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De gebouwen werden ontworpen 
door architect en landmeter Gus-
taaf Fierens (1881-1962). Deze man 
was niet de eerste de beste, want 
lang voor de blokken werden ge-
zet, had de man reeds prijskampen 
gewonnen voor ‘werkmanswonin-
gen’ en gaf hij lezingen en lessen 
over kunst en gezondheidsleer.  
1920 bracht nieuwe tijden en stij-
len. Art deco sloop binnen in zijn 
werk. De gebouwen die hij ont-
wierp, waren hypermodern met 
een dikke vleug art deco. Tijdens 
het ontwerpen had Fierens aan-
dacht voor de noden van de mo-
derne mens: hygiëne, brandveilig-
heid, liften en ruimte

Fierens’ complex in onze wijk  
telde oorspronkelijk 194 apparte-
menten en 11 winkels, alle voorzien 
van  het wonder genaamd elektri-
citeit. Het werd opgetrokken in 
metselwerk en gewapend beton. 
De appartementen werden voor-
zien van een keuken en leefruimte 
die werden gevoed door natuurlijk 
daglicht. De keukens werden reeds 
in 1938 voorzien van standaardkas-
ten. Voor velen deed dit type van  

kasten pas hun intrede lang na de 
2de wereldoorlog! Ook bijzonder 
is dat elke woongelegenheid zijn 
eigen badkamer had, voorzien van 
een zitbad of douche, lavabo  en … 
toilet! Best wel modern, als je weet 
dat tot de jaren 60-70 sommige 
mensen in de Nationalestraat nog 
gebruik maakten van een gemeen-
schappelijke ‘koer’ op het gelijk-
vloers.

 Oorspronkelijk bevonden zich 
droogzolders bovenop de apparte-
menten . Wel handig in tijden dat 
er nog geen sprake was van droog-
kasten. In 2003 werden ze echter 
afgebroken tijdens  de renovatie 
van het dak. Best wel jammer, want 
heden ten dage zou het een mooi 
geschenk zijn om energie te bespa-
ren. 

Kunst was ook aanwezig in het 
complex. Het binnenplein werd 
voorzien van een fontein. Ze beeldt 
een jongen uit die op een schelp 
blaast. De gebouwen zelf werden 
voorzien van glasramen.  

In de loop der jaren werden en-
kele verbouwingen uitgevoerd. In 
1987 en 2003 werd het dak aange-

pakt en in 1987 werden de houten 
ramen van de bovenste 4 verdie-
pingen vervangen door pvc-ramen. 
De authentieke raamtabletten in 
granito werden behouden.  

Het gebouw is voorzien van een 
betonnen skeletbouw. Zo moesten 
er bijvoorbeeld geen extra wijzi-
gingen worden uitgevoerd ter ver-
steviging van het gebouw, toen op 
de benedenverdieping een aantal 

muren werden uitgebroken tijdens de renovatie van de apotheek.

Sociaal Woningcomplex Gustaaf Fierens

Wat nu?
De grond waarop Fierens’ complex staat is wel 55 are groot. In 
deze tijden is dat een grote lap grond midden in een bloeiende 
en snelgroeiende wijk. Hierdoor ontstaat een grote druk op de 
toekomst van de gebouwen en gronden omdat (private) woning-
bouw in onze wijk zeer gegeerd is. 

Het is wel schrijnend dat Woonhaven, de opvolger van Onze 
Woning die werd opgericht in de strijd tegen verloedering en 
verkrotting, nu als de eigenaar de gekende trucs van project-
ontwikkelaars toepast. De huidige toestand geeft een zeer ver-
loederde indruk met vieze dichtgetimmerde ramen en deuren. 
Tevens worden deuren en ramen op de hogere verdiepingen niet 
gesloten, zodat duiven vrij spel hebben en de verrotting (letter-
lijk en figuurlijk) van de blokken wordt versneld.

let op de 
openstaande  
deuren en ramen

In 1937, meer bepaald op 8 juni, kocht Onze Woning de voormalige 
gasfabriek op de hoek van de Nationalestraat en de Kronenburg-
straat. Eens de fabriek was platgewalst, werden er 2 aanpalende 
woningcomplexen gebouwd,  gescheiden door de doorgetrokken 
Van Craesbeeckstraat.
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7 jaar geleden kregen een 190 ge-
zinnen een brief met de vraag om 
de Fierens-blokken te verlaten. 
Deze sociale woningen waren aan 
renovatie toe of meer zelfs: een 
nieuwbouw alternatief. 7 jaar ge-
leden. Waar staan we nu? De wijk 
heeft van Woonhaven een cadeau 
gekregen waar ze niet om stond 
te springen. Ondertussen zijn de 
gebouwen sinds een jaar helemaal 
ontruimd. Gezinnen, buren en  le-
vens werden uit elkaar en over-
hoop gehaald. Niemand weet waar 
de huurders naar toe zijn. Een ding 
staat wel vast: de woningen zijn 
leeg, dichtgespijkerd met houten 
planken  en geraken verkommerd. 
Een fraai zicht is anders in een stad 
waar iedereen zich heeft te hou-
den aan bouw- en andere regeltjes. 
Indien men als particulier eigenaar 
zijn woning in zulke staat zou laten 

verloederen, wordt er gegaran-
deerd een krotbelasting opgelegd. 

Maar Woonhaven is publiek-pri-
vaat en  blijkbaar mogen die toch 
altijd wel iets meer.

