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Driemaandelijkse gratis wijkkrant. Gedrukt op 5000 exemplaren. Verdeeld over alle bussen van de wijk. redactie@gazetvsa.be

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

100ste gratis Gazet in uw bus

Wie wil er nu nog op reis?

Sandra Geerts had ons vorige editoriaal goed begrepen. Loop je door onze wijk, dan voelt het alsof je in een Engelse 
film, een Parijse terrasjesbuurt, het epicentrum van de mode of … op een strand bent verzeild. Sandra nestelde zich 
op het terras van het Missverstand op de Sint-Andriesplaats, waarvan de naam door de nieuwe eigenaars is gewij-
zigd in Beestenbos. (foto Jan Stes)

Het art-decotegelwerk van de Fierensblokken. Wie herinnert zich niet de ba-
kelieten deurtelefoons van weleer? Meer exclusieve foto’s op pag. 9

Mijn verhaal is er een van vele ja-
ren geleden. Op een 15de au-
gustus, Moederdag, belde 
iemand aan. Ik woonde 
toen nog in de Kor-
te Vlierstraat en had 
daar ook mijn dans-
school gevestigd. Ik 
was toen zelf lesgever 
Spaanse dans. Ook kin-
deren volgden de lessen. 
En hier begint het echte ver-
haal …

Een mama met haar jonge doch-
ter belde aan op vraag van haar 
dochter. Ze wilde mij een plantje 
geven voor Moederdag. Dat plant-
je bleek een cactus te zijn. Ik vroeg 
haar waarom nu juist een cactus, 

waarop de moeder antwoordde dat 
ik volgens haar dochter van cactus-

sen hield.
We wisselden discreet 

een wederzijdse blik. En 
het toeval wil dat ik die 
cactus nog jaren lang heb 
zien groeien. Hij kreeg er 

zelfs nog een scheutje bij.

Roxane werd ‘Cactus’
Het meisje is nu een lieve juf-

frouw. Haar naam is Roxane. We 
zien haar nog vaak en als wij over 
haar praten, dan is het bij haar 
koosnaam Cactusje.

(Lea Alvarez van de Spaanse dans-
school Studio Garcia Lorca)

Een cactus als cadeau
HERINNERINGEN

Exclusieve inkijk

Eerste boerenmarkt

Gazet nr. 1
Wat las je in de allereerste Gazet van 
Sint-Andries in 1992?

Europese richtlijnen doen Vismarkt de das 
om. Bouw sociale woningen niet te stop-
pen. Bouwplannen voor sociale woningen 
in de buurt Happaertstraat, Bogaardestraat, 
Schoytestraat, Aalmoezenierstraat en Pre-
kerstraat.

Fietsen in Sint-Andries: enkel in de Pre-
kersstraat mag er in twee richtingen wor-
den gefietst. Momenteel doet Sint-Andries 
dienst als reusachtige parkeerplaats voor 
heel de stad, zodat buurtbewoners zelf geen 
plaats meer vinden. 

In 1984 werd Sint-Andries door de Vlaam-
se executieve officieel erkend als herwaar-
deringsgebied. Sinds deze erkenning verza-
melt elke maand een groep buurtbewoners 
(thans Stuurgroep), samen met afgevaardig-
den van het stadsbestuur en van de sociale 
woringbouwmaatschappijen, om initiatie-
ven uit te werken waardoor de buurt weer 
aantrekkelijker wordt. Over het coStA: de 
verbouwingswerken aan de voormalige ge-
bouwen van de Dienst Openbare Reiniging 
op de Sint-Andriesplaats zijn gestart.

Over de Steenbergstraat: vroeger waren 
hier 8 cafés.

Internationaal gekend kleermaker Peter 
van Schaik over de gelijkenis met de Jordaan 
in Amsterdam: “In de loop der jaren vestig-
den er zich kunstenaars en jonge mensen, en 
zo groeide de Jordaan uit zijn armoede. Hier 
vind je diezelfde sfeer.”

Op 8 september ging op de Sint-Andriesplaats de eerste Boerenmarkt 
door: groenten, fruit, honing, confituur, brood, kaas, allemaal recht van 
’t veld. Het creëert niet enkel een grotere afzetmarkt voor lokale boeren, 
maar ook kortere en duurzamere ketens. Volgende Boerenmarkten op za-
terdag 6/10 op de Gedempte Zuiderdokken en op zaterdag 3/11 opnieuw 
op de Sint-Andriesplaats. Telkens van 9 tot 14 u.
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Stoere verhalen uit de Riemstraat
De teletijdmachine van het geheu-
gen katapulteert me naar toen ik 
ongeveer de leeftijd van zes jaar had 
bereikt. Zittend op de achterbank 
zag ik onze wagen langzaam de 
Riemstraat indraaien en vakkundig 
slalommen tussen de piepschuim-
bakken verse vis die kriskras over 
de baan stonden opgesteld. Hande-
laars en kooplui liepen zenuwach-
tig en ongeordend als vlijtige werk-
mieren door elkaar, naarstig 
op zoek naar hun wagen 
die ergens chaotisch 
driedubbel geparkeerd 
stond. Een magisch 
schouwspel van fel 
oranje knipperlichten 
en luidruchtige claxons. 

’s Ochtends vis halen in 
de Riemstraat was een avon-
tuur waar ik als jonkie steevast naar 
uitkeek. Een geslaagde combinatie 
van een gemoedelijke maar harde 
sfeer, een opmerkelijke levensstijl, 
rijkelijk overgoten met een pikant 
sausje van stoere verhalen. 

Een kameraad van mijn vader 
bezat er een eigen zaak en bij het 
betreden ervan pakte de indringen-
de visgeur meteen op je adem. Na 
een hele nacht van hard labeur stak 
de man – naar goede gewoonte  – 
meteen van wal met een onwaar-
schijnlijk verhaal.

Tijdens de nacht was hij op on-
gewenst bezoek getrakteerd. Op-
merkzame buren kregen dit echter 
in de mot en konden na een kort 
gevecht de indringer overmees-
teren. Bij wijze van straf hadden 
ze er niets beters op gevonden dan 
hem een tijdje te laten afkoelen in 
de diepvriescel. Als een diepgevro-
ren fish stick werd de man later op 
de nacht weer vrij de wijde wereld 
ingestuurd. 

Intussen liep de ene na de an-
dere collega nonchalant de zaak 
binnen, beaamde overtuigd het 
verhaal, vertelde een vuile mop 
waarvan ik meestal slechts de helft 
begreep, en sloeg veel te hard maar 
goed gemeend op mijn tengere, 
jonge schouders.

Zo volgde het ene spectaculaire 
verhaal na het andere zich in ra-

zendsnel tempo op en het beterde 
allerminst, toen we naar het café 
in de buurt, ’t Zwart Schaap, trok-
ken, waar de kameraad van mijn 
pa steevast een Cola Light bestelde. 
Niet echt verwonderlijk om tien 
uur ’s morgens. Nadien vernam ik 
echter dat het om een Bacardi Cola 
ging: een kleine verfrissing na een 
lange nacht vis sjouwen.

Jaren later, slechts een paar 
dagen in het bezit van een 

voorlopig rijbewijs en met 
mijn vader in de passa-
gierszetel, draaide ik 
de auto voorzichtig de 
veel te drukke Riem-

straat in. Nog steeds 
stonden wagens chao-

tisch driedubbel gepar-
keerd, behalve … voor de zaak 

waar we moesten zijn. De eigenaar 
had al zijn buren ervan verwittigd 
dat er een ‘jonge gast’ aankwam die 
nog niet echt ‘parkeervaardig’ was. 
Alsof het de evidentie zelve was, 
had men een vrije parkeerplaats 
voor de deur voorzien. Stoere bon-
ken, kleine hartjes!
(Bjorn Verreet)

Zo, u hebt de 100ste Gazet van 
Sint-Andries in uw handen. En het 
zal u niet verbazen dat we er trots 
op zijn om dit extra dikke num-
mer aan u te mogen bezorgen. Wat 
met vallen en opstaan is gestart als 
een  gefotokopieerd krantje, 
heeft na 26 jaar de 100ste 
editie gehaald. Het was 
geen makkelijk par-
cours. Op een gegeven 
moment was deze Ga-
zet zelfs op sterven na 
dood. Allerhande nieu-
we vormen van samen-
werking en reddings-acties 
zorgden er echter voor dat u deze 
mooie editie nu toch in handen 
hebt en dat u rustig kan blijven ge-
nieten van het reilen en zeilen in 
onze wijk Sint-Andries. Voor deze 
gelegenheid halen bewoners in dit 
en de volgende nummers persoon-
lijke en markante herinneringen op 
aan de wijk.

Als voorzitter van de Stuurgroep 
Sint-Andries en als verantwoor-
delijke uitgever van onze Gazet 
dank ik alle vrijwilligers (verdelers, 
schrijvers, fotografen, corrector, 
lay-outer en coördinator) voor hun 
medewerking aan deze krant.

Dat we met het vallen van de 
bladeren, want ondertussen zijn 
we weer herfst, niet gaan blijven 
stilzitten, hoef ik u niet te vertel-
len. Mensen komen weer terug uit 

EDITO

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries

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, 
Lief Cappaert, Peter Cuypers, Jan De 
Martelaere, Thijs Dillen, Hasjhasj, Julie 
Hendrickx, Tom Jespers, Guy Keeren, 
Paul Struyf, Pierre van den Berghe, 
Walter Van den Bulck, Ann Van de 
Peer, Kenny Van Loock, An Van Loo, 
Sofie van ’t Stad Leest en Marc Wiesé.

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende Stuurgroepvergade-
ringen gaan door in het coStA op de 
laatste woensdag van de maand: 26 
september, 31 oktober en 28 novem-
ber, telkens om 20 u. Om 19 u. is er de 
vergadering van de Straatantennes in 
aanwezigheid van politie en buurttoe-
zicht.  
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. 
Verschijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 101 verschijnt op 
15 december 2018. Artikels en activitei-
ten van verenigingen kunnen worden 
gestuurd naar: redactie@ gazetvsa.
be Ten laatste 15 november 2018. De 
redactie behoudt zich het recht voor 
inzendingen zonder opgave van reden 
te weigeren/in te korten waar nodig. 
Elke auteur is verantwoordelijk voor 
zijn bijdrage.

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

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

 anthologietranslations/

gazet van De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.gazet van De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.

HERINNERINGEN

vakantie, de bewonersgroepen 
komen weer op gang en … de ver-
kiezingen komen er aan.  In deze 
krant  vindt u  interviews met be-
woners van Sint-Andries die zich 
in de politiek gaan engageren. We 
hebben alle partijen gevraagd om 
de kandidaten uit onze wijk  naar 
voren te schuiven, zodat we ze aan 
u kunnen voorstellen. Vooral de 

districtskandidaten zijn van 
vitaal belang  om het on-

derhoud en het reilen en 
zeilen van onze wijk in 
de toekomst gaande te 
houden.

Terugblikken
Misschien ook even terug-

blikken op wat het huidige 
district zoal heeft betekend voor 
onze wijk. En onder het moto ‘Als 
het goed is, zeggen we het ook.’ 
som ik even op wat er zoal gereali-
seerd is, al dan niet in samenwer-
king met de Stuurgroep Sint-An-
dries: de heraanleg en het herstel 
van de Nationalestraat met een 
openingsfeest; de heraanleg van 
de Steenhouwersvest, de Oever, de 
Muntstraat, de Korte Riddersstraat, 
de Sint-Jansvliet en de Sint-An-
driesstraat; de lopende heraanleg 
van de Rozier, de Bredestraat en de 
Begijnenstraat. 

Volgt u nog?
Want het is een hele boterham, zo 
achteraf beschouwd. Dan zijn er 
nog de tuinstraat Lange Ridders-
straat, verschillende projecten 

burgerbegroting, Plein Publiek in 
de Fierensblokken, de komende 
heraanleg van de Kronenburg-
straat en de aanzet van het project 
van de sprekende standbeelden. 
Een aantal straten heeft een on-
derhoudsbeurt gekregen (o.a. de 
Pompstraat), in samenwerking met 
Habbekrats gebeurde de aanleg van 
het Heldenplein (parking Prekers-
kazerne) en er werd gezorgd voor 
de uitbreiding van de kerstversie-
ring voor de handelaren. Mooi lijst-
je, toch? Niet alle wijken in onze 
stad werden zo goed bediend. 

Dossiers trekken
En dan zijn er nog de projecten Kli-
maatrobuuste Wijk en Smart City 
waarvoor wij op Europees niveau 
zijn uitgekozen. Om trots op te 
zijn! Maar het is goed te beseffen 
dat Smart City een pilootproject is, 
een experiment dat al schavend en 
vijlend met technici, de overheid 
én de bewoners tot zijn eindresul-
taat moet komen. Daarom moeten 
we nu nog enige omzichtigheid aan 
de dag leggen tot alles in kannen en 
kruiken is. Er zijn regelmatig work-
shops met bevragingsmomenten 
voor de inwoners én enquêtes op 
het internet. Maak er gebruik van!

U ziet het, het is een hele boter-
ham en we hebben er als wijkbewo-
ners alles aan gedaan om deze dos-
siers mee te ondersteunen en zelfs 
te trekken. Het belang om ook op uw 
eigen wijkbewoners te stemmen, 
mag dus niet onderschat worden.
 (Nico Volckeryck)

Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen

Food and Drinks

café
OCTO

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

Pleintje – De metamorfose

De schrapers van Caillebotte:
afgelost door spechten uit Portugal.
Het pleintje wordt opgepimpt door 
Sinte Horeca die op eeuwige zomer rekent.

Dauw bestaat niet meer, maar ze komen nog
voor de vroegste mis, de eerste pis,
knielen devoot voor hun taak, hun 
decolletés hemelwaarts gericht.
 
Hun missie bestaat uit betegelen, 
steen voor steen. Het pleintje ondergaat 
gekwetst de aanval op zijn waardigheid,
zet zich schrap voor het klamme
van een hoerige toekomst.

René Hooyberghs

Mor wa is da? ’k Oeng kik der wa 
thange, moeste kik nieverans hen-
ne, leve de congé! Zatte kik mor 

lakkere dinge ’t eten en toch zee 
man bascul dat kik oep regime 
was, de killo’s smolte der effenaf 
af.

Het begost allemol me jen goei 
veurjaar. Lakker, ni te warem en 
de lindeboeme deje ma een OD 
krijge van unne geur. Mor toeng 
wier da iniens zoe warem … Ge 
moest mor me oewe pink bouge-
re, oft zweet liep gelak ne Nigaria 
langst oewe rug.

 Den Nello, ge wet wel diene 
met zenne ond Patrash of zowiet, 
ad ma uitgenoedigd neur den bui-
te. Dus pakte kik den tram vier. 
Nadak extra lank moest wachten, 
kwam diene tram der eindenlak 
deur. Was dat toch wer zoen au 
leur zeker! Voer nog gin drai euro 
zatte kik in ne rijende sauna met 
UV. No 30 minuten rije, was kik 
weral ne kilo kewijt. Ne goeie par-
ler met Nello koekskes en Nello 
bier later, gin kik terug nor huis 
(lap wer ne killo minder).

 Toen da’k in de Nationa-
lestraat van den halt neur man-
ne pi-jeedestal liep, konne kik 
nimmer vajer over den trottoir. 
Die was iellegans gebarikka-
deerd met stoele en tafels. Doech 
-t-iest, weral een betoging. Mor 
neje, da was gewoen ’t terras van 
een restaurant. Ik vroeg oem wat 
pleuts te make zodak deur kon. 
Kwam der toeng toch iniens ne 
wind oepsteken, veural vanveur.  

’k Begon stillekes te koke, sproeng 
bekanst uit ma vel. En ’k moest al 
zoe oepaasen, deur al da afsmel-
te van da warem weer flodderde 
dat al rond man geromte; ’t gelee 
bekanst van ma gat. Ik herpakte 
manne cool, wat vriet ambetant 
was te vinne ba 36 grade en der 
schoot ma inniens iet te binne. 
Ieder nadeel heb (die Hollanders 
moette toch is liere klappen) zen 
veurdeel. Wa was kik content dat 
kik zoe smal was geweure. Oep 
manne smalste kant konne kik 
nog justekes over het kelderroes-
ter voerba die barrikade passeren!

Regende het mor terug al au …

Deurgesmoerde 
Congé Payé De

 N
eu

s

“Voer nog gin drai euro zatte 
kik in ne rijende sauna met 
UV.”

“Ieder nadeel heb  
(die Hollanders moette toch is 
liere klappen) zen veurdeel.”

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans
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John Wilms, die eigenlijk Jan Wilms 
heette, was een keurige heer en een 
joviale spreker die ook wel eens een 
grapje maakte. Als schepen van 
Antwerpen luisterde hij met veel 
geduld naar de klachten van de 
toenmalige eenvoudige volksmen-
sen die hem om raad en hulp kwa-
men vragen.

John werd op 5 september 
1893 in de Lange Vlierstraat gebo-
ren. Hij volgde zijn lagere school 
in de Pachtstraat samen met Jan 
Broeckx, de latere musicus, en 
Frans Dens, de latere architect van 
de Majestic die ook de ontwerper 
was van het eerste Antwerpse flat-
gebouw op de hoek van de Belgiëlei 
en de Mechelsesteenweg. 

John woonde in het Sint-An-
drieskwartier en was gehuwd met 
Mit. Al spoedig kreeg hij heel wat 
ervaring op politiek en administra-
tief vlak. Voor de jonge Wilms moet 
de situatie van de mensen uit de 
4de wijk een onvergetelijke herin-
nering gebleven zijn. Ze maakte op 
hem zo’n indruk dat hij besloot iets 
aan die miserie te gaan doen.

In de stad spande hij zich in voor 
het bouwen van sociale woningen. 
Van 1933 zat hij in de beheerraad 
van S.m. Huisvesting. Zijn grootste 

verdiensten liggen 
ontegensprekelijk op 
dit terrein. Hij wist 
beter dan wie ook hoe 
broodnodig het was 
behoorlijke huisves-
ting te bezorgen aan 
de minder vermo-
genden. Nieuwbouw 
in het Sint-Andries-
kwartier was drin-
gend nodig. Aan de 
Van Craes beeckstraat 
werd gebouwd. De 
oude school in de 
Pachtstraat werd door 
een gebouwencom-
plex vervangen en 
door het verdwijnen 
van de kazerne in de 
Prekersstraat kwamen 
ook daar nieuwe wo-
ningen.

Muziek en decors van  
Wannes Van de Velde
Maar ook op cultureel 
vlak was John heel 

actief. Hij werd voorzitter van het 
koor Lassalle en van de harmonie 
Arbeid en Kunst en hij werd lid van 
de Volksharmonicaïsten.

Maar John zal nooit vergeten 
worden door zijn boeken: Onder de 
Sint-Andriestoren en vooral De Pa-
rochie van Miserie. Dit laatste werk 
werd door Jan Christiaens sr. voor 
toneel bewerkt en opgevoerd in de 
Koninklijke Nederlandse Schouw-
burg tijdens het speeljaar 1976–1977 
in een regie van Walter Tillemans 
met muziek en decors van Wannes 
Van de Velde. 

Op 28 juni 1978, nu veertig jaar 
geleden, overleed John Wilms na 
een kort verblijf in het A.Z. Middel-
heim. Op 5 juli werd onder zeer gro-
te belangstelling afscheid genomen 
van één van de belangrijkste wijk-
bewoners van Sint-Andries.

Hoofdpersonage wijkreus Zotte Rik
Hoofdpersonage uit het boek De 
Parochie van Miserie was Zotte Rik, 
gebaseerd op de historische figuur 
Rik Van Aken, in 1854 geboren als 
onwettig kind van fruitverkoop-
ster Mie Citroen en wonende in de 
Lange Riddersstraat 1. Op 2 sep-
tember 1978 was elke inwoner van 
het Sint-Andrieskwartier er fier op 

dat de wijkreus Zotte Rik ontvan-
gen werd in het Volkskundemuse-
um. 

Daar aanvaardde Leona Detiè-
ge, toen schepen van Cultuur, het 
meterschap over hem en conser-
vator Wilfried Van Nespen het pe-
terschap. Een reus uit Deurne was 
getuige tijdens de plechtigheid en 

Alice Guldix, de toenmalige onder-
voorzitster van Sint-Andrieskwar-
tier herleeft, deelde doopkaartjes 
en suikerbonen uit aan de aanwe-
zigen. Er werd een doopakte opge-
steld die ondertekend werd door de 
peter en de meter.

Muziek van John Lundström
De bellekesdans werd door de jeugd 
van turnkring De Hoop op de Grote 
Markt uitgevoerd op de tonen van 
het dooplied, gecomponeerd door 
volkszanger John Lundström.

’s  Namiddags ontving de reus 
een warm onthaal in de Lange 
Vlierstraat, de Kloosterstraat, de 
Nationalestraat, de Lange Ridders-
straat en de Schoytestraat.

Cafés van toen, zoals de Welkom, 
de Vlasschaard, de Liberty, de ABC, 
’t Rozeke, de Top Hat, de Entente, 
het Heilig Huisken, het Kloosterke 
en de Nieuwe Kroon brachten ieder 
op hun manier hulde aan de reus.

De oudjes van het rusthuis Köh-
ler in de Schoytestraat klapten hun 
handen rood van enthousiasme. De 
apotheose van die feestelijke dag 
was een ‘reuzenbal’ in de hangar 
van de toenmalige reinigingsdienst 
aan de Sint-Andriesplaats.
(Sint-Andrieskwartier herleeft)

John Wilms gaf onze wijk de naam

Dubbeltentoonstelling

De heemkundige vereniging 
‘Sint-Andrieskwartier herleeft’ 
en de buurtgroep ‘Open Tuin 
Antwerpen’ (bOta) organiseren 
in het Bewonerslokaal, Willem 
Lepelstraat 13, de dubbelten-
toonstelling 40 JAAR GELEDEN 
OVERLEED JOHN WILMS. Deze 
tentoonstelling vindt plaats van 
donderdag 18 oktober tot zon-
dag 21 oktober, telkens van 11 
tot 18 u. John Wilms was de au-
teur van het boek De Parochie 
van Miserie. En 40 jaar geleden 
werd Zotte Rik, het hoofdperso-
nage uit het boek, als wijkreus 
gedoopt.

De Parochie van Miserie

HISTORISCHE FIGUREN

Gilles was een kleine man uit de 
4de wijk met een bijna tandeloze 
mond en een enorme wrat op één 
van zijn kaken. Steeds staken zijn 
handen met zwarte nagels ver uit 
zijn pitteleersmouwen. Op zijn 
hoofd droeg hij een versleten hoge 
hoed. Zijn verharde schoenen wa-
ren vooraan omgekruld.

’s Morgens leerde Gilles de 
schooljongens van Sint-Andries die 
hun eerste communie gingen doen, 
de lastige catechismusvragen. Hij 
vroeg aan de ouders van de com-
municanten de luttele som van 3 
centen per week, wat de mensen 
hem graag gaven.

Op verzoek van de mannen van 
de 4de wijk kwam Gilles thuis hun 
baard scheren. In de achterzakken 
van zijn pitteleer zaten een zeep-

doos en een vouwzak-
je met scheermessen. 
Na het scheren nam 
hij zijn rode neusdoek 
met witte bollen en 
daarmee wreef hij het 
zeepschuim van de 
mannen hun gezicht.

Ook de beroemde 
pastoor Visschers van 
de Sint-Andrieskerk 
deed dikwijls een be-
roep op de kleine Gil-
les om met de berech-
ting mee te gaan en de 
bel te luiden.

In het winkel-
tje van vader Kockx 
aan de Voddenstraat 
( D r u k k e r i j s t r a a t ) 

mocht hij loshangende boeken in 
een grote mand sorteren. Als nie-
mand wat begreep van een eigen-
aardig geschreven boek, nam Gilles 
het mee naar zijn kamer om erin te 
snuffelen. Geen boek was hem te 
groot, zodat kwajongens hem soms 
vroegen waar dat boek met dat 
ventje heen ging.

Jonge moeders die hun baby’s 
graag zelf zoogden, riepen ook de 
hulp van Gilles in, wanneer hun 
zware borsten geen melk uitlieten. 
Voor drie stuivers hielp hij de moe-
der en het kind door zelf de eerste 
trekken aan de borst uit te voeren.

Bij zijn begrafenis volgden vele 
mensen uit het Sint-Andrieskwar-
tier zijn lijk.
(Tekening: Lodewijk Van Aken. Tekst 
‘Sint-Andrieskwartier herleeft’)

Gilles

Graag stel ik jullie ‘Het verhaal van 
Mademoiselle Oiseau’ voor. Het is 
een oorspronkelijk Zweeds 
kinderboek uit 2014, sinds 
2017 verkrijgbaar in een 
Nederlandse vertaling 
en een vaste waarde in 
onze collectie.

Het boek neemt ons mee 
naar Parijs, naar de Ave-
nue des Temps Perdus. Daar 
woont in een groot flatgebouw het 
negenjarige meisje Isabella. Ze is 
een beetje verlegen en eenzaam: 
een grijs muisje dat moeilijk vrien-
den maakt. 

Op een dag drukt ze op het ver-
keerde knopje in de lift en komt zo 
terecht op de bovenste verdieping 
van het flatgebouw. Daar maakt ze 
kennis met haar bovenbuurvrouw, 
de flamboyante en excentrieke 
Mademoiselle Oiseau. De dame en 
het meisje zijn mekaars tegenpo-
len, maar toch groeit er tussen hen 
een hechte vriendschap. Isabella 
brengt veel tijd door in het appar-
tement van haar bovenbuurvrouw, 
een bijna magische plek waar Ma-
demoiselles huisdieren, massa’s 
poezen en vogels, vrij rondwaren 
in de kamers en in de wonderlijke 
daktuin. 

Beetje bij beetje, en onder in-
vloed van Mademoiselle, bloeit 
Isabella open en groeit haar zelf-
vertrouwen.

Dit is een mooi voorleesboek 
voor kinderen vanaf 5 jaar of om 

zelf te lezen vanaf 9 jaar, maar 
eigenlijk is dit een boek 

voor álle leeftijden. Ook 
als volwassene beleef 
je veel plezier aan dit 
prachtig geïllustreerd 
dromerig en warm 

kinderverhaal over de 
kracht van fantasie, groei 

en verandering.
‘Het verhaal van Mademoiselle 

Oiseau’ door Andrea De La Barre De 
Nanteuil met illustraties van Lovisa 
Burfitt, Uitgeverij Van Goor, 17,99 
euro
(Sofie van ‘t Stad Leest)

KINDERBOEKENHOEKJE
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Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

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

Zondag gesloten

VIERVOETERS

We vroegen Julie van kledingwin-
kel By Julie een brief te schrijven 
aan haar 2 poezen. “Ik?” antwoord-
de ze. “Ik denk dat mijn poezen 
liever een brief aan mij zouden 
schrijven.” Waarom? Lees maar 
mee …

Wanneer jij je in bed nog eens om-
draait, zijn wij al lang wakker en 
hebben wij hOnGer! Dus nog 
maar wat rondspringen 
op het grote bed of over 
en weer crossen door 
de gang om je wakker 
te maken. Maar geen 
reactie… Pfff, hoelang 
gaat baasje nog slapen? 
Wij hebben hOOnGeer!

Yes, eindelijk, we horen 
beweging boven. Zou ze nu einde-
lijk opstaan om ons eten te komen 
geven? Oh,nee, gaat die nu nog 
eerst de badkamer in. SerieUS, 
meent die dat echt?
We zullen haar dan nog maar wat 
lastig vallen, zodat de boodschap 

DE GROENE
OASE03 226 66 23

Everdijstraat 23 - Antwerpen

Ma-za
11-18.30 u.

www.groene-oase.be

BASTENIE
Speelautomaten

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

NV

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

Zit je soms plannen te maken, te 
dromen of te sakkeren aan de keu-
kentafel of de cafétoog? Kom dan 

naar de maandelijkse vergaderin-
gen van de Stuurgroep Sint-An-
dries. Daar worden alle problemen 

van de wijk behandeld en nieuwe 
plannen gesmeed: elke laatste 
woensdag van de maand om 20 u. 
in het coStA, Sint-Andriesplaats. 
Twijfelen of reserveren hoeft niet. 
Gewoon aanschuiven aan tafel.

Wereldverbeteraars (M/V/X) gezocht

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

Ontbijten met 
Patsy en Simonne

duidelijk wordt: Wij hebben hOn-
GeUUUUUUr!

Volgens ons is ze klaar … Snel van 
de trap lopen, misschien nog eens 
even voor haar voeten lopen, zodat 
ze met haar slaapkop bijna van de 
trap sukkelt. nah, KOmt erVan, aLS 
je OnS zO LanG Laat Wachten!

Als we dan eindelijk eten heb-
ben gekregen, blijken het weer dro-
ge brokjes te zijn…

heY, Wat ben jij aan ’t eten? 
Amai, dat ruikt keilekker. Wij wil-
len dat ook! Waarom krijgen wij 

nooit zoiets te eten? Waarom moe-
ten wij elke dag hetzelfde eten, 
terwijl jij zoveel verschillende 
dingen mag eten? Waarom mag jij 

drie keer per dag eten, soms zelfs 
meer – ja, vreetzak, wij zien dat 
wel, hoor! – en wij maar twee keer? 
dat iS niet eerLijK!

Oké, misschien krijgen wij elke 
dag hetzelfde eten, omdat wij al-
tijd ziek worden van menseneten. 
maar dat iS zO LeKKer! Wij vinden 
dat niet zo erg, hoor, als wij daar 
ziek van worden … Wij moeten dat 

niet opkuisen, hé.
Dus, baasje, wat denk 

je ervan? Krijgen wij 
vanaf nu ook drie keer 
per dag te eten? En mis-
schien wat van die lek-
kere dingen die jij altijd 

klaarmaakt? Wij zouden 
dan twee héél gelukkige 

poesjes zijn!
groetjes, Patsy en Simonne

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Lees al het 
nieuws uit 
de wijk
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HERINNERINGEN

Als ik voor deze jubileumeditie even 
terugblik, schieten mij spontaan 
volgende herinneringen te binnen. 

Kort nadat ik in 1989 was verhuisd 
naar het Sint-Andrieskwartier, nam 
ik deel aan de vergaderingen 
van de Stuurgroep. Ik heb 
goede herinneringen 
aan de periode waarin 
Ludo Coppieters voor-
zitter was. (1995–2001). 
In het voorjaar van 2001 
is een afvaardiging van 
de Stuurgroep ontvangen 
op het Stadhuis. Wegens ge-
zondheidsproblemen heeft Ludo 
het voorzitterschap overgedragen 
aan Live Hermans. Spijtig genoeg is 
hij overleden op 10 juni 2001.

Tevens heb ik het zeer interes-
sant gevonden om deel te nemen 
aan de werkgroep voor de oprich-
ting van het coStA. De werkzaam-
heden heb ik van dichtbij gevolgd, 
tot en met de opening. Ik heb er 

ook talrijke interessante ac-
tiviteiten gevolgd, niet in 

het minst die van Studio 
Garcia Lorca.

Tenslotte heb ik ook 
nog een tijdje meege-
werkt aan het vinden 

van adverteerders voor 
deze Gazet van Sint-An-

dries. In 2007 ben ik naar de 
Welvaartstraat verhuisd.

(Jean Marie Michiels)

Stuurgroep en coStA

Turnkring De Hoop is in onze 
wijk al bijna 100 jaar een vaste 
waarde. In de loop der jaren zijn 
talrijke generaties jongeren bij 
De Hoop actief geweest. Hij is 
gevestigd in de Kloosterstraat 37 
en gebruikt de turnzaal van de 
Musicaschool.

Voor elk wat wils
Jongeren en kinderen vanaf 6 jaar 
en kleuters vanaf 2,5 jaar kun-

nen er terecht voor een gezonde 
vrijetijdsbesteding onder leiding 
van ervaren lesgevers. Turnen 
kan je in de vroege avond (vanaf 
18.30 u.) op maandag, woensdag 
en vrijdag. Naast de basisgym-
nastiek kan je er ook turnen op 
muziek en toestelspringen. De 
turnkring beschikt zelfs over een 
Air Track, een lange opblaasmat. 

De bekroning van een jaar oe-
fenen gebeurt tijdens het Turnga-
la. Verder zijn er tal van prettige 
activiteiten: het sinterklaasfeest, 
het paaseieren rapen, de jaaruit-
stap …

Turnkring in de wijk 
Als dynamische en levenslustige 
vereniging is er nog plaats voor 
nieuwe leden. Ook wijkbewoners 
die een handje willen toesteken 
als begeleiders en medewerkers, 
zijn welkom. 

Voor alle info kan je steeds te-
recht op elmomem1977@gmail.
com bij Mohamed El Mokhtari.

Turnen nog steeds gezond

De straat bestond reeds in de 12e 
eeuw als Cammerstrate. ‘Camme’ 
betekende toen brouwerij en ‘een 
cammer’ was een brouwer. Tal van 

brouwerijen waren er gevestigd. In 
1554 trokken ze er weg en ze ver-
huisden naar de Brouwersvliet. Er 
kwamen cafés en restaurants in de 

plaats, alsook tal van drukkerijen 
en diligences (postkoetsen, koe-
rierdiensten). Ook drukker Plantijn 
is er begonnen. Nog tot in 1974 was 
de drukkerij van Gazet van Antwer-
pen in de buurt (hoek Nationale-en 
Augustijnenstraat). Zelfs op de 

Kleine Markt was tot voor enkele 
jaren nog een drukkerij, nl. in het 
pand van concept store / koffiehuis 
St Vincents waar nog een stokoude 
papiersnijmachine is te bewonde-
ren.
(gs/foto: Tom Jespers)

Historiek Kammenstraat

Gezinszorg Villers vzw is in de 
wijk Sint-Andries al sinds de jaren 
’60 actief voor gezins-, kraam- en 
ouderenzorg. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in Ekeren, maar wij 
werken regionaal vanuit verschillen-
de wijkhuizen, waaronder dus ook 
eentje in het historische gebouw op 
de Sint-Andriesplaats. Hier komen 
onze verzorgenden en poetshul-
pen ’s middags vaak samen om te 
lunchen met hun team. Ze houden 
er ook vergaderingen, bespreken er 
de planningen, 
de lopende 
zaken enz. 
Ikzelf ben 
de wijkver-
antwoor-
delijke voor 
Sint-Andries.

Maar Kim Riet-
jens is voor deze jubileumeditie 
gaan graven in de archieven. 

In een jubileumeditie van het 
interne personeelsblad vond ze een 
getuigenis van verzorgende Greet 
die actief was in de wijk in de jaren 
’70. Het is dan al wel langer dan 
25 jaar geleden, maar de verhalen 
blijven ook vandaag nog de ronde 
doen onder het personeel.

Verzorgende Greet: “Mijn stage 
begon in 1972 en op dat moment 
waren er 5 collega’s zwanger. Het 
onderwerp aan tafel was natuur-
lijk zwanger zijn en kindjes krij-
gen. De uniformschorten van de 
gezinshelpsters waren toen nog 
met linten en knopen. Een lange 
broek was zeldzaam. Toch kwam 
toen langzaam de generatie op 
gang van jeansbroek dragende 
helpsters. En het werd oogluikend 
toegestaan.

Ik herinner mij Mietje Trop, 
door iedereen gekend en geliefd, 
graag gezien bij alle activiteiten en 
meestal van de partij. Zij brengt nog 
steeds een heel gezelschap aan het 
lachen met haar plezierige uitspra-
ken. Cholesterol noemde ze ‘kat-
testrol’, antibiotica werd ‘tabioca’, 
een gynaecoloog was voor haar een 
‘giglo’ en droog eten noemde ze ‘zo 
droog als Sinterklaas z’n knieën’.

En dan hebben we nog die uit-
spraak van Stientje ’s morgens, 
toen de helpster binnenkwam: 
“Och kinneke, als mijn portemon-
nee zo zwaar was als mijne pispot, 
dan ging ik naar Spanje op verlof.” 
Zij is er nooit geraakt.

Tenslotte mogen we het ver-
haal van Mathildeke van ’t Hu-
welijksbootje op de Grote Markt 
niet vergeten. Zij was wel een 
kop groter dan wij, maar zelden 
stond ze rechtop. Als we het bed 
verschoonden, ging ze op de tafel 
zitten. Verder had ze alles binnen 
handbereik, want ze leefde op een 
paar vierkante meter. Haar koel-
kast was de vensterbank, aan het 
voeteinde van het bed stonden de 
radio, de tv en de lamp: die kon 
ze bedienen door languit over het 
bed te liggen. De antenne werd ge-
regeld met de wandelstok, op het 
voeteinde lagen de brooddoos, de 
koekjestrommel en de breiwol. 
Voor haar stond een keukenstoel 
die diende als tafel. Daarnaast 
brandde de kachel waarop ze elke 
dag kookte. Tussen het bed en de 
kachel een emmer kolen en hout 
en onder het bed de aardappelen 
en de voorraad blikjes. Ze las elke 
dag de krant en altijd stond de kof-
fie klaar voor al wie binnenkwam.

We zouden nog lang kunnen 
doorgaan met onze verhalen, maar 
één ding is zeker: bij deze mensen 
zijn we altijd het liefst gaan hel-
pen …”
(Katrijn Vanroye, wijkverantwoor-
delijke Gezinszorg Villers voor 
Sint-Andries)

HERINNERINGEN

Kattestrol, 
tabioca en giglo



Gazet Van Sint-andrieS | nr. 100 | September 2018 | 25Ste jaarGanG6

Maar we ontharden ook figuurlijk: 
minder hard zijn voor elkaar, bv. 
door het ondersteunen van ver-
enigingen en buurtcentra zoals het 
Costa waar mensen samenkomen 
en elkaar ontmoeten. 
Verder wil ik werken aan propere 
en veilige straten. Hiermee bedoel 
ik ook verkeersveilige straten 
waardoor kinderen veilig naar 
school kunnen en waarin minder 
mobiele of oudere bewoners zich 
moeiteloos en comfortabel kunnen 
verplaatsen.
Kortom: door te ontharden wil ik 
bijdragen aan een wereldstad op 
mensenmaat.

Marco Laenens, Walter Van-
hove en Freek Niesten (N-VA)

Zij zijn de drie n-Va-kandidaten die 
in het mooie Sint-Andries wonen.

Marco woont er niet minder dan 40 
jaar, Walter zo’n 20 en Freek 2: een 
goede mix dus tussen een grote 
vertrouwdheid en een frisse blik.
Marco zetelt sinds 6 jaar in de Ant-
werpse districtsraad als voorzitter. 
De Oever, de Steenhouwersvest 
en de Sint-Jansvliet: het zijn 
maar enkele voorbeelden van de 
verwezenlijkingen van de huidige 
legislatuur. Als ondervoorzitter 
van het Zorgbedrijf ging hij voor 
betaalbare zorg. Honderden nieu-
we serviceflats werden bijgebouwd 
of vernieuwd en ook een groot aan-
tal woonzorg- en dienstencentra 
werden vernieuwd of uitgebreid. 
Volgend jaar komen er nieuwe 
serviceflats bij op de Oever. U ziet 
het: dit thema ligt hem nauw aan 
het hart.

Walter heeft 36 jaar cafés uitge-
baat waaronder het bekende café 
De Faam. Als geen ander kwam 
hij dagelijks in contact met de 
belangrijkste zaken die de mensen 
bezighouden: hun ongenoegens, 
hun klachten, maar ook de positie-
ve evoluties in de wijk. Walter weet 
wat leeft in de straat en biedt altijd 
een luisterend oor. Hij heeft dan 
ook voor onze partij in de districts-
raad gezeteld. Voor merkbare ver-
andering moet de lokale politiek 
zorgen door een goed contact met 
en inspraak van de burger.

Freek heeft als kind heel België 
doorkruist. Voor de eerste keer 
in zijn leven voelt hij zich écht 
ergens thuis, en dat is natuurlijk 
in Antwerpen. Hij is ombudsman 
bij de n-Va en dus is ook voor hem 
luisteren erg belangrijk. Hij wil 
dat we in Antwerpen samen-le-
ven in plaats van naast elkaar. Dat 
betekent dat racisme absoluut niet 
door de beugel kan, maar ook dat 
religieuze of culturele overtuigin-
gen geen vrijgeleide mogen zijn 
voor seksisme of homofobie. Na 
zijn jarenlange inzet voor jongeren 
wil hij een extra focus leggen op 
hun groeikansen en ontspannings-
mogelijkheden.

Michel Cardon  
(Vlaams  Belang)

1) Ik ben nu 32 en woon in de 
Sint-Andrieswijk. Ik sta op de lijst 
van het Vlaams Belang op de 4de 
plaats bij de districtsverkiezingen 

onrechtvaardigheid en uitsluiting 
doet me nu eenmaal steigeren. Net 
zoals die bangmakerij van tegen-
woordig met soldaten op straat 
die toch geen aanslag kunnen 
voorkomen. Schone schijn is dat. 
Neem nu die slimme lampen op de 
Sint-Andriesplaats. Mag het ook 
nog gezellig en mooi zijn? Het heet 
dat het plein zo ‘veiliger’ wordt. 
Laat me niet lachen. Met al die so-
ciale controle hier in de buurt is dit 
zowat de veiligste plek van ’t stad. 

6) Andere strijdpunten zijn voor mij 
sociale ongelijkheid, genderonge-
lijkheid, luchtvervuiling en door-
geslagen privatiseringen. En zeker 
ook een echte democratisering van 
het onderwijs, want een on- en/of 
slechtgeschoolde mens wordt te 
gemakkelijk gemanipuleerd.

Vincent Gysels (CD&V)
1) k ben nieuw in de politiek en 
kom voor de eerste keer op voor 
CD&V op plaats 7 voor het district 
Antwerpen.
 
2) Ik ben bio-ingenieur in een voe-
dingsbedrijf.
 
3) In de Franckenstraat.
 
4) Sinds ik tien jaar geleden in 
Sint-Andries ben komen wonen, is 
de wijk al veel veranderd. Toch zie 
ik nog vaak gemiste kansen om ze 
veiliger en aangenamer te maken. 
Ik probeer nu al mijn steentje bij 
te dragen, o.a. via de verschillen-
de projecten van Klimaatrobuust 
Sint-Andries. Ik zou dat engage-
ment graag doorzetten in de 
politiek. Omdat cd&V Antwerpen 
voluit gaat voor het duurzaam en in 
dialoog met de burger ontwikkelen 
van de stad, was cd&V dan ook de 
logische keuze.
 
5) Het creëren van een warme, 
duurzame en moderne stad die 
klaar is voor de toekomst, samen 
met de buurtbewoners.

 6) Met cd&V gaan we voor het ont-
harden van de stad. Dit nemen we 
letterlijk: meer groen, meer ruimte 
voor de fiets en 15% minder asfalt 
en beton. Zo wil ik me bv. inzetten 
voor het verder uitbouwen van de 
groene ader door Sint-Andries. Na 
de aanleg van de tuinstraat in de 
Lange Riddersstraat, waarom niet 
gaan voor Sint-Andries als eerste 
tuinwijk?

waar Antwerpen vandaag en in 
de toekomst voor staat, graag aan 
met een pragmatische en positieve 
benadering.

6) Eén van de knelpunten is het 
verkeer in dit deel van Antwerpen. 
Kies je nu voor een wagen, fiets, 
tram of bus, jij moet vrij kunnen 
kiezen als inwoner. Parkeerplaat-
sen alleen voor bewoners en 
doorlopende fietspaden zijn een 
greep uit de ideeën die ik heb voor 
Sint-Andries. 
Heb je zelf nog vragen, opmer-
kingen of goede ideeën voor onze 
buurt. Spreek mij aan op straat 
of via de sociale media. Praten is 
zilver, doen is goud!

Patsy Van Rompaey (PVDA)

1) Hoewel ik al van jongs af aan 
sociaal geëngageerd ben, is het 
de eerste keer dat ik opkom bij 
verkiezingen. Mensen zeggen me 
dat ik de gave heb om in politieke 
discussies – en die komen al eens 
voor in ons café (lachje) – steeds de 
kern te vatten en die in mensentaal 
uit te leggen. Het verhaal simpel 
houden. Wellicht dat de pVda me 
daarom gevraagd heeft. Na enige 
aarzeling heb ik dan toch toege-
zegd, omdat ik de huidige gang van 
zaken met al die bangmakerij en 
die grove sociale onrechtvaardig-
heden echt wel beu ben.

2) Ik ben van opleiding opvoedster 
en mijn ouders hadden een café. 
Dat heeft van mij een ‘mensen-
mens’ gemaakt. 

3) Het stond in de sterren geschre-
ven, zeker, dat ik nu zelf ook een 
café heb in de Lange Vierstraat: 
café Multatuli. ’t Is soms wel een 
beetje tegen wil en dank, want 
het is een zware stiel, maar het 
sociale contact met al de mensen 
van Sint-Andries hier uit de buurt 
maakt veel goed. Iedereen is 
welkom in mijn café, ongeacht zijn 
of haar achtergrond. Discuteren 
mag, maar steeds met respect voor 
elkaar.

4) Als kind van gescheiden ouders 
heb ik armoede gekend. Dat zal wel 
aan de wieg gestaan hebben van 
mijn sociale bewogenheid. 

5) Ook al op de school nam ik het 
steeds op voor de underdog, het 
kneusje van de klas. Dat soort van 

Femke Meeusen (Groen)

Voor Groen sta ik tijdens de ko-
mende verkiezingen op de tweede 
plaats van de Antwerpse districts-
lijst. Ik antwoord dan ook graag op 
uw vragen.

1) Sinds 2012 ben ik lid van Groen. 
Ik sloot me bij de partij aan in 
aanloop naar de gemeenteraads-
verkiezingen. 

2) Projectcoördinator bij Uitgeverij 
Van in (hoofdberoep) en freelan-
cer taalopdrachten Frans-Neder-
lands-Spaans (bijberoep).

3) Ik woon in de Bredestraat, een 
gezellig stukje Sint-Andries tussen 
de Kammenstraat en de Begij-
nenstraat. Tijdens mijn studies 
ontdekte ik Sint-Andries, een 
fantastische buurt waar ik ben 
blijven plakken. Tot 2013 woonde 
ik in Schoten.

4) Toen ik me in 2012 bij Groen aan-
sloot, studeerde ik aan hogeschool 
Lessius in de Sint-Andriesstraat. 
Daar volgde ik de opleiding tolk. 
Voor die opleiding moesten we de 
actualiteit heel nauwlettend opvol-
gen. We tolkten immers regelmatig 
speeches over actuele thema’s of 
toespraken van politici. Het is in 
die periode dat ik voor het eerst 
veel las over politiek en er ontzet-
tend door geboeid raakte. Het is 
toen dat ik meer inzicht kreeg in 
de problemen waarmee we als 
samenleving worden geconfron-
teerd. Toen ontdekte ik ook dat 
Groen voor die problemen de beste 
antwoorden biedt. Ik maakte me 
daarom lid van de partij en nam 
er vanaf dan altijd een vrijwillig 
engagement in op.

5) Ik word maatschappelijk gedre-
ven. In de dingen die ik doe, zoek 
ik steeds naar een meerwaarde 
voor onze samenleving. Ik geloof 
heel sterk in de maakbaarheid van 
de wereld die ons omringt. Het zijn 

wij als mensen die zaken kunnen 
veranderen en dingen beter kun-
nen maken. Dat is een ongelofelijke 
kracht en tevens de basis van de 
politiek.

6) Uitbreiding van (buurt)fietsen-
stallingen.
Een verkeersveilig district met 
extra aandacht voor schoolomge-
vingen. Kinderen en ouders ver-
dienen een vlotte fietsroute van de 
voordeur tot aan de schoolpoort. 
Zowel mobiliteit als gezondheid 
varen daar wel bij.
Kleine initiatieven die qua groen-
voorziening een groot verschil ma-
ken in straten en wijken. Met meer 
moestuinen, geveltuinen, aanplan-
tingen op speelplaatsen … fleuren 
buurten op.
 Bewoners elkaar meer laten ont-
moeten door cultuur en muziek 
op pleinen of door acties zoals de 
lentepoets.

Michael Ampe (Open VLD)
1) Ik ben al 2 jaar actief betrokken 
bij de politiek van Antwerpen 
dankzij de Open-VLD.

2) Ik ben wijnexpert van 
Ahold-Delhaize.

3) In de Lombardenstraat.

4) Mijn eerste ontmoeting met 
de politiek was in 1996. Binnen 
het schoolkader van het Sint-Lie-
venscollege gingen we in gesprek 
met Leona Detiège over een fiets-
pad aan de school. Al snel bleek dat 
door met elkaar het gesprek aan te 
gaan, je daadwerkelijk samen de 
leefomgeving kan verbeteren.

5) Als geboren en getogen Ant-
werpenaar zet ik mij elke dag met 
veel energie en enthousiasme in 
om onze stad een beetje mooier te 
maken. Ik ben de politiek ingestapt 
om mijn generatie te vertegen-
woordigen. Ik ga de uitdagingen 

Verkiezingen: Kandidaten uit
We stelden de kandidaten voor de verkiezingen, woonachtig in 
Sint-Andries, zes vragen.

1) Hoe lang bent u al in de politiek?
2) Beroep?
3) In welk straat woon je?
4) Hoe is je politiek engagement begonnen?
5) Wat drijft je?
6) Speciale aandachtspunten: wat zou je graag willen realiseren?
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en op de 15de plaats bij de gemeen-
teraadsverkiezingen. Sinds mijn 
15de ben ik actief in de partijpoli-
tiek en de Vlaamse Beweging.

2) Ik ben ‘social media manager’ en 
verzorg mee de digitale communi-
catie voor mijn organisatie.

3) Ik woon in de Verbrande Entre-
potstraat.
 
4) Als jongere stond ik resoluut 
achter de Vlaamse onafhankelijk-

heid en dat is nog steeds het geval. 
Daarnaast heb ik Antwerpen zien 
veranderen door de negatieve 
gevolgen van massa-immigratie. 
De verdere vervreemding van onze 
buurten moet absoluut worden te-
gengegaan. Een leefbaar en Vlaams 
Antwerpen is mogelijk, enkel de 
politieke moed ontbreekt vaak.

5) Het is soms gemakkelijk om te 
praten over immigratie als iets 
positiefs, wanneer men in ‘blanke’ 
buurten woont. Ik denk vooral 
aan diegenen die niet de middelen 
hebben om te verhuizen en de 
gevolgen ervan moeten ondergaan. 
Zij hebben ook een stem nodig in 
onze maatschappij zonder dat hier 
denigrerend over wordt gedaan.
 
6) Sint-Andries is een aangename 
wijk om in te wonen en dat wil ik 
zo houden. Met positieve voorstel-
len en door mij constructief op te 
stellen wil ik meebouwen aan een 
betere buurt en een aangenamer 
Antwerpen.

1) Werner: Sinds 2007. 
Marc: Samen met Werner kom ik 
voor de eerste keer op.
Anton: In 2008 werd ik voorzitter 
van sp.a Sint-Andries. In 2012 werd 
ik voor het eerst verkozen, samen 
met Maya, die ons als geëngageer-
de buurtbewoner steunt.

2) Werner: Anton is werkzoekende, 
Marc is bediende en ik ben onder-
zoeker volksgezondheid.

3) Marc: In de Sint-Andriesstraat.
Werner: Ik werk in het Tropisch 
Instituut.
Anton: Ik leid de wijkafdeling.

4) Werner: Alles startte met het 
engagement voor een warmer 
Antwerpen.
Marc: Al jaren woon/leef/‘vrijwillig’ 
ik in de wijk. Zo neem ik al jaren ac-
tief deel aan de bewonersgroep. Dit 
is nu een logische volgende stap.

5) Anton: We willen het vriende-
lijkste district van Antwerpen zijn, 

waar iedereen een aangename plek 
heeft.

6) Werner: Op professioneel vlak 
ga ik ervoor dat bij elke beslissing 
de gezondheidsimpact wordt ge-
toetst. Wie er meer over wil weten, 
kan op 12 september terecht in 
het Tropisch Instituut waar ik het 
met Marc Swyngedouw (Stadslijst 
plaats 20) zal hebben over Gezond-
heid & de Stad.
Als dagelijkse voorbijganger wil ik 
er mee voor zorgen dat de Nationa-
lestraat een goed voorbeeld wordt 
van een verkeersas waar fietsers 
geen schrik van auto’s hoeven te 
hebben en voetgangers niet van 
fietsers.

Anton: Waar ik voor ga, zijn 
gezellige en veilige straten met vlot 
toegankelijke en kwaliteitsvolle 
openbare voorzieningen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan een up-to-date 
wijkbibliotheek.

Marc: Een bruisende buurt met 
groene, koele rust is prioritair. De 
realisatie van een antisluiproute-
plan is zeer belangrijk, met vlot en 
betrouwbaar openbaar vervoer. 
Betaalbaar en gezond wonen staat 
ook hoog op mijn lijstje. We kijken 
ook uit naar de verdere ontwikke-
ling van de Samentuinen, mede 
mogelijk gemaakt door Hugo 
Maenhout.

Sint-Andries

Werner Soors, Anton Geerts, 
Sascha Luyckx (campagnelei-
der), Maya Detiège (lijstduwer) 
en Marc Wiesé
Het sp.a Sint-Andriesteam van het 
district

Jazeker! In september 1986 opende 
toenmalig burgemeester Bob Cools 
het Café-theater Multatuli in de 
Lange Vlierstraat officieel. En sinds 
die tijd hebben wij meer dan 2 500 
voorstellingen gespeeld en ruw 
geschat 175 000 toeschouwers 
ontvangen (9 keer het Sportpaleis). 
Vorig seizoen 84 voorstellingen en 
exact 5 933 toeschouwers. Slik! Ja, 
midden in onze wijk, want ik denk 
dat ook wij nu het woord ‘onze’ 
mogen gebruiken.

Sinds 1986 hebben wij 200 verschil-
lende producties op onze scène ge-
bracht en de 87 stoelen die we heb-
ben, zijn meestal bezet. Stoelen, 
ja, geen klassieke theaterfauteuils, 
maar stoelen met hier en daar een 
tafeltje, want dat is het Parijse idee 
achter een café-theater. Je neemt je 
drankje gewoon mee naar binnen. 

De stukken die we brengen, zijn 
originele komedies die we vaak zelf 
vertalen uit het Frans of het En-
gels. Ons trouwe publiek komt niet 
alleen uit de stad en de provincie 
Antwerpen, maar ook uit Brabant, 
Oost-Vlaanderen, Limburg en zelfs 
uit Nederland.

32 jaar Café-theater Multatuli
Voor alle duidelijkheid: wij zijn een 
amateurgezelschap. Allemaal vrij-
willigers die er hun hobby van heb-
ben gemaakt om mensen een leuke 
avond te bezorgen. En dat lukt al 32 
jaar. Acteurs, actrices, toneelmees-
ters, technici, decorbouwers en 
vestiairepersoneel, allemaal zijn ze 
vrijetijdsartiesten, een veel leuker 
woord dan amateurs. 

Vanaf 8 september en tot 27 ok-
tober staat onze eerste productie 
klaar voor u: Daar zijn kosten aan!, 

een gloednieuwe komedie van 
François Scharre, vertaald en be-
werkt door Guy Keeren in een regie 
van Thomas De Wit. Meer info hier-
over vind je op onze website www.
multatulitheater.be of op onze 
facebookpagina. Reserveren kan 
online 24/24 en 7/7 via de website 
of facebookpagina (shopknop) of 
telefonisch op donderdag tussen 17 
en 18.30 uur en op zaterdag tussen 
17 en 19 uur op het nr. 03 231 68 14.

Voor mensen uit Sint-Andries 
die nog nooit zijn komen kijken, 
hebben we een verrassing.

Stuur gewoon een mailtje naar 
info@multatulitheater.be!
(Guy Keeren)

Theater? In onze wijk?
Groepsfoto van het Café-theater 
Multatuli dat sinds zijn ontstaan 9 
keer een vol Sportpaleis over de vloer 
heeft gekregen. 

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

HERINNERINGEN

De wijkgazet is ontstaan vanuit de 
maandelijkse vergadering van de 
herwaarderingsgebieden. Naast 
de lopende projecten van woning-
bouw en de aanleg van woon-
erven waren er ook tal van 
bruisende initiatieven 
in de wijk: de oprich-
ting van een cultureel 
ontmoetingscentrum, 
de opstart van nieuwe 
verenigingen, Stad-
aan-Stroom, actiegroe-
pen voor voetgangers- en 
fietsersbelangen, grootse wijk-
feesten, campagnes bewoners-
parkeren, de verkeerscirculatie, 
betaalbaar wonen enz. Dit nieuws 
kwam terecht in een kort verslag in 
de 250 maandelijkse nieuwsbrie-
ven die aan de vaste deelnemers 
van de bewonersstuurgroep wer-
den bezorgd.

Er was echter nood aan een 
grootsere aanpak om meer buurt-
bewoners samen te brengen. Daar-
om werd in 1992 de driemaande-
lijkse Gazet van Sint-Andries in het 
leven geroepen, zodat we via de 
3  600 brievenbussen van de wijk 
iedereen konden bereiken. Vanuit 
de overkoepelende vzw werden 
centen bijeengebracht en een re-
dactieploeg samengesteld. De alge-
mene vergadering volgde jaarlijks 
de redactie op.
AANPAK: De projecten en inhoude-
lijke punten die in de maandelijkse 
bewonersstuurgroep op de agenda 
stonden, werden verwerkt in de 
driemaandelijkse wijkgazet. Aller-
lei nieuwtjes uit de vergaderingen 
in de wijk werden bijeengebracht, 
zodat de redactieploeg er één ver-
haal van kon maken.
GEEN DWARSLIGGERS, WEL VOOR-
TREKKERS: We zorgden ervoor dat 
we nooit een actie ‘tegen’ iets lan-
ceerden. We werkten omgekeerd: 

we waren steeds ‘voor.’ Wanneer 
er een discussie was, kwam het 
erop aan om alle nuttige informa-
tie te verzamelen van de dossiers, 

zodat we met kennis van zaken 
onze standpunten naar vo-

ren brachten. We deden 
steeds de moeite om 
in consensus tot een 
standpunt van de wijk 
te komen.

POSITIEVE ACTIE: Om 
een ruim draagvlak in de 

wijk te creëren, brachten 
we ook moeilijkere dossiers 

naar buiten in een feestelijke sfeer. 
Ja, ook op wijkfeesten kon gedebat-
teerd en gediscuteerd worden. De 
opbouwende sfeer was cruciaal.
VERBINDEN: We vertrokken steeds 
van een debatcultuur. Rond elk 
thema dat voor het ‘algemeen be-
lang’ van de wijk belangrijk was, 
zochten we sprekers die steeds 
voor een grondige doorlichting 
van het thema zorgden. Ook po-
litici werden uitgenodigd, zodat 
we onze gezamenlijke visie van de 
wijk aan het beleid konden doorge-
ven.
OPEN REDACTIE: Op de redactie-
vergaderingen werd steeds heftig 
gediscuteerd. Vooral wanneer er 
tegengestelde standpunten waren, 
werd er extra aandacht aan besteed 
om toch tot een consensus te ko-
men in een open en democratische 
geest.

Ikzelf was een van de initiatief-
nemers om in 1992 de wijkgazet op 
te starten. In die periode ging heel 
veel aandacht naar de uitbouw van 
De Pacht – nu heet dat het coStA – en 
we vonden dat zo’n ‘verbindende’ 
wijkgazet noodzakelijk was. Met 
onze vzw hebben we vervolgens 
financiële ondersteuning gezocht. 
Doen we er nog 100 nummers bij? 
(Jos Thijs)

250 maandelijkse nieuwsbrieven

WERFNIEUWS

Parking Steendok: werken op last 
van de Raad voor Vergunningsbe-
twistingen stilgelegd, onduidelijk 
tot wanneer; werken lopen dus ze-
ker vertraging op, timing momen-
teel niet gekend
Rosier, Begijnenstraat en Brede-
straat: start is enkele maanden 
uitgesteld; nieuwe timing nog niet 
precies gekend; rioleringswerken 
en omvorming tot woonerven; mo-
menteel lopen de voorbereidende 
nutswerken
Kasteelpleinstraat en Kronenburg-
straat: start voorzien najaar 2019
Lange Riddersstraat: start voorzien 
in mei  2019; omvorming naar een 
tuinstraat (veel groen, klimaatro-
buust, aandacht voor waterhuis-
houding …); uitgebreide inspraak 
met de buurt loopt momenteel

Geplande werken
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Op stap met coStA- Terneuzen 
+ Verbeke Foundation
zaterdag 24 november - 9 uur - € 12
ticketverkoop start op dinsdag  
23 oktober om 10 uur

Koen Vanmechelen in  
Warme Boekenavond
Vrijdag 30 november - 20 uur - gratis
Silvie Moors van de daGen praat 
met Koen Vanmechelen over de Kip 
en het Ei en Boeken.
Over de Cosmogolem & de Kracht 
van Kunst.

December

Spirit of Django
Zaterdag 8 december - 20 uur -  
€ 10 | € 12
Als ode aan de jazzlegende Django 
Reinhardt brengt Frederic Evrard 
(La Femme Belge) de beste gipsy 
swing uit de streek naar het coStA.

Johan Braeckman in  
Warme Boekenavond
Donderdag 20 december - 20 uur - gratis
Silvie Moors van de daGen praat 
met Johan Braeckman over de We-
reld in Boeken, over eigen en an-
dermans Gedachten.

naar onderzoek om burn-out beter 
te helpen begrijpen en voorkomen. 
Bas Birker en Co brengen het aller-
beste van zichzelf tijdens deze 9de 
editie van Help ’ns een Handje.

November

Lokaal 25
Vanaf 3 november - Sint-Andriesplaats 
25 & locaties in de buurt
Lokaal 25 is een project waar duur-
zaamheid, mode, food en ontmoe-
ting centraal staan.

In de geest van Wannes
Zaterdag 10 november - 20 uur - gratis
Exact 10 jaar na het overlijden van 
Wannes Van de Velde brengen mu-
zikanten een avond vol muziek 
en zang, maar ook covers en eigen 
improvisaties als ode aan deze le-
gende.

Urban Baroque Bowl -  
Kris Strybos (Scale) en  
Bram De Ceurt (Bird)
Van zaterdag 17 november tot  
donderdag 6 december - gratis
Urban meets barok. Hoor en beleef 
met je lichaam muziek die vibreert. 
Adem beelden in. Een subtiele 
clash tussen Vlaamse Meesters en 
streetart in een sferisch klankbad.

Schaap zacht -  
Dagmar Chittka (1,5+)
Zondag 18 november - 15 uur - € 4 | € 6
Het schaap met zijn zachte wol 
vormt de inspiratiebron van deze 
beeldende en tegelijk poëtische 
dansvoorstelling voor de hele fami-
lie vanaf 1,5 jaar.

Oktober

GGedanst
Woensdag 3 oktober - 13.30 uur - gratis
Ter gelegenheid van de 10-daagse 
van de geestelijke gezondheid or-
ganiseert dc De Ridder i.s.m. het 
coStA een t-dansant om je lichaam 
en geest in topconditie te houden.

BAR COSTA
Vrijdag 5 oktober - 21 uur - € 5
Steengoede livemuziek en een ge-
weldige dj zijn nog steeds de basis-
ingrediënten die van bar cOSta de 
ideale cocktail maken.

Spaans Krijt 2.0 - Daan 
Hugaert
Zondag 7 oktober - 15 uur - € 8 | € 10, 
matinee met taart en koffie
Daan Hugaert en Dirk Truypens 
waren jarenlang samen te zien in 
de succesvolle tv-reeks Witse. Met 
Spaans Krijt 2.0 schreven ze een 
tekst over de oorlog en vluchteling 
zijn, over solidariteit en menselijke 
warmte.

Maanlander - Lander Severins 
(try-out)
Woensdag 10 oktober - 20 uur - € 6| € 8
Lander Severins brengt een avond-
vullend programma bestaande uit 
lied en tekst over het verhaal van 
LemS, de maanlander die per onge-
luk op Aarde terechtkwam.

Programma

Info en tickets
co Sint-Andries

Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen

03 260 80 50

EXPOSED MUSIC + boottrip
Een zinderende muzikale cocktail 
in ’t stad en op de Schelde.
Zaterdag 13 oktober – 20 uur -  
€ 10 | € 14 | € 18
Exposed Music neemt je mee langs 
onweerstaanbare locaties en per-
formances, ingetogen én explosief: 
een muzikaal meeslepende sensa-
tie in ’t stad! Wil je meer? Ga dan 
ook mee op een ExperimentalFizz-
PopExplosion-boottrip.

Premiere: 1918-2018, 100 jaar 
collateral damage -  
de Verhalenwerf
Vrijdag 19 oktober - 20 uur - gratis
Een vertelvoorstelling van De Ver-
halenwerf over burgerslachtoffers 
van officiële en minder officiële 
oorlogen van W.O.I tot vandaag, 
met bijhorende tentoonstelling.

Warme boekenavond - Requiem 
voor wie er niet meer is
Donderdag 25 oktober - 20 uur - gratis
Deze Warme boekenavond wordt 
een avond om onze geliefde doden 
te herdenken met Verhalen, Poëzie 
en Muziek.

Help eens een handje - 
Comedybenefiet
Zondag 28 oktober - 15 uur - € 12 | € 14, 
matinee met Foodtruck OTTO
Traditiegetrouw strijkt het Come-
dybenefiet van vzw ’t hART voor ie-
dereen opnieuw neer in het coStA. 
100% van de opbrengsten gaan 

© Frederic Picard

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

cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Sluitingsdagen
van maandag 29 oktober tot zondag 

4 november
zondag 11 november

van zaterdag 22 december tot en 
met maandag 7 januari

Openingsuren Foyer
Dinsdag tot vriidag

van 10 tot einde activiteiten
Zaterdag

van 9 tot einde activiteiten
Zondag en maandag gesloten

Nationalestraat 104, 2000 Antwerpen, 03 233 37 09
www.volderstextiel.be

Kwaliteit aan de beste prijs | Vriendelijke bediening!
Reeds 3 generaties een huis van vertrouwen waar de klant centraal staat!

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9 u. tot 18 u. (doorlopend)

VOLDERSTextiel
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Op de site was vroeger (1839 tot 
1895) een gasfabriek gevestigd. Bij 
de productie van het gas, dat werd 
gewonnen uit steenkool, kwamen 
schadelijke afvalstoffen zoals teer 
en cyanide vrij. Die verontreiniging 
zit in de grond en in het grondwater. 

Omwille van deze verontreini-
ging is een sanering van het terrein 
nodig. OVam saneert tot aan con-
centraties in de grond en het grond-
water waarbij er geen risico’s meer 
zijn voor de volksgezondheid en 
het milieu. 

Omdat op de site appartements-
gebouwen en duurzame verhar-
dingen aanwezig zijn, was er geen 
direct contact mogelijk met de ver-
ontreiniging. Er was dus tot op he-
den geen risico voor de gezondheid 
van omwonenden.

Hoe pakt OVAM  
de bodemsanering aan? 
De bodemverontreiniging op de 
binnenplaatsen en in de voortui-
nen aan de Willem Lepelstraat zal 
gesaneerd worden door een ontgra-
ving waarbij zowel de kernzones als 
de verontreinigde toplaag afgegra-
ven worden. In één kernzone wordt 
met behulp van een tijdelijke be-
malingsinstallatie het grondwater 
plaatselijk verlaagd. Het onttrok-
ken grondwater wordt via een wa-
terzuiveringsinstallatie gezuiverd 
en vervolgens geloosd. Er zal ruim 
6 000 ton verontreinigde grond af-
gevoerd worden voor verwerking. 

De graafwerken in de sane-
ringszone vereisen specifieke vei-
ligheidsmaatregelen. In die zone 
moeten de arbeiders veiligheids-
kledij dragen. Omdat bij een ver-
ontreiniging van cyanide en aroma-
ten plaatselijk schadelijke gassen 
kunnen vrijkomen, is het niet uit 
te sluiten dat de arbeiders op be-

paalde locaties binnen het 
saneringsbouwterrein gas-
maskers moeten dragen. 
Voor de omwonenden en 
voorbijgangers is er even-
wel geen gevaar. Er worden 
geen risico’s verwacht bui-
ten de zone van het bouwterrein. 

De sanering wordt continu opge-
volgd door een erkend bodemsane-
rings-deskundige die zowel binnen 
als buiten de zone van het bouw-
terrein luchtmetingen uitvoert. Na 
de ontgraving wordt op basis van 
staalnames de grondwaterveront-
reiniging geëvalueerd.

Renovatie na de sanering 
Na de sanering renoveert aG VeSpa 
de Fierensblokken die uit twee ge-
bouwen bestaan. Het ene gebouw 
ligt tussen de Nationalestraat, Kro-
nenburgstraat, Van Craesbeeck-
straat en Willem Lepelstraat. Het 
andere ligt aan de Van Craesbeeck-
straat. Het sociale woningcomplex 
werd gebouwd in 1938-1939 naar 
een ontwerp van architect Gustaaf 
Fierens. De Fierensblokken zijn 
zowat het laatste bewaarde voor-
beeld van baksteenmodernisme in 
Antwerpen en waren zeer vooruit-
strevend op het gebied van modern 
wooncomfort en gemeenschappe-
lijke voorzieningen. Samen met het 
Tropisch Instituut zijn ze een voor-
beeld van kwaliteitsvolle interbel-
lumarchitectuur. 

De gebouwen krijgen een nieuwe 
invulling, met respect voor het be-

staande complex. Het ontwerp gaat 
uit van een mix van 122 wooneenhe-
den, gemeenschappelijke ruimtes 
voor de bewoners, 8 commerciële 
ruimtes, een binnentuin met door-
kijk naar de straat en daktuinen. Alle 
wooneenheden worden betaalbare 
huurwoningen. Het project zal af-
gerond zijn in 2021. Meer informatie 
over het project is op de website: 
www.agvespa.be te vinden.

Verkeershinder 
Er zal getracht worden om de ver-
keershinder tot een minimum te 
beperken. De aannemer heeft in 
overleg met de politie een verkeers-
circulatieplan opgesteld. 

De gehele zone van het bouwter-
rein is ontoegankelijk gemaakt voor 
derden. De parkeerplaatsen aan de 
Van Craesbeeckstraat en de Willem 
Lepelstraat zullen tijdelijk niet ge-
bruikt kunnen worden. Door de 
werken zal er extra vrachtverkeer 
zijn. Aan- en afvoer van materiaal 
zal tijdens de werkuren (7-18 u.) on-
vermijdelijk zijn. Er wordt getracht 
de hinder te beperken.

Geur- en geluidshinder 
Tijdens de graafwerken zal er enige 
geluidshinder zijn. Er wordt uitslui-

tend gewerkt tijdens de gangbare 
werkuren van 7 tot 18 uur.

Het oppompen en zuiveren van 
verontreinigd grondwater zal ook 
’s avonds, ’s nachts en in het week-
end  doorgaan. Het geluid van de 
bemalings- en waterzuiveringsin-
stallatie wordt zo beperkt mogelijk 
gehouden.

Tijdens de graafwerken kan men 
een teer- of olieachtige geur rui-
ken. Die vormt geen risico voor de 
gezondheid. Men neemt de nodige 
voorzorgen om die geur tot een mi-
nimum te beperken.

Tekst: Keith Baert | Foto’s: Tom Jespers

Velen hebben zich al eens afge-
vraagd waartoe de grote indus-
triële bakstenen schouw dient 
die met zijn 28,5 meter boven 
de huizen uittorent. Is het een 
schouw van de ernaast liggende 
ijsfabriek? Of is het een restant 
van de voormalige gasfabriek? 
Dat is ze helemaal niet, want deze 
schouw behoort toe aan de Fie-
rensblokken.

De schouw dateert uit 1963 en 
is gebouwd samen met het gigan-
tische stooklokaal van meer dan 
7 op 17 meter, waarnaast vroeger 
nog eens 2 grote stookolietanks 
stonden.

Dit stooklokaal voorzag de 
200 woonentiteiten van centrale 
verwarming. Daar waren 3 grote 
branders en 8 circulatiepompen 
in het lokaal voor nodig. Op het 
dak, in een van de droogzolders, 
stond dan een enorm expansie-
vat.

Er werd toen zelfs een tunnel 
onder de Van Craesbeeckstraat 
gegraven om de leidingen van het 
stooklokaal naar het grote blok 
te voorzien. Bij het maken van 
de tunnel zijn er archeologische 
restanten van het 16de- eeuwse 
klooster Ter Zieken gevonden dat 
toen op de site van de Fierens-

blokken en de ijsfabriek heeft ge-
legen. Het klooster werd rond de 
eeuwwisseling van de 18de-19de 
eeuw afgebroken. Het enige wat 
nog van het klooster overblijft, is 
de herbestemde kapel in de Wil-
lem Lepelstraat. Ter Zieken was 
een leprozerie waar de melaat-
sen opgevangen werden tot de 
epidemie onder controle was. De 
bakstenen schouw zal opnieuw 
gebruikt worden bij de aanleg van 
een nieuwe milieuvriendelijkere 
verwarmingsinstallatie.

De tunnel onder de Van Craesbeeckstraat die werd gegraven om de leidingen 
van het stooklokaal naar het grote blok te leiden.

Fierenshoven
Begin augustus is OVAM begonnen met de bodemsa-

nering van de voormalige Fierensblokken. Men 
hoopt hiermee einde december klaar te zijn. 

Eén dag voordat het bouwterrein voor iedereen de-
finitief ontoegankelijk zou worden, hebben we van 

AG VESPA nog de kans gekregen om uniek fotomate-
riaal voor onze erfgoedgeschiedenis te verzamelen. 
De binnenplaats van het ‘grote blok’ is door het gro-

te publiek maar al te goed bekend dankzij de serre 
van Plein Publiek. Maar het ‘kleine blok’ is veel 

minder bekend. 

Schouw verwarming 200 wooneenheden

Achter gesloten deuren

Typische leefkamer met schouw. Alle 
leefkamers waren even groot.

Typische jaren 30-tegelvloer.

Hierboven een deel van de in 1962 vernieuwde verwarmingsinstal-
latie. Hieronder de sokkel van de schouw.
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De Vrije Schilders in Aula Thomas 
More, Campus National

Jan Maria Janssen en Jan De Marte-
laere zijn twee Antwerpse schilders 
die in de jaren zeventig samen aan 
de Academie van Schone Kunsten 
hebben gestudeerd. Tien jaar gele-
den begonnen zij samen te schilde-
ren – ‘à quatre mains’ – gelijktijdig 

op hetzelfde doek, waarbij de indi-
viduele inbreng van beiden samen-
vloeide tot één geheel.

Hun werken bestaan voorname-
lijk uit acryl, maar er werden ook 
andere materialen in verwerkt. Ze 
zijn tot stand gekomen door middel 
van verschillende technieken. Hun 
kleur- en vormengebruik is uitbun-
dig, verrassend en heeft een speels 

effect. Het is hun kritische en rela-
tiverende kijk op alle -ismen van 
deze tijd.

Hun laatste gezamenlijke ten-
toonstelling in Saint-Sébastien- 
d’Aigrefeuille De banderoles van Ai-
grefeuille (Frankrijk, 2017) wordt nu 
opnieuw in Antwerpen getoond ter 
nagedachtenis van Jan Maria Jans-
sen (links op de foto) die net een 
jaar geleden is overleden.

De tentoonstelling De Vrije Schil-
ders is tot 31 oktober alle werkda-
gen van 8 tot 20 u. te bezichtigen in 
de Aula Thomas More van Campus 
National, Kronenburgstraat 62-66, 
2000 Antwerpen; ook alle zaterda-
gen van september van 13 tot 17 u. 
(Jan De Martelaere)

Hogeschool Thomas More blikt 
terug op Antwerpse kunstscene

Jan Maria Janssen en Jan De Mar-
telaere, twee studiegenoten aan 
de Antwerpse Academie, die zich 
nadien als ‘De Vrije Schilders’ ver-
enigden.

Geslaagde zomerschool Habbekrats
Sedert enkele jaren organiseert 
vzw Habbekrats uit de Prekers-
straat 14 bij het begin van de 
zomervakantie haar zogenaamde 
‘zomerschool’. 
Dit project is bedoeld om kinderen 
die nog maar net in België zijn, 
spelenderwijs Nederlands te leren. 

Ook dit jaar zakten er kinderen 
uit Syrië, Pakistan, Afghanistan, 
Spanje, Bulgarije en tal van andere 
landen af om samen op een leuke 
manier onze taal te leren en Ant-
werpen te ontdekken. Vaste bege-
leidster van Habbekrats Joy Eyeson 
werd dit jaar bijgestaan door drie 
jongeren uit de buurt: Youness, 
zijn zus Hafsa en haar vriendin Ou-
maima. Voor hen was het ook een 
totaal nieuw en boeiend avontuur. 
Youness: “Ik genoot er echt van om 
met de jongeren te spelen en hen 
wegwijs te maken in onze buurt.” 
Oumaima: “Het was echt een ple-
zante ervaring om samen met mijn 
beste vriendin Hafsa zo’n bijzonde-
re vakantie te mogen meemaken, 

ook voor mezelf, en ik hoop dat de 
jongeren er iets van hebben opge-
stoken. Maar aan al de stralende 
gezichten te zien tijdens die eerste 
twee weken van de zomervakantie, 
denken wij alvast van wel! Het was 
een vakantie en tegelijkertijd een 
school: een zeer geslaagde combi-
natie.” (Thijs Dillen)

Oumaima: “Een plezante ervaring.”

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN
Datum Naam Aankomst Vertrek

26 september Astor 8.00 u. nog niet geweten

27 september Pacific Princess 7.00 u. 22.00 u.

3 oktober Seabourn Ovation 8.00 u. nog niet geweten

26 oktober Magellan 7.00 u. 16.30 u.

1 november Columbus 8.00 u. 19.00 u.

13 november Braemar 8.00 u. 18.00 u.

10 december Columbus 8.00 u. 19.00 u.

11-12 december Balmoral 13.00 u. 13.00 u.

13 december Magellan 8.30 u. 20.00 u.

18 december Columbus 8.30 u. 19.00 u.

25-26 december Pont Aven  13:00 u. 21:00 u.

© Paul Struyf

de onderbuik van de wijk
(INDIGNE)

luid geroep onder het raam
dof gedreun van een beat
dwaas gelach in de nacht

ravage uit respectloosheid 
op de grond en de bank
vijf vuilbakken naast het plein

vanwaar zijn ze gekomen
waarheen zijn ze gegaan
als ze maar niet terugkomen

De vernieuwing van de Schelde-
kaaien begon met puin ruimen. Nu 
valt vooral het heien van de holle 
buispalen (45 ton, 37,5 m lang en 
1,8 m doorsnede) en damplan-
ken aan de D’Herbouvillekaai op. 
Vanaf nu tot de kerstvakantie is de 
zone tussen de Bank van Breda en 
de Namenstraat aan de beurt. Het 
heien gebeurt enkel op weekda-
gen tussen 6.30 u. en 20.30 u. Dus 
niet op weekends en feestdagen. 
Ter hoogte van Sint-Andries zal er 
later waarschijnlijk niet moeten 
worden geheid. Daar ligt steviger 
Antwerpiaanzand dan de Boomse 
klei. (GS/foto HH)
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In augustus organiseerden AMUZ 
(Festival van Vlaanderen-Ant-
werpen) en het European Union 
Baroque Orchestra (EUBO) de 
 GOfBaroque Summer Academy. 
Tijdens deze Summer Academy 
werden de muzikanten geselec-
teerd die zullen deelnemen aan de 
 EUBO-tournee die van september 
tot december plaatsvindt. Vanuit 
heel Europa – van Nederland, Li-
touwen, Moldavië tot Italië – zakten 
jonge barokmuzikanten naar Ant-
werpen af voor een intens traject.

GOfBaroque stoomt de volgende 
generatie barokmuzikanten klaar 
voor de professionele muziek-
wereld door hen de kans te geven 
gedurende een halfjaar deel uit te 
maken van het European Union Ba-
roque Orchestra en op die manier 
de nodige podiumervaring op te 
doen. Tijdens deze Summer Aca-
demy werden een zestigtal jonge 
getalenteerde musici vier dagen 
lang gecoacht door de grootste spe-
cialisten in oude muziek. Samen 
bereidden ze verschillende con-
certprogramma’s voor. De Summer 
Academy nam ook de tijd om alle 

individuele kandidaten uitvoerig te 
leren kennen: als solist, als lid van 
een kamermuziekensemble, als or-
kestmuzikant en als mens. Op het 
einde van deze unieke procedure 
selecteerden de coaches de twintig 
muzikanten die zullen meespelen 
in het eUbO.

Dat deel uitmaken van het eUbO 
een vitale stap is in de ontwikke-
ling van jonge muzikanten, bewij-
zen onder meer tenor Reinoud Van 

 Mechelen en violiste Rachel Podger. 
Beiden werkten ze ooit mee aan en-
kele eUbO-producties. Nu schitte-
ren ze op de grootste internationale 
concertpodia, waaronder amUz. 
Jonge muzikanten scherpen niet 
alleen cruciale vaardigheden aan, 
maar doen ook concertervaring op 
die onontbeerlijk is om het te maken 
als professioneel muzikant.

Sterren kijken in AMUZ
De eUbO-tournee start eind sep-
tember met een concert in amUz. 
Samen met barokvioliste en ster 
Amandine Beyer zal het orkest op 
woensdag 26 september een ode 
brengen aan de uitmuntende Fran-
se smaak en stijl waarin het ballet 
een belangrijk element was: Dans 
le goût français. Op het programma 
staat onder meer André Campra’s 
L’Europe galante uit 1697 dat wordt 
beschouwd als de eerste balletope-
ra. Een tweede eUbO-concert in 
amUz vindt plaats op woensdag 28 
november. Onder leiding van Lars 
Ulrik Mortensen brengt het orkest 
Constellatio felix. Tijdens deze 
avond speurt het publiek in amUz 
de sterrenhemel af met werken 
rond een astronomisch thema. Lul-
ly toont de zon met Phaeton, Muf-
fats Concerto grosso Propitia syde-
ra wijst de sterren aan en Rameau 
neemt iedereen mee naar de plane-
ten met Entrées voor Venus, Jupiter 
en Mercurius.

GOfBaroque wil een groeiend 
publiek warm maken voor barok-
muziek. Dat dit Europese muzika-
le erfgoed nog niets aan vitaliteit 
en relevantie heeft ingeboet, is dit 
najaar te horen in amUz waar meer 
dan 150 jaar barokmuziek uit diver-
se landen te horen zal zijn in het ka-
der van Antwerpen Barok 2018. Ru-
bens Inspireert. Net zoals in amUz 
staat ook bij GOfBaroque het ge-
bruik centraal van   instrumenten, 
conventies, versieringen, bronnen 
en een muzikale interpretatie die 
passend zijn bij de context van de 
originele compositie en uitvoering. 
Op die manier voldoet de muziek 
aan de esthetische criteria en de 
uitvoeringspraktijk van de periode 
waarin ze werd bedacht: de juiste 
instrumenten, de woordenschat, 
het stilistische begrip en de tech-
nieken.

Over AMUZ
amUz presenteert veelzijdige con-
certen in een uniek kader. Muziek 
van alle tijden, stijlen en cultu-
ren weerklinkt op een creatieve 
en toegankelijke manier in de 
voormalige Sint-Augustinuskerk, 
een knap staaltje van barokke ar-
chitectuur met een onovertrof-
fen akoestiek. Naast een verras-
sende concertreeks van oktober 
tot maart, organiseert amUz ook 
jaarlijks het gerenommeerde zo-
merfestival Laus Polyphoniae en 
een verfrissend voorjaarsfestival 
inPRIMETIME. 

Het concertprogramma wordt 
telkens zorgvuldig samengesteld 
vanuit een historisch wetenschap-
pelijke benadering of de Histori-
cally Informed Performance. (Julie 
Hendrickx/GS/foto’s: Hashhash)

AMUZ
Kammenstraat 81, 2000 Antwerpen
Info/tickets: +32 (0)3 292 36 80 op dins-
dag en donderdag van 13 u. tot 16 u.

Barokmuziek springlevend
GOfBaroque stoomt jonge muzikanten klaar voor professionele carrière

Erg! Deze zomer heeft de 3e editie 
van Wijk4Love niet plaatsgevonden 
op de Sint-Andriesplaats. Na de 
Sint-Andries Run is het nochtans een 
van de plezantste en meest ludieke 
manifestaties van de wijk: heel de 
dag lachen en ’s avonds een echt 
dansfeest met hapjes en drankjes in 
overvloed.

 
Wijk4Love staat voor een aantal 
waarden en normen die onze wijk-
bewoners hoog in het vaandel dra-
gen. Zo bevestigden of vernieuw-
den bewoners de voorbije 2 jaar 
hun huwelijkse gelofte van trouw 
aan de wijk onder het goedkeurend 
oog van pastoor Rudi Mannaerts en 
Slons Dievanons.

De organisators van Wijk4Love 
hadden dit jaar weinig of geen tijd 
voor de voorbereiding van dit eve-
nement. Medeorganisator Kenny 
Van Loock had professioneel een 
enorm druk jaar achter de rug, zo-
dat hij er absoluut geen organisatie 
van Wijk4Love kon bij nemen. Bo-
vendien is hij verhuisd uit de wijk 
naar buiten de stad, voor hem dich-
ter bij zijn werk en voor z’n vrien-

din dichter bij de natuur. Hij hoopt 
echter dat er genoeg mensen zich 
verder willen inzetten voor de orga-
nisatie of die willen overnemen. 

Dit jaar is dat niet echt gelukt. 
Kenny Van Loock: “Hoewel ik ver-
huisd ben, vertoef ik nog meer dan 
wekelijks in de wijk en voel ik me er 
nog sterk verbonden mee. Ik voel 
dat Wijk4Love het potentieel heeft 
om verder te leven, al dan niet met 
een ander jasje aan. Ik hoop dat er 
de komende jaren meer mensen 
de kar zullen willen trekken om de 
mooie waarden waarvoor Wijk4Lo-
ve uiteindelijk staat, in de verf te 
zetten. Z   e zullen mijn steun heb-
ben en als ik daarvoor mee de kar 
moet trekken, zal ik dat ook graag 
doen.”

Op zoek naar een extra lief
Wie wil helpen? Dit mag niet ver-
loren gaan! Het is een jonge orga-
nisatie met veel jonge mensen en 
er wordt alleszins veel gelachen. 
Contacteer hen door een berichtje 
na te laten op de facebookpagina 
Wijk4Love. Zij zoeken een extra 
lief. (GS)

zoekt een extra lief

Groeten
Goeiendag, oewist,  
alles goe me de kids?
Gaget ni goe me uw gebit,  
zie da ge dan vriendelijk knikt.
Zedde te voet,  
me den otto of me de fiets, het 
handje liften kost ons tenslotte 
niks.

Helpen
Jong en oud, groen of blauw, 
braaf of stout, iedereen is soms 
down & out.
We helpen elkander als helpen 
kan, met ’t een of ’t ander. Bied 
die helpende hand!

Netheid
Papiertje op de grond, uw hondje 
legt een stront, de vuilbak die 
daar zo eenzaam staat, is met 1 
gebaar gebaat.

Zo blijft de buurt netjes en proper
en ook de sociale roker slaat deze 
regel niet over.

Fauna en flora
De Parochie van Miserie is ook de 
parochie van plezier en biedt een 
thuis voor plant en dier.
Elkander kansen geven, de gou-
den regel om na te streven: leven 
en laten leven, in naam van alle 
wezens.

Liefde en respect
Ook wij, mensen, komen als bloe-
men: in alle geuren en kleuren: 
een natuurlijk gebeuren om de 
boel op te fleuren.
Iedereen welkom, iedereen hier 
gelijk, de zon schijnt voor ieder-
een in de 4de wijk.

Giuseppe Corrente (26 jaar) uit 
Bari (Italië) studeert in Verona 
in het voorlaatste jaar om master 
viool te behalen: “Barokmuziek 
klinkt voor mij vrij en warm. In 
deze Summer Academy kan ik 
heel veel leren over de verschil-
lende meningen over die muziek. 
Maar ik leer ook veel over mezelf: 
niet enkel over m’n kwaliteiten, 
maar ook over m’n limieten en 
over hoe ik communiceer, zowel 
in de muziek als met mensen. Het 
is ook interessant om andere cul-
turen te leren kennen. Laatst heb 
ik nog een workshop gevolgd rond 
de ‘Concerti grossi’ van Corelli. 
Man, dat was ook boeiend.” 

Karoline Borleis (28 jaar) uit 
Leipzig (Duitsland) speelt reeds 
vanaf haar 7e viola (klinkt lager 
dan een viool), studeerde muziek 
en geschiedenis en was reeds op 
de Erasmusschool in Groningen 
en Malmö: “Ik ben ooit voor een 
architectuurtrip in Antwerpen 
geweest. Ik herinner me vooral de 
indrukwekkende kathedraal. Het 
had ook iets met een appel te ma-
ken… Oh ja, Appelmans, een van 
de bouwers. Ik hou van barokmu-
ziek, omdat ze levendig en ener-
giek is. Deze Summer Academy 
is zoals een Erasmus-jaar, want 
je ontmoet ook mensen uit heel 
Europa en ze hebben allemaal 
hetzelfde ideaal: zo goed mogelijk 
barokmuziek vertolken.”

Xenia Gogu (30 jaar) uit Chisi-
nau (Moldavië) studeert viool en 
haar beide ouders zijn ook muzi-
kanten: “Ik heb klassieke muziek 
dus wel met de paplepel binnen-
gekregen. Ik hou van alle genres 
in de klassieke muziek, repeteer 
dagelijks 4 uur, maar als voorbe-
reiding voor een concert kan dat 
wel 7 uur worden. Ik ben de eerste 
keer in Antwerpen.”

Wijk4Love

Ook de 5 beloftes aan het Sint-Andrieskwartier verdienen 
het om nog eens in de verf te worden gezet. Ze zijn er im-
mers om het leven in de wijk nog aangenamer te maken.
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Geld bovenhalen doet niemand 
graag. Maar er al eens over nage-
dacht waar dat geld naartoe gaat? 
Betaal je bij de zalando’s of de 
bolpuntcoms van deze wereld, 
dan help je de CEO misschien aan 
een derde buitenverblijf op een 
exotisch eiland of een zeilboot of 
een derde auto. Koop je iets in een 
buurtwinkel, dan kan de winkelier 
wat makkelijker leven, z’n kinde-
ren een betere opleiding bezorgen, 
z’n huis verfraaien of de badkamer 
laten vernieuwen.

En gebeurt die renovatie door een 
lokale loodgieter die lokaal winkelt, 
dan blijft het geld nog eens circule-
ren in de wijk. Koopt hij bovendien 
nog lokale producten, dan zit het 
helemaal goed. Ook ecologisch gaan 
we er zo op vooruit: geen vervuilen-
de bestelwagens die bij afwezigheid 
een tweede keer door de straat ko-
men rijden en geen miskopen. 50% 
van online bestelde producten wor-
den immers teruggestuurd. Kleur 
of maat was niet goed, het paste 
gewoon niet, zat niet lekker, was an-
ders dan op de foto … 

Betere service, direct  aanspreekbaar
Een winkelier die reeds met zorg 
en kennis van zaken een voorse-
lectie heeft gemaakt, weet wat hij 
verkoopt, kan een betere service 
geven en is direct aanspreekbaar 
bij twijfels of klachten. Geen ge-
doe met retourformulieren, mails, 
ophaalpunten of – in het slechtste 
geval – nog eens een bestelwagen in 
de straat. 

Ketens kopen enkel in grote hoe-
veelheden wat het snelst verkoopt. 
Een zelfstandige winkel hoeft geen 
massale voorraad, maar kiest voor 
diversiteit, voor aparte dingen die 
soms nergens anders zijn te vinden, 
als je ze nodig hebt. 

‘Koop ervaringen, geen produc-
ten’ is nu een trendy uitspraak. Is 
het niet een veel aangenamere er-
varing om door onze wijk te lopen 
– je 10 000 stappen! – en te worden 
geadviseerd door een vriendelijke 
winkelier met kennis van zaken 
dan voor een computerscherm te 
zitten? En dikwijls verkoopt een 
lokale winkelier unieke en speciale 
dingen die je nergens anders vindt. 

Duurder?
En de prijs? Een onafhankelijke 
winkel is niet altijd duurder. Dik-
wijls integendeel! Een kleine win-
kel heeft minder kosten dan een 

keten: geen hoofd- of bijkantoren, 
geen vrachtwagens, geen verkoop-
personeel, geen administratief 
personeel, geen receptionist(e) aan 
de balie van de kantoren waarvoor 
u allemaal meer betaalt En bij een 
herstelling hoeft er geen techni-
cus ‘uit Brussel’ te komen, want de 
winkelier woont om de hoek. Ge-
lukkig kiezen steeds meer mensen 
voor kwalitatieve producten die 
langer meegaan i.p.v. minderwaar-
dig spul, t-shirts bijvoorbeeld, uit 
sweatshops die al de halve wereld 
hebben rondgereisd in vervuilend 
transport en na 5 wasbeurten uit 
mekaar vallen. Zo ben je nog meer 
geld kwijt.

Door lokaal te kopen hou je ook 
de plaatselijke winkels draaiende. 
Ze geven vorm aan een stad of een 
wijk, maken ze uniek, bepalen de 
sfeer, hebben steeds een oog ge-

richt op de straat (veiligheid) en 
kennen de bewoners. Anderzijds 
leren de bewoners ook mekaar ken-
nen, wat goed is voor de onderlinge 
sociale contacten.

Sociale controle
Jezelf al eens voorgesteld hoe de 
Kloosterstraat, Kammenstraat en 
Nationalestraat er ’s avonds zouden 
uitzien met enkel donkere gesloten 
huizen in plaats van kleurrijke, ver-
lichte etalages? Volgens Unizo gaat 
80% van het marketingbudget van 
lokale winkels naar buurtgebonden 
initiatieven. Het bewijs hebt u nu 
in handen. Dus: het derde buiten-
verblijf van iemand sponsoren of je 
eigen wijk in ere houden? De keuze 
is duidelijk. Voortaan lopen we elke 
editie even langs bij enkele lokale 
winkels die we in ere moeten hou-
den. (Guido Sanders)

Winkel lokaal
En je geld blijft in de wijk

Albert en Gerda geven reeds 43 jaar jaar advies.

Gui en Michel

Jo van Jespers

Bar Pistolet – Wie ’s ochtends een koffie of ontbijt neemt op het ter-
ras van Bar Pistolet in de Kloosterstraat 110, waant zich in Parijs in de 
ochtendzon onder de bomen: Paris s’éveille. De zelf bereide ontbijten 
en lunches met verse producten van kleine lokale ondernemingen 
die kwaliteit verkiezen boven kwantiteit, krijgen veel lovende woor-
den op Facebook. Maar nog belangrijker is de hartelijkheid waarmee 
klanten door Michel en Gui worden ontvangen. Het perfecte adres 
voor wie ’s ochtends wat knorrig op dreef komt, want je gaat er met de 
glimlach buiten. Het idee voor een Bar Pistolet? Michel: “Een pistolet 
is typisch Belgisch en staat symbool voor de zondagse familiegezel-
ligheid van vroeger, zoals ook kroketten op zondag. Wij brengen dat 
feelgoodgevoel elke dag.”

Bar Pistolet is inderdaad de gezelligste huiskamer van de omlig-
gende straten, niet in het minst door de vriendelijke en heel eerlij-
ke warmhartigheid van de 2 chefs. Door de kleinschaligheid maakt 
iedereen een praatje met iedereen en zijn er ook al vriendschappen 
gesmeed. Het grootste compliment? Een van de twee sterrenchefs die 
er vaste klanten zijn, zei ooit: “Je ziet dat jullie met plezier werken 
en het ook nog aankunnen met z’n tweeën. Dat zou mij niet lukken 
op die manier.” Bar Pistolet is verkozen voor het culinaire festival 
‘Smaakmakers’ dat van 6 tot 31 oktober in verschillende speciaalza-
ken unieke gerechten serveert. (tel 03 216 41 64)

Jespers – Binnenstappen bij kruidenier Jespers op de Oever 16 is als 
binnenstappen in een authentiek gezellig Engels feuilleton waar 
iedereen iedereen kent. Een oud én jong publiek vindt er unieke pro-
ducten die je nergens anders meer ziet. Men kent er zijn klanten en 
past het assortiment aan. Sommige producten komen en gaan soms 
samen met de vaste klanten uit de omliggende serviceflats. Een uit-
gebreid assortiment thee is het gevolg van de zelf gebrande koffie die 
ook zeer in trek is bij de lokale horeca. En zoals in de beginjaren van 
de supermarktjes zijn er nog metalen mandjes: authentieke vinta-
ge. Baardige hipsters, it-nerds en fashion designers raken er aan de 
kassa aan de praat met bejaarden (dikwijls met een rollator).

De kassa is een sociaal kruispunt waar buren mekaar ontmoeten 
of, nog beter, mekaar leren kennen. Vooral het brood en het Frans 
brood van een ambachtelijke bakker uit de Kempen zijn elke avond 
uitverkocht. De vers afgesneden kaas en de ‘charcuterie’ zijn ook 
lokkers, want vers afgesneden en zonder plastic verpakking hebben 
ze meer smaak dan wanneer ze in pakjes uit een fabriek komen. Als 
er koffie wordt gebrand, zou je zelfs speciaal op een bankje op de 
vernieuwde Oever je krant gaan zitten lezen. Het zijn geuren uit de 
kinderjaren die enkel nog in onze wijk bestaan. (tel 03 232 36 93)

Electro-Zuid – Het uitstalraam van Electro-Zuid, reeds 35 jaar op de-
zelfde plek in de Nationalestraat 112, is met z’n gekleurde tL-buizen 
(nu ook in led), de vredesduif in Neo Strip, lichtgevende ufo’s en die-
renfiguren in acryl met ledverlichting een feest voor wie houdt van 
kitsch en kleur. Verlichte kaboutertjes, discoballen met bijhorende 
kleurenspots, partyslingers waarvan je de lengte en de kleur zelf kan 
kiezen en gekleurde ledstrips (220 Volt) op huiskamerformaat roepen 
herinneringen op aan de jammerlijk verdwenen Sinksenfoor. Maar 
vergis u niet! Zowel Albert als Gerda geven deskundig en uitgebreid 
advies over de meest gespecialiseerde zaken. Ze verkopen ook pro-
fessioneel materiaal, zoals allerhande soorten lampen, en zelfs nog 
gloeilampen, tot zover de voorraad strekt. Ze nemen alle tijd voor elke 
uitleg. Een digitale tijdsklok, het meest ingewikkelde apparaat om in 
te stellen, wordt door Albert bij aankoop uit de verpakking gehaald 
en ingesteld op de juiste uren en … je krijgt daar bovenop nog een ter 
plekke uitgetekend draadschema bij om zelf aan te sluiten.

En de prijs? Albert: “Soms komen klanten binnen, vragen de prijs, 
gaan er nog eens ‘over nadenken’ en staan een kwartier later hier te-
rug.” Electro-Zuid helpt je ook thuis bij problemen met elektriciteit of 
renovaties. Toch handig, zo alles dicht bij huis! (tel 03 203 03 09) 

De Gazet van Sint-Andries is 
een uitgave van de Stuurgroep 
Sint-Andries vzw. Deze vzw 
organiseert los van deze krant 
nog tal van andere activitei-
ten, zoals de Paaseierenraap, 
de Gouden Neuzen en een 
maandelijkse open bewoners-
vergadering die op de laatste 
woensdag van elke maand om 
20 u. doorgaat in het coStA.  
Alles draait op vrijwilligers-
werk. De Gazet is zelfbedrui-
pend dankzij de adverteerders, 
maar voor de andere activitei-
ten van de vzw is soms meer 
budget nodig dan er is, bv. 
voor flyers, affiches en ander 
drukwerk.

Draag je de wijk een warm 
hart toe en wil je de buurtwer-
king verzekeren, stort dan een 

donatie van 10 euro voor de 
Stuurgroep op het nummer 
be74 9730 8592 9607 op naam 
van Stuurgroep Sint-Andries 
vzw, met je e-mailadres in de 
mededelingenstrook. Je krijgt 
deze Gazet dan, meteen na de 
verschijning, digitaal toege-
stuurd. Meer dan 10 euro mag 
ook: dat beschouwen we dan 
als een extra waardering en 
steun. Bedankt!

Als eerste
Zo kan je als eerste deze Gazet 
lezen op je pc, op je smartpho-
ne op de tram, op je iPad op de 
wc (zelfs wanneer je niet in de 
wijk woont) en je kan ze door-
sturen naar vrienden om uit te 
pakken met je warme, leven-
dige wijk. Zeker wanneer je er 
zelf in staat!

Steun de wijkwerking en lees als 
eerste de Gazet
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Met de steun van:

Op nauwelijks een week tijd sloten meer dan
honderd gezinnen zich aan bij het Kaaicomité:
jong en oud, rijk en arm, bewoners en handelaars,
kortom een zeer diverse groep.
Van de aanvang af was onze houding positief en
constructief: niemand was gekant tegen de Sink-
senfoor als dusdanig, maar we poneerden een
aantal bekommernissen en we vroegen garanties,
over zaken als veiligheid, overlast, parkeergele-
genheid en toegankelijkheid.
Mede dankzij een overweldigende en gunstige
persberichtgeving werd het Kaaicomité door het
stadsbestuur ontvangen en ontstond een dialoog.
Aanvankelijk poogde men ons met een kluitje in

het riet te sturen, maar we hielden vast aan har-
de garanties eerder dan vage beloften: er moest
rekening gehouden worden met de gewettigde
eisen van de burgers.
Dankzij een initiatief van de zogenaamde ‘klagers
van de Zuiderdokken’ en onder druk van de steeds
aangroeiende groep van kaaibewoners, werd uit-
eindelijk een doorbraak bereikt.
Recentelijk werd beslist het Kaaicomité in stand
te houden, teneinde de belangen van de buurtbe-
woners ook te behartigen in het dossier van de
heraanleg van de Scheldekaaien. Ook hier wensen
we ons positief op te stellen en rekening te hou-
den met de belangen van allen: niet enkel  de

buurtbewoners, maar ook al-
le andere Antwerpenaren als-
mede de vele bezoekers en
toeristen. Toenadering werd
gezocht tot de Stuurgroep
Sint-Andries die reeds vele ja-
ren bezig is met dit dossier,
en wij kijken alvast uit naar
een goede samenwerking
met onze collega’s van de
Stuurgroep.
Onze insteek verschilt niet

veel van die van de Stuurgroep. Het masterplan
voor de Scheldekaaien  is tot stand gekomen na
zeer zorgvuldige besluitvorming, waarbij de
wensen van de Antwerpse  bevolking voorop
hebben gestaan. Als dit plan - om welke reden
ook  – gewijzigd moet worden, zullen de bewo-

ners daarin opnieuw een belangrijke stem moe-
ten hebben.
Onze huidige prioriteiten in het dossier van de
heraanleg van de kaaien zijn tweeledig: (i) zorgen
dat er voldoende (betaalbare) parkeergelegen-
heid ingepland wordt voor bewoners en hande-
laars (inclusief hun bezoekers); en (ii) goede en
duidelijke afspraken maken met het stadsbestuur
met betrekking tot diverse activiteiten die in de
toekomst op de vernieuwde kaaien zullen plaats-
vinden. De recente berichtgeving in de pers over
mogelijke ‘horeca-gerelateerde activiteiten’ op de
vernieuwde kaaien heeft in dat verband een
alarmbelletje doen rinkelen …
Alle buurtbewoners hopen in elk geval dat de
mooie plannen die werden uitgewerkt, nu einde-
lijk snel en goed gerealiseerd worden.
Wie meer informatie wenst over of zich nog wil
aansluiten bij het Kaaicomité, kan e-mailen naar
kaaibelangen@gmail.com. We zullen ook met een
ruime delegatie aanwezig zijn op de informatie-
vergadering die de Stuurgroep Sint-Andries op
30/10 organiseert. Een website is in voorberei-
ding.

Philippe Jadoul, Kaaicomité

Kaaicomité: heraanleg, inspraak & samenwerking
Toen in april vorig jaar plots – en zonder inspraak van de bewoners – beslist werd de
Sinksenfoor te verhuizen van de Gedempte Zuiderdokken naar de Scheldekaaien, ont-
stond er veel commotie bij de buurtbewoners. Op initiatief van Edouard Buss werden
affiches uitgehangen en vond een eerste spontane bijeenkomst plaats. Enkele dagen
nadien werd het ‘Kaaicomité’ opgericht.

Nu de heraanleg van de kaaien

Op 30 oktober 2013 (20u.)  komt Rob Van de
Velde, schepen Ruimtelijke ordening en
stadsontwikkeling, in het coStA de nieuwe
plannen voor de heraanleg van de Schelde-
kaaien toelichten.

In de pers verschenen ontrustwekkende berichten

over de heraanleg van de Scheldekaaien. Het nieu-
we college zou al het voorbereidend werk voor de
nieuwe Scheldekaaien overboord gooien. In de
Schelde als het ware. Het kwam erop neer dat ja-
renlange inspraaktrajecten en daaruit voortsprui-
tende plannen werden teruggeschroefd om een
parkeerplaats vlakbij de Grote Markt te kunnen

voorzien. Wat is daar van aan? Wat blijft en wat ver-
andert? En wanneer beginnen de werken? Schepen
Rob Van de Velde, bevoegd voor de uitvoering van
het Masterplan, komt het zelf vertellen op 30 okto-
ber in het coStA. Daarbij gaat de aandacht vooral
naar het deel van de Scheldekaaien ter hoogte van
Sint-Andries en het Zuid.
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