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

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

Deze Gazet kwam tot stand 
met de steun van:

Gouden Neuzen 2020
De genomineerden op pagina 3 – Uitreiking op 25 januari

Reservatie en programma op de achterpagina

Van 4 januari tot 28 maart 2020 
vindt in de Hogeschool Thomas 
More, in de Kronenburgstraat 62, 
een tentoonstelling plaats met 
schilderijen van Thomas Roman, 
een bekende wijkbewoner die in 
2012 overleed. Hij vertoefde veel 

in het schildersatelier 
van Albert Servaes. 
Vrij vlug verhuisde hij 
naar Parijs waar hij zich 
aan de Académie des 
 beaux-arts vervolmaak-
te in de portretkunst. 
Met die opgedane er-
varing trok hij naar de 
Côte d’Azur waar hij 
portretten schilderde 
van gekende vedetten 
zoals Catherine Deneu-
ve, Lino Ventura, Mireille Darc en 
Alain Delon. Een van zijn beroemd-
ste portretten is dat van Stijn Streu-
vels, opgekocht door de Belgische 
staat. Geplaagd door heimwee keer-

de hij in 1972 terug naar 
Vlaanderen en hij sticht-
te in Berchem een eigen 
schilderschool. Thomas 
was tevens een van de 
initiatiefnemers van de 
wekelijkse Zurenborgse 
kunstmarkt en hij de-
coreerde jarenlang de 
houten wanden rond de 
kathedraal en Het Steen. 
Door de duizenden fo-
to’s die toeristen hier-

van maakten, reisden zijn werken 
de wereld rond. Thomas won een 
belangrijke schildersprijs in Rome 
en aan de Côte d’Azur en exposeer-
de in verschillende gerenommeerde 

musea. Openingsuren: van 
maandag t.e.m. donderdag 
van 08 tot 20 u.; op vrijdag 
van 08 tot 16 u.

Thomas Roman stelt postuum tentoon in Campus Thomas More
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Het is eigenlijk al 5 over 12, want 
15 % van onze Belgische 
winkels is al van de kaart 
geveegd. Oorzaken zijn 
niet alleen de online 
verkoop, de druk van 
grote ketens met kle-
ding aan dumpprijzen 
uit slavenfabriekjes 
(bv. ergens in Pakistan) 
of de Chinese online 1 
eurowinkels die overgesubsi-
dieerd worden door de staat, maar 
ook domme beslissingen van het 
stadsbestuur. Heel wat mooie 
modewinkels hebben hun deuren 
moeten sluiten, omdat het MOMU 
dicht is voor renovatie.

Je zou denken dat dit geen pro-
bleem mag zijn, als er een goede 
planning is en er andere kleine ex-
po’s in de wijk worden georgani-
seerd. Maar nee! Niets daarvan! Het 
MOMU is al twee jaar lang in de Nati-
onalestraat één grauwe bouwwerf 
waarvan de ingang met een houten 
plank is dichtgetimmerd. Mooi en 
hip is anders … Vanuit de nevelen 
der cultuur is de zorg voor de lo-
kale ondernemers blijkbaar onbe-
staande. Heel wat winkels die zich 

EDITO

De Gazet van Sint-Andries is een uit-
gave van de vzw Stuurgroep Sint-An-
dries om de Sint-Andriezenaar op de 
hoogte te 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 bus-
sen van de wijk.

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

Redactie: Guido Sanders (coördinatie), 
Paul Struyf, Walter Van den Bulck, 
Nico Volceryck

Werkten mee aan dit nummer (alfabe-
tisch): Keith Baert, Lief Cappaert, Chris 
Codenie, Peter Cuypers, Veerle De Laet, 
Chantal De Paepe, Filip Deslee, Ann 
Gabriels, Guy Keeren, Freeek Niesten, 
Sint-Andrieskwartier Herleeft, Sofie 
van ’t Stad Leest, Paul Struyf, Ann Van 
de Peer, Walter Van den Bulck, Rik Van 
Gansbeke, Anja Van Heuckelom, An 
Van Loo, Bjorn Verreet en Zara Vynck.

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende bewonersvergaderingen 
gaan door in het coStA op de laatste 
woensdag van de maand: 29 januari, 
19 februari en 25 maart, 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 = 220 euro, groot 
= 330 euro. Achterpagina en speciale 
maten, vraag info aan Guido. 
Verschijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 106 verschijnt 
op 15 maart 2020. Artikels en activitei-
ten van verenigingen kunnen worden 
gestuurd naar redactie@ gazetvsa.
be, ten laatste op 15 februari 2020. De 
redactie behoudt zich het recht voor 
inzendingen zonder opgave van reden 
te weigeren/in te korten waar nodig. 
Elke auteur is verantwoordelijk voor 
zijn bijdrage.

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

Lay-out
Peter Cuypers info@anthologie.be
www.anthologie.be

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

speciaal hebben genesteld rond het 
MOMU en die erin geïnvesteerd heb-
ben om hun (meestal) kwaliteits-
volle modemerken te verkopen aan 
de (ook internationale) bezoekers 
van het MOMU, zijn eraan voor de 
moeite of merken dat het water tot 
aan de lippen staat. Wij betreuren 
dat. Op onze vele vragen aan het 
kabinet van schepen voor Cultuur 

Nabilla Ait Daoud om toch iets 
te doen met het MOMU-ge-

bouw tijdens de werken, 
hebben wij nooit een re-
actie ontvangen. Spijtig, 
want men speelt hier 
met de investeringen 

van onze ondernemers 
en met jobs in onze wijk.

Passanten blijven weg
Als je daar bovenop nog het Muse-
um voor Schone Kunsten rekent 
dat al een eeuwigheid is gesloten 
én het verdwijnen van de Sinksen-
foor, dan stel je vast 
dat heel wat passan-
ten en bezoekers uit 
onze winkelstraten 
wegblijven. In de toe-
komst zouden Stad 
en Provincie beter 
nadenken, alvorens 
zulke ingrijpende 
beslissingen te ne-
men, want daardoor 
verliest onze wijk 
jobs en winkels. En 
moeten die renovaties toch gebeu-
ren, zorg dan voor voldoende alter-
natieve activiteiten in de wijk i.p.v. 
een grote grijze bouwwerf midden 
in onze buurt, want anders zijn de 
gevolgen niet te overzien.

Een straat zonder winkels
In Sint-Andries beginnen we het 
dus te merken. We zien meer en 
meer winkels verdwijnen en als ik 
met de ondernemers praat, krijg ik 
telkens dezelfde antwoorden: heel 
veel druk op de prijzen en meer 
BtW betalen dan dat ze overhou-
den, want als ze hun prijzen niet 
verlagen, dan koopt men gewoon 
met de gsm in de hand ergens an-
ders. Maar sta eens even stil en 
beeld je de Nationalestraat, Kloos-
terstraat en Kammenstraat eens 
in zonder winkels … Sluit even je 
ogen en stel het je voor. Triest, hé! 
Wist je dat lokale handelaars bij-
na 85 % van hun marketingbudget 
spenderen aan lokale initiatieven? 
Ik noem er maar eentje: de Gazet 
van Sint-Andries die je nu in han-
den hebt. Ja, zonder onze lokale 
zelfstandigen was er geen Gazet 
van Sint-Andries. Dus teken als de 
bliksem het charter www.iksteun-
localfriday.be en koop minstens 
eenmaal per week – liefst meer! – 
bij jouw lokale winkelier of ergens 
in een fysieke winkel. Maak er een 
gewoonte van: elke vrijdag is Local 
Friday, zoals het vroeger ’s vrijdags 
visdag was.

Stuurgroep zet 9 buren  
in de bloemetjes
Jullie zien het op pagina 3: onze ge-
nomineerden voor de Gouden Neu-
zen zijn weer bekend. We hebben 
weer negen fantastische buren ge-
vonden die zich, net zoals vele an-
deren, inzetten en onderscheiden 
in onze wijk. Prachtig toch dat die 

mensen door de Stuurgroep wor-
den opgepikt en in de bloemetjes 
gezet: bewoners, organisaties en 
ambtenaren/politici uit de wijk. We 
nodigen jullie dan ook graag uit op 
de uitreiking van de Gouden Neu-
zen en de Zoete Receptie van de 
Stuurgroep. Tickets zijn verkrijg-
baar in het coStA. Alle info op onze 
voor- en achterpagina.

Indianenverhalen over de Oever
Over de heropbouw van de assis-
tentiewoningen van het Diensten-
centrum De Oever zijn er heel wat 
indianenverhalen in de wijk rond-
gestrooid, vooral gestuurd door 
een bepaalde partij die zich in de 
extreem linkse hoek situeert. La-
ten we duidelijk zijn. Wij hebben 
respect voor iedereen die zich po-
litiek wil engageren in een partij. 
Ook mensen met een politieke 
partijkaart zijn op onze bewoners-
vergadering altijd welkom. Maar ... 

het is dan wel de be-
doeling dat zij de pro-
blemen van de wijk 
meenemen naar hun 
partij en niet dat zij 
hun politieke agen-
da komen opdringen 
in de vergadering of 
de bewonersgroep 
misbruiken voor die 
politieke agenda. 
Ook voor politici is 
dat heel belangrijk: 

in bewonersgroepen wordt gezegd 
wat er echt leeft in een wijk zonder 
politieke dogma’s en zij zijn dus 
een waardevolle stem.

Op vraag van de Stuurgroep 
kwamen schepen Fons Duchateau, 
directeur van het Zorgbedrijf Johan 
De Munck en districtsburgemees-
ter Paul Cordy tijdens de maande-
lijkse bewonersvergadering van 
november in het coStA de puntjes 
op de i zetten. Iemand zou de waar-
borg dubbel moeten betalen en er 
zouden nu toch bewoners, tegen 
de afspraken met de Stuurgroep 
in, meer moeten betalen voor hun 
energiekosten. Niets daarvan is 
waar. Wat de dubbele waarborg 
betreft, was er blijkbaar iets fout 
gelopen bij de bank, volgens de 
schepen, en dat zou worden recht-
gezet. En in verband met de ener-
gierekeningen zal de directeur van 
het Zorgbedrijf zelf controleren wat 
hier zou zijn misgelopen.