Terug naar de Fierensblokken. 
Zijn er nu ondertussen al plannen? 
Neen, er zijn geen (ver-)bouwaan-
vragen ingediend en evenmin af-
braakplannen gekend.

Het is misschien wat makkelijk 
om de overheid met de vinger te 
wijzen. Onder het vorige stads-
bestuur waren er al plannen om 
de gebouwen te slopen voor een 
nieuwbouw met binnentuin en 
winkelpanden op het gelijksvloers. 
Dat was echter voorbarig, want de 
gebouwen bleken waardevol histo-
risch en cultureel erfgoed en moes-
ten dus worden behouden. Er valt 
over smaak wel degelijk te twisten, 
maar met het patrimonium moet 

voorzichtig worden omgespron-
gen volledig mee eens maar de af-
weging social wonen patremonium 
is op zich ook een debat waard. De 
voorbije decennia is in Antwerpen 
zeer veel afgebroken, waarbij men 
zich serieus vragen kan stellen. Er 
is echter een grote urgentie om in 
de stad sociale woningen te voor-
zien. Het dralen rond de toekomst 
van deze woonblokken laat wel 
200 huishoudens in de kou staan. 
In een wijk waar wonen stukken 
van mensen kost, is dit zeer pijnlijk. 
Er zijn in Sint-Andries nog enkele 
van dergelijke ‘open wonden’. Den-
ken we maar aan de voormalige 
rijkswachtkazerne. 

Als bewonersgroep willen we 
hier een duidelijk stanpunt inne-
men: Stuurgroep Sint-Andries eist 
het behoud van het huidige aantal 
sociale woonunits in onze wijk en 

eist bijgevolg een dringende oplos-
sing voor de vele mensen die wach-
ten op een sociale woning.

Met de kerstperiode in aan-
tocht, lijkt een actie dan ook ge-
past. Op 22 december dreigt de 
Stuurgroep met een symbolische 
kraak van de Fierens blokken om 
dit prangend probleem aan te 
kaarten. De stad heeft ons tegen 
dan een oplossing beloofd.  Wij 
kijken er dan ook reikhalzend en 
hoopvol naar uit, maar zoals altijd 
ook waakzaam ...

Mag ik jullie namens de Stuur-
goep Sint-Andries en de voltallige 
redactie een zalige kerst toewen-
sen en een groots 2015.

Nico en Ann

Fierens-blokken: niets om fier op te zijn
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Op 20 november 1989, intus-
sen 25 jaar geleden, nam de  
Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties unaniem het 
Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind aan. Op 20 november 
2014 werd deze verjaardag in 
de verf gezet in onze jeugdher-
berg.

Om de 25ste verjaardag van het 
Kinderrechtenverdrag te vieren, 
organiseerde UNICEF Antwerpen 
een kunstveiling met werk van 
belangrijke hedendaagse kunste-
naars.  Van 21 tot 29 november 
werden sculpturen en grafisch 
werk van o.a. Vanriet, Aguirre, 
Fierens, Bervoets, Dillemans, Van 
Meervelde, Chaffart, Heyligen, Pit-
toors, Dedée, Geeraerts, Wittox, 
Verhelst, Franssen, Come en vele 
anderen tentoongesteld in onze 

Jeugdherberg “Pulcinella”.
De feestelijke opening van de 

tijdelijke tentoonstelling die de 
veiling voorafging, werd opgeluis-
terd door barones Monika Van Pae-
mel en het kinderkoor “Zing Zang 
Zong”  in aanwezigheid van UNI-
CEF-ambassadeur Helmut Lotti. 
Helmut Lotti nam de tijd om een 
praatje te slaan en te spelen met 
de kinderen en zong voor het in 
grote getale opgedaagde  publiek 
enkele liedjes met het kinderkoor. 

De werken werden geveild op 
zondag 30 november om 15u. De 
opbrengst ervan ging  integraal 
naar UNICEF.

Naast het werk van de kunste-
naars was er ook werk van kin-
deren: de derde klasjes van De 
Wereldreiziger maakten onder 
leiding van Erica Chaffart insecten 
in ijzerdraad en de leerlingen van 
de Zomerschool van Antwerpen 
maakten in samenwerking met het 
Koninklijke Museum van Schone 

Kunsten portretten op doek. Hier-
van werden prachtige kunstpos-
ters gemaakt die te koop werden 
aangeboden.

Het Verdrag samengevat
Het doel van het Kinderrechten-
verdrag, dat werd aangenomen in 
1989, is om de rechten van kinde-
ren te erkennen en te beschermen. 
Dit verdrag ligt dus aan de basis 
van het werk van UNICEF.

Het Kinderrechtenverdrag vierde zijn 25ste verjaardag  in Sint-Andries
Het is de eerste internationa-

le tekst die kinderen expliciet als 
rechthebbenden erkent. Het is 
gebaseerd op vier leidende princi-
pes: non-discriminatie, het hoger 
belang van het kind, het recht op 
overleving en ontwikkeling en de 
mening van het kind. Dit verdrag is 
de meest geratificeerde mensen-
rechtenconventie in de geschiede-
nis. Zo is het verdrag van toepas-

sing in alle landen van de wereld, 
met uitzondering van de Verenig-
de Staten, Somalië en Zuid-Soe-
dan. Geen enkel ander internatio-
naal mensenrechtenverdrag heeft 
ooit zo’n consensus gekend onder 
de wereldnaties.

