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Driemaandelijkse wijkkrant uit de Parochie van Miserie. Een dorp in de stad met een kloppend hart voor samenleven, creativiteit, mode, design en geschiedenis.

 Volg ons op facebook.com/
 Gazet van Sint-Andries

Klimaatrobuust
Sint-Andries is opgestart binnen het 
Europees URBACT-programma. Sa-
men met de burgers van 10 andere Eu-
ropese steden (o.a. Rotterdam, Glas-
gow, Thessaloniki, Malmö en Bristol) 
gaan de inwoners na hoe een klimaat-
robuuste stad er kan uitzien. Voor 
Antwerpen werd de wijk Sint-Andries 
uitgekozen als proefproject.

De komende jaren wordt onze 
wijk dus een labo. Omdat er geen vas-
te recepten zijn om een stad klimaat-
robuust te maken, zal onder begelei-
ding van Stadslab2050 in onze wijk 
volop worden geëxperimenteerd.

Klimaatrobuust, wat is dat?
Het veranderen van het klimaat we-
reldwijd heeft ook gevolgen voor 
onze wijk. Zo zullen meer hevige 
stormen, zware regenbuien en fel-
le hitte onze wijk teisteren. Daarom 
wenst men onze wijk robuust(er) te 
maken. Hoe zorgen we ervoor dat al 
het water van een zomerse plensbui 
niet tot overstromingen leidt en hoe 
kunnen we vermijden dat de wijk een 
warmtespons is?

Na een eerste sessie verleden jaar, 
waarin de experten zich over deze 
materie bogen, werd deze maand 
een doe-vergadering georganiseerd 
waartoe o.a. ook buurtbewoners en 
verenigingen werden uitgenodigd. 
Tijdens deze avond ging men samen 

creatief op zoek naar hoe men de 
overlast van de klimaatsveranderin-
gen kan aanpakken op een duurzame 
manier. 

Wat is er al? 
Tijdens het bedenken van oplossin-
gen werd snel duidelijk dat de wijk al 
fl ink wat initiatieven heeft opgezet. 
Zo zijn er al verscheidene moestui-
nen die ervoor zorgen dat er lokaal 
wordt geproduceerd. Op die manier 
wordt er water ter plaatse vastgehou-
den en heb je minder verplaatsingen. 
Ook het strijden voor meer groen is 
klimaatrobuust denken. Meer bo-
men en struiken zorgen ervoor dat 
het beton minder kans krijgt om de 
warmte op te slaan en ’s nachts vrij 
te geven. Bovendien werd het plein 
aan de Prekerskazerne aangepakt 
en werd reeds meer speelruimte ge-
creëerd. Tevens werd al fl ink aan de 
sociale kaart gewerkt. Habbekrats en 
Betonne Jeugd werken met de vol-
wassenen van morgen en bereiken 
een sociale mix van jongeren.

Aan het werk
Hielden de mensen die deelnamen 
aan de 2de sessie van Stadslab2050 
dan een gezellig theekransje, om-
dat alles al in kannen en kruiken is? 
Neen, er werd hard gewerkt. Zo werd 

Onze wijk klimaatrobuust
 Betonne Jeugd?!? Sommigen kennen 
ons misschien van de spektakelda-
gen, anderen misschien van ‘het kra-
nenhoofd’ dat nu bovenop het dak 
van het coStA staat. Ook het buurt-
terras van het coStA werd trouwens 
opgesmukt door Betonne Jeugd. 
Maar voor velen is Betonne Jeugd 
nog onbekend… Dus stel ik onze wer-
king graag aan jullie voor.

Betonne Jeugd is een 
werking voor jongeren die 
geen aansluiting vinden in 
het reguliere jeugdwerk, 
met een stevige focus op 
armoede. 14 jaar geleden 
ontstond onze werking 
vanuit het buurthuis De 
Wijde Wereld in de Bre-
derodestraat. Kristof, de 
buurtwerker, merkte op 
dat jongeren verdwaald 
rondliepen in het buurt-
huis en op straat. Vanuit 
deze nood werd besloten 
een jongerenwerking op te 
richten.

10 jaar lang staken 3 zotte vrijwil-
ligers elke week een activiteit in el-
kaar voor deze jongeren. Ze spraken 
wekelijks met hun bestelwagentjes 
af op de kaaien en voorzagen een 
laagdrempelig vrijetijdsaanbod. Na 
10 jaar werd Betonne Jeugd erkend 
en kreeg de eerste subsidies. Maar 
de geëngageerde vrijwilligers blijven 
onmisbaar!

Al vier jaar lang heeft Betonne 
jeugd zijn thuisbasis onder de han-
gaar van het coStA. De jongeren ko-
men vanuit heel Antwerpen: Deurne, 
Wijnegem, het Kiel, Zwijndrecht, 

Borgerhout... Allemaal vinden ze hun 
thuis in Sint-Andries. Betonne Jeugd 
wil namelijk een gezin vormen voor 
hen, een 2de thuis. We koken 3 maal 
per week, hangen wat rond, lachen, 
doen de afwas, amuseren ons en ma-
ken af en toe ruzie, net zoals in een 
echt gezin. De jongeren voelen zich 
goed in dit warme nest en kunnen 
er zichzelf zijn. Vanuit deze vertrou-

wensband komen hun problemen 
naar boven (werkloosheid, pesten, 
onderdak...) en kunnen ze rekenen 
op de nodige ondersteuning. Zij kun-
nen die vinden bij de jeugdwerkers, 
maar vooral bij de andere jongeren. 
‘Jongeren helpen jongeren’ is het 
moto van Betonne Jeugd!

Naast een thuis is Betonne Jeugd 
ook een front, een front waar wordt 
gestreden tegen alles wat fout gaat in 
de maatschappij. Vanuit de proble-
men die onze jongeren ervaren, zet-

Betonne Jeugd: een warm nest

Wat was het dit jaar een mooie uit-
reiking van de Gouden Neuzen in 
het coStA. Er waren 140 aanwezigen 
voor de winterbarbecue en de zoete 
receptie, afgewisseld met muzikale 
intermezzi.

Voorafgaand aan de uitreikingen 
interviewde buurtbewoner Sven Pi-
chal de voorzitter van de Stuurgroep 
Sint-Andries, Nico Volckeryck, over 
het reilen en zeilen in de wijk. De 
Stuurgroep, die het evenement jaar-
lijks organiseert, is een samenwer-
kingsplatform tussen ondernemers, 
bewoners en organisaties die actief 
zijn in de wijk.

In zijn jaarlijkse toespraak wees 
Nico Volckeryck vooral op de initia-
tieven die al lopende zijn en die er nog 
zitten aan te komen om van Sint-An-
dries een robuuste klimaatwijk te 
maken (hierover meer in dit num-
mer). Sint-Andries is weerom pionier. 
Ook de vele werven en de inspraak 
die hieromtrent wordt opgezet met 
het district, waren aandachtspunten. 
Tevens werd de ongerustheid geuit 
over de Fierensblokken … een vat vol 
asbest en een vervuilde bodem. De 

renovatie zal voor de buurt een zware 
boterham worden. Nico betreurde in 
dit verband dat het maar triest is ge-
steld met de inspraak, sinds het dos-
sier bij de schepen voor Ruimtelijke 
Ordening Rob Van De Velde zit. Tot 
slot werden alle vrijwilligers en orga-
nisaties bedankt voor hun inzet bij de 
talrijke initiatieven in de wijk.

Nadien werd overgegaan tot de 
uitreiking van de Gouden Neuzen 
aan bewoners, organisaties en politi-
ci of ambtenaren die zich in 2016 ver-
dienstelijk hebben ingezet om van de 
wijk een betere plek te maken. 

In de categorie ‘bewoners’ ging de 
Gouden Neus naar Ditmar Groff en, 
actief in de wijk en voorzitter van de 
Districtsjeugdraad. Twee andere be-
woners mochten ex aequo een Zilve-
ren Neus in ontvangst nemen. 

Als wijkvereniging ging de Gou-
den Neus naar de AMSA, de Alterna-
tieve Muziekschool Sint-Andries die 
in onze vorige Gazet van Sint-Andries 
nog aan bod is gekomen.

Als ambtenaren werden onze 2 
sympathieke (mauve) buurttoezich-
ters Sonia en Wim verkozen. (nv)

Dit zijn de Gouden Neuzen

Habbekrats (Prekerstraat 14) levert 
naast zijn bekommernis voor jonge-
ren uit de buurt voortaan ook smaak-
vol jeugdwerk. In samenwerking met 
de vzw WELA (Werkend Leren) werd 
lunchrestaurant Foodprint ’14 geo-
pend. 8,50 € voor soep en hoofdscho-
tel van de dag. De keuken is Frans, 
werelds en vegetarisch. 

Foodprint ’14 had dus ook Foot-
print ’14 kunnen heten. Vier jongeren 
die een deeltijdse horecaopleiding 
volgen, toetsen hier als stage hun 
opgedane kennis aan de praktijk met 
échte klanten. De stage geldt ook 

voor het behalen van hun diploma 
en de stagiairs krijgen na het behalen 
van een certifi caat ook begeleiding 
bij het solliciteren naar een vaste be-
trekking elders.

Eerdere projecten van de vzw 
Wela zijn restaurant La Cuisine aan 
de Erfgoedbibliotheek en de keuken 
van de Brandweerkazerne aan de 
Noorderlaan. Jaarlijks begeleidt zij 
meer dan 400 deeltijds werkende 
jongeren naar het normale arbeids-
circuit. Daarbij wordt rekening ge-
houden met de eigenheid van alle 
deelnemers, gestoeld op hun diver-

siteit. Tijdens de stage wordt ook 
het Nederlands vervolmaakt en is er 
ruimte voor maatschappelijke oriën-
tatie en het versterken van algemene 
attitudes (op tijd komen, nakomen 
van afspraken...) en zelfvertrouwen.

Gazet van Sint-Andries was aan-
wezig op de openingsreceptie. En 
geënthousiasmeerd door de kwa-
liteit van de hapjes en de correcte 
en uitnodigende vriendelijkheid 
van de ploeg, kochten we meteen 
op eigen kosten een door de lezers 
te winnen cadeaubon voor 2 perso-
nen. Slechts 2 vragen te beantwoor-
den: (1) Wanneer is Habbekrats in 
de Prekerstraat begonnen? en (2) 
Hoeveel juiste antwoorden zullen 
er binnenkomen?