Dit agendapunt van de verga-
dering werd afgesloten met de 
uitdrukkelijke vraag van de Stuur-
groep om een participatietraject 
op te starten voor de wijk, zodat er 
mee zou kunnen worden nagedacht 
over het ontwerp en er tips zouden 
kunnen worden gegeven door de 
wijkbewoners om de overlast zo 
veel mogelijk te beperken voor de 
omwonenden. Uiteraard houdt de 
Stuurgroep ook de vinger aan de 
pols, zodat de smartideeën goed 
worden overwogen en ‘De Nieuwe 
Oever’ in samenspraak met heel de 
wijk klimaatrobuust zal zijn.

Mag ik iedereen tot slot nog 
prettige feesten toewensen en ho-
pen dat we mekaar weerzien op 
zaterdag 25 januari 2020 op de uit-
reiking van de Gouden Neuzen in 
het coStA.
(Nico Volckeryck, voorzitter vzw 
Stuurgroep Sint-Andries)

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN
Datum Naam Aankomst Vertrek

6 februari 2020 AIDAcara 09:00 22:00
17-18 februari 2020 Black Watch tba tba
22-23 februari 2020 Black Watch tba tba

© PAUL STRUYF

’k Zieng kik ier nogal manne pee-
re. Bekanst elken dag weur kik ier 
vergaast. Al die otto’s en camions 
die veur manne neus passere. 
Rond deizen tijd is ’t aregste. En 
dan moet te weten dat er nog zot-
ten me unne velo deur rije!

Dees weke zen echt voer 
t’ontploffe. Oep ne vrijdag, zag 
kik inniens zwarte plakke veur 
man oege. ’k Weet ni oe veul ot-
to-mengse adde 
ne collectieve 
oepstoot van win-
kelisme. Was me 
da nen black vrij-
dag! Da was nog ni 
achter de rug of ie-
derien moest weer 
in ’t stad zen oem 
met den otto speelgoed te koepe. 
Na verstaon kik wel da we ni alle-
maal ne “Slecht-Weer-Vandaag” 
in de garage kunne emme staon, 
mor moete we na alted de vatuur 
pakke?

Over velo’s gezieverd, dat ter 
mier en mier velo’s in ’t stad rije 
was ma al oepgevalle. Elke kier 
dat ter on den Boulevard gewarekt 
wier, groeide de velopopelate ge-
lak de konijne. Mier en mier staon 
der velo’s on de carrefour’s oan te 
schuive (en neje hier moet gienne 
(PP) stoan, zo diep is de coffrefoar 
van de Stuurgroep na oek wer ni)

Soemmige mengse, geloeve 
eun eige oege ni en moeten voer 
alles getallekes emme. En dus 
emme ze een telraam noedig om 

te beseffen dat-er 
veel velo’s rondrije. Zoe oek’ ong-
ze Sven. Na doecht te kik, is die ni 
wa ‘t oud voer een telraam? Zag 
kik die der al zitte oep een schabel-
leke oep den lantoer, ien veur ien 
bollekes verpleutse as der iet deur 
zan straot ree. Mor neeje, dat bleek 
iet te zen da ge oep oe raam moet 
plakken en dan alles telt wat deur 
een stroat red. Enja den Sven was 

zen eigen ne floe-
re aap verschoten 
toen dat tem zag 
oeveul velo’s der 
wel deur zan stra-
ot reje.

As ge dan zie oe 
weinig geld dat ter 
oan velo-rekken 

of velo-parkings weurd gegeve … 
Ni moeilijk da sommige stroate 
der uitzieng gelak a velo-steurt. As 
ge dan toch oewe velo convenao-
ble kunt achterlaote, ist in eun rek 
da deur de waikbewoners is ge-
stemd. Straf, een ottopleuts moet 
toch oek ni deur de burgerbegro-
ting?!

Nog rap wa Neuswijsheid voer 
al wie te pas en onpas met eun va-
tuur rije: komt nogis terug as den 
trap is afgezaogd!

Dikke kussen voer ’t nieve joar, 
olle

Comment sa floddere? 
Met mij ni zoe goe. 

De
 N

eu
sWinkel in de 

wijk !

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

Beeld je onze 
winkelstraten eens 
in zonder winkels, 
zonder verlichte 

etalages: donkere 
gevels, gesloten 

gordijnen, geen mens 
op straat … zowel 

overdag als ’s avonds.

Na verstaon kik wel da 
we ni allemaal ne “Slecht-

Weer-Vandaag” in de 
garage kunne emme 

staon, mor moete we na 
alted de vatuur pakke?

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 €

The Boogie Barn
Tweedehands muziekinstrumentenTTTTTwwweeeedddddeeehhhhaannnddddsss mmmuuzziiieekkkiiinnnsstttrrruuummeennnttteennnnTweedehands muziekinstrumenten

and other curiositiesaaanndd oottthhheerr cuurriioosiiitttiiieesssand other curiosities
Korte Vlierstraat 15

2000 Antwerpen
0485 848 570www.facebook.com/theboogiebarnwww.facebook.com/theboogiebarn

KKKoorrttee VVlliieerrssttrraaaattt 1155
2220000000 AAnttwerpeennn

00044488855 88444888 55577000

Korte Vlierstraat 15
2000 Antwerpen

0485 848 570www.facebook.com/theboogiebarn

Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen

Food and Drinks

café
OCTO

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

http://www.gazetvansintandries.be
mailto:info%40anthologie.be?subject=
http://www.anthologie.be
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en een ganse ploeg. In 2019 werd 
de stratenloop voor de 10e keer 
georganiseerd. We kunnen gerust 
stellen dat de Run een traditie ge-
worden is. We feliciteren de groep 
Sportief Sint-Andries graag met een 
nominatie voor de Gouden Neus.

Huizeken van Nazareth
Dit woonzorgcentrum heeft zich 
het afgelopen jaar ingezet voor een 
pilootproject in de wijk rond hit-
testress. Directeur Rudy De Win 
en hoofdverpleegkundige Isabelle 
Dullaert waren de initiatiefnemers 
van dit project rond ‘Koele Ruim-
tes’. Samen met de stad Antwerpen 
en de VitO werd het project verder 
uitgerold. Het WzC was het eerste 
om zijn gemeenschappelijke ruim-
tes ter beschikking te stellen van 
de buurt tijdens hittedagen. Hier 
konden buurtbewoners dan verkoe-
ling vinden en de bewoners van het 
WzC ontmoeten. Een fijn initiatief 
dat heel erg gewaardeerd werd als 
pilootproject en hopelijk navolging 
kent bij hete dagen in de toekomst, 
want nog meer koele publieke ruim-
tes zullen dan zeker welkom zijn.

Ambtenaar

Tom van Dyck
Tom is als projectverantwoordelij-
ke van de Smart Zone van de stad 
Antwerpen heel betrokken bij de 
pilootprojecten rond Smart City in 
Sint-Andries. Hij was op alle bewo-
nersvergaderingen aanwezig om 

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

Bewoners

Guido Sanders
Het palmares van Guido is onder-
tussen door iedereen bekend. Hij is 
zo’n drietal jaar coördinator van de 
Gazet van Sint-Andries en we kun-
nen hem enkel dankbaar zijn voor 
zijn aanpak. Dankzij de brede the-
ma’s en interviews, telkens gericht 
op onze mooie buurt, slaagde hij er 
immers in dat de bewoners van de 
wijk de krant opnieuw lezen én dat 
het beestje ook financieel opnieuw 
gezond werd. Je ziet hem opduiken 
op zowat elk evenement in Sint-An-
dries, waar hij met pretlichtjes in 
de ogen luistert naar wat de bewo-
ners te vertellen hebben. Met zijn 
aanpak zorgt hij voor informatie en 
verbinding tussen de bewoners van 
Sint-Andries. Een volgehouden in-
zet die de Gouden Neus meer dan 
waard is.

Lief Vandervoort
Lief van de winkel in muziekinstru-
menten en tweedehandsspullen in 

de Korte Vlierstraat is het zonnetje 
van de straat. Haar winkel is een 
sociale ontmoetingsruimte gewor-
den. Door haar aanstekelijke goed-
lachse vrolijkheid is ze op korte tijd 
een allemansvriend geworden. Ze 
realiseerde als filmmaakster een 
professionele documentaire over 
het Wijk4Love-event op de Sint-An-
driesplaats die ruime belangstelling 
kende in het coStA. Ze is tevens vrij-
willigster in de bibliotheek om er 
regelmatig orde op zaken te stellen. 
Ze maakt kleinkunst en recycleert/
assembleert kinderspeelgoed dat 
hierdoor een andere, soms heel ac-
tuele, betekenis krijgt. Lief draagt 
steeds twee kleurrijke maar ver-
schillende sokken als personal style. 
Dochter Rose kreeg van haar vader 
de liefde voor muziek en leerde van 
haar moeder de schoonhield van re-
genbogen ontdekken. Dit zonnetje 
verdient de Gouden Neus.

Nico De Beukelaar en Tita Van Hove
Nico en Tita wonen reeds meer dan 
45 jaar op de Sint-Andriesplaats. Ze 
waren pioniers die de wijk nieuw 
leven inbliezen in de tijd dat ver-
krotting en leegstand er nog de regel 
waren. Ze hebben zich ingezet voor 
bejaardenwerking, kinderopvang 
enz. Tien jaar geleden zijn ze met 
Transitiegroep Sint-Andries gestart 
en ze hebben vele wijkbewoners ge-
activeerd om zich achter de klimaat-
doelstellingen te scharen. Ze heb-
ben Eetbaar Sint-Andries opgestart 
en zijn trekkers in de Samentuin van 
het Lode Sebregtspark, de gevel-
tuinacties en ook in Klimaatrobuust 
Sint-Andries. Vandaag organiseert 

Tita o.a. de maandelijkse Boeren-
markten op de Sint-Andriesplaats 
en zet Nico zich in voor de voedsel-
teams. Zoveel doorgedreven inzet 
voor de wijk verdient zeker een 
Gouden Neus.