Door het verdrag te ratificeren 
verbinden landen zich ertoe om de 
rechten die erin uiteengezet wor-
den, te respecteren en aanvaarden 
ze ook om zich te onderwerpen 
aan de controle van een comité 
van onafhankelijke experten.

• Huisvesting
- mix woningen, bvb. meer sociale koop/huurwoningen?
- illegale parkings 
- rijkswachtkazerne
- dichtgetimmerde/lege sociale woningen
- (overaanbod?) studentenkamers

• Mobiliteit
- minder verkeer door de Nationalestraat?
- betere doorstroming openbaar vervoer
- veilig fietsen in de Nationalestraat

• Wonen, werken, winkelen in de wijk
• Staat voetpaden, meer zebrapaden
• Meer woonerven, minder sluipverkeer
• Wijkcirculatieplan
• Onderhoud publiek domein (netheid en –kleine-- herstellingen)
• Aanleg openbaar domein
• Inspraak
• Scheldekaaien
• Sluikstort
• Feedback ‘vliegend college’ door het district
• Samenleving en diversiteit

- sociale mix, sociale verdringing
- jonge mensen, kinderen uit de wijk in de lokale scholen

• Welzijn en armoede
• Buurtmaaltijden
• Meer activiteiten in de wijk (i.h.b. voor senioren)
• Nog meer cultuur in de wijk 

WOP (Stuurgroep) CoStA woensdag 28 januari om 20 u

Bepaal mee het Wijkontwikkelingsplan
Aan het jaarlijkse geactualiseerde Wijkontwikkelingsplan 
kunnen alle bewoners meewerken. Een  representatieve en 
gemeenschappelijke toekomstvisie wordt ontwikkeld.
Tijdens vorige vergaderingen en acties in de wijk (bijvoorbeeld tij-
dens het woonfestival) werden al enkele ideeën bij elkaar gesprok-
keld. Kom ze samen met de andere bewoners bespreken tijdens de 
maandelijkse stuurgroepbijeenkomst. Hieronder vind je alvast enke-
le punten waarover je al eens een nachtje kan slapen. De lijst is niet 
limitatief; andere onderwerpen zijn ook welkom tijdens de laatste 
woensdag van januari om 20 uur.
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Schoytestraat 1
03/283 51 05

info @philscoffee.be

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17

uit sympathie

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

De Gouden Neuzen zijn weer in de wijk!
Stuurgroep Sint-Andries 
bestaat in 2014 30 jaar. Deze 
bewonersgroep doet meer 
dan alleen maar vergaderen. 
Het feestjaar wordt feestelijk 
afgesloten met de uitreiking van 
de Gouden Neuzen op zaterdag 
31 januari 2015 in het coStA.

De Neuzen worden voorafgegaan 
door een etentje en afgesloten 
met een gratis zoete receptie met 
een glaasje en veel lekkers om de 
verzuring tegen te gaan.

De uitreikingen worden dankzij 
het coStA opnieuw opgeluisterd 
door een fantastische muziek-
groep. De gezellige gasten van 
Veston spelen ‘Blues & Duende in 
’t Vlaams’. Boze tongen omschrij-
ven ze wel eens als een mix van de 
Gipsy Kings met een vette joint, 
Vaya Con Dios op een vrijgezel-
lenfuif en Louis Neefs na een slof 
Boule d’Or 

Het was voor de jury opnieuw 
een hele kluif om te kiezen uit de 
vele vrijwilligers die zich al dan niet 
via verenigingen of andere instan-
ties inzetten voor deze wijk en haar 
bewoners. Maar de selectie van dit 
jaar is zeker opnieuw bijzonder ge-
slaagd te noemen. Dit jaar zijn er 
prijzen te verdelen in de categorie-
en ambtenaren/politci, verenigin-
gen en bewoners.

Gouden Neuzen 2015 
coStA 
Zaterdag 31 jan 
20 uur  
Uitreiking met receptie  
Gratis 
Wel verplicht reserveren  
bij het coStA tot 21 januari 
Etentje vooraf om 
18 uur 12 euro pe persoon
Kaarten te koop tot 21 januari in 
coStA.

Genomineerde bewoners 
Gouden Neus 2015

Mohamed Mime Aoulad
Een ware ruwe diamant van de 
wijk. Mime is 16 
jaar, volgt een 
opleiding in het 
PIVA en is reeds 
op regelmati-
ge basis en met 
passie kok in een 
echt restaurant.  
In het verleden 
was hij meer-
maals vrijwilliger 
bij activiteiten van Habbekrats, 
Opsinjoren (sneeuwruimen), 
CoStA en vele andere projecten. 
Of hoe de Gouden Neus naast een 
prijs van bewezen diensten ook 
een aanmoedigingsprijs kan zijn.

Charissa Parassiadis 
aka Slongs Dievanongs

Charissa is de dochter van een lo-
kale café-uitbater.  
Nu ze internationaal 
is doorgebroken in 
Vlaanderen is ze ech-
ter haar wijk niet ver-
geten. Of ze nu aan-
treedt in In de Mix 
of  Reyerslaat, steeds 
bezingt ze met passie 
onze wijk. Onlangs werd ze meter 
van het nieuwe lunchrestaurant 
Foodprint (Habbekrats)

Sven Pichal 
Sven Pichal kennen de meeste 
mensen van de buis 
en radio. Wie Sven 
echter beter kent, 
weet dat hij steeds 
paraat staat tijdens 
de Opsinjoren en 
sportevenementen in 
de wijk. Het is opmer-
kelijk hoe deze dui-
vel-doet-al tijd maakt 
voor zijn wijk.

