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Zo klonk het nog in ons 
 decembernummer. Op de laat-
ste dag van de maand daarop 
zijn de nieuw gepromoveerden 
oververdiend, zeer luisterrijk 
en voor altijd opgenomen in 
de eregalerij van de Gouden 
Neuzen.

De viering opende met een etentje. 
Niet zo maar een etentje: er werd 
gewoon een heuse ‘bijna sterren-
maaltijd’ opgediend. Foodprint 14 
met chef Sam en zijn begeleidende 
jongeren, die nadien ook  de zoete 
receptie verzorgden, hebben een 
duidelijk zichtbare voetafdruk op 
het culinaire pad van Sint-Andries 
achtergelaten.  Een groep Gouden 
Neuzen voor de toekomst wellicht,  
waarmee onze wijk sinds septem-
ber vorig  jaar in de Habbekrats 
verrijkt  is. Proficiat!

Na de juiste aanscherping van 
de sfeer door het olijk ensemble 
‘Veston’ met een onverwachte 
cocktail van blues, Louis Neefs en 
zelfs Johnny Jordaan, kwam de mi-
cro in de tot dan onervaren maar 
al vlug zeer bedreven handen van 
Dries. Ook van Habbekrats en al-
weer proficiat!

Tijd nu voor het officiële gedeel-
te en voorzitter Nico Volckeryck be-
klom het podium. In zijn inmiddels 

zeer herkenbare stijl van zakelijke 
en duidelijke communicatie werd 
de aanwezigen onder meer een 
terugblik gegund op de heraanleg 
van de Nationalestraat, maar hij 
belichtte ook kort de modaliteiten 
rond het toekomstproject van het 
Fierenscomplex. Sint-Andries leeft 
en de Stuurgroep, die bestuurt hij.

Het podium en de micro werden 
nu in gereedheid gebracht voor 
het evenement waarvoor tenslotte 
iedereen gekomen was: de uitrei-
king van de Gouden Neuzen aan de 
winnaars en de overhandiging van 
de prachtige ruikers bloemen.

Dries, de presentator, ver-
scheen opnieuw op het podium, 
alsook de eerste officiële gast  met 
de Gouden Neus in de categorie 

‘Vereniging’ en de winnaar was 
de Alternatieve Muziekschool 

Sint-Andries, een schoolvoorbeeld 
van gerichte en kosteloze educatie.

Voor de benoeming in de cate-
gorie ‘Ambtenaren/Politici’ moest 
onze voorzitter weer aan het werk. 
Het openen van enveloppes stelt 
voor Nico geen enkel probleem 
meer en de volgende laureaat was

Johan Van Eester, een erkend 
monument voor vele werkingen in 
onze wijk.

De derde briefomslag kwam uit 
de jaszak van Chris, de voorzitter 
van de jury. De even ingehouden 
stilte ruimde plaats voor een oor-
verdovend applaus voor de Gou-
den Neus in de categorie ‘Perso-
nen’: Slongs Dievanongs.

Foto’s: Rudi Schuerewegen

De Gouden Neuzen zijn weer in de wijk!

opsinjoren.be
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De koude, gure en kille dagen zijn 
stilaan weer achter de rug en onze 
wijkbewoners beginnen langzaam-
aan hun warme en knusse binnen-
kamers te ruilen voor de levendige 
en gezellige pleintjes en parkjes in 
onze wijk.
Het seizoen van de barbecues, de 
sportevenementen, de vrucht-
baarheidsparades en de opruimac-
ties breekt aan en lokt de mensen 
gretig naar buiten. In de weinige 
bomen die onze wijk rijk is, hoor 
je ook het gekwetter van de vogels 
die het nu erg druk hebben met de 
uitbreiding van hun nageslacht en 
de voortplanting van de soort. Ook 
onze tuinders maken zich op, want 
het is lente. Het is werken geblazen 
in de talrijke transitietuintjes, waar 
velen nu bezig zijn met het zaaien 
van aardappels, rode kolen en vele 
andere groenten- en fruitsoorten.

De terrassen komen ook weer 
tot leven, maar dat houdt even-
eens in dat de een zijn plezier soms 
andermans nachtmerrie is. We le-
ven op een kleine oppervlakte en 
dus zullen we moeten overeenko-
men, terwijl we genieten van de 
komende mooie en warme dagen. 
Veel volk op straat brengt leven in 
de brouwerij, maar soms ook over-
last. We wonen in een actieve wijk, 
waar de bewoners hard hun best 
doen om ze ook leefbaar te maken.

Dat onze wijk 
nooit stil staat, be-
wijzen ook de vele 
happenings. Een 
daarvan was de 
uitreiking van de 
Gouden Neuzen 
aan onze gevierde 
bewoners die zich 
dag in dag uit in-

zetten om onze wijk iedere dag tot 
een stukje meer paradijs te maken. 

Ook in het ondernemerswe-
reldje is er van alles in beweging. 
Quartier National noemen ze zich, 
de verenigde winkeliers van de 
Kammenstraat, Nationalestraat 
en omgeving. Met hun meer dan 
200 winkels richten ze zich op de 
versterking van de modewijk die ze 
in een ruk ook een Fashion District 
noemen. Er zijn fusies gepland. 
Er komt een uitgebreide website 

met alle weetjes, nieuws, tips en 
informatie over mode in de wijk. 
De mode blijft niet opgesloten in 
de ivoren toren van de academie, 
maar leeft door in de wijk. Er treedt 
ook een winkelmanager in dienst 
die de grote lijnen op zich gaat ne-
men om van de modewijk een brui-
sende wijk te maken.