Vereniging/organisatie

Turnkring De Hoop
Turnkring De Hoop is een vas-
te waarde in Sint-Andries en ver 
daarbuiten. Van jong geweld tot 
gepensioneerden kunnen terecht 
in de turnzaal in Sint-Andries. De 
turnkring staat onder de deskundi-
ge leiding van Elvir Millo die reeds 
lang de touwtjes in handen heeft. 
En in 2020 is het bovendien feest, 
want dan viert de turnkring zijn 
100-jarig bestaan. Proficiat aan El-
vir en de Turnkring om zoveel men-
sen de kans te geven om te turnen! 
Doe zo voort!

Sportief Sint-Andries
De Sint-Andries Run is het jaarlijks 
terugkerende loopgebeuren dat de 
Sint-Andrieswijk verbindt. Het is 
een sportieve uitdaging voor jong 
en oud, in groep of individueel, 
voor beginners en geoefende lo-
pers van binnen en buiten de wijk. 
Deze prachtige organisatie van ‘de 
plezantste stratenloop van ’t stad’ 
wordt getrokken door Paul Struyf 

Gouden Neuzen 2020
Dit zijn de genomineerden – Uitreiking op 25 januari

Reservatie en programma op de voor- en achterpagina

Turnkring De Hoop

x

toelichting te geven bij de plannen 
of om met de buurtbewoners de 
projecten te evalueren. Deze taak 
is niet altijd even eenvoudig, om-
dat er met heel veel zaken reke-
ning moet gehouden worden. Er 
zijn veel betrokkenen die gehoord 
en gestuurd moeten worden. De 
betrokkenheid van Tom van Dyck 
werd door onze wijk geapprecieerd 
met een nominatie voor de Gouden 
Neus.

Kristof Wouters
Het coStA bestaat nu 25 jaar en is 
al 10 jaar in de heel competente 
handen van Kristof. Daar staat hij 
bekend om z’n meticuleuze organi-
satievermogen en heel aanspreek-
bare verschijning, maar daarnaast 
ook om z’n ondersteunende functie 
bij tal van duurzame initiatieven. 
Leden van de Stuurgroep Sint-An-
dries kennen hem ook van de 
maandelijkse vergaderingen in het 
coStA én z’n betrokkenheid bij de 
uitreiking van de Gouden Neuzen, 
waar hij ditmaal als genomineerde 
deel van uitmaakt.

Tom Van den Borne
Tom heeft er als districtsschepen 
voor gezorgd dat bij de heraanleg 
van de Oever de bestaande bomen 
behouden konden blijven dankzij 
een constructie die uniek is in Bel-
gië. Via een systeem van buizen en 
koepeltjes onder het wegdek komt 
er lucht onder de grond, waardoor 
de wortels van de bomen kunnen 
ademen en voeding kunnen opne-
men. De wortels hoeven dus niet 
verder naar boven te groeien en zo 
het wegdek te beschadigen. Ook 
het bewateringssysteem heeft een 
vernuftig kantje. Met kraantjes kan 
ervoor gekozen worden om het re-
genwater naar de wortels te laten 
stromen en het met zout bestrooide 
smeltwater rechtstreeks naar de ri-
olen te laten vloeien. Voor zijn durf 
om voor deze unieke aanpak te kie-
zen en het beschikbaar maken van 
de middelen die nodig waren om 
voor het behoud van de mooie bo-
men te zorgen, verdient hij een no-
minatie voor de Gouden Neus van 
Sint-Andries.

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de bewoners van de serviceflats in het 
Dienstencentrum De Oever in de Korte Riddersstraat nog eens rondgekeken 
in hun kelders en een ware rommelmarkt opgezet in de cafetaria. Nostalgi-
sche schattenjagers konden er mooie koopjes doen.

Rommelmarkt bij De OeverRommelmarkt bij De Oever
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BASTENIE
Speelautomaten

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

NV

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

Prinsessen en andere uitgedoste figuren bevolkten het jaarlijkse Antwerp 
Fashion Weekend met tal van activiteiten zoals modeshows op de catwalks 
in de Nationalestraat en de Kloosterstraat, een Man Cave, een Woman Cave 
en een Fashion Sweep. Ook duurzaamheid en ecologie in de retail kregen de 
nodige aandacht. Voor elke ruil werd een kleine bijdrage naar eigen keuze 
gevraagd, een bedrag dat integraal aan de daklozenwerking van Kamiano 
werd geschonken.

Woonzorgcentrum De Gulden Lelie uit de Schoytestraat hield naar jaarlijkse 
gewoonte zijn buurtfeest met barbecue, muziekoptredens en toffe animatie 
(ook voor kinderen). Dat het er vrolijk aan toeging in de straat, bewijst bo-
venstaande foto.

Onder de hangar van het coStA kende het 24e Internationaal Bridge-eve-
nement van Bridge Club Riviera weer een groot succes met deelnemers uit 
4 landen. 1 200 deelnemers zijn die zaterdag onder de hangar gepasseerd.

Tijdens de jongste bewonersvergadering die vzw Stuugroep Sint-Andries in 
het coStA organiseerde, kwamen schepen Fons Duchateau, districtsburge-
meester Paul Cordy en Johan De Muynck, algemeen directeur Zorgbedrijf 
Antwerpen, de plannen voor de bouw van de nieuwe assistentiewoningen 
op de Oever toelichten. Volgende bewonersvergaderingen: woensdagen 29 
januari en 19 februari om 20 u. in het coStA.

Amerikanen bezoeken onze streetartAmerikanen bezoeken onze streetart

1 200 bridgers in het coStA1 200 bridgers in het coStA

Prinsessen op Fashion WeekendPrinsessen op Fashion Weekend

De Gulden Lelie feestDe Gulden Lelie feest

Stuurgroep organiseerdeStuurgroep organiseerde
infomoment De Oeverinfomoment De Oever

Tim ‘streetartwerpenaar’ Marschang (uiterst links) van www.streetartant-
werp.com leidt een groep geïnteresseerden uit Amerika langs de verborgen 
wereld van de streetart in onze wijk Sint-Andries. Natuurlijk mocht een be-
zoek aan de kunstwerken op de muren van de hangar bij het coStA niet ont-
breken. Om alle streetart in Antwerpen en onze wijk te ontdekken is er de zeer 
handige gratis app Street Art Cities (zowel voor IOS als Android). Men vindt er 
foto’s en wandelroutes in een 30-tal steden en er worden er maandelijks tel-
kens 2 nieuwe aan toegevoegd. Of ga naar de website www.streetartantwerp.
com waar de 242 kunstwerken (en 18 historische) uit Antwerpen met adres-
sen staan afgebeeld met nog eens 7 wandelroutes. Zeker een aanrader, want 
je ontdekt er meer dan wandelend door de straten. Als hunter kan je ook zelf 
ontdekte muurschilderen in binnen- en buitenland toevoegen.
Je kan ook aansluiten bij een van de vele wandelingen in centrum Antwer-
pen, het streetart district Berchem of het Eilandje die elke maand georga-
niseerd worden; tours op aanvraag zijn ook mogelijk (kostprijs 13 euro per 
persoon). Meer info vind je op de facebookpagina Street Art Antwerp of op 
het Eventbrite platform (GS) 

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

DANSING

LUNCH & DINNER

kloosterstraat 159
0486 60 04 59

Duo Musa, een der hoogtepunten 
tijdens het Sinjor Circo straatthea-
terfestival van het coStA. (Foto: de 
Rudi, huisfotograaf coStA)

Kamiano zoekt 
geschenken
Ter voorbereiding van het feest 
met de vrienden van Kamiano kan 
men helpen met het vinden van ge-
schenken. Op zaterdag 21 december 
2019 bent u van harte welkom om 
geschenken mee in te pakken voor 
het feest van Kamiano. Het inpak-
moment vindt plaats van 10 u. tot 
16 u. in de lokalen van Sant’Egidio, 
Kammenstraat 51, 2000 Antwer-
pen. Meer info met zoektermen op 
internet: kamiano geschenken.
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Jan Claessens baatte een groot-
handel in vis uit in de Bogae-
rdestraat 50. De mensen uit 
Sint-Andries gaven hem de bij-
naam Jan de Garnot. Hij woonde 
vlak naast zijn magazijn in de 
Bogaerdestraat 48. Jan was ge-
trouwd met Joanna Ludovica De 
Borger; zij werd in de wijk Netje 
genoemd.

Jan organiseerde rond 1930 
feestelijke, kermisachtige win-
kelweken die hij de naam brade-
rij gaf. Er is in Antwerpen trou-
wens nog steeds een straat die 
Braderijstraat heet.