 

Genomineerde verenigingen  
Gouden Neus 2015

Alternatieve Muziek-
school Sint-Andries
AMSA geeft sinds 2014 gratis mu-
ziekles aan kinderen vanaf 8 jaar, 
jongeren en volwassenen. Ze doet 
dit op een speelse en niet-schoolse 
manier.  AMSA is erkend door de 
stedelijke jeugddienst als ‘project 
voor talentontwikkeling’. AMSA 
biedt naast noten- en instrumen-
tenleer ook groot samenspel aan 
en  werkt samen met het CoStA en 
Musica.

Tuintjes (transitie) 
Begin 2011 ontstond een locale 
transitieafdeling. De vereniging 
zet (kleine) transitiestappen om 
onze wijk bewuster en weerbaar-
der te maken tegen de gevolgen 
van de  klimaatsverandering en 
de energieschaarste. Transitie 
Sint-Andries is de voorbije jaren 
uitgegroeid tot een kleine bezielde 

kern, met daarrond een groep 
sympathisanten. Naar de bui-
tenwereld toe is de vereniging 
gekend door de bijenhotels, 
voedselteams, verscheidene 
moestuinen, wandelingen en 
enkele buurtmaaltijden.

Beerschot Vrienden  
Atletiek Club (BVAC)
Beerschot Atletiek vierde enkele 
weken geleden zijn honderdjarig 
bestaan. Alfred Grisar stichtte in 
1900 de vereniging, maar het duur-
de tot 1914 tot ze officieel erkend 

werd. De club overstijgt al ja-
ren de locale werking op het 
Kiel. Zo zijn er afdelingen op 
Linkeroever, Park Spoor Noord, 
Berchem, Deurne en … Sint-An-
dries. Elke donderdag begint 
een uitgelaten groep mensen 
een loop door de wijk. Twee-
maal per jaar start een laag-
drempelige Start2run.

 

Genomineerde ambtenaren/ 
politici Gouden Neus 2015

coStA
20 jaar jong,  nog steeds het brui-
send hart van Sint-Andries. Vanuit 
de buik van de vierde wijk groeide 
het idee om de leegstaande ge-
bouwen van de pacht van weleer 
nieuw leven in te blazen. Zo ont-
stond een cultureel ontmoetings-
centrum avant la lettre voor de 
buurt, bestuurd en bemand door 
vrijwilligers uit de buurt. Daarna 
werd het overgenomen door de 
stad Antwerpen.  Nog steeds is 
het het coStA de draaischijf van 
de buurtverenigingen; het buurts-
ecretariaat, de foyer en (vergader)
zalen  zijn een broeihaard van acti-
viteiten in de wijk.

Schepen Paul Cordy
Paul Cordy kwam al een aantal 
keer langs bij de Stuurgroep. Zo 
verraste hij de deelnemers tijdens 
een buurtmaaltijd met de  heerlijke 
winterse soep  ‘borsjt’. De Nationa-
lestraat bracht de Stuurgroep ook 
ik contact met Paul Cordy. Hij is im-
mers districtschepen en  bevoegd 
voor publieke ruimte. Tijdens de 
vergadering stelde hij zich con-
structief op en was een luisterend 
oor voor de verzuchtingen van de 
bewoners. Zijn uitleg was duidelijk 
in al  zijn eenvoud, zonder inbreuk 
te doen aan de complexe situatie.

Johan Van Eester
Johan Van Eester was jarenlang 
ambtenaar voor de stad. Als lid van 
het Stedelijk wijkoverleg stond  hij 
in voor  alle communicatie. Al wat 
we wilden weten, verkregen we 
via Johan. Dankzij zijn proactieve 
manier van werken werden proble-
men opgelost alvorens ze ontston-
den: Op een vriendelijke, steeds 
gemotiveerde wijze om de burgers 
te helpen en werkte hij mee aan 
het uitwerken van compromissen. 
Ook zijn luisterbereidheid overtrof 
alle verwachtingen.

Contact:
nico.volckeryck@telenet.be

0496 259 745

Medewerkers gezocht
Wie wil er meewerken aan de Gazet van Sint-Andries of in de Stuurgroep?
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Dé kadoshop
in uw buurt !

Nationalestraat 75

ma-za van 10 - 18.30 uur

03 231 70 75
accessnational@skynet.be

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

OP OP

Japanse take away

Prekersstraat 63
www.opisopjapans.be

OBENTO
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Op vrijdag 26 september 
opende in  de Prekerstraat 
een gloednieuw restaurant: 
Foodprint ’14. Deze smaakvolle 
gelegenheid  is een fusion van  
tewerkstelling, solidariteit en 
over(h)eerlijk eten. Begeleide 
jongeren koken samen met 
chef Sam ’s middags voor elke 
Sint-Andriesenaar.

