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In september 1984 ging de eerste stuur-
groepvergadering door. Ondertussen staat
de teller op 300 en zijn er meer dan dubbel
zoveel ‘werkgroepen’ doorgegaan.
Dat onze wijk vandaag de place to be is, is
te danken aan de actieve burgers die in het
kader van het  algemeen belang van Sint-
Andries de wijkontwikkelings- en actieplan-
nen opstelden. Zonder hun engagement
waren vele pleintjes, parkjes, woonprojec-
ten, woonstraten en het coStA nooit tot
stand gekomen en onze bruisende sociale
mix-wijk met een aangenaam woonklimaat
en een sterke sociale samenhang zou er
zonder hun initiatieven vandaag niet zijn.
De volgehouden inspanning loont, levert
winst op, de bewoners maken het verschil.

Democratie-van-onderuit
In 1982 verscheen in het Belgisch Staatsblad dat de
Vlaamse regering stads- en dorpsherwaardering-
operaties ging ondersteunen. In 1983 werd een hele
omkadering en een sterke inspraakformule uitge-
werkt. Het opzet was om samen met de bewoners
op een doelgerichte wijze stadsvernieuwing op de
kaart te zetten. Per herwaarderingsgebied werd een
‘stuurgroep’ samengesteld met bewoners, ambtena-
ren en experten. Die stuurgroep moest ervoor zor-
gen dat voor de uitgestippelde projecten er een ste-
vig draagvlak in de wijk tot stand kwam. De stok

achter de deur voor het lokale bestuur: Brussel
kwam pas met centen over de brug, als de bewoners
hun ja-woord gegeven hadden. Sociale stadsher-
waardering-van-onderuit was geboren.

Mini-stedenbouwkundigen
Al snel bleek dat Jan-met-de-pet tot veel in staat is
en alle kwaliteiten heeft om goede wijkontwikke-
lingsplannen op te zetten. De wijk werd in 3 zones
ingedeeld: zone 1 tussen kaaien en Kloosterstraat,
zone 2 tussen Kloosterstraat en Nationalestraat en
de derde zone tussen Nationalestraat en de as Kam-
menstraat-Begijnenstraat. Zowel voor straten en pu-
bliek domein als voor woonprojecten werden knap-
pe toekomstvisies- en plannen uitgewerkt.

Werk van lange adem
Het gevoel van ‘we vechten tegen de bierkaai’ zorg-
de ervoor dat reeds na enkele maanden de vergade-
ring met 80 aanwezigen begon te krimpen tot 25, 20
of slechts 15 mensen. Er werden maandelijks 250 uit-
nodigingen naar geïnteresseerden gestuurd en vele
bewoners waren actief betrokken. Zij gaven hun
agendapunten door aan hun buurman. Vechten te-
gen eindeloze procedures, bureaucratie en ingewik-
kelde wetgeving, dat is vaak zeer frustrerend.  Toch
waren er steeds voldoende die-hards om niet naar
de TV te kijken en op de ontelbare avondvergaderin-
gen na het werk zich op een actieve wijze voor hun
wijk in te zetten.

Doeners, gangmakers en
trekpaarden
Het vergaderen was slechts één aspect, het samen
met de buren ‘doen’ was in feite het belangrijkste.
Maar de 101 vrijwilligers die de handen uit de mou-
wen staken, bloembakken metselden en honden-
drollen opkuisten of de architecten die in hun vrije
tijd plannen tekenden en dossiers uitwerkten, al die
buren gaven energie om te blijven geloven in ge-
plande projecten. Op de volgende pagina’s kan je le-
zen hoe Jerome, Lieve, Peter, Ine en vele anderen hun
bijdrage geleverd hebben.

Wat doet de Vlaamse regering?
De meeste bewoners zijn op 25 mei braaf hun stem
gaan uitbrengen en hebben voor 5 jaar onze volks-
vertegenwoordigers verkozen. Wat doet Brussel?
Geeft men de burgers de kans om mee hun wijken
en leefomgeving te ontwikkelen? Wordt stedenbe-
leid vanuit het ivoren torentje gevoerd of krijgen de
ervaringsdeskundigen in de wijken de kans om het
heft in handen te nemen?
Krijgen we de kans om zoals 30 jaar geleden op-
nieuw onze stad en wijk te màken? Wat zullen we le-
zen in de regeerakkoorden? Wie stapt er mee naar
de mars-naar-Brussel voor échte bewonersparticipa-
tie? Beste politici, geef de wijken aan de bewoners!

Stuurgroepvergadering
Elke laatste woensdag van de maand in coStA.

30 jaar Stuurgroep Sint-Andries

Bewoners maken het verschil
• Edito
Wat is de
 Stuurgroep
Wandelen door
gangen en stegen
Wandelzoektocht
p. 2
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In de Antwerpse Sint-Andrieswijk is al 30 jaar
een bewonersgroep actief bezig rond inspraak
en samenwerking. De Stuurgroep Sint-Andries
wil het leven in deze buurt zo aangenaam mo-
gelijk maken voor iedereen en werkt daarvoor
plannen en oplossingen uit op de maandelijk-
se bijeenkomsten. Wil je graag mee plannen
maken en bespreken of gewoon komen luiste-
ren? Na een zomerpauze komen we op woens-
dag 24 september opnieuw samen in het coS-
tA (Cultureel ontmoetingscentrum Sint-An-
dries).