Voor 1940 werd hij voorzitter 
van de neringdoenerbond BaSa 
(Bogaerdestraat, Aalmoezenier-
straat, Schoytestraat en Antoni-
usstraat). In de openingsspeech 
die hij bij het begin van de bra-
derijweken hield, verklaarde 
Claessens steeds de betekenis 
van het woord ‘folklore’ en hij 
vertelde dat het woord bestond 
uit de twee Engelse woorden 
‘folk’ (volk) en ‘lore’ (leer). Het 
was dus de wetenschap die zich 

bezighield met het 
volk, zijn gebrui-
ken, zijn legenden 
en zijn liederen. 
Bij het begin van 
deze braderijen 
verkleedde Jan 
zich als burge-
meester van de 
feestelijkheden. 
Hij zette een hoge 
hoed op en droeg 
een strikje rond 
zijn hals. Rond zijn 
middel bond hij de 
tricolore burge-
meesterssjaal.
In de hoedanig-
heid van burge-
meester luisterde 
hij in de Aalmoe-
zenierstraat naar 
het vrouwenkoor 
Constantia dat 
steeds met open 
ramen repeteerde. 
Hij supporterde in de Bogaer-
destraat bij de volksspelen die 
café Unique daar organiseerde. 
En natuurlijk bezocht hij ook de 
cafés in de Schoytestraat: Het 
Rozeke, Maxim, Belgica, Nep-

tune en De Vluchteling. Daar 
verzette hij menig biertje. Jan 
Claessens stierf op 18 december 
1946 op 53-jarige leeftijd. (Teke-
ning Nico Parassiadis, Tekst Sint- 
Andrieskwartier Herleeft)

VAN ’T STRAAT GEPLUKT

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  

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

Jan de Garnot

DE GROENE
OASE03 226 66 23

Everdijstraat 23 - Antwerpen

Ma-za
11-18.30 u.

www.groene-oase.be

Mie Hautekiet (63), glas steeds halfvol
Is vier jaar geleden van het Zuid verhuisd naar de Kloos-
terstraat, waar ze het volledig naar haar zin heeft. De buurt 
rond het coStA, waar ze vrijwilligster is, ervaart ze als mijnen 
hof. Geniet er vooral van dat ze daar zo snel zoveel mensen 
leerde kennen. Lievelingsrecept: hutsepot. Tofste muziek: 
Nick Cave, zeker z’n laatste en David Bowie naar wie ze uren 
kan luisteren voor de emoties, de warmte en de diepgang. 
Voor haar is een glas steeds halfvol. Zit in de zomer graag in 
een zeteltje te lezen aan de blauwe steen, vooral historische 
romans die zich afspelen in steden. Heeft zelfs de wandeling 
uit het boek De schaduw van de wind van Zafon nagelopen in 
Barcelona. Doet yoga om soepel te blijven. Te redden voor-
werp bij brand: haar gsm voor de foto’s van de kinderen en 
kleinkinderen.

Noor Fadhli (7) kan goed geheimen bewaren
Woont in de Pachtstraat, gaat naar de Musicaschool en vindt 
juf Anneke leuk, want ze leest veel voor en doet maaltafels 
waar Noor erg goed in is, want slechts 1 keer 1 foutje gemaakt. 
Maar dat vond ze niet zo erg, toch? Ze denkt erover om la-
ter ook schooljuf te worden, zoals Anneke. Lievelingseten: 
frietjes met zout en kip, en soms ketchup. Noor is erg goed 
in geheimen bewaren. “Want als ze iets zou doorvertellen 
aan een vriendin en die vertelt het terug, dan is dat voor haar 
niet leuk,” zegt ze. Ze speelt graag op de Sint-Andriesplaats: 
tikkertje, verstoppertje, rondfietsen en op het klimrek krui-
pen. Als hobby poetst ze thuis graag kasten en de tafel. Ze 
volgt streetdance om nieuwe dansjes aan te leren en yoga 
om rustig te zijn. Lievelingskleuren: paars, goud en roze.

Kruidenier Jespers op de Oever 
is gestopt. Slager Van Dun is met 
pensioen gegaan. Telkens wordt 
dit ervaren als een groot verlies 
voor de wijk, want lokale winkels 
zijn daarin ontmoetingsplaatsen, 
zoals vroeger de dorpspomp. 
Ze zorgen voor sociale controle 
en een (gezellig, zelfs feeste-
lijk) veiligheidsgevoel door de 
verlichte etalages. Een actie van 
een halfjaar geleden, waarbij tien 

gerenomeerde winkels zogezegd 
zouden stoppen, wekte grote 
opschudding en verontwaardiging 
op, zelfs bij mensen die niet vies 
zijn van onlineaankopen.

Local Friday is een gloednieuw ini-
tiatief waarmee men consumen-
ten aanspoort om bewust lokaal 
te kopen en dit te delen op sociale 
media. Zo kies je voor kwaliteit en 

duurzaamheid en investeer je in 
het milieu en de toekomst van je 
eigen buurt. Lokale producten zijn 
vaak uniek, origineel en innovatief 
en er hangt meestal nog een verhaal 
aan vast.

Ook voeding
Christine Mattheeuws, voorzitster 
van het Neutraal Syndicaat voor 
Zelfstandigen: “In verschillende 
sectoren zien we het aantal han-
delaars pijnlijk afnemen, maar er 
is een positieve kentering in alles 
wat fashion en design is. De impact 
van influencers op sociale media 
speelt hierin ook een rol. Als je ziet 
dat men kledij en designproducten 
meer en meer bewust koopt, waar-
om zou men dat dan ook niet méér 
gaan doen voor voeding en andere 
producten? De oproep is dus: pro-
beer er een gewoonte van te maken 
om één dag per week te reserveren 
om lokaal te kopen, Local Friday. 
Het geld vloeit bovendien terug 
naar de Belgische economie en 
draagt bij aan de lokale tewerkstel-
ling, de koopkracht en het samen-
horigheidsgevoel in de wijk. Laten 
we ook niet vergeten dat vele han-

delaars en verenigingen vaak een 
aanzienlijk deel van hun budget 
investeren in lokale events en in de 
opwaardering van hun buurt.”

Spijker op de kop: ook deze wijk-
krant is enkel maar mogelijk dank-
zij de advertenties van de lokale 
handelaars.

Vis in de viswinkel
Sofie Smolders, initiatiefneemster 
en zaakvoerster van Belgunique : 
“Een mogelijk prijsverschil zorgt 
voor een return on investment. Lo-
kale producten zijn weliswaar iets 
duurder, omdat ze hier geprodu-
ceerd of handgemaakt zijn, maar ze 
hebben wel een langere levensduur 
en geen zware transportkosten. 
Het prijsverschil is dus zo terug-
verdiend. Lokale makers gebruiken 
ook tien keer meer herbruikbare 
grondstoffen dan grote merken. 
Het is dus wel degelijk de moeite 
waard om lokaal te kopen.”

Zo kunnen wij allemaal ons 
steentje bijdragen. Vis koop je in 
een viswinkel en vlees bij de slager. 
En … zonder plastic verpakkings-
materiaal. De producten arriveren 
niet via diverse distributiecentra en 

de winst gaat niet naar het buiten-
land, maar blijft in de wijk. De sla-
ger koopt met zijn winst een broek, 
de zaakvoerder van de kledingwin-
kel een brood en de bakker drinkt 
een pintje in een lokaal café.

Meer info:
www.iksteunlocalfriday.be
en www.belgunique.be
(Guido Sanders)

Wekelijkse Local Friday omarmt onze lokale winkeliers



Gazet Van Sint-andrieS | nr. 105 | deCeMBer 2019 | 27Ste jaarGanG6

Labels Inc. was vroeger een ver-
borgen parel in de Aalmoezenier-
straat en bevindt zich nu al twee 
jaar in het hartje van de Nationa-
lestraat (nr. 95). Met haar winkel 
streeft uitbaatster Erna Vande-
kerckhove ernaar om high-end 
mode aan democratische prijzen 
te kunnen verkopen.

Bijna twintig jaar geleden startte zij 
als één van de eersten in België met 
dit uniek concept. “Labels Inc. is 
eigenlijk een entiteit. Het zijn alle-
maal labels die samenkomen,” legt 
Erna uit.

Een groot aantal kle-
dingstukken komen van 
stock sales van ontwer-
pers als Dries Van Noten 
en Maison Margiela. “De 
high-end kledingstuk-
ken vinden hun weg 
naar Labels Inc. via par-
ticulieren die soms bijna 
letterlijk stukken bin-
nengooien,” lacht Erna.

De leeftijd van de 
klanten varieert, net zo-
als de kledingstukken: 
“We hebben hier al een 
meisje over de vloer ge-

had van 12 jaar, maar ook al mensen 
van boven de 90.”

Het feit dat Erna nauw samen-
werkt met de kunstacademie in 
Antwerpen, maakt Labels Inc. ook 
uniek. Ongeveer maandelijks krij-
gen laatstejaarsstudenten van de 
Antwerpse modeacademie de kans 
om hun werken tentoon te stellen 
in de etalage. Labels Inc. bestaat 
binnenkort bijna twintig jaar, waar-
door de zaak al wat bekendheid 
heeft verworven. Modefanaten 
kunnen ter ere van dit jubileum 
zeker uitkijken naar het 20-jarig be-
staan ervan. Tel.: 03/232 60 56

’t Glashuys staat al sinds jaar en 
dag te schitteren in de Klooster-
straat nr. 40. Linde De Cadt baat de 
winkel samen met haar man Bob 
en dochter Julie al 22 jaar uit.

’t Glashuys staat bekend om – hoe 
kan het ook anders! – allerhande 
verlichtings-armaturen, decoratie-
stukken en spiegels, allemaal ver-
vaardigd uit glas, zonder plastiek. 
Dit bevestigt Linde ook met de vol-
gende woorden: “Er komt hier geen 
plastiek binnen.”

Bij het binnenwandelen van de 
winkel wordt meteen gewezen op 

voorzichtigheid rond-
om al het breekbaar 
goed. Dat glas en breek-
bare decoratie niet altijd 
samengaan met kleine 
kinderen, getuigt ook 
Linde: “Soms moeten 
we er de kleinsten wel 
op aanspreken dat ze 
met hun ogen mogen 
kijken, maar niet met 
hun handen. Toch laten 
we het nooit zo ver ko-
men dat er werkelijk iets 
breekt.”

