
nen. Ik heb van 
zoveel mensen 
reacties gekre-
gen over Rik. Er 
zijn buren die me 
vragen om een 
soort van cere-
monie te houden 
of toch een paal-
tje of een steen 
te plaatsen om 
hem te geden-
ken. Ik weet nog 
niet of dat gaat 
gebeuren, maar 
als de vragen blij-
ven komen, mis-
schien wel.”

Altijd op zoek 
naar gezelschap
Kim De Jonck, 
zaakvoerster van 
Sweet en Soda in 

de Hoogstraat, die Rik ooit vond bij 
kinderdagverblijf De Pagadder en 
hem binnen nam, schreef op onze 
facebookpagina zeer aandoenlijk 
het volgende: “Donderdagoch-

tend kregen we te horen dat onze 
kat Rikske overreden is. Onze dik-
ke vriend, die de buurt zo gewoon 
was, werd dood op straat aange-
troffen. Bedankt aan de lieve bu-
ren van de Pompstraat om hem op 
te pakken, in een doos te leggen en 

ons te contacteren. Niemand heeft 
iets gezien of heeft enig idee hoe 
het is kunnen gebeuren. Hij kende 
die straat zo goed. Om 9.30 u. heb 
ik nog over zijn kopje geaaid. Hij 
lag tevreden in zijn mand, nadat 
hij weer een hele nacht op pad was 
geweest. Om 10.30 u. kregen we het 
nieuws. Ik troost mezelf met het 
besef dat we hem, als vondeling 
van de straat, toch een mooi en écht 
kattenleven hebben kunnen geven. 
5 jaar hebben we van hem kunnen 

genieten. Hij was een zalige kat: 
vriendelijk, fier, eigenwijs, zacht-
aardig en vooral super chill. Hij liep 
graag pronkend rond en was altijd 
op zoek naar gezelschap op en rond 
de Sint-Andriesplaats. Zo verkreeg 
hij in een artikel in de Gazet van 
Sint-Andries van 5 maanden gele-
den dan ook de naam wijkkat Rik. 
Hij zal enorm gemist worden en - 
dat weet ik zeker! - niet alleen door 
ons. Vaarwel lieve vent van mij.” 
Eerbetoon
Carolien Krijnen van ChocAlicious 
in de Korte Vlierstraat die choco-
ladeworkshops organiseert: “Rik 
was belangrijk genoeg voor een 
eerbetoon in Gazet van Antwerpen. 
Ik hoop dat dit mooie artikel een 
kleine troost biedt aan iedereen die 
hem mist, en vooral aan zijn baasje 
Kim. Vergeten gaan we hem niet. 
Dag Rik.” (Guido Sanders)
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 Volg ons op facebook.com/
 Gazet van Sint-Andries

Deze Gazet kwam tot stand 
met de steun van:

Wie wil er nu nog op reis, als je in 
Sint-Andries woont?
Carolina Driessen is geboren in de 
Steenbergstraat en woont als 30 
jaar in de Willem Lepelstraat. Ze 
is geen familie van bloemenwin-
kel Driesen in de Nationalestraat, 
maar ze weet wel elke zomer te 
genieten van de rust en het groen 
dat de Bergskes overdag hebben te 
bieden. We troffen haar samen aan 
met Victor De Belder. Hij woont 
in Zorgbedrijf De Maene in de Ba-
lansstraat. Ze kennen mekaar al 

50 jaar: als 15-jarigen speelden ze 
samen op de Veemarkt. Door te 
trouwen verloren ze mekaar uit 
het oog, maar 24 jaar geleden kwa-
men ze mekaar weer tegen in de 
Hoogstraat. En zo zijn ze opnieuw 
vrienden geworden. Victor leest 
elke keer met plezier de Gazet van 
Sint-Andries: “Sinds een paar jaar 
zit er een goede sfeer in de gazet 
met positieve nieuwtjes. Er staat 
ook altijd iets in wat ik nog niet 
weet over mensen, gebouwen en 
de geschiedenis van de wijk.” (GS)

Costa San-Andres

© VTM

Acteur-zanger Pieter Van Keymeulen, brandweerman Laurens uit de 
VTM-serie Familie, is een BV uit onze wijk. Lees alles op de achterpagina.

Het stukje Lange Riddersstraat 
aan de schoolpoort van de Musica 
zal nooit meer hetzelfde zijn. De 
schoolkinderen daar en de studen-
ten van de KU Leuven zochten bij 
het begin van het schooljaar vruch-
teloos naar de wijkkat Rik om hem 
naar gewoonte goeiedag te zeggen, 
te aaien of wat vriendelijke woord-
jes toe te fluisteren. Hij was een 
rustpunt, verbond buurtbewoners 
en haalde het gevoelen van warme 
menselijkheid naar boven.

Einde juli werd hij op een vrijdag-
ochtend door een bewoner dood op 
straat aangetroffen, waarschijnlijk 
aangereden door een auto, hoewel 
Rik heel alert was en het gevaar van 
auto’s kende. Z’n inwonende vrien-
dinneke Janneke moet het hebben 
zien gebeuren, want bewoners heb-
ben haar alarmerend horen miau-
wen, maar waren zich niet bewust 
van het drama dat zich op straat 
afspeelde.

Ware vedette
Nadat Zara Vynck, studente aan de 
KU Leuven, in deze wijkkrant een 
artikel publiceerde over de wijkkat 
Rik, werd hij een ware vedette. Z’n 
dood vond zelfs weerklank in Gazet 
van Antwerpen en Het Nieuwsblad. 
Buurtbewoonster Anja Van Heu-
ckelom uit de Lange Riddersstraat 
in het Nieuwsblad: “Voor zoveel 
mensen was hij een lichtpuntje in 
hun dag. Het is ongelofelijk hoe 
sociaal die kat was. Rik bracht ook 
mensen samen, omdat ze over hem 
praatten. Ik woon hier al 19 jaar, 
maar heb pas de laatste vijf jaar door 
hem extra veel mensen leren ken-

Buurt mist Rik heel erg

Anja Van Heuckelom: 
“Rik bracht ook mensen samen.”

Kim De Jonck, met dochter Mona (6): 
“Rik was vriendelijk, fier, eigenwijs, 
zachtaardig en vooral super chill.” 

Carolien Krijnen: “Rik was belang-
rijk genoeg voor een eerbetoon in 
 Gazet van Antwerpen.”

Sinds mensenheugenis gaan dier 
en mens al met elkaar om. In het 
begin had dit vooral een bescher-
mende functie, maar tegenwoor-
dig worden huisdieren, zoals 
katten en honden, eerder 
voor sociale doeleinden 
gehouden. Mensen 
hebben nood aan ge-
zelschap, warmte, een 
liefdesband zonder 
woorden. 

Sara: “Ik kan mijn paar-
den niet in huis nemen, maar 
als ik een rotdag heb, ga ik naar ze 
toe om me beter te voelen: ik voel 
me begrepen. Daarnaast ben ik, op 
bezoek bij familie of vrienden, ook 
altijd veel rustiger in mijn hoofd, 
eens ik met katten en honden bezig 
ben. Bij dieren is voelen vaak ster-
ker en eerlijker dan bij mensen.” 

Bernice: “Zelf merk ik dit ook bij 
mijn kat. Als ik een rotdag heb en ik 
kom thuis, dan wordt mijn stem-
ming meteen veel positiever bij het 
zien van mijn kat en de liefde die ze 
geeft.” 

Uit verscheidene onderzoeken 
is gebleken dat deze sociale functie 
van katten nuttig is voor de ont-
wikkeling van kinderen en voor de 
gezondheid en het sociaal contact 
tussen mensen. 

Een buurtkat bijvoorbeeld kan 
mensen samenbrengen, omdat er 

een gezamenlijk verantwoorde-
lijkheidsgevoel is voor het dier. De 
kat heeft eten, drinken en aandacht 
nodig. Het is de taak van de buurt-
bewoners om deze verantwoor-

delijkheden op te nemen. 
Verder is het dier een leuk 

gespreksonder werp. 
Een kat beïnvloedt dus 
positief het leven van 
de mens, doordat ze 
een vertrouwd en le-

vend wezen in de buurt 
is en daardoor veiligheid 

geeft. Er is iemand om voor te 
zorgen en dit geeft een doel in het 
leven. 

Het is gebleken dat mensen met 
een dier in de buurt gelukkiger en 
minder eenzaam zijn. Zorg behoe-
vende mensen moeten zelfs min-
der medicatie innemen. Dieren 
brengen de zachtheid van mensen 
naar boven. Men is geneigd om 
zacht, lief en voorzichtig om te 
gaan met dieren. Sommige mensen 
voelen zelfs meer empathie voor 
dieren dan voor andere mensen, 
omdat we dieren als hulpeloos en 
schattig ervaren.