Even voorstellen
In dit restaurant kan iedereen te-
recht voor een gezonde en eerlijke 

maaltijd tegen een scherpe prijs. 
Elke maaltijd draagt bij tot de on-
dersteuning van jongeren uit kan-
sengroepen. De jongeren worden 
begeleid door de vzw WELA (Wer-
ken en Leren Antwerpen), want in 
tegenstelling tot sommige  laag-
drempelige activiteiten in Habbe-
krats dient in de keuken gewerkt te 
worden, zoals in elke andere pro-
fessionele keuken. Tijdig en altijd 
aanwezig zijn, respect voor de chef 
en de verse producten, een vlotte 
en correcte taal, het zijn vaardighe-
den waar  de vzw WELA samen met 
de jongeren aan werkt. Tijdens de  

‘hoogtestage’ in Foodprint ’14 wor-
den de jongeren klaargestoomd 
voor werk in de reguliere horeca.

Jongeren uit het deeltijds on-
derwijs koken elke middag, samen 
met de gediplomeerde en voltijd-
se  chefkok Sam Van Eeckhoven, 
een maaltijd voor de bewoners uit 
de wijk. Zo worden alle bewoners, 
jong en  oud, betrokken bij de ‘jon-
gerenhonk’ Habbekrats.

Is het eten al gereed?
Het menu varieert per dag en be-
staat uit twee gangen: een verse 
soep, een warme maaltijd (vlees/

vis of vegetarisch) en daar boven-
op een stuk fruit, koffie of thee. Er 
wordt voornamelijk gewerkt met 
lokale seizoensproducten. De prijs 
per maaltijd bedraagt 8,5 euro. 
Hiermee koop je niet alleen een 
maaltijd voor jezelf maar meteen 
voor een jongere die zich anders 
geen warme lunch  kan veroorlo-
ven. Zo verlaat je het sfeervol inge-
richte  pand met een volle buik en 
een warm hart.

Je kan elke maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 12 tot 14 
uur in het restaurant terecht. Tij-
dens schoolvakanties hebben de 
leerlingen vrij en is Foodprint ’14 
gesloten. 

Info, reservatie  
en het dagelijkse menu
Foodprint ’14, Prekerstraat 14
Reservaties: 0491 59 37 98
www.wela.be/restaurants/food-
print-14/

ELECTRO ZUID
ELECTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN

PARLOFONIE
ATTESTEN VOOR KEURING
RENOVATIE ELECTRICITEIT

ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE

DISCO MATERIAL
LED VERLICHTING

Foodprint ’14 serveert  
over(h)eerlijke maaltijden  
en warme harten

Iets meer dan een jaar geleden 
opende in Habbekrats de Girls 
Room. De start van een jaar vol 
Girl Power in Sint-Andries.

“Het was leuk maar koud” is 
de reactie van Ena. De meisjes 
zijn net terug van een uitstap 
naar de ijssculpturen van Disney 
Ice Dreams. Om weer wat gevoel 
in hun lichaam te krijgen, drinken 
ze een warme chocomelk. “Dat 
doen we vaak,” zegt Sara, “iets 
warms drinken, het heel gezel-
lig maken en wat bijbabbelen. 
Het liefst van al zitten we in de 
meisjeskamer.” Liesje gaat ver-
der: “Onze meisjes hebben zelf 
beslist hoe ze de kamer wilden in-
kleden. Samen hebben ze er hier 
een rustige en gezellige plek van 
gemaakt. Het fijne aan deze ka-
mer is dat ze enkel voor de meis-
jes is en ze hier volledig zichzelf 
kunnen zijn. Ze kunnen relaxen, 
een boekje lezen, hun nagels 
lakken, elkaars haar doen, zich 

schminken, hun huiswerk ma-
ken…” Het afgelopen jaar deden 
de meisjes al ontzettend veel. 
Liesje: “De ene week blijven we 
gezellig binnen om te knutselen, 
gezelschapspelletjes te spelen…

Andere weken gaan we op 
ontdekking in het MAS, doen 
we een stadsspel, gaan we kege-
len, sporten en nog veel meer.” 
“Het is hier altijd leuk en nooit 
saai,” vult Tsaridee aan. Voor veel 
meisjes was het hoogtepunt van 
het jaar de sleepover tijdens de 
herfstvakantie. Ze mochten een 
nachtje slapen in Habbekrats en 
‘s morgens genieten van heerlijk 
ontbijt van chef Sam. Een leuke 
groep meisjes uit de wijk heeft 
het hier duidelijk naar hun zin. 
Maar er is zeker nog plek voor 
nieuwe meisjes. “Alle meisjes die 
het voelen kriebelen en graag 
eens meewillen doen met ons 
meisjesproject, zijn meer dan 
welkom,” sluit Liesje af. 

IN SINT-ANDRIES

Het was leuk, maar koud

GIRL POWER
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Bezoek onze
nieuwe showroom

Nationalestraat 

Abakri
Kronenburgstraat 5
2000 Antwerpen
info@abakri.be – www.abakri.be

Abakri, het adres voor 
een degelijke tweede-
hands fiets met drie 
maanden garantie!
Bovendien is Abakri 
gespecialiseerd in de 
herstelling van alle 
rijwielen. Zelfs met 
een fiets die u niet 
bij ons heeft gekocht, 
kunt u terecht voor een 
kwaliteitsvolle reparatie.

Wij aanvaarden ecocheques 

Programma januari-maart 2015
januari

Nieuwjaarsreceptie, met  
optreden van Pudding Oo
Vrijdag 23 januari 2015 • 20 uur • 
gratis, mits inschrijven tot vrijdag 
16 januari 2015
Samen met buurtsport, buurtre-
gie, cultuurantenne en buurtse-
cretariaat nodigen we jullie uit om 
het glas te heffen op het nieuwe 
jaar en een danske te placeren op 
de pompende beats van ‘Pudding 
Oo’.