Bij de vraag naar de 
leukste anekdote moet Linde even 
nadenken, tot dochter Julie erbij 
geroepen wordt. Julie vertelt: “We 
hebben ooit een vrouw gehad die 
speciaal vanuit Sint-Petersburg het 
vliegtuig had genomen naar hier 
om in onze winkel haar verlichting 
te komen kopen. Ze had ons tijdens 
een eerdere citytrip in Antwerpen 
leren kennen en was dus nadien he-
lemaal uit Rusland teruggekeerd.”
Tel.: 03/226 25 96

(Zara Vynck, master Journalis-
tiek, KU Leuven, Campus Sint-An-
dries)

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

machines, ijzerwaren, gereedschappen

verf & decoratie 2

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

Boombekelaan 1
KMO-zone Polderstad
2660 Hoboken-Antwerpen

www.deBlauweHond.be

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

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17

uit sympathie

An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

43 jaar lang kwamen klanten van 
heinde en verre naar de Fons voor 
o.a. z’n lekker lamsvlees. Maar 80 
uur per week werken op je 62ste 
werd wat te veel.

Fons, ooit begonnen als gast in een 
lamsvleesslagerij op de Melkmarkt, 
gaat eindelijk kunnen genieten van 
z’n modelbouwhobby, tuin, kinde-
ren, kleinkinderen, echtgenote en 
vooral wat rust. Voor z’n dochters 
Charita en Selena was het ook niet 
makkelijk om zoveel uren te klop-
pen en tegelijk kinderen op te voe-
den. Ze gaan beiden verder in loon-
dienst in de slagerij van een collega 
in Edegem en in de Colruyt.

GVSA Hoe ervaar je die 43 jaar in de 
wijk?
Fons Het contact met de klanten 
was plezant: geen dikke nekken, 
twee voeten op de grond en het hart 
op de tong. En klanten uit Neder-
land, dat is altijd een compliment.
GVSA Valt het stoppen zwaar?
Fons De wijk is wel erg veranderd. 
Met carnaval en tijdens de stoeten 
met Zotte Rik werd de Nationa-
lestraat vroeger afgesloten voor 
auto’s en trams. Voor een braderij 
kan er nu niets meer. En altijd maar 
moeten investeren om te voldoen 
aan alsmaar meer regeltjes, is ook 
niet bemoedigend. Er gaat veel aan-
dacht naar de haven en grote bedrij-
ven, maar de kleine zelfstandige 

staat wel wat in de kou. Maar laten 
we positief eindigen: ik ben blij dat 
ik het heb kunnen doen en ook blij 
dat ik nu kan stoppen.

GVSA We wensen jullie alle drie het 
beste voor de toekomst en zijn jullie 
dankbaar voor de jarenlange ser-
vice. Slagerij Van Dun gaf de Natio-
nalestraat een gezicht.

Overbuur Philippe Gysels  
vult leemte op
Elke winkel die verdwijnt, is een 
verlies voor de wijk, maar voor de 
Van Dun-klanten is er een alterna-

tief voor het lamsvlees 
en dan nog wel aan de 
overkant van de straat. 
Overbuur-collega Phi-
lippe Gysels van slagerij 
Gysels, die vijf jaar ge-
leden slagerij Kuypers 
overnam, heeft met Fons 
gesproken.

Philippe Wij werken 
al vijf jaar met kwaliteits-
vlees, maar tot nu toe niet 
met hetzelfde lamsvlees 
waar slagerij Van Dun 
voor bekend was. Ik heb 
met Fons gesproken en 
ga nu verder werken met 
zijn vakkundige leveran-
cier van lamsvlees.

Philippe is de vijfde ge-
neratie slagers (begonnen 
in 1886 in Merksem) en 
heeft niet alleen de lief-
de en passie voor het vak 
maar zeker ook de vrien-
delijkheid meegekregen 

van z’n grootvader. Passie, experti-
se en klantvriendelijkheid zitten in 
z’n dna gebakken.

Philippe Als slagersfamilie 
hebben we een afkeer van massaal 
in fabrieken bereide charcuterie. 
We bereiden alles zelf in ons eigen 
werkhuis, zoals beuling, paté, hes-
pen en salades. We zijn ook geen 
alledaagse slagerij. Dat merk je aan 
ons uitstalraam met een waaier aan 
zelfbereide maaltijden. Zeer apart 
voor een slagerij zijn ook de oven-
schotels met verse seizoensgroen-
ten die kunnen gecombineerd wor-
den met andere bereide gerechten 
of een lekker stuk vlees uit de toog. 
(GS)

Fons Van Dun in de Nationalestraat stopt ermee

Fons van slagerij Van Dun met zijn dochters Charita en Selena:  
“Blij dat ik het heb kunnen doen, maar ook blij dat ik nu kan stoppen.”

Philippe Gysels, vijfde generatie 
slagers.

WINKEL LOKAAL

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans
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Hartentroef schot in de roosHartentroef schot in de roos

De toneelvoorstellingen van ‘In Ware Liefde’ door het gezelschap Harten-
troef in de Sint-Andrieskerk bleken een schot in de roos. De reacties van het 
publiek waren buitengewoon mooi en er kwamen maar liefst 800 mensen 
kijken. Naast de 5 geplande voortstellingen moest zelfs een extra voorstelling 
worden ingelast. Bovendien werkten voor dit gemeenschapsvormend initi-
atief ruim 50 vrijwilligers samen, zowel mensen van binnen als buiten onze 
wijk. Dat dit in deze tijdsgeest nog kan, is het mooiste wat ‘In Ware Liefde’ 
verwezenlijkte. Omwille van de aanhoudende vraag, zal dit bijzonder initia-
tief volgend najaar worden hernomen.

In deSingel organiseerde het district het uitverkochte concert ‘Jong van Hart’ 
met een zangkoor van 140 senioren vanuit heel de stad. Ook enkele leden 
van ons plaatselijke koor Wijklawijt namen eraan deel. Wijklawijt repeteert 
elke dinsdag om 13.30 uur onder leiding van Lutje Visterin in het coStA.

Wijklawijt in deSingelWijklawijt in deSingel

Zondagse markt op ‘t Vlietje: Maria-
beelden genoeg. Maar een wenen-
de Madonna! Als ik die zou vinden, 
was ik binnen. - - - - - In het coStA: 
Wanneer gaan ze Sint-Andries in 
Brugge eens een andere naam ge-
ven? Zo verwarrend op de sociale 
media. Als ik ‘Sint-Andries’ intik, 
kom ik dikwijls in Brugge terecht. 
Wij waren toch eerst? - - - - - Aan de 
tramhalte: Ik wil later wel een kind. 
Maar ik wil geen moeder worden. 
- - - - - Commentaar op gerechten 
uit de nieuwe Albert-Heijnfolder: 
Kleine verpakkingen zijn beter. 
Boerenkool komt uit Holland, maar 
die vind je hier amper. Pastinaak, 
vroeger dagelijkse kost, nu trendy 
voor die jonge gasten met baarden. 
- - - - - Een oudere dame: Altijd op-
letten met te snel opstaan. Eerst 
even blijven staan, rustig omdraai-
en en dan vertrekken. - - - - - Huis-
vuilophaling: Als ze nu niet overal 
aan het verbouwen waren en we 
overal konden passeren, deed ik 
dit met plezier. - - - - - In ’t voor-
bijgaan: Mails, die lees ik amper. 
Als ze me nodig hebben, zullen ze 
wel bellen. - - - - - Een date op een 
terras die uit enthousiasme en na 
genoeg pintjes en talloze heftige 
kussen, op het gênante af, alsmaar 
romantischer wordt. Een aanwezi-
ge klant: We krijgen hier straks nog 
een floor show. Maar niet ongerust 
zijn: de prijzen van de consump-
ties blijven dezelfde. - - - - - Twee 
schoolkinderen: Mijnheer, mijn-
heer, mijn vriend heet Mohammed 
Kardashian. - - - - - Caféterras: En ie-
dereen maar zagen over de hitte, op 
voorhand zelfs. Maar ze willen wel 
allemaal naar Spanje voor ’t  mooi 
weer. ’t Is daar anders, zeggen 
ze. Ja, ’t zal wel. Ze spreken daar 
Spaans. - - - - - Een doe-het-zelver 
die z’n voordeur staat te schilde-
ren: Waarom maken ze die verfpot-
ten altijd zo glad? Omdat ze uit m’n 
handen zouden schuiven en ik een 
nieuwe zou moeten kopen? (MW)

Wijkgeruis

Naar een voorstelling komen 
kijken betekent ook dat je vooraf, 
tijdens de pauze en nadien een 
lekker en verzorgd drankje moet 
kunnen nuttigen. Bij ons gebeurt 
dat in de foyer, wat volgens Van 
Dale ‘de koffiekamer in schouw-
burgen en bioscopen’ betekent.

In Antwerpen is vooral de foyer van 
de Bourlaschouwburg bekend, bij-
na beroemd. Dus als de Bourla een 
foyer mag hebben, dan wij ook.

In onze foyer kan je al terecht 
vanaf een uur voor de voorstelling 
en vaak zelfs al vroeger, want een 
zitplaatsje is dan zekerder. Onze 
barmeisjes en -jongens doen het 
uitstekend. Nieuwelingen worden 
meteen ingewijd in de geheime af-
spraken, zeg maar de trucs van het 
theater.

Tijdens de voorstelling hebben 
ze weinig werk. Tot er plots vanuit 
de technische cabine tien vingers 
tevoorschijn komen. Chinees? He-
lemaal niet! Dat betekent dat er nog 
tien bladzijden te gaan zijn voor de 
pauze. Dus moeten alle bestellin-
gen die voor het begin van de voort-
stelling gemaakt zijn, klaar staan 
op tien bladzijden tijd. En dat bete-
kent … doorwerken!

 Zo staan tijdens de pauze de 
drankjes, de verse soep met een bo-
terham of een croque uit het vuistje 
klaar op de afgesproken plaatsen. 
Na de pauze staat er dan natuurlijk 
vaak een berg afwas klaar. Dus weer 

stevig doorwerken! Alleen is er dan 
wel af en toe iemand die duidelijk 
een vinger op zijn mond legt en 
dat wil zeggen: “Sssht!” Want in de 
zaal mag er uiteraard wel heel hard 
gelachen worden, maar in de foyer 
moet het muisstil zijn. Dat is niet al-
tijd gemakkelijk, dat weten wij ook 
wel, maar het lukt hen toch maar. 
Ja, we zijn heel trots op onze meis-
jes en jongens achter de bar!