(Bernice Thielens, studente 3e jaar 
Toegepaste Klinische Psychologie en 
Sara Robenek, studente 3e jaar Toe-
gepaste Arbeids-en Organisatiepsy-
chologie aan de Hogeschool Thomas 
More in de Kronenburgstraat)

“Huisdieren brengen mensen samen”

Het pleintje zont, het is zondagochtend
en de hitte is voor later.
De eerste marktkramers komen
en luiden de muziek van hun metalen

geraamten: een pleintje vol Stockhausen.
Drie straatvegers ontbijten op de bank,
een fleurig trio gehuld in het stadsuniform
van Van Beirendonck, hun blikken

veegkarretje vol verwachting. Een meisje jogt,
een buikige fietser in tricolore shirt wacht
op zijn maatje (straks komt de Koninck).
Kim Jong-Un schudt de hand van Trump.René Hooyberghs

Een dageraad
Sint-Jansvliet

© GS

© TOM JESPERS

mailto:facebook.com/anthologietranslations/?subject=
mailto:facebook.com/anthologietranslations/?subject=
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Spijt dat de zomer 
weer bijna voorbij is? 
De vzw Stuurgroep 
Sint-Andries kan weer 
elke laatste woensdag 
van de maand om 20 u. in 
het coStA bewoners laten bij-
eenkomen om het reilen en zeilen 
in de wijk te bespreken en hangen-
de problemen aan te pakken. En 
nog dik 3 maanden en we kunnen 
opnieuw Gouden Neuzen uitdelen 
aan verdienstelijke bewoners. Wei-
nig wijken die ons dat nadoen!

Maar ook de verhuurders van elek-
trische steps en scooters hebben 
meteen de weg naar onze wijk ge-
vonden, tot terechte ergernis van 
velen. Het openbaar domein – lees 
de voetpaden die er toch al dik-
wijls lamentabel bij liggen – wordt 
ingepalmd door steps die her en 
der, midden op het trottoir, voor 
voordeuren of vlak achter een hoek 
worden neergepoot. En dan zwij-
gen we nog over de stoeprijders 

EDITO

De Gazet van Sint-Andries is een uit-
gave van de vzw 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 het District Antwerpen.
Gratis verdeling: 5000 ex. in alle 
bussen.
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gaan door in het coStA op de laatste 
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tussen de voetgangers en de stoer-
rijders, soms met z’n drieën op één 
step. “Hallo, schepen Koen Kennis, 
wanneer komen er verbodsstickers 
met fietsen en steps op onze voet-
paden?” Ze rijden ook altijd zonder 
helm, terwijl er dagelijks ongeval-
len gebeuren.

Nog een ander ‘obstakel’ zijn de 
houten bloembakken: een mooi ini-

tiatief, maar dikwijls staan ze 
in de weg voor het verkeer 

of worden ze door een 
vrachtwagen schots en 
scheef opzij geduwd. En 
het verkeer vertragen 
doen ze ook niet echt. 

Sommige bakken staan 
er trouwens 

maar ellen-
dig bij, vol onkruid 
en verdorde takken. 
Vrijwilligers mogen 
zich melden om de 
situatie in de gaten 
te houden (en lege 
drankblikjes te verwijderen). In de 
Vlaanderenstraat (zie foto) staan 
dan weer tal van bloembakken, een 
arduinen zitbankje en een foutief 
opgestelde fietsenstalling op het 
voetpad. Raak daar maar langs met 

een rolstoel of kinderwagen.
Het vorige edito in deze wijk-

krant is niet onopgemerkt voorbij-
gegaan. Er werden in de buurt Bo-
gaardeplein/Schoytestraat meteen 
verkeersingrepen uitgevoerd in de 
hoop het razend snelle sluipver-
keer te weren. De bedenkers van de 
woonerven hadden de nobelste be-
doelingen, ook met de snelheids-
beperking van 20 km per uur. Maar 
tussen droom en werkelijkheid 

staan de gefrustreerde fileautomo-
bilisten van buiten de wijk. Ook 
met de afwatering blijkt nog een 
groot probleem. In sommige woon-
erven staat bij regen de helft van de 
straat blank. Te snel rijdende perso-
nen- en vrachtwagens doen het wa-
ter opspatten tegen de gevels, tot in 
de brievenbussen.

Over de hittegolven is heel wat 
te doen. Het Huizeken van Naza-
reth heeft het probleem aangepakt 
met koele ruimtes voor de wijkbe-
woners. Vrijwilligers hebben hit-
temetingen in kaart gebracht. Eén 
vaststaande conclusie alleszins: 
meer bomen halen fijn stof uit de 
lucht, zetten overdag cO2 om in 

zuurstof, reduceren 
verkeerslawaai en 
geven schaduw. Bo-
vendien reflecteert 
de waterdamp de 
zonnestralen terug 
in de atmosfeer. Na 8 
jaar Groen in het dis-

trictsbestuur is het aantal bomen 
in onze wijk echter amper toegeno-
men. De betonvlakte op het Maar-
ten Lutherplein en de leisteenvlak-
te op het Boogaardeplein staan 
lijnrecht tegenover deze glashelde-
re conclusie. België zou 6 miljoen 
bomen moeten tellen om de hitte 
te temperen. Misschien moet ieder-
een in onze wijk, om het quotum te 
bereiken, zich behelpen met bon-
saiboompjes.

Maar om positief te eindigen: 
op de zaterdagen 12/10 en 9/11 or-
ganiseert Kraakvers van 10 tot 15 
uur weer een Boerenmarkt op de 
Sint-Andriesplaats. Bij momenten 
loopt er niet zo veel volk over de 
markt, maar opgeteld over de ganse 
dag zijn de markkramers wel tevre-
den. Loop er eens langs! Je vindt er 
boontjes die niet uit Kenia of Egyp-
te komen maar uit je eigen streek. 
En ook allerlei soorten tomaten 
met de smaak van vroeger. Alleen 
die zijn al een bezoek waard. No-
teer het in je agenda. Nu! Doen!
(Nico Volckeryck, voorzitter  
vzw Stuurgroep Sint-Andries)

An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

We maken van Sint-Andries 
de slimste buurt van ‘t Stad. 
Doe jij mee?
Onderzoek- en innovatiehub imec en Stad 
Antwerpen experimenteren in jouw wijk met 
slimme verkeerslichten, automatisch werkende 
verlichtingspalen en slimme parkeerplaatsen. 
Maar niemand kent deze buurt beter dan 
jij natuurlijk. Daarom willen we graag jouw 
ideeën en inzichten leren kennen. Dan maken 
we Sint-Andries samen nóg slimmer.

Doe mee op www.antwerpsmartzone.be

We maken van Sint-Andries  
de slimste buurt van ‘t Stad.

Maak dát mee!

Onderzoek- en innovatiehub imec en Stad 
Antwerpen experimenteren in jouw wijk 
met digitale schermen en geautomatiseerde 
verlichtingspalen die ook nog eens vertellen 
wat voor weer het wordt.

Maar niemand kent deze buurt beter dan 
jij natuurlijk. Daarom willen we graag jouw 
ideeën en inzichten leren kennen. Dan  
maken we Sint-Andries samen nóg slimmer.

Doe mee op www.antwerpsmartzone.be

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN
Datum Naam Aankomst Vertrek

1-2 oktober Boudicca 08:00 18:00
11 oktober Artania 13:00 20:00
12-14 oktober Hanseatic Inspiration 07:00 22:00
15-16 oktober Europa 18:00 14:00
2 november Columbus 08:30 18:00
9-10 november Balmoral 13:30 23:00
22 november Astor 10:00 TBA 
25-26 november Braemar 13:30 12:00
10 december Columbus 08:00 18:00
13 december Astor 15:00 22:00
15 december Columbus 08:00 18:00
16-17 december Artania 16:00 06:00
17 december Columbus 08:00 18:00
20-21 december Balmoral 13:30 12:15
25-26 december Pont Aven 13:00 21:00

© PAUL STRUYF

Overlest stoengen der tewie ten-
te oept de Sint-Andriespleuts. Da 
ware iel schoen tente, ge kond 
deur den plafond den hemel zing. 
Ik doecht, voer wa is da na wer? 
Toeng da ’k de groete vure zag 
stoan, wistek genoeg. “t Was wer 
tijjed voer de groete mosselsoe-
pee van den Stienouwer. ’t Was 
trouwes un fiest-edise, ’t Was al 
den vijventwintegste kier!