We kijken ernaar uit.

Nico en Ann

Lente in Sint Andries
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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 t� 18u, ook op zaterdag, donderdag t� 21u

www.deopendeur.be
deopendeur@skynet.be
3-233.62.73

Pelgrim�traat 27
2000 Antwerpen

Fakbar Abstract opende woens-
dagavond zijn deuren op campus 
Sint-Andries in Antwerpen. Op 
woensdag- en donderdagavon-
den kunnen studenten er pintjes 
drinken voor één euro. Studen-
tenverenigingen Absoc (Faculteit 
voor Economie en Bedrijfsweten-
schappen) en Astra (Faculteit Let-
teren) slaan hiervoor de handen in 
elkaar.

Goed nieuws
Goed nieuws dus voor hen die 
graag het glas heffen, maar toch 
ontstond er deining. Afgelopen 
dinsdag organiseerden andere 
studentencafés zelfs de actie So-
lidair met mijn café als reactie te-
gen de lage prijzen van de fakbar. 
De uitbaters van die cafés ervaren 
de komst van de fakbar echter als 
oneerlijke concurrentie. Daarom 
verkochten ze hun bier aan dump-
prijzen en hielden ze symbolisch 
een minuut stilte.

Ten onrechte
Zo klinkt het in de Sint-Andries-
straat. “Onze fakbar wilt helemaal 
niet concurreren met andere stu-
dentencafés. We liggen niet eens 
bij hen in de buurt. We bieden 
gewoon een nieuwe plek waar KU 
Leuven-studenten kunnen samen-
komen,” vertellen Philip de Bruijn 
en Nicolas Nonneman, bestuursle-
den van de fakbar.

D’Afleiding
Tot voor kort werd de ruimte van 
de fakbar ingenomen door d’Aflei-
ding, een café en ontspannings-
ruimte voor studenten die les 
hebben op campus Sint-Andries. 
Veel is er echter niet veranderd: de 
prijslijst is dezelfde gebleven, maar 
de onregelmatige openingsuren 
van het café zijn vervangen door 
twee vaste dagen in de week.

KU Leuven
De fakbar, die gelegen is in de Tho-
mas More Hogeschool, is een initi-
atief van de KU Leuven. De campus 
wordt namelijk voor het grootste 
deel in beslag genomen door de 
Faculteit Letteren van de KU Leu-
ven. Het café richt zich ook tot de 
studenten van de KU Leuven: wie 
Toegepaste Psychologie (Thomas 
More) studeert, zou geen toegang 
krijgen tot de fakbar.

Leuven versus Antwerpen
Fakbar Abstract is de eerste Ant-

werpse fakbar. In Leuven is het een 
gekend en populair concept: facul-
teitskringen baten een kroeg uit op 
vrijwillige basis en kunnen zo de 
kosten drukken. Toch zijn ook daar 
gewone studentencafés. “In Leu-

ven werkt het systeem al jaren, dus 
waarom zouden er in Antwerpen 
geen fakbars én studentencafés 
kunnen zijn?” stelt Jonathan Hen-
drickx, vicevoorzitter van studen-
tenkring Astra.

Woensdagavond liep de nieuwe 
kroeg alvast aardig vol voor de eer-
ste vaten …
© 2015 – C.H.I.P.S. StampMedia 
– tekst: Sien Wevers, foto’s: Milou 
Verstappen.

Fakbar in Antwerpen
Woensdagavond 11 februari 
opende de KU Leuven zijn eerste 
fakbar in Antwerpen. Eerder 
deze week organiseerden 
andere Antwerpse studenten-
cafés een actie tegen de lage 
prijzen van de fakbar. “Maar 
wij vormen helemaal geen 
bedreiging voor andere cafés in 
Antwerpen.”

Enige tijd geleden opende de 
Fakbar haar deuren in de Sint-An-
driesstraat. De opening ging bij 
de buren niet zomaar ongemerkt 
voorbij.
Op zich is er geen overlast van 
de Fakbar zelf. Het studenten-
café bevindt zich immers in de 
kelder van de Thomas More Ho-
geschool en werd voorzien van 
een degelijke muziekinstallatie. 
Het zijn echter de klanten die de 
buurt op stelten zetten. Bijna elke 
woens- en donderdagnacht zor-
gen ze voor ambiance in en rond 
de Sint-Andriesstraat. Die bestaat 

onder andere uit het mekaar ‘ami-
caal en uitbundig’ groeten. Ook 
worden de degens muzikaal ge-
kruist , want liederen worden uit 
volle borst gescandeerd. Meestal 
vindt het hoogtepunt plaats rond 
drie uur of halfvier ‘s nachts. Het 
studentencafé sluit dan zijn deu-
ren en na enkele cola’s (of was het 
iets anders) functioneren de soci-
ale remmen van heel wat  gasten 
niet meer naar behoren.
In februari bezochten de uitbaters 
(enkele studentenverenigingen) 
en een vertegenwoordiger van de 
universiteit de Stuurgroepverga-

dering. Na het gesprek bleek dat 
men niet op de hoogte was van 
de impact van het overlastniveau. 
Men stond wel open voor een be-
tere samenwerking met de buurt-
bewoners.