Tot 11 januari 2020 brengt Thea-
ter Multatuli De Quaghebeurs van 
Jeroen Maes. Nadat Willy Quaghe-
beur is overleden, zien de kinderen 
mekaar voor het eerst na twaalf jaar 
weer. Op zoek naar het geld stoten 
ze op een zeer eigenaardig testa-
ment. En dan blijkt er ook nog een 
minnares te zijn. Een originele ko-
medie met veel verrassingen. Van 
1 februari tot 28 maart 2020 staat 
dan weer Booby-trap van Eddy Van 
Ginckel op het programma. Magie 
en Eddy gaan uit elkaar. Maggie be-
gint iets met Patrick en Eddy met 
zijn secretaresse, juffrouw Opso-
mers. Hij nodigt, tegen de zin van 
z’n ex, iedereen uit voor een etentje 
met overnachting. De meid krijgt 
de ondankbare taak alles (te probe-
ren) in goede banen te leiden. Span-
nend en grappig.

Meer info: www.multatulitheater.
be of bellen op nr. 03/231.68.14 op 
donderdagen tussen 17 en 19 uur.
(Guy Keeren uit de  
Lange Vlierstraat)

Barmeisjes Saly en Ilse van het Thea-
ter Multatuli kennen alle trucs om in 
de foyer alles vlot te laten verlopen 
zonder de voorstellingen te storen.

Saly en Ilse 
kennen de 
trucs van 
het theater
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Ook onze wijk heeft sorteerstraat-
jes in de Prekerstraat en de Willem 
Lepelstraat waar je elke dag van 7 
tot 22 uur je afval kwijt kan, wan-
neer het je dus past en in om het 
even welke verpakking. Je moet 
dus ook geen witte restafvalzak-
ken of blauwe PMD-zakken meer 
kopen.

Toch zijn er nog steeds onduide-
lijkheden die we hier uit de wereld 
willen helpen. Gft (groenteafval), 
papier en glas zijn gratis.

Enkel bij het deponeren van 
rest afval gaat er 0,30 euro voor een 
30-literzak of 0,60 euro voor een 
60-literzak van uw kaart; bij PMd is 
dat respectievelijk 0,10 euro of 0,20 
euro voor een 30- of een 60-liter-
zak.

Wanneer een afvalzak vol is, 
wat geurhinder geeft, vooral in de 
zomer in appartementen of huizen 
zonder terras, hoef je niet meer te 
wachten tot de vuilkar langskomt. 
Je kan hem meteen, elke dag van 
de week, wegbrengen. Het ver-

licht het werk van de mannen van 
de ophaaldienst en de wagens zijn 
sneller klaar, wat dus voor minder 
lawaai en CO2 zorgt.

Goedkoper
Het komt ook goedkoper uit om 
sorteerstraatjes te gebruiken. Je 
hoeft namelijk geen vuilniszakken 
van de stad meer aan te kopen. Bij 
de sorteerstraten betaal je volgens 
het principe ‘de vervuiler betaalt’. 
Papier en karton en gft-afval zijn 
gratis; je betaalt enkel proportio-
neel voor je eigen restafval en PMd.

Afvalzakken, stapels papier en 
karton zorgen wekelijks ook niet 
meer voor obstakels op de voetpa-
den en een onaangenaam straat-
beeld. Het afval is onbereikbaar voor 
honden, katten, meeuwen of onge-
dierte. Bij hevige wind heb je geen 
hinder meer van afval dat wegwaait 
(vooral papier en karton). Kortom, 
een aangenamere woonbuurt!

Ook een compostbak
Proactief kan je ook proberen 
minder (verpakkings)afval te 

gebruiken: geen koekjes in een 
doosje met plastic omwikkeld en 
de koekjes zelf ook nog eens in-
dividueel verpakt bv. De verpak-
kingsloze winkel Robuust in de 
Reyndersstraat, de regelmatige 
Boerenmarkten op de Sint-An-
driesplaats en de nieuwe perma-
nente biomarkt The Barn (www.
thebarn.bio) in de Verlatstraat 10 
bieden een degelijk alternatief. 
Begonnen in het Brusselse opende 
men nu bij ons de vierde winkel: 
fris, zelfs een beetje hip, geenszins 
geitenwollensokkenachtig. The 
Barn biedt biologische groenten en 
fruit van lokale boeren en kleine 
ambachtelijke ondernemers aan, 
gespecialiseerd in lekkere kazen, 
champignons, pasta’s, koekjes, ei-
eren, appelsap, confituur, chocola-
de, brood … En alles zonder plastic 
verpakking!

Vermeldenswaard is ook dat er 
sedert vorige zomer helemaal ach-
teraan het coStA een compostbak is 
geplaatst waarin je steeds groente- 
en tuinafval kan deponeren om het 
een nieuw leven te geven.

Pompstraat
Sorteerstraatjes bevinden zich in 
de Prekerstraat en de Willem Le-
pelstraat. Dat van de Pompstraat 
wordt in 2020 verder afgewerkt. 
Momenteel komen er even geen 
nieuwe bij. Er wordt gewacht op de 
resultaten van een grote bevraging 
die bezig is onder de bewoners. 
Een aantal zaken rond de aanbie-
ding, het correct gebruik ervan en 
de controle erop wil men nog meer 
optimaliseren, maar ze zullen 
geenszins verdwijnen.

Wat wel in de PMD-bak?
 plastic flessen en flacons van 

dranken, wasproducten, afwas-
middel, shampoo, douchegel, 
onderhoudsproducten, alsook 
de plastic en metalen dopjes van 
flessen en glazen potten

 drankblikjes
 conservenblikjes
 aluminium schoteltjes, schaal-

tjes en bakjes
 spuitbussen van voeding en cos-

metica
 metalen schroefdoppen en dek-

sels
 kroonkurken
 metalen dozen en bussen
 drankkartons van vloeibare pro-

ducten (melk, fruitsap, room, 
soep, saus …)

Wat niet in de PMD-bak?
 plastic bakjes en dozen
 charcuterieverpakkingen
 plastic zakken en folies
 yoghurtpotjes
 verpakkingen van gevaarlijke 

stoffen

Voor het gebruik van de sorteer-
straatjes zijn elektronische pasjes 
nodig. Aparte sorteerpasjes zijn 
enkel nog nodig voor bedrijven. 
Particulieren kunnen gebruik ma-
ken van hun A-kaart. Die kan je aan-
kopen en opladen aan 5 euro in het 
coStA (dinsdag t.e.m. vrijdag van 12 
u. - 16 u.), in de wijkbibliotheek op 
de Sint-Andriesplaats (woensdag 
van 10 u. – 18 u. en donderdag van 
14 u. – 18 u.) en aan het stadsloket 
in de Lange Gasthuisstraat 21 (dins-
dag en woensdag van 08 u. - 17 u., 
donderdag van 12 u. – 20 u., vrijdag 
van 08 u. – 14 u. en zaterdag (om de 
2 weken) van 08 u. - 13 u.
(Guido Sanders)

Sorteerstraatjes voorkomen stank, muizen en andere overlast

Mariette Verbeeck (92 jaar!) uit de 
Willem Lepelstraat was er als eer-
ste bij om als regelmatige gebruik-
ster het afval naar de sorteerstraat 
te brengen.

Ze kent dan ook alle regels: “Ik ga 
sindsdien drie keer per week met 
een mandje, zodat het niet te zwaar 
wordt. De plastic flessen druk ik 
eerst plat, want dan kan er meer in 
m’n mandje en alles wordt thuis al 
voorgesorteerd. Dat gaat heel ge-
makkelijk. Liever dan het op het 
balkon te bewaren, want daar ko-
men maar stank en muizen van. Ik 
heb geen enkel probleem met het 
systeem. Ik leg m’n kaart erop en 
het deksel springt open. Ze laten 
opladen voor 5 euro doe ik in het 
coStA.”

Mariette is 92 jaar, nog fluks 
van lijf en zinnen en altijd goedge-

Mariette, zelfs 3 keer per week

Stad Antwerpen start het nieuwe 
jaar met een uitdaging. Men pro-
beert 100 dagen lang te leven met 
minder afval. Hoe? Door anders 
in te kopen en meer te hergebrui-
ken. Zo helpt men mee om de af-
valberg te verkleinen.
Gezocht: Antwerpenaars die 
willen meedoen. Je wordt onder-
steund met weekopdrachten en 
tips en ervaringen kunnen ge-
deeld worden met andere deelne-
mers. Doe mee… op een manier 
die bij jou past. Ga je de uitdaging 
aan? Welkom bij de schoonste 
club van Antwerpen!
Een gemiddeld huishouden in 
Antwerpen gooit 6,1 kg restaf-
val per week weg. Maar het kan 
minder. Nieuw Zuid heeft het al 
bewezen. Nu onze wijk nog. De 
actie loopt van 27 januari tot 6 
mei 2020. Je kan je inschrijven 
op www.fcminderafval.be tot 27 
januari 2020.

FC Minder afval

Mariette (92) was er van in het 
begin bij om haar afval naar de 
sorteerstraat te brengen.

mutst. Dat vraagt wel wat uitleg. 
Mariette: “M’n man zaliger zei 
altijd: Je moet niet naar de bui-
tenkant kijken, maar naar de bin-
nenkant. Ik moet nog steeds geen 
medicamenten nemen. Ik heb een 
goede huisdokter. Die geeft me 
enkel vitaminen en voedingssup-
plementen. Ik ben wel eens in het 
ziekenhuis gesukkeld met ver-
schillende breuken, toen ik van 
een talud was gevallen, toen ze de 
Nationalestraat de eerste keer aan 
het vernieuwen waren.

