
Het wordt weer heerlijk wandelen 
in onze wijk tijdens de kerst- en 
nieuwjaarsdagen. Kerstverlich-
ting in de Kammenstraat, Steen-
houwersvest, Nationalestraat en 
Kloosterstraat brengt het licht in 
de straten en in de harten van de 
bewoners. 

Vooral de winkeliersvereniging van 
de Kloosterstraat heeft met de nieu-
we opstart en de hulp van Vera Mel-
len van Parazaar en dankzij de dage-
lijkse enthousiaste inzet van Karen 
Das van het WoonTheater opnieuw 
een vliegende start gemaakt.

5 jaar heeft de vereniging stil-
gelegen, behalve wat de kerstver-
lichting betreft. Het Kloosterfest 

tijdens de afgelopen herfst was de 
heropstart met ontbijt, oldtimers 
en rustige, aangename jazzmuziek 
in de ganse straat. Dan volgde eind 
november de Kloosterstraat Soirée: 
alle winkels open en de straat be-
zaaid met kaarsen.

Een ander wapenfeit is dat er nu 
ook kerstverlichting is gehangen in 
de bomen op het pleintje van Pe-
ter de Grote en in het laatste stuk 
van de Kloosterstraat tot aan de 
Scheldestraat. De bomen krijgen 
‘meegroeilichtjes;’ d.w.z. dat ze aan 
spiraalvormige draden hangen die 
permanent kunnen blijven hangen 
en ‘meegroeien’ met de takken. Dus 
volgend jaar opnieuw kerstverlich-
ting!

Ook de voetmatten in tal van 
winkels en de vlaggetjes met het 
logo van de straat geven een boost 
aan het imago van de winkels. Waar 
sommige handelaarsverenigingen 
kampen met geldtekort en desin-
teresse, kan deze herboren winkel-
vereniging rekenen op de steun van 
het overgrote deel van de winke-
liers, 70 in totaal.

Onze wijk is trouwens rijk aan 
ondernemers en winkels. Zij zijn 
ontmoetingsplekken die het contact 
tussen de bewoners bevorderen, 
vergelijkbaar met de dorpspomp 
van weleer waar alle nieuwtjes wer-
den uitgewisseld. Laatst nog vroeg 
iemand in een volle winkel specifiek 
of men ‘papegaaieneten’ verkocht. 
Iedereen wist meteen waarover het 
ging: de ontsnapte papegaai die al 
maanden het gespreksonderwerp is 
op de facebookpagina van de Gazet 
van Sint-Andries. Iemand wist dat 
parkietenvoeding ook zou lukken.

De aanwezigheid van winkels 
geeft ook een sterkere sociale con-
trole en de verlichte etalages zor-
gen ’s avonds voor een aangename, 
levendige sfeer. En tot slot: het is 
dankzij de adverterende hande-
laars dat deze gazet elke drie maan-
den kan gedrukt worden en dankzij 
vrijwilligers gratis in de brieven-
bussen kan worden afgeleverd. 
(Guido Sanders)
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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

Vervolgt op pag. 3, linkerkolom, onderaan Vervolgt op pag. 10 bovenaan

Betonne Jeugd kamt de buurt uit:
Lief Vandervoort
Betonne Jeugd, gehuisvest onder 
de hangar van het coStA, is reeds 
14 jaar een tweede thuis voor jon-
geren die geen aansluiting vinden 
in het reguliere jeugdwerk of die 
problemen hebben met werkloos-
heid, pesten en onderdak vinden, 
met een stevige focus op armoede.

Met de steun van de burgerbegro-
ting werd het buurtproject ‘Beton-
ne Jeugd kamt de buurt uit’ opge-
zet: interviews met bewoners, op 
zoek naar de strafste verhalen, on-
bekende talenten, de mooiste dro-
men … maar ook naar wat er beter 
kan. Zo brengen ze de wijk in kaart. 
Tweede in de rij is Lief Vandervoort 
van ’t muziekwinkeltje The Boogie 
Barn in de Korte Vlierstraat. Ze 
werd tijdens de jongste Wijk4Love 
ook nog verkozen tot hofnar van de 
wijk. Hier gaan we …

— Ken je Betonne Jeugd?
— Ja, ik ken Betonne Jeugd. Ik kom 
ze vaak tegen op het pleintje en in 
de straat. We komen ook af en toe in 
het coStA, waar we ze zien. En na-
tuurlijk ken ik jou, een kei toffe ke-
rel met wie ik al veel gebabbeld heb.
Jouw leven
— Waar ben je opgegroeid?
— Ik ben in Geel geboren, op 500 
meter van ‘de zottekes.’ Ik ben op-
gegroeid in een klein dorp in de 
Kempen waar iedereen mekaar 
kent. Op mijn twaalfde stuurde 
mijn moeder me naar ‘De Dames’ 
(school). Daarna ben ik animatie-
film gaan studeren in Genk, het ver-
loren dorpje. Daar eindigt de we-
reld. Na mijn studies heb ik 3 jaar op 
een paardenfokkerij gewerkt. Daar 
heb ik heel hard gewerkt. Dan heb 
ik 9 jaar workshops animatiefilm 
gegeven aan kinderen. Dan ben ik 
zwanger geworden en hebben we 
de winkel geopend. We waren met 
velen thuis: ik heb 5 zussen en 3 
broers.

— Waarom ben je naar Antwerpen 
komen wonen?
— Dat was nog vóór het winkeltje. 
In 2005 huurde mijn toenmali-
ge vriend hier iets in de Nationa-
lestraat. Ik vond geen werk in de 
animatiefilm. En toen had ik zoiets 
van: ik moet in Antwerpen komen 
wonen om een job te vinden. Maar 
ik vond geen werk in de animatie-
business. Toen vond ik werk op 
die paardenfokkerij en pendelde 
ik tussen Antwerpen en de Kem-
pen. Toen kwam ik Barry tegen op 
het Neuzenpleintje. En dan, pats 
boem, verliefd! Zes jaar geleden zijn 
wij getrouwd, toen ik hoogzwanger 
was. En dan hier beland.
— Heb je al iets meegemaakt of be-
reikt in je leven? Wat dan? Belang-
rijkste gebeurtenis?
— Den Barry gevonden. Maar ook 
mijn reis van 3 maanden naar In-
dia is één van mijn hoogtepunten. 
Ik heb daar wel 3 weken moeten 
wennen, maar daarna voelde ik mij 
daar thuis. Gewoon in het midden 
van Delhi wat op de stoep zitten en 
kijken naar de mensen. Dat is daar 
zo ongelofelijk druk en iedereen 
wilt iets aan een (rijke) blanke ver-
kopen. Die reis was juist na mijn 
studies. We zijn toen ook naar Ne-
pal gereisd. Ongelofelijk met al die 
bergen. Die blijven maar komen en 
achter elke berg zit een hogere berg. 
Wel veel armoede daar. Je wilt al je 
geld weggeven, maar zo werkt dat 
ook niet.
De wijk Sint-Andries
— Hoe lang woon je in deze wijk?
— 15 jaar, maar pas de laatste 3, 4 
jaar voel ik de echte connectie met 
de buurt. Daarvoor was het wat 
anoniemer. Mijn toenmalige vriend 
vond buren niet interessant. Maar 
toen ik Barry leerde kennen, veran-
derde dat. Barry is heel gemakkelijk 
in de omgang met onbekenden.

Een vredevolle kerst en een fijn nieuw 
jaar 2018 voor alle wijkbewoners!

Parkeer- en verkeersproblematiek 
Buurt Bogaardeplein is nu op de agenda gezet

Er is al geruime tijd onvrede en 
ergernis over het verkeer in de 
woonerven in de buurt van het 
Bogaardeplein. Wildparkeerders 
tot tegen de gevels (voordeuren), 
overdreven snelheid en zelfs 
straten blokkeren, met dikwijls 
verhitte discussies tot gevolg.

In Woonzorgcentrum De Gulden Le-
lie (dank voor de koffie en de koek-
jes) had een vergadering plaats met 
directeur Ann Houtmeyers, kwali-
teitscoördinator Martine Wouters, 
districtsvoorzitter Paul Cordy, Nico 
Volckeryck, voorzitter van de Stuur-
groep Sint-Andries en tal van buurt-

bewoners. Nico Volckeryck gooide 
de problematiek meteen op tafel: 
de reeds lang aanslepende klach-
ten van de buurtbewoners i.v.m. 
parkeer- en verkeershinder in de 
buurt rond het Bogaardeplein: de 
Schoytestraat, Aalmoezenierstraat, 
Bogaardestraat, Happaertstraat en 
Sint-Antoniusstraat. 

Vracht- en bestelwagens van 
leveranciers in de buurt scheppen 
verkeersproblemen. Ann Hout-
meyers sprak zelfs over de veilig-
heid van haar bejaarde bewoners 
die in het gedrang komt door fout-
parkeerders aan de branduitgang 
van haar rusthuis. Technische 

regiewagens van de Vrt voor het 
programma Culture Club dat we-
kelijks in de Sint-Antoniusstraat 
wordt uitgezonden, nemen par-
keerplaatsen in beslag die zijn voor-
behouden voor mindervaliden. Er 
is lawaaihinder van het afsluitend 
‘mini’-concert. 

Dan is er de problematiek eigen 
aan de woonerven zelf. Woonerven 
zijn een erfenis uit het verleden. 
Met het verkeersplan uit 1997 wilde 
men in smalle straten (berekend op 
paard en kar) het te smalle voetpad 
doen aansluiten op de rijweg zon-
der verhoging, zodat er meer ruim-
te zou zijn voor een kinderwagen, 
rollator, rolstoel... Maar in de rea-
liteit is het dikwijls anders: auto’s 
razen rakelings langs de huisgevels. 
Of auto’s en bestelwagens worden 
vlak tegen huisgevels of zelfs voor-
deuren geparkeerd, zodat bewo-
ners nog amper hun huis in of uit 
kunnen. Woonerven zijn ook be-
doeld als verkeersluwe zones waar 
bewoners en spelende kinderen 
prioriteit (zouden moeten) hebben.

Dan is er nog een bijkomend 
probleem. De buurt van het Bo-
gaardeplein ligt tussen 2 belang-
rijke verkeersaders: de Oudaan en 
de Nationalestraat. Bij filevorming 
ontstaat sluipverkeer. Heel wat 
automobilisten zijn dan ook danig 

Wijkbewoners Jeroen Segers, Jos Thijs, Nico Volckeryck, Paul Cordy, Eveline 
Collier, Ann Houtmeyers, Pat Van de Werf, Jef Willemsen, Manuael Franco 
Oliviera, Walter Van den Bulck, Ludo Joosen, Ludo Dockx.

Gouden Neus op 27 januari 2018 coStA
Pag. 11-12

Kerstverlichting in de Kloostersraat loopt nu door tot aan de Scheldestraat.
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Voila, de laatste Gazet van Sint-An-
dries voor 2017 ligt weer op jullie 
tafel. Het is ondertussen dik 4 jaar 
geleden dat onze wijkkrant nog op 
meer dan 8 pagina’s is verschenen. 
Dit eindejaarsnummer telt 12 pa-
gina’s. Met dank aan de adverteer-
ders die zich na de restyling sinds 
begin dit jaar spontaan aanbie-
den. 2017 is weer ten einde, maar 
het lijkt wel of het gisteren nog 
Nieuwjaar was. Zo snel is het jaar 
weer vooruit gevlogen.

Wie denkt dat de toekomst nog ver-
af  is, heeft het mis. Onlangs heeft 
de Stuurgroep Sint-Andries in sa-
menwerking met Imec en de Tho-
mas More Hogeschool een razend 
interessant debat georganiseerd 
met o.a. sprekers als Pieter Ballon 
(directeur van Imec living labs), 
Frank Bekkers (oprichter van Mobi-
le Vikings en ceO van jOYn), Philip-
pe De Backer (Staatssecretaris voor 
Privacy)  en nog een aantal andere 
‘visionairs’ die  over de  opportuni-
teit van de Smart Cities kwamen 
praten, maar die toch ook een beet-
je waarschuwden voor de gevolgen 
ervan. Als alles via de digitalisering 
zou kunnen opgelost worden, dan 
gaan de burgers zich minder geën-
gageerd voelen om nog initiatieven 
te nemen voor hun wijk, want de 
technologie doet het wel voor hen. 
Dat laatste geloof ik niet. Op een of 
andere manier zullen we als burgers 
altijd geëngageerd moeten zijn om 
dingen te blijven doen.  Misschien 

gaan we in de nabije toekomst 
digitale tools daarvoor gebrui-
ken, zoals bv. de app WaPPr die nu 
online kan gedownload worden en 
die constant de burgers in de wijk 
bevraagt. Knappe app die in het 
begin wat technische problemen 
had, maar die nu prima werkt. Wie 
weet is deze app wel de voorbode 
van de  digitale participatie en in-
spraak! Je weet maar nooit, hoewel 
we de politici toch nog persoonlijk 
zullen moeten blijven benaderen, 
want je zult altijd die menselijke 
gevoeligheden en bezorgdheden 
nodig hebben om  werk te maken 
van een  leefbare wijk en een leef-
bare stad. Daarom vond ik het ook 
heel belangrijk dat Paul Cordy, de 
districtsvoorzitter, tijdens het na-
jaar samen met een aantal buurt-
bewoners door de woonerven rond 
het Bogaardeplein is gewandeld 
om persoonlijk de aard en de om-
vang van de problemen in die stra-
ten met hen te bespreken, zodat er 
op termijn duurzame oplossingen 
kunnen worden uitgewerkt.

Voor de rest hebben we ons ook 
zonder digitale tools weer een aan-
tal keer boos moeten maken. Het 
Maarten Luther-/Blunderplein is 
door onze strot geramd zonder 
enige inspraak of participatie. Uit 
ongenoegen is de Stuurgroep daar-
om in ware Lutherstijl 10 stellingen 
tegen  de Sint- Andrieskerk gaan 
nagelen  om nog eens duidelijk in 
10 punten uiteen te zetten hoe met 
de bewoners wordt omgegaan bij 
zulke beslissingen. Als je zonder 
inspraak en participatie een plein 2 
benamingen geeft, dan kan je niet 
anders dan er een blunderplein van 
maken. De Stuurgroep heeft daar-
om formeel aan de gouverneur ge-
vraagd om de naam Lutherplein te 
schorsen.

Daarenboven zijn we met pijn 
in het hart in actie moeten komen 
tegen de lawaaioverlast van de stu-
denten in  de Sint-Andriesstraat. 
Voor de zoveelste keer kreeg de 
Stuurgroep weer klachten van 
bewoners dat de boel andermaal 
op stelten was gezet tijdens een 
td. Voor ons was de maat vol en dus 
zijn de gesprekken gestaakt, omdat 
we ons niet als schaamlapje willen 
laten gebruiken naar de moege-
tergde omwonenden toe. De Stuur-
groep betreurt ten stelligste dat de 
KU Leuven ons er in de media van 
beschuldigt dat wij hun studenten 
zouden viseren. Dat is natuurlijk 
nonsens: de Stuurgroep Sint-An-
dries doet er alles aan om studen-
ten een plaats te geven in onze 
wijk en onze samenwerking met 
bv. de Thomas More Hogeschool 
bewijst dat we zonder enige twijfel 
als buurt kunnen samenleven met 
onze studenten.

Maar goed, de weken van ‘pais 
en vree’ komen eraan  en zoals al-
tijd komt alles altijd weer goed... en 
daar ijveren we ook voor. Een bij-
zonder woord van dank gaat in deze 
periode trouwens uit naar districts-
schepen Samuel Markowitz voor de 
kerstverlichting in onze wijk: een 
eenvoudig maar mooi voorbeeld 
van samenwerking over de religi-
euze grenzen heen, want als sche-
pen van joodse afkomst bezorgt hij 
ons de laatste 5 jaar een gezellige 
kerstsfeer.

Mag ik jullie namens deze wijk-
krant allemaal een zalige kerst toe-

wensen en een 
groots, ‘smart,’ 
klimaatrobuust 
en gezond 2018.

(Nico 
 Volckeryck)

EDITO

Die van ons wil daltijd varse 
greunte. Daarom gon ne kik elke 
zaterdag nor de Vogelemart. Na 
we te kik oek wel dat dat ni de 
Vogelemart is, want die stoa son-
dags, mor as kik zeg dat ik zater-
dag nor de mart oep het Bla-Tore-
plain goan, dan hoer de golle het 
in Keule donderen. Dus zoe-as dak 
zei, ik mokte manne haak los en 
ging neur de mart. Oemda kik wa 
stram was deur altijd mor te hange 
(ik zen nen hangjongere avant la 
lettre) pakte kik ni geire de groete 
strate, zoe kangkik oep man doei 
gemak sleffe nor wor da kik moet 
zen. Daarom gon ne kik langs de 
woenarven.

Gewet wel, woenarven da zen 
stroaten zonder stroat. De trot-
toirs (lantoors, voer de ocra’s on-
der ongs) zen der zoe bried, dat 
ter gien aparte pleuts mier is voer 
d’otto’s. Die meuge der nog wel 
rije, mor moete achter de voetgan-
gers ontsjoekken. Allé dat was wa 
da kik docht over eun woenarf. Bij 
ons in de wijk denken de d’ottos, 
tis te zegge die die der me rije, 
dor toch anders over! Da is dor 

constant een gevlam van otto’s, 
klein en groet, a bakken sleuren en 
spieksplinternieve vature, cami-
onetten, soemmige van de polies 
of me nen trailer vol me roei en 
witte velokes en oek camions. En 
’t zotte is, die moete ni ba jons zen. 
Neeje, ze moeten ergens anders 
zen mor de keurste weg is langst 
de woenarven. En as moet, rije die 
zelfs in de verkeerde richting. De 
Schele zag zelfs is een camionette 
van de polies in de verkierde rich-
ting rije, zonder de bla lampen en 
zonder sirene!

Awel, toen da kik terugkwam 
van de mart, was der iniens ne 
napjar die gien geduld od en die 
in a woenarf flak achter ma gat en 
neffe een uis deur ree. Man bretel-
le bleven ange on die zanne spie-
gel en lap, stoeng kik doar ineiens 
in man bloet gat. Man rooi broek 
flapperde as eun roei duvel wim-
pel on diene otto. ’t Weurd tijd dat 
die oept schoen verdiep is un mo-
biliteitsplan veur stad en dus oek 
onze wijk oep tafel leggen! De Sint 
Andriezenerren verdiene terug 
een deurep in de stad.

Mo Wa is da?
Stoeng kik der iniens 
in man bloêt gat! De
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De Gazet van Sint-Andries is een 
uitgave van de Stuurgroep Sint-An-
dries om de Sint-Andriezenaar op 
de hoogte houden van wat er zoal in 
de wijk reilt en zeilt. De Gazet wordt 
financieel gesteund door de midden-
stand en met de steun van het District 
Antwerpen. 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 

Coördinatie: Guido Sanders

Werkten mee aan dit nummer (alfa-
betisch): Erik Ankersmid, Keith Baert, 
Betonne Jeugd, Lief Cappaert, Jean 
Dekkers, Hasjhasj, Ruben Jasson, Tom 
Jespers, Paul Struyf, Pierre van den 
Berghe, Walter Van den Bulck, Ann Van 
de Peer, An Van Loo, Sofie van ’t Stad 
Leest, Hein Verdingh, Debbie Voeten en 
Marc Wiesé.

Kom naar ons open wijkforum! 
De volgende Stuurgroepvergaderingen 
gaan door in het coStA op de laatste 
woensdag van de maand: 31 januari 
2018, 28 februari en 28 maart telkens 
om 20 u. Om 19 u. is er de vergadering 
van de Straatantennes in aanwezig-
heid van politie en buurttoezicht.  
Info: nico.volckeryck@telenet.be  
0496 25 97 45 

Adverteer in de Gazet
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. Ver-
schijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 98 verschijnt op 
15 maart 2018. Artikels en activiteiten 
van verenigingen kunnen worden 
gestuurd naar: redactie@ gazetvsa.
be Ten laatste 15 februari 2018. De 
redactie behoudt zich het recht voor 
inzendingen zonder opgave van reden 
te weigeren/in te korten waar nodig.

Lees de krant digitaal
www.gazetvansintandries.be 
(WijKnieUWS en archief)

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

 anthologietranslations/
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Kloosterstraat 110     2000 Antwerpen

Weekdagen van 8u tot 16u | Weekend van 9.30u tot 16u
Dinsdag gesloten

ONTBIJT      LUNCH      KOFFIE

LOODGIETER

VOOR KLEINE WERKEN OF GROTE RENOVATIES

• Vervangen van cv ketels en boilers

• Herstellen verwarming

• Vervangen van kranen

• Renovatie van badkamers

Timmy Van Langenhove
Sint-Andriesplaats 20
2000 Antwerpen
info@tvlverwarming.be

0474 596 144

Specialisten en bewoners in debat over hoe onze wijk een Slimme Wijk wordt.Onze wijk als Smart City
Bewoners moeten meedenken

 Met een sensor kan een afval-
bak in een sorteerstraat melden 
dat hij vol is. Je kan er ook een 
rode knop opzetten, zodat bewo-
ners het zelf kunnen melden. Dat 
creëert betrokkenheid en verant-
woordelijkheid. Anderzijds geeft 
het dan weer de indruk dat het 
systeem niet goed werkt en dat 
creëert wantrouwen.

Hoe slimmer de stad wordt, hoe 
groter de kans dat mensen er geen 
verantwoordelijkheid meer voor 
willen opnemen, omdat ze te veel 
op die slimme stad vertrouwen.  

(Peter De Graef )
63,9% ja — 36,1% nee

 Een app (een gratis programma-
tje op je smartphone) kan, zonder 
persoonlijke gegevens te kennen, 
in een slimme stad vertellen waar 
je een deelfiets kan vinden of waar 
er een parkeerplaats vrij is. Ook we-
genwerken kan je mijden.

Smart Cities zijn een aanslag op de 
privacy! (Philippe De Backer)

16,7% ja — 83,3% nee

 Privacy moet alleszins bewaakt 
worden. Maar als producten uit 
Sint-Andries wereldwijd worden 
ontdekt en gebruikt, dan vloeit de 
opbrengst ervan terug naar de wijk, 
als nieuwe jobs in een verbeterde 
wijk.

Een slimme stad heeft een SLIMme 
privacy-aanpak nodig: Systema-

tisch Lange Termijn Interdisci-
plinair Markt & Maatschappelijk 

ingebed. (Natalie Bertels)
89,7% ja  — 10,3% nee

 De identiteit van een stad bestaat 
uit vele elementen, zoals buurt-
winkels en streekproducten. In een 
Slimme Stad maken de stad, de win-
keliers en de ondernemers keuzes 
op basis van gegevens over het win-
kelgedrag en de vrijetijdsbesteding. 
Zo voorkomt men dat de straten er 
in elke stad hetzelfde gaan uitzien. 

In een Smart City is er ruimte voor 
eigen winkels en eigen producten. 

(Frank Bekkers)
88,4% ja — 11,6% nee 

Antwerpen heeft de ambitie om 
het grootste proeflabo van Euro-
pa te worden om technologieën 
uit te testen die de wereld beter 
maken. Tijdens een debatavond 
in de Thomas More Hogeschool 
in de Kronenburgstraat konden 
bewoners en specialisten onder-
staande meningen beoordelen. 
Dit zijn de resultaten.

Er moet dus nog veel worden na-
gedacht over hoe een Slimme stad 
moet zijn. Zowel door technici (de 
nerds), de overheid, academici 
(wat betreft privacy), maar vooral 
door de bewoners. Zij moeten hun 
wensen en kritiek laten horen. Een 
Slimme Stad moet niets uitbouwen 
wat de bewoners niet willen. Bewo-
ners moeten daarom meedenken. 
(GS)

Sneeuwtapijt op de Sint-Andries-
kerk en Entrepôt du Congo.
Foto: Tom Jespers.

Wil je graag actief meedenken over 
de Slimme Stad van de toekomst? 
Neem dan contact op met Nico Vol-
ckeryck nico@cityhappyning.be of 
tel 0496 25 97 45

Volgende maand plaatst men di-
gitale borden, sensoren, came-
ra’s en andere apparatuur in onze 
straten om de Slimme Stad uit te 
testen (kruispunten, slimme, vei-
lige straatverlichting …)

De stad is niet op zoek naar uw 
persoonlijke gegevens (bv. hoe 

of wanneer u zich verplaatst). 
Uw privacy blijft tijdens het hele 
project verzekerd. De stad krijgt 
daarvoor de hulp van experts van 
de KU Leuven.

Meer info op de Stuurgroep-
vergadering van woensdag 31 ja-
nuari 2018 om 20 u. in het coStA.

http://www.gazetvansintandries.be
mailto:info%40anthologie.be?subject=
http://www.anthologie.be
http://www.thislin.be
mailto:facebook.com/anthologietranslations/?subject=
mailto:facebook.com/anthologietranslations/?subject=
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opgefokt, doordat ze net aan de file 
in de Nationalestraat zijn ontsnapt, 
zodat er geen aandacht wordt ge-
schonken aan de nochtans duide-
lijke verkeersborden (woonerf, spe-
lende kinderen, max. 20 km/uur). 
Een buurtbewoner vatte het kern-
achtig samen: “Laat een woonerf 
een echt woonerf zijn. Nu is het hier 
een janboel, een autosnelweg langs 
onze voordeuren. In combinatie 
met een wandelboulevard.”

Ideeën oplijsten
De (mogelijk) probleemoplossen-
de suggesties rolden over tafel: 
“Affiches! Paaltjes! Rijrichtingen 
veranderen! Meer parkeerwach-
ters! Bloembakken! Die van de Rijke 
Beuckelaarstraat hebben het goed 
geregeld. Als onze straat is afgeslo-
ten met een bouwwerf, dan zitten 
wij ook goed, maar dat is geen per-
manente oplossing.”

Districtsvoorzitter Paul Cordy: 
“Ik herken de problematiek zeer 
duidelijk, want waar ik woon, heb 
ik er ook last van, maar zoiets raakt 
niet op 1, 2, 3 opgelost. We moeten 
heel doordacht te werk gaan, deels 
ook via de infrastructuur. Ook paal-
tjes moeten heel doordacht worden 
gezet. We moeten eerst alle ideeën 
oplijsten, testen aan de realiteit en 
dan uitvoeren.”

Nico Volckeryck pikte hier met-
een op in met zijn voorstel om de 
problematiek nauwgezet op te vol-
gen in de Stuurgroep Sint-Andries 
die telkens de laatste woensdag van 
de maand om 20 u. plaatsheeft in 
het coStA. Ook Woonzorgdirecteur 
Ann Houtmeyers was blij dat er 
zo’n helder beeld van de problema-
tiek werd geschetst. Nu de situatie 
opvolgen en voor oplossingen zor-
gen. Stuurgroep Sint-Andries gaat 
in 2018 een dossier opstarten   om 
samen met  experts en mogelijk ook 
universiteiten, een circulatieplan 
op poten te zetten voor de ganse 
Sint-Andrieswijk.
 (Guido Sanders)

Bogaardeplein

Nico Volckeryck, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries en Paul Struyf, onder-
voorzitter, nagelen symbolisch en in pure Lutherstijl ‘De 10 traktaten van 
de Stuurgroep Sint-Andries’ tegen de hoofdingang van de Sint-Andrieskerk.

Het Maarten Lutherplein is ons dus 
in onze maag gesplitst. Nog even 
in ’t kort waarom bewoners en de 
Stuurgroep Sint-Andries er niet 
mee akkoord gaan.

De Stuurgroep heeft er samen met 
de buurtbewoners 35 jaar lang voor 
geijverd om deze groene oase te 
beschermen tegen projectontwik-
kelaars. Bovendien heeft de heem-
kundige kring ‘Sint-Andrieskwartier 
Herleeft’ een 100% negatief advies 
gegeven. En Luther heeft nooit een 
voet in Antwerpen gezet. De ludieke 
protestactie tegen de inhuldiging 
van het plein heeft ruim de pers 
gehaald; dit in tegenstelling tot de 
inhuldiging zelf. De hele zaak krijgt 
trouwens nog een staartje. Aange-
zien er door bewoners bezwaar-
schriften zijn verstuurd aan de stad 
Antwerpen, die onbeantwoord zijn 
gebleven, heeft de Stuurgroep be-
roep aangetekend bij het provincie-
bestuur.

De reacties op de facebookpagi-
na van de Gazet van Sint-Andries 
bleven ook niet uit: ‘Volgende stap: 

alle straten worden in tweeën ge-
splitst en krijgen twee namen.’ – 
‘Luther was toch nooit in Antwer-
pen … Wie komt nu op zo’n idee 
hem een straatnaam te geven, een 
plein dan nog wel?’

‘Waarom een Antwerps plein 
voor deze onverzoenlijke joden-
hater?’ – ‘Wat heeft die mens voor 
Antwerpen bereikt dat hij moest 
beloond worden? En dan zwijgen 
we nog over de Beeldenstorm en de 
andere miserie die het gevolg zijn 
geweest van godsdienstoorlogen.’ – 
‘Dat plein heet al jaren Muntplein. 
Nu ineens moet dit van naam ver-
anderen? Bij de heraanleg van dit 
plein hadden ze misschien de naam 
kunnen veranderen, maar nu? Het 
is en blijft het Muntplein voor men-
sen die hier wonen.’ – ‘Belachelij-
ke toestand. Heb zelf een bezwaar 
ingediend met als voorstel om er-
gens een plaque of monument voor 
Luther op te richten. Ik vermoed 
dat er ergens druk is uitgeoefend 
omwille van promotie.’ – ‘Blun-
derplein is wel wat.’ (Stuurgroep 
Sint-Andries)

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
verf & decoratie 1
Scheldestraat 31-33
2000 Antwerpen

in ’t Stad in Hoboken

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

Vervolg van pag. 1

LUTHER(plein) krijgt een staartje
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Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

Studenten van de Hogeschool 
Thomas More, Campus National 
in de Kronenburgstraat enga-
geren zich op sociaal gebied op 
2 manieren: ondersteuning als 
‘omkaderaar’ van eigen studenten 
met een fysieke beperking of voor 
buurtbewoners uit onze wijk met 
o.a. bezoekjes aan eenzame bejaar-
den of huiswerkbegeleiding voor 
kinderen die dat nodig hebben, en 
ondersteuning van sociale projec-
ten. Een van die projecten is de be-
geleiding van wijkbewoners in de 
digitale (r)evolutie, m.a.w. mensen 
hulp bieden bij het bedienen van 
hun pc, tablet, gsm of smartphone.

Ruben Josson, student Toegepas-
te Psychologie, is vrijwilliger in 
Webpunt Sint-Andries in de Korte 
Riddersstraat 18. Dit webpunt is 
verbonden aan Zorgbedrijf Antwer-
pen. Hij zit er wekelijks in de cafe-
taria en helpt mensen met vragen 
omtrent hun gsm, tablet of pc (of 
een combinatie daarvan). Het zijn 
vooral bejaarden die langskomen, 
omdat zij de meeste vragen hebben 
bij de digitale (r)evolutie.

Ruben: “Ik heb ervoor gekozen 
om dit engagement aan te gaan, 
omdat technologie me nauw aan 
het hart ligt. Ik ben een technolo-

giefreak. Ik word spontaan verliefd 
op alles wat ermee te maken heeft. 
Mensen kunnen in de cafetaria bij 
mij terecht met alle mogelijke vra-
gen. Hoe een gsm instellen? Hoe 
foto’s uit powerpoints halen? Hoe 
muziek overzetten en beluisteren 
op tablets en hoe de apps Shazam of 
Spotify gebruiken. Ik krijg meestal 
vragen over smartphones. Soms 
help ik mensen met het installeren 
van nieuwe applicaties, soms leer 
ik hen nieuwe mogelijkheden bin-
nen applicaties die ze al kennen. 

Ik moedig de mensen aan om iets 
zelf te proberen. Als ze het graag 
hebben, schrijf ik een stappenplan 
uit. Mensen zijn vaak bang dat ze 
iets kapot gaan maken of dat ze iets 
kwijt zullen geraken. Maar dat zal 
meestal niet gebeuren. Eigenlijk 
wil ik de mensen geruststellen.

Zo kwam er iemand langs met 
haar smartphone. Ze kon er al vlot 
mee werken, maar gaf aan dat haar 
telefoonrekeningen vaak te hoog 
lagen. Dit kwam omdat ze vaak naar 
haar kennissen in Frankrijk belde. 
Ze vertelde dat ze door die hoge re-
keningen niet meer durfde te bellen 
naar haar kennissen en dat ze hen 
dan maar berichtjes stuurde via 
WhatsApp. Deze app is ontworpen 
voor hedendaagse smartphones en 

wordt vooral gebruikt om aan de 
hand van een internetverbinding 
met elkaar te chatten. Maar je kan 
via die app ook ‘gratis’ bellen. Dit 
was nieuw voor haar. Ze was enorm 
opgetogen dat ze dit van mij ge-
leerd had. Nu kan ze met een gerust 
hart weer telefoontjes naar Frank-
rijk plegen. 

Ik vind het een geweldig idee 
van de stad om met Smart City 
mee te willen gaan met de tijd. 
Tegenwoordig is alles digitaal en 
online betalen aan de kassa in de 
winkels kan je via smartphone of 
zelfs smartwatch, tenminste toch 
in Amerika. Het is niet ongevaar-
lijk, maar heel wat bedrijven, zoals 
Apple, Google en Amazon, geven 
al sinds enkele jaren heel veilige 
opties. Ik wil er graag mee voor zor-
gen dat iedereen, ook degenen die 
digitaal niet mee zijn, toch kunnen 
meestappen in deze evolutie. Zo 
draag ik ook mijn steentje bij aan 
deze wijk als Slimme Stad.

Ik ben zelf terug in Webpunt 
vanaf 26 maart 2018, elke maan-
dag van 14 tot 16 uur, maar andere 
vrijwilligers zijn aanwezig. Zie info 
onderaan.”
(Ruben Josson, student Toegepaste 
Psychologie, Thomas More)

Meer info op www.antwerpen.
be/nl/info/webpunt-sint-andries of 
www.webpunt.net waar je ook in-
teressante cursussen kan terugvin-
den zoals ‘Start met tablet’ of ‘Mai-
len en Cloud.’ Het is niet nodig om 
een afspraak te maken. Je kan ge-
woon langsgaan bij Webpunt in de 
Korte Riddersstraat 18 en je wordt 
altijd geholpen.

Het webpunt is open op maan-
dag van 13.30 tot 16.45 uur, op 
woensdag van 9.00 tot 12.45 uur en 
van 13.30 tot 16.45 uur en op don-
derdag van 13.30 tot 16.45 uur. Als 
je even wil bellen, dan kan dat ook 
naar het nummer 03 286 85 85.

Digitale vragen? Ruben is de Redder!

Ruben Josson maakt Frieda Proost (84 jaar, woont in een serviceflat in de 
Korte Riddersstraat) wegwijs in het beantwoorden van sms’jes.

Geplande werken in de wijk
De werken zijn als volgt voorzien 
(data natuurlijk onder voorbe-
houd):
Sint-Andriesstraat: tot juni 2018 
(rioleringswerken, daarna heraan-
leg)
Parking Steendok: 
december 2017 – ja-
nuari 2019 (aanleg 
parkeergarage 
onder zuidelijke 
deel van Gedempte 
Zuiderdokken)
De parking op de 
Cockerillkaai/
Sint-Michielskaai met in- en uitrit 
ter hoogte van de Scheldestraat 
is verplaatst naar een uitgebreide 
parking met oprijhelling ter hoogte 
van de Fortuinstraat, goed voor 
1000 parkeerplaatsen.
Hangar 19 op de Plantinkaai werd 
ontmanteld en wordt gerecu-
pereerd voor Spoor Oost en de 
Gedempte Zuiderdokken. 

De parking tussen de Goede-
hoopstraat en de Kromme-Elle-
boogstraat is uitgebreid met extra 
parkeerplaatsen zodat er nu zo’n 
1000 parkeerplaatsen ter beschik-
king zijn.

Marnix-
plaats: van zo-
dra vergunning 
rond is – juni 
2018 (heraanleg 
rijbaan in ge-
wassen beton; 
stoepen blijven 
liggen; ook 

vergroting van de groene midden-
zone)
Volkstraat van zodra vergunning 
rond is – juni 2018 (aanleg fiets-
stroken in beton, stoepen blijven 
steeds beschikbaar; in twee fases: 
eerst oneven zijde, dan even zijde; 
tram blijft rijden; autoverkeer en-
kel mogelijk in één richting, andere 
richting via omleiding)

Voordat het ModeMu-
seum in de Nationa-
lestraat in maart 2018 
zijn deuren sluit voor 
een 2 jaar durende 
renovatie, loopt er 
momenteel de laatste 
tentoonstelling ‘She 
walks in beauty,’ ge-
wijd aan de Belgische 
ontwerper Olivier 
Theyskens.

Het museum, dat ach-
ter de coulissen 25 
000 stukken (kleding, 
schoenen, accessoi-
res) in collectie heeft, 
kampt met plaatsge-
brek. Daardoor moet 
het telkens tussen 2 tij-
delijke tentoonstellin-
gen de deuren sluiten. 
Met een uitbreiding 

MOMU in startblokken voor MODE 2020

Nina Ricci by Olivier Theyskens F/W 2007-2008, Photo: Sybille Walter, Encens Maga-
zine, 2007 - Model: Hannelore Knuts - Styling: Haider Ackermann Hair & Make-up: Ca-
role Colombani

van 400 m2 kunnen ook perma-
nente tentoonstellingen worden 
gehouden. En sinds 2002 zijn er ook 
geen grootschalige onderhouds-
werken meer gedaan. 

Koen Kennis, schepen voor Toe-
risme: “De stad maakt minstens 4,5 
miljoen euro vrij om deze renova-
tie van de provincie Antwerpen te 
ondersteunen. De provincie plant 
in 2020 een modejaar ‘Mode 2020: 
Flemish Masters of Fashion.’ Het 
MoMu werkt dan samen met de 
stad Antwerpen om de Antwerpse 
mode nog meer op de internationa-
le toeristische kaart te zetten. Van-
daag wordt Antwerpen, naast New 
York, Londen en Parijs, door exter-
ne bronnen al vaak als een van de 
belangrijkste modehoofdsteden ter 
wereld genoemd. Het MoMu wordt 
geroemd omwille van zijn baanbre-
kende tentoonstellingen en zijn in-
noverende digitale werking.

Vlaamse Meesters
Haar bijzonder sterke reputatie als 
modestad geeft Antwerpen ook 
een enorm grote toeristische meer-
waarde. Het museum ontsluit het 
Antwerpse modeverhaal voor het 
grote publiek. Als stad Antwerpen 
vinden we het daarom belangrijk 
deze toeristische troef ten volle te 
ondersteunen. De voorlopige ra-
ming voor de bijdrage vanuit de 
stad bedraagt meer dan 4,5 mil-
joen euro, gespreid over de periode 
2017–2020. ‘Mode 2020: Flemish 
Masters of Fashion’ vestigt niet al-
leen internationaal de aandacht op 
het creatieve imago van Antwerpen 
als modestad, maar straalt ook af op 
de Vlaamse Meesters in de mode en 
op de hele creatieve sector in Vlaan-
deren. Bovendien staat het ook op 
de shortlist van hefboomprojecten 
binnen het thema ‘Vlaamse Mees-
ters’ van Toerisme Vlaanderen.”

Een ontdekkingsreis
De huidige tentoonstelling rond 
Olivier Theyskens is een ontdek-

kingsreis rond een van de meest 
intrigerende Belgische ontwerpers. 
Zelfs Madonna draagt creaties van 
hem. De tentoonstelling traceert 
zijn creatieve evolutie doorheen 
twintig jaar modewereld, zijn vak-
manschap en de verschillende sfe-
ren van zijn werk, van de donkere 
romantische kant van zijn vroege 
collecties die hem internationale 
faam opleverden, tot de nieuwe 
visie op couture die hij bij Rochas 
uittekende.

Meesterschap en talent
De tentoonstelling toont zijn mees-
terschap van patroon en textielbe-
werking bij Nina Ricci, zijn Ame-
rikaans avontuur bij ‘Theyskens’ 
Theory’ en de heropstart van zijn 
eigen label. Zijn uitstekend talent 
voor tekenen en zijn autodidacti-
sche manier van werken geven een 
scherp inzicht in de verschillende 
aspecten van de hedendaagse mo-
dewereld: van couture tot semicou-
ture en prêt-à-portercollecties.

 
Beeld en taal
De visuele ontdekkingsreis wordt 
geflankeerd door literaire stemmen 
die een tegenwicht bieden aan de 
overvloed van beelden, met name 
foto’s, films en tekeningen die het 
creatieve proces van deze buitenge-
wone ontwerper illustreren. Zo ook 
het gedicht ‘She Walks in Beauty’ 
van Lord Byron waarnaar de ten-
toonstelling wordt genoemd: ‘She 
walks in beauty, like the night…’ De 
Theyskens-muze verandert door-
heen de tijd: ze is romantisch, mys-
terieus, sterk en elegant, zowel oud 
als jong, maar ze gaat in schoon-
heid, waar ze ook gaat.
(GS)

Meer info
MoMu, Nationalestraat 28. De ten-
toonstelling loopt tot 18 maart 
2018. Open van dinsdag tot en met 
zondag van 10 u. tot 18 u.; elke 1ste 
donderdag van de maand tot 21 u.

Bij vertoon van deze krant aan de 
kassa krijgt u tot 31 januari gratis 
toegang tot de tentoonstelling.
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De Oever tussen de Hoogstraat 
en de Kloosterstraat heeft een 
grondige herprofilering gekre-
gen. Het beeld van Jacob Jordaens 
werd enkele meters verplaatst, 
zodat het vanuit de Hoogstraat 
een echte blikvanger wordt. De 
rijweg werd versmald, maar het 
blijft tweerichtingsverkeer. Voor de 
huidige bomen is er ondergronds 
een voor België unieke constructie 
gebouwd. Het district Antwerpen 
heeft hiervoor 100 000 euro extra 
op tafel gelegd.

Het fenomeen is gekend: boom-
wortels die door een te vaste onder-
grond of funderingen niet naar be-
neden kunnen groeien zoeken hun 
weg naar de oppervlakte en duwen 
de straatstenen naar omhoog. 

Eerst heeft men een ruimte uit-
gegraven en gevuld met betonnen 
pilaren die de rijweg moeten onder-
steunen. De ruimte tussen de pila-
ren is opgevuld met bomengrond 
die de wortels vrij laat groeien. 
Omdat de verharde rijweg op pijlers 
steunt, ondervindt deze nieuwe 
grond geen last van het gewicht van 
het zware verkeer erboven en blijft 
dus los en luchtig.

Het oude zand werd tot 2 meter 
diep weggegraven. Op de bodem 
werden 12 rijen van 98 tegels met 
een voet gelegd, waarop plastic bui-
zen van anderhalve meter werden 
geplaatst. In totaal meer dat 1750 
meter buizen! Bovenop de zuiltjes 
plaatste men plastieken koepeltjes. 
De 15 cm vrije ruimte onder de koe-
peltjes zorgt voor lucht en ruimte 
voor de wortels. De lucht kan er vrij 
circuleren, waardoor de wortels 
kunnen ademen en voeding opne-
men. Het voordeel is dat de wortels 
terug naar beneden groeien, als ze 
in contact komen met de lucht. Zo 
wordt het wegdek niet opgedrukt. 
Onder de koepeltjes zit ook het be-
wateringssysteem.

Daarop werd gewapend beton 
gestort dat de buizen mee opvult, 
waarna het asfalt werd gegoten.

 Aan de rioolputjes werden 
kraantjes gemonteerd om het re-
genwater naar de wortels te laten 
vloeien of bij vriesweer, wanneer er 
zout wordt gestrooid, het smeltwa-
ter te doen afvloeien in de riolen. 
Op die manier kunnen de bomen 
verder groeien, hoewel ze in een 
verhard wegdek staan. (tekst Guido 
Sanders – foto’s Tom Jespers)

Klimaatrobuuste heraanleg ‘den Oever’

1,7 kilometer buizen, gevuld met beton, ondersteunen de rijweg boven de 2 meter uitgegraven ruimte, opgevuld met 
nieuwe bomengrond.

Plastic koepeltjes steunen op de pilaartjes om 15 cm vrije ruimte te behouden voor luchtinvoer in de bomengrond. 
Drainagebuizen zorgen voor water.

Een betonlaag wordt uitgevlakt op het metalen vlechtwerk dat ter versteviging rust op de plastic koepeltjes.

Zo kan het ook
Bij de heraanleg op de Oever zag de 
toekomst er voor één boompje erg 
twijfelachtig uit. Toch kreeg het 
een nieuwe plaats aan de overzij-
de. (TJ)

Boompje in de weg

Boompje terug

Boompje weg

Zit je soms plannen te maken, 
te dromen of te sakkeren aan 
de keukentafel of de cafétoog? 
Kom dan naar de maandelijkse 
vergaderingen van de Stuur-
groep Sint-Andries. Daar wor-
den alle problemen van de wijk 
behandeld en nieuwe plannen 
gesmeed: elke laatste woensdag 
van de maand om 20 u. in het 
coStA, Sint-Andriesplaats. Twij-
felen of reserveren hoeft niet. 
Gewoon aanschuiven aan tafel.

Wereldverbeteraars 
(M/V) gezocht

En dit is het resultaat. De dertig 
ton zware sokkel met het beeld van 
 Jacob Jordaens is enkele meters naar 
rechts verschoven zodat het beter 
zichtbaar is vanuit de Hoogstraat. 
Wandelaars worden nu aangtrokken 
om door te wandelen naar de Oever 
en de Kloosterstraat.
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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

ONVERWACHTS OVERLEDEN

Het aangekondigde Kerst-Advent-
concert van zondag 10 december 
2017 in de Sint-Andrieskerk is door 
het onverwachtse overlijden van 
Pieter Vis niet kunnen doorgaan. 
De hoogmis om 10.30 uur is die 

zondag vervangen door een her-
denkingsmis. Pieter Vis heeft in de 
Sint-Andrieskerk talrijke concerten 
verzorgd die steeds gewaardeerd 
werden door een talrijk publiek.

VIERVOETERS

Brief van 
Sofie van 

’t Stad Leest 
aan haar 

windhond

Liefste Poppy
Je woont nu 5 jaar bij ons en in al 
die tijd ontving je nog nooit post 
van mij, hoewel ik bekend sta als 
een fervent brieven- en kaarten-
verstuurder. Hoog tijd dus dat ik 
me ook eens schrijvend tot jou 
richt! Wij adopteerden je, toen je 1 
jaar oud was. Je kwam uit Frank-
rijk en had een beetje een nare tijd 
achter de rug. Ik durf je gerust te 
bekennen dat ik jou beschouw als 
de beste vriend die ik ooit had. En 
zeker zal ik het misschien nooit we-
ten, aangezien je niet praat, maar ik 
denk dat het wederzijds is.

Zonhond
Je bent een kleine zwarte whippet, 
een soort windhond, maar zelf haat 
je wind. ‘Zonhond’ zou een betere 
naam zijn, volgens een van je vele 
kleine fans. Je houdt immers van 
de zon. En van zonnen, als je een 
vrije dag hebt, want de rest van de 
tijd ga je gewoon werken, zoals de 
meeste mensen. Je werkt in onze 
boekenwinkel. Voor kost en in-
woon, zeg maar. Zwaar is je taken-
pakket daar niet. Je af en toe laten 
aaien door een enthousiaste klant. 
Of wat aandacht geven aan een 
winkelende hond.

Poppy van de boekenwinkel
Op werkdagen lopen we samen 
van ons huis in Borgerhout, door 
het Stadspark, naar onze winkel in 
de Sint-Andrieswijk. Die weg ken 
je van buiten. Onderweg worden 
we soms nageroepen door kleine 
stemmetjes: “Kijk daar, mama, 
Poppy van de boekenwinkel.” Je 
bent een beetje een ster, met een 
hele schare fans, voornamelijk in 
de leeftijdsgroep 4- tot 10-jarigen.

Ik denk echt dat je houdt van 
Sint-Andries, net als ik. Het is in 
ieder geval onze tweede thuis. Je 
brengt er vaak meer tijd door dan 
daar waar je woont: boodschappen 
doen bij Jespers, waar iedereen je 
kent, een terrasje doen op de Vrij-
dagmarkt, rollen in het gras op het 
Muntpleintje… En zo werd je, hoe-
wel geboren op het Franse platte-
land, de afgelopen 5 jaar beetje bij 
beetje een echte stadshond. Liefste 
Poppy, ik hoop dat je gelukkig bent. 

heel veel liefs, Sofie

Lees al het 
nieuws uit 
de wijk
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Hoe de Fierensblokken de Fierenshoven worden

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

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

Zondag gesloten

De werkgroep ‘Fierensblokken’ 
werd door Keith Baert samen met 
Wim Harkx en Marijke Brouwer op-
gericht met als bewonderenswaar-
dige missie de Fierensblokken te 
laten renoveren in plaats van ze af 
te breken. Het was een moeizame 
strijd. Maar hij is gewonnen. Reeds 
in 2018 starten de verbouwingen in 
de Fierensblokken, met eerst het 
saneren van de bodem. 

Hoog tijd dus om kennis te maken 
met de architecten: hoe ervaren en 
benaderen zij de Fierensblokken. 

We gingen hiervoor naar Rot-
terdam om ons oor te luisteren te 
leggen bij architecten Ninke Happel 
(nh) en Joris Molenaar (jm) die hun 
architectenkantoren Happel Corne-
lisse Verhoeven en Molenaar&Co 
vertegenwoordigen.

Nieuw leven 
NiNke Happel: Ruim anderhalf jaar 
geleden zag ik de oproep voor de 
aanbesteding voor de Fierensblok-
ken. Als bureau zijn wij heel erg ge-
interesseerd in het geven van nieuw 
leven aan bestaande gebouwen; we 
doen amper nieuwbouw. We vinden 
het juist uitdagend, als we moeten 
reageren op bestaande gebouwen. If 
you can’t beat them, join them. We 

werken vaak in België, dus ik belde 
meteen Joris uit Rotterdam die o.a. 
het Justus Van Effenblok van de 
sloop heeft gered en er in 2016 een 
prestigieuze award mee gewonnen 
heeft. Joris heeft veel ervaring met 
dat soort moeizame ontwerpen. 
Toen we ter plekke gingen kijken, 
toen waren we ...
Joris MoleNaar: ... toen waren we 
op slag verliefd op en tegelijkertijd 
verbaasd over wat we aantroffen. 
Zo mooi heb ik zelden een gebouw 
gezien dat er na jaren verwaarlo-
zing nog zo goed uitzag. Het was 
echt ongelooflijk.
NH: De basis is hartstikke goed, ook 
de allerlaatste in dat genre.
JM: Inderdaad, want in de Kloos-
terstraat zijn deze drastisch ge-
renoveerd. En soms tref je blokken 
aan die vanbinnen volledig zijn 
uitgeleefd en met verf op de bakste-
nen gevels. Blokken worden soms 
gruwelijk gerenoveerd.
Filip Deslee: Het financiële plaatje 
moest ook kloppen, er moest ge-
noeg opbrengst uitkomen.
JM: Soms is het gewoon een telmo-
del en dan zegt de opdrachtgever 
dat er zoveel kamers met die groot-
te in moeten. Er is geen compromis 
mogelijk. En ongeacht wat het is, 
wordt er dan niet gekeken naar het 

gebouw; er wordt alleen gekeken 
naar de opbrengst. Maar toen we in 
de Fierens kwamen, dachten we ge-
woon… WOW.
NH: Alles zit er nog in!
JM: En zo’n luxe en degelijk ge-
maakt: de mooie tegelvloeren 
(n.v.d.r.: speciaal voor dit project 
ontworpen door Fierens), die art 
deco en die bakstenen modernis-
me-uitstraling.
NH: Dat maakte het voor ons met-
een duidelijk dat we Fierens de weg 
moesten laten wijzen. Wij moes-
ten gewoon maar volgen. Je hoeft 
alleen maar een deuropening te 
maken. Dan kun je de gangen met 
elkaar verbinden en heb je een 
groter appartement. Het leuke is 
dat aG Vespa de wens had om voor 
gezinnen te bouwen, voor de mid-
deninkomens, dus wat grotere ap-
partementen. En de hoeveelheid 
meters die ze vroegen, konden we 

heel mooi realiseren door 2 appar-
tementen samen te voegen tot één 
groter appartement.

Weense hoven
JM: Fierens wist heel goed wat hij 
deed: hij verwijst naar traditie-ar-
chitectuur uit die tijd, zoals de 
Weense hoven (n.v.d.r.: woonblok-
ken van vijf tot tien bouwlagen 
rond gemeenschappelijke binnen-
koeren). Dus maken we op de be-
gane grond duplexen. Dan wonen 
de gezinnen aan een HOF. In het 
ontwerp kan je zien dat we met 
kleine ingrepen bij de gelijkvloerse 
terrassen en ramen de borstwering 
weghalen, zodat je van binnenuit 
contact krijgt met de Hof. We willen 
eveneens dat beeld dat er toen in 
het midden stond, terugplaatsen. 
Alle bestaande winkelpanden in de 
Nationalestraat en de Kronenburg-
straat blijven behouden.

Fierenskleuren
NH: We hebben er ook op gewe-
zen dat een aantal zaken al aan 
het vervallen zijn, en dat het nu 
ook het moment is om daarvoor te 
gaan zorgen. In samenspraak met 
aG Vespa hebben we de nikkelen 
huisnummers en bronzen brieven-
bussen veilig laten opbergen bij aG 
Vespa. We moeten redden wat er te 
redden valt. In de binnentuin gaan 
we werken met het tegelpatroon, 
zoals Fierens het binnen deed. We 
maken een soort grote stadskamer. 
Het belangrijkste is dat we ze niet 
meer de FierensbLOKKen noemen, 
maar de FierenshOVen.

Het idee is om een gemeen-
schappelijke vloer toe te voegen, 
om in de Van Craesbeeckstraat 
meer ‘een gevoel van een hof’ te 
maken met groen. Je moet er wel 
verkeer blijven toelaten. Maar je be-
komt wel de aaneenschakeling van 
het ‘hofgevoel’ waar kinderen kun-
nen spelen, waar ruimte voor ont-
moeting is enz. Het lijkt ons leuk 

om bankjes en kinderspeeltuigen 
in de Fierenskleuren te schilderen 
(paars-bordeaux).

‘Den Hoek’
JM: Het gebouw heeft ook een 
prachtige ligging, maar Fierens 
heeft nooit die hoek kunnen afma-
ken.
NH: Aan ons de eer om eindelijk 
‘den hoek’ op te vullen. De nieuwe 
hoek moet een soort sluitstuk zijn. 
We vonden het ook goed om vanuit 
de Nationalestraat een extra poort 
te maken in de nieuwe hoek, die 
dan ook weer die andere bestaande 
poorten gaat verbinden. Het leuke 
is dat er een soort flirt met Fierens 
ontstaat. Omdat Fierens aan de Kro-
nenburgstraatzijde de gevel sym-
metrisch heeft ontworpen en aan 
de zijde Nationalestraat nog niet, 
maken wij die symmetrie af met het 
nieuwe ontwerp van het hoekpand.
(Keith Baert voor de werkgroep 
Fierensblokken) (Foto’s vallen onder 
het auteursrecht van de architecten)

Architectenbureau van Joris 
Molenaar: www.molenaarenco.
nl | Architectenbureau van Ninke 
Happe: www.hcva.nl | Verzamel-
pagina over de Fierensblokken: 
fierens-blokken-antwerpen.
tumblr.com | Projectpagina aG Ves-
pa: www.agvespa.be/projecten/
fierensblokken | Projectpagina Ant-
werps: www.antwerpenmorgen.
be/projecten/fierensblokken/over. 
Meld je aan op www.facebook.
com/fierensblokken

Voorontwerp binnenhof met rechts 
de terugkeer van het originele beeld 
van G. Pierre uit 1940.
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Het Jokke Schreurs Quartet speelt 
bewerkingen van en improvisaties 
op thema’s uit het oeuvre van Wan-
nes Van De Velde.

Warme Boekenavond
Donderdag 8 maart • 20 uur • gratis
Onze literaire huisgenoot de daGen 
organiseert in het coStA een Warme 
Boekenavond, waarin het leesleven 
van een auteur of bekende lezer 
centraal staat.

Vrijheid, een illusie of bestaat 
ze echt? - Betonnen Jungle
Zondag 11 maart • 15 uur • gratis
Met veel enthousiasme en spelple-
zier presenteren de spelers van to-
neelgroep Betonnen Jungle hun al-
lerlaatste zelfgemaakt toneelstuk.

Ideale maten - Frank van Erum 
& Pieter Bamps
Zondag 18 maart • 15 uur • 8|10|2 euro, 
matinee met taart en koffie
Echte vriendschap is schaars maar 
toch nog hier en daar te vinden. 
Frank van Erum en Pieter Bamps 
zijn zo een zeldzaam duo ideale 
maten. 

Januari

DANShappYning
Zondag 14 januari • 13.30 uur • gratis
danShappYning is een ontmoeting 
tussen improviserende dansers en 
muzikanten.

Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 17 januari • 19 uur • gratis, 
inschrijven verplicht

Warme Boekenavond met 
Anne Provoost
Donderdag 18 januari • 20 uur • gratis
Onze literaire huisgenoot de daGen 
organiseert in het coStA een Warme 
Boekenavond waarin het leesleven 
van een auteur of bekende lezer 
centraal staat. 

Iedereen zingt! (6+)
Zaterdag 20 januari • 13.30 uur • gratis
Hou je van muziek? Vind je zingen 
leuk? Kom meedoen!

Jelle & Clara Cleymans in 
Naakte aap
Vrijdag 26 januari • 20 uur • 10|12|2 euro
Broer en zus Jelle en Clara Cley-
mans staan voor één keer samen op 
de planken om jullie van een unie-
ke avond te voorzien.

Gouden Neus
Zaterdag 27 januari • 20 uur • gratis, 
verplicht inschrijven
De Stuurgroep Sint-Andries reikt 
elk jaar Gouden Neuzen uit aan per-
sonen of organisaties die zich heb-
ben ingezet voor de wijk.

Februari 

Doek - Katelijne Verbeke en 
Daan Hugaert
Zaterdag 3 februari • 20 uur • 8|10|2 
euro

Programma

Info en tickets
co Sint-Andries

Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen

03 260 80 50

Niemand wil meer met Richard 
werken want Richard is de beli-
chaming van de clichéacteur. Hij 
drinkt, speelt op café voor onbegre-
pen kunstenaar, is narcistisch, me-
galomaan en strontvervelend.

Stof - Het wolk (4+) 
Zondag 4 februari • 15 uur • 4|6|2 euro
‘Stof’ is een beeldende voorstelling 
voor kinderen vanaf 4, over een 
kleurrijke wereld vol avontuur. 

DANShappYning
Zondag 11 februari • 13.30 uur • gratis
danShappYning is een ontmoeting 
tussen improviserende dansers en 
muzikanten.

Sport- en cultuurweken
Maandag 12 tot vrijdag 16 februari • van 
10 tot 16 uur • 60|11 euro
In samenwerking met Buurtsport, 
de jeugddienst en het district Ant-
werpen zijn er tijdens schoolvakan-
ties in het coStA leuke sport- en cul-
tuurweken voor kinderen tussen 6 
en 12 jaar!

Op stap met coStA naar Tilburg
Zaterdag 24 februari • 9 uur • 8 euro
Start ticketverkoop op dinsdag 23 
januari om 10 uur!

Maart

Wannes in jazz - Jokke Schreurs Quartet

Zondag 4 maart • 15 uur • 10|12|2 euro, 
matinee met taart en koffie

© Frederic Picard

BASTENIE
Speelautomaten

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

NV

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

Iedereen zingt

Ideale maten

Katelijne Verbeke 
en Daan Hugaert

Jokke Schreurs Quartet

cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Sluitingsdagen
Van zaterdag 23 december tot en 

met maandag 8 januari 2018
Krokusvakantie van maandag 12 tot 

en met zondag 18 februari 2018

Openingsuren Foyer
Dinsdag tot vriidag

van 10 tot einde activiteiten
Zaterdag 

van 9 tot einde activiteiten
Zondag en maandag gesloten

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Verborgen muzikale schatten
Maandelijks lecture-concert met 
lunch in de multifunctionele Cam-
pus National (Kronenburgstraat 
62). De Trouvaillesconcerten bren-
gen verborgen 18de eeuwse mu-
zikale schatten van onze Koeken-
stad. We kennen onze beroemde 
Antwerpse schilders, maar niet 

de vele muzikanten uit diezelfde 
periode. Terra Nova lectures con-
certs zijn een dynamische combi-
natie van een concert en een live 
interview. David Vergauwen en 
Vlad Weverbergh loodsen je moei-
teloos doorheen de Antwerpse 
18de eeuw.
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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
03 233 62 73

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen

HISTORISCHE INWONERS

Blinde Mus werd als zoon van 
Petrus Lenaerts en Anna Elisabeth 
Francken op 29 september 1862 
geboren op een boerderij niet ver 
van het soldatenkamp te Bras-
schaat. Zijn officiële voornaam was 
Wilhelmus.

Reeds bij de geboorte was hij blind. 
Vurige gebeden en vele bedevaarten 
naar Scherpenheuvel hielpen niet: 
Wilhelmus bleef blind. Alle zorg van 
vader Peer en moeder Betteken ging 
dan ook naar Wilhelmus en minder 
naar de drie meisjes van het gezin. 
De ouders van Blinde Mus hadden 
het niet breed en ze moesten hard 
werken om hun vier kinderen be-
hoorlijk te kunnen opvoeden. 

Peer verkocht aan de soldaten 
van het kamp fruit, visjes, koeken, 
veters en schoenblink, tabak en si-
garetten en enveloppen en schrijf-
gerief.

Mus groeide op als een gezond 
jongetje. Enkele jaren later stierf 
vader Peer na een druipnatte bood-
schappentoer. Moeder Betteken 
moest nu alleen de kost voor het ge-
zin verdienen door te wassen voor 
de soldaten. Maar dit werk bleek te 
weinig op te brengen en ze moest 
elke week een geringe vergoeding 
van een halve frank gaan ontvan-
gen van de gemeente.

Muske werd groter en werd de 
spot van de dorpskinderen. Zo 
brachten ze hem eens tot aan de 
rand van een gracht en ze lieten 
hem toen alleen verdergaan, zodat 
hij erin viel. Of ze leidden hem tot 
juist voor een muur en lieten hem 
dan aan zijn lot over, zodat hij tegen 
die muur aanbotste en zich bezeer-
de. Maar als de kinderen sprookjes 
vertelden, luisterde hij stralend en 
met veel aandacht naar hen.

Toen Mus zestien jaar was, trok 
hij de blaasbalg of draaide hij de 
slijpsteen van de smid van het dorp. 
Op een zondag zat hij met de zoon 

van de smid in de dorpsherberg ‘In 
de Ploeg’ een pint bruin bier te drin-
ken, toen de landschapsschilder 
Theodoor Verstraete hem opmerk-
te en hem voorstelde mee naar de 
stad te gaan en voor hem te pose-
ren. Mus zou ook zijn boodschap-
pen moeten doen.

Hij nam afscheid van zijn moe-
der en trok naar Antwerpen, waar 
hij van schilder Verstraete een har-
monica kreeg en een bakje om met 
lucifers te leuren. Hij hing dit bak-
je met een lederen riem over zijn 
borst en trok met ‘stekjes’ straat in 
en uit. 

Op zekere dag werd hij door een 
politieagent van landloperij beticht 
en hij kwam in de gevangenis van 
de Begijnenstraat terecht. De rech-
ter veroordeelde hem tot zes maan-
den verblijf in Hoogstraten. Na een 
paar dagen werd Mus echter vrijge-
laten op voorspraak van de kunst-
schilder Theodoor Verstraete, Peter 
Neulens en Frans Simons. Nu kon 
hij weer gaan venten met lucifers. 

Mus leerde toen zijn harmoni-
ca bespelen, enkel op het gehoor. 
Toen hij zijn instrument beter be-

heerste, liep hij de herbergen af, 
zette zich op zijn harmonicadoos 
naast de toog en speelde typisch 
Antwerpse straatdeuntjes. Met een 
oesterschelp haalde hij de munt-
stukjes van de klanten op. Stilaan 
werd Mus gevraagd om op bier-
avonden en op mosselfeesten met 
zijn harmonica de stemming te ver-
hogen. In 1885 kreeg hij zelfs een 
plaatsje om op de Wereldtentoon-
stelling te spelen.

Blinde Mus was zeer zuinig en 
spaarde zijn rondgehaalde centjes. 
Op een dag stelde een vreemdeling 
hem voor om samen een bierhan-
del te beginnen. Mus was uitermate 
gelukkig en vertrouwde de vreem-
deling al zijn zuur gespaarde cent-
jes toe. De man liet Mus echter in de 
steek en ging er met het geld van-
door. Dat kwam voor Mus bijzonder 
hard aan. Hij besloot toen op zon-
dag de kerkgangers bij het verlaten 
van de kerkgebouwen zijn lucifers 
te koop aan te bieden.

Mus trok zich het lot van de an-
dere blinden aan en werd actief lid 
in de blindenvereniging. Zo kwam 
hij in contact met leden van liefda-
digheidsorganisaties die hem vroe-
gen de loten van hun tombola’s te 
verkopen. Voor elk verkocht boekje 
loten kreeg hij een broodkaart. Hij 
werkte zo hard dat hij na een week 
ongeveer vijftig broodkaarten aan 
armen kon uitdelen. In de kranten 
van die tijd las men ook berichten 
van omhalingen voor goede wer-
ken die door Wilhelmus Lenaerts 
georganiseerd werden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
woonde Mus boven een herberg 
in de Lange Beeldekensstraat. Hij 
leurde toen met dagbladen in de 
Carnotstraat. Maar dit duurde niet 
lang, want jaloerse kennissen kre-
gen het voor mekaar dat hem het 
verkopen van die gazetten verbo-
den werd.

Blinde Mus stierf in de Wolstraat 
op 2 november 1929 in het huis 
waar hij toen woonde. De herinne-
ring aan hem bleef echter in de Ant-
werpse binnenstad voortleven. 
( Sint-Andrieskwartier  Herleeft!)

Blinde mus

(tekening: Nico Parassiadis)

This Lin … Een Sint-Andriezenaar 
die deze naam hoort, zal de beden-
king maken dat die niet-Antwerps 
klinkt, en dat klopt. Lin is een 
Chinese naam, die bos betekent. 
In het Vlaams zou dat Van den 
Bosch kunnen zijn. Toch is er een 
link met Sint-Andries. Suzanna 
Cuypers, die als baby van het Zuid 
naar Sint-Andries verhuisde, trok 
na haar middelbare studies niet 
naar China voor een jaar, maar naar 
San Diego in het uiterste zuiden 
van California.

Daar leerde ze de Taiwanees Howie 
Lin kennen. Na een jaar geografie-
studies in Amerika, kwam ze terug 
naar België om haar universitaire 
studies aan de Universiteit Gent 
aan te vatten. De zomer die daarop 
volgde, trok ze weer naar San Die-
go, waar Howie zijn Master of Busi-
ness Administration nog moest 
afwerken. Suzanna zag het niet 

meer zitten om terug naar België 
te komen en begon een opleiding 
aan UcSd (de Universiteit van Cali-
fornië in San Diego) om Engelse les 
te geven als vreemde taal. Met dit 
diploma kon ze makkelijk aan de 
slag in Taiwan, zodra Howie was af-
gestudeerd en terug naar zijn land 
moest. Ondertussen waren ze ook 
al getrouwd.

Suzanna trok samen met Howie 
naar Taiwan. Ze vond er al snel een 
job als lerares Engels. Ze had er heel 
gevarieerd werk, zoals cursussen 
schrijven en verbeteren, het instap-
niveau van studenten bepalen, on-
line lesgeven, gastcolleges geven, 
examens en speechwedstrijden 
jureren, taalkampen begeleiden 
en promotiefilmpjes maken. Toch 
begon de ‘goesting’ om landmeter 
te worden steeds meer te kriebelen 
en na 2,5 jaar wonen en werken in 
Taiwan, hakte ze de knoop door en 
kwam terug naar België om haar 
studies geografie af te werken en 
landmeter te kunnen worden.

Tijdens haar verblijf in Taiwan 
werd ze helemaal verliefd op de 

Aziatische cultuur en gewoonten. 
Vooral de eetcultuur en de geva-
rieerde gerechten mist ze als ze 
in België is. In Taiwan kookt bijna 
niemand thuis. Als je ’s morgens 
opstaat, ga je even naar bui-
ten. Overal vind je eetstalle-
tjes. Je hoeft niet ver te gaan 
om je ontbijt te kiezen, mee 
te nemen en thuis of onder-
weg op te eten. ’s Middags ga 
je met je collega’s iets eten en 
’s avonds ga je langs een of 
andere straatkeuken op weg 
naar huis voor je avondeten. 
Typisch Taiwanees is ook milk 
tea, thee met melk en meestal 
ook suiker. Dit is ook Suzan-
na’s favoriet.

De familie Cuypers uit het 
Antwerpse Sint-Andries ging 
natuurlijk ook eens een kijk-
je nemen naar hoe het er met 
hun dochter op dat kleine ei-
land aan de andere kant van 
de wereldbol aan toeging. In 
veertien dagen tijd reisden ze he-
lemaal rond. Geen wonder dat Su-
zanna er met haar interesse in geo-

grafie zo goed haar draai vond. Een 
grillig vulkanisch gebergte deelt 
het eiland van noord naar zuid in 
twee, met veel natuur aan de ruige 
oostkant en drukke, dichtbevolkte 

steden aan de vlakkere westkant. 
Ze maakte zelfs de hevige aardbe-
ving die Taiwan vorig jaar teisterde, 

van dicht bij het epicentrum mee. 
En dat was niets vergeleken met de 
tyfoons die elke zomer over het ei-
land razen.

In Taiwan bezochten ze vele mu-
sea met antieke Chinese juwe-
len en kunstvoorwerpen. De 
Taiwanezen zijn erg handig en 
houden van felle kleuren en 
grillige vormen. Ondertussen 
was mama Anne druk bezig 
met het in elkaar knutselen 
van juweeltjes. Na een reis 
naar Taiwan, kwam al vlug de 
inspiratie om hedendaagse 
halskettingen, armbandjes en 
oorbellen te ontwerpen met 
Aziatische invloeden. Suzan-
na en haar jongere zussen Ce-
line en Iris voelen de inspiratie 
mee opborrelen en brengen 
nieuwe ideetjes aan. Deze ori-
ginele inbreng zorgt voor een 
gevarieerd aanbod met hier 
en daar een Aziatische inslag. 
Wil je meer weten over de ac-

tiviteiten van dit gezin uit Sint-An-
dries, neem dan een kijkje op www.
thislin.be (Anne Vaeck)

This Lin

KINDERBOEKENHOEKJE

Voor de kortste, donkerste, maar 
ook gezelligste dagen van het jaar 
diep ik met plezier iets nostalgisch 
op. ‘Kan ik er ook nog bij?’ is een 
al wat ouder prentenboek met 
aandoenlijke aquarelprenten, 
waar de allerkleinsten onder ons 
naar hartenlust bij zullen kunnen 
wegdromen. 

Het eenvoudige verhaal is 
een bewerking van een Russisch 
sprookje door de Nederlander Loek 
Koopmans, internationaal gevierd 
illustrator en kunstenaar. Zijn 
kleurrijke aquarellen maken dit 
tot een klassiek prentenboek, in de 
beste zin van het woord. 

Als een oude houthakker in het 
winterse bos een van zijn wollen 
wanten verliest, veroorzaakt dat 
daar heel wat beroering. Alle bos-
dieren, groot en klein, van muisje 
tot beer, zien immers in die want 
een heerlijk warm holletje om in te 
schuilen voor de kou. 

Als het hondje van de oude man 
op zoek gaat naar de verloren want, 
kan het z’n oogjes amper geloven! 

Dit is een hartverwarmend pren-
tenboekje uit de oude doos waar 
kleutertjes veel plezier aan zullen 
beleven. Een winters verhaal, over 
gezelligheid en delen. Met veel 
sneeuw en schattige diertjes is het 
helemaal geschikt voor deze tijd 
van het jaar. Kruip alvast maar lek-
ker samen op de bank!
(Sofie van ’t Stad Leest)

Huwen in Taiwan is vooral veel romantiek, wat 
ook terug te vinden is in haar ontwerpen.
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— Woon je hier graag?
— Absoluut. Hier wil ik oud wor-
den. 
— Wat vind je tof aan deze wijk?
— Het feit dat het hier als een dorp 
voelt, een dorp in de stad. Het is 
hier ook rustig. Ook de mensen 
heb ik graag. Verschillende soorten 
mensen wonen hier in de wijk, van 
de politieagent tot het oude vrouw-
tje met haar ‘Fifike’. Zeker met ons 
winkeltje kent iedereen ons en zegt 
iedereen goedendag. 
— Wat is je favoriete plek in de 
wijk?
— Het pleintje vind ik eigenlijk echt 
gezellig. Aan de Schelde zit ik ook 
heel graag. Maar sinds ik een kind 
heb, vind ik dat wat onvei-
lig. Je valt zo de Schelde in. 
Ook het speeltuintje tussen 
de sociale woningen vind ik 
heel gezellig. Dat lijkt wat 
op Teletubbieland. 
— Ken je de geschiedenis 
van deze wijk?
— Iets wat vele mensen van 
Sint-Andries niet weten is dat er 
vroeger elk jaar altijd een grote 
groep straatartiesten kwam. Die 
parkeerden hun bussen hier aan de 
Schelde. Vooral eind jaren 90 waren 
er heel veel. Jammer genoeg heb-
ben ze die allemaal weggejaagd. 
Mensen hebben daar ook geen aan-
dacht meer voor. YouTube heeft 
hier veel mee te maken. Ze hebben 
alles al gezien op het internet. En 
tegenwoordig hebben ook niet veel 
mensen nog centen in hun zakken. 
Enkel nog een bankkaart.

— Vind je het hier nog altijd de Pa-
rochie van Miserie?
— Voor een deel wel en voor een 
deel ook niet. Je hebt hier tegen-
woordig ook heel wat mensen met 
geld. Dus die grote miserie is zowat 
aan het wegebben. Toch heb je hier 
ook nog miserabele mensen, men-
sen met geldproblemen en psy-
chologische problemen. De hoge 
huishuur heeft bijna alle miserabe-
le mensen ‘weggepusht’. Eigenlijk 
vind ik dat een beetje verkeerd. 
— Neem je deel aan buurtactivitei-
ten?
— Ja, maar ik vind zelf dat ik dat 
nog meer mag doen. Ik ga wel naar 
het kindertheater in het coStA en 
in Multatuli ga ik wel eens feesten. 
En als er iets op het plein te doen is, 
ben ik ook van de partij. Maar soms 
mis ik dingen en denk ik: Ah, daar-
aan had ik toch ook willen mee-
doen. Bijvoorbeeld de film over de 

buurt, een tijd gele-
den. Ik denk wel dat er 
genoeg te doen is in de 
wijk. 
— Ken je veel buren?
— Heel veel. Van alle 
slag. Van rijk naar arm. 
Wit en zwart. Soms 

zeggen mensen ‘Hallo’ tegen mij en 
weet ik niet meteen wie dat weer 
juist is. Ik kan ook rekenen op de 
buren. Met onze verhuis bijvoor-
beeld. 
— Wat zou je graag verbeterd zien 
in de wijk? 
— Ik ben nieuwsgierig naar de plan-
nen voor het plein. Op het plan is 
die treurwilg weg en dat is jammer. 
Een beetje meer groen zou goed 
zijn. Het is leuk dat er honden zijn, 
maar ze mogen niet vrij kakken en 
pissen, zodat ons Loesje niet in de 
kak trapt tijdens het spelen.

— Ken je de pastoor van deze 
buurt?
— Niet persoonlijk, maar ik heb 
hem al wel gezien. Ik ben katholiek 
opgevoed en ik moet zeggen dat die 
kei goed kan preken. Dus ik snap 
dat hij een populaire pastoor is. In 
de kerk hangt er zelfs een boksbal. 
Als je iets moet uitvechten met God 
of ik weet niet wie, dan mag je op 
die bokszak slaan. Er worden ook 
tentoonstellingen in die kerk ge-
houden. Zo was er een tentoonstel-
ling over religieuze tattoos.

— Wat is het zotste, mooiste of ont-
roerendste verhaal dat je hebt uit 
deze wijk? 
— In de zomer was hier een feestje 
dat de pastoor en Charissa hadden 
georganiseerd. Het was een soort 
van verbintenisfeest; Wijk4Lo-
ve heette dat feestje. Dat was echt 

prachtig! Iedereen bracht zelf iets 
mee: slingers, een hangmat, eten … 
Heel die dag zat vol liefde en ieder-
een heeft zich zot geamuseerd, jong 
en oud. Tot 11 uur ’s avonds was er 
een dj. Keihard dansen en niks ne-
gatiefs. De liefde droop er echt af. Ik 
heb er zelfs een film over gemaakt. 

Grootste talent
— Wat is jouw grootste droom?
— Dat heel mijn gezin gezond blijft 
en dat wij ons leven goed kunnen 
leven.

— Wat is jouw grootste talent?
— Zeg, dat zijn wel moeilijke vra-
gen, hé! Maar mijn grootste talent 
is, denk ik, dat ik een goed mens 
ben. Ik zou ook willen zeggen dat 
mijn kunst mijn grootste talent is, 
maar dit is toch veel belangrijker. 
Ik kan heel goed mensen op hun ge-

mak stellen, snel connectie maken, 
warm zijn, goed zijn.
— Hoe lang doe je dat al?
— Van in mijn pubertijd, denk ik, 
want ervoor plaagde ik mijn broer 
altijd. Maar dat is voorbij. Maar ik 
weet het eigenlijk niet zo goed.
— Hoe heb je dit geleerd?
— Van mijn vader. Hij was huis-
dokter. Hij maakte snel contact met 
alle soorten mensen. Hij vond dat 
je gewoon goed moet zijn voor de 
mensen.
— Welke vraag moeten we jou nog 
stellen?
— Goh, dat is een heel moeilijke 
vraag. Ik denk dat jullie al kei veel 
hebben gevraagd.
— Mogen wij een foto van jou ne-
men?
— Ja, natuurlijk. Ik kan goed gekke 
bekken trekken.

Vriendenboek
Naam? Lief Vandervoort
Bijnamen? Godelief, Bernadette 
van Lourdes, liefste.
Leeftijd? 41 jaar
Woonplaats? Volkstraat, net buiten 
Sint-Andries, winkeltje in de Korte 
Vlierstraat.
Beroep? Winkelier; opleiding voor 
animatiefilm gevolgd; daar vroeger 
veel workshops over gegeven aan 
kinderen.
Hobby’s? Film maken en sinds kort 
ook schilderen. Bijna elk weekend 
ga ik naar mijn geboortedorp en 
schilder ik. Graag zou ik ook een 
tentoonstelling houden. Fotografie 
is ook mijn ding. Stripboeken lezen 
doe ik ook graag, vooral Franse 
comics. 
Lievelingseten? Aardappelpuree 
met eitjes en spinazie, en dan liefst 
alles door elkaar. En natuurlijk 
chocolade.

Lief Vandervoort
Vervolg van pag. 1

Op zaterdag 16 september 2028 
werd het Pieter Ballonpark 
ingehuldigd in Sint-Andries. De 
uitvinder van Smart City werd o.a. 
geprezen voor zijn doordachte toe-
passingen om de wijk klimaatro-
buust te maken. Er was deze keer - 
in tegenstelling tot bij het Maarten 
Lutherplein - geen protest uit de 
buurt tegen deze naamgeving.

16 september 2018 is een datum 
die in het geheugen van vele Ant-
werpenaars staat gegrift. Tien jaar 
geleden, op de autoloze zondag, 
teisterden onweders en wolkbreu-
ken de Antwerpse binnenstad. Ge-
volg: overstromingen. De materiële 
schade was immens en liep in de 
honderden miljoenen.

Het Sint-Andrieskwartier was 
het ergst getroffen en werd her-
schapen in een echte Parochie 
van Miserie. Op de Plantin- en de 
Sint-Michielskaai stond het water 
het hoogst. De waterkeringsmuur 
had deze keer een negatief effect. 
Hij zorgde er immers voor dat het 
overtollige regenwater slechts bij 
mondjesmaat in de Schelde kon 
wegvloeien, doordat de ronddrij-
vende auto’s de poorten blokkeer-
den. Het duurde 3 dagen voor alle 
water was weggetrokken. In de 
omgeving van de kathedraal deden 
de middeleeuwse ruien wonde-
ren, want deze zorgden voor een 
buffering van regenwater. De par-
keergarages onder en rondom de 
Groenplaats liepen vol, de schade 
was enorm. Uiteindelijk werden 
bijna 2000 wagens uit de binnen-
stad als onherstelbaar beschadigd 
afgevoerd.

Destijds, in 2017-2018, werden 
twee proefprojecten opgestart 
waarin de wijkbewoners een flin-
ke stem kregen. Het Europese Re-
silience-project Klimaatrobuust 
Sint-Andries van Stadslab2050 en 
het Imec-project Smart City werden 

in mekaar vervlochten en zorgden 
er dan ook voor dat op relatief korte 
termijn de miserie van de parochie 
kon weggewerkt worden. Het nieu-
we gemeentebestuur startte in 2019 
onmiddellijk een alle-hens-aan-

dek actieplan op. Het inschakelen 
van de informatietechnologie van 
Smart City was cruciaal om de in-
frastructuur en de publieke ruimte 
te herstellen én ‘klimaatbestendig’ 
aan te passen en op punt te zetten. 

Er ontstond een economisch 
draagvlak om te investeren om de 

klimaatproblematiek te counteren 
en er werd een taskforce opgesteld 
om elke druppel water – te veel of te 
weinig – een plaats te geven.

Enkele ‘blauwe’ realisaties

• Aquafin en Rio-Link zorgden 
ervoor dat waterinfiltratie en 
waterbuffering in de toekomst 
konden opgevangen worden. De 
controle van alle waterdruppels 
onder het maaiveld is in feite het 
belangrijkste wapen om de kli-
maatveiligheid te garanderen.

• Zo werd o.a. water gedraineerd 
naar de wortels van de bomen, 
zodat deze de hete zomers kon-
den overleven.

• Via de digitale watermeters van 
Woonhaven werd een succesvol-
le campagne opgezet om zuinig 
om te springen met drinkwater.

• De oude bunker met een op-
vangcapaciteit van meer dan 
3000 m2 water werd op een 
vernuftige wijze ingeschakeld, 
o.a. voor het aanleveren van 
regenwater als spoelwater voor 
de toiletten van de omringende 
appartementen.

Twee opmerkelijke initiatieven
De metingen in de Nationalestraat 
van de luchtvervuiling van de aan-
schuivende auto’s naar en van de 
commerciële parkeergarages was 
alarmerend hoog, zodat de stads-
bestuurders kozen voor een autolu-
we wijk. Het districtsbestuur nam 
twee opmerkelijke initiatieven. De 
binnenstad werd uitgeroepen tot 
No Emission Zone en er werden 
uitsluitend elektrische wagens toe-
gelaten. Ook GaPa investeerde in 
een parkeergarage voor elektrische 
deelwagens voor de buurtbewo-
ners. Deze slimme beleidskeuzes 
zorgden er voor dat er een einde 
kwam aan de autoparkeerstraten 
en dat men radicaal kon investeren 
in groene tuin- en speelstraten voor 
voetgangers en fietsers.

De bewoners waren aanvanke-
lijk bang dat allerlei parkeerapps 
nog meer auto’s van buiten de stad 
zouden aanzuigen, maar dat pro-
bleem was nu van de baan. Een 
stadswijk is om in te wonen en niet 
om in te parkeren.

Aan de Scheldekaaien is men 
momenteel bezig met het bouwen 
van de tramlijn die over Ringland 
zijn toer rondom de stad doet. Dit 
futuristisch vehikel zweeft 6 meter 
boven de begane grond.

Wadi’s en blotevoetenpaden
Het Eco-woonpark tussen de Wil-
lem Lepelstraat en de Prekersstraat 
is ondertussen hét paradepaardje 
van Sint-Andries geworden. Dit 
woonblok staat model voor de 
slimme energiewijk. Voor de 264 
heel knap geïsoleerde huurwonin-
gen in dit woonblok haalt men via 
een warmtepomp de warmte uit de 
grond en men laat de zon haar werk 
doen. De bunker doet ook dienst als 
batterij. De 264 lage energiewonin-
gen genieten verder van de koelte 
van de groene parkzone met wadi’s 
en blotevoetenpaden voor de kin-
deren. Neen, er is geen hittestress 
meer in het hartje van de Koeken-
stad.

Weer naar de inhuldiging van 
het Pieter Ballonpark. De hapjes 
werden gemaakt met lekkers uit 
de vele samentuintjes van Sint-An-
dries. Vele wijkbewoners kunnen 
zeer goed koken, bestellen geen 
snel geleverde maaltijden maar ge-
nieten van samen eten en koken. 
Neen, sociale cohesie ontstaat niet 
via ipads en smartphones, maar 
door doodgewone warme contac-
ten tussen mensen zonder senso-
ren en polsbandjes.