Gouden Neus  
met muziek van Veston
Zaterdag 31 januari 2015 • 20 uur  • 
gratis, reserveren noodzakelijk en 
kan tot 27 januari
De Stuurgroep Sint-Andries reikt 
elk jaar ‘Gouden Neuzen’ uit aan 
personen of organisaties die zich 
hebben ingezet voor de wijk. De 
muziek komt dit jaar van Veston. 
De avond sluit af met de traditio-
nele ‘zoete receptie’.

februari

Dez Mona in Naakte aap
Woensdag 4 februari 2015 • 20 uur 
• € 8 | € 10
Nicolas Rombouts en Gregory 
Frateur begonnen 10 jaar gele-
den samen muziek te maken als 
duo. Sindsdien was Dez Mona een 
trio, een quintet, een septet met 
barokinstrumenten en een sextet 
met o.a. gitaren en accordeon. Nu 
is de tijd rijp om terug te keren 
naar hun roots in duo. In Naakte 
aap spelen ze een akoestische set 
met ruimte voor vragen en ver-
zoeknummers.

CD release tour 
Chris D. Smith 
Zaterdag 7 februari 2015 • 20 uur 
• € 5
Een authentieke, muzikale mix 
van liedjes variërend van rock tot 
country, singer-songwriter, reg-
gae en bluesrock.

Spikkeltje (5+) 
Compagnie Gorilla
Zondag  8 februari 2015 • 15 uur • € 
4 | € 6
Spikkeltje is een theatervoorstel-
ling vol verrassende wendingen, 
met een muzikale toets en een 
ingenieus decor gebaseerd op een 
sprookje van Annie M.G.Smidt.

Op stap met coStA
Tienen 
Zaterdag 14 februari • 09 uur • € 6
Tickets te koop vanaf dinsdag 13 
januari 2015
Tienen is bij velen vooral bekend 
door de suikerindustrie maar er 
valt veel meer te beleven.

Chinees Nieuwjaar
Zondag 15 februari 2015 • 13.30 uur 
• € 5
Maaltijd in City Palace vanaf 19 uur 
= € 20 (2 softdrinks inbegrepen)
Reserveren kan tot woensdag 11 
februari 2015
Naar jaarlijkse gewoonte organi-
seert grootmeester Si Gingcong 
een bloemlezing van verschil-
lende typisch Chinese culturele 
gebruiken. Met demonstraties 
tai chi, Kung-Fu; optreden Japan-
se Taiko van Bart Gits; flamenco 
door Lea Alvarez en kortfilm over 
de Chinese cultuur en natuur. Als 
afsluiter kan je eten in Chinees 
restaurant City Palace, Van We-
senbeekstraat 31, Antwerpen.

Sport- en cultuurweken ism 
buurtsport, jeugddienst en 
district Antwerpen
Van maandag 16 tot vrijdag 20 
februari 2015 • 9 tot 16 uur
Tijdens schoolvakanties zijn er in 
coStA leuke sport- en cultuurwe-
ken voor kinderen tussen 6 en 12 j.

237 redenen voor seks
Axel Daeseleire & Hans Van 
Cauwenberghe  (try-out)
Zondag 22 februari 2015 • 15uur • 
€ 8 | € 10
Op een ouderwetse pick-up draai-
en Axel en Hans uit eigen platen-
collectie terwijl pittige anekdotes 
de revue passeren en intieme ont-
boezemingen aan bod komen die 
je met een krop in de keel achter-
laten. Een voorstelling over het le-
ven zelf. Een feelgood voorstelling 
én absolute theaterhit!

Openingsexpo:
40 jaar Sint-Andrieskwartier 
Herleeft!
Vrijdag 27 februari • 20 uur • gratis, 
reserveer vóór 23 februari 2015 • 
nadien te bezichtigen tot zondag 22 
maart 2015
Sint-Andrieskwartier herleeft is 
een vereniging die in 1975 gesticht 
werd met als doel de historiek, de 
cultuur en de folklore van de wijk 
opnieuw onder de aandacht te 
brengen van buurtbewoners en 
sympathisanten .

Buurtkwis
Zaterdag 28 februari • 20 uur • € 5 
Je hoeft geen beroeps te 
zijn om aan de kwis deel te 
nemen. Breng de nodige 
goesting mee om erin te 
vliegen een gezellige én 
spannende avond!

maart

Diwanat/de Grenzen
Abdelkader Zahnoun & Jokke 
Schreurs
Zondag 1 maart • 15 uur • € 4 | € 6
Theatervoorstelling die een ge-

schiedkundig overzicht geeft van 
de tocht van vele jonge Berbers 
die hun thuisland verlieten voor 
een beter leven en zich uiteindelijk 
definitief in West-Europa en meer 
specifiek in België vestigden.

Jeroen Leenders
Pagliacci (try-out)
Vrijdag 6 maart - 20 uur - € 8 | € 10 
Pagliacci is de nieuwe avondvul-
lende show van stand-up come-
dian Jeroen Leenders. Eerder trad 
hij al op met ‘Sorry, ik ben Jeroen 
Leenders’ en ‘Geen Idee’

Koen Lieckens  
& the HITmachine
Vrijdag 20 maart • 20 uur • € 5

Een repertoire van elektrische 
jazz dat genietbaar is voor zowel 
jazzkenners als leken in het genre. 
Dit optreden wordt opgenomen 
en zal deel uitmaken van het de-

buutalbum van Koen 
Lieckens & the HIT-
machine dat zal uitko-
men in het najaar van 
2015.