Straatantennes
Om 19u. is er eerst een vergadering van de
Straatantennes. Dat zijn straatvrijwilligers die
samen met de buurtregisseur, het stedelijk
wijkoverleg en de politie de eerder kleine er-
gernissen trachten op te lossen. Straatanten-
nes signaleren terugkerende problemen als
zwerfvuil, foutparkeerders of andere hinder-
nissen. Dergelijke dagdagelijkse ergernissen
worden indien mogelijk meteen door de
straatantennes opgelost, maar soms lukt dat
niet en wordt een structureel of weerkerend
probleem samen met andere straatvrijwilli-
gers en met diensten van de stad en politie be-
sproken. Deze diensten geven advies of onder-
nemen acties om de kwestie op te lossen. 
Bewoners kunnen bij een probleem zelf de
stadsdiensten contacteren, maar niet ieder-
een voelt zich daartoe geroepen, is mondig
genoeg of vindt de weg binnen de stedelijke
administratie. Daarom steken maandelijks be-
woners de koppen samen in de straatanten-
nes.
Voorbeelden van thema’s die aan bod komen,
zijn: foutgeparkeerde auto’s, fietsers en fietsen
op het voetpad, kapotte straatlantaarns, put-
ten in de weg, het snoeien van bomen, ... Per-
soonlijke problemen worden hier niet bespro-
ken en de vergaderingen dienen ook zeker niet
om informatie over andere bewoners te ver-
spreiden. 
De straatantennes houden een zomerslaap en
zijn terug op woensdag 27 augustus.
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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 vier keer per jaar.

Werk mee 
aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 86 verschijnt in septem-
ber 2014. Artikels en aankondigingen zo snel
mogelijk binnensturen bij: 
gazetvansintandries@gmail.com
Verenigingen die hun activiteiten willen aan-
kondigen, kunnen die sturen naar:
gazetvansintandries@gmail.com

De afgelopen maanden waren weer illustratief
voor deze leuze: het coStA vierde de 20ste ver-
jaardag, de Sint-Andries Run ging voor de 5de
keer door onder een extra zonnig gesternte, de
Turnkring vierde feest, de Markt van Morgen
bracht leven in de brouwerij ... en nog veel meer
van dat. We kunnen gerust al spreken van de
‘Zomer van Sint-Andries’.
Dat we hier graag het nuttige en zelfs het
noodzakelijke aan het aangename koppelen,
wordt duidelijk wanneer we het programma
bekijken van de nieuwe werf van de Nationale-
straat. Als de straat dan toch weer moet wor-
den afgesloten voor de her-heraanleg, kan er
maar beter van de gelegenheid gebruik worden
gemaakt om er iets plezants van te maken. Tij-
dens de 6 werkweken zal er iedere zaterdag iets
te doen zijn.  Zo wordt de bittere pil voor hande-
laars en bewoners een beetje verzacht. Over de-
ze werken is er al heel wat inkt gevloeid en wel-

licht is het laatste woord erover nog niet ge-
zegd, maar dat heeft allemaal zijn vruchten af-
geworpen. Het is door de dialoog tussen bewo-
ners, winkeliersverenigingen en beleidsmensen
dat dit doekje voor het bloeden er is gekomen.
Voor de Nationalestraat opnieuw tot werf
wordt omgevormd, is er nog een feestje ge-
pland op 12 juli. Dan wordt in de Nationale-
straat, Kammenstraat en Volksstraat de kick-off
voor de werf gegeven. Vrijwilligers worden ge-
vraagd om de feestelijkheden in goede banen
te leiden.  Meer daarover lees je elders in deze
buurtkrant.
Stuurgroep Sint-Andries doet in de zomer de
boeken even dicht, maar voor het zo ver is, stip-
pen we nog een aantal dossiers aan die veel be-
woners in de wijk beroeren.
Zo is er veel heisa ontstaan over het gedrag van
sommige fietsers. In bepaalde straten loopt het
de spuigaten uit. Toegegeven, vaak door een

slechte verkeersinfrastructuur wordt door fiet-
sers op de voetpaden gereden en dat tot groot
ongenoegen van de voetgangers.  Fietsers ge-
bruiken de voetpaden omdat ze de rijweg te ge-
vaarlijk vinden, maar brengen zo weer andere
weggebruikers in gevaar. Structurele ingrepen
en een wederzijds-respect-campagne  dringen
zich hier op.
We krijgen er in Sint-Andries ook een nieuwe
stripmuur bij. Deze 10de stripmuur wordt offici-
eel  en feestelijk geopenbaard op 5 juli om 11u.
in de Kloosterstraat 149. Iedereen daarnaartoe!
Of u nu weg gaat of thuis blijft deze zomer, u
hoeft zich zeker niet te vervelen. De vele plein-
tjes en terrasjes lonken en voorlopig kan u ook
nog even genieten van de nabije Sinksenfoor.
Stuurgroep Sint-Andries en de redactie van de
Gazet van Sint-Andries wensen u alvast een
prettige en ontspannende vakantie toe en zien
u graag opnieuw in september. Nico en Ann

Ja, der is plezier in ’t Sint-Andrieskwartier
www.stuurgroepsintandries.be

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: Marc Wiesé, Wal-
ter Van den Bulck, Ann Mares, Paul Struyf, Ni-
co Volckeryck, Jos Thijs.
Foto’s: Marc Wiesé, Jos Thijs, Paul Struyf, Dan-
ny Arnouts, An Maes.
Lay-out: Peter Cuypers,  www.anthologie.be

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in het coStA op: de
laatste woensdag van de maand, 24 septembe-
ri, 29 oktober en 26 november om 20 u. Geen
Stuurgroep in juli en augustus. Om 19 u is er de
vergadering van de Straatantennes in aanwe-
zigheid van politie en buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

Wat is 
Stuurgroep
Sint-Andries?

Iedereen mee met het liedje ‘Zjubilee in Sint-Andries’?
Wannes Van de Velde zei het al: “Ja, der is plezier in ’t Sint-Andrieskwartier” en wij kun-
nen het zelf niet beter verwoorden.