Voer de snotneuzen onder 
ongs, den Stienouwer is un in-
loephuis voer dak- en thuisloe-
zen. Vreuger ware ze in de Stien-
houwersvest. Al die mengse die 
hullep nodig hodde, pastten nie 
mier ba de chie-
ke winkels en 
den Stienouwer 
kost zen matte 
oeprollen. Na 
langk zeuke, 
vonge ze un 
nieve zoal in de 
Provincestroat. Ze krege wel euh 
pak minder solle en daaroem zen 
ze na ’s woensdags ni mier ope. 
Alle andere weekdage kun de der 
’s  morgens verniet ete en ’s mid-
dags kun de der voer un appel en 
un ei lakker ete!

Mor wadde het 
over mosselen 
me grungte. Wie ni gere van die 
biesjes et, kon oek ne koude plat 
pakke. De zutebekskes wieren 
instand zwanger van te veul iel 
lakkere cremelas t’ete. Natuurlijk 
gingekik en die van ongs der gere 
ete. Moeste we iniens gien komis-
sches doeng en neur den afwas 
moeste we oek al ni zing. Der was 
iel veul vollek ba-jien. Mierdere 
kieren oep den dag was er gien ien 
tafel mier vrij! Algoe da wa der in-
teds ba ware!

En dan die vrijwilligers, die 
stoenge der van ’s morgens vreug 

al te zweten 
gelak e peerd. 
Rinkonien mos-
selen keusse, 
greunte snijden, 
niekse was voer 
die gaste te veul. 
En mor beuze 

geve. ’s Avonds viele die un blaf-
feturen zekerst rap toe! Der doeng 
kik na manne hoed veur af se!

’k Em de mosselspoepee al oep 
den almenak gezet veur volgend 
joar gezet, godde mee?

De mosselsoepee 
van den Stienouwer

De
 N

eu
sAlleen al de 

tomaten zijn 
een bezoek 
waard

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

Vzw Stuurgroep 
Sint-Andries orga-
niseert elke laatste 
woensdag van de 
maand om 20 u. een 
bewonersvergade-
ring in het coStA.

Maar tussen droom 
en werkelijkheid staan 
de gefrustreerde file-
automobilisten van 

buiten de wijk.

Do 24 okt, 7, 14 en 21 nov 2019 van 19.30 u.–21.30 u.
of zat 26 okt, 9, 16 en 23 nov 2019 van 10 u.–12 u.

Gezond    door juiste voedingge
wicht

MAYA coaching

Docent: Veerle De Laet
orthomoleculair therapeut

Kleine groep met
persoonlijke begeleiding

Snel inschrijven!

AYEM – Willem Lepelstraat 65 – 2000 Antwerpen

Info en inschrijving: info@maya.life, www.maya.life, 0486/42 69 22

Prijs: 60 €

http://www.gazetvansintandries.be
mailto:info%40anthologie.be?subject=
http://www.anthologie.be
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Onze wijk heeft duizend specifie-
ke gezichten. Eén daarvan is het 
terras van café Octo op het pleintje 
met het standbeeld van Peter De 
Grote waar de Kloosterstraat, 
Goedehoopstraat en Riemstraat 
samenkomen.

Je waant je op een terras aan de 
Vlaamse kust: ruim en op een dege-
lijke afstand van de rijweg, met ge-
dempt autoverkeer en een verfris-
sende bries van op de kaai. Je kan er 
steeds mensjes kijken door de fla-
nerende eendagstoeristen die van 
de parking op de Gedempte Zuider-
dokken naar het centrum trekken 

en in de late namiddag 
de omgekeerde wan-
deling maken. ’t Is een 
plek met een strategi-
sche uitkijk, want bu-
ren raken niet onopge-
merkt thuis ... of soms 
veel later. 

De naam ‘Octo’ ont-
stond 12 jaar geleden, 
aangezien het café toen 
al om 8 uur opende 
voor het ontbijt. Maar 
het evolueerde naar 
een regulier café en 4 
jaar geleden namen 

Frank en Irina het over, nadat ze 9 
jaar De Oude Vaart op de Vogelmarkt 
hadden gerund. Die ervaring merk 
je meteen aan de vlotte en aandach-
tige bediening. Het verschil met de 
Vogelmarkt? Frank: “Ik vertel waar-
schijnlijk niets nieuws als ik zeg dat 
de klanten hier een dorpsgevoel er-
varen, zoals op een dorpsplein. De 
vaste klanten kennen mekaar alle-
maal en passanten en toeristen zor-
gen voor een boeiende afwisseling. 
Het café is vrij van brouwer, wat be-
tekent dat er steeds een ruim assor-
timent en ook wisselende dranken 
worden aangeboden. Én ... er is ook 
Happy Hour.”  (03 288 44 45)

Lederwarenwinkel Charlotte, ex-
clusief voor dames, is 51 jaar gele-
den begonnen in de Wilde Zee. 20 
jaar later volgde aan de overkant 
Willem, een aparte winkel voor 
heren. Sinds 2017 is het aanbod 
van beide handelszaken samenge-
bracht in één winkel: Charlotte & 
Willem, Oudaan 3.

Zaakvoerster Christel Malta: “Leder 
heeft me altijd aangetrokken, want 
het leeft en wordt mooier met het 
ouder worden. En wat met het mi-
lieu en leder? Christel: “De dieren 

worden er niet speciaal 
voor gekweekt. Niet 
herwerkt zou het leder 
een afvalproduct zijn.” 
Vanwaar het succes 
van rugzakken in het 
straatbeeld? Christel: 
“Rugzakken hebben 
één groot voordeel: je 
houdt je handen vrij. 
Dat is ideaal voor jon-
ge moeders en fietsers, 
mannen en vrouwen 
gaan er mee werken. 
Een kleinere stadsrug-
zak, geschikt voor een 

iPad of tablet, kan door vrouwen 
ook als handtas worden gebruikt.” 
Zijn er trends in lederwaren? Chris-
tel: “Heuptasjes worden diagonaal 
als body bags gedragen en sportieve 
meisjes kopen nu soms klassieke 
modellen. Door het gebruik krijgen 
ze een sportief uitzicht, omdat le-
der leeft en een mooie patine krijgt. 
Lederwaren kan je best niet online 
kopen. Leer moet je betasten, kijken 
hoe het valt, hoe soepel het is of hoe 
het zich gedraagt op je lichaam. En 
voor een tas blijft het belangrijkste 
dat hij praktisch is.” (03 231 82 39)

WINKEL EN GENIET LOKAAL

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

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17

uit sympathie

Christel Malta van Charlotte & Willem op de hoek 
Oudaan en Kammenstraat.

Lezen en schrijven is niet zo vanzelfsprekend

Wat we niet altijd beseffen: 1 op de 
7 Vlamingen is laaggeletterd, heeft 
lees- en schrijfproblemen, moeite 
met het begrijpen van richtlijnen 
en handleidingen of het invullen 
van formulieren. Op school en 
thuis werd en wordt – helaas! – niet 
altijd opgemerkt dat kinderen 
ergens problemen mee hadden en 
hebben, en daar zijn verscheidene 
redenen voor. 

We gingen een middag mee op cur-
sus met Open School Antwerpen 
in het coStA. Het werd geen saaie 
bedoening, maar eerder een vrien-
denclub waar grappen en spitse en 
gevatte opmerkingen niet van de 
lucht waren. Op het eerste gezicht 
dus niets aan de hand. Maar…

Bril niet bij zich
Helen: We zijn heel goed in het ca-
moufleren van een probleem. Zeg-

gen dat ik m’n bril niet bij me heb, 
dat ik het formulier thuis wel zal 
(laten) invullen. Als kind had ik last 
van een lage bloeddruk en viel ik 
dikwijls onverwachts op de grond 
met hersenschuddingen tot gevolg 
die m’n lees- en schrijfproblemen 
hebben veroorzaakt. Nu oefenen 
we op het invullen van onze gege-
vens en zijn we er trots op, wanneer 
we zelfstandig een formulier kun-
nen invullen. Soms gebruiken we 
een geheugensteuntje. Door deze 
cursus heeft m’n zelfvertrouwen 
een enorme boost gekregen en dat 
helpt bij het solliciteren. 

Jef: Ik was wel ingeschreven 
op school, maar speelde liever op 
straat. Ik ben lasser geworden, 
want ik kan stelen met m’n ogen. 
Ik volg deze cursus al 4 jaar. Ze ge-
ven je een systeem mee. We oefe-
nen tweemaal in de week in de les 
en ook thuis. Zo gaat de hele groep 

vooruit. Onderschriften bij films 
gaan me te snel. Daardoor heb ik 
wel Engels leren begrijpen. Ik luis-
ter meer dan ik lees. 