Eilanden gepresen-
teerd door  
Betonnen Jungle
Zaterdag 28 maart • 
20 uur • gratis
Zondag 29 maart •  

15 uur • gratis
Een eiland, ergens in de toekomst. 
Het water blijft stijgen en de man-
nen zijn op zoek gegaan naar een 
uitwijk mogelijkheid. De achter-
gebleven vrouwen pompen en 
vullen de dijkgaten. De tijd dringt. 
De oudere vrouwen willen blijven, 
de jongere willen vertrekken, ze 
gaan op weg en komen terecht 
bij …

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

Info en tickets
co Sint-Andries

Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen

03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Openingsuren
dinsdag tot vrijdag 

van 10 tot 16 uur

Sluitingsdagen
van donderdag 1 tot en met 

maandag 5 januari 2015

Veston

Dez Mona

Spikkeltje

237 redenen 
voor seks

Diwanat

40 jaar Sint-Andries-
kwartier Herleeft
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Het internationale tekenfestival 
The Big Draw kwam afgelopen 
herfst naar Antwerpen. Voorheen 
vond het reeds plaats in Londen, 
New York, Berlijn, Barcelona en Gent. Tijdens het festival werd  het 
district, waaronder onze wijk, vergast met allerlei  tekenactiviteiten. 
Er vonden tekensessies, demonstraties, lezingen en expo’s plaats. 
Dit oorspronkelijk Engels project is het geesteskind van de Engelse 
kunstenaar en schrijver John Ruskin. De artiest vertelt dat tekenen 
ons helpt denken, creëren en communiceren. “Dit project is een hulp-
stuk voor creativiteit, het weergeven van gedachten en sociaal en 
cultureel engagement. Tekenen leert ons  opnieuw te leren zien, den-
ken, uitvinden en actie te ondernemen. Tevens krijgen we een ander, 
klaarder beeld op de wereld, worden onze gedachten beter geordend  
en kunnen we effectiever en duidelijker communiceren.”
De meest in het oog springende festiviteit was de ‘Big Draw Window 
Walk’. De ramen van huizen en winkels werden omgetoverd tot can-
vas. Zo werden de Kammen-, Nationale- en Kloosterstraat tot een 
groot openluchtmuseum omgetoverd.  Hoewel de festivalweek al 
een tijdje achter de rug is, fleuren de meeste tekeningen het straat-

beeld nog steeds 
op. Het project zal 
volgend jaar weer in 
België plaatsvinden. 
Intussen overwintert  
The Big Draw op fa-
cebook (thebigdraw-
belgium).

De tweede Belgische editie van 
The Big Draw was een voltref-
fer: van 22 tot en met 26 oktober 
stond onder andere onze wijk bol 
van verrassende tekenacties en 
-evenementen. Na 5 dagen en 
meer dan 200 activiteiten in en 
rond Antwerpen klokte het teken-
festival af op ruim 12 000 bezoe-
kers.

... of hoe iemand van ‘de vollen 
buiten’ hier in het midden van ‘t 
stad aanbeland is, of hoe ik het  
van de Heideparochie naar de 
Parochie van miserie gebracht 
heb. 
Nu  ja, miserie, in de tijd van J.W. 
misschien, maar nu, met zicht op 
de Internationale mode en een  
twee keer  heraangelegde Nationa-
lestraat?  Er bestaat nog heel wat 
minder in de wereld!

Zoals zovelen heb ik mijn steen-
tje bijgedragen aan de vergrijzing 
van wonen aan het water, niet in 
Blankenberge of Heist dan, maar 
aan ’t Scheld. Van mijn nieuwe kap-
ster in de Kloosterstraat moest ik 
horen dat ik nu ‘op den ouden ma-
yonnaise’ woon en dat ze meneer 
Mathieu nog zelf gekend heeft. 
Wel, ik heb meneer Jozef Cor-
stiaens nog persoonlijk gekend,  
die van den ‘boegie’.

‘Den boegie’ in de Sint-Antho-
niusstraat had zijn wasblekerij 
in Heide, precies  daar waar mijn 
grootvader het met zijn gezin van 7 
en zijn vrouw natuurlijk, in 1903 van 
koster in Itegem tot meester-kun-
stenaar van grote en rijkelijk ver-
sierde handgemaakte  kaarsen 
bracht.  Het  mooie herenhuis  van 
de familie Corstiaens , nu de stek 
van het betere restaurant Huis De 
Colvenier,  is met zijn prachtig inte-
rieur en zijn unieke wijnkelder, een 
pareltje in Sint-Andries. 

Volledig kaderend in de her-
denkingen van WOI is opa in de 
winter van 1914 enkele maanden 
met 5 kinderen en zijn vrouw in de 
Everdijstraat komen wonen. Zijn 
oudste en jongste zoon zaten toen 
al  in de loopgraven aan de Ijzer en 
hebben gelukkig de oorlog over-
leefd. Mijn moeder  vertelde me 
dat zij toen als 15jarige te voet, niet 
over ‘de brug’ maar over een vol-
ledig dichtgevroren Schelde naar 
LO gegaan is, een beetje kermis 
met schaatsers en zelfs kraampjes 
op het ijs. Een versgebakken pan-
nenkoek kon er toen nog af. In de 
winters daarop werd er noodge-
dwongen en fors ingeleverd en be-
spaard. Waar hebben we daar nog 
over gehoord?