Edito

De Paardekensgang is minimaal 5
eeuwen oud. Oorspronkelijk waren er
paardenstallen en zo weet je meteen
hoe de gang aan zijn naam kwam.  Oorspronke-
lijk had deze gang het goede gezelschap  van
de Gietergang,  de Wildemansgang, de Non-
nengang en de Berensgang om er maar enkele
te noemen.
Als je de Peerdenpoort betreedt via de door-
gang in de Willem Lepelstraat nummer 12, zie je
meteen 12 zeer kleine  huisjes, drie toiletten en
een wasbak.  Elk stulpje  heeft een woonkamer
met op de eerste verdieping een slaapkamer.
Vroeger was de bovenverdieping zeer laag. Tij-
dens het interbellum werd
er op elk huisje een ander
soort dak gezet, zodat de
verdieping hoger werd. In
deze huisjes woonde men
wel met 10 personen. Men
had dus 1 pomp aan de wa-
terbak en 3 toiletten voor
wel 120 personen. Veel pri-
vacy was er dus niet bij!
Rond de laatste eeuwwis-
seling woonden er voorna-
melijk bejaarden in de
gang die nog steeds ge-
bruik maakten van de ge-

meenschappelijke toiletten. Enkele jaren gele-
den werden de huisjes gerenoveerd. De ge-
meenschappelijke toiletten worden niet meer
gebruikt, maar de typische deurtjes werden be-
houden.
Een andere steeg die je in kleine groepjes kan
bezoeken, is de Maesganck.  De ingang aan de
Korte Ridderstraat nummer 23 is soms afgeslo-
ten. Lang geleden heette deze gang ‘De Swae-
negang’, gemoemd naar het huis ‘De Swaene’
dat aan de straatzijde stond. In de Swaenegang

stonden piepkleine houten
huisjes die elk een dieren-
naam hadden. Je kon wo-
nen is o.a. de Ekster, de Peli-
kaan of de Valk. Wegens
brandgevaar werden de
huisjes in de 16de eeuw ver-
plicht afgebroken. Er werd
een sociale lening aange-
gaan om 16 nieuwe huisjes
te zetten.  De rente bedroeg
een kip en een ei per jaar.
De steeg werd een gods-
huis voor 12 ouderlingen.
Pieter Paul Rubens is er zelfs

een tijdje mede-eigenaar van geweest.
De gang onderging vele transforma-
ties. Tijdens één ervan werd de steeg in
tweeën verdeeld. Het voorste deel
werd de Maesganck terwijl het achter-
ste deel de naam Swaenganck erfde.
Tussen de twee werd een deur ge-
plaatst. De steeg  bleef in handen van
rijke families tot het einde van de 19de
eeuw.  Toen werden de huisjes één voor
één verkocht. De nieuwe eigenaars wa-
ren meestal niet rijk en er hokten soms
tot 12 mensen samen in de kleine
stulpjes.
De leefomstandigheden waren armza-

lig. Beneden werd er gekookt, geslapen,  ge-
wassen en geplast. Het jonge grut  kon  via een
smal en wankel trapje naar zijn slaapkamer.
Ook in deze steeg waren er maar enkele bui-
tentoiletten en 1 waterpomp voor alle gezin-
nen. Tot dertig jaar geleden werd er in deze
gang gewoond. Toen werden de huisjes gere-
noveerd en werden alle valse wanden, plafonds
en vloeren verwijderd.  Enkele parels kwamen
tevoorschijn: prachtige 15de-eeuwse balken.
Enkele tegelvloeren kon men heraanleggen
met de teruggevonden tegels.

Wandelen door gangen en stegen
Enkele tientallen jaren
geleden bestonden er nog
veel steegjes  in onze wijk.
De meeste werden  afgebro-
ken. Twee ervan zijn nog
prominent aanwezig in onze
wijk: de Paardekensgang en
de Maesganck. De stegen
waren de voorlopers van de
sociale woningbouw.

In juli en augustus

Sint-Andrieskwartier Herleeft
Vragenbladen en antwoordformulieren

Afhalen in café Het Neusje
Prekersstraat 42

Deelnameprijs: 5 euro
Prachtige prijzen te winnen

WANDELZOEKTOCHT

Pr
ox

y 
De
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ze Supermarkt

Open
Ma-za 8u-20u
Zondag 10u-20u

Nationalestraat 49
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30 jaar Stuurgroep Sint-Andries

30 jaar Stuurgroep in cijfers

Meer dan 300 stuurgroepvergaderingen, meer dan 600 werk-
groepvergaderingen, meer dan 50 actiemomenten en 25 stadsde-
batten leverden een WINST op van:
• 3 splinternieuwe pleintjes: Muntplein, Bogaardeplein en Pagad-

derpleintje
• 1 nieuw buurtparkje: Lode Sebregtspark
• 7 woonerven
• 5 woonstraten
• 3 heraangelegde pleintjes
• 196 nieuwe sociale woningen
• 122 gerenoveerde sociale woningen
• meer dan 150 herwaarderingspremies voor eigenaars

