
In oktober is het alweer 1 jaar sinds 
De Zavel is verhuisd naar de Oever. 
De Zavel is een woonzorgcentrum 
voor bewoners met een uitbehan-
deld psychiatrisch ziektebeeld 
en/of een niet-aangeboren 
hersenletsel. Ook perso-
nen met de ziekte van 
Huntington kunnen 
bij ons wonen met de 
gepaste zorg. Dat jaar 
is voorbijgevlogen, 
mede door de vele acti-
viteiten die in deze wijk 
worden georganiseerd.

Zo stonden wij op de kaaien mee 
op de eerste rij te supporteren voor 
onze Rode Duivels, gingen we met 
veel plezier kijken naar de Murgas 
en hebben de bewoners zich een 
schorre stem geroepen om hun 
eigen personeel aan te moedigen 
tijdens de Sint-Andries Run. We 
hebben ons ook al een aantal ke-
ren laten gaan op de dansvloer van 
het Dienstencentrum De Oever in 
de Lange Riddersstraat en in het 
coStA op de Sint-Andriesplaats. En 
natuurlijk, ook het marktje op zon-

dag, dat voorlopig voor onze deur 
heeft postgevat, zorgt mee voor 
een gezellige sfeer die onze bewo-
ners zeker kunnen smaken.

Maar naast al deze leuke acti-
viteiten is er ook plaats voor 

bezinning, niet alleen door 
onze vieringen in huis 
zelf, maar ook deze in de 
Sint-Andrieskerk waar 
elke viering toch wel 

een grote indruk nalaat 
op onze bewoners. Ook 

het warme onthaal en de 
hulp die we mogen ondervin-

den, doen ons veel plezier.
Daarnaast vinden wij het ook 

altijd leuk om zelf activiteiten te or-
ganiseren waarop iedereen welkom 
is. Zo organiseren wij jaarlijks De 
Zavel Zingt, een quiz, een pleinfeest 
bij de lentepoets en onze kersthap-
pening. En uiteraard starten wij het 
jaar met een nieuwjaarsdrink op 
het plein. Hiervoor doen wij al een 
warme oproep aan alle wijkbewo-
ners, zodat we met zoveel moge-
lijk mensen kunnen klinken op het 
nieuwe jaar op zaterdag 26 januari 
2019 vanaf 14 u. (Els Martinet)

Veel gehoorde vragen in de wijk: 
“Hoe zit het nu met de vernieu-
wing van de Scheldekaaien?” 
“Wanneer zijn ze klaar?” “Wan-
neer kunnen we er eindelijk over 
wandelen?” Het was een lastige 
karwei om aan voldoende concrete 
informatie te geraken omwille van 
de talrijke onzekerheden, want er 
zijn diverse partners met elk hun 
eigen aannemers die dan ook nog 
eens naast mekaar werken.

Maar eerst dit: we gaan het niet 
missen, het gebonk van de heiwer-
ken aan de Ledeganckkaai. Hoewel 
die werken tot midden december 
waren ingepland, zijn ze een pak 
vlotter verlopen dan verwacht en 
ondertussen sinds begin november 
voorbij. Op Nieuw Zuid en het Zuid 
moesten metalen buispalen 
en damwanden parallel op 50 
meter van de kaai als een muur 
in de grond worden geheid om 
een soort bouwput te krijgen. 
Dan kunnen die bouwputten 
achter de nieuwe stukken 
muur laag per laag worden 
opgevuld met zand. De kaai-
muur krijgt zijn karakteristie-
ke bekleding terug, waarbij de 
authentieke bouwelementen, 
zoals de bolders en de blau-
we steen, opnieuw worden 
geplaatst. Deze werden voor 
de afbraakwerken zorgvuldig 
weggenomen en bewaard. 

Nieuw Zuid en Zuid
In de zones Nieuw Zuid en 
Zuid, waar de kaaimuur reeds 
is gestabiliseerd, is Waterwegen en 
Zeekanaal nv momenteel nog volop 
bezig met de aanleg van de nieu-
we waterkering. Omdat die water-
kering geïntegreerd wordt in het 
openbaar domein, voert Waterwe-
gen en Zeekanaal nv deze werken 
tezamen uit met AG Vespa, het be-
drijf dat verantwoordelijk is voor de 
aanleg van het openbaar domein op 
en naast de waterkering. De laatste 
stap, het afbreken van de oude en 
het opbouwen van de nieuwe wa-
terkeringmuur, gebeurt nu in de-
cember. Tijdens de zomer van 2019 
wil de Vlaamse Waterweg nv hele-
maal klaar zijn met de vernieuwing 
van de kaaimuur ter hoogte van 
Nieuw Zuid en Zuid. En dan kan het 
aangelegde openbaar domein in ge-
bruik genomen worden. De nieuwe 
kinderspeeltuin geeft al een klein 
idee hoe het zal worden.

Nu Sint-Andries
Ter hoogte van Sint-Andries zal niet 
moeten worden geheid, want daar 

ligt veel steviger Antwerpiaanzand, 
terwijl ter hoogte van Nieuw Zuid 
en Zuid de ondergrond uit onsta-
biele klei bestaat.  

Volgens de huidige planning 
zouden de werken voor de heraan-
leg van het openbaar domein ter 
hoogte van Sint-Andries door AG 
Vespa in 2021–2022 worden uitge-
voerd. Voorafgaand aan deze wer-
ken moet de kaaimuur uiteraard 
nog gestabiliseerd worden door 
Waterwegen en Zeekanaal nv.

Men hoopt een snelle vooruit-
gang te kunnen maken. Er zijn al 
heel wat voorbereidingen achter 
de schermen getroffen, maar er is 
nog geen aannemer voor de wer-
ken aangesteld en de timing voor 
de effectieve opstart van de stabili-
satie van de oude kaaimuur is voor 
deze zone ook nog niet concreet 
bepaald. 

En de parking?
Een belangrijk aandachtspunt bij 
deze werken is dat het bouwterrein 
dat ervoor nodig is, een aanzienlij-
ke ruimte in beslag neemt die voor 
de huidige invulling een impact 
zal hebben die iedereen zo mini-
maal mogelijk wenst te houden. 
De vordering van de werken aan de 
kaaimuren is onderhevig aan heel 
wat factoren, waarbij de nodige 
vergunningen, budgetten en aan-
bestedingen beschikbaar moeten 
zijn. Tijdens de stabilisatiewerken 
van de oude kaaimuur zal de par-
king grotendeels in gebruik kun-
nen blijven. De parking zal pas vol-
ledig verdwijnen bij het plaatsen 

van de nieuwe waterkeringmuur 
die, samen met de wandelboule-
vard, 2,20 meter hoog komt, en de 
heraanleg van de publieke ruimte. 
Maar dan zijn we ten vroegste eind 
2021, afhankelijk van het vorderen 
van de kaaimuren. Laten we hopen 
dat dan de parking aan de zuidelij-
ke kant van de Gedempte Zuider-
dokken (Steendok) klaar is.

Kaaiweg Zuid
Vanaf maandag 12 november is 
de heraanleg van Kaaiweg Zuid 
gestart. Dat is de weg op de Ger-
lachekaai, Ledeganckkaai en de 
D’Herbouvillekaai, gelegen tus-
sen de Verviersstraat en Nieuw 
Zuid tot net voor de Kennedytun-
nel. U kent ze wel, die straat met 
die vreselijke ‘kinderkopjes.’ Als 

je er eenmaal met de auto volledig 
door mekaar geschud over bent 
gereden, vergeet je dat nooit meer! 
De rijweg en de voet- en fietspa-
den worden vernieuwd, zodat we 
vanaf het najaar van 2019 kunnen 
genieten van een heel comforta-
bele en veilige weg. Tijdens de 
werken blijft het verkeer in beide 
richtingen mogelijk.
(Keith Baert/Guido Sanders)
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 Volg ons op facebook.com/
 Gazet van Sint-Andries

Vernieuwde Scheldekaaien 
Sint-Andries: 
nog niet voor morgen

Deze Gazet kwam tot stand 
met de steun van:

De vernieuwing van de Schelde-
kaaien is geen sinecure: de wer-
ken bestaan uit 3 elementen:
• stabilisatie van de historische 

kaaimuren (Waterwegen en 
Zeekanaal nv);

• verhoging van de waterkering-
muur tot 2,20 meter volgens 
het Sigmaplan (Waterwegen 
en Zeekanaal nv); 

• heraanleg van het openbaar 
domein dat de wandelboule-
vard, het gras, de struiken, bo-
men, banken enz. omvat (AG 
Vespa - stad Antwerpen).

Samengevat

Zone Zuid
• Nu bezig: Kaaimuur vervan-

gen, waterkeringmuur met 
aansluitend openbaar domein 
in uitvoering.