Later, tussen de twee wereld-
oorlogen in en ook na de tweede, 
bestond er nog een zeer speciale 
en sterke band tussen Sint-An-
dries, ’t stad en Heide. Diester-
weg. Een ‘kolonie’ heette dat dan, 
waar kinderen uit de grote stad 
voor enkele weken de unieke lucht 
konden opsnuiven, een mengeling 
van mastenbossen met zeelucht, 
aangevoerd van de Oosterschel-
de.  Jeanine, een zeer sympatie-
ke en hier geboren en getogen 
dame,  vertelde me dat ook zij in 
Diesterweg  is geweest . Haar zus 
eveneens, maar met de bijbemer-
king dat ze er toen wel gaan lopen 
is en heel alleen terug naar huis 
kwam. Ik herinner me nog dat op 
bepaalde zondagen een overvolle 

trein zijn vracht afleverde en dat de 
Heidestationsstraat waar ik toen 
woonde, zwart zag van ’t volk en 
alleen voorbehouden was  aan ou-
ders, opa’s, oma’s, tantes  en ooms 
die hun spruitjes die dag mochten 
komen bezoeken.

Ondertussen voel ik mij als een 
prins zo rijk in mijn nieuwe buurt. 
Zo heb ik enkele tijd terug samen 
met andere genodigden een ge-
leid bezoek gebracht aan Thomas 
Moore, dat stukje KU-Leuven in 
hartje Sint-Andries.  Wist je dat ze 
daar op de bovenverdieping een 
prachtige en reuzegrote terrastuin 
hebben, zelfs met fonteintjes,  en 
dat je vandaar ook de cruisesche-
pen kunt   bewonderen?

De moeder van Lode moet zich 
van daarboven  niet meer de vraag 
stellen: “Waarom leven wij ?” Ze 
ziet nu waarom het in Sint-An-
dries  heel  goed leven is. Ook de 
Tsaar van ’t pleintje aan de Kloos-
terstraat zou aan zijn landgenoten 
moeten laten weten hoe rustig 
en vredevol hij daar staat en welk 
mooi uitzicht hij nu heeft op de 
muurschilderingen van Nero …

Hallo Sint-Andries

Team Zuid vertegenwoordigt 
Sint-Andries op de Liga Buurt-
sport Antwerpen.

Team Zuid, dat is de naam die de 
+16-jongeren van Habbekrats ko-
zen voor hun gloednieuwe zaal-
voetbalploeg. In het zwart met een 
rood tint vertegenwoordigen ze 
Sint-Andries op de Liga Buurtsport 
Antwerpen, een zaalvoetbalcom-
petitie georganiseerd door de stad.  
De Liga vormt een brug tussen 
voetbal op de pleintjes en voetbal 
bij een echte zaal- of veldploeg. 

Met één gewonnen en twee 
verloren wedstrijden is Team Zuid 
begonnen aan het buurtsporttor-
nooi.   “De ploeg is nieuw en nog 
niet volledig op elkaar ingespeeld. 
Op momenten wordt er echter 
al mooi voetbal gespeeld. Zo was 
onze eerste goal in de eerste wed-
strijd een echte parel. Een prachtig 
samenspel eindigde met een schit-
terende volley van Joeri in het dak 
van het doel. Hopelijk krijgen we 
nog meer van die mooie doelpun-
ten te zien,” aldus coach Dries.

OP STAP MET COSTA
SINT-ANDRIEZENAREN URBEXEN IN GENK

Wij wensen u 
een gelukkig, 
participerend 
en inspirerend 
nieuw jaar

Niet in de aap gelogeerd

Naakte Aap is een concept waarbij je de artiest of groep op een 
andere, betere manier leert kennen. De artiest treedt  akoestisch 
op in een intieme en gezellige setting met tussendoor ruimte voor 
vragen en verzoeknummers. Een avond die een gewoon optreden 
overstijgt.
Heel wat artiesten passeerden reeds de revue:  AXL Peleman, Sam 
Vloemans, David Bovée(Think of One en S.W.A.N.), Scale (Sint-An-
dries MC’s, El Juntacadavers) en vele anderen. 
Het laatste (soms te intieme?) optreden met vragen- en verzoek-
uurtje werd gedragen door Rick de Leeuw, in een vroeger leven  de 
zanger van de populaire rockband Tröckener Kecks en De Laatste 
Show-gast, met zijn trouwe kompaan Jan Hautekiet aan de piano.
Tijdens de volgende Naakte Aap bestijgt Dez Mona het toneel.  Ni-
colas Rombouts en Gregory Frateur begonnen 10 jaar geleden sa-
men muziek te maken als duo. Sindsdien was Dez Mona een trio, 
een quintet, een septet met barokinstrumenten en een sextet met 
o.a. gitaren en accordeon. Nu is de tijd rijp om terug te keren naar 
hun roots en in duo een aantal concerten te doen waar oud én nieuw 
materiaal in zijn essentie zal worden gebracht, als een exclusieve 
voorbode voor hun nieuwe plaat die in 2015 zal verschijnen.

Naakte Aap met Dez Mona
coStA woensdag 4 februari 2015 om 20 uur
Naakte Aap met Jan Leyers
coStA woensdag 1 april 2015 om 20 uur
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