Stuur uw antwoord naar redac-
tie@gazetvsa.be (Guido Sanders)

Openingstijden van Foodprint ’14 
(Prekerstraat 14): maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 12 tot 
14 uur.
Reserveren graag op: 0476 054 026

Foodprint ‘14: smaakvol jeugdwerk

Roeland Smeyers: “Zie je mij op straat lopen, 
spreek me gerust aan over het project ‘Betonne 
Jeugd Kamt de Buurt Uit’.”

Gevangenis vertimmeren tot stadspark?

Vervolgt op pag. 3 

Vervolgt op pag. 3 Vervolgt op pag. 3 

Voorste rij helemaal links: 
Ditmar Groff en (winnaar cate-

gorie bewoners), achterste rij 1e 
en 2e van rechts bestuur AMSA 
(winnaar categorie verenigin-
gen), achterste rij 4e en 5e van 

links, Sonja en Wim van Buurt-
toezicht (winnaars categorie 

ambtenaar/politicus).

Noteer het nu reeds in je agenda: 3 en 
4 juni worden voor de wijk één groot 
feest. Maak geen andere afspraken, 
want je zou wat missen! 

Op zaterdag 3 juni is er op de 
Sint-Andriesplaats van 14 tot 22 u een 
volkse kermis met foodtrucks, optre-
dens, straattheater en veel dans. Ver-
wacht je aan een groot feest dat nooit 
lang genoeg kan duren. En verwacht 
ook het onverwachte, want er wordt 
voor een verrassing van formaat ge-
zorgd. Je moet erbij zijn om het te 
geloven …

Op zondag 4 juni (Pinksterweek-
end én koopzondag!) is er de jaar-
lijkse Sint-Andries Run, voor de 8ste 
maal reeds.

Voorinschrijvingen voor de 
Sint-Andries Run kunnen nu reeds op 
www.sintandriesrun.be (klik op Con-
tact). Wees er op tijd bij.

De inschrijvingen op de dag zelf 
beginnen om 11.00 u. op de Sint-An-
driesplaats tot 15 min. voor elke start. 
De Kidsruns 1 (650 m tot 9 jaar) start 
om 13 u. en de Kidsrun 2 (1300 m tot 
12 jaar) start om 13.30 u. De 5 km- en 
10 km-run starten om 15 u. Meer info: 
info@sportiefsintandries.be

Tamara (bediening), begeleidster/chef Kika, Najih (keuken), Sean (bediening) 
en Yaro (keuken). Foto Rauf

3 en 4 juni 2017 
Sint-Andries Run 
en Wijkfeest 
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Dat we een ‘robuuste wijk’ zijn, is op 
zich geen nieuws. We zijn een weer-
bare en mondige wijk die met zijn 
vele bewonersinitiatieven, vereni-
gingen ... niet bij de pakken blijft zit-
ten, als er problemen ontstaan. Dat 
bewijst trouwens ook het palet aan 
mensen die onlangs weer de Gouden 
Neuzen hebben gewonnen. Ook de 
milieuproblemen die op ons afk o-
men, zullen we met verve bestrijden 
en er een oplossing voor vinden.

Vanuit deze krant is ook in het 
verleden al heel wat kritiek gekomen 
op de ‘betonnering’ in onze wijk van 
alles wat naar milieu of natuur ruikt. 
Er wordt terecht over geklaagd dat 
de stadsmus aan het uitsterven is en 
men vraagt zich af waar dat beestje 
zijn voedsel nog moet gaan zoeken. 
Op plekken daarentegen die niet ge-
betonneerd zijn, kan het water weer 
snel de grond in zakken, zodat we in 
de toekomst makkelijker om kunnen 
met stortregens en eventuele over-
stromingen. Bovendien werken de 
Stad, de overheid en Waterwegen en 
Zeekanaal in een recordtempo om 
de Scheldekaaien te verhogen, zodat 

we niet tot over onze knieën of met 
booot jes door Sint-Andries zullen 
moeten ploeteren.

Dat de boodschap begrepen is, 
zie je aan de vele initiatieven die in 
de wijk leven om te werken aan het 
milieu. ‘De duurzame winkelstraat’, 
een project van Quartier National, 
de stad Antwerpen en Stadslab2050 
heeft zijn eerste overwinning bin-
nen. Na een maandenlang onderzoek 
bij de handelaars is nl. gebleken dat 
gesloten winkeldeuren niet nadelig 
waren voor hun omzet in vergelij-
king met openstaande, maar dat hun 
energieverbruik wel behoorlijk daal-
de. Ook de Nederlandse pers zakte af 
naar Antwerpen om poolshoogte te 
komen nemen en meldde ons dat we 
slimmer met milieu en ondernemen 
omgingen door er een ‘terugverdien-
model’ van te maken i.p.v. onderne-
mers te gaan beboeten, als ze hun 
winkeldeur openzetten, zoals de Ne-
derlandse Groenen willen doen.

Ondertussen gebeuren er nog al-
lerhande projecten. Er worden pak-
jes afgegeven voor de e-commerce 
bij Burie en de laatstejaarsstudenten 

Burgerlijk Ingenieur houden gra-
tis screenings bij de winkeliers van 
Sint-Andries om te zien waarop zij 
nog zouden kunnen bezuinigen.

Met het ‘klimaatrobuust’ maken 
van de wijk kijken we dan weer naar 
wat jij samen met je buren kan doen. 
Slingerplanten gebruiken bv., want 
die nemen water en fi jn stof op en 
kunnen tijdens hittegolven dienen als 
verkoeling, of het gezamenlijk aan-
kopen van waterpompen per straat. 
Het zijn maar enkele opties tegen 
doemscenario’s die ons de komende 
decennia zouden kunnen overkomen. 
Maar Sint-Andriezenaren zijn wel wat 
gewoon en ondertussen groeit er een 
draagvlak voor alles wat met het mili-
eu te maken heeft. En het is gelukkig 
ook geen issue meer van één partij! We 
zullen allemaal ons steentje moeten 
bijdragen en wat minder ons milieu 
moeten belasten of onze kinderen en 
kleinkinderen gaan naar ons kijken 
met de vraag wat die vorige generaties 
hun toch hebben aangedaan.
En wij willen liever op een positieve-
re manier herinnerd worden ... Toch? 
(Nico Volckeryck)

Robuust Sint-Andries

Haute
FRITUUR

10 
jaar

Vanaf 01.01.2017 1 jaar lang feest!
Haute Frituur      Kloosterstraat 110      2000 Antwerpen 

WOENSDAG: 
  curryworst, viandel, kipcorn
    (om mee te nemen)

DONDERDAG: 
  Bicky burger 
    (om mee te nemen)

VRIJDAG: 
  frietjes met stoofvlees 
    (bij ons aan tafel)

2 €

15 €

2 €

1 €

Volg ons op 

op het Heldenplein en de groene ruimte tussen Willem Lepelstraat en Prekersstraat

Klimaatrobuust Sint-Andries

Voor kinderen van 2 tot 12 jaar
Iedereen welkom voor een hapje en een drankje

I.s.m. met de bewoners en:

Ja, ik kom eieren rapen op 17 april en ik doe mee aan de sportproeven
Naam en voornaam:
Leeftijd:
Of aantal kinderen gezin:
Adres:

✁

Stop dit strook in de brievenbus van het bewonerslokaal
Willem Lepelstraat 13, ten laatste op 14 april.

Info: Nico Volckeryck 0496/25 97 45

Kom paaseieren
rapen in’t groene
Sint-Andries

Paasmaandag 17 april 14 uur

EDITO

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van de Stuur-
groep Sint-Andries met bijdragen van wijkbewoners. 
Met deze gazet wil de de redactie de Sint-Andrieze-
naar op de hoogte houden van wat er zoals in de wijk 
reilt en zeilt. De Gazet wordt fi nancieel gesteund door 
de middenstand en met de steun van het District Ant-
werpen. Gratis verdeling: 5000 ex. in alle bussen.

Veantwoordelijke uitgever en eindredactie: 
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80, 2000 Antwerpen, 
tel. 0496 25 97 45, e-mail: redactie@gazetvsa.be

Werkten mee aan dit nummer (in alfabetische volg-
orde): Lief Cappaert, Peter Cuypers ,Jean Dekkers, 
Nico De Beukelaer, Werner Dupon, Lisa Goethuysen, 
Hasjhasj, Rauf, Guido Sanders, Roeland Smeyers, Paul 
Struyf, Jos Thijs, Pierre van den Berghe, Walter Van 
den Bulck, Tita van Hove, Ann Van de Peer, An Van Loo, 
Sofi e van ’t Stad Leest, Hein Verdingh en Marc Wiesé. gazet vagazet vagazet vannn De Parochie van Miserie, het kloppend harDe Parochie van Miserie, het kloppend harDe Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.t van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.t van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.

In onze wijk zijn er sinds enkele jaren 
verschillende plekken waar buurt-
bewoners samen ecologisch moes-
tuinieren. Ze doen dit in vierkante-
meterbakken of in volle grond. Je 
vindt ze o.a. aan het Muntplein, op de 
Sint-Andriesplaats, op het Helden-
plein (bij Habbekrats), op het binnen-
plein van het KAVKA of in het Lode 
Sebregtsparkje.

Deze ‘samen-tuintjes’ met groen-
ten en kruiden zijn er gekomen op 
initiatief van de bewoners en worden 
ondersteund door de 
stad. Over heel Antwer-
pen zijn er ondertussen 
al een 30-tal soortgelij-
ke initiatieven. En dat 
is niet zo verwonder-
lijk, want er zijn veel 
voordelen aan lokaal 
moestuinieren. Het is 
gewoon fi jn om met je 
handen in de grond te 
zitten, te weten waar je eten vandaan 
komt en stap voor stap te leren hoe 
het ook ecologisch kan. Kennis en er-
varingen worden met elkaar gedeeld. 
En er zijn ook vaak gezellige bijeen-
komsten. De tuintjes ogen mooi en 
weerspiegelen de seizoenen. Voorbij-
gangers blijven staan voor een praatje 
en gaan dan goedgezind weer verder.

De oorspronkelijke initiatiefne-
mers in onze wijk waren zeker geen 
ervaren moestuiniers, maar dank zij 
veel enthousiasme, veel uitproberen 
en enkele goede workshops – met 
dank aan Velt – is het allemaal wel 
gelukt.

Om het nieuwe seizoen weer goed 
op gang te trekken en de initiatieven 
aan een breder publiek bekend te ma-
ken, is er op 1 april een workshop in 
jeugdherberg Pulcinella. Iedereen, 
met of zonder ervaring, die meer wil 

weten over dit thema of 
die zijn kennis wil de-
len en nog wat nieuwe 
dingen wil opsteken, 
is van harte welkom. 
Anita Exelmans (foto) 
is een zeer bekwame en 
gedreven lesgeefster 
van Velt met een groot 
hart voor onze wijk.  
(Tita van Hove)

Workshop: 1 april 2017 van 10 tot 12 
uur in jeugdherberg Pulcinella, Bo-
gaardeplein 1, Antwerpen en in het 
nabijgelegen Lode Sebregtsparkje.
Info:
titavh@telenet.be 
of 03/232.91.10 - 0473/68.59.61
Inschrijvingsgeld: 2 euro

Workshop moestuinieren

Aaaah, plastiek, plastiek en nog eens 
plastiek … Overal waar je kijkt, zie je 
plastiek. En alles wat je koopt, zit erin 
verwikkeld! De berg wordt alsmaar 
groter. Of er verdwijnt een halve ton 
in de maag van aangespoelde, uitge-
putte walvissen. Een persoonlijke 
frustratie die de Antwerpse Savina 
Istas (28) al een hele tijd met zich 
meedraagt. Na een opleiding ver-
pleegkunde in Leuven, een master 
in duurzaamheidswetenschappen 
aan de universiteit van Maastricht en 
enkele projecten in het buitenland 
in het kader van gezondheidszorg, 
struikelde zij overal steeds over de-
zelfde groter wordende steen: afval.

Haar een vraag stellen in de kleine 
gezellige winkel lukte ons niet. Haar 
enthousiasme was niet te stuiten.

Savina Istas : “Veel klagen en niets 
doen werkt niet. In november 2014 
besloot ik om in de Reyndersstraat 2 
een eigen verpakkingsvrije winkel te 
openen. Met steun van vriend en fa-
milie en de goede adviezen van UNIZO 
was Robuust op 4 augustus 2014 een 
feit. Fffi  euw, ging dat snel! Gelukkig 
waren ook de klanten meteen laaiend 

enthousiast en daardoor bestaan we 
nu al 2,5 jaar. Klanten brengen hun 
eigen verpakkingen mee. Deze wor-
den eerst leeg gewogen en voorzien 
van een sticker met het tarragewicht 
erop. 

Er is lekkere biologische snoep of 
chocolade. Of heerlijke Antwerpse 
granola als ontbijtje. Een absolu-
te aanrader! Er zijn ook biologische 
groenten en fruit, rijst, quinoa, za-
den, noten of gedroogd fruit. 

Vaak komen klanten 
met een vol gekribbeld 
lijstje huishoudelijke 
producten: vaatmiddel 
en wasmiddel voor de 
kleding, wasverzach-
ter, ontkalker, vloer-
zeep. Of voor de per-
soonlijke verzorging: 
shampoo, douchegel, 
bodylotion, kokosolie, 
deodorant (in bulk, jazeker!) en nog 
veel meer. Klanten zijn dan wel een 
tijd bezig, beginnen een praatje met 
anderen en ’t wordt hier een gezellige 
ontmoetingsplek voor de buurt.

Producten worden met veel aan-
dacht uitgekozen volgens drie prin-
cipes. Het eerste en allerbelangrijk-
ste principe is dat wij het product in 

bulk kunnen aankopen. Het tweede, 
even belangrijk, is dat de producten 
biologisch moeten zijn, behalve als 
we ze van een lokale producent kun-
nen aanbieden. En dat is meteen het 
derde principe: zo lokaal mogelijk 
aankopen.

Door aankoop in bulk vermijden 
we een uiterst kostelijke stap in het 
productieproces: de herverpakking. 
Hierdoor zijn wij vaker goedkoper 
dan grote ketens, weliswaar als je 

bio met bio vergelijkt. 
Klanten zijn aan de 
kassa dikwijls aange-
naam verrast. En daar 
doen we het ook voor: 
gezonde voeding aan 
een juiste prijs. Gezon-
de voeding hoeft geen 
elitair luxeproduct te 
zijn! 

En heb je maar 5 
gram nodig voor een receptje of kook 
je voor 10, je koopt precies hoeveel je 
nodig hebt. Geen restjes en geen plas-
tiek meer.”

We stappen de winkel buiten met 1 
stronk witloof, 1 tomaat, een handvol 
kervel en champignons. Perfect voor 
een gevarieerd slaatje zonder over-
schot. (Guido Sanders)

Bulkshop Robuust

De Neus
Sint Andries veuruit, late we is eu 
Muntplantje 2.0 doeng!

Gisteren, las kik de gazet deur 
manne koff e. Figuurlijk want oek ba 
maj kan manne bruine het moeilijker 
en moeilijker trekke en zoe drink kik 
slappe koff e. Oek letterlijk, 
’k was de gazet verniet in de 
coStA ont lezen, awel toeng 
las kik dat zet stad greuner 
gon maken. ’k had het wel 
rap in sneutsje, ier int stad en 
zeker ba ons wor amper vrije 
ploats is per bewoner, konne 
wer weral achter fl uite.

Pertang mak kik ni klage. Ik kus 
man 2 pollekes. Achter ma zen der de 
baregskes en on den andere kant is 
de Sint Andriesploats. Mor ask neur 
den overkant zee, neije ni nor over 
’t woater mor tusse de Begijnestaart 
en de Boeksteeg, dan ziede oe weing 
greun of speelploats der is. Kort sa-
mengevat: gien lap. Zelfs gien lapke 
zakdoek. 

’k Hoer oewal zegge, ammai De 
Neus geft weral van zen parrette. 
Awel in pleuts van allien te zage hem-
me kik ook een oeplossing. Allé this 
te zegge. ’k heb em van oere zegge. In 
de week liepe er ier ’s nachts 2 vente 
voerbij. Ze kwame van Sint Andries 

Robuust. Toeng dak zoerde klappe, 
doech’t’ek das zen precies twee zat-

te petatten. Zoene zever in pakskes 
da die zeje! No efk es vaier leustere 
wist te kik, mor dat dis giene zeever. 
Awel, die 2 venten ware dus ont klap-
pe over Forêt Cuillère en Bois. Jao, 
das assorti me de giest van nei. De 
neringdoenders noeme hun eige toch 

oek Quartier Nationale en ni 
’t Nationaal district!? Mor we 
hadde ’t dus over Bois Cuill-
ères of as ge gien nief vloms 
verstot, Bos Den Houten Le-
pel. Binne keurt got da ho-
tel me dezelfde naoem tege 
de keust en dan emme wa 
een zee van ploats. Awel, in 

pleuts van direct weral een fi l beton-
meulens te bestelle, zouwe deur oek 
en parek van kunne moaken. Ni zoen 
chi-chi parek gelak spoor oest me ier 
en daar nen boewem die verlore is 
geloepe, mor een necht bos met veel 
boeme en hoekskes wor in den dag de 
kinnekes kunnen spele en ’s avonds 
de groete kindere terug mekander 
kunne liere kenne in pleuts van hun 
eige zier duime te doeng krijge ba het 
oep zeuk gon nor a lief.

Na da bos komt der ni oep ne nik 
en ne gij, mor we kunne zeker al be-
ginne droeme! En na, tiszonolle. Sint 
Andries veuruit, late we is eu Munt-
plantje 2.0 doeng!

Forêt Cuillère en Bois

Kom naar ons open wijkforum! 
De volgende Stuurgroepvergaderingen gaan door in coStA 
op de laatste woensdag van de maand: 26 april, 31 mei en 28 
juni om 20 u. Om 19 u. is er de vergadering van de Straatan-
tennes in aanwezigheid van politie en buurttoezicht. Info: 
nico.volckeryck@telenet.be, 0496/ 25.97.45 

Adverteer in de Gazet van Sint-Andries
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.be 4 advertenties (1 
jaar): klein = 120 euro, middelgroot = 195 euro, groot = 300 
euro. Achterpagina en speciale maten, vraag info aan Guido. 
Verschijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 95 verschijnt in juni 2017. Artikels 
en activiteiten van verenigingen kunnen worden gestuurd 
naar: redactie@ gazetvsa.be Ten laatste 15 mei 2017. De 
redactie behoudt zich het recht voor inzendingen zonder 
opgave van reden te weigeren/in te korten waar nodig.

Lees de krant digitaal
www.gazetvsa.be
www.gazetvansintandries.be

Lay-out
Peter Cuypers
info@anthologie.be
www.anthologie.be / www.thislin.be
 like us on facebook.com/

 anthologietranslations/

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17

uit sympathie
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ten we kleine sociale acties op en sig-
naleren we naar het beleid wat er fout 
gaat. Onze jongeren doen het vanuit 
de overtuiging dat ze niet willen dat 
de volgende generatie in dezelfde 
‘shit’ moet leven als zijzelf.

Nog enkele weetjes
De naam Betonne Jeugd komt van 
het liedje ‘Concrete Jungle’ van Bob 
Marley. Hij verwijst naar de stad als 
een betonnen jungle met vele geva-
ren.

In 2016 bereikte Betonne Jeugd 
130 verschillende jongeren. Dat jaar 
werden er in totaal 2101 deelnames 
geteld.

Betonne jeugd geeft ook vormin-
gen aan scholen en jeugdbewegingen 
en … over armoede.
(Roeland Smeyers)

Vervolgt van pag. 1

o.a. in kaart gebracht waar er groen is 
en welke daken een groendak hebben 
of ervoor in aanmerking komen. Het 
Fierensblok heeft een groot dak. Als 
de structuur het toelaat, kan hier een 
enorm groendak gerealiseerd wor-
den dat het water tijdelijk bijhoudt 
tijdens regenbuien. Dit water kan dan 
gebruikt worden om de dakmoes-
tuinen te bevloeien die voor loka-
le voedselproductie zorgen, en dat 
voedsel kan ter plaatse verkocht wor-
den, zodat je brandstof bespaart en 
files vermijdt. We kunnen eventueel 
ook water opslaan in een lokale bun-
ker die tot enkele jaren geleden ge-
bruikt werd door de civiele bescher-
ming. Misschien kunnen we deze 
enorme watervoorraad ook gebrui-
ken als een gigantische condensor die 
koelte levert in de zomer en warmte 
in de winter (een soort van koelte- en 
warmtebatterij). Om de wijk koel te 
houden kunnen we de muren bedek-
ken met verticale hangende tuinen. 

Stadspark Sint-Andries
Sint-Andries heeft een zeer grote be-
volkingsdichtheid: er wonen 6 maal 
meer mensen per vierkante kilometer 
in vergelijking met het stadsgemid-
delde. Met 5 keer minder openbare 
ruimte per bewoner t.o.v. het stads-
gemiddelde scoort de wijk ook een 
tweede fout record. Toen ontstond 
een extra fout idee dat zo fout was dat 
het geniaal werd. Waarom maken we 
van hotel ‘Den houten pollepel’ in de 
Begijnenstraat geen stadspark, als de 
gevangenis op termijn verhuist? La-
ten we moedig zijn en de ruimte die 
vrijkomt als de gevangenis verdwijnt, 
niet volstorten met beton!

En (n)u?
De volgende stappen zijn het verder 
uitwerken van de ideeën en deze om-
vormen tot concrete acties.
(Marc Wiesé)
Deelnemen: www.stadslab2050.be 
of tel. 03 338 32 88

Openstaande winkeldeuren in de 
winter: een energieverlies van min-
stens 30 %: dweilen met de kraan 
open. Om Sint-Andries te profileren 
als een klimaatvriendelijke wijk 
werd vorig jaar in opdracht van 
Eandis, Unizo, Quartier National en 
de stad door Haystack International 
een onderzoek uitgevoerd om te 
meten of er een verschil in omzet is 
met open of gesloten winkeldeuren. 
Eindrapport: ‘zelfde omzet.’ We 
zijn in de Kammenstraat even gaan 
polsen naar de ervaringen van de 
winkeliers. 

Julie De Cuypere van By Julie stond 
aardig te kijken van de resultaten 
van het onderzoek: zowel bij open 
als gesloten deuren werd wekelijks 
de gasmeterstand gecontroleerd. 
Bij open deuren dubbel verbruik. 
Logisch: in de winkel moest de ther-
mostaat van de cv op 23° staan en de 
aparte gaskachel volop aan. Ook het 
erboven gelegen appartement voel-
de kouder aan. De winkel was amper 
warm te krijgen en klanten gingen 
ook niet graag in een koud pashokje 
staan. Met gesloten deuren zet ze nu 
de gaskachel sporadisch aan en dan 
maar op 1, enkel voor het zicht en de 
gezelligheid.

“Was er een verschil qua omzet?”
Julie: “Het kan toeval zijn: met een 

gesloten deur kreeg ik 10% minder 
mensen over de vloer, maar ik haal-
de 10% meer omzet. Tel daarbij een 
gehalveerd gasverbruik en dan weet 
je het wel. Die 10% minder bezoe-
kers zijn trouwens de ‘schaffelaars’ 
(Noord-Kempisch voor: ‘mensen die 
niet rechtdoor lopen, slenteraars’). Ik 
zie dat direct. 

Ik heb ook afwisselend met een 
uitnodigende poster en een lichtbak 
in de etalage gewerkt. Dat maakte 
echter geen verschil, want ik heb een 
glazen deur en een ruime vitrine, en 
van op de straat heb je zicht op de 
hele winkel. Ik heb trouwens veel 
vaste klanten en die kennen m’n as-
sortiment: een uiteenlopende stijl, 
merken die je elders in Antwerpen 
niet vindt en een kleine, snel wisse-
lende stock, maximum 6 stuks per 
model. En een klant die een geslo-
ten deur opent, heeft een duidelijke 
koopintentie. Dat is geen schaffe-
laar!”

Voor Carlos Ortega van Apotheek 
City Pharma was een open deur nooit 
een optie.

Carlos: “Van 2008 tot 2010 heb-
ben wij wél met een open deur ge-
werkt, of beter gezegd, trachten te 
werken. We hadden toen immers een 
volle houten deur en leefden in de 
verkeerde overtuiging dat een open 
deur meer klanten zou lokken dan 
een gesloten deur. Een warmtegor-
dijn boven de voordeur kon door het 
rolluik technisch niet ideaal gemon-
teerd worden. De klanten bleven het 
te koud vinden in de winkel. Dus zijn 
we maar gestopt met een open deur.

Velen van onze klanten zijn trou-
wens ouder en bewegen weinig of 
zijn ziek of hebben een verkoud-
heid of griep. Dan heb je het snel te 
koud. En dan was er nog een bijko-
mend probleem voor onszelf: een 
kantoortje achteraan dat makkelijk 
verwarmd kan worden. Het was niet 
aangenaam om steeds vanuit de 
warmte in een kille winkel te komen. 
Wij hebben ook een ruim assortiment 
schoonheids- en verzorgingsproduc-
ten. Mensen die daarvoor binnen-
stappen, kopen altijd wel iets, ook 
met een gesloten deur.” 

Vina Vangoethem van Ringz & 
Thingz is blij dat ze nu weet dat een 
gesloten deur niet betekent dat ze 
minder verkoopt.

Vina: “Een verkoopster weiger-
de – terecht! – om met open deur te 
staan bevriezen achter de toonbank, 
terwijl de kaartjes met de oorbelle-
tjes wegwaaiden. En we zijn geen 
koukleumen, want we zetten de 
thermostaat nooit hoger dan 15°. Met 
een extra trui is dat voldoende. Een 

ingeduffelde klant die in de winter 
een broeinest binnenstapt, voelt zich 
trouwens niet meer comfortabel. 

Ik zet vooral in op een duidelijke 
en snel wisselende etalage. Na 20 jaar 
zijn onze klanten samen met ons mee 
gegroeid. Op m’n 18e importeerde ik 
oorbellen uit Azië, omdat ik ze elders 
te duur vond. Na 20 jaar is het assor-
timent uitgebreid met enkele kin-
derjurkjes, handtassen, juwelen en 
armbandjes waarvan de prijs uiterst 
‘zachtaardig’ mee is gegroeid met het 
budget van de eerste klanten die nu 
tegen de 40 aanlopen.”

Jonas Weyn van Kudeta: “We heb-
ben aan het onderzoek meegedaan, 
omdat vooral andere bedrijven 
(meestal in handen van buitenlandse 
ondernemingen) de winkelmanagers 
wijsmaken dat hun visie van open 
deuren ondersteund is door diverse 
onderzoeken.”

De uitslag van het onderzoek zet-
te z’n kritische blik nog eens extra op 
scherp.

Jonas: “Een winkel met een geslo-
ten deur is warmer, gezelliger voor 
de klant, maar je moet wel veel aan-
dacht hebben voor je etalage. Leg er 
niet één paar sneakers in, want dan 
denkt men dat het een onbetaalbaar 
collector’s item is. Daarom: prijs-
kaartjes en een variatie aan stukken. 
De etalage mag ook het zicht naar een 
goed verlichte winkelruimte niet hin-
deren, zodat mensen weten waar ze 
terecht komen. En wat ook belangrijk 
is: als er dynamiek in de winkel is, als 
ik bv. dozen zit uit te pakken of een 
rek sta te schilderen, komen er ook 
meer mensen binnen. Wat gebeurt 
er hier? Mis ik iets? Dik tevreden met 
het onderzoek.”

“Slotvraag … Vanwaar de naam 
Kudeta?”

Jonas: “Indonesisch voor ‘staats-
greep’. Omdat we best eigenwijs zijn 
en dus ook een beetje in onze eigen 
wereld leven, zonder opgelegde re-
gels en tradities, maar gecreëerd door 
passie, drive en eigen ervaringen.” 
(Guido Sanders)

Gesloten winkeldeuren sparen het milieu

Wanneer de weerman een hittegolf 
voorspelt en zegt dat de temperatuur 
boven de 30° zal gaan, dan mag je er 
in de stad 8 graden bij tellen. Zeker in 
de geasfalteerde straten van een wijk 
– ook in die van Sint-Andries dus – die 
op de N-Z-as liggen, zorgt de volle zon 
ervoor dat temperaturen van tegen 
de 40° worden bereikt.

In de binnenstad zijn hittestress 
en het stedelijk hitte-eilandeffect fei-
ten. Hittestress ontstaat als een mens 
door hoge temperaturen niet meer in 
staat is zijn lichaamstemperatuur te 
regelen, wat ernstige gezondheids-
problemen tot gevolg heeft.

De normale lichaamstemperatuur 
bedraagt ongeveer 37°. In rust blijft 
die temperatuur stabiel, zolang de 
omgevingstemperatuur de 30° niet 
overschrijdt. Boven deze waarde kan 
het lichaam onvoldoende warmte 
kwijt aan de omgeving en ontstaan 
er spontaan koortstemperaturen met 
fysieke uitputting, stijgende hartslag 
of zweetproductie tot gevolg.

Wanneer het kwik de grens van 35 
graden Celsius passeert, krijgt ieder-
een, ook gezonde mensen, last van 
hittestress. Bij deze hoge temperatu-
ren constateert men oversterfte soms 

zelfs tot 12 %. Er sterven dan 12 % 
meer mensen dan bij een gemiddelde 
temperatuur. De slachtoffers vallen 
vooral in de leeftijdscategorie boven 
65 jaar.

Als gevolg van de klimaatopwar-
ming blijkt dat het aantal hittedagen 
elk jaar gestaag blijft stijgen. Er zijn 
dus maatregelen nodig op korte ter-
mijn. Voor de bejaarden van Sint-An-
dries moeten we ons voorbereiden 
om bij hittegolven de nodige preven-
tieve maatregelen te kunnen nemen.

Eigenlijk moeten we vandaag 
reeds álle maatregelen uit de kast 
halen om de hittestress te beperken. 
Meer groen in de wijk zorgt niet al-
leen voor een aangenaam leefkli-
maat, maar ook voor de noodzake-
lijke afkoeling in onze stenen stad. 
Het bestaande bomenbestand goed 
verzorgen is dus cruciaal. Gebruik 
van asfalt moet waar mogelijk ver-
meden worden, want het absorbeert 
veel warmte.

Een goede gezondheid eerst! Dus 
meer groene daken, meer bomen, 
meer groen. Het hoofd koel hou-
den en vandaag investeren om van 
Sint-Andries een koele wijk te ma-
ken. (Jos Thijs)

Hittestress
Lichaamstemperatuur uit balans

Wat begon als een kleine straten-
loop is nu een groot evenement ge-
worden, zonder in te boeten aan gezel-
ligheid en charme. Ook dit jaar zal het 
parcours door de serre op de binnen-
plaats van de Fierensblokken lopen.

Op de Sint-Andriesplaats en in de 
Pachtstraat is er een heuse kidszone 
met de hele dag animatie. Langs het 
parcours van de Sint-Andries Run 
zorgen diverse muziekgroepen voor 
de ambiance.

Tegelijk is er in verschillende stra-
ten en pleinen van 12 tot 20 u een 
groot GRATIS wijkfeest. Dit wordt een 
nooit gezien evenement in de wijk: 
een artistieke braderij palmt Sint-An-
dries in! Winkeliers zetten hun beste 
beentje voor en hun mooiste pro-
ducten buiten. Er is kunst in vitrines, 
straattheater en comedy, er zijn dj’s 
en fanfares en ja, zelfs de majorettes 
zullen niet ontbreken!

Vervolg van pag. 1

Sint-Andries RunKlimaatrobuuste wijk Betonne Jeugd:  
een warm nest

Julie De Cuypere (met eigen sweater-
lijn): “De helft minder gasverbruik.”

Jonas Weyn: “Een winkel met een 
gesloten deur is warmer, gezelliger.”

Carlos Ortega: “Voor ons was een open 
deur nooit een optie.”

Vina Vangoethem: “Een verkoopster 
weigerde te staan bevriezen.”

Vervolgt van pag. 1

Er leeft en bloeit van alles in Sint-An-
dries … en dat willen we laten zien!

Op zondagmiddag 30 april 2017 
wil Plan A alle enthousiastelingen, 
geïnteresseerden en toevallige pas-
santen uit de wijk samenbrengen om 
elkaar te ontmoeten, ergens op een 
plein in Sint-Andries. Er is ruimte 
voor een babbeltje, een hapje en een 
drankje. Er is tijd om een kaartje te 
leggen of wat te petanquen. Kortom: 
een echte zondagmiddag. Maar ... we 
willen ook de ideeën delen die er le-
ven om van Sint-Andries een betere 
wijk te maken. Bovendien heeft elke 
buurtbewoner ook wel een idee om 
van deze stad een betere plek te ma-
ken om in te wonen. Kom het met ons 
delen tijdens De Zondagmiddag.

Rond 14 uur vertrekken we van 
daaruit samen naar een verzamel-
punt van De Grote Omarming, want 
in groep is alles leuker dan alleen. 
Om 15 uur verzamelen 12.000 Ant-
werpenaren zich om een grote men-
senketting te maken rond heel de 
stad. We laten hierbij zien dat we 
houden van A en dat we de toekomst 
van onze stad mee ‘in handen’ wil-
len nemen. Het wordt ongetwijfeld 
een memorabel moment! Wil je hier 
graag aan meewerken? Laat het even 
weten aan Nico Volckeryck (0496 25 
97 45). Deze initiatieven zijn onder-
deel van een groter project: Plan A.

Zondagmiddag & 
Grote Omarming

Heeft uw vereniging iets te 
melden? Volgend nummer  
verschijnt op 15 juni 2017

redactie@gazetvsa.be

Dankzij de burgerbegroting krijgt 
Betonne Jeugd de kans om een 
buurtproject te starten (Dank u, 
stemmers!) Dit jaar gaan we niet al-
leen op zoek naar de strafste verha-
len, onbekende talenten, de mooi-
ste dromen … maar ook naar wat er 
beter kan in de Parochie van Miserie.

Samen met onze jongeren kam-
men we de buurt uit. Schrik dus 
niet, als er binnenkort iemand van 
Betonne Jeugd voor jouw deur 
staat. We nemen de tijd voor een 
gezellige babbel en een interview. 
Nadien word je uitgenodigd voor 
een maaltijd bij Betonne Jeugd. Zo 
kan je kennis maken met onze war-
me jongerenwerking.

Alle interviews worden mooi 
tentoongesteld onder de hangaar. 
Zo brengen we de buurt beetje bij 
beetje in kaart en weet jij wat voor 
interessante mensen er wonen in 

Sint-Andries. Misschien ontstaat 
hieruit een mooie vriendschap of 
samenwerking.

Vervolgens vragen we ook aan 
elke geïnterviewde om iets kleins 
af te staan. Wat dat juist is, maakt 
niet uit. Het mag iets doms zijn, 
een prul, iets bizars of iets moois. 
We zouden op het einde van het 
jaar graag een kleine tentoonstel-
ling maken met deze spullen. De 
artefacten van Sint-Andries! Hoe 
gekker, hoe beter. Tot slot eindigt 
dit project in een groot buurtfeest 
waarop iedereen welkom is.

Heb je nog vragen of heb je zin in 
een interview? Contacteer dan ge-
rust Roeland Smeyers, jeugdwerker 
Betonne Jeugd: gsm 0471710046 
Volg ons op www.facebook.com/
BetonneJeugd. Of zie je me op 
straat? Spreek me aan!
(Roeland Smeyers)

Betonne Jeugd kamt de buurt uit

Hebt u iets te melden?
redactie@gazetvsa.be
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Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen

Food and Drinks

café
OCTO

Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat

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

Ma-Vrij: 8u30-12u & 13u-18u30
Zaterdag: 8u30-12u & 13u-18u

Zondag gesloten

Sint-Andries 
Runner
van het eerste uur
Wim Claeskens (39 jaar, Sint-Andries-
straat, museumtoezichter in Plan-
tin-Moretus) heeft reeds alle 8 Runs 
meegemaakt. Op 4 juni is hij er ook 
weer bij. Wim: “Ik loop wekelijks 4 
keer een dik half uur. Maar alleen. Bij 
de Run zijn bijna de helft van de deel-
nemers bekende gezichten geworden. 
En bij de enthousiaste toeschouwers 
zijn veel wijkbewoners, vrienden en 
kennissen om je aan te moedigen. 
Zo’n 4 keer de wijk rond, met muziek-
groepen in plaats van auto’s, da’s tel-
kens een belevenis om naar uit te kij-
ken.” Meer info: www.sintandriesrun.
be (klik op Contact)
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Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

De stad slipt meer en meer dicht. 
Verscheidene testen wezen het uit. 
In de stad verplaats je je sneller met 
je fiets dan met de auto of het open-
baar vervoer. Enkele nadelen zijn 
dat je steeds moet terugkeren naar 
de plaats waar je je fiets gestald hebt 
en dat je je fiets moet onderhouden. 
Wel, ook daar is een oplossing voor: 
de Velokes.

Geschiedenis
In 2011 reden de eerste Velokes door 
de stad. Na een maand hadden reeds 
5600 mensen een jaarkaart. Er ston-
den 1000 fietsen ter beschikking, 
verdeeld over 82 stations. In 2013 
werden er extra stations geopend in 
de binnenstad en werd Linkeroever 
toegevoegd. Maar ook na deze uit-
breiding stonden er nog vele mensen 
op de wachtlijst om een jaarabonne-
ment te bekomen. Er komen daarom 
extra fietsen en enkele districten 
worden toegevoegd aan het ‘Velo-
gebied’. Zodra deze uitbreiding vol-
tooid is, zal de wachtlijst afnemen.

Nog meer fietsen!(?)
Zal een extra uitbreiding in de toe-
komst nodig zijn? Er is zeker nog 
groei denkbaar voor het algemene 
fietsverkeer. In Antwerpen neemt 
de fiets (privé en Velo) 30% van het 
pendelverkeer voor zijn rekening. In 
Kopenhagen is dit 50%. Dus ja, groei 
is nog mogelijk en met de heraanleg 
van de Noorderleien zelfs aange-

wezen, als we Antwerpen geen ver-
keersinfarct toewensen. We zullen 
dan wel investeringen moeten doen, 
want de huidige infrastructuur is niet 
berekend op zo’n toevloed van het 
fietsverkeer.

Sociale impact
Het project wordt betaald door bij-
dragen van de gebruikers, externe 
partners (bv. De Lijn) en het Ant-
werps Parkeerbedrijf. Een deel van 
het parkeergeld wordt zo geïnves-
teerd in duurzame mobiliteit. Er is 
ook oog voor sociale tewerkstelling. 
Velo heeft een samenwerking opge-
zet met Levanto dat instaat voor het 
verplaatsen van de fietsen tussen de 
stations, alsook voor het onderhoud 
en de herstelling van de fietsen.

Enkel rozengeur en maneschijn?
De Velokes zijn een pracht van een 
(geïmporteerde) uitvinding. Helaas 
is de Velo niet altijd HET gedroomde 
vervoer. In onze wijk zijn de stations 
meermaals leeg. Het station aan het 
Modemuseum is een soort van tover-
bol. De ene keer is het overvol en kan 
je er niet parkeren; de andere keer 
is het ‘overleeg’. Er wordt dan wel 
aangegeven waar je wel een fiets kan 

Velo Antwerpen

Een donderdagnamiddag einde 
februari: Drukkerijstraat (boven) en 
Sint-Andriesplaats (onder).

Gezien in de wijk.

Lange Sander werd te Westdorp in 
Zeeland geboren op 9 oktober 1831. 
Hij heette eigenlijk Edward Steppe. 
Voor hij in het Sint-Andrieskwartier 
kwam wonen, was hij tamboer-ma-
joor bij de grenadiers van het Hol-
lands leger.

Als weduwnaar van Maria 
Schuurveld kwam hij in de Kromme 
Elleboogstraat wonen. Hij verander-
de veel van woonst, omdat hij de 
huur niet kon betalen. Lange Sander 
verbleef ook nog in de Muntstraat, 
de Waaistraat, het Steegsken en het 
Scheldeken.

Hoewel hij vroeger - naar het 
schijnt - een knappe verschijning 
was, hebben de Sint-Andriezenaren 
hem altijd gekend als een zeer ma-
gere man met een klein hoofd. Zijn 
kaken vielen in, doordat hij geen tan-
den had. Hij droeg altijd een blauwe 
kiel en zware werkmansschoenen. 
Hij had steeds een zwarte reistas bij 
zich, waarin zijn boterhammen za-
ten en in zijn andere hand droeg hij 
een ijzeren draad waaraan sleutels en 
kousenbanden hingen. Dit bezorgde 
hem de bijnaam ‘De Kousenband’.

De bewoners van de Parochie van 
Miserie gaven Lange Sander soms 
een besmeerde boterham of zelfs 
een half kipje. Daarom riepen de 
kinderen hem soms de scheldnaam 
‘Kiekendief’ na. Toch deelde Edward 
Steppe hetgeen hijzelf kreeg, met 
arme buurvrouwen.

Jan de Schuyter schrijft in zijn 
boek ‘Antwerpsche Typen’ dat Lan-

ge Sander zijn handen van de jonge 
meisjes niet kon afhouden. Dit was 
de reden waarom hij dikwijls uit zijn 
logement gesmeten werd. Zijn groot-
ste plezier was een vrouwenbroek 
aan te trekken over zijn magere naak-
te benen en zo plots aan de voordeur 
te verschijnen om meisjes aan het 
schrikken te brengen, zodat ze gil-
lend op de vlucht sloegen.

Lange Sander werd doof en dat 
was er de oorzaak van dat hij in het 
Scheldeken door een brouwerswa-
gen werd overreden. Met een gebro-
ken dijbeen werd hij overgebracht 
naar het Sint-Elisabethgasthuis waar 
hij drie dagen nadien, op 26 mei 1908, 
overleed.

(Tekst: Sint-Andrieskwartier herleeft!)

HISTORISCHE FIGUREN

November 1967 was het, toen ik als 
leerling van de poësis, het voorlaat-
ste jaar van het middelbaar onder-
wijs, een van de ruim dertigduizend 
betogers was die in Antwerpen op-
stapten voor de taalkundige splitsing 
van de KUL, de Katholieke Universi-
teit Leuven. Een van de belangrijkste 
slogans was ‘Leuven Vlaams,’ maar 
eigenlijk was de betoging bedoeld om 

het Nederlandstalige karakter van de 
universiteit af te dwingen.

Onwillekeurig moet ik geregeld 
aan die tijd terugdenken, als ik te-
genwoordig door de winkelstraten 
van onze wijk loop. ‘Soldes,’ ‘Sales,’ 
‘Opening next week,’ ‘Last reducti-
on,’ ‘Come on in, we’re open!’... En 
dan vermeld ik alleen enkele van de 
aankondigingen in het Engels en het 
Frans die ik voortdurend op de uit-
stalramen van de handelszaken te-
genkom. Wat ik niet meer zie, is het 
Nederlandse woord ‘koopjes.’ Hoog-
uit kom ik af en toe eens ‘afprijzing’ 
tegen, maar dat heeft een heel andere 
betekenis.

En dan heb ik het nog niet eens 
over de gigantische info- of reclame-
doeken die in vele straten aan gevels 
hangen en er het straatbeeld danig 
ontsieren, en waarvoor waarschijn-
lijk eveneens een mooie Engelse 
naam zal bestaan. Ook die zijn dik-
wijls in eentalig Engels opgesteld.

Natuurlijk ben ik op mijn leeftijd 
realistisch genoeg om te weten dat 
je in een metropool als Antwerpen 
niet alleen met het Nederlands ver-
der kan en natuurlijk heb ik na al die 
jaren genoeg gezond verstand om te 
beseffen dat onze veelheid aan ta-
lenkennis een belangrijke troef is. 
Maar ... het gevaar bestaat dat we 
afglijden naar de Engelse variant 
van wat onze voorouders eens in het 
Frans te horen kregen: “Pour les Fla-
mands la même chose!”

Daarom deze oproep om ook het 
Nederlands zijn plaats te blijven ge-
ven in de handel en het zakenleven, 
voor we binnenkort “For the citizens 
of Antwerp ... the same!” te horen 
krijgen, want ik heb echt geen zin 
meer om als senior nog eens in de 
novemberkou, zoals in 1967, te gaan 
betogen voor ‘Antwerpen Vlaams.’ 
Thanks! (Walter Van den Bulck)

“Leuve Vloams  
en oep Sint-Anneke mossele!”

(Tekening : Nico Parassiadis)

Lange Sander

Ruim 55 stoelen moesten vorige 
maand worden bijgezet in de volle 
grote zaal van het coStA voor de film-
voorstelling ‘10 jaar De Parochie van 
Miserie’ die Sint-Andrieskwartier 
Herleeft organiseerde.

Voor de pauze kon geluisterd wor-
den naar werk van dichters uit de wijk 
en kon meegezongen worden met 
liedjes over het Sint-Andrieskwar-
tier: teksten van Jack 
Verstappen, Theo-
door Van Rijs wijck, 
Gaston Decoo, Bert De 
Bruyne, Edmond Van 
 Offel en Karel Van den 
 Oever.

In 1975 werd de 
vereniging Sint-An-
drieskwartier Herleeft 
gesticht en een krant-
je werd gestencild om 
de activiteiten aan te 
kondigen, zoals de 

folklorestoeten, de rally’s, de geleide 
wandelingen, de bezoeken aan mu-
sea uit de wijk en de toneelavonden. 
Het krantje werd al gauw een heus 
tijdschrift. Drijvende krachten zijn 
Gabie, Martje, Maria, Hein en Pierre 
(foto). Er werd een gigantisch archief 
over de wijk opgebouwd.

In mei organiseert het comité 
een uitkoopvoorstelling van het AK-

SIE-poppentheater 
’t Spelleke van Semi-
ni voor het poppen-
spel ‘Het spel van de 
hel’ en op 4 juni staat 
de vereniging met 
een infostand op de 
Sint-Andriesplaats tij-
dens de Sint-Andries 
Run.
Meer info op ww.
sint-andries.com en 
sah@sint-andries.
com

Sint-Andrieskwartier Herleeft

Elke fiets wordt dagelijks  
6 maal gebruikt.

Jaarlijks zijn er 4 miljoen ritten.

VIERVOETER

Zevenjarige Kika uit de Kloosterstraat 
komt van een bordercolliekweker in 
Nieuwerkerke die haar heeft gered 
van een slechte thuis, toen ze bijna 
drie was. In zes maanden tijd werd 
ze met strenge hand goede manieren 
aangeleerd. Maar met al die zwangere 
teefjes en hun nesten waren er toch 
telkens conflicten. Daarom is ze bij 
mij beland.

Kika is goed opgevoed, maar 
nogal dominant. Ze is wel heel soci-
aal en kent veel mensen en andere 
viervoeters in de wijk. Met poezen 
gaat het minder vlot. Van donder en 
vuurwerk is ze doodsbang! Op Lin-
keroever vinden we rust, want Kika is 
een echte waterrat. Ze houdt van een 
zwempartijtje met eendjes en water-
kiekens. Maar er is geen gevaar: ze is 
niet van de snelste. Kinderen negeert 
Kika. Die zijn veelal te druk, behalve 
als ze een balletje gooien. Dan is ze er 
graag bij. Met andere honden speelt 
ze zelden, want die gooien geen bal-
letjes. (Els Weyn)

Kika is een echte waterrat.

vinden of je kan de app raadplegen. 
In het weekend biedt dit echter geen 
soelaas. Tussen het Neuzenplein, de 
Schelde en de Groenplaats is er soms 
tot in de late voormiddag geen Velo 
te bespeuren. Zorg er dus steeds voor 
dat je een plan B hebt, als je ergens 
naartoe wil.

Even praktisch 
De Velo’s zijn bedoeld voor korte 
ritten in de stad en sommige distric-
ten. Je kan de hele dag rondrijden in 
tijdsperiodes van 30 minuten. Het 
aantal ontleningen per dag is dus on-
beperkt. Wens je langer te fietsen dan 
30 minuten aan 1 stuk? Dan betaal je 
extra per uur. Je mag maximaal 4 uur 
aan 1 stuk met je fiets rondtoeren. 

Een jaarkaart kost 49 euro. Je kan 
ook een dag- of weekpas kopen aan 
respectievelijk 4 en 10 euro. Wens je 
ook een dag- of weekpas of verkies je 
een jaarkaart?

Bezoek het kantoor van Velo op de 
kop van het Centraal Station of surf 
als de bliksem naar www.velo-ant-
werpen.be. (Marc Wiesé)
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April

Op stap met coStA 
Middelburg
Zaterdag 1 april, 9 uur, € 8, max.4 tickets 
per persoon
Start ticketverkoop dinsdag 7 maart om 
10 uur

Paasworkshop, thema opera 
Carmen van Bizet
Maandag 3 tot vrijdag 7 april, van 10 tot 
16.30 uur, € 60 
Een intensieve workshopweek over 
het wereldbekende opera Carmen 
van componist Bizet. De hoofdmelo-
dieën, het verhaal, de Spaanse ritmes 
en bewegingen zullen worden aange-
leerd, en met het creatief atelier zul-
len de kinderen decor en kostuums 
leren maken.

de Rudi, expo
Van dinsdag 4 tot zondag 30 april, alle 
dagen te bezichtigen van 10 tot 18 uur, 
gratis
Rudi Schuerewegen is huisfotograaf 
van coStA. Kijk mee door zijn lens 
naar een overzicht van een jaar foto’s 
nemen in coStA. Sfeerbeelden, por-
tretten, eigen interpretaties.

Ne Merel op nen Tak, 
MartHa!tentatief (try-out)
Donderdag 20 april, 20 uur, € 8 | € 10
Een verhaal over struggelen en gaan 
lopen. Over opnieuw willen begin-
nen. Over alles totaal anders willen. 
Over beseffen dat ge ne niet meer zijt 
dan een zandkorrel in een oneindige 
woestijn. Over licht in de duisternis. 
Over hoe een klein vlammeke toch 
heel warm kan zijn.

Rimpelwals, Theater Tieret 
(4+)
Zondag 23 april, 15 uur, € 4 | € 6
Opa is moe, heel erg moe. Hij gaat 
met kleine stapjes, heel kleine stap-
jes. En vooral achteruit. Eten doet hij 
slechts een beetje, met heel kleine 
beetjes. Maar eens opa vertelt, vertelt 
hij honderduit. Stoere verhalen over 
verre reizen vol grootse avonturen. 
Dans opa! Dans nog eenmaal!

Warme Boekenavond
Donderdag 27 april, 20 uur, Gratis
Onze literaire huisgenoot DE DAGEN 
organiseert in coStA een Warme Boe-

Programma

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 10 tot 16 uur

kenavond, waarbij het leesleven van 
een auteur of bekende lezer centraal 
staat. Check de site om te weten te 
komen wie de gast is.

Bar coStA
Vrijdag 28 april, 20.30 uur, € 5
Steengoede livemuziek en een ge-
weldige DJ zijn de basis ingrediënten 
die van Bar CoStA de ideale cocktail 
maken. Volledige line-up op de site.

DANShappYning
Zondag 30 april, 14 uur, gratis
DANShappYning is een ontmoeting 
tussen improviserende dansers en 
muzikanten.

Mei literatuurmaand

Lezing: Zes keer is genoeg, 
Fons Oerlemans en Kee Arens
Vrijdag 5 mei, 20 uur, € 5
Fons Oerlemans en Kee Arens ver-
tellen het relaas van zes trans-At-
lantische tochten in zelfontworpen 
en zelfgebouwde, onconventionele 
vaartuigen zoals een oude stoomke-
tel, een zware truck of een reusachti-
ge fles.

Lezing: En God schiep de man, 
Jelle van Riet  
& Elisabeth Broekaert
Vrijdag 12 mei, 20 uur, € 5
Jelle van Riet vertelt over haar zoek-
tocht naar het geheim van de manne-
lijke schoonheid. Ze schreef er samen 

© Frederic Picard

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

BASTENIE
Speelautomaten

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen
www.luckygames.be 
www.bastenie.be

NV

met fotografe Elisabeth Broekaert 
een boek over dat een intrigerend en 
geestig verslag neerzet.

Wim Helsen in de Warme 
Boekenavond
Donderdag 18 mei, 20 uur, Gratis
Gedurende het hele winteruur zag je 
Wim Helsen samen met hond Boris, 
dagelijks als interviewer in Winte-
ruur, waar hij met een gast praat over 
een stuk tekst. Ondertussen is het zo-
meruur en draaien we de rollen om. 
Nu praat Silvie Moors van DE DAGEN 
met hem over zijn leesleven. 

Lezing: De Dwarsligger,  
Yves Saerens
Vrijdag 19 mei, 20 uur, € 5
Yves Saerens, auteur van de histo-
rische roman ‘De Dwarsligger’, ser-
veert het publiek tijdens een lezing 
uniek fotomateriaal van het vergeten 
Antwerpen van drie eeuwen geleden.

Juni

DANShappYning
Donderdag 1 juni, 20 uur, gratis
DANShappYning is een ontmoeting 
tussen improviserende dansers en 
muzikanten.

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79

machines • gereedschap • ijzerwaren • bevestigingsmateriaal
werfuitrusting • werkkledij • bouw- &renovatiemateriaal • hout
verven • vloer- & muurbekleding • decoratie • spuitapparatuur

dé ijzerwinkel sinds 1883
Scheldestraat 31-33
2000 Antwerpen

in ’t Stad in Hoboken

verf & decoratie 1
Kronenburgstraat 9-13
2000 Antwerpen

verf & decoratie 3
Boomgaardstraat 224-226
2600 Berchem-Antwerpen

machines, ijzerwaren, gereedschappen

verf & decoratie 2

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

Boombekelaan 1
KMO-zone Polderstad
2660 Hoboken-Antwerpen

www.deBlauweHond.be

Johan Petit

Danshapp Yning

© Sigrid Spinnox

© Rudy Trouvé

© Jimmy Kets

Fototentoonstelling: huisfotograaf van coStA 
Rudi Schuerewegen van dinsdag 4 tot zondag 30 april.

Onder de Kathedraal ligt een kist met 
het 17-eeuwse skelet van een man. Het is 
‘de dwarsligger’, omdat zijn kist als eni-
ge niet in de rij ligt. Yves Saerens vertelt 
er alles over op vrijdag 19 mei om 20 u.
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Nadat in 2015 de inzegening van het 
gerestaureerde beeld van Sint-An-
tonius Abt in de Sint-Antoniusstraat 
had plaatsgevonden, was in het na-
jaar van 2016 het Madonnabeeld aan 
de gevel van het hoekhuis Bogaarde-
straat-Schoytestraat aan 
de beurt. Het beeld was 
voordien prachtig geres-
taureerd door Geneviève 
Hardy. De inzegening ge-
beurde ook deze keer door 
E.H. Mannaerts, de pas-
toor van onze parochie, en 
was opnieuw een initiatief 
van de vzw Voor Kruis en 
Beeld.

Het natuurstenen beeld 
uit de 18e eeuw wordt toe-
geschreven aan Walter 
Pompe (1703–1777). Het 
staat bekend als Onze-Lie-
ve-Vrouw, Moeder des 
Zaligmakers of Onze-Lie-
ve-Vrouw met Kind, Mede-
verlosseres.

Maria staat op een 
voetstuk dat volledig met wolkjes is 
bedekt en vertrapt de slang. Jezus 
houdt in zijn linkerhand een rijksap-
pel vast, een bol met daarbovenop 
een kruisje. Die bol stelt de wereld 
voor en dus is het Kind Jezus hier het 
symbool van de wereldverlosser.

De luifel boven het beeld was oor-
spronkelijk bekroond door een kruis 
bovenop een bol, maar op de recente 
foto van na de restauratie is duidelijk 
te zien dat er van het kruis bijna niets 
meer overblijft. De cirkelvormige 
band draagt 12 sterren en onderaan 
de luifel hangt een smalle lambre-
kijn, een nabootsing van een dra-
perie in de vorm van een guirlande. 
Vroeger was ook dit beeld voorzien 
van een lichtarm met een lantaarn, 

maar die zijn ondertussen (wan-
neer?) verdwenen.

In het verleden werd het beeld 
goed onderhouden door een ge-
nootschap van buren, een ‘Confrerie 
van de Moeder des Zaligmakers’. De 

confraters hiervan hebben 
zelfs een heus reglement 
van hun genootschap in 
een memorieboek laten 
optekenen en dat boek is 
als historisch document 
bewaard gebleven. Het 
bevat een aantal artikels 
die tegelijkertijd streng en 
grappig overkomen, als je 
ze nu leest.

Literatuur: A. Thyssen, 
‘Antwerpen vermaard door 
den eeredienst van Maria. 
Geschiedkundige nota’s 
over de 500 Mariabeelden 
in de straten der stad’, Ant-
werpen, 1902 en 1922 en 
Voor Kruis en Beeld vzw, 
‘Madonna- en heiligenbeel-
den in de Antwerpse bin-

nenstad’, Antwerpen, 2010.
(Walter Van den Bulck)

Madonnabeeld Bogaardestraat-
Schoytestraat ingezegend

KINDERBOEKENHOEKJE

KOKEN OP KOT

Misschien heb je inmiddels al geno-
ten van het prachtige prentenboek 
‘De kleine walvis’. Voor wie daar net 
als ik geen genoeg van kon krijgen, is 
er nu het even mooie vervolg ‘De klei-
ne walvis in de winter’. Beide boeken 
zijn van de Britse auteur en illustrator 
Benji Davies.

In dit verhaal neemt Davies ons 
opnieuw mee naar het jongetje Boy 
en zijn vader die samen met hun zes 
katten in een klein kustplaatsje wo-
nen. Afgelopen zomer redde Boy op 
heldhaftige wijze een babywalvis die 
aangespoeld was op het strand vlak-
bij zijn huis. Inmiddels is het win-
ter en Boy kan zijn avontuur met de 
kleine walvis maar niet vergeten. Hij 
hoopt nog steeds vurig zijn bijzon-
dere vriend ooit weer te zien. Op een 
gure winteravond maakt Boy zich erg 
ongerust, wanneer zijn vader, die vis-
ser is, niet thuis komt. Als Boy, dap-
per als hij is, besluit om zijn vader te 
gaan zoeken, komt hij echter zelf in 
grote problemen. Maar er komt hulp. 
En wel uit onverwachte hoek!

Benji Davies weet in dit prenten-
boek opnieuw te verrassen met een 
lief en ontroerend verhaal over echte 
vriendschap en gemis, over bang en 
dapper zijn tegelijk. De kenmerken-
de, dromerige illustraties van Davies 
zijn zo prachtig dat je elke prent zo 
aan de muur zou willen hangen!

‘De kleine walvis in de winter’ 
door Benji Davies, Uitgeverij Lui-
tingh-Sijthoff , € 13,99. 
(Sofi e van ’t Stad Leest)

Sandrine Verheyden (21 jaar) is mas-
terstudente Meertalige Commu-
nicatie aan de KU Leuven, campus 
Sint-Andries. Ze komt uit Leuven en 
zit op kot in de Lange Riddersstraat. 
Sandrine is een grote fan van pasta 
carbonara en volgens haar is dit het 
ultieme kotrecept. Het is immers ge-
makkelijk en snel klaar te maken en 

bovendien is het ook erg lekker en 
voedzaam.

Pasta carbonara
Ingrediënten ( voor 1 persoon): 150 
gram pasta, 3 eetlepels olijfolie, 100 
gram spekjes, 1 ei, 50 gram geraspte 
kaas (Emmental) en peper. Extra: 
zongedroogde tomaten en basilicum

Bereiding: Laat water koken in 
een pot en voeg de pasta toe, wan-
neer het water kookt. Giet onder-
tussen olijfolie in een pan en wacht 
tot de olijfolie goed warm is. Bak de 
spekjes in de olie tot ze krokant zijn. 
Kruid de spekjes met peper. Giet de 
pasta af, wanneer hij gaar is, maar 
laat hem wel in de pot. Voeg de spek-
jes toe aan de pot pasta. Breek een ei 
in de pot. Meng alles goed, zodat het 
ei helemaal versmelt met de pasta 
en de spekjes. Voeg de geraspte kaas 
toe. Meng tot de kaas gesmolten is. 
Dresseer nu het geheel op een bord 
en voeg eventueel nog wat basilicum 
of zongedroogde tomaten toe ter af-
werking.

Favoriete radiozender: Qmusic
Favoriete muziekgenre: Rock-’n-roll
Beste fi lm: ‘Sausage party’ van Greg 
Tierman en Conrad Vernon
Knapste acteur: Channing Tatum
Lievelingsboek: ‘De eenzaamheid 
van de priemgetallen’ van Paolo 
Giordano
Sport: BBB (borst-buik-billen)
Favoriete vakantiebestemming: 
Venetië (Lisa Goethuysen)

In januari overleed Will Van Roos-
malen, de interieurarchitect die 
architect bOb Van Reeth in 1985 de 
opdracht gaf tot het bouwen van 
het iconische zwart-witte huis op 
de hoek van de Sint-Michielskaai en 
de Goedehoopstraat. De voltooiing 
ervan heeft 3 jaar geduurd. Doordat 
tijdens het ontwerp het aanpalende 
pand op de kaai te koop kwam, werd 
de gevel dubbel zo groot. Het gebouw 
telt 2 duplexappartementen.

Nog vóór de bouw werd het 
project bekroond met de Charles 
Wilfordprijs 1986. De zwart-witte 
strepen zijn een hommage aan het 
ontwerp van architect Adolf Loos die 
dit in 1928 bedacht voor de (nooit ge-

bouwde) Parijse residentie van varié-
téartieste Josephine Baker.

In 1985 waren de gebouwen aan 
de kaai verloederd. Niemand wilde 
er wonen. Met het neerzetten van 
het ‘Huis Van Roosmalen’ maakte 
Will een sterk statement om de stad 
opnieuw te verbinden met de Schel-
de. De scharniervormige gevel sym-
boliseert deze verbinding van land 
en water en refereert tevens aan de 
maritieme wereld, de zee, strandca-
bines. Op het dakterras roepen vrij-
staande metalen schouwpijpen met 
spankabels, een vlaggenmast, een 
windwijzer en relingen de sfeer op 
van een scheepsdek.

Als een van de eerste nieuwbouw-
projecten betekende het project ook 
de doorbraak van de nieuwe archi-
tectuur in Antwerpen. Het ‘Huis Van 
Roosmalen’ is een sterke trekpleister 
voor toeristen, aangezien het in tal 
van reisgidsen wordt vermeld als ‘an 
iconic landmark in a lovely town’.

Will, die 30 jaar in het pand heeft 
gewoond, was in eerste instantie een 
begenadigd kunstenaar, maar tevens 
ook de uitbater van het roemruchte 
artiestenclubhuis VECU in de Mori-
aanstraat. Wegens zijn inspiratievol 
inzicht heeft hij vele privé-interieurs 
van prominente burgers en exclusie-
ve handelspanden ingericht. Will Van 
Roosmalen is op 86-jarige leeftijd in 
z’n slaap overleden. (Guido Sanders)

Bouwheer zwart-wit huis overleden

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
03 233 62 73

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen

Uw buur Lea Alvarez
Studio Garcia Lorca is een echt feno-
meen in de Sint-Andrieswijk en ver 
daarbuiten. De bekende fl amenco-
dansschool werd in 1993 opgericht 
door Lea Alvarez en bevond zich 
aanvankelijk in de Korte Vlierstraat 
5. Ondertussen gaan de danslessen 
door in het Cultureel Ontmoetings-
centrum Sint-Andries (coStA).

Lea, die vroeger zelf fl amencodans-
lessen volgde en zo langzaam maar 
zeker gepassioneerd raakte door de 
Spaanse dans, wilde via de fl amen-
codansschool haar liefde voor de 
Spaanse dans en cultuur delen met 
anderen. Bovendien probeerde ze 
dankzij Studio Garcia Lorca mensen 
te laten kennismaken met een van 
de bekendste Spaanse dichters uit 
de 20e eeuw: Federico García Lorca. 
Lorca vormde meteen ook de inspira-
tiebron voor de naam van Lea’s dans-
school.

Bij Studio Garcia Lorca staat het 
onderrichten, het tentoonstellen en 
het verspreiden van fl amenco cen-
traal. Opvallend is wel dat hierbij 
niet alleen wordt gefocust op het 
aanleren van de dans zelf, maar ook 
op het overbrengen van de Spaanse 
cultuur. Verder biedt de dansschool 
verschillende soorten Spaanse dan-
sen aan, gaande van sevillanas, ale-
grias en soleares tot tango. Deze zijn 
zowel voor beginners als gevorder-
den geschikt en worden door profes-
sionele dansers gedoceerd. Lea gaf 
bij de oprichting van haar dansstu-

dio zelf dansles en werd jaren later 
opgevolgd door onder meer Rocio 
del Valle en Daisy De Belder, een 
dame die als kind nog bij de fl amen-
coschool had leren dansen.

Naast danslessen worden er ook 
verschillende workshops en voor-
stellingen georganiseerd door Studio 
Garcia Lorca. Het idee om voorstel-
lingen te maken, kreeg Lea, doordat 
ze merkte dat veel mensen nog steeds 
niet weten wat fl amenco precies in-
houdt. Dankzij haar voorstellingen 
bracht Lea buurtbewoners niet alleen 
in contact met de Spaanse cultuur en 
dans, maar ook met een van Spanjes 
bekendste dichters: Federico Lorca. 
Lorca is voor Lea altijd al een groot 
voorbeeld geweest, omdat hij een 
uitstekend dichter was en ondanks 
zijn rijke afk omst steeds een man van 
het gewone volk bleef.

Steeds vier elementen
In elke voorstelling wordt dezelfde 
structuur gehanteerd, want er zijn 
vier elementen die steeds terugke-
ren: muziek, zang, dans en voor-
dracht. Ondertussen heeft Lea al een 
vijftiental voorstellingen gemaakt, 
waaronder ‘Fado ontmoet fl amenco’, 
‘Tijdloze Vrienden’, ‘Flamencorou-
te I’, ‘Flamencoroute II’ en ‘Dichter 
in New York’. Toch is het einde van 
Lea’s voorstellingen nog lang niet 
in zicht, want ook nu is ze al druk in 
de weer met de voorbereidingen van 
haar nieuwe voorstelling die later dit 
jaar zal plaatsvinden.

Dansstudio
Dit jaar viert de dansstudio van Lea 
zijn 24e verjaardag. Hoewel Lea on-
dertussen gestopt is met het geven 
van danslessen, is ze nog steeds ac-
tief binnen de organisatie van Studio 
Garcia Lorca. Ze neemt niet alleen de 
bestuurs- en adviesfunctie op zich, 
maar zorgt ook voor de praktische 
kant van het dansgebeuren. Zo ver-
zorgt ze onder meer de administra-
tie en de reclame voor Studio Garcia 
Lorca, en ze regisseert ook de voor-
stellingen. Kortom, Lea is een echt 
manusje-van-alles die niet alleen 
veel mensen fl amenco en de Spaanse 
cultuur heeft bijgebracht, maar ook 
heeft aangetoond dat je met de nodi-
ge passie een succesvolle organisatie 
uit de grond kan stampen.
(Lisa Goethuysen, master Journalis-
tiek KU Leuven campus Sint-Andries)

Via de Studio leert Lea Alvarez mensen 
Garcia Lorca kennen.

volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

Dagelijks nieuws uit de wijk 
op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries
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Onlangs op ATV: met een 3D-bril op 
virtuele tour in het stadhuis en op de 
Grote Markt.

Wel, lieve lezer, ik ben de enige 
tot nu toe die met bedekt gezichts-
vermogen ons bloedeigen Sint-An-
driesplein verkende. Ongelooflijk! 
Imaginair zelfs. In een oogwenk werd 
ik gewoon in de tweede helft van de 
19de eeuw gedropt, zo rond 1850.

Op een bank achteraan, met zijn 
rug naar de Pompstraat, zat een zeer 
verzorgde, grijzende man, bloots-
hoofds, met licht gekruld haar, een 
gestileerde snor en een volle baard. 
Hij droeg een zwart jacquet, een 
keurig gesteven wit hemd met stijve 
boord en een zwart vlinderstrikje en 
genoot zichtbaar van het deugddoen-
de lentezonnetje. Zou ik hem écht 
herkend hebben? Ik begroette hem 
met ‘Meester’.

— Wat een toeval en een zegen om u 
hier aan te treffen.
— Helemaal niet, want ik ben hier 
zelfs geboren: hier om de hoek, in het 
huis met de afgelopen drempel. Alvast 
mijn eerste zeven jaar zat ik er voor het 

venster; mijn zwakke gezondheid liet 
me niet toe om met de buurtjongens te 
ravotten en belletrek te spelen.
— Is het daarom dat u later zo dik-
wijls naar uw Boshuisje in Zoersel 
trok?
— Jazeker, tijdens een langer verblijf 
daar schreef ik ‘De Loteling’, in gezon-
dere lucht dan hier met die hout- en 
kolenkachels.
— U verwijst naar het klimaat. Wat 
denkt u over de actualiteit: de opwar-
mingstoestanden?
— We gaan er zeker niet op vooruit 
qua opwarming: de verhoging van de 
temperatuur is een wereldwijd pro-
bleem geworden. Weet je dat de Schel-
de hier in de winter om de haverklap 
helemaal dichtvroor en wij naar de 
overkant ‘slibberden’?
— En de emissiezones?
— Ik vond het wel fijn dat er vorig jaar 
ook in onze wijk zoveel ‘Curieuze Neu-
zen’ hingen. Curieus nu naar de peilin-
gen zonder die vervuilende diesels.
— En de uitstoot van al die grote 
schepen hier aan onze kaaien?
— Ja, wat wil je, de zeilboten geraak-
ten passé en de kolen verslindende 

stoomboten legden aan, ook die van 
Sint-Nikolaas. Gelukkig varen er te-
genwoordig van die supergrote ‘kis-
ten-vervoerboten’, containerschepen 
noemen jullie die. Ze zijn zo groot dat 
ze in één keer een provinciestadje kun-
nen verplaatsen, melkvee en huisdie-
ren inbegrepen. Weeral minder fijn 
stof.

Jullie elektriciteitsfabricatie gaat 
er wel sterk op vooruit. Ze komt nu 
uit de lucht gevallen op windmolens 
en wordt al draaiend en ondergronds 
naar je laptop gestuurd of naar je 
 iPhone, direct in je broekzak dus. Ik sta 
daar versteld van!

Maar even tussendoor, zijn jullie 
niet bevreesd, zo dicht bij die 4 Doelen 
hier? Waarom geen automatische te-
lefoonlijn om te kunnen volgen welke 
van de 4 nu weer is stilgevallen en ook 
een lijntje naar Bergen op Zoom en zo?
— Dus Mijnheer Hendrik, u staat 
er volledig achter dat wij gezonder 
moeten gaan leven?
— Natuurlijk, komaan, milieuvrien-
delijker openbaar vervoer en de ‘stink-
bussen’ naar de Kempen. Niets beter 
dan menselijke energie! Als ik met de 

Velo naar Zoersel had kunnen rijden, 
binnendoor en een eind langs het Al-
bertkanaal – of was dat er toen nog 
niet? – ik zou nogal wat fietsbroekspel-
den versleten hebben.
Of meelopen in de Sint-Andries Run 
van Paul en dan voor mijn deur passe-
ren, De Leeuw van Vlaenderen achter-
na, en misschien een Gulden Hendrik 
winnen. Ik mag er niet aan denken …
— U hebt er al bij al een goed virtueel 
oog in, Mijnheer Hendrik?
— Uiteraard, kijk eens naar de vlucht 
die de groenvoorziening in Sint-An-
dries en in heel Antwerpen nam: een 
toekomstig Sint-Annabos hier aan de 
overkant, de toekomstige groene wijk 
op Antwerpen Zuid, de toekomstige 

overkapping van de ring, groene ge-
vels in de wijk en alle huidige en toe-
komstige protestvoerders en comités. 
Tenslotte zijn we toch nog maar 30 
jaar bezig.
— En zou Mijnheer Hendrik tenslotte 
nog iets wensen?
— Wel, lieve man, ik wens dat je bin-
nenkort weer achteruit moet springen 
om je vlinderdasje en je schoenen niet 
te bevuilen, wanneer je in een volle 
abrikoos bijt. Allemaal meegemaakt 
in Zoersel, in de tijd dat de bijtjes nog 
niet op de daken van Sint-Andries 
moesten korven. Een mooi verhaal 
trouwens, dat van die bloemetjes en 
die bijtjes. Dat bestond in mijn tijd nog 
niet. Komaan, je weet wel …

Fictie... of toch net niet? Jean Dekkers

Drempel in de Pompstraat die Conscience mee heeft uitgesleten.