Lieve Hermans

Ik was er ook bij vanaf het begin. Bij de
geplande deeloperaties zou elk deel
van de wijk een aantrekkelijk kernpunt,
een plein of een park,  moeten krijgen.
Aanvankelijk woonden we in de
Muntstraat. Voor het grote bouwblok
tussen Muntstraat-Kloosterstraat-
Lange Riddersstraat en Korte Vlier-
straat moesten wij een ruimtelijk plan
– BPA 93 – uitwerken. Ontpitting,
voetgangersdoorsteken en inplanten
van meer groen stonden vooraan.
Vanaf toen werd er resoluut voor
gekozen om van het Muntplein een
groene long voor de buurt te maken. 
Maar er kwamen steeds maar bouw-
plannen vanuit de projectontwikke-

laars en het stadsbestuur stond onder
druk. We hebben daarom letterlijk en
figuurlijk het Muntplein ingepalmd
door er plezante activiteiten op te
organiseren.
We verhuisden naar het Bogaarde-
pleintje. Hier hebben we onmiddellijk
dezelfde veroveringstactiek toegepast.
We slaagden erin om de geparkeerde
auto’s van het politiepersoneel weg te
krijgen. Vervolgens kregen we van de
bouwnijverheid grote tonnen die
gevuld werden met teelaarde en er
werden bloemen en bomen in ge-
plant. Met de buren hadden we een
beurtrol om het groen te verzorgen.
Iemand anders moest de hondendrol-
len opkuisen. Er werden petanquetor-
nooien en feesten georganiseerd.

We interviewden vier vroegere voorzitters die vanaf het eerste uur actief waren in stuurgroep Sint-Andries

Peter Leroy

Er lag van bij de start een knap pro-
gramma voor stadsvernieuwing op
tafel. Naast aandacht voor het bou-
wen en renoveren van woningen was
er veel aandacht voor publiek domein,
pleintjes, parkjes, woonerven, inplan-
ten van groen en voor elk deel van de
wijk een kernpunt. De vernieuwing
van het publiek domein, en het aan-
leggen van woonerven, pleinen en
parkjes stonden plots op de agenda.
Eigenlijk was het revolutionair hoeveel
inspraak we kregen en hoe we konden
wegen op het beleid. Heel gek. De
mensen van de huisvestingsmaat-

schappijen stonden aan te schuiven
om hun projecten te laten goedkeuren
door de Stuurgroep. Voor private
eigenaars waren er behoorlijk wat
premies en er werd geïnvesteerd in
sociale huisvesting. 
Het opruimen van krotten en het
opvullen van de gaten in de gevel-
structuur met tientallen invulbouw-
projecten gaven onze wijk een totaal
ander beeld.
Iedereen was bekommerd om het
wonen en de leefomgeving te verbete-
ren. Iedereen deed mee, iedereen had
zijn zeg: we werkten spontaan samen.
Op alle fronten tegelijk werd gewerkt.
Om de rotte plekken in de Bogaarde-
straat en Happaertstraat ontstond
een comité waar alle eigenaars mee
instapten. Krotten werden opgeruimd
door mensen vanuit een sociaal
tewerkstellingsproject en er kwam een
verkavelingsvergunning tot stand. Er
werd plaats gemaakt voor nieuw-
bouwappartementen en een gezins-
woning met tuin. Als sociale meer-
waarde werden er studio’s voor
thuislozen gebouwd. Dat kon toen
allemaal. 

Ludo Coppieters († 2001)

Ludo was 10 jaar lang voorzitter. Na
zijn slepende ziekte en overlijden nam
Lieve Hermans het voorzitterschap
over. Ludo had alles. Hij was een
doorbijter die zich vastbeet in alle
dossiers. Maar hij was tegelijkertijd de
minzame man die met iedereen

overweg kon en in gesprek ging. Met
alle buurtbewoners, ambtenaren,
politici, kabinetsmedewerkers ging hij
in debat om het algemeen belang van
de wijk in de verf te zetten. Ludo was
ook een feestneus. Hij stond op de
eerste rij om mee wijkfeesten te
organiseren.
Ludo was politiek neutraal en onaf-
hankelijk. De mensen met elkaar
verbinden, dat was zijn adagium. 
Ludo had veel contact met de mensen
in zijn apotheek. Hij was deeltijds
apotheker, maar voltijds buurtwerker
en voor alle sociale problemen zocht
hij mee naar een oplossing.
Hij was de allerbeste maatschappelij-
ke manager van ’t stad. Ludo was ook
de droge wetenschapper die heel
systematisch en methodisch te werk
ging. Dat had als effect dat iedereen
steeds kon zien hoeveel stappen er
vooruit werden gezet. Hij heeft onze
wijk en de bewonersparticipatie een
grote dienst bewezen.

Jerome Maeckelbergh

Wij kregen de kans om de eerste échte
woonstraat van Antwerpen uit te
werken. In de opzet van de herwaar-
deringsgebieden was veel aandacht
voor verkeer en groen. Eind de jaren
’70 waren wij, samen met de nieuwe
bewoners van de Rijke Beukelaars-
traat, reeds actief bezig om van onze
grauwe grijze asfalten straat voor
rijdende en geparkeerde auto’s een
leefbare, aantrekkelijke en groene
straat te maken. Maar vele (oudere)
buurtbewoners zaten met de idee fixe
dat daar niets mocht aan veranderen.
Vanaf 1984 konden we in de Stuur-

groep het idee van woon-
straten, met veel groen en
bloemen, waar kinderen
kunnen spelen, op de
agenda zetten. Door er
elke maand opnieuw over
te praten, voorbeelden uit
Nederland te verzamelen
en contacten met de
stadsdiensten te leggen,
werd stilaan duidelijk wat
het opzet was van een
woonstraat. Er gingen nog
heel wat discussies aan
vooraf, vooraleer iedereen
overtuigd was en er een
draagvlak was voor
woonstraten zonder
auto’s.
Uiteindelijk hebben we

met de bewoners zelf de plannen
getekend. De bloembakken hebben de
bewoners zelf gemetseld. Het werd
een echte doe-het-zelf-straat.
Toen de straat af was, toen was plots
iedereen voorstander. Dankzij het feit
dat hun kleinkinderen er konden
spelen, maakten vele ouderen een
bocht van 180° en ze werden echte
fans. Uiteindelijk hebben we er meer
dan 10 jaar over gedaan om een
draagvlak terzake te ontwikkelen,
vaak met heel wat discussies. Vandaag
is onze straat (nog steeds) woonstraat
number one in Antwerpen.
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6 september
Woonfestival

Van 13 tot 18 u
Wandelzoektocht

Wop en Wap

Wandelzoektocht

25 straffe verhalen

Wandelzoektocht

Parochie van miserie

Wandelzoektocht

Sociaal wonen

Op dezelfde dag viert PASH
Platform Sociale Huurders 

zijn 15-jarig bestaan.

Stuurgroep Sint-Andries wil graag afspraken maken voor meer en
betere bewonersinspraak.

30 jaar geleden startte de Vlaamse regering met de Herwaarde-
ringsgebieden. Er werd in 1984 een stuurgroep met bewoners, ambte-
naren en experten opgericht en voor alle investeringen eiste Vlaande-
ren dat er een draagvlak was in de wijk.

Deze eis leidde tot verbluffende resultaten. De stuurgroep werd de
motor voor vrijwilligersengagement, de prikkel voor de ambtenaren
om samen te werken met de bewoners en de kapstok voor burgemees-
ter en schepenen om beleidsbeslissingen te nemen. In 80% van de
dossiers  geraakten buurt en bestuur op é én lijn en er werden heel
wat vernieuwende projecten uit de grond gestampt.

Het feit dat we vandaag nog bestaan wil zeggen dat de cultuur
van betrokkenheid, inspraak en participatie zeer sterk leeft bij de be-
woners van Sint-Andries.

Onze vraag: kan de nieuwe Vlaamse regering met eenzelfde aan-
pak en benadering zoals 30 jaar geleden wijkdemocratie gestalte ge-
ven?

Wij zijn in blijde verwachting
Nico Volckeryck, voorzitter

Indien er in 1984 géén Stuurgroep met
actieve vrijwilligers werd opgestart …

• dan was er vandaag géén Muntplein en ook géén
Bogaardeplein, maar was er alles dichtgebouwd.

• dan was er helemaal geen sprake van het coStA en
was het verenigingsleven wellicht uitgeteld.

• dan was er helemaal géén Lode Sebregtspark of
géén Pagadderpleintje, dan waren er misschien
géén woonstraten, dan waren er 220 minder klein-
schalige sociale woningen.

• dan was de Bib gesloten,  dan stond wellicht de her-
aanleg Scheldekaaien niet op de agenda …

Aan de (nieuwe) Vlaamse regering:

Geef kansen aan bewonersinspraak

Woppen en wappen, dat zijn 2 nieuwe werkwoorden
die uitgevonden werden door Stuurgroep Sint-An-
dries.
WOP staat voor wijkontwikkelingsplan en WAP is het
bijbehorende actieplan.
Het is nu het ideale moment om de toekomst van de
wijk gestalte te geven. Voor de volgende 5 jaar zullen
zowel de Vlaamse als de federale overheid hun ste-
denbeleid ontwikkelen. Plannen we een WOP2019?
Op zaterdag 6 september tijdens het Woonfestival
starten we met een WOP-wandeling. Wandel mee en
plan mee met ons. Op de stuurgroepvergaderingen op
de laatste woensdag van de maand – 24 september,
29 oktober en 26 november – werken we eraan. 
Doe méé!

WOPPEN
&

WAPPEN

23 en 24 augustus Sint-Andriesplein

Ine Peetermans

Bij de heraanleg van de Vrijdagmarkt en
zijstraatjes werd ik actief in de Stuurgroep. Er
was toen een duidelijk stappenplan afgespro-
ken. Door de bewoners werd een enquête

georganiseerd, zodat iedere
bewoner zijn wensen kon
meegeven aan de ontwerpers.
Vervolgens zijn we met de
stadsarchitect gaan samenzit-
ten die zijn voorontwerp
uittekende. Hier konden we
commentaar op geven in 3
stappen, van voorontwerp, over
ontwerp naar definitief ont-
werp, werden door de Stuur-
groep en het district aanvullin-
gen en verbeteringen aange-
bracht. Er waren vaak tegen-

strijdige belangen. Voor de bestelwagens van
de handelaars werden gepaste oplossingen
gezocht.
Tijdens de werkzaamheden was er wekelijks
een werfvergadering. Hier hebben we heel
veel wrevel kunnen wegwerken.

30 jaar Stuurgroep Sint-Andries

Mosselfeest ten voordele
van de Steenhouwer

Dé kadoshop
in uw buurt !

Nationalestraat 75

ma-za van 10 - 18.30 uur

03 231 70 75
accessnational@skynet.be

Apotheek Lescrinier

Nationalestraat 70

uit sympathie
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De  coStA feest tweedaagse werd ’s morgens in
gang geschoten met een rommelmarkt. Net als de
zon kwam die wat moeilijk op gang, maar zodra de
nevel was opgetrokken, schitterden beide! In de na-
middag werd het podium in gebruik genomen. 
Lokale groepen trakteerden de aanwezigen op mu-
ziek, toneel … de bonte parade was  een streling
voor het oog en het oor. ’s Middags brachten  Cara
en de Caro'kes authentieke, traditionele kinderlied-
jes. Liedjes van toen, die ook de kinderen van nu nog
altijd spontaan kunnen meezingen. De avond werd
ingezet met El Juntacadaveres met oa  Sint-Andries’

icoon Scale (St.-Andries MC’s). Zij brachten een mix
van keyboard, trekzak, gitaar en beats op smaak ge-
bracht  door gastoptredens van lokale verenigin-
gen.  Zo werd het optreden fijn gekruid door Beton-
nen Jeugd (rap), CLAC percus-
sie  (djembe) en Studio Garcia
Lorca (dans). Als entre’acte
dook plots de Fanfaar Fatale
op. Met dit niet geplande
maar erg gesmaakte optre-
den wensten ze het coStA te
danken voor de prettige sa-
menwerking. De eerste avond
van het feestweekend werd
afgesloten door  Halve Euro
en Slongs die van Ons. Het
optreden werd ingezet met
een  ‘serieus deel’ bestaande
uit Lode Zielens bewerkingen.
Daarna werd het ‘klassieke

repertoire’ van Halve Euro en songs ingezet. Alle
remmen gingen volledig los: het Sint-Andriesplein
ontplofte.
De tweede dag werd er samengewerkt met de Sint-