Rustig bijbenen
Leen: Als kind kon ik op school to-
taal niet volgen. In plaats van de 
oorzaak op te sporen, kreeg ik tel-
kens slaag. En als ik met een slecht 
rapport thuis kwam, werd ik nog 
eens gestraft. Het enige wat ik op 
school mocht, was stil zitten en de 
les niet storen. Later ben ik in de 
bibliotheek – heel moeizaam – boe-
ken gaan lezen over psychologie. 
Zo ontdekte ik dat ik een erge graad 
van dyslexie had. Ik ben heel blij 
dat ik Open School heb ontdekt om 
rustig bij te benen.

Opvallend is dat de meeste deel-
nemers nooit zelf Open School Ant-
werpen hebben ontdekt, maar er 
meestal attent op werden gemaakt 
door anderen. Heb je zelf moeite 
bij het lezen of schrijven van een 
brief, wil je je Nederlands verbete-
ren of wil je je papieren beter kun-
nen beheren, dan kan je tweemaal 
per week in een ongedwongen sfeer 
hieraan werken tijdens de lessen 
in het coStA. Er wordt gewerkt in 
niveaugroepjes met veel persoon-
lijke aandacht voor de cursisten. 
Open School Antwerpen geeft ook 
cursussen wiskunde, computer- en 
tabletgebruik, algemene vorming, 
zelfvertrouwen verbeteren, leren 
solliciteren en nog veel meer.
Meer info: 03 230 22 33
www.basiseducatie.be

(Guido Sanders)

De humor is nooit van de lucht tijdens de lessen van Open School Antwer-
pen. 2e van links zit vrijwilligster-begeleidster Valerie Gevaert en 5e van 
links staat docente Hilde Bleijenberg.

De zomervakantie is net voorbij. 
Het zonnige en droge weer zorgde 
voor veel dorst. Voldoende water 
drinken is gezond en niets is 
zo makkelijk als je glas of 
drinkbus te vullen met 
kraantjeswater, waar je 
ook bent. Toch houdt 
de Belg hardnekkig 
vast aan fleswater. 
Waarom?

Kraantjeswater: gezond, 
goedkoop en ecologisch
Karren vol met fleswater werden 
deze periode de winkels uitgere-
den. Wat bezielt de Belg om in de 
top 4 te staan van de aankoop van 
fleswater in de wereld? Jaarlijks 
gebruikt hij gemiddeld 130 liter 
fleswater: dat is 5 keer meer dan in 
Nederland. Marketing en gewoonte 
zijn de hoofdredenen. Dit enorme 
verbruik zorgt jaarlijks wel voor 
een grote berg plastiekafval. Is dat 
nodig? Enkele goede redenen op 

een rijtje om over te schakelen naar 
kraantjeswater.

Milieuvriendelijk: Je hoeft enkel 
je kraan open te draaien en de ge-

zondste dorstlesser stroomt 
in je glas zonder transport 

of verpakking. Je be-
spaart heel wat sleur-
werk. Er moeten geen 
vrachtwagens rijden 

voor het transport er-
van en in België vermin-

dert de plastiekhoop met 
een miljard petflessen per jaar.

Gezond: We weten dat 1,5 li-
ter water drinken per dag goed is 
voor onze gezondheid. Ons kraan-
tjeswater wordt zeer streng gecon-
troleerd en heeft een topkwaliteit. 
Het is de ideale basisdrank voor 

iedereen. Een goede kwaliteit van 
de leidingen binnenshuis is wel be-
langrijk.

Goedkoop: Een liter kraan-
tjeswater kost iets minder dan 0,05 
euro, een groot verschil met fleswa-
ter waarvoor je al snel 10 tot 30 keer 
meer betaalt. Zo bespaar je per per-
soon per jaar al snel rond de 200 
euro. Voor een gezin met 2 kinderen 
is dat 800 euro!

Wil je graag meer info of tips 
over kraantjeswater of wil je weten 
hoeveel je kan bezuinigen? Ga dan 
naar de website www.kraanwater.
be waar je de jaarlijkse impact op 
het milieu én je portemonnee kan 
berekenen.
(Veerle De Laet, coach uit de  
Willem Lepelstraat)

Hoe is het met uw milieu? Frank Van Ammerzoden en Irina Anikina van 
Octo in de Kloosterstraat 108.
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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 Muntstraat 4

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

Restaurant

Bourgeoisiegroep sierde 
heropening Trammuseum 

Voetgangerstunnel dag en nacht open

Habbekrats vierde 11e buurtfeest

De Steenhouwer serveerde 
1 300 kg mosselen

1 300 kg mosselen, 500 kg frieten, 100 kg stoofvlees en 50 kg vegetarisch al-
ternatief waren besteld door inloophuis De Steenhouwer voor het 25e jaar-
lijkse tweedaagse mosselfeest op de Sint-Andriesplaats. De Steenhouwer 
werd eind jaren ’80 opgericht als laagdrempelig dagopvangcentrum voor 
dak- en thuislozen, dakonzekeren en mensen met een laag inkomen.
Tegen de 2 000 sympathisanten, vrijwilligers, sponsors en familieleden van 
daklozen kwamen mee feesten. Inloophuis De Steenhouwer dat vroeger in 
de Steenhouwersvest gevestigd was, is 5 jaar geleden verhuisd naar de Pro-
vinciestraat 108A en heeft daar volledig z’n plek gevonden. De bedoeling 
van de mosselfeesten is telkens bezoekers, sympathisanten, vrijwilligers en 
buurtbewoners samen te brengen op één groot feest en zo de werking naar 
buiten te brengen. Het is bovendien een goede gelegenheid om andere men-
sen kennis te laten maken met de werking van De Steenhouwer en nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken. Kandidaten kunnen steeds met jan.vander-
kreeft@cawantwerpen.be contact opnemen om een afspraak te maken.

In april beklaagden de vzw Stuurgroep Sint-Andries, het Neutraal Syndi-
caat voor Zelfstandigen, de bewonersgroep Helo van Linkeroever en de Se-
niorenraad zich in de pers over de slechte verbinding tussen de linker- en 
rechteroever. De roltrappen stopten om 21 uur en de liften waren regelma-
tig defect. Alle verenigingen willen er nu hun tevredenheid over uitdrukken 
dat er snel, nl. al vanaf juli, een oplossing is gekomen. Agentschap Wegen 
en Werken heeft op vraag van de bevoegde minister extra personeel en een 
bewakingsfirma voorzien, zodat bij defecte liften de roltrappen ook ‘s nachts 
kunnen worden ingeschakeld. Op die manier kunnen de zachte weggebrui-
kers, de voetgangers en fietsers, nu dagelijks 24/24 gebruik maken van de 
tunnel. Volgend jaar zullen de liften ook grondig gerenoveerd worden. Een 
succesvolle actie van de diverse verenigingen dus! (GS)

Voor de heropening na renovatie van het Vlaams Tram- en Autobusmuseum 
in de Diksmuidelaan 42 in Berchem werden 34 leden van de Bourgeoisie-
groep van Sint-Andrieskwartier Herleeft met 3 historische trams, inclusief 
een fanfare, opgehaald in de Nationalestraat ter hoogte van apotheker 
Lescrinier. Via de Bolivarplaats reden ze naar de Groenplaats waar een 
uurtje werd geflaneerd en de fanfare haar beste beentje voorzette. Om 14 u. 
vertrokken ze naar het Vlaams Tram- en Autobusmuseum voor de officiële 
heropening. De Bourgeoisiegroep was volledig uitgedost in belle-époques-
tijl, een verborgen schat van onze wijk. Alle dameskleren zijn gemaakt door 
 Maria Van Kerkhove en de kledij wordt regelmatig gebruikt, bv. voor een uit-
stap naar de dierentuin of de Seminiviering. Twee jaar geleden is ze ook ge-
bruikt voor een documentaire van televisiezender ARTE over het Antwerpse 
Centraal Station.

© Jan Stes

Jinnih Beels, schepen van Onderwijs, Jeugd, Integratie en Inburgering, 
(midden op de foto naast Dries) kwam op bezoek tijdens het 11e jaarlijkse 
Buurtfeest van Habbekrats Antwerpen in de Prekerstraat om het einde van 
het schooljaar en het begin van de vakantie te vieren.

Toen de Ierse 
designer en 
illustra-
tor Chris 
Haughton 
zo’n 10 
jaar ge-
leden zijn 
kans waagde 
als kinderboekenauteur, had hij 
waarschijnlijk niet voorzien dat 
hij een van de meest succesvolle 
prentenboekenmakers van deze 
tijd zou worden.