Wat doe je bij overlast?
Bel naar de Fakbar 0493 75 73 43 
of de Blauwe Lijn 0800 123 12, of 
stuur een mailtje naar deblauwe-
lijn@politie.antwerpen.be.  Heb 
je dringende politiehulp nodig en 
wil je zo snel mogelijk een politie-
patrouille ter plaatse? Bel dan het 
noodnummer 101.

Fakbar toch niet zo ‘fak’ voor iedereen

opsinjoren.be
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Het stadsbestuur besliste om een 
parking op de kaaien toe te laten 
die zelfs uit de grond mag rijzen. 
Hierdoor wordt niet alleen het 
zicht op maar ook de binding met 
de Schelde verbroken. Het is wel 
raar dat de huidige verwaarloosde 
omheining ter discussie staat, om-
dat ze de binding met de Schelde 
ondermijnt, terwijl een parkeerflat 
wel moet kunnen. Het openbaar 
terrein zal door de parking geen 
plaats verliezen; het dak moet im-
mers openbaar zijn. We zullen er 
als dichtbebouwde en dichtbevolk-
te wijk wel moeten op toezien dat 

deze ruimte vlot bereikbaar wordt 
voor minder mobiele mensen en 
ouders met hun kroost, zodat wan-
delen, verblijven, sporten, spelen, 
flaneren of domweg genieten van 
de Schelde mogelijk blijft.

Parking
De garage zal ook een grote impact 
hebben op de mobiliteit in en rond 
onze wijk. Doordacht autogebruik 
moet mogelijk zijn, terwijl een stad 
geen onbereikbare burcht mag 
worden. Een parking zo dicht bij 
het centrum van de stad plaatsen 
creëert echter wel enkele hersen-

brekers. De auto’s die de parking 
wensen te bereiken en weer te ver-
laten, zullen de verkeersdrukte op 
de al zeer drukke kaaien nogmaals 
in een versnelling hoger schakelen. 
Er zijn weinig grote aders om het 
verkeer te manoeuvreren, wat kan 
leiden tot druk sluipverkeer in de 
smalle (semi) autoluwe straten van 
onze wijk. Denk bijvoorbeeld maar 
eens terug aan de afgelopen koop-
jesperiode, toen men meer dan 
veertig  minuten nodig had om de 
Nationalestraat door te rijden. Het 
autoluw maken van de buurt rond 
de Oever en de Steenhouwersvest 

zal het filefenomeen trouwens al-
leen maar aanzwengelen.

Overstijgen lokaal karakter
Sommige delen van Sint-Andries 
hebben sinds lang een bovenlo-
kale functie. Zo werd de Nationa-
lestraat aangelegd als snelle en 
vlotte verbinding tussen het Zuid 

en de binnenstad. NIMBY dienen 
we te allen tijde te vermijden, maar 
het kan ook niet zijn dat Sint-An-
dries wordt versmacht door de 
auto’s en de vele evenementen die 
onze wijk (zullen) doorkruisen en 
inpalmen.

De heraanleg van de Scheldekaaien is een nooit eindigend verhaal. Er vloeide al veel inkt en talloze 
woorden verdampten tijdens allerlei vergaderingen. Het was een tijdje windstil, maar sinds enige 
tijd wordt alles weer opgepookt door de aankondiging van een nieuwe autoparking ter hoogte van de 
huidige busparking.

De Scheldekaaien: een blok voor onze deur en aan ons been?

In de jaren ’70 van de vorige eeuw 
zat de wijk in een diepe put. Stads-
vlucht, leegstand en verkrotting 
vierden toen hoogtij. Maar het 
comité Sint-Andrieskwartier Her-
leeft bracht de mensen samen en 
gaf onze wijk een gezicht en een 
identiteit. Met aandacht voor de 
historiek, cultuur en folklore tim-
merde het aan een sterke wijkge-
meenschap. De jaarlijkse topper 
was de Halfvastenstoet. Liefst 400 
wijk-bewoners stapten samen op 
en brachten de wijkgeschiedenis 
in beeld. 

Het ganse jaar door werd kei-
hard gewerkt om op halfvasten 
met de stoet naar buiten te treden. 
Iedereen deed mee. De maanden 

vooraf knutselden de seni-
oren slingers in mekaar om 
er op halfvastendag de wijk 
mee te versieren.

Er waren expo’s en wan-
delzoektochten.  De eerste 
expo werd geopend naar 
aanleiding van het beëindi-
gen van de restauratie van 
de Sint-Andrieskerk. Deze 
werd meteen vergezeld  van 
een tentoonstelling van de 
werken van de volksschil-
der Pol Morel. Er zouden 
nog vele expo’s volgen. Het 

comité besteedde ook veel tijd 
aan het organiseren van 16 folklo-
restoeten. En wie kent de 9 wan-
del-zoektochten in onze wijk niet? 
In 2014 was het thema van de rally 
‘John Wilms’. Hij is in onze wijk ge-
boren en huwde er ook. Hij werd 
schepen van de stad Antwerpen 
en schreef het populaire boek ‘De 
Parochie van Miserie’, dat later ook 
voor toneel bewerkt werd. 

Het comité heeft steeds oog ge-
had voor het creatieve. Volksfiguur 
Henri Van Aken, beter gekend als 
‘Zotte Rik’ werd voor 
eeuwig in ons geheu-
gen gebrand dankzij 
de creatie van de reus 
Zotte Rik. De reus 
kreeg als meter Leona 
Detiège, toenmalig 
schepen van Cultuur, 
en als peter de con-
servator van het Oud-
heidkundig Museum 
in Antwerpen, Wilfried 
Van Nespen.