Andriesrun en de Markt van
Morgen. Naast de kinderrun,
de 5 en de 10 km-loop werden
de muziekoptredens langs
het parkoers gesmaakt. De
bakfietsenrace leverde zoals
elk jaar een spannende foto-
finish op. Tenslotte werd het
weekend afgesloten door de
zwoele beats van Buscemi.
Nog geen week later was er
opnieuw grote activiteit in de
wijk. Samen met Opsinjoren
organiseerden ettelijke
buurtbewoners een Buren-
dag.

Kom buiten: Feesten, sporten en buurten in de wijk

De afgelopen weken
vonden er weer leuke
activiteiten plaats in de
wijk. Costa bestond 30
jaar, de 5de Sint-Andries-
run hijgde door de
straten en de buren
praatten bij. 
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10 JAAR AMSA
Zaterdag 11 oktober
19 uur - gratisS
AMSA, de Alternatieve Muziekschool Sint-
Andries, geeft al 10 jaar gratis muziekles
aan kinderen, jongeren en volwassenen. 
Ze vieren dit met optredens van de leerlin-
gen en een dansfeest als afsluiter. 
Iedereen is welkom.

KUN JE FLUITEN JOHANNA?
LUXEMBURG VZW  (6+)
Woensdag 15 oktober
 14 uur - 8 | 10 euro
In DC den Oever
Kun je fluiten Johanna? 
van de Zweed Ulf Stark is een ontroerend
verhaal over vriendschap, eenzaamheid en
afscheid. 
Een vriendschap tussen Berra, die geen
grootvader heeft, en de oude meneer uit het
rusthuis, Nils. 
Een verhaal dat in levende lijve gebracht en
gefloten wordt in ons dienstencentrum.

Augustus

SPORT- EN CULTUURWEEK
Maandag 18 tot vrijdag 22 augustus
Van 9-16 uur – 60 euro 
Een week vol sport en cultuur voor kinderen
tussen 6  en 12 jaar.

CAMPING COSTA
Zondag 31 augustus
11 tot 18 uur – gratis
Een kennismaking met het cultureel seizoen
van alle culturele centra, bibliotheken en
cultuurantennes op de Sint-Andriesplaats.

September

WOONFESTIVAL
DAG VAN DE SOCIALE HUURDER
Zaterdag 6 september
13 tot 18 uur - gratis
Fiere sociale huurders gidsen je door de Sint-
Andrieswijk en tonen waarom ze er graag
wonen. Het festival is ook een middag vol
plezier, animatie en vertier voor iedereen.

OP STAP MET COSTA -TILBURG
Zaterdag 20 september
9 uur - 6 euro
Let op: Ticketverkoop start op woensdag
20 augustus om 10 uur

BUURTBARBECUE 
HARMONIE ARBEID EN KUNST
Zaterdag 20 september
14 uur - 8 euro 

IN DE WOLKEN
PROOKJES EN ZO (1+)
Zondag 28 september
15 uur - 4 | 8 euro 
Een interactieve productie zo licht als lucht,
zo luchtig als de wolken. Eén acteur neemt je
mee en een circusmeisje toont haar kunsten.

Oktober

SAM VLOEMANS IN NAAKTE AAP
Woensdag 1 oktober
20 uur - 8 | 10 euro
Sam Vloemans is een veelzijdig muzikant.
Hij speelt trompet, bugel, percussie en
timbales. Hij schrijft eigen composities en
arrangeert werken. Verwacht je aan een
akoestische set met ruimte voor vragen en
verzoeknummers.

BAR COSTA 
HOSTED BY I HAVE A TIGER
Vrijdag 3 oktober
20 uur – 5 euro
De heren van het Antwerpse I HAVE A
TIGER RECORDS tonen naast groepen uit
hun eigen stal, ook nieuw talent of vergeten
pareltjes. Check de site voor volledige line-
up.

FRANCISCUS
DE HEILIGE JONGLEUR VAN ASSISI 
Zaterdag 4 oktober
20 uur - 8 | 10 euro
Jenne Decleir vertelt het verhaal van
Franciscus op basis van overleveringen die
nooit werden opgenomen in het officiële
levensverhaal van deze heilige. Dario Fo
bewerkte en herschreef dit verhaal, Jenne
brengt het met veel komisch gevoel.
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Programma coStA augustus-september 2014

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 donderdag 11 juli 

tot en met maandag 12 augustus
Donderdag 15 augustus

Vrijdag 16 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

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Ma-Vr 9u30 – 16u30

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

IN
 D
E W

OL
KE
N

SAM VLOEMANS

JENNE DECLEIRV

Klasse
ClubSlager

Kuypers

Nationalestraat 106
2000 Antwerpen
Tel     03 232 33 91
werner.kuypers@gmail.com

JOE MCPHEE & CHRIS CORSANO (US)
SIM VZW PRESENTEERT OORSTOF
Vrijdag 17 oktober
20 uur - 8 | 10 euro
Freejazz- en improvisatiepionier Joe McPhee
inspireert sinds de jaren 60 verschillende
generaties muzikanten met zijn bijzondere
speelstijl. N.a.v. zijn 75ste verjaardag trekt
hij voor het eerst sinds 2012 de hort op met
Chris Corsano, een van de meest veelzijdige
percussionisten van het moment