En één keer ben ik zat geweest. 
Maar dat nooit meer! Ik kwam in de 
winter met m’n man van Cinema 
Odeon. Ik had een pelsen frak aan, 
maar bleef het ijskoud hebben. Hij 
stelde voor om een cognakske te 
gaan drinken. Er kwamen beken-
den binnen die trakteerden, want 
eentje hielp niet. Uiteindelijk wer-
den het er drie. Ik heb gedanst met 
heel het café, maar nadien ben ik 
twee weken lang ziek geweest. Ik 
had zelfs voze tanden. En ik moest 
elke dag gaan werken. Sindsdien 
nooit meer!”

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

Tijdens mijn wandeltochten maak 
ik graag een tussenstop in een 
van de vele bruine cafés die onze 
Sint-Andrieswijk rijk is. Ze zijn 
meestal te vinden in een 
pittoresk gebouw met 
een uitgebreide, interes-
sante geschiedenis die 
onmogelijk beknopt is 
samen te vatten.

Bij het openen van de 
voordeur en het betreden 
van de overvolle zaak komt 
dan het monotone geroezemoes 
van mensenstemmen krachtig op 
me af. Donker houten meubilair do-
mineert de inrichting. De gezellige 

warmte binnen staat in schril con-
trast met de koude buitentempera-
tuur en dompelt me meteen onder 

in een gemoedelijke sfeer.
Gelukkig merk ik in 

een half verdoken hoek-
je een vrije tafel op. 
Bij het verplaatsen 
schuift de rustieke 
stoel met enig lawaai 

over de authentieke 
mozaïekvloer. Het le-

zen van de menukaart met 
een ruime keuze aan tapbieren, 

diverse frisdranken en enkele 
snacks wordt bemoeilijkt door de 
schaarse plafondverlichting. Ra-

Bruine kroegen van Sint-Andries komen man blijkt ruim voldoende 
om het personeel ijverig aan het 
werk te zetten en de nodige drank-
jes te tappen. Een ‘boerke’ voor 
Bartje den beenhouwer en ‘drieën-
dertigers’ voor Lange Marcel en Ivo 
facteur. Ludieke bijnamen vliegen 
als in het betere stripverhaal rond 
mijn oren. Het razendsnelle tempo 
van rondjes geven is niet weggelegd 
voor trage drinkers, maar de kope-
ren scheepsbel voor de befaamde 

‘tournée générale’ blijft vooralsnog 
onaangeroerd.

Bij het buitengaan wenst de 
vriendelijke dienster me nog een 
fijne avond. Ondanks de steile op-
mars van hippe bars met hun prach-
tig en strak designinterieur, zullen 
de charmante bruine kroegen nooit 
uit het straatbeeld verdwijnen. En 
dat is maar goed ook!
(Bjorn Verreet)

men, die normaal gezien een per-
fect zicht op het terras gunnen, 
zijn zwaar aangedampt.

Al snel dwaalt mijn blik af naar 
een uitbundig groepje stamgasten 
iets verderop. Als rond een huise-
lijke open haard verzamelen ze zich 
aan de mahoniehouten toog. Bo-
vendien lijken deze vaste klanten 
hun eigen plek te bezitten, want, 
wanneer een man van middelbare 
leeftijd de groep vervoegt, biedt 
iemand hem zonder enig protest 
zijn barkruk aan. Een ongeschreven 
caféwet. Verder is er van enig klas-
senverschil of een hiërarchie totaal 
geen sprake. Iedereen is welkom 
aan de toog!

Slechts één luttele draaiende 
handbeweging van de laatst bijge-

Bewoners
Guido Sanders
Lief van de Voort
Nico De Beukelaer & Tita Van Hove
Wijkverenigingen
Turnkring De Hoop
Sportief Sint-Andries
Huizeke van Nazareth
Ambtenaren
Tom van Dyck
Kristof Wouters
Tom Van Den Borne
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De eerste pastoor van onze in 
1529 opgerichte Sint-Andriespa-
rochie overleed aan de Engelse 
zweetziekte (hoofdpijn, spier-
pijn, koorts, overvloedig zweten 
en ademnood), veroorzaakt 
door het inademen van stof dat 
sporen van urine en feces van 
besmette knaagdieren bevatte. 
400 Antwerpenaars overleden 
hieraan binnen de 24 uur, onder 
wie de toenmalige burgemees-
ter Aert van Lierde, schilder 
Jacob Jordaens en zijn dochter. 
De geestelijkheid organiseerde 
toen een speciale biddag en een 
processie op Sint-Michielsdag 
(29 september), waarna de ziek-
te verdween.

Zowel Pieter Breughel de Oude, 
geboren in Breda en vooral bekend 
van het schilderij Dulle Griet (mo-

menteel gerestaureerd tentoon-
gesteld in Museum Mayer van den 
Bergh) alsook zijn zoon Breughel de 
Jonge hebben rond 1551 in de Aal-
moezenierstraat gewoond.

Schilder-graveur Quellin (tip 
voor onze Nederlandse wijkbewo-
ners die steeds struikelen over zijn 
naam: wordt ‘Kellein’ uitgesproken 
met vooraan een doffe ‘e’) woonde 
dan weer in de Happaertstraat 6 in 
de dubbelwoonst De Maan-De Fon-
tein. In de Sint-Andrieskerk hangt 
nog steeds zijn schilderij Vrouwe 
Fortuin en staat het wit marmeren 
beeld van Sint-Petrus.

Rubens, net gehuwd met Isabel-
la Brant, woonde in bij zijn schoon-
ouders in de Kloosterstraat ter 
hoogte van de Musicaschool. In het 
atelier van zijn schoonvader schil-
derde hij De Kruisafneming, thans 
de grote internationale trekpleister 

van de kathedraal. Nadien kocht hij 
het huis Van Nispen in de Korte Rid-
dersstraat 13 waar 12 ouderlingen 
woonden.

In de jaren na de Belgische onaf-
hankelijkheid volgde Leopold I van-
uit de toren van de Sint-Andries-
kerk de beschietingen van de zich 
nog verzettende Nederlanders.

Paus Sint-Sylvester (314–335) 
was iemand die hield van gedaan 
werk (het einde van het jaar). Ver-
moedelijk was de latere paus eerst 
een bedelmonnik die van huis tot 
huis met gezang om een aalmoes 
smeekte. Vandaar de traditie dat 
kinderen bij het krieken van de eer-
ste dag van het jaar luidkeels liedjes 
scandeerden in ruil voor snoep of 

zakgeld. Wilde iemand niets geven, 
dan klonk het door heel de straat: 
“Hoog huis! Lieg huis! Hier zit een 
gierige pin in huis!”

Deze weetjes komen uit het 
3-maandelijks tijdschrift 
Sint-Andrieskwartier Her-
leeft!, uitgegeven door 
onze heemkundige 
kring. Het tijd-
schrift telt vier 
pagina’s, be-
staat al 44 
jaar en 
komt al-
tijd heel 
o r i g i -
neel en gezellig 
nostalgisch uit 
de hoek. Een abonne-
ment kost amper 8 euro, 
te storten op rekening Be14 7895 
8624 4083 van Sint-Andrieskwar-
tier Herleeft. U steunt hiermee de 
werking van de heemkundige kring 

d i e nog steeds gigantisch werk 
verricht met het achter-

halen en documente-
ren van de geschie-

denis van onze 
wijk. Ook or-

ganiseert 
men re-

g e l -

matig rondleidingen in de wijk, 
tentoonstellingen en filmvoorstel-
lingen bij buurtvereniging BOta en 
in het coStA. (GS)

Twee musea in de buurt worden 
momenteel gerenoveerd. Het Mo-
demuseum MOMU in de Nationa-
lestraat opent opnieuw in het na-
jaar 2020. Tot 19 april 2020 toont 
het MOMU in het MaS in de tentoon-
stelling Cool Japan de invloed van 
Japan op de Antwerpse mode-ico-
nen Ann Demeulemeester (bewus-
te imperfectie, assymetrie, sombe-
re kleuren en ruime pasvormen) en 
Haider Ackermann (wikkeltechnie-
ken die aan een klassieke kimono 
doen denken of plooien die lijken 
te verwijzen naar de Japanse vouw-
techniek van origami). We vroegen 
het KMSKa, het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen, 
wanneer het museum weer zal ope-
nen. We kregen als antwoord: “He-
laas kunnen we de vraag op dit mo-
ment nog niet beantwoorden. We 
willen pas een heropeningsdatum 
communiceren wanneer we 100% 
zeker zijn. Nog even geduld, dus …” 
Dat belooft!

 Gelukkig is er het fOMU, het Fo-
tografiemuseum, aan de Vlaamse 
Kaai, dat een rijk programma heeft. 
Tot 1 maart 2020 loopt daar – en 
met veel succes! – de tentoonstel-
ling rond fotograaf Stephan Van-
fleteren. Zeker een bezoek waard.  
(Guido Sanders)

Twee 
musea  

in de 
steigers

Er is al wat gebeurd in onze wijk!
Tijdschrift St.-Andrieskwartier Herleeft !!

Op 1 januari maken we weer 
allemaal opnieuw goede voor-
nemens, zodat 2020 nóg beter 
wordt dan 2019. Eind januari 
zijn de meeste goede voorne-
mens alweer gesneuveld.

We kennen ze allemaal, de goede 
voornemens: gewicht verliezen, 
minder alcohol drinken, meer 
tijd spenderen aan je fami-
lie, je smartphone aan 
de kant leggen, meer 
bewegen, meer slapen 
of stoppen met roken. 
Ze gaan vaak over een 
gezondere leefstijl. 
Zal jij in 2020 je voorne-
mens waarmaken? Wil jij 
gezonder leven? Wil jij jezelf 
en het milieu een dienst bewijzen? 

Goede voornemens voor 2020 moeilijk? 
Natuurlijk niet! Om je voornemen te realiseren kan 

je best op zoek gaan naar een kleine 
stap die haalbaar is. Zo kan je bij-
voorbeeld je fruit vanaf 2020 kopen 
in herbruikbare zakjes of elke dag 
je twee stukken fruit eten. Geen 
moeilijke stap en dus best haalbaar!