Er was op de naamgevingscom-
missie van ’t stad duidelijk voor-
opgesteld dat te veel mannen en 
te weinig vrouwen in aanmerking 
kwamen. Toevallig werd twee 
maanden geleden echter de naam 
van de vrouwelijke klimaatsche-
pen toegekend aan het nieuwe bos 
op Ringland. Pieter Ballon had dus 
geluk …
(Team Klimaatrobuust Sint-Andries:
liefdevoordewijk@gmail.com)

2028: Pieter Ballonpark ingehuldigd
Klimaatveiligheid dankzij Smart City
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Op zaterdag 27 januari 2018 vindt 
om 20 u. in het coStA de bekend-
making plaats van de winnaars van 
de Gouden Neuzen met nadien een 
zoete receptie (gratis kaarten ver-
krijgbaar in het coStA). Muzikale 
noot: de Velo band. Deuren: 20 u.
Info: nico.volckeryck@telenet.be 
of 0496/25.97.45
Vooraf is er om 18 u. een buurt-
maaltijd (kaarten verkrijgbaar in 
coStA voor 23 januari 2018).

Bewoners

Christiaan Codenie
Christiaan is alom gekend in 
Sint-Andries voor zijn onafgebro-
ken inzet om het leven in de wijk 
aangenamer te maken voor haar 
bewoners. Ook een handje toeste-
ken is hem al jaren lang zeker niet 
vreemd.

Peter Volders
Peter Volders, met zijn familie-
zaak Volders Textiel uit de Natio-

nalestraat, is tot ver buiten onze 
wijkgrenzen gekend. Steeds be-
hulpzaam en iedereen bijstaan met 
advies, daar is Peter in Sint-Andries 
voor gekend.

Gerda Marin 
De Sint-Andrieskerk zou de kerk 
van Sint-Andries niet zijn zonder 
de vrouwelijke ‘touche’ van Ger-
da … Ondersteunen, runnen, re-
cepties voorbereiden, misdienen, 
telkens is Gerda van de partij om de 
glorie van de kerk van Sint-Andries  
volop te laten glanzen, niet alleen 
binnen de wijk maar ook heel ver 
daarbuiten.

Verenigingen

B.O.T.A.
De niet-aflatende inzet van de le-
den van deze vereniging voor de 
bewoners van hun woonblokken 
aan de Willem Lepelstraat kent ie-
dereen. Wekelijks zorgen ze voor 
gezellige bijeenkomsten en organi-
seren ze tal van activiteiten.

Winkeliersvereniging Kloosterstraat
De winkeliersvereniging is na 5 jaar 
opnieuw op de rails gezet en heeft 
reeds enkele zeer gesmaakte acti-
viteiten achter de rug, waaronder 
het Kloosterfest, de Kloosterstraat 

Soiree en de uitbreiding van de 
kerstverlichting tot aan de Schel-
destraat. Ook sterk aanwezig op de 
sociale media …

Geefplein
Elke 2e zaterdag van de maand kan 
je hier onder de hangar van het 
coStA spullen brengen die je niet 
meer nodig hebt. Anderen kunnen 
ze gratis meenemen. Het is geen 
grabbelton, maar het draait rond 
solidariteit, delen, respectvolle re-
cyclage, creativiteit en ontmoeten  
Er is ook steeds een free podium 
voor muziek, poëzie, acrobatiek, 
mime en goochelen.

Ambtenaren

Eric Ankersmid
Eric werkt voor het Team Participa-
tie en volgt alle werven in onze wijk 
op die te maken hebben met de her-
aanleg van een straat of plein. Hij 
geeft steeds de nodige info over de 
werven en als er problemen zijn, 
zorgt hij ervoor dat die zeer snel 
opgelost geraken. Hij is een ambte-
naar die echt heel dicht bij zijn wijk 
staat.

B.O.T.A.

Gouden Neuzen van 2018

Op rust en op een kletsnatte 
winterdag, zoals er enkele in de 
decembermaand voorbij waaiden, 
valt je zomaar een reeds vergeeld 
artikel van de auteur Jan Hertoghs 
in de hand en herlees je ongewild 
‘De Belgische Greyhound: in het 
spoor van de langste buslijn’. Je 
leest over het traject 1011 van de 
TEC: dwars door de Ardennen of 
van Luik over de ‘barakken’ tot in 
Athus.

Hij rekent ons voor dat ons nog al-
tijd verenigd koninkrijkje zo’n 300 
km doorsnee heeft en dat deze 
busreis daar op zijn eentje 144 km 
van afsnoept. Zij gijzelt de geharde 
reiziger voor zo’n volle 3 uur en 30 
minuten. Hertoghs is ook getuige 
van de regelrechte kusbeurten met 
de chauffeur, een nog steeds uitver-
koren bezigheid van onze zuider-
buren. Dat gekus dus! Wij zijn iets 
gereserveerder en meer op hygiëne 
gesteld. Wij kussen en bussen dus 
gezonder en zeker minder lang.

De langste bustochten vanuit ‘A’ 
voeren ons eveneens naar lands-
grenzen, de noordelijke dan, naar 
provincies die niet meer van ons 
zijn, het ooit wel waren en nog erg 
herkenbaar klinken: Brabant en 
Vlaanderen, met Noord en Zeeuws 
ervoor.

Onze tramindustrie doet het, 
naast ons ‘gebus,’ ook weer bedui-
dend beter. De 5 zet ons nu onberis-
pelijk af voor ‘de shopping’ en met 
de driedubbele, de 15, geraken we 
zelfs in Boechout. Zeer handig, als 
je er zou moeten zijn.

Vroeger zat er in ‘den tram’ ken-
nelijk toch meer schwung. Met 
veel hogere cijfers zoals de 72 naar 
de grens in Putte of met de 63 he-
lemaal tot aan die andere grenslijn 
in Wuustwezel, over de volle leng-
te van de heel lange Bredabaan. 
In die tijd met voorsprong nog de 
drukst bereden baan in de Benelux 
en dan moest ze hoogst noodza-
kelijk verbreed worden, zoals alle 
autobanen trouwens. De tramspo-

ren werden uitgewist en dat bood 
meer armslag aan het gemotori-
seerde vervoer. Vrije passage aan 
hoog verrijkte cO2-uitstoot en de 
zwaar geïnfecteerde vier- en meer-
wielers. Filters en emissiezones 
waren nog niet uitgevonden.

 En nu? Momenteel zijn we zeer 
nadrukkelijk terug aan ’t versmal-
len geslagen. We genieten nu voor-
al van ‘stilstaand’ doorgaand ver-
keer. Zo ook op de ‘open pipelines’ 
van de Bredabaan in Merksemdorp 
en verderop. Voor overdekt en lan-
ger gerekt genot is er nog altijd de 
Konijnenpijp.

Zo landen we geruisloos terug 
in onze metropool, de momenteel 
vakkundig opengereten en meest 
omgewoelde werfstad aller ste-
den. Op de ontwerptafel is directe 
verkeersdoorstroming nog altijd 
gewaarborgd. Op stakingvrije da-
gen is dat ook wel zo, maar in het 
echte leven sporen we toch klok-
vaster op rails. Het Eilandje is nu 
zelfs ontsloten. De geleiding is 

Over trams, bussen en kussen Jean Dekkers
keurig aangelegd, ook op de na-
gelnieuwe Londenbrug natuurlijk. 
Het pronkstuk kon begin oktober 
spijtig genoeg nog niet naar bene-
den gehaald worden: te lang of te 
kort? Even niet al te nauwkeurig 
gemeten? Finaal dan 
toch de bevrijding 
voor de bakker en de 
cafébaas, eindelijk 
weer achter de toog.

Onze parochie ten-
slotte deelt ook in het 
weelderig aanbod aan 
werfkoek. Geen ‘ge-
luther’ meer; alleen 
nog een half Munt-
pleintje. En nu over 
de herlijnde vest van 
de steenhouwers naar 
dat hoog veredeld stukje ecovrien-
delijke Oever! Wie zou nu niet als 
geprivilegieerde boom op dat ge-
spreide bedje van zuiver en helder 
hemelwater willen staan? Bij aan-
vang leek het of er gepolijst parket 
aangekocht was met een aange-

paste variatie van rechtopstaande 
blote en liggend ingepakte buizen 
allerhande. Stroomt er in de winter 
misschien verwarmd water door? 
Alweer een straat waarin geen 
zout meer moet gestrooid worden 

en waarin de natuur 
de ontwikkeling van 
de gezonde bomen-
pracht opnieuw over-
neemt?

Wat verder naar 
’t Zuid zullen we toch 
nog enkele jaren – vijf 
of waarschijnlijk een 
pak meer – kunnen 
blijven genieten van 
het spitten naar on-
dergrondse parkings 
en het laten vollopen 

van spiegelvijvers. Als dat maar 
goed komt met gretige foorverdrij-
vers daar in de buurt!

De moeder van Lode wist niet 
waarom. Wij wel! Omdat het hier 
oergezond leven wordt …

Op initiatief van de Stuurgroep 
Sint-Andries wordt sedert 1990 
jaarlijks een Gouden Neus 
uitgereikt aan een bewoner, 
een vereniging en een amb-
tenaar die zich uitzonderlijk 
engageert voor de wijk. Er zijn 
telkens 3 genomineerden per 
categorie. De (Gouden) Neus 
refereert naar Frans De Neus, 
een kleurrijke, volkse wijkbe-
woner die een standbeeld heeft 
op het Neuzenplein. De Neus 
figureerde ook in tal van voor-
stellingen in de poesjenellen-
kelders in de wijk.

De genomineerden

Smart Cities
Smart Cities is een samenwerking 
tussen de ambtenaren van de Stad, 
Imec en de Stuurgoep Sint-Andries 
dat nu samen met de wijkbewo-
ners uitzoekt hoe het leven in de 
toekomst aangenamer kan worden 
gemaakt door het toepassen van in-
telligente software en apps.

Stadslab2050  
Stadslab2050 zorgt mee voor een 
groener en leefbaarder Sint-An-
dries door zijn project Klimaatro-
buuste Wijk en de ondersteuning 
van de Duurzame Winkelstraat. Er 
wordt veel aandacht besteed aan de 
inbreng en de betrokkenheid van 
de bewoners.

VEILIG FIETSEN

Doe zelf eens een onderzoek. 
Wachtend op tram of bus de 
fietsers tellen van wie voor- en 
achterlicht in orde is. 2/10? 3/10? 
Angstaanjagend om zien.

Zelf heb ik 2 lichten voor en 2 ach-
ter. Telkens een gewoon en een flik-
kerend. Tussen de spaken van m’n 
voorwiel heb ik ook nog op een-
voudige wijze met ‘colsonbandjes’ 
ofte kabelbinders een staafje ge-
monteerd met 15 steeds van kleur 
wisselende ledlichtjes. Een ware 
light show. Al veel commentaar op 
gehad en om uitgelachen. Maar lie-
ver worden nagewezen dan omver 
gereden, want m’n persoonlijke 
lichtshow trekt wel de aandacht. 
Dus, belangrijk: lichten in orde.

Goed werkende remmen zijn 
ook levensnoodzakelijk. Is de rem-
kabel niet verroest? Want dan kan 
die onverwachts breken. Zijn de 
remblokjes niet versleten? Bij ex-
treme sleet beschadigen de meta-
len remblokhouders de velgen van 
het wiel.

De bandenspanning. Weinig 
druk merk je meteen. Er is meer 
wrijving met het wegdek. Je moet 
harder trappen. De spanning mag 
ook niet te hoog zijn. Op kasseien 
daver je dan door elkaar en door 
het nog maar kleine raakvlak met 
de rijweg heb je weinig grip. Bij re-
genweer, en vooral in de herfst met 
natte bladeren op de grond, schuif 
je ook zó weg. Ideale bandenspan-
ning: 4 à 5 bar, maar dat is wel erg 
persoonlijk.

De ketting moet regelmatig wor-
den gesmeerd met kruipolie. An-
ders gaat ze roesten en kan ze on-
verwachts afknappen. Vooral op het 
moment dat je rechtstaand op de 
trappers extra druk geeft om op te 
trekken. Je wil het niet meemaken.

En nog iets, een beetje sullig, 
maar toch ook belangrijk: hou hem 
proper met spons, water en zeep. 
Tandwielen en ketting met een bor-
steltje en kruipolie.

Tot slot het allerbelangrijkste: 
de helm. Ooit een hulpverlener aan 
een aangereden fietser (met gebro-
ken been) horen zeggen: “Meneer, 
wat een geluk dat gij een helm op 
had!” Sindsdien ik altijd. Maar wel 
een trendy skater helm. Bij een klas-
sieke fietshelm fluit de wind door 
de spleten en hoor je de auto’s niet. 
En wat betreft ‘horen’: oordopjes 
met muziek zijn levensgevaarlijk. 
Dat weten we allemaal. Maar het 
wordt nog (te) veel gedaan. 

(Guido Sanders)

Beter uitgelachen 
dan omver 
gereden
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