JOE MCPHEE & CHRIS CORSANO

JUICES,
SMOOTHIES
& SHAKES

BONBON
-0,5 € BIJ SMOOTHIE

(TOT 31/08)

ST.ANTONIUSSTRAAT 74ANTONIUSSTRAAT 74

(+ so much more)
@Dreamlovers
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We trekken volop de kaart van het werftoerisme en
nemen de straat in met gezellige, groene hoekjes.
De werken starten vanaf de Groenplaats? De acties
volgen in het kielzog. Week na week nemen we een
stukje straat terug in. Opbreken, beton erover, tapijt
erover. Grastapijt. Lekker genietend van een middag
op straat spelen we op die grastapijtjes een petan-
quetornooi. Wie wil meedoen, kan op voorhand of
ter plaatse inschrijven.

Etalage: werken op straat
De winkeliers zijn de sluitsteen van de Nationale-
straat. Samen met winkeliersvereniging Cartier Na-
tional nodigen we hen uit om de straat als uitstal-
raam uit te dossen. Dat kan omdat er tijdelijk geen
verkeer is en het ergste stof al weer onder beton is.
De ideale gelegenheid dus, om rond de petanque-
veldjes te ‘werken’ op straat:  een nationale (desig-
ner)markt, kapsalon op straat, fietsenmaker op
straat, nagels lakken op straat, pizza by the slice.
Aan veelzijdigheid geen gebrek.

Oproep: Expo Nationale werf
Boven de hoofden - aan de ramen van de eerste ver-
diepingen - vertellen tekeningen het verhaal van de
werf in geuren en kleuren. Deze straatlange expo
nodigt bezoekers uit naar de vaak mooie gevels te
kijken. Niet alleen voor kinderen!
Tekeningen voor de Expo Nationale Werf kan je inle-

veren in de daarvoor bestemde bus.

Mee petanquen? 
Stuur een mailtje naar liesbeth@ensemblage.be

Vragen over de werken? 
Neem contact op met Stedelijk wijkoverleg
03 338 33 10
wijkoverleg.2000@stad.antwerpen.be

Nationale Werf Park voor de deur
Zoals u in deze krant kan
lezen, starten er op 28 juli
werken in de Nationale-
straat. Deze moeten van
de Nationalestraat op-
nieuw een plek maken
waar we trots op kunnen
zijn. Om het voor de
buurtbewoners en hande-
laars wat draaglijker te
maken, zorgt het district
Antwerpen vijf weekends
op rij voor feeststemming
in de buurt.

Park op: zaterdagnamid-
dagen 9, 16,23 en 30
augustus en zondag 7
september in de namid-
dag.

Etalage Nationale
Zaterdag 12 juli 2014

Na een overdonderend succes vorig jaar slaan de
Kammenstraat, de Volksstraat en de Nationale-
straat weer de handen in elkaar voor een feeste-
lijke zaterdag. Op 12 juli gaan de lichten aan, de
schuiven open voor muziek, mode, markt en
feest op straat. Iedereen welkom!
Het volledige programma vind je op 
www.etalagenational.be

Oproep
Voor onze ontdekkingsmarkt zijn we op zoek
naar kraampjes vol vintage en andere ontdek-
kingen. Heb jij een garage vol te ruil of te koop
spulletjes? Ben je designer, juweelontwerper,
hoedenmaker? Schrijf je dan in als marktkramer.

Dat kan tot 10 juli via info@etalagenational.be.
Wil je met je vereniging ook naar buiten komen,
laten zien wat je kan of graag doet? Laat het ons
weten via info@etalagenational.be. Wij zoeken
graag een plaats voor je in het geheel. 
Wil je meedraaien in de productie en helpen als
vrijwilliger? Stuur een mailtje naar 
vrijwilligen@etalagenational.be
Etalage National is een initiatief van winkeliers-
verenigingen Quartier National, Vurige Volks-
straat, Kammenstraat United en Stuurgroep
Sint-Andries. 

info@etalagenational.be
www.etalagenational.be

Zoals elk jaar organiseert de vzw Peters en Meters
tijdens juli en augustus een taalbad Nederlands
voor jonge nieuwkomers. Bovenop gaat er veel aan-
dacht naar het ontwikkelen van sociale vaardighe-
den en het kweken van zelfvertrouwen. De Zomer -
school is geen saaie boel. Via muziek, spel en sport-
activiteiten leren kinderen taal. De kinderen, in 2013
127 uit 43 landen, sluiten er vriendschap en verken-
nen de stad. Wie weet zit er dit jaar weer een be-
zoek bij aan de Zoo. Anderen maken tijdens een ge-
leid bezoek aan Permeke van de gelegenheid ge-
bruik om lid te worden van de bibliotheek. Daar-
naast leren de kinderen een heleboel schoolse en

sociale vaardigheden zoals op tijd komen, de beurt
afwachten, het woord vragen, iemand helpen of be-
danken.  Na enkele weken zomerschool herken je de
leerlingen niet meer! Het Nederlands gaat met reu-
zenschreden vooruit en met zelfvertrouwen kijken
ze uit naar het nieuwe schooljaar.
De ouders worden betrokken bij de school. Zo die-
nen ze aanwezig te zijn bij de voorinschrijving, waar
helaas een groot aantal kinderen dient geweigerd
te worden, omdat het aantal plaatsen beperkt is.
Het zal dan ook niet verbazen dat er afwezigheden
worden opgenomen en dat spijbelaars het traject
dienen te verlaten. Elke vrijdag om 11u30 vindt er

een toonmoment plaats, waarin de leerlingen laten
zien wat ze geleerd hebben. Ook wijkbewoners zijn
op deze voorstelling aan het trapveld van harte wel-
kom! Dit alles kan niet plaatsvinden zonder de hulp
van de vele vrijwilligers. Een team van ervaren leer-
krachten bereiden de lessen pedagogisch voor. De
rangen worden versterkt door studenten van de Ar-
tesis Plantijn Hogeschool en vrijwilligers onder wie
enkele oud-leerlingen van de Zomerschool.

Elk jaar wordt er afgesloten met een heus slotfeest.
Leuke optredens verzorgd door de leerlingen met als
kers op de taart de diploma-uitreiking.

The united colors of Belgium Zomerschool
Op dertig juni slaat de
laatste leerling de deur
van Musica dicht voor een
welverdiende zomerva-
kantie. De school zelf
krijgt  daarentegen geen
rust. Op 1 juli klappen de
deuren opnieuw open
voor de Zomerschool
Nederlands.

Muziek is een uitstekend communicatiemiddel
voor kinderen van verschillende nationalitei-
ten. Muziek maken draagt ook bij tot het
ontwikkelen van motorische en sociale
vaardigheden en het opnemen en verwerken
van informatie. In 2012 kreeg de Zomerschool
een kindje: het zangkoor Zing Zang Zong.
Het koor staat open voor  kinderen tussen 6
en 12 jaar en is laagdrempelig. Een keer per
week zingen en musiceren de kinderen samen
terwijl de ouders Nederlandse les krijgen. Het
koor is in de deskundige handen van Veronica
Joris en Joost Gils.

Het koor kent verscheidene toonmomenten.
Elk jaar is er een magistraal kerstconcert met
de leerlingen van de orgelklas van de academie
van Berchem en de academie van Antwerpen.
Enige tijd geleden brachten ze een ontroerend
optreden tijdens de plechtigheid voor de
slachtoffers van Utoya in de Noorse Kerk. 
Heb of ken je kinderen die spelenderwijs
Nederlands willen leren? Neem contact op
met Veronica.joris@telenet.be 0474/808155
of kom tijdens de schoolweken eens langs op
een woensdag tussen 17 en 18 uur in de
Paleisstraat 39/41 (IVCA voorheen YWCA).

Zoals de jongeren zingen: Zing Zang Zong

De rijweg in de Nationalestraat
vertoont schade op een aantal
plekken. Om de toegangspoort
tot de Modewijk de uitstraling te
geven die ze verdient, vervangt
het district de bestaande kassei-
en door een rijweg in beton. Op
maandag 28 juli starten de
werken.

In september 2013 stelde het district vast dat er
op een aantal plaatsen schade was aan het
nieuwe wegdek van de Nationalestraat. De
schade is het meest zichtbaar ter hoogte van de
Kammenstraat en het Tropisch Instituut. Sa-
men met een aantal partners onderzocht het
district de mogelijke oorzaken en oplossingen. 
Uit onderzoek blijkt dat de opbouw van de weg
(voornamelijk de kasseiverharding met uitzet-
tingsvoegen) in combinatie met het zware ver-
keer de schade veroorzaakt. Na verschillende
opties grondig te hebben afgewogen, kiest het
district voor een rijweg in beton.
Om de werken uit te voeren moet zowel auto-,

bus- als tramverkeer uit de straat geweerd wor-
den. In overleg met de winkeliers en De Lijn
werd daarom beslist om de werken tijdens de
zomerperiode uit te voeren. Tijdens de werken
blijven de voetpaden liggen en zullen er vol-
doende voetgangersoversteken voorzien wor-
den, zodat de winkels toegankelijk blijven.
De werken starten op 28 juli. Onder voorbe-
houd van de weersomstandigheden duren de-
ze vier weken. Daarna is er nog een uithardings-
periode van twee weken. De aannemer start
aan de kant van de Groenplaats en schuift op
richting het Tropisch Instituut.
Het district besprak met de handelaars al een

aantal verzachtende maatregelen. Zo laat het
district de etalages van de handelszaken poet-
sen en worden er in het weekend verschillende
randactiviteiten georganiseerd onder de naam
Nationale Werf. Elders in deze krant leest u er
meer over.
Wil u op de hoogte blijven van de werken en
hebt u de uitnodiging voor de infovergadering
van 30 juni niet per mail ontvangen? Stuur dan
een mail naar wijkoverleg.2000@stad.antwer-
pen.be
Meer informatie bij de medewerkers van het
stedelijk wijkoverleg op het telefoonnummer
03 338 33 10 of via bovenvermeld emailadres.

Werken rijweg Nationalestraat van start op 28 juli

GvStA nr 85- 2014_GVSTA  30/06/14  08:29  Pagina 7



www.stuurgroepsintandries.be | Gazet Van Sint-Andries | nr. 85 | Juli 2014 | 21ste jaargang8 Publiciteit

NATIONALESTRAAT 126
INFO@EROLA.BE – WWW.EROLA.BE

03 237 30 53 – 0488 30 37 65

PRO IN EENMALIGE AANBIEDINGEN

10 % KORTING 
BIJ AFGIFTE VAN 

DEZE BON
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Schoytestraat 1
03/283 51 05

info @philscoffee.be

Vragenbladen en antwoordformulieren

Afhalen in café Het Neusje
Prekersstraat 42

Deelnameprijs: 5 euro

WANDELZOEKTOCHT
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