Vaste gewoontes veranderen is 
niet eenvoudig en misschien twij-
fel je aan je eigen capaciteiten of 
doorzettingsvermogen. Daarom is 
het goed ondersteuning te zoeken. 
Bespreek je goede voornemen met 
iemand die je kan helpen om het 

realistisch te maken en het 
vol te houden. Een goede 

vriend, je partner of je 
kinderen zijn de ideale 
personen om je te on-
dersteunen, je aan te 

moedigen.
Concreet: Een kilo-

tje te veel? 50% van onze 
bevolking heeft overgewicht 

waardoor de kans groot is dat en-

kele kilootjes kwijt geraken jouw 
doel is en je daarmee aan de slag 
wil. Blijvend gewicht verliezen 
vraagt een leefstijlaanpassing.

Wil je niet na enkele maanden 
hervallen in je oude gewoontes 
en oeps … de kilootjes er weer aan 
zien vliegen, dan volgen hier en-
kele nuttige tips:

 Weten wat je eet is de eerste 
stap.

 Begin met iets kleins te veran-
deren.

 Traag vermageren is dé ideale 
manier.

 Meet jezelf (en je gezin) een ge-
zondere leefstijl aan (goed voor 
jezelf en het milieu).

 Beweeg maar overdrijf niet.
 Ontspan op tijd.

Ik wens je alvast een fantastisch 
en gezond 2020!

(Veerle De Laet, coach uit de  
Willem Lepelstraat)

In haar jongste voorstelling  
‘De kracht van het woord’ wisten 
Lea Alvarez en haar entourage het 
publiek weer meesterlijk te bespe-
len met zang, dans en voordracht. 
Charlotte Lenaerts, Sam De Troyer, 
Daisy De Belder, Ives Van Mol, Dani-
elle Stalmans en Justice Ekhaguere 
brachten o.a. werk van Frederico 
Garcia Lorca, Leonard Cohen, Hilde 
De Paepe, Pablo Neruda en Wannes 
Van de Velde.

De kracht van het woord ontroerde: 
staande ovatie in het coStA

Adam en Eva spraken Antwerps: 
“Sjoe, makkis bijete?”

Jan Van Gorp, beter bekend onder 
zijn gelatiniseerde naam Johannes 
Goropius Becanus (1519 - 1573), 
had wijsbegeerte en geneeskunde 
gestudeerd in Leuven en was lijf-
arts van de zussen van Keizer Karel 
V. Nadat hij zich in Antwerpen 
had gevestigd, werd hij stadsarts 
met ook nog eens de (ere)titel van 
lijfarts van Filips II.

Becanus ontdekte dat het Ant-
werpse dialect de enige taal was 
die direct van 
de oertaal van 
Adam en Eva af-
stamde. Volgens 
Genesis 11,1-9 uit 
de Hebreeuwse 
bijbel bouwde de 
toenmalige be-
volking een toren 
als woonplaats 
die ‘tot de hemel 
zou reiken’ om 
niet over de hele 
wereld te worden 
verspreid. De go-
den, die vrees-
den voor een he-
melbestorming, 
zaaiden als straf 
de Babylonische 
s p r a a k ve r w a r -
ring. Niemand 
begreep elkaar 
nog, behalve de 
nakomelingen van Jafet, een van de 
zonen van Noach, die niet had mee-
gebouwd aan de toren. Zij zouden 
de oertaal van Adam en Eva zijn 
blijven spreken.

En aangezien de Antwerpenaren 
de afstammelingen zouden zijn van 

Jafet, bleven ook enkel zij de ver-
basterde vorm van die oertaal spre-
ken. Becanus beweerde tevens dat 
het aards paradijs op Linkeroever 
lag. Het tegendeel is nooit bewe-
zen. Zelfs cartograaf Ortelius (ge-
boren in Antwerpen) was een groot 
bewonderaar van Becanus.

Maar de Duitser Gottfried Wil-
helm Leibniz introduceerde de 
soms nu nog gebruikte term go-
ropiseren, afgeleid van Goropius 
Becanus: het verzinnen van bizarre 

verklaringen over 
het ontstaan van 
bepaalde woor-
den. Leibniz lag 
echter zelf con-
stant in conflict 
met zijn tijdge-
noot en collega 
Isaac Newton over 
wie het integraal-
rekenen had ont-
dekt. Leibniz was 
dus ook niet hele-
maal zuiver op de 
graat.

Wie er alles 
over wil weten, 
het boek Origines 
Antwerpianae be-
hoort tot de vaste 
collectie van het 
Museum Plan-
tin-Moretus. (GS)

Museum Plantin-Moretus, Vrij-
dagmarkt 22: open van dinsdag 
tot en met zondag van 10 tot 17 
uur; elke laatste woensdag van de 
maand iedereen gratis toegang; 
met een A-kaart steeds gratis toe-
gang tot de vaste collectie

In dit boek uit de 16e eeuw wordt 
zwart op wit bewezen dat Adam 
en Eva Antwerps spraken.

Onomstotelijk bewijs wordt bewaard in archief Museum Plantin-Moretus
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Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) heeft een ruim cursusaanbod: www.costa-antwerpen.be

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

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Voor het einde 
van het jaar 
een bijzon-
der en zeer 
toepasselijk 
boek: De kort-
ste dag door 
Susan Cooper en 
Carson Ellis.

De kortste dag kwam, en het jaar 
ging om. Zo begint dit prachtige 
prentenboek: een midwinterge-
dicht van de Britse fantasyschrijf-
ster Susan Cooper dat werd vertaald 
door de Nederlandse jeugdauteur 
Imme Dros.  Het gedicht beschrijft 
hoe mensen door de eeuwen heen 
de terugkeer van het licht vieren, 
als na de kortste dag van het jaar de 
dagen weer langer worden. Door de 
tijd en over landsgrenzen heen be-
dachten mensen verschillende ri-
tuelen om dit moment van het jaar 
te vieren, rituelen die het oude ver-
binden met de belofte van wat gaat 
komen. En wat altijd terugkomt in 
al die rituelen, is de wens tot vrede 
en geluk.

De tekst is prachtig in al zijn 
eenvoud met meesterlijke teke-
ningen van de Amerikaanse illus-
tratrice Carson Ellis, die eerder o.a. 
al het prentenboek Thuis maakte. 
De illustraties van schitterende 
zonsopgangen, Noormannen en 
hedendaagse kindertjes brengen 
het midwintergedicht tot leven. 
De kleuren stralen op en top winter 
uit. Je voelt de koude en je snakt 
mee naar licht en vuur.

Er is een hoofdstukje met 
 weetjes rond de tradities en symbo-
liek van de midwinter. Het vertelt 
hoe voor de vroegste mensen de 
zonnewende iets magisch had. En 
hoe die tradities nu terug te vinden 
zijn in hoe Kerstmis en andere fees-
ten in verschillende religies gevierd 
worden. Dit maakt het boek zeker 
ook geschikt voor leerkrachten om 
er in de klas mee te werken. Maar in 
de eerste plaats is dit natuurlijk ge-
woon een prentenboek om voor te 
lezen in deze tijd van het jaar, een 
boek dat zowel jong als oud zal be-
koren. Zeker weten!

Gejuich, gelach … Die kortste dag. 
Als het slapende land weer ging le-
ven, wilden ze vrienden zien, feesten 
geven. Ze hoopten op vrede, wensten 
elkaar: Gelukkig nieuw jaar!

Van uw kapoen, Sofie

‘De kortste dag’ | Susan Cooper en 
Carson Ellis, vertaald door Imme 
Dros | Uitgeverij Leopold | 15,99 
euro (Sofie van ’t Stad Leest uit de 
Steenhouwersvest)

KINDERBOEKENHOEKJE
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Programma

Permanente dienstverlening

Wij ontvangen je pakjes wanneer je niet thuis bent.
Installeer de Bringme-App op je smartphone en 
registreer je op onze Bringme Box. Laat je pakje 
leveren aan: Bringme <je naam>, Kronenburgstraat 
66, 2000 Antwerpen.

Geef je textiel een tweede leven. Het wordt lokaal 
verwerkt en verkocht. De Kringloopwinkel geeft de 
opbrengst aan een goed doel!

Ontleen boeken die door buurtbewoners en 
studenten werden binnengebracht: kookboeken, 
kinderboeken, anderstalige boeken, romans, 
non-�ctie …

Kronenburgstraat 62, Antwerpen

Bringme Box in onze binnenstraat

Kledingcontainer ‘De Collectie’

Buurtbib in ons gezellige café

Campus National Weekdagen van 8 tot 20 uur
voor wijkbewoners Sint-Andries

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

www.costa-antwerpen.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
vanaf zaterdag 21 december tot 

maandag 6 januari 2020

Januari 2020

Een paar is twee
De grote foulée (try-out)
Donderdag 16 januari 2020 | 20 uur 
€ 8 | € 12 | € 2
Daan Hugaert, Elise Bundervoet 
en Marc Stroobants spelen in deze 
licht absurde komedie waarin 
goed aardig gestoorde mensen op 
zoek gaan naar de zin van verliefd-
heid, de houdbaarheid van relaties 
en de charme van moderne klassie-
ke muziek. Losjes gebaseerd op de 
gelijknamige roman van Toon Van 
Mierlo.

Missing:  
Adams Mensah & kunstZ
Vrijdag 24 januari | 20 uur
€ 8 | € 12 | € 2
Een elfjarige Afrikaanse jongen 
heeft zijn vader nog nooit gezien, 
want die leeft in Europa. Zijn toe-
komst ligt vast. Later, veel later, 
gaat hij naar deze onbekende man 
in dat onbekende land. Maar voor 
het zover is, doet de fantasie zijn 
werk. Zijn vader wordt een god. Tot 
hij de man ontmoet…

Gouden Neus
Zaterdag 25 januari | 20 uur
gratis | reserveren noodzakelijk
De Stuurgroep Sint-Andries reikt 
elk jaar ‘Gouden Neuