tot 16 uur • 40 euro per week
Inschrijven via buurtsport. Een week lang
sport en cultuur voor kinderen tussen 6 en
10 jaar.

BUURTKWIS
Zaterdag 23 februari 2013
20 uur • 5 euro per persoon

Programma coStA januari-maart 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

sluitingsperiode:
Van zaterdag 23 december 2012 tot en

met maandag 7 januari 2013

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

TOONTJE HOGER
Zondag 3 maart 2013
15 uur • 8 euro/10 euro, koffie en versnape-
ring inbegrepen
Ariadne van de Brande brengt samen met
Jokke Schreurs en Frank Tomme werk van
Toon Hermans.

DOZENROOSJE

STEENKAAI 1880
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ACHTER U VAN LEJO
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bewonersgroep Onze Tuin
en De Regenboog 

nodigen u uit.

in het BEWONERSLOKAAL
Willem Lepelstraat 13

Zondag 23 december 2012
van 14 tot 17 uur

Kerstdrink

Hartelijk welkom op zondagnamid-
dag 23 december op ons mini-kerst-
marktje. Zowel voor klein als groot.
Voor een hapje en een drankje. We
werpen een terugblik op 2012 met
onze lentepoets, Paasfeest, onze eet-
bare balkons, onze moestuinen, onze
bloemenacties, winterviooltjes, holle
bolle Willem en onze bijenhotels.
We starten ook met een nieuwe be-
wonersgroep: De Regenboog, een
kinder- en jeugdwerking.

Donderdag 27 december 2012
Vrijdag 28 december 2012

van 14 tot 16.30 uur
Knutselen van kerstversiering

Voor kinderen van 4 tot 14 jaar
Deelname is gratis

Zaterdag 29 december 2012
vanaf 18 uur

Winterfeest

Enkele vrijwilligers zorgen voor een
lekker viergangenmenu: hapje voor-
gerecht, lekkere soep, hoofdgerecht
en dessert.
Inschrijven:
bwg.de.regenboog@gmail.com 
of 0479 08 95 89
Prijs: 2 euro. Vooraf te betalen aan
Evie Vergauwen, Willem lepel-
straat 15 bus 26, 6de verdieping.

De Stuurgroep Sint-Andries is een be-
wonersgroep die zich bekommert om
de leefbaarheid van de Antwerpse
Sint-Andrieswijk. Daarom komen wij
maandelijks bijeen om kleine ergernis-
sen of samenlevingsvraagstukken te
bespreken, maar ook en vooral om sa-
men plannen te maken om het leven
in onze wijk nog aangenamer te ma-
ken.

De Stuurgroep vergadert maandelijks
in het cultureel ontmoetingscentrum
Sint-Andries (Sint Andriesplaats). De
vergaderingen gaan telkens door op de
laatste woensdag van de maand (be-
halve in juli en december). Om 19u. is er
eerst een vergadering van de Straatan-
tennes. Daarbij worden samen met de
mensen van buurttoezicht, buurtregis-
seur en de politie de zogenaamde klei-
ne ergernissen opgelost en kunnen de
bewoners tips geven om onze buurt
nog fraaier te maken. Om 20u. start de
vergadering van de Stuurgroep. Dit is
een open forum, waarop alle bewoners
welkom zijn.

De eerstvolgende vergadering is op 
woensdag 30 januari 2013

19 uur: straatantennes
20 uur: stuurgroep

De afgelopen maanden werd in de
Stuurgroep veel over straten en gebou-
wen gepraat. Zo kwam onder andere
de districtsburgemeester met haar
team de heraanleg van de Nationale-
straat bespreken. Ook bij de invulling
van nieuwe en oude gebouwen houdt
de stuurgroep de vinger aan de pols;
hoe houden we een goede mix tussen
sociale en privé woningen, wat met
studenten woningen en hoe ziet de
toekomst van de rijkswachterskazerne
eruit en wat is onze
visie op dit alles?

Op het einde van elk jaar wordt een
wijkontwikkelingsplan opgesteld waar-
in wordt bepaald wat het volgende jaar
meer detail wordt uitgewerkt, maar op
de agenda is ook voldoende ruimte
voor actuele, dringende thema’s.

Maar ook aan een gezonde geest in een
gezond lichaam wordt er gewerkt. Cul-
turele en sportactiviteiten worden er
besproken, waarbij de stuurgroep be-
kijkt hoe ze deze evenementen kan on-
dersteunen. Jaarlijks wordt er aan het
Paasfeest gewerkt.

Het hoogtepunt van de feesten is de
uitreiking van de Gouden Neus, een
jaarlijkse prijs van de Stuurgroep voor
wie zich op bijzonder verdienstelijke
wijze heeft ingezet voor wijk.

De Stuurgroep Sint-Andries maakt ook
deze bewonerskrant. Vanaf deze editie
brengen wij in deze nieuwe rubriek
nieuws en andere berichten uit de
Stuurgroep. Elke bewoner is ook van
harte uitgenodigd om mee te komen
nadenken om de wijk nog aangenamer
te maken.

UIT DE STUURGROEP