• Eind 2018: Plaatsing nieuwe 
waterkeringmuur en nadien 
afbraak oude.

• Zomer 2019: Openbaar do-
mein klaar.

Sint-Andries (Sint-Michielskaai)
• Tussen nu en 2021: Stabilisatie 

historische kaaimuur Sint-An-
dries; parking blijft dan gro-
tendeels beschikbaar.

• 2021–2022: Opbouw water-
keringmuur en tegelijkertijd 
openbaar domein; parking 
Sint-Michielskaai zal dan sys-
tematisch plaatsmaken voor 
de werken; wordt alleszins 
vervolgd.

De Zavel al 1 jaar op de Oever

De Gazet van Sint-Andries 
wenst alle lezers een zalige 

Kerst en een succesvol 2019

Ook in 2019 loopt De Zavel mee in de tiende editie van de Sint-Andries Run. 
Noteer alvast 26 mei 2019 in uw agenda.

Foto: Anja Vanh

Tijdens de laatste week van novem-
ber werden 4 palen op de Sint-An-
driesplaats geplaatst, 2 aan beide 
zijden van het basketbalveld, te 
dicht bij de zijlijnen.

Er zou een infobrief hierom-
trent in de omliggende straten ge-
bust zijn, maar toch moesten velen  
eens goed in hun ogen wrijven. Wat 
staan die palen daar nu te doen?

Na wat telefoontjes naar de stads-
diensten bleek dat ze er geplaatst 
waren om 2 redenen. Ten eerste om 
tegemoet te komen aan de vraag om 
het plein voldoende te verlichten. 
Maar waarom was dan niet eerst na-
gegaan of de verlichtingspaal van 8 
meter hoog met 2 grote lichtspots 
eraan nog werkte? Deze staat er al 
jaren, maar wordt amper gebruikt 
volgens omwonenden.

In tweede instantie zouden ze 
dienen voor het project Slimme 
Verlichting. Waarom werd de grote 
verlichtingspaal niet gebruikt. Er 
hangen toch al een aantal toestellen 
aan voor het Smart City Project.

Tot eind maart, de einddatum 
van het testproject waar de 
4 palen voor dienen, zouden 
ze al zeker blijven staan.

Verschillende organisato-
ren van evenementen heb-
ben reeds hun ongenoegen 
geuit over de slechte com-
municatie omtrent de plaat-
sing. Ook andere gebruikers 

van het plein, zoals de sporters, 
vinden het niet veilig om palen zo 
dicht naast een sportveld te plaat-
sen. “Je stopt tenslotte niet met 
basketballen aan de zijlijn …”

We hopen dat deze palen in de 
lente weer zullen verdwijnen zo-
dat het plein opnieuw door groot 
en klein gebruikt kan worden voor 
sport en spel.

En daar stonden ze plots…

mailto:facebook.com/anthologietranslations/?subject=
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Prettige eindejaarsfeesten toege-
wenst aan al wie van Sint-Andries 
is en daarbuiten. Beste lezer, het 
jaar zit er weer op en de laatste 
Gazet van Sint-Andries voor 2018 
ligt op tafel.

Het was opnieuw een mooi jaar 
met heel wat realisaties, events en 
vergaderingen in onze wijk. 
Traditioneel zullen we op 
26 januari 2019 onze   
receptie geven met de 
uitreiking van de Gou-
den Neuzen. Meer info 
daarover vinden jul-
lie op de achterpagina. 
Het is ieder jaar weer een 
ernstige oefening, want met 
al die bezige bijen in onze wijk is 
het moeilijk kiezen. Toch wil ik alle 
genomineerden  feliciteren  en we 
kijken er al naar uit wie de winnaars 
zullen worden van de Gouden Neu-
zen 2019. 

Dat we dit jaar als wijk en Stuur-
groep weer heel wat hebben gerea-
liseerd om trots op te zijn, is zeker 
een feit. De Smart City is in volle ex-
pansie en dat gebeurt met vallen en 
opstaan … Op zich is daar niets mis 
mee, omdat we van in het begin al 
wisten dat er goede resultaten zou-
den uitkomen, maar misschien ook 
wel nutteloze. Om van Smart City 
een succes te maken, gaan we daar 
als Stuurgroep ook onze schouders 

EDITO

De Gazet van Sint-Andries is een uit-
gave van de Stuurgroep Sint-Andries 
om de Sint-Andriezenaar op de hoogte 
houden van wat er zoal in de wijk reilt 
en zeilt. De Gazet wordt financieel ge-
steund door de middenstand 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, 
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Hasjhasj, Tom Jespers, Guy Keeren, Els 
Martinet, Paul Struyf,  Walter Van den 
Bulck, Ann Van de Peer,  An Van Loo, 
Sofie van ’t Stad Leest, Bjorn Verreet, 
Zara Vynck, 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 buurt-
toezicht.  
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 
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Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 102 verschijnt op 
15 maart 2019. Artikels en activiteiten 
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gestuurd naar: redactie@ gazetvsa.
be Ten laatste 15 februari 2019. De 
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Elke auteur is verantwoordelijk voor 
zijn bijdrage.
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www.gazetvansintandries.be
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onder zetten, op voorwaarde na-
tuurlijk dat dit samen met de bewo-
ners gebeurt. Tot hiertoe mogen we 
stellen dat we samen met de stad, 
imec en alle partners  een prima 
parcours hebben gelopen.

Tenslotte wil ik nog  een mooie 
recente realisatie in de verf zetten. 
Over de bewoners van Zorgbedrijf 
Antwerpen op de Oever is al heel wat 
inkt gevloeid, soms terecht en soms 
gewoon als politieke recuperatie 
van een bepaalde partij die de bewo-

ners schrik wou aanjagen met 
als doel zich hier sterker 

door te positioneren. Spij-
tig voor alle mensen van 
goede wil en zeker ook 
voor het Zorgbedrijf dat 
ontzettend veel moeite 

doet om het dossier zo 
vlot, goedkoop en humaan 

mogelijk te laten verlopen. 
Dat er wantrouwen was, kunnen 
we begrijpen, maar op initiatief van 
de Stuurgroep Sint-Andries hebben 
de bewoners nu een degelijke en 

bindende overeenkomst verkregen 
van het Zorgbedrijf, het kabinet van 
Sociale Zaken en Marco Laenens, de 
ondervoorzitter van het OcmW. Alle 
bewoners van  de Oever zullen  on-
der toezicht van advocaat Frank 
Impens een contract krijgen waarin 
alle beloftes die aan de bewoners 
zijn gedaan, worden opgenomen en 
dat contract zal door beide partijen, 
iedere individuele  bewoner en het 
Zorgbedrijf, worden ondertekend. 
De bewoners van de Oever kunnen 
dus met een gerust hart een tijdje 
aan dezelfde prijs op een andere lo-
catie gaan logeren en kunnen na de 
verbouwing aan dezelfde prijs als 
voordien opnieuw in het Zorgbe-
drijf aan de Oever gaan wonen. Ook 
de verhuiskosten zullen door het 
OcmW worden gedragen. Toch mooi 
onderhandeld en opgelost door de 
Stuurgroep Sint-Andries, niet? 

Ik wens jullie een warme kerst 
en een groots 2019 toe!
(Nico Volckeryck, voorzitter Stuur-
groep Sint-Andries)

De lesten tijd ist 
wel iel areg. Toeng 
da kik gistere man 
commissche ging 
doeng; overal lee ter 
roemmel oept straat, 
roemmel en nog is 
roemmel. Dikwels 
ist gienen aremoei. 
Dan stot ter bekanst 
an spliksplinter eet-
kamer te blinken, nie 
zo ien voer in oewe 
mongd mor zoe ien van ba Ronny 
Hendrickx. Mor na moet te koek 
ierlijk zen. Diene printer die dat 
ter gisteren stoeng, hoeng in fren-
nen vanien. Denke 
die mense na da as 
ge iet neerkwakt 
da da doffis deur 
tstad weurdt oep-
gekeust?

 En dan edde 
de straatvrijwill-
gers. Gewet wel, die vrijwillige 
zwartwarkers van Oepsinjoren, 
oep nen blauwe of wast na ne 
gele meundag oemgedoept tot 
Stadsmakers. Wel die loepen de 
bene van onder une gat oem al-
les toch wat proper t’ouwe. Ni da 
da iet helept, as ze une gat emme 
gedraaijet na ’t oepkeusse, leiget 
vaneir terug vol. Ze zouwe beter 
in de veurwaarde oem straatvrij-
williger te weurre, eise da ge oege 
oep oe gat moe’t’emme! 

’t Straffe is da ‘t 
sluiksteurte mor blekt 
toe te neme, mor da 
de boetes die weurre 
uitgeschreve minder 
en minder weurre. 
Zen der dan minder 
en minder mense van 
tstad die ligge te koe-
keloere oep hoekske 
van de stroat of zen 
der mier en mier fran-
kords. Zonder geine 

ziede ze soems over stroat loepe, 
in une strak pakske, me of zon-
der plastronneke, me ne volge-
stoempte zak van den Aldi, aka 

den Delvaux van 
de sluiksteurtes, in 
une and. Ge moe tet 
mor dareve.

En dan emme 
wet nog ni gat over 
de nief ‘hype.’ Wie-
re we vreuger oem-

vaar gereje deur veloos oep den 
trottoir, na gode oek nog tegen 
de keust as ge strunkelt over al 
die huur veloos en trottinetten 
die oep den trottoir stoan ge-
parkeerd. Die schiete just gelak 
championne uit de jar. Oep den 
wilden boef weurre die neerge-
kwakt as ze ze ni mier noedig 
emme. Ge zout veur minder erme 
neur den blauwe stien loepe. Mor 
jao, da’s oek sluiksteurte ….

Veloos en trottinetten
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Denke die mense na 
da as ge iet neerkwakt 
da da doffis deur tstad 

weurdt oepgekeust?

An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

DANSING

LUNCH & DINNER

kloosterstraat 159
0486 60 04 59

De ziel van onze wijk
De kerstperiode! Die zalige tijd 
waarin – hopelijk! – miljoenen 
sneeuwvlokken sierlijk uit de 
grauwe lucht dwarrelen en onze 
overbekende straten een keurig 
wit tapijt bezorgen.

De sfeervolle kerstmarkt in de bin-
nenstad rijst als een verlichte pad-
denstoel uit de bevroren grond. De 
gloeiend hete glühwein verwarmt 
de opgewekte mensenmassa tegen 
de bijtende koude. Vele mensen 
genieten ontspannend van hun 
laatste gesprokkelde va-
kantiedagen van het jaar.

Zelf beschouw ik 
me als een meer dan 
overtuigd zomermens. 
Maar ondanks een tem-
peratuur die flink tot 
onder het vriespunt kan 
dalen, begeef ik me tijdens 
de decembermaand toch graag 
in de gemoedelijkheid van de stad: 
dik ingeduffeld in een warme win-
terjas en met een paar handschoe-
nen, een stevig paar winterschoe-
nen en een wollen sjaal aan.

Op de hoek van de Klooster- en 
Kronenburgstraat nodigt de sfeer-
volle verlichting, die nu ook uitge-
breid is met een extra slinger in alle 
zijstraten van de Kloosterstraat, 
(“Dank u, handelaars!”) me verlei-
delijk uit voor een wandeling langs 
de vele winkels in onze wijk. 

Van op de aangedampte ramen 
van de oude cafés, die een huise-

lijke gezelligheid uitstralen, lachen 
de kerstmannen me toe. Door de 
enthousiaste lokroep van vrienden 
en bekenden aan de geïmproviseer-
de jeneverkramen voor de deur, 
dompel ik me onder in de aangena-
me sfeer van de laatste dagen van 
het jaar en geniet volop. Onder de 
bloedhete branders van het terras 
breidt de groep zich razendsnel uit. 

Buurtbewoners lijken allemaal 
hetzelfde idee te hebben en ruilen 
hun woonkamer in voor het knusse 

samenzijn onder vrienden. Op 
de melodieuze tonen van 

het knetterende hout-
vuur in een gietijzeren 
korf worden de mar-
kantste gebeurtenissen 
van het voorbije jaar 

één voor één opgedist. 
Mensen lachen, praten 

en maken grapjes in een on-
gedwongen sfeer, terwijl ‘Jingle 

Bells’ op de achtergrond uit de luid-
sprekers galmt.

Onze wijk en zijn bewoners be-
zitten een ziel, een lange geschie-
denis, waar je hoe dan ook moei-
teloos in meegenomen wordt. Het 
schrale weer staat in fel contrast 
met de familiaire warmte van de 
mensen rondom me. Alles voelt 
zoals steeds opperbest en zeer ver-
trouwd aan. Volgend jaar staan we 
hier weer, zij aan zij, en hopelijk in 
even goede gezondheid.

(Bjorn Verreet)

FIERENSHOVEN stand van zaken
Dat er volop gewerkt wordt in en 
rond de Fierensblokken, daar kan 
je niet naast kijken. Maar hoe staat 
het nu met de werken?

Terwijl OVAm met aannemer Aclar-
go ter plaatse werkt aan de sanering 
van de ondergrond, legt het ont-
werpteam van AG VeSPA de laatste 
hand aan het aanbestedingsdossier 
voor de renovatie. Deze aanbeste-
ding kan binnenkort Europees ge-
publiceerd worden. Hierna is het 
wachten op de offertes voor die 

hoofdrenovatie, zodat de werken in 
2019 gegund kunnen worden. 

Na de kerstvakantie, wanneer 
OVAm klaar is met de saneringswer-
ken, werkt AG VeSPA verder aan het 
strippen van de afwerkingslagen 
(zoals vloeren, muren …) en oude 
installaties in het gebouw. Hierdoor 
kan bij de hoofdrenovatie sneller 
gestart worden met de essentiële 
verbouwingswerken.
Meer info: www.agvespa.be/pro-
jecten/fierensblokken 
(Keith Baert)
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Ma-Vrij: 8u30-12u & 13u-18u30
Zaterdag: 8u30-12u & 13u-18u

Zondag gesloten

Op de infovergadering in november met o.a. Johan De Muynck, CEO Zorgbe-
drijf Antwerpen, Joeri De Ren, directeur Klantendienst en Ann Houtmeyers, 
Buurtzorgmanager bij Zorgbedrijf Antwerpen, werden de bewoners van de 
Oever ingelicht over de verhuis ten gevolge van de noodzakelijke renovatie 
van de bestaande serviceflats. Op initiatief van Nico Volckeryck heeft ad-
vocaat Frank Impens als extra geruststelling een overeenkomst opgesteld 
tussen het OCMW en de individuele bewoners.

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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In 2012 dreigden we het Modemu-
seum in onze wijk te verliezen. We 
herinneren ons nog de affiches die 
her en der ophingen met de slogan 
‘Geen modebuurt zonder modemu-
seum.’

Het museum was te klein geworden 
om naast de periodieke tentoon-
stellingen ook een permanente 
collectie te exposeren. Die perma-
nente collectie is een belangrijke 
voorwaarde om subsidies te blij-
ven krijgen die vasthangen aan zijn 
landelijke erkenning. Een van de 
pistes was de verhuis van het muse-
um. Gelukkig voor onze wijk is een 
oplossing gevonden door voor het 
museum op de bestaande locatie 
maar liefst 800 m2 extra publieke 
kijkruimte te creëren. 

Eigen shop en een café
Dankzij het beter benutten van de 
verloren ruimtes aan de inkom met 
de patio en werkzaamheden aan 
het depotgebouw in de Drukke-
rijstraat wordt meer ruimte gecre-
eerd. Hierdoor kan je als bezoeker 
nu ook tussen 2 periodieke ten-
toonstellingen een deel van de vas-
te collectie van het museum bezoe-
ken, wat vroeger niet het geval was. 

Naast meer expositieruimte zal 
er een auditorium komen met een 
uitschuifbare tribune, een eigen 
shop en een café. Ook de prachtige 
boekenwinkel Copyright blijft en 
wordt zelfs beter geïntegreerd in 
het museum. 

De verbouwing gebeurt met res-
pect voor de oorspronkelijke signa-
tuur van Marie-Josée Van Hee die 
met de imposante trap een echte 
eye-catcher creëerde. Deze trap 
blijft netjes bewaard.

Belgische mode
Ondertussen zijn de verbouwings-
werken volop aan de gang. De in-
richting van het bouwterrein werd 
in de Drukkerijstraat geïnstalleerd 
waardoor deze straat tijdelijk een 
eenrichtingsstraat is geworden. 
Eerst werden de ruimtes gestript 
en ondertussen zijn de grote af-
braakwerken aangevat. De grootste 
werken situeren zich aan de patio 
en het depotgebouw in de Druk-
kerijstraat. Aansluitend zullen bij-
komende funderingen uitgevoerd 
worden en zal het gebouw even 
verdwijnen achter een gevelstel-
ling, zodat de gevel ook kan worden 
aangepakt. Directrice Kaat Debo: 
“Wanneer in 2020 de renovatie is 
voltooid, tonen we permanent het 
verhaal van de Belgische mode en 
geven we de bezoekers een diepe-
re inkijk in onze eigen wereldver-
maarde modegeschiedenis.”

Museum M en Zweden
Maar het museum blijft wel bui-
tenshuis actief. Het Museum M in 
Leuven heeft voor de tentoonstel-
ling over de familie Arenberg (nog 
tot 20 januari 2019) een beroep ge-
daan op de expertise van het MoMu 
voor de tentoongestelde eeuwen-
oude baljurken en maskeradepak-
jes. De MoMu-tentoonstelling van 
vorig jaar, Margiela, de Hermès ja-
ren, waarnaar door zowel binnen 
als buiten de modewereld werd uit-
gekeken, loopt na Parijs nu nog tot 
10 maart 2019 in het Zweedse mu-
seum Artipelag. En tot 24 februari 
2019 loopt in het Maurice Verbaet 
Center de tentoonstelling Soft? Tac-
tile Dialogues, een confrontatie van 
hedendaagse textielkunstenaars 
met deze uit de jaren ’70-’80 (Me-
chelsesteenweg 64a, 2018 Antwer-
pen - open van vrijdag tot zondag, 
telkens van 13 tot 18 uur).
(Keith Baert)
www.agvespa.be/projecten/mode-
museum

uniek in Vlaanderen

rusthuisappartementen

voor één of twee personen

Woonzorgcentrum

Huizeken van Nazareth

• uw eigen appartement in het rusthuis

• partner of mantelzorger kan inwonen

• aparte woonkamer met keuken

• aparte badkamer

• volledig rusthuisaanbod inbegrepen

• wijk Sint-Andries, bruisend hart van Antwerpen

• ruim aanbod aan diensten

• Grand Café

• mooie binnentuin

info.hvnazareth@amate.be

Sint Antoniusstraat 21 - Antwerpen

03 - 224 02 50

MoMu in renovatie

De ruimtes in het museum werden volledig gestript.
Foto AG VESPA

Stuurgroep Sint-Andries en Straatantennes 

werken aan de wijk
Onze buurt, gelegen tussen het 
Centrum en het Zuid, werd vroeger 
de Parochie van Miserie genoemd. 
Daar is tegenwoordig – gelukkig 
maar! – niet zo heel erg veel meer 
van te merken en dat willen wij 
ook graag zo houden.

Daarom komen wij maandelijks 
bijeen om kleine ergernissen of 
samenlevingsproblemen te be-
spreken, maar ook en vooral om 
samen plannen te maken om het 
leven in onze wijk nog aangenamer 
te maken. Iedereen is welkom op 
de vergadering van de Stuurgroep 
die elke laatste woensdag van de 
maand om 20 uur plaatsvindt in 
het Cultureel Ontmoetingscentrum 
Sint-Andries (coStA) op de Sint-An-
driesplaats 24.

 
Straatantennes om 19 uur
Een uurtje eerder, om 19 uur, ko-
men op dezelfde plaats de Straat-
antennes bijeen. De Straatantennes 
zijn bewoners die zich inzetten 
om hun straat of plein zo leefbaar 
mogelijk te houden. Als er iets 
misloopt in de onmiddellijke om-
geving waar ze wonen, en dat kan 
niet meteen via een andere weg 
worden opgelost, dan kan het op 
de vergadering van de Straatanten-
nes worden aangekaart. Dat kan 
gaan om typische problemen zoals 
parkeeroverlast of sluikstort of om 
andere kleine lokale problemen. 
Op de vergadering zijn telkens ver-
tegenwoordigers van de politie en 
de Stad Antwerpen aanwezig om 
mee een oplossing te zoeken en ac-
tie te ondernemen. De Stuurgroep 
en Straatantennes zijn dus open 
wijkfora waarop bewoners samen-
komen. 

Om dat allemaal een beetje in 
goede banen te leiden en te orga-

niseren, is een bestuur nodig. Nico 
Volckeryck is voorzitter, Paul Struyf 
ondervoorzitter en Marc Wiesé 
verslagschrijver. De Stuurgroep 
Sint-Andries geeft ook 4 keer per 
jaar deze Gazet van Sint-Andries uit.

 
Stuurgroep om 20 uur
Daarom doen wij graag een war-
me oproep aan elke bewoner van 
Sint-Andries om naar de vergade-
ringen van de Stuurgroep te komen 
en mee z’n zegje te doen. Het hoeft 
daarbij niet altijd om problemen 
te gaan. In Sint-Andries wordt veel 
gefeest en daar doet de Stuurgroep, 
die om 20 u. vergadert, óók graag 
aan mee. Jaarlijks is er al de uit-
reiking van de Gouden Neus voor 
een verdienstelijke bewoner, ver-
eniging en ambtenaar. Verder zijn 
er buurtmaaltijden en een paasei-
erenraap voor de kinderen in de 
wijk. Wie rondloopt met een idee 
voor om het even wat (een nieuw 
event, een wandelclub enz.) kan 
best langskomen op de Stuurgroep-
vergadering om 20 u. De kans is 
groot dat anderen mee op de kar 
springen.

Je hoort er ook nieuwtjes over 
het reilen en zeilen in de wijk en je 
leert er andere bewoners kennen. 
Aarzel dus niet om langs te komen 
op de volgende vergadering of 
neem even contact op: via de web-
site www.stuurgroepsintandries.
be, per mail naar paul1struyf@
gmail.com of op het gsm-nummer 
0496 25 97 45. De eerstvolgen-
de vergaderingen in 2019 hebben 
plaats op woensdag 30 januari, 27 
februari en 27 maart. Kom gerust 
kennis maken op de Stuurgroep-
vergaderingen om 20 u. Reserveren 
hoeft niet: we zijn altijd blij met 
nieuwe gezichten. Noteer deze ge-
gevens alvast nu in je agenda. 

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN
Datum Naam Aankomst Vertrek

18 december Columbus 8.30 u. 19.00 u.

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

14-15 februari Boudicca Nog niet geweten

01-02 april Boudicca Nog niet geweten

© Paul Struyf

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

Thé dansant in AMUZ
Van 1 tot 3 februari organiseert 
AMUZ (Festival van Vlaanderen , 
Antwerpen) PIANOLAinPRIMETIME.

De pianola, een automatische pia-
no die met behulp van een papie-
ren rol met gaatjes speelt, sierde 
op het einde van de 19de eeuw vele 
huiskamers en cafés. Een andere 
manier om thuis muziek te beluis-

teren was en immers niet. Op zon-
dag 3 februari kan je in AmUz vanaf 
15 uur genieten van salonmuziek 
en Argentijnse tango’s uit de jaren 
1910–1920. Dans mee en waan je in 
de belle époque of snuif de sfeer op 
bij een kopje koffie of thee. Tickets 
en info: www.amuz.be, tickets@
amuz.be, tel. 03 292 36 80 op dins-
dag en donderdag van 13 tot 16 uur.
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WINKEL LOKAAL

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

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

Huizeken van Nazareth
Zilver en live op Studio Brussel
Misschien is het u al opgevallen: de 
bouwwerken in de Sint-Antonius-
straat op nummer 21 lopen op hun 
einde. Eind 2018 zal het Huizeken 
van Nazareth (vzw Amate) een 
vernieuwd aanbod voorzien. 
Het woonzorgcentrum heeft het 
afgelopen jaar in een uitbreiding, 
een nieuwe look en een verbete-
ring van de huidige infrastructuur 
geïnvesteerd.

Achter de stellingen is hard ge-
werkt aan een nieuwe inkomhal, 15 
nieuwe assistentiewoningen (beter 
gekend als serviceflats) van 40 tot 
50 m2 en 9 nieuwe rusthuisappar-
tementen. Dit nieu-
we concept biedt een 
appartement dat met 
eigen meubels kan in-
gericht worden, maar 
waarvan de slaapka-
mer is ingericht als 
rusthuiskamer. Dit 
heeft als doel dat een 
zorgbehoevende per-
soon in het eigen ap-
partement kan gehol-
pen worden en kan steunen op het 
volledige rusthuisaanbod. In som-
mige appartementen kan eveneens 
een partner of mantelzorger inwo-
nen die hiervoor een eigen extra 
slaapkamer in het appartement 
heeft. Schilderwerken en glas- en 
overgordijnen zijn reeds voorzien 
en er is ook een 24/24-oproepsys-
teem voor een permanente 
woonassistent. 

300 kilometer op home-
trainers
Maar vooral het ver-
nieuwde Grand Café is 
‘the place to be’, want 
het is daar dat alle gro-
te en grootse activiteiten 
plaatsvinden. Zo mocht men er in 
oktober de 105e verjaardag van een 
van de bewoonsters vieren. Alle be-
woners hebben mee genoten met 

een glaasje wijn, taart én – speciaal 
voor de jarige en op haar verzoek – 
frietjes met stoofvleessaus van de 
frituur.

In het gezellige Grand Café wer-
den ook belangrijke sportevene-
menten gevolgd. Tijdens het we-
reldkampioenschap met de Rode 
Duivels waren de overenthousiaste 
supporters zelfs live te horen op 
Studio Brussel.

Ook de wielrenners in de Ron-
de van Vlaanderen konden op een 
supportersploeg rekenen. Men 
deed er nog een schepje bovenop 
door tezamen op hometrainers 
maar liefst 300 km bij elkaar te fiet-

sen op 2 uurtjes tijd. Voor de steile 
heuvels werd op de hometrainers 
een hogere weerstand ingescha-
keld.

Vlaamse kermis op het Bogaarde-
plein
En dat men er nog zeer sportief is, 
dat staat vast. Onze eigenste net-

balploeg, die iedere donder-
dagvoormiddag traint, 

behaalde op het jaarlijk-
se tornooi tussen alle 
Antwerpse woonzorg-
centra de zilveren me-

daille. 
Het Huizeken van 

Nazareth mag dan ver-
nieuwd en gerenoveerd zijn, 

toch trekt men er regelmatig op uit. 
De eerste editie van de Vlaamse 
kermis op het Bogaardeplein werd 
een gezellige namiddag tijdens 

dewelke de bewoners en buurtbe-
woners verschillende volksspelen 
uitprobeerden. Het bracht de be-
woners van het woonzorgcentrum 
en de buren weer wat dichter bij 
elkaar.

Men snoepte ook mee van het 
175-jarige bestaan van de Zoo door 
de dieren in het centrum te gaan 
spotten en de bewoners droomden 
weg van zonnige vakantiebestem-
mingen bij het bekijken van de 
cruiseschepen aan de Schelde. Al 
deze ervaringen en nog veel meer 
worden daarna in het Grand Café 
(mét binnentuin!) verteld en herbe-
leefd. 

Buurtbewoners kunnen er 
steeds terecht om er de sfeer op te 
snuiven, verhalen te horen, zelf iets 
te vertellen als buurtbewoner of 
misschien wel als vrijwilliger of ge-
woon iets te komen drinken. Ieder-
een uit de wijk is er steeds welkom. 
Aarzel dus niet. Als u graag iets 
meer wenst te weten te komen over 
de verbouwingen of de werking 
van het Wzc: 03 224 02 50 bellen of 
een mailtje naar info.hvnazareth@
amate.be sturen.
(Greetje De Leenheer)

Anna Van Dyck (105) verblijft reeds 15 jaar tot haar grote 
tevredenheid in het Huizeken van Nazareth en vierde er 
onlangs haar verjaardag. Ooit was ze de cafébazin van De 
prins van Luik nabij het Vleeshuis. Toen haar man met pen-
sioen ging, verkocht ze het café en ging in een ander werken. 
Toen haar man overleed, nam ze opnieuw haar vroegere 
eigen café over om het nog jaren te runnen. Haar toverfor-
mule: “Ik dacht altijd dat 100 de eindmeet was. Je mag niet 
smoren of drinken, maar je moet elke week een keer gaan 
zwemmen en elke maand een glas melk drinken.”  

In de Nationalestraat 55 baat Frank 
Dierks al 22 jaar slotenmakerij ALfA 
uit. Mensen kunnen bij ALfA ook 
terecht om hun schoenen te laten 
herstellen. De laatste jaren is dit wel 
enorm afgenomen: steeds minder 
mensen komen langs met hun ka-
potte schoenen. Frank legt uit: “Ie-
dereen draagt sneakers, hé.”

Maar grappige verhalen komen 
ook wel eens voor, vertelt hij: “Een 
man komt langs met de vraag om 
zijn slot te vervangen en één uur la-
ter komt zijn vrouw langs om te vra-
gen om dat slot opnieuw te vervan-
gen. Daarnaast komt het ook nog 
vaak voor dat mensen zichzelf bui-
tensluiten in hun pyjama, terwijl ze 

hun vuilzak willen buitenzetten.” 
In de winkel hangen meer dan 

3 000 verschillende soorten sleu-
tels, maar toch zijn volgens Frank 
elektronische badgesystemen de 
toekomst. 

Als tip naar de lezers toe wil 
Frank er graag op wijzen de deuren 
steeds op slot te doen, omdat men-
sen vaak denken dat enkel de deur 
dichttrekken volstaat, maar zelfs 
bij zware veiligheidsdeuren is dat 
niet het geval. Frank: “Bovendien 
kan je al 50% van de inbraken voor-
komen door de cilinder met een 
veiligheidsrozet te beveiligen, dat 
is helemaal niet zo duur.” (tel. 0475 
73 77 34)

In ons vorige nummer vertelden we hoe fijn het is om lokaal te winkelen. 
Het geld blijft circuleren in de eigen wijk en op die manier kunnen we lo-
kale winkels behouden. Je krijgt er een persoonlijke service en maakt con-
tact met andere bewoners. Verlichte uitstalramen geven ’s avonds ook nog 
een aangenaam en veilig gevoel. Hieronder stellen we je er weer twee voor. 
(Zara Vynck, 1ste jaar master journalistiek KU Leuven, campus Sint-Andries)

De vitrine van Chelsea Records doet 
al tot de verbeelding spreken en dat 
gevoel verandert niet, eenmaal u de 
winkel binnengaat. Er liggen onge-
veer 45 000 cd’s met verschillende 
titels verzameld en daarnaast zeker 
nog 120 000 singles. Uitbater Pascal 
de Bruyn heeft zelf geen idee hoe-
veel LP’s er in zijn winkel liggen. 

Of de passie voor muziek door-
gegeven is via de ouders? Dat is 
niet het geval. Al was de moeder 
van Pascal in 1981 wel tijdelijk met 
een brocante- en antiekwinkel op 
de Oever begonnen. In zijn jongere 
jaren was Pascal altijd al geïnteres-
seerd in muziek, maar hij wou voor-
al nieuwe dingen leren kennen. Zo 
hielp hij zijn moeder met een in-
boedel die ze had gekocht en daar-

in zaten o.a. platen. Pascal getuigt: 
“Daarna is dat geëvolueerd en heb-
ben we een bak platen buitengezet 
voor 20 frank per stuk.” 

Chelsea Records ging van start 
in 1999 en heeft tot nu toe al heel 
wat vaste klanten verzameld over 
de hele wereld. “De meest opmer-
kelijke verkoop van een plaat was 
toch wel de 10 inch Kerstmis-LP van 
Elvis Presley die we voor 750 euro 
hebben verkocht. Het aankopen 
van platen kan soms ook wat emo-
tie meebrengen,” vertelt Pascal. 
“Zo zijn er vaak oudere mensen die 
afscheid moeten nemen van hun 
collectie: een keer 50 000 cd’s, om-
dat die persoon er in het bejaarden-
tehuis maar maximum 500 mocht 
houden.” (tel. 03 233 85 77)

Frank van slotenmakerij ALFA

Pascal van Chelsea Records
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De volgende Gazet van Sint-Andries verschijnt op 15 maart.  
Heeft uw vereniging een nieuwtje of een  activiteit te melden,  
dan graag een mailtje naar  redactie@gazetvsa.be voor 15 februari.

De liefde bracht Benedicte Moussa 
van haar Afrikaanse land Benin 
naar Antwerpen. Tijdens haar 
studies Gezinswetenschappen 
deed ze haar stage bij het IVCA 
(Intercultureel Vrouwencentrum 
Antwerpen). Hier ervaarde ze de 
communicatieproblemen tussen 
de sociale diensten en de Afri-
kaanse mama’s. Ze voelde zich 
aangesproken om een initiatief te 
nemen. 

Ze stelde zich drie uitdagingen: Is 
sociale cohesie mogelijk? Ja. Kun-
nen we elkaar leren kennen? Ja. Is 
het mogelijk om naast elkaar te le-
ven? Ja.

Hieruit ontsproot de vzw Sym-
biose: naast elkaar leven met onze 
verschillen. Diversiteit als rijkdom 
in plaats van verarming. De vzw 
Symbiose is een socioculturele en 
humanitaire vereniging, gevestigd 
in België, maar actief op lokaal, lan-
delijk en zelfs ook internationaal 
vlak. 

In onze wijk gaan de groot-
ste inspanningen naar de 
psychosociale onder-
steuning van ouders 
en de hulp bij het on-
derwijs van hun kin-
deren, want de school 
is het vertrekpunt voor 
een harmonieuze multi-
culturele samenleving. Een 
geschoold kind wordt een volwas-
sene met een open geest.

Vzw Symbiose en Campus National
Benedicte Moussa is nu één van de 
co-workers op Campus National 
en heeft er een werkplek om haar 
activiteiten in de buurt verder uit 
te bouwen. In ruil daarvoor zorgt 
ze als gastdocent bij de opleiding 
Toegepaste Psychologie rond in-
terculturele hulpverlening voor 
meerwaarde in de opleidingen 
van Thomas More. Ze geeft ook 
workshops bij de Lerarenopleiding 

omtrent multiculturaliteit in de 
kleuterklasjes en de lagere school. 
Daarnaast engageren ook de kot-

studenten van Campus Nati-
onal zich als vrijwilligers 

door kinderen met Afri-
kaanse roots te begelei-
den bij hun huiswerk. 
Als je op woensdagna-
middag een bezoekje 

brengt aan het café van 
Campus National (Kro-

nenburgstraat 62), dan zal 
je hen daar zeker zien. Vzw Sym-
biose heeft van de burgerbegroting 
financiering gekregen om deze 
missie verder uit te dragen. Wil jij 
je ook engageren voor dit project? 
Neem dan via het e-mailadres 
benedictesymbiose@gmail.com 
contact op met Benedicte Moussa. 
(Serge Segers)

Een theater, dat zijn niet 
enkel acteurs en actrices
Zo’n theaterproductie in mekaar 
knutselen lijkt wel kinderspel. 
Soms vragen mensen na een voor-
stelling in het Theater Multatuli in 
de Lange Vlierstraat 5 waarmee ze 
zich heerlijk hebben geamuseerd: 
“Hoe lang zijn jullie daar nu mee 
bezig?”

En dan is het eerlijke antwoord: 
“5 maanden.” Reken op ongeveer 
3 maanden repeteren, meestal 
’s avonds, want de meesten on-
der ons werken overdag en dan 2 
maanden elk weekend spelen. Dan 
schrikken de meeste mensen toch!

Decorbouwers
Maar… die 5 maanden gelden wel 
niet voor onze decorbouwers, want 
die krijgen maar 2 weken om een 
volledig decor af te breken en het 
nieuwe op te bouwen. Tussen 
de dernière van de vorige 
productie en de premi-
ère van de nieuwe zijn 
immers maar 3 weken 
en de laatste week voor 
de première moet alles 
klaar zijn om een piek-
fijne nieuwe productie op 
het publiek los te laten. 

Peter Borghgraef en Jean-Pier-
re Segers zijn onze nieuwste de-
corbouwers. Allebei wonen ze in 
Sint-Andries en dat is natuurlijk su-
per handig: geen parkeerzorgen of 
problemen met tram of bus. Peter 
ken je als cafébaas van ’t Neusje en 

Jean-Pierre is al jaren technicus en 
een goede vriend van Peter. Samen 
dus 2 handen op 1 buik of 4 handen 
op 2 buikjes. Voor Peter was het zijn 
eerste decor en het was meteen 
boenk erop.

Productie‘lijder’
Hoe begin je daar nu aan? Er is een 
productievergadering en daarin 
legt de regisseur uit hoe het decor 
er moet u itzien, hoeveel deuren en 
ramen er moeten zijn, welke vloer-
bekleding en meubels er vereist 
zijn enz. En dan wordt met de pro-
ductieleider (soms ook wel ‘-lijder’) 
gezocht en gekocht, als dat nodig 
is, en dat is meestal ook zo.

Kijk, zo bent u weer een beetje 
wijzer geworden. En mocht u het 
nog niet weten: op 17 november is 
onze tweede productie in première 

gegaan, Tussen drie en half-
vier, met Dirk Mortelmans, 

Marleen Jacobs, Roos 
Joris, Patrick Huenaerts 
en Helena Rothheut. 
Tot 12 januari op vrijda-
gen en zaterdagen om 

20.30 u. en op zondagen 
om 15 u. 
Op 2 februari begint onze 

derde productie: The American 
Dream. U bent natuurlijk meer 
dan welkom. Reserveer online via 
www.multatuliteater.be of telefo-
nisch donderdags (17-18.30 u.) of 
zaterdags (17-19 u.) via 03 231 68 14. 
(Guy Keeren)

Decorbouwers Peter Borghgraef en Jean-Pierre Segers van Theater  Multatuli 
in de Lange Vlierstraat in hun nieuwe decor met het correcte aantal deuren.

Driesken is wel geen langdurige 
inwoner van het Sint-Andrieskwar-
tier geweest, maar de 24-jarige 
jongeman heeft toch enige tijd ver-
toefd in de afspanning ‘De Star’ in 

de Kammenstraat. Hij had daar in 
een knap herenpak plaatsgenomen 
om de mensen die aan een kwaal 
leden, te genezen door op de zere 
plekken van hun lichaam te nijpen. 
Al spoedig kreeg hij van de mensen 
uit de 4de wijk dan ook de bijnaam 
Driesken de Nijper.

De vraag “Wie moet er eens ge-
nepen worden?” lag op de spot-
tende lippen van vele Sint-An-
driezenaren. Vrij vlug gingen de 
gesprekken aan de togen van de 
volkscafés over niets anders meer 
dan over het merkwaardige nijpen 
van de wonderdokter. Zij die zijn 
genezingen belachelijk durfden te 
maken, werden door enkele goed-
gelovige volksvrouwen betiteld als 
slechte mensen.

De onwetendheid deed ech-
ter het vertrouwen in bijgeloof en 
kwakzalverij groeien. Driesken de 
Nijper oogstte met zijn praktijk dan 
ook spoedig meer en meer bijval. 
Na ongeveer een jaar was Driesken 
zo rijk geworden dat hij een paard 
en een sjees kon kopen. Een sjees 
is een lichte koets voor het vervoer 
van personen die door 1 (of meer) 
paard(en) wordt voortgetrokken.

Zichzelf kon hij door zijn nijpen 
nochtans niet genezen. Hij stierf 
op 25-jarige leeftijd. In de gedach-
ten van vele naïevelingen leefde hij 
echter voort.

(Tekst Sint-Andrieskwartier Her-
leeft, tekening: Lodewijk Van Aken)

Driesken De Nijper
HISTORISCHE FIGUREN

Symbiose vzw: huiswerkbegeleiding 
voor kinderen met Afrikaanse roots

Uiterst links huiswerkbegeleiders Ibrahima Sissoko en Angel Khoma en ui-
terst rechts Serge Segers en Benedicte Moussa met de leerlingen van het 2e, 
4e, 5e en 6e leerjaar van de Sint-Aloysiusschool in de Vliegenstraat.

Serge Segers (master Tolken 
Nederlands, Engels, Frans en 
Spaans): “Ik geef via het sociaal 
project van Campus National 
Nederlandse lees- en huiswerk-
begeleiding aan kinderen met 
Afrikaanse roots. Voordien 
deed ik dat al een paar jaar voor 
een aantal leerlingen uit de eer-
ste graad lagere school van het 
Sint-Jan Berchmanscollege in 
de Jodenstraat. Nadat ik Be-
nedicte Moussa heb leren ken-
nen, geef ik nu elke week twee 
uur les Nederlands. We lezen 
dan om beurten hardop, bij-
voorbeeld artikels uit ‘Knack’. 
Als de jongens echter vragen 
hebben over hun schoolse lec-
tuur, dan help ik hen daar ook 
mee. De kinderen spreken al 
goed Nederlands, maar soms 
moet ik nog bijschaven. Hun 
dankbaarheid en vooruitgang 
doen deugd.”

Muntstraat 4
2000 Antwerpen
Di tem zat van 12 u. - 22 u.
Zo-ma gesloten

Restaurant

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

Gabie Guldix woont heel haar le-
ven al in het Sint-Andrieskwartier: 
“Toen ik vroeger met mijn familie 
in de Pompstraat woonde, vroegen 
wijkgenoten ons ooit eens om naar 
hun beestjes op de koer te komen 
kijken. Ze zeiden 
dat ze zo schoon 
waren. Mijn vader 
ging er dan uitein-
delijk eens kijken 
en dat zat daar toen 
vol ratten. Dat was 
nog voor de tijd 
dat mensen jonge 
ratten hielden als 
huisdier.”

Elke groep zijn 
eigen orkest
Naast deze herin-
nering is er zeker 
nog eentje het vermelden waard. 
Gabie: “Mijn beste herinnering 
brengt me terug naar mijn jeugd 
waarin verschillende groepen op 
halfvasten door de straat paradeer-
den in verschillende kostuums. 

Volkse mensen spaarden een heel 
jaar voor een ‘my fair lady’-kos-
tuum om in het midden van de 6 
vastenweken toch nog eens goed 
te kunnen losgaan. Wij spraken 
dan van halfvastencarnaval. Elke 

groep had boven-
dien ook zijn eigen 
orkest waarmee 
ze op zondag be-
gonnen te parade-
ren door de stra-
ten. Het was ook 
de gewoonte dat 
die verschillende 
groepen voor de 
jury’s kwamen 
en langs verschil-
lende tribunes 
voorbijgingen. In 
1976 is die traditie 
jammer genoeg 

gestopt, omdat het voornamelijk 
de volkscafés waren die de stoeten 
organiseerden. Deze sloten echter 
één voor één hun deuren waardoor 
er van deze traditie niets meer 
overblijft.” (Zara Vynck)

Op halfvasten nog eens goed losgaan
HERINNERINGEN
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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

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

Tomte en de Vos is een oud verhaal 
van meestervertelster Astrid 
Lindgren, gebaseerd op 
een nog ouder Zweeds 
gedicht. Het boek is re-
cent opnieuw uitgege-
ven met een herwerkte 
tekst en gloednieuwe 
illustraties van Eva 
Eriksson.

We zijn inmiddels alweer decem-
ber en, geloof me, veel ‘winterser 
en kerstiger’ gaat het niet worden 
dan met Tomte en de vos. Tomte, 
een Zweedse huiskabouter, be-
waakt de boerderij van een familie 
op het platteland. Niets ontgaat 
hem, ook niet vos Mickel die stil-
letjes door de sneeuwnacht sluipt, 
op zoek naar eten. Mickel is niet op 
zoek naar eender wat. Mickel weet 
wat hij wil.

Het is Kerstmis en de mensen 
die op de boerderij wonen, hebben 
het druk met vieren, maar Tom-

te waakt. Gelukkig maar, want de 
hongerige vos heeft het op de 

kippetjes van de boerderij 
voorzien! Kan Tomte de 

vos op andere gedach-
ten brengen?

Tomte en de vos. is 
een mooi en sfeervol, 

klassiek prentenboek 
met een eenvoudige tekst 

waar kleuters helemaal in 
mee zullen gaan. De nieuwe pren-
ten van illustratrice Eva Eriksson 
voeren je als in een droom naar 
het Zweedse platteland tijdens een 
winterse nacht. Donkere, nacht-
blauwe luchten vol fonkelende 
sterretjes, pakken sneeuw, een lief 
maar listig vosje en een Zweedse 
kabouter met sneeuwlaarsjes: dit is 
kerstmagie, dit is gezelligheid. Ge-
nieten maar!

Tomte en de vos. naar Astrid 
Lindgren en geïllustreerd door Eva 
Eriksson, uitgeverij Christofoor, 
14,95 euro (Sofie van ’t Stad Leest)

KINDERBOEKENHOEKJE
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coStA heeft een ruim cursusaanbod: www.costa.be
Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

KLEINE MARKT 8  ANTWERPEN
DE BESTE KWALITEIT THEE’S  EN LEKKERSTE KOFFIE’S

Sorteerstraat Pompstraat

De Sint-Andriesstraat ligt al enige 
tijd te blinken in haar nieuwe outfit, 
maar de grote vraag bij de bewoners 
blijft wanneer er eindelijk werk ge-
maakt wordt van de afwerking van 
de sorteerstraat op de hoek van de 
Sint-Andriesstraat en de Pomp-
straat. Volgens de laatste berichten 
zou de sorteerstraat eind februari/
begin maart ingericht worden. We 
kijken ernaar uit! (PSA)
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leesleven van een auteur of beken-
de lezer centraal staat.

februari

Expo Zwembaden | de Rudi
Vrijdag 1 februari tot zaterdag 30 maart, 
dagelijks te bezichtigen (behalve maan-
dag en zondag), van 10 tot 17 uur
Onze huisfotograaf Rudi Schuere-
wegen droomde er al langer van om 
de Antwerpse zwembaden te kun-
nen fotograferen. Wij maakten zijn 
droom mee werkelijkheid. En trots 
dat we zijn op het resultaat!

Thomas Smith 
De jaren van verstand
Vrijdag 8 februari | 20 uur | 8-12 €
De Jaren Van Verstand: Hoe bereik 
je die, en heb je daar je verstand wel 
voor nodig? Zullen we ooit met zijn 
allen die jaren van verstand berei-
ken of zullen onze hersenen ons 
altijd in de weg staan? Verwacht je 
aan een nog vrijere, rijpere, eerlij-
kere en grappigere Thomas.

Op stap met het coStA 
Aarschot
Zaterdag 9 februari | 9 uur | 8-12 €
Ticketverkoop vanaf 8 januari om 10 uur
Op een steenworp van Leuven en 
Diest ligt Aarschot, verscholen tus-
sen de glooiende heuvels van het 
Hageland. We bezoeken in de Gast-
huissite één van de enige stads-
brouwerijen in Vlaanderen.

Januari

Urban Bib in het coStA
Van dinsdag 8 januari tot zaterdag 30 
maart 2019
Van januari tot en met maart zal de 
Urban bib in het coStA staan. Het is 
een prachtige aanvulling op de bib 
Sint-Andries. Je kan ko-
men lezen tijdens de ope-
ningsuren van het coStA.

Stef Kamil Carlens  
in Naakte aap
zaterdag 19 januari |  
20 uur | 10-14 €
Stef Kamil Carlens ken-
nen we van Zita Swoon, 

Programma

Info en tickets
co Sint-Andries

Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen

03 260 80 50

dEUS en tal van muzikale uitstap-
pen. Maar hij is ook beeldend kun-
stenaar die onder meer schildert 
en zijn eigen kleren maakt. Een 
veelzijdig artiest die nooit stopt de 
grens van zijn artistiek verhaal te 
verleggen.

Warme boekenavond
Vrijdag 25 januari | 20 uur | gratis

Onze lite-
raire huis-
genoot de 
dAGen or-
ganiseert in 
het coStA 
een War-
me Boe-
kenavond, 
waarin het 

© Frederic Picard

cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

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

Studenten en buurtbewoners delen boeken 
en leeservaringen in Café National

Iedereen is welkom!

Heb jij nog boeken die de moeite waard zijn 
om te delen? Breng ze even langs en snuister 

terwijl ook even in onze boekenschabben. 
Misschien vind je er wel een leespareltje!

Lezen is reizen… Lezen is ontspannen… 
Lezen is verdwalen… Lezen is zalig…

Zeker bij een lekkere warme drank 
in onze knusse leeshoek!

Campus National
Kronenburgstraat 66

2000 Antwerpen

VIERVOETERS

Wijkkat Raf blijkt Rik te heten
Wie regelmatig in de buurt 
van de Lange Riddersstraat 
wandelt, is dit ‘fenomeen’ 
waarschijnlijk al tegen 
het lijf gelopen. Rik is de 
trouwe kat van Kim De 
Jonck die de winkel ‘Sweet 
Soda’ in de Hoogstraat 
uitbaat en die in de Lange 
Riddersstraat woont. Rik 
werd gevonden, toen hij 
ongeveer 1 jaar oud was, en 
is nu 5,5 of 6 jaar oud. 

Oorspronkelijk waren de 
mensen van het kinderdag-
verblijf ‘De Pagadder’ in de Lange 
Riddersstraat de initiatiefnemers 
om een warme thuis voor Rik te 
vinden. Kim ging haar dochter daar 
telkens halen en kon na enige tijd 
de drang niet meer weerstaan om 
Rik mee naar huis te nemen. Kim: 
“Na een drietal weken hebben we 
hem voor het eerst buitengelaten. 
Sindsdien is hij zeer avontuurlijk 
geworden en loopt hij met iedereen 
mee.” 

Lichtpuntje in de duisternis
Rik heeft zich tot wijkkat ge-
kroond en is door vele inwo-
ners gekend, onder wie 
ook de studenten van 
de KU Leuven, campus 
Sint-Andriesstraat, die 
in de omgeving op kot 
zitten. Na een zware, 
lange dag op de univer-
siteit is Rik voor de studen-
ten vaak hun lichtpuntje in de 
duisternis. Rik zien aan het begin 
van de dag zorgt vaak ook meteen 

voor een goed gevoel om de dag te 
beginnen. Oorspronkelijk gaven ze 
hem de naam Raf, omdat zijn echte 
naam niet gekend was, maar voor-
taan zullen ze volmondig ‘Rik’ zeg-
gen, als hij komt aangewaggeld.

Gezondheid op het spel
Kim: “Het is zeker niet zo dat we 
deze kat zomaar van de straat heb-
ben geplukt, want ik heb ze eerst op 
de website van de Dierenbescher-
ming gezet om er zeker van te zijn 
dat ze van niemand was.”

In het laatste anderhalf jaar is 
Rik echter veel verdikt waar-

door zijn gezondheid nu 
wat op het spel staat. 
Zijn eigenaar spoort ie-
dereen dan ook aan om 
Rik geen eten te geven, 

als je hem ziet rond-
lopen. Zo kan iedereen 

nog heel lang genieten van 
‘onze’ Rik. (Zara Vynck, 1ste 

jaar master journalistiek KU Leu-
ven, campus Sint-Andries)

Wijkkat Rik geeft de studenten een goed ge-
voel om de dag te beginnen.

SPECIALIST ELEKTRISCHE FIETSEN
UW PARTNER IN WOON-WERK VERKEER
• vouwfietsen
• snelle e-bike’s
• ...
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Gouden Neuzen 2019
Dit zijn de genomineerden – Uitreiking op 26 januari

Bewoners

Younes Abdellati 
Younes is een ‘echte Habbekratsge-
trouwe’. Als kind van 12 nam hij al 
deel aan de diverse activiteiten van 
deze jeugdorganisatie. Hij is onder-
tussen uitgegroeid tot een stich-
tend voorbeeld voor alle jongeren 
in onze wijk en ver daarbuiten. 

Als jongeman studeert hij nu 
voor leraar lichamelijke opvoe-
ding. In de vakantie engageert 
hij zich nog steeds voor de zo-
merschool, een bijzonder project 
waarin aan nieuwkomers ook de 
Nederlandse taal wordt aange-
leerd, als dat nodig is . 

Tenslotte straalt Younes een ei-
gen en zeer sterk charisma uit en is 
hij bovendien gewoon een erg sym-
pathieke jongeling met potentieel 
die nu reeds een bewonderens-
waardig en te volgen parcours heeft 
afgelegd.

Walter Van den Bulck
Toen Walter in 1979 trouwde, is 
hij vanuit Berchem naar Sint-An-
dries verhuisd. Al snel merkte hij 
dat enkele van zijn oud-leerlingen 
daar ook woonden en het lag voor 
de hand dat hij eveneens actief zou 
worden in het rijke sociale vereni-
gingsleven van de wijk. 

En zo geschiede! Walter is nu al 
jaren actief lid van de Stuurgroep 
en Straatantenne. Bovendien is 
hij de corrector van de Gazet van 
Sint-Andries. Samen met Maria 
Van Kerkhove vertegenwoordigt hij 
Sint-Andries maandelijks op de Zit-
dag van de Regiomanager op de Ou-
daan. Tijdens de jaarlijkse Sint-An-
dries Run vind je hem steevast aan 
de eindmeet om mee de medailles 
uit de delen aan de deelnemers die 
de Run hebben uitgelopen. 

De buurt waar Walter nu woont, 
het Bogaardeplein, heeft hem let-
terlijk en figuurlijk al veel zweet ge-
kost. Letterlijk, want lang geleden 
heeft hij meegeholpen bij de aanleg 
van het oorspronkelijke Bogaar-
deplein, een initiatief van enkele 
buurtbewoners. Figuurlijk, want 
de komst van de Jeugdherberg, de 
heraanleg van het plein en van de 
aangrenzende straten tot wooner-
ven hebben hem heel wat kopzor-
gen bezorgd. Nu nog zet hij zich 
in voor de verkeersveiligheid van 
de zwakke weggebruikers in die 
woonerven.

Wim Claeskens
Wim is een Sint-Andriezenaar in 
hart en nieren. Hij is bovendien een 
gewaardeerde helper- vrijwilliger 
tijdens alle evenementen in de wijk, 
zoals de Paaseitjesraap, de Sint-An-
dries Run, het feest van de Gouden 
Neus en tal van andere activiteiten. 
Na zijn tewerkstelling in het mAS en 
Red Star Museum is Wim nu vast 
aangesteld als suppoost in het Mu-
seum Plantin-Moretus.

Van de Stuurgroep in onze wijk is 
Wim een getrouwe medewerker ge-
weest die vooral kundig de werking 
van de Straatantennes toelichtte 
en de auteur was van verscheidene 
verslagen van de maandelijkse ver-
gaderingen.

Door een niet te voorziene be-
slissing van zijn huisbaas verloor 
Wim plots zijn woonst in onze wijk, 
met een zeer emotioneel afscheid 
tot gevolg.

Verenigingen
Buurtrestaurant Foyer De Stroming
In sociaal restaurant Foyer De 
Stroming kan elke buurtbewoner 
terecht voor een gezonde en goed-
kopere warme maaltijd. Het restau-
rant wil ook een gezellige ontmoe-
tingsplaats zijn voor de mensen 
uit de buurt. De medewerkers en 
dienstverleners zijn jongeren aan 
wie op die manier werkervaring 
wordt aangeboden. Onder bege-
leiding van instructeurs en gedi-
plomeerde koks worden langdurig 
werklozen en ongeschoolden in het 
werkcircuit opgenomen.  

De Stroming is een onderafde-
ling van de Sociale Werkplaats Sen-
se, een organisatie die werk aan-
biedt aan kansarmen.

Leger des Heils
Het Leger des Heils Antwerpen, in 
onze wijk gevestigd, is een afdeling 
van de mondiale organisatie die 
het welzijn van minderbedeelden 
nastreeft. Reeds gesticht in de 19de 
eeuw neemt zij de zorg op voor de 
geestelijke en materiële honger 
van mensen die aan de rand van de 
maatschappij leven en bestrijdt zij 
maatschappelijke wantoestanden 
van welke oorsprong ook.

Enkele terreinen waarop het 
Leger des Heils werkzaam is, zijn 
wereldwijd bekend: de opvang van 
daklozen, ongehuwde moeders en 
hun kinderen en hulpbehoeven-
de vluchtelingen (zeer actueel), 
alsook voedselhulp. De tweede-

handswinkel wordt eveneens vaak 
bezocht. 

Tenslotte worden nog allerlei 
andere activiteiten georganiseerd 
o. m. hoogst gewaardeerde muzika-
le vorming. Elke zondagnamiddag 
is iedereen welkom in het Zondag-
café.

Straatvrijwilligers Sint-Andries
In 1999 startte de eerste straatvrij-
williger in Antwerpen. Ondertus-
sen staat de teller op 1 650 en is de 
vereniging actief in alle districten 
van onze stad. Aan iedere inwoner 
wordt de kans geboden om Straat-
vrijwilliger te worden. Aan hun in-
zet is het te danken dat niet alleen 
Sint-Andries maar ook alle andere 
wijken en de districten in onze stad 
alleen maar properder worden en 
mooier ogen. De Straatvrijwilliger 
draagt onmiskenbaar bij aan de 
aangename leefbaarheid van ons 
kwartier.

De gemeenschap van Straatvrij-
willigers staat ook voorop bij het 
organiseren van allerlei plaatse-
lijke acties, zoals de burendag, de 
lentepoets en de winterfeesten. Ze 
versterkt en verhoogt het sociale 
contact in de buurt.

Ambtenaren
Burgerbegroting
De inwoners van het district Ant-
werpen kunnen voor het tweede 
jaar op rij beslissen over hoe een 
miljoen euro, ofwel een tiende van 

het totale begrotingsbudget voor 
2019, het best gespendeerd wordt. 
Vorig jaar hebben ongeveer 400 
Antwerpenaren deelgenomen aan 
die burgerbegroting. Toen werd be-
slist om meer in te zetten op fiets-
vriendelijke straten en op projec-
ten die ervoor zorgen dat mensen, 
vooral ouderen, langer thuis kun-
nen wonen.

Benieuwd welke projecten er 
deze keer uitgelicht worden...

Ann Houtmeyers - Woonzorgcen-
trum De Gulden Lelie
Ann Houtmeyers en haar collega’s 
van Woonzorgcentrum De Gulden 
Lelie stimuleren het contact tussen 
de generaties. Zo zijn buurtbewo-
ners het hele jaar door welkom om 
te verpozen in de rustige en mooi 
aangelegde binnentuin. In de ca-
fetaria vinden op geregelde tijd-
stippen buurtvergaderingen plaats 
waar ook de bewoners van het WZC 
aan deelnemen.

Het gewaardeerde straatfeest 
werd dit jaar massaal bijgewoond 
door bewoners van het WZC, sa-
men met de bewoners van de wijk, 
en ook de buurtvereniging Straatla-
wijt was vertegenwoordigd. 

Het woonzorgcentrum wordt 
ook bezocht door scholen uit de 
buurt en verleent huisvesting aan 
studenten tijdens de blok- en exa-
menperiodes. Een rustig zaaltje 
staat hun dan ter beschikking.

Een perfecte symbiose met de 
wijk!

Reinhilde Schmit - Stadslab2050
Onder leiding van Reinhilde 
Schmit van Stadslab2050 werden 
enkele projecten in Sint-Andries 
aangekaart. Elk project streefde 3 
doeleinden na: oplossen, leren en 
verbinden. Het meest in het oog 
springende project is ‘Tuinstraat 
Lange Riddersstraat.’ De omvor-
ming van de straat kadert in het 
pilootproject ‘tuinstraten’ dat in 
5 Antwerpse districten loopt, veel 
belangstelling verwierf en heel wat 
vrijwilligers lokte. 

Reinhilde Schmidt werkte nauw 
samen met de buurtbewoners. Van-
af het eerste moment werden ze 
betrokken bij het ontwerp. Enkele 
droommomenten en feedbackver-
gaderingen later werd een tijdelijke 
opstelling gerealiseerd samen met 
de bewoners. In 2019 volgt de defi-
nitieve uitwerking.
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