Sinds zijn eerste boek, het fantasti-
sche Mama Kwijt, kaapte hij tal van 
prijzen weg. Inmiddels zijn we al 
toe aan boek vijf, Komt goed, Kleine 
Krab, waarmee de schrijver-illus-
trator een echt pareltje aflevert.

Kleine Krab woont samen met 
Grote Krab in een klein en veilig 
poeltje tussen de rotsen. Op een 
dag maken ze een uitstapje naar 
zee. Tot aan het randje van het gro-
te woelige water met de hoge gol-
ven is genoeg voor Kleine Krab. Hij 
hoeft niet ín zee te gaan, want die is 
toch wel heel groot. Nee, dan maar 
liever weer naar huis. Wanneer 
Grote Krab hem er toch voorzichtig 
van weet te overtuigen om de duik 
te wagen, gaat een nieuwe wereld 
voor hem open. Kleine Krab geniet 
van al het moois dat er op de zee-
bodem is te zien en ontmoet er tal 
van nieuwe vrienden. Vanaf nu kan 
Kleine Krab óveral naartoe, zoveel 
is zeker.

Komt goed, Kleine Krab is een 
lief verhaaltje over het overwin-
nen van je angsten en open staan 
voor het ontdekken van nieuwe 
dingen. De typische tekenstijl van 
Chris Haughton leent er zich bij-
zonder goed toe om een wondere 
onderwaterwereld te scheppen en 
zijn kleurengebruik is werkelijk su-
bliem.

Kleine Krab en Grote Krab zien 
er bijzonder aandoenlijk uit en het 
ware talent van Haughton zit ‘m in 
belangrijke mate in de gezichtsuit-
drukking en lichaamstaal die hij in 
zulke eenvoudig getekende figuur-
tjes weet te leggen. Zonder twijfel 
zijn beste werk sinds Mama Kwijt 
en een echte aanrader voor alle 
kleine krabjes vanaf 2 jaar.
‘Komt goed, Kleine Krab’ – Chris 
Haughton – Uitgeverij Gottmer – 
14,99 euro 
(Sofie van ’t Stad Leest uit de Steen-
houwersvest)

KINDERBOEKENHOEKJE

© Wilfried Peersman

© Tom Jespers 5 en 6 oktober 
Antwerp 
Fashion

Weekend
De mode-industrie is erg be-

langrijk voor onze stad en draagt 
bij tot de internationale uitstraling 
ervan. Bovendien is de retailsector 
een niet te onderschatten econo-
mische motor. Ook in onze wijk 
is er weer heel wat te beleven. Er 
zijn Modeshows op de catwalks in 
de Nationalestraat en de Klooster-
straat om 13.30 u. en 15.30 u. en in 
de Steenhouwersvest om 14.30 u. 
en 16.30 u. Er is stijl- en kleuradvies 
Colour Your Life (10 minuten pro-
fessioneel stijl- en kleuradvies) van 
12 u. tot 18 u. in de Nationalestraat.

Van 13 u. tot 18 u.: Man Cave 
(‘Mannen denken te weten wat ze 
willen’) bij Men’s Fashion, Steen-
houwersvest 36 en Woman Cave 
(‘Een antwoord op de Man Cave’) bij 
Twin Fever, Steenhouwersvest 18.

In de Kammenstraat is er van 14 
u. tot 18 u. ambiance en dans met 
dj Wacky House (‘Zot zijn doe niet 
zeer’) en van 12 u. tot 18 u. (op zon-
dag tot 17 u.) de Fashion Sweep (om 
je outfit te ruilen voor een andere). 
Op deze manier krijgen duurzaam-
heid en ecologie in de retail ook 
de nodige aandacht. Voor elke ruil 
wordt een kleine bijdrage naar ei-
gen keuze gevraagd, een bedrag dat 
integraal aan de daklozenwerking 
van Kamiano wordt geschonken.
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VAN ’T STRAAT GEPLUKT

DANSING

LUNCH & DINNER

kloosterstraat 159
0486 60 04 59

Leon Snoeys (60), eerste punker 
Geboren en getogen in Sint-Andries, woont in de 
Korte Vlierstraat, speelt gitaar. Lievelingsgerech-
ten: scampi’s en frikadellenbollen met tomaten-
saus. Favoriete plekje: café Het Neusje. Noemt 
zichzelf een simpele, rustige jongen. Z’n groene 
hanenkam als eerste punker van de wijk heeft 
hij verwijderd, toen z’n eerste kindje werd ge-
boren. Stopwoord: “Ja, ja.” Onze wijk: “Iedereen 
zegt goeiedag en in de zomer wordt er veel geor-
ganiseerd.” Verloor een been na diverse operaties 
door een kwetsuur tijdens een voetbalmatch met 
 Chileense matrozen.

Sarah Marzoli (36), adoptiemoeder van Babelutte
Papa kwart Italiaans, zij stewardess in privéjets. Ge-
boren in de Korte Riddersstraat, daarna verhuisd 
naar de Muntstraat, Bogaardestraat en nu Sint-Anto-
niusstraat met eigen geveltuintje. Papa en broer wo-
nen in dezelfde straat. Verslingerd op de zalmburger 
van Op is Op in de Prekerstraat, tot 3 × per week. Le-
vensmotto: ‘Nee heb je, ja kun je krijgen.’ Ergert zich 
blauw aan auto’s die aan 60 per uur door een woonerf 
komen gesjeesd. Favoriete plek: Kroktailbar Fabiola 
in haar eigen straat waar ze geregeld om 17 u. met de 
buren aperoot. Heeft 2 konijnen en 3 katten o.a. Ba-
belutte, de geadopteerde zwerfkat die na 20 jaar op 
een stuk braakgrond en later op een parking wegens 
verbouwing daar weg moest. Babelutte werd vroeger 

als zwerfkat goed verzorgd door verschillende buurtbewoners en is nu op 
haar heel oude dag perfect gelukkig bij Sarah als huiskat.

Erwin Van den Brande (57), redder 
Woont al 17 jaar in de wijk, nu in de Lange Vlier-
straat. Was 5 jaar voorzitter van muziekschool 
Amsa die na 15 jaar door een gebrek aan mede-
werkers een stille dood is gestorven. Hij speelt al 
25 jaar trompet (met demper!) Is vrijwilliger in het 
coStA (onder andere toogdienst en hulp bij op- en 
afbouw grote evenementen) en bestuurslid van de 
Sint-Andries Run. Was in 1994 zesde in de Londen-
se marathon (42,125 km) in 2:13:45. Na 28 jaar ha-
venwerk nu al 5 jaar redder in de Wezenberg. Werkt 
graag en eet graag steak en frites met pepersaus. Is 
vriendelijk, hulpvaardig en heeft een groot eerlijk-
heidsbesef.

Open School  
    Antwerpen

TAAL 
Fris je Nederlands op.  
Leer juist schrijven, een sms  
of e-mail sturen.  

REKENEN  
Bereid je voor op een opleiding  
of help je kinderen met hun 
huiswerk.   

COMPUTER  
Aan de slag met de computer, 
smartphone of tablet.  
Een e-mail sturen, informatie 
opzoeken of een brief typen.  

ALGEMENE VORMING 
Leer bij over jezelf en de wereld.  
Krijg meer zelfvertrouwen  
en sta sterker!  

Cursussen voor volwassenen
Stap voor stap leren in je eigen tempo

03 230 22 33   
www.basiseducatie.be/antwerpen  

Zomerschool rond mobiliteit

Universiteit Antwerpen organiseer-
de deze zomer voor een internati-
onaal publiek een Engelstalige Zo-
merschool rond mobiliteit, water, 
lucht, urban metabolism, sociale 

rechtvaardigheid en engagement 
met uiteraard een rondleiding in 
onze wijk die hierin op internati-
onaal gebied een voortrekkersrol 
speelt.

© Jan Stes

Da’s pas 
recycleren!

Jean Bocklam, den John, een regel-
matige gast bij BOTA in de Willem 
Lepelstraat 13 en café Het Neusje 
op het Neuzenplein, weet wat 
recycleren betekent. 

Al 10 jaar verzamelen vrienden voor 
hem wekelijks kleurrijke reclame-
folders van warenhuizen en exem-
plaren van het weekblad ‘Dag Alle-
maal.’ Bloemen, dieren en kaarsjes 
(voor de verjaardagen) knipt hij er 
nauwgezet uit. Bij Leonidas krijgt 
hij de kartonnen platen van de 
verpakking van de pralines. Pierre 
Van den Bergh, de voorzitter en uit-
gever van het tijdschrift ‘Sint-An-
drieskwartier Herleeft’, snijdt die 
dan op maat (dubbelgevouwen A4) 
en dan kan hij aan de slag met een 
Velponstick van De Krak, want die 
is goedkoper dan een stick van het 
concurrerende merk Pritt. Op de 
voorkant een grote foto van bloe-
men, binnenin kleintjes rondom 
rond om ruimte te laten voor zijn 
handgeschreven wensen. Zo’n 100 
per jaar, al 10 jaar lang.