Alle BSA’ers (be-
kende Sint-Andrieze-
naren) werden tijdens 

verscheidene activiteiten ‘her-
leefd’ en in de bloemetjes gezet. 
Denken we bijvoorbeeld aan Hen-
drik Conscience, John Wilms, Lode 
Sebregts, Lode Zielens en vele an-
deren. Toneel, tentoonstellingen 
en wandelingen zetten de BSA’ers 
in de spotlichten. 

Ook buiten de wijk leerde men 
de werkzaamheid van het comité 
kennen. Zo was er een murga-op-
tocht die naar de Grote Markt leid-
de. De bijdrage aan de opnamen 
van ‘Geef me de Vijf’ met Dana 
Winner werd zelfs de wereldwij-
de ether ingezonden. Het bezoek 
aan het slot van de Prins van Salm-
Salm in het Duitse Isselburg en de 
uitstap naar Hoogstraten werden 
zeer gesmaakt.

Al deze noeste arbeid ging niet 
onopgemerkt voorbij. In 1993 kreeg 
Sint Andrieskwartier Herleeft de 
tweejaarlijkse prijs van de stad 
Alveringem voor zijn uitgebreide 
archief en zijn vele volkse activi-
teiten. In 2004 kreeg de vereniging 
‘De Rooie Andriesprijs’ uit de han-
den van ereburgemeester Leona 

Detiège en in 2009 ontving ze de 
‘Gouden Neus’ van toenmalig dis-
trictsvoorzitter Chris Anseeuw.

Sint-Andrieskwartier Herleeft 
moet alvast een prijs krijgen voor 
het realiseren van een sterke so-
ciale samenhang in een wijk met 
een gezicht. Het comité doorprik-
te destijds de verzuiling tussen 
de socialisten en de katholieken. 
Van bij de start in 1975 werkten de 
leden pluralistisch. Het tot stand 

komen van het ont-
m o e t i n g s c e n t r u m 
coStA is het resultaat 
van hun gemeen-
schapsactiviteiten. 
Hun folklorestoeten, 
wandelzoektochten en 
geleide wandelingen 
door de wijk, hun films 
en tal van toneel-, ver-
tel- en variétéavonden 
zorgden ervoor dat we 
vandaag een sterke 
wijkgemeenschap met 
een unieke eigenheid 
vormen.

Op vrijdag 27 februari werd met 
een hapje en drankje de expo 
‘40 jaar Sint-Andrieskwartier 
herleeft’ geopend. De vereni-
ging werd in 1975 gesticht. 
Dankzij Sint-Andrieskwartier 
Herleeft ‘leeft’ Sint-Andries 
vandaag.

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 Ga-
zet wordt financieel gesteund door 
de middenstand en met de steun 
van het District Antwerpen.

Redactie en medewerkers: Marc 
Wiesé, Walter Van den Bulck, Ann 
Mares, Paul Struyf, Nico Volckeryck, 
Jos Thijs, Ruddy Berghmans, Jean 
Deckers.
Foto’s: Marc Wiesé, Jos Thijs, Paul 
Struyf, An Maes, Ruddy Berghmans, 
sportief Sint-Andries.
Lay-out: Peter Cuypers
www.anthologie.be

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende Stuurgroepvergadering 
gaan door in coStA op de laatste 
woensdag van de maand, 29 april, 27 
mei en 24 juni om 20 u. Om 19 u. is 
er de vergadering van de Straatan-
tennes in aanwezigheid van politie 
en buurttoezicht. nico.volckeryck@
telenet.be, 0496 25 97 45

Adverteer in de Gazet van 
Sint-Andries
Contacteer Nico Volckeryck: 0496 
25 97 45, nico.volckeryck@telenet.be
4 advertenties (1 jaar): klein = 
120 euro, middelgroot = 195 euro, 
groot = 300 euro. Achterpagina en 
speciale maten, vraag info aan Nico. 
Verschijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan de Gazet van 
Sint-Andries
De volgende krant nr. 89 verschijnt 
in juni 2015. Artikels en aankondi-
gingen zo snel mogelijk binnenstu-
ren bij: gazetvansintandries@gmail.
com. Verenigingen die hun activitei-
ten willen aankondigen, kunnen die 
sturen naar: gazetvansintandries@
gmail.com
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Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans
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Op zondag 8 februari was het 
dan zover. Natuurpunt Ant-
werpen-Stad lanceerde een 
bomen-wandeling in de stad. De 
start was aan de Groenplaats 
en liep via Sint-Andries tot 
aan de Willem Lepelstraat. De 
wandeling was ontzettend snel 
volgeboekt. Een reden te meer 
om nog extra wandelingen in te 
lassen.

Mens en boom
Dat een wandeling als deze zoveel 
succes heeft, is niet echt verwon-
derlijk. Er is steeds een band ge-
weest tussen mens en boom. De 
eerste kleine dorpen zijn dan ook 
ontstaan rond bossen en bomen-
groepen en hebben daar soms ook 
hun naam aan te danken. Bomen 
hebben heel veel invloed op de 
mens en op de onmiddellijke om-
geving. Zo zijn bomen onder an-
dere heel belangrijk bij het filteren 
van fijn stof uit onze lucht.

Het verhaal over standplaats, 
soortkeuze en boombunkers
Dit filteren van fijn stof is maar één 
aspect waarom we bomen willen 
in de stad. Maar bomen planten, 
laten opgroeien en beheren in een 
stad vol verharding is geen een-
voudige zaak. Het start bij een goe-
de planning en het maken van een 
goede keuze. De juiste boom op de 
juiste plaats! Hierbij gaat men ex-
tra voorbereidingen treffen i.v.m. 
de bodem van de standplaats en 
maakt men steeds meer gebruik 
van ‘boombunkers’.

Boombunkers als alternatief
De problematiek bij bomen in een 
verharde stad, waar veel mensen 
en voertuigen dagelijks hun reilen 
en zeilen hebben, is dat het ‘wor-
teldoorlaatbaar’ volume er heel 
beperkt is. De ‘boombunker’ kan 
daar een oplossing voor bieden. 
Door een dragende constructie 
kunnen we zorgen voor een com-
promis tussen voldoende losse 
bodem waarin de boomwortels 
ongestoord kunnen groeien en de 
realiteit dat mensen en voertuigen 
zonder belemmeringen de stad 
moeten kunnen benutten.

Interesse?
Wil je het fijne van dit verhaal 
kennen, dan nodigen we je graag 
uit om deel te nemen aan één 
van onze bomenwandelingen. De 
eerstvolgende wandeling is voor-
zien op zondag 12 april. Ze is gra-
tis, maar je moet je wel even in-
schrijven. Dit doe je via de website 
van Natuurpunt Antwerpen-Stad 
www.natuurpuntantwerpenstad.
be . We kijken er alvast naar uit.

Boom 
en stad

Apotheek Lescrinier

Nationalestraat 70

uit sympathie
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Niet de langste, wel de plezantste stratenloop van ’t stad!
De voorbereidingen zijn weer volop aan de gang en zondag 7 
juni is het opnieuw zover: de 6de Sint-Andriesrun. Het wordt 
een namiddag vol met sport, animatie en muziek op en rond de 
Sint-Andriesplaats, het hart van onze wijk. Duid alvast deze dag 
aan in je agenda. 

De Sint-Andriesrun is een spor-
tief-recreatief evenement in onze 
wijk. Er wordt gelopen en gefietst 
en iedereen mag deelnemen; je 
hoeft echt geen topatleet te zijn. 
Je kan inschrijven via de website: 
www.sintandriesrun.be of aan de 
inschrijvingstent op de dag zelf.
Supporters zijn ook welkom. Ze 
kunnen genieten van de vele ter-
rasjes in de wijk en de gratis live 
optredens vanaf 15.00 uur gedu-
rende de 5 en 10 km stratenloop.
Sportief Sint-Andries vzw, de 
organisator, en het CoStA, dé 
cultuurtempel van Sint-Andries, 
werken dit jaar nog hechter sa-
men om iedereen leuke muziek-
groepen voor te stellen. Hou de 
evenementenkrant in het oog. 
Die valt ongeveer een maand 
voor de run in je bus en zo weet 
je precies welke optredens waar 
plaatsvinden. 
Voor de jongsten is er opnieuw 
een animatiezone in de Pacht-
straat. Wat daar zal gebeuren, 
blijft nog even geheim, maar je zal 
je er zeker niet vervelen.

Programma
11u00 Opening van de inschrijvingstent
13u00 Start kidsrun 650m (1ste, 2de, 3de leerjaar)
13u20 Start kidsrun 1 300m (4de, 5de, 6de leerjaar)
14u00 Bakfietsenrace
15u00 5 en 10 km
17u00 Gratis eindconcert op de Sint-Andriesplaats

Vrijwilligers,
meld jullie aan!

Geen Sint-Andriesrun zonder 
vrijwilligers … We zoeken men-
sen die mee medailles willen 

omhangen, fruit en drank 
willen uitdelen, het parcours 

mee willen opbouwen of oprui-
men … en nog veel meer.

Je moet je echt geen hele dag  
engageren, een uurtje is al 

super.
Laat het maar weten op www.

sintandriesrun.be!

Samen met het District Antwer-
pen, de Stad Antwerpen, de steu-
nende winkeliers en de horeca uit 
de wijk hopen we dat jullie weer 
massaal aanwezig zullen zijn om 
te bewijzen dat de Sint-Andries-
run de plezantste loop is van 
’t stad!

Je kan Habbekrats snel herkennen 
door het grote heldenkunstwerk 
aan de muur. 

Vzw Habbekrats wil samen 
met de buurtbewoners deze kunst 
doortrekken over heel de parking. 
Een buurtbewoner zei: “Het ziet er 
nu saai en grijs uit.” 

Het nodigt niet uit om rustig bij 
te kletsen in het zonnetje, te ra-
votten of gewoon te chillen. Vzw 
Habbekrats wil samen met jullie 
voor verandering zorgen, zodat dit 
allemaal wel kan!

Dankzij het mooie ontwerp dat 
u hier-boven kan bewonderen, 
kunnen wij jullie al een beeld ge-
ven van wat wij voor ogen hebben 
voor het nieuwe plein.

Het ontwerp bevat bootjes voor 
de kinderen, moestuinen, een pe-
tanque- baan en nog veel meer. 
Daarnaast wordt de parking ‘ge-
pimpt’ met hippe kleuren en plan-
ten die leven in het nieuwe plein 
zullen blazen. Want een andere be-
woner zei: “Hoe meer groen , hoe 
leuker.”