John: “Ik geef ze voor verjaarda-
gen aan alle mensen die ik ken. Het 
is 10 jaar geleden begonnen. Ik zat 
50 jaar in een fanfare en ben zelfs 
tamboer-majoor geweest. Maar 
fanfares stierven uit en dan ben ik 
wenskaarten beginnen te maken. 
Het is zeer ontspannend. Alleen 
wanneer foto’s te groot of te klein 
zijn, zit ik wel eens te vloeken. Ik 
steek ze eigenhandig bij de mensen 
in de bus. Opsturen op dat grote 
formaat kost te veel aan postzegels. 
Uitzonderlijk maak ik daar dan spe-
ciaal kleinere formaten voor.” (GS)

Dit jaar nog 2 
Boerenmarkten
Gezond eten, recht van een lokaal 
veld zonder pesticiden, E-num-
mers of bewaarmiddelen: niet zo 
makkelijk te vinden. Maar wel in 
Sint-Andries! Op de zaterdagen 
12/10 en 9/11 vinden op de Sint-An-
driesplaats van 10 tot 15 u. nog 2 
Boerenmarkten plaats. Je komt er 
altijd wel iemand tegen die je kent 
en er zijn muziek, drankjes en proe-
vertjes.

Op een zonnige zondagmiddag hijs 
ik me thuis moeizaam uit mijn luie 
zetel. Een dagje luilekkeren blijft 
altijd welgekomen en fijn, maar 
een kleine ontspannende wande-
ling langs de Scheldekaai in de 
buurt kan voor net zoveel 
voldoening zorgen.

Ter hoogte van de Goe-
dehoopstraat steek ik 
de Sint-Michielskaai 
over, waarna ik ge-
zwind in de richting van 
de nieuw aangelegde kaai-
en loop. 

Lovende woorden over onze 
Stad, geschreven door trotse in-
woners, sieren een zachte, donker 
geasfalteerd helling. De bondige 
teksten trekken meteen mijn aan-
dacht.

Met langzame tred begeef ik 
me op het wandelpad, waar een 
sportieveling me voorbijsnelt. Hij 
is duidelijk niet de enige met dat 
lumineuze idee. Groepjes wande-
laars lopen op ontdekkingstocht 
kriskras door elkaar over het gol-
vende landschap. Deze gigantische 
oppervlakte – in een vroeger leven 
een lelijke bovengrondse parking – 
bezit nu een indrukwekkende 
openheid met een weids uitzicht 
langs de boorden van de Stroom. 

Erg lang hoef ik niet te wande-
len, vooraleer ik enkele vrienden 
tegen het lijf loop. We nemen plaats 

op een kunstig, houten bankge-
deelte. Terwijl felle zonnestralen 
de Schelde als een diamant laten 
glinsteren, praten we in dit idylli-
sche decor over koetjes en kalfjes. 

Wanneer een storm de rust-
gevende, kabbelende Schelde 
zou transformeren in een woeste 
stroom waarvan het kolkende 

water over de blauwe steen 
zou klotsen, zal de nieuwe 

en verhoogde waterke-
ringsmuur pal staan en 
de inwoners de nodige 
bescherming bieden. 

Slalommend tussen 
de vrolijk keuvelende 

mensen, kijk ik aan het 
einde van een lichte afdaling 

geïnteresseerd naar de vroegere 
toegang van de Zuiderdokken. Mijn 
gedachten dwalen af naar het ver-
leden, toen binnenschippers hun 
goederen aanvoerden. 

Uitbundig gegil en gekrijs weer-
klinken bij het naderen van de 
speeltuin, waar kinderen ravotten 
op originele speeltuigen. Mama’s 
en papa’s verpozen op een bankje, 
op zoek naar een karig stukje scha-
duw onder de jonge bomen. 

Een vluchtige blik op mijn hor-
loge leert me dat de wijzer ervan 
haast geruisloos twee uur is opge-
schoven. Deze plek blijkt een heu-
se ontmoetingsplaats, waar het 
vakantiegevoel nooit veraf is: geen 
zigzaggende gocarts, geen mono-
toon geklop van het jokari, maar 
wel onze eigen zomerse dijk van 
’t Stad. (Bjorn Verreet)

Nieuwe kaaien
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Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) heeft een ruim cursusaanbod: www.costa.be

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

HISTORISCHE FIGUREN

Petrus Jozef Godichal was ma-
kelaar in goederen. Hij trouwde 
met Maria Catharina Koelman. Zij 
woonden in de Sleutelstraat 1 in 
de buurt van het koorden- en lin-
tenwinkeltje dat de moeder van 
volksdichter Theodoor van Rijs-
wijck uitbaatte.

Eten, drinken en vrolijk zijn 
is altijd de leuze van de Sinjoren 
geweest. Zij hadden de bijnaam 
de grootste frèters van het land te 
zijn. De bekendste van hen was 
de veelvraat Godichal. Als de ben-
gels van Sint-Andries hem zagen 
aankomen, gaven ze mekaar een 
teken dat er zou gesmuld worden, 
maar als Godichal dit zag, zwaai-
de hij met zijn wandelstok om de 
kinderen bang te maken. Op een 
keer werd er in een restaurant 
een slokkerswedstrijd georgani-
seerd. Er zouden 350 oesters per 
persoon moeten gegeten worden. 
Godichal zette zich daar rustig 
aan tafel, omringd door de nodige 
boterhammen, citroenen en gla-
zen bier.

Toen de oesters werden voor-
gezet, begon hij gulzig te slok-
ken. De eerste honderd waren 
gauw verslonden met de nodige 
pintjes, want de oesters moes-
ten toch kunnen zwemmen. 
Met nieuwe boterhammen en 
citroenen verdween het tweede 
honderdtal. Godichal begon aan 
de laatste reeks, maar er bleven 
er nog 15 over. Iedereen was dan 
ook verbaasd, toen hij die toch 
naar binnen had weten te spelen. 
Ondanks de vele onverzadigbare 
smulpartijen overleed Petrus Jo-
zef pas op 82-jarige leeftijd.

(tekst en tekening: 
Sint-Andrieskwartier Herleeft)

Godichal

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries
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SPECIALIST ELEKTRISCHE FIETSEN
UW PARTNER IN WOON-WERK VERKEER
• vouwfietsen
• snelle e-bike’s
• …

Oktober

Warme Boekenavond Lize Spit
Vrijdag 4 oktober | 20 uur | gratis

Beatbox workshop 10+
Van dinsdag 8 oktober tot 3 december | 
19.30 uur | € 40 voor 8 lessen
Beatbox is de kunst van het maken 
van ritmes en beats met de mond. 
Niemand minder dan gepassio-
neerd beatboxer en Sint-Andrieze-
naar Scale (Kris Strybos) leert je de 
basistechnieken.

GGedanst
Woensdag 9 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 2de editie van GGedanst.

Programma

Rika Ponnet en de terugkeer 
van de romantische liefde
In de lezingenreeks PsycEvents komt 
de bekende seksuologe, therapeute 
en relatie-experte Rika Ponnet 
spreken over haar boek.

Deze lezing wordt een opvallend pleidooi 
voor de romantische liefde. In de liefde 
zijn we vrijer dan ooit en toch zijn we 
collectief bang. Bang om gekwetst te 
worden. Bang om niet gezien te worden. 
Bang om te falen. Dus schuiven we onze 
emoties aan de kant, en hopen we dat 
onze ratio ons zal redden. Als we maar 
verstandig een partner kiezen, dan komt 
het goed. Of toch niet? Rika Ponnet, 
probeert in haar boek ‘Alleen met jou’ tot 
een antwoord te komen. 

Donderdag 22 oktober 2019
19.30 u.
Thomas More
Campus Sanderus
Molenstraat 8
2018 Antwerpen

Info en inschrijving
www.thomasmore.be/agenda/psycevent-rika-ponnet

Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50

www.cosintandries.be
cosintandries@antwerpen.be

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Openingsuren Foyer
Dinsdag tot en met zaterdag van 

10 u.  tot einde activiteiten

Sluitingsdagen
van maandag 28 oktober tot maan-

dag 4 november 2019
vanaf zaterdag 21 december tot 

maandag 6 januari 2020

EXPOSED MUSIC @Stormkop
Vrijdag 18 oktober | 20 uur | € 10 | € 14 | 
Stormkop: Droogdokkenweg AWN1, 2030 
Antwerpen
Muzikale en visuele performances 
in een maritieme loods op het Ei-
landje.

Knorren en Kussen | De Kolonie 
MT (4+)
Zaterdag 19 oktober | 15 uur | € 4 | € 6 
Aards en ambachtelijk, inventief en 
verrassend. Gebaseerd op een eeu-
wenoud Roemeens volkssprookje, 
maar met een geheel eigen twist. 
Verwacht u aan prinsen, echte 
vlammen, een curieuze bevalling 
en kastelen waar wreed geknord, 
getoverd en gekust zal worden!

November

Lijmen | Grof Geschud
Vrijdag 8 november | 20 uur | € 5 | € 8
Grof Geschud is een cabaretduo, 
bestaande uit de Nederlandse Myr-
the van Velden en de Belg Lan-
der Severins. In een regie van Raf 
Wal schaerts en Minou 
Bosua brengen ze de 
voorstelling Lijmen.

In de geest van 
Wannes
Zondag 10 november |  
15 uur | gratis
Een matinee met liede-
ren, melodieën en nog 
veel meer van en geïn-
spireerd door Wannes 
Van de Velde.

Meneer Linh 
Theater Tieret
Donderdag 14 nov. | 20 uur | € 10 | € 12
Tieret bewerkte Het kleine meisje 
van meneer Linh, het meesterwerk 

van de Franse auteur Philippe 
Claudel, tot een heel eigen, bijtend 
actueel verhaal over vluchten en 
thuiskomen, over verlies en vriend-
schap.

De kracht van het Woord
Zondag 17 november | 15 uur | € 8 | € 10
Traditiegetrouw brengt Studio Gar-
cia Lorca in het najaar een hartver-
warmende voorstelling vol muziek, 
dans en poëzie.

Op stap met het coStA | Diest
Zaterdag 23 november | 9 uur | € 12
Ticketverkoop start op dinsdag 22 
oktober om 10 uur (enkel baliever-
koop).

Spirit of Django
Zaterdag 23 november | 20 uur | € 10 | € 14
Als ode aan de jazzlegende Django 
Reinhardt brengt Frederic Evrard 
(La Femme Belge) de beste gipsy 
swing uit de streek naar het coStA.

Warme Boekenavond met  
Jaap Robben
Vrijdag 29 november | 20 uur

Sinterklaasfeest (3+) 
i.s.m. vzw Ekmek
Zaterdag 30 november | 14 uur | € 6
Het sinterklaasfeest in het coStA, 
dat is een middag boordevol mu-
ziek, spel, een grote show en een 
verrassing voor iedereen.

December

The Human Orchestra | 
Beatboxevent met Scale  
en het coStA
Zaterdag 7 december | 20 uur | € 5| € 8
De beats die gemaakt werden tij-
dens de workshop Beatbox10+ die 

Scale gaf, worden 
gebruikt en een aan-
tal speciale gasten 
zullen van de partij 
zijn om deze beats 
op te smukken met 
eigen materiaal. Een 
avond vol verrassin-
gen.

Streep! | Anna’s 
Steen (3+)
Zondag 8 december | 
15 uur | € 4 | € 6
Een fysieke, grap-
pige en verrassende 

voorstelling met weinig woorden 
en veel muziek waarin vreemde fi-
guren op de deur kloppen.

Jean Bosco Safari in Naakte aap
Vrijdag 13 december | 20 uur | tickets 
via nieuwsbrief: www.cosintandries.be/
nieuwsbrief
Jean Bosco Safari is een rock, soul 
en folk singer, songwriter en per-
former. Zijn basisinvloeden zijn te 
situeren bij The Beatles, Bach en de 
Rwandese traditionele drums. Deze 
muzikale duizendpoot en charisma-
tische performer is moeilijk thuis te 
brengen onder één noemer.

©
R

U
D

IS
C

H
U

ER
EW

EG
H

EN

De Vestia(i)re
Een druilerige, koude, winderige 
zaterdagavond in februari. Vroeg 
donker, echt een avond om binnen 
te blijven. Maar … u hebt tickets 
gereserveerd voor een thea-
tervoorstelling in het The-
ater Multatuli en die wilt 
u zeker niet missen. U 
zou wel gek zijn!

En dus stapt u met uw 
partner op de tram of 
de bus, want parkeren 
is duur, een plek vinden is 
soms onbegonnen werk en eigen-
lijk is uw diesel al wat te oud. Natte 
mensen met vervelende paraplu’s 
neemt u erbij en een tijdje later 
komt u nog natter aan in het thea-
ter. 

Meteen slaat de sfeer om en 
wordt het zowaar zomer, want uw 
tickets liggen op u te wachten en 

de vestiairejuf staat glimlachend 
klaar om uw kletsnatte jassen en 
paraplu aan te nemen en weg te 
hangen. Even tussendoor, de ves-
tiaire heet bij ons vestiare. En dat 
zal zo blijven als herinnering aan 
de overijverige medewerker die de 

pancarte al heel lang geleden 
heeft gemaakt. 

Xena Borghgraef –  in-
derdaad, de dochter 
van decorbouwer Peter 
Borghgraef – is sinds dit 
seizoen officieel aange-

steld als ceV (Chief Exe-
cutive Vestiaire) van het 

Theater Multatuli. Deze 17-ja-
rige offert er vele vrije dagen voor 
op. Een niet te onderschatten taak, 
want een natte jas kan wat wegen en 
op drukke winterdagen kunnen er 
87 hangen. Ze doet dit gelukkig niet 
alleen, want wij vragen aan alle me-
dewerkers die niet bij een productie 
betrokken zijn, om enkele keren per 
jaar de vestiaire te willen bemannen 
of -vrouwen. 

Dat loopt vlot, want de vesti-
airisten doen ook de kassa en het 
onthaal. Zij zijn de eersten die onze 
toeschouwers tegenkomen in het 
theater, vooraleer ze een drankje 
kunnen bestellen. Drankjes bestel-
len? Daar moeten we het volgende 
keer misschien eens over hebben. 

Tot 26 oktober loopt elk week-
end De Nonnen van Navarone van 
Anton Klee in een regie van  Thomas 
De Wit.
www.multatulitheater.be
(Guy Keeren uit de Prekersstraat)

Pussy Kontrol
Zaterdag 14 december | 20 uur | gratis
Pussy Kontrol is een vrij verkrijg-
baar generisch middel tegen Welt-
schmerzen. Werkzame bestand-
delen; zrmh (zwevende ritmiek, 
melodie, harmonie), strijkers, pe-
dalen, synths, rioolpoëzie, psycho-
hygiëne, Russisch, antisymmetrie.

Warme boekenavond
Donderdag 19 december | 20 uur
Wil je weten wie er te gast is, check 
dan onze website.

Extra’s in de buurt 

Leeslekker (4+)
Elke 2e woensdag van de maand om 
14.30 uur in Bibliotheek Sint-Andries

Kraakvers | Boerenmarkt
Zaterdagen 12 okt. en 9 nov.  | 10 tot 
15 uur | op de Sint-Andriesplaats

©JAN_MARCHAND

Knorren en Kussen

Kris Strybos
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“Toen ik op m’n 15e vanuit Aalst 
met vrienden begon uit te gaan 
in de Red & Blue in Antwerpen, 
wist ik het meteen: hier kom ik 
later wonen.” En zo geschiedde. 
Wanneer je in de Nationalestraat 
overdag vanaf een 4e verdieping 
steeds dezelfde tekstflarden of 
gefraseerd gezang hoort, dan is het 
Pieter Van Keymeulen, de bekende 
acteur-zanger en een van onze 
beroemde Sint-Andriezenaren, 
die repeteert voor een nieuwe tv-, 
musical-, of theaterproductie. 

Hij is vooral bekend van de tv-
soaps Sara, David, Spring en Fa-
milie (brandweerman Laurens) en 
als presentator bij Ment-tv. Hij was 
amper 10 maanden, toen hij z’n eer-
ste rol kreeg: die van Kindje Jezus 
in de jaarlijkse toneelvoorstelling 
van de Christelijke Arbeidersvrou-
wen. Nadien volgden nog enkele 
rollen in liefhebbersgezelschappen, 
maar op z’n 18e begon hij professi-
oneel en schreef hij zich in aan de 
Tilburgse Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten, een soort academie/
conservatorium. Van z’n 27e tot z’n 
32e maakte hij een zijsprong naar de 
marketingwereld, maar dat gaf hem 
geen voldoening. Daarom stapte hij 
opnieuw de theater- en tv-wereld in.
GVSA Hoe bevalt je de Nationa-
lestraat om te wonen?
Pieter Super. Ik kwam er net voor 
de heraanleg wonen. Daar moest 
iedereen door. Ik heb ze zien evo-
lueren van jong en hip naar meer 
divers. Ik kook graag, maar heb dik-
wijls geen tijd en dan zijn de moge-
lijkheden hier legio om snel iets af 
te halen, letterlijk uit alle hoeken 
van de wereld: Hawaïaans, Itali-
aans, Japans, klassiek Belgisch … 
5 jaar geleden heb ik m’n auto weg-
gedaan. Onze wijk ligt op loopaf-
stand van het historische centrum, 
het Zuid en tal van theaters en met 
de trams en bussen voor m’n deur 
ben je op 5 minuten overal. De wijk 
geeft ook een familiaal gevoel en ik 
heb me nog nooit onveilig gevoeld. 
GVSA Waarom heb je in Tilburg ge-
studeerd?
Pieter Nederland heeft het musi-
calgenre in zijn dna, is er reeds in 
de jaren ‘50 mee begonnen. Hier 10 
jaar later, met ‘My Fair Lady’.
GVSA Hoe studeer jij teksten in?
Pieter Heel old school: eerst gede-
tailleerd met een papiertje van bo-

ven naar onder schuivend over het 
tekstboek. Voor een musical bestu-
deer ik eerst de noten, dan de tekst 
en tenslotte het geheel. En dan con-
stant herhalen en drillen, tot zelfs 
in de douche. Ik ben speciaal op een 
4e verdieping gaan wonen om zo 
weinig mogelijk buren te storen. Ik 
doe het dan ook enkel overdag, als 
anderen zijn gaan werken. Teksten 
neem ik ook op en beluister ze al 
joggend of slapend in bed. Wie me 
met een hoofdtelefoon al pratend 
door de wijk ziet joggen: ik ben 
niet aan het telefoneren maar aan 

het repeteren. Ooit ‘De Ingebeelde 
Zieke’ van Molière moeten instude-
ren? Dat zijn lappen van tekst! 
GVSA Je hebt begin dit jaar je de-
buutsingle uitgebracht You’re The 
First, The Last, My Everything, 
aanvankelijk opgenomen als af-
scheidslied op de begrafenis van je 
vader. Maar ’t is een hit geworden. 
’t Is gedurfd om zo’n iconische hit 
van Barry White met z’n macho, 
brommerige, doorrookte basstem te 
coveren in een totaal andere akoes-
tische, hartverwarmende, zachte, 
ingetogen, diepdoorleefde Vlaamse 
versie met enkel pianobegeleiding. 
Een kippenvelmoment.
Pieter Het is toevallig begonnen. 
Het originele nummer was het lie-
velingsnummer van m’n vader. In 
april dit jaar is hij overleden Om 
m’n verdriet te verwerken heb ik 
er een eigen interpretatie van ge-
maakt. Het nummer verspreidde 
zich als een lopend vuurtje op de 
sociale media met vele positieve 
reacties. Mensen vroegen ernaar 
en daarom hebben we het uitge-
bracht op streamingsites zoals 
iTunes en Spotify. De kracht ervan 
ligt waarschijnlijk in het eerlijke en 
het authentieke. Stem en piano zijn 
praktisch in één track opgenomen. 
Er is amper iets aan veranderd. Aar-
zelingen, trillingen en krakjes in de 
stem hebben we behouden op ad-
vies van de producer. 
GVSA Nadien volgde de zomerhit Je 
neemt me mee. De videoclip vertelt 
het verhaal van een groepje vrien-
den. Er slaat een vonk over en dat is 
de start van een wilde nacht. In Het 
Laatste Nieuws lazen we dat je al op 
je 14e uit de kast kwam. In de video-
clip wordt dat subtiel aangegeven.

Pieter Ik wil eerlijk en authentiek 
in het leven staan, gewoon simpel 
tonen wie ik ben, niet hypocriet 
maar ook niet overdreven of aan-
stootgevend. Op het podium kan ik 
wel bijvoorbeeld een boerse hetero 
spelen. De clip is opgenomen met 
allemaal vrienden en dat straalt er 
vanaf. Maar iedereen kan die zo-
merse vreugde en vriendschap een 
eigen invulling geven, want die 
herkent iedereen.
GVSA Je sterrenbeeld is vissen.
Pieter Nee, ram. Er circuleert op het 
internet een verkeerde geboorteda-
tum. En ik herken het koppige wel 
in mezelf. Vooral tijdens het werk. 
Komaan mannen, niet treuzelen, 
doorwerken, dan kunnen we na-
dien nog iets gaan drinken.

GVSA Af en toe ben je ook stadsgids 
voor cruisepassagiers. Wat vinden ze 
van onze wijk?
Pieter Met Amerikaanse toeris-
ten, die niet gewend zijn om ver te 
voet te gaan, raak ik zelden hier. 
Nadat ik ooit van Het Steen naar 
de Grote Markt was gestapt, zei 
een Amerikaanse toeriste me dat 
dat het verst was dat ze ooit in haar 
leven had gewandeld. En toen we 
eens voor het Rubenshuis stonden, 
vroeg iemand: “Is hij thuis?” Maar 
ik ben er fier op om m’n stad te kun-
nen verkopen. Vooral het culinaire 

interesseert de cruisepassagiers: 
mosselen, asperges, stoofvlees, 
Antwerpse handjes en chocolade 
diamanten.
GVSA Druk op dit ogenblik?
Pieter Bezig met de repetities voor 
de musical Kiss of the Spider Wo-
man die tot half september loopt in 
de Rode Zaal van het Fakkeltheater. 
Tekst, zang én tango dansen. En 
nadien het toneelstuk F!Erce in de 
Zwarte Zaal van het Fakkeltheater. 
(Guido Sanders – foto’s Jan Stes) 

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79
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Kloosterstraat 108
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Food and Drinks

café
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Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat
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ELECTROZUID@TELENET.BE
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ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE
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Acteur-zanger Pieter Van Keymeulen: “Ik wil eerlijk en authentiek in het le-
ven staan, gewoon simpel tonen wie ik ben.”

Acteur-zanger Pieter Van Keymeu-
len: “Amper 10 maanden oud had ik 
al m’n eerste rol, die van het Kindje 
Jezus in de kribbe. M’n moeder was 
natuurlijk Maria in de jaarlijkse to-
neelvoorstelling van de Christelijke 
Arbeidersvrouwen.”

Al joggend repeteren door de wijk

Pieter Van Keymeulen 
in het Fakkeltheater
Op vrijdag 1/11 en zaterdag 2/11 
om 20.30 u. en op zondag 3/11 om 
15 u. speelt Pieter Van Keymeu-
len een belangrijke rol in het to-
neelstuk F!Erce in de Zwarte Zaal 
van het Fakkeltheater, Reynders-
straat 7. Reservatie van maandag 
t.e.m. vrijdag van 11 tot 17 u. op 
www.fakkeltheater.be of tel. 070 
246 036.

F!Erce vertelt het verhaal van 
Stonewall, een clandestiene New 
Yorkse homobar waar de flikken 
in 1969 binnenvielen om het bon-
te cliënteel in de boeien te slaan. 
Verschillende dagen werd er op 
straat strijd geleverd met wel 
duizend demonstranten. Dit was 
het begin van de holebi-emanci-
patie en hieruit ontstond de al-
lereerste Gay Pride Parade.
Voordien, van 10 tot 17 oktober, 
zijn er ook voorstellingen in 
Theater M in Mechelen.
(www.theaterm.be)

Nieuwe app toont 
ons verleden

Wie woonde waar in de tijd van 
Napoleon? Hoe rijk waren de in-
woners van deze straat in de 16e 
eeuw? Waren er rond 1900 in 
deze wijk meer bakkers dan van-
daag? En hoe zag dit plein er 100 
jaar geleden uit? 

Stad en Universiteit Antwer-
pen bouwden samen met zamia 
een teletijdmachine die je op 
speelse wijze laat kennismaken 
met de historiek van de Antwerp-
se Sint-Andrieswijk en haar be-
woners.

Flits jezelf terug naar de ja-
ren 1584, 1796 of 1898. Wandel 
door de straten, klik in de app 
op huizen, foto’s en quizvragen. 
Klik verder om de bewoners van 
het huis, de samenstelling van 
het gezin en het beroep van de 
gezinsleden te leren kennen. Lo-
kaliseer via je camera historische 
afbeeldingen in het straatbeeld. 
Heb je zelf oude foto’s van de 
wijk? Dan kan je die opladen en 
meehelpen om de app verder uit 
te bouwen.
De app Tijdmachine Sint-Andries 
(meer info: christophe.decoster@
uantwerpen.be) komt in sep-
tember 2019 online, waar je ze 
kan downloaden op de App Store  
(Apple) en Google Play (Android).