Er staat echter nog niets vast; 
ook jouw mening en inbreng telt! 
Zo was op woensdag 4 maart om 
15 uur iedereen welkom op de par-
king in de Prekers-straat om zijn/
haar mening te delen. 

Deze lege parking is van ieder-
een. Alle buurtbewoners, jong en 
oud, hebben inspraak bij de veran-
dering en ‘make over’ ervan. Het 
toekomstige plein heeft bijvoor-
beeld nog geen naam en ook hier-
voor hebben wij jullie als buurt-be-
woners nodig!

Heb je je mening of je creatief 
idee voor een naam nog niet ge-
deeld, dan is het nu het moment!

Check je brievenbus en dien je 
mening in via de site: www.antwer-
pen.be/oor.

Wij zien jullie graag terug op het 
pimped-out, chromed-out plein.

Van parking naar pimped-out, chromed-out plein
In Sint-Andries bevindt zich een parking ter hoogte van de Prekersstraat. Deze is eigendom van 
Woonhaven en staat al geruime tijd leeg. De vormingsdienst Habbekrats ligt naast deze parking waar 
veel kinderen en jongeren op spelen.
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Programma april-juni 2015
April

Jan Leyers in Naakte Aap
Woensdag 1 april – 20 uur –  
€ 8 | € 10
Na een lange periode bij de tv 
keert Jan nu terug naar zijn eerste 
liefde: muziek. De Nederlandstali-
ge dan nog wel. Jan schreef vijftien 
nieuwe liedjes. Alleen gewapend 
met zijn stem en zijn gitaar zal Jan 
zijn nieuwe repertoire op Naakte 
Aap uitproberen.

Sportdag 55+
Vrijdag 3 april – vanaf 9.30 uur  
in DC De Oever,  
Korte Ridderstraat 18 – gratis
Ben je 55 jaar of ouder? Hou je van 
sport of bewegen? Schrijf je dan 
zeker in voor de sportdag en doe 
mee aan allerlei bekende en min-
der bekende sporten!

Op stap met coStA
‘s Hertogenbosch
Zaterdag 25 april – 9 uur – € 6
’s-Hertogenbosch, hoofdstad van 
de provincie Noord-Brabant, is vier 
keer benoemd tot Meest Gastvrije 
Stad van Nederland! Gezelligheid 
en gastvrijheid, daar draait het om 
in deze stad.

Pietje Puk en het 
pannenkoekenspook (3+)
Deusjevoo
Zondag 26 april – 15 uur – € 4 | € 6
‘Pietje Puk en het pannenkoeken-
spook’ is een gloednieuw avontuur 
van Pietje Puk en zijn vrienden. 
Deusjevoo: Citroën 2 pk.

Mei

Van Peel tot Evenaar (try-out) 
Michael Van Peel
Antwerpen-Dakar per Vespa
Zaterdag 9 mei – 20 u – € 8 | € 10
Stand-up comedian en Vespa-rei-
ziger Michael Van Peel neemt je 
mee op reis van West-Europa naar 
West-Afrika, doorheen de uitge-
strekte zandvlakten van de Sahara 
en langs de kronkelpaden in zijn 
hoofd.

Vrije dans op live 
 muziekimprovisatie
Zondag 10 mei - 13.30 uur - gratis
Een vrije dansimprovisatie, een 
ontmoeting tussen dansers.

Expo (H)Eerlijk
Huisfotograaf de Rudi
Zaterdag 30 mei – 20 uur – gratis 
Met deze expo tonen we een kijk 
door de lens van Rudi Schuerewe-
gen, huisfotograaf van coStA sinds 
2013.  Het is een overzicht van een 
jaar foto’s nemen in coStA.  Sfeer-
beelden, portretten, eigen inter-
pretaties. Een reeks prachtige fo-
to’s die stuk voor stuk ‘beroeren’.

Juni

Sint-Andriesrun
Zondag 7 juni – vanaf 13 u – gratis
inschrijven www.sintandriesrun.be 
of de dag zelf
Het is de 6e editie van de Sint-An-
driesrun: Niet de langste, wel de 
plezantste stratenloop van ’t stad! 
De kidsruns, de bakfietsenrace en 
de 5 en de 10 km, voor iedereen is 
er wel een mogelijkheid, de hele 
dag animatie en een afsluitend 
optreden van de muziekgroep ‘Pri-

ma’.

Jazz kroegentocht 
Sint-Andries
Vrijdag 12 juni – 20 uur – gratis
coStA, Het Missverstand, Cap au 
Sud, Kaffeenini & Multatuli gooien 
hun deuren open voor de hoboken 
homies, AAN, Yves Peeters Gumbo,  
De Groote-Faes DuoInstrumentaal  
duo & Steven Delannoye & group . 
Wie waar en wanneer? Check www.
cosintandries.be/jazz-kroegen-
tocht.

Los Speedy Bobs
Zondag 14 juni – 15 uur – €  6
matinee met taart en koffie
Omdat het leven een pretpark is. 
‘Los Speedy Bobs’ is een surreële 
gelegenheidsformatie genoemd 
naar de gelijknamige attractie van 
het land van wijlen Bobbejaan. 
Gregory Frateur, Tom Pintens en 
Roy Aernouts nemen plaats in 
de rollercoaster van verloren ge-
waande parels uit het Nederlands-
talige repertoire, en bezingen van 
daaruit het leven: met al zijn ups 
en downs!

Op stap met coStA – Brugge
Zaterdag  20 juni – 9 uur – € 6 
Start ticketverkoop op dinsdag  19 
mei  om 10 uur
Met de middeleeuwse steegjes en 
kanaaltjes, chocolatiers van we-
reldniveau, Vlaamse Primitieven 
in kerken en kastelen, en natuurlijk 
het betere kantwerk is Brugge ze-
ker een daguitstap waard. 

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 5tot 13 april | 1 mei | 14 & 15 
mei | 24 en 25 mei | zomersluit 

vanaf 20 juli 2015
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Jan Leyers

Pietje Puk

Los Speedy Bobs

Expo (H)Eerlijk

lentepoets
opsinjoren.be

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans
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‘Thuisafgehaald.be’ is een virtu-
eel kookplatform waar liefheb-
bers van lekker eten samenko-
men. Je kunt er je eigengemaakte 
heerlijkheden delen met mensen 
uit jouw buurt. Als je zelf geen 
kookwonder bent of gewoonweg 
een keer geen zin/tijd hebt om 
iets lekkers klaar te maken, kijk 
je snel even wat er bij jou in de 
buurt aangeboden wordt. 

Frances Van Assche, een trot-
se bewoonster van het Sint-An-
drieskwartier, richtte iets meer 
dan een jaar geleden de website 
op in België. Het concept waaide 
over vanuit Nederland, waar het 
toen reeds een groot succes ken-
de. Ook in  België sloeg het idee 
aan. Na één week had de website 
al meer dan 1000 geregistreerde 
gebruikers en vandaag staat de 
teller op 10 534, van wie 1441 koks.

Sint-Andrieskwartier
Sint-Andries telt 21 actieve thuis-
koks, onder wie de initiatief-
neemster zelf. Een ander populair 
afhaaladresje is een Nederlandse 
kok in Antwerpen. “In mijn vrije 
tijd kook ik graag en veel, waar-
door ik vaak de lekkerste hapjes 
over heb tegen een kleine prijs,” 
staat op zijn profiel te lezen. Zijn 
kookkunsten evenaren die van de 
beste restaurants: ‘Traditioneel 
vispannetje’, ‘Thaise curry met 
kip en rijst’, ‘Hongaarse goulash’ 
en ‘Huisgemaakte lasagne met 
beenham’. Hier begint iedereen 
toch spontaan van te watertan-
den! 

Het kwartier telt redelijk wat 
sociale restaurants en zorgt daar-
mee al goed voor haar bewoners, 
maar laten we eerlijk zijn … niets 
wint het van good old fashioned 
huisgemaakte kost. 

Eten verbindt
Eten verbindt, dat is de idee ach-
ter ‘Thuisafgehaald.be’. Het plat-
form hoopt buurtbewoners dich-

ter bij elkaar te brengen en wil 
de weg vrijmaken naar een open 
multiculturele samenleving. En 
dit gezond, lekker én verbindend 
initiatief hoeft niet duur te zijn, 
want de maaltijden worden aan-
geboden aan de kostprijs van de 
ingrediënten. 

Registreren en smullen maar
Registreren op de website is 
kinderspel. Je surft naar www.
thuisafgehaald.be en klikt op de 
button ‘direct aanmelden’. Je vult 
een aantal basisgegevens in, en 
klaar is Kees. Je bent nu afhaler. 
Dit blijf je, totdat je beslist een 
maaltijd aan te bieden; dan be-
schouwt de website jou als kok. 
Toch hoef je helemaal geen culi-
nair wonder te zijn. Je kan ook lek-
ker afhaler blijven. 

Na het registreren kan je me-
teen op zoek naar een heerlijke 
maaltijd. In de zoekbalk vul je je 
postcode en stad in en vervol-
gens verschijnt er een hele lijst 
met koks in jouw buurt die een 
maaltijd aanbieden. Keuze ge-
maakt? Dan klik je op ‘afhalen’ 
om het gerecht te bestellen en 
vervolgens wordt je bestelling 
via mail doorgegeven aan de kok. 
Speciale verzoekjes (bijvoorbeeld 
‘geen zout toevoegen’) kun je bij 
het bestellen aangeven.
Wanneer de kok je bestelling 
accepteert, ontvang je een mail 
met de bevestiging en de con-
tactgegevens van de kok. De prijs 
en afhaaltijd had de kok al eerder 
aangegeven, maar voor de zeker-
heid staan die ook nog in de mail.
We raden de afhaler aan zelf een 
bakje mee te nemen om de maal-
tijd in te doen, om zo het milieu 
te sparen. Uiteraard kan je zelf 
met de kok ook anders afspreken. 
Het afgesproken bedrag wordt 
contant en gepast betaald bij het 
ophalen van de maaltijd. 

Smakelijk!

Thuisafgehaald.be
Nooit ’s werelds beste kok geweest? Is de magie verdwenen uit 
die Magic Box bij McDonald’s? Snak je naar huisbereide verse 
maaltijden tegen een betaalbare prijs? Surf dan snel naar 
‘Thuisafgehaald.be’ en registreer je als afhaler.

Op de eerste lentezater-
dag werd Semini, de god 
van de vruchtbaarheid, 

opnieuw geëerd met 
optredens en muziek.

Steenhouwersvest 33
2000 Antwerpen
Tel. 03 231 86 82

Accessoires
Handtassen

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

Het oudste wafelhuis van Antwerpen

Nationalestraat 88
ma-za van 10u30 tot 18u

… bij aankoop van een heerlijke wafel !
De gezellige huiselijke sfeer krijgt u er ook bij !

Van 1 april tot 31 oktober 2015 
gaat het project ‘Buurtpleintjes’ 
door op de Sint-Andriesplaats. 
Met dit project willen we het 
plein 7 maanden doen bruisen. 
De Sint- Andriesplaats moet 
tijdens die periode een plaats 
worden waar alle bewoners van 
de wijk samen kunnen spelen, 
feesten, cultuur beleven of 
gewoon gezellig samen zijn. 
Kortom, een plek waar elke 
wijkbewoner zich thuis voelt!

Hoe willen we dit bereiken?
Buurtsport zal i.s.m. verschillende 
partners verscheidene activitei-
ten organiseren op het plein. Maar 
nog veel belangrijker is dat wij alle 
plaatselijke verenigingen en buurt-
bewoners die iets op het plein 
willen organiseren, zullen onder-
steunen bij de organisatie van hun 
activiteiten.

Het plein is van de buurt en we 
willen dit project dan ook samen 
met de buurt verwezenlijken. Wil je 
als bewoner, vereniging of school 
iets organiseren op het plein, aar-
zel dan niet om mij te contacteren. 

Alle niet-politiek getinte ideeën 
zijn welkom. Het hoeven dus ze-
ker niet alleen sportgerelateerde 
activiteiten te zijn. Wil je toch een 

sportactiviteit organiseren, kan 
je wel een beroep doen op onze 
sportkoffer die je kan afhalen in 
het coStA (Sint-Andriesplaats 24).

In het kaderstuk vindt u alle info 
over het gebruik van deze sport-
koffer. Hebt u meer sport-materi-
aal nodig, kan dit ook via onze uit-
leendiensten. Het aanbod vindt u 
via deze link: https://www.antwer-
pen.be/nl/kanalen/sporting-a/uit-
leendienst.

Ben je geïnteresseerd om mee 
te werken en van dit project een 
succes te maken, heb je nog vra-
gen, bezorgdheden of suggesties 
of ben je gewoon benieuwd, maak 
dan gerust een afspraak.

Sportkoffer
Reserveer de sportkoffer, als je met 
je school of vereniging wil sporten 
op de Sint-Andries-plaats!

Je wil met je school of ver-
eniging sporten op de Sint-An-
driesplaats, maar je hebt niet het 
nodige materiaal ... Reserveer dan 
onze sportkoffer! 

De sportkoffer is een heel grote 
sporttas op wieltjes die je makke-
lijk mee naar het plein kan nemen. 
Daarin vind je allerlei sportmateri-
aal dat je op het plein kan gebrui-
ken. Je kan de sportkoffer van april 
t.e.m. oktober lenen tijdens de 
openingsuren van het coStA.

Wil je de sportkoffer reserve-
ren? Stuur dan je aanvraag min-
stens een week op voorhand met 
de gewenste datum en uren en met 
je gegevens naar Buurtsport.Ant-
werpencentrum@stad.antwerpen.
be. Je krijgt een bevestiging met de 
werkwijze om het materiaal op te 
halen en weer terug te brengen.

Joris Doossche, buurtpleintje 
Sint-Andriesplaats

Buurtsport.Antwerpencen-
trum@stad.antwerpen.be

0485 54 51 16
Inhoud sportkoffer: 2 fluitjes, 

chronometer, ballenpomp en op-
zetstukjes, stoepkrijt, 20 partij-
vestjes, 5 frisbees, 6 badminton-
rackets, buis badmintonpluimpjes, 
speedmintonset, 8 kleine kegels, 
set markeerbollen, 3 sets loopklos-
sen, 3 volleyballen, 3 basketballen, 
3 voetballen, 5 handballen, rugby-
bal, 3 plastic ballen, rubberen ba-
seballbat, 3 softballen, ballenzak, 
10 kleine rubberen plastic balle-
tjes, parachute, 8 springtouwen, 
2 double dutch springtouwen, 
2 petanquesets, dobbelsteen, 4 
aflosstokken, 2 sportstapelsets, 
springrekker, hockeyset, trektouw, 
grote stevige sporttas, kubbspel, 
EHBO tas.

Buurtsport

Cruiseschepen in Antwerpen
10 april 1 1 – Braemar – 09.00-17.00
28 april – Europa 2 – 12.00-24.00
5 mei – NG Explorer – 08.00-23.00
7 mei – Astor – 13.00-23.00
25 mei – Seabourn Quest – 08.00-17.00
29-30 mei – Balmoral – 10.00-13.00
6 juni – Magellan – 08.00-18.00
14-15 juni – Europa – 10.00-18.00
5 september – Magellan – 09.00-18.00
6 september – Silver Whisper  – 08.30-22.00
12-13 september – Corinthian – 06.00-22.00
4 oktober – Astor – 13.00-23.00
7 oktober Astor – 13.00-23.00
17 oktober – Europa – 07.00-18.00
17 oktober Oriana – 05.00-20.00
26 oktober – Marco Polo – 09.00-17.00
23 november – Arcadia  – 07.00-18.00
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GENTSESTRAAT 106 - 9500 GERAARDSBERGEN
SCHELDEKEN 18 - 2000 ANTWERPEN

TWEEBRUGGENSTRAAT 3 - 9000 GENT

T.   054 / 24 09 79
E.  INFO@ADVOQUEST.BE
W. WWW.ADVOQUEST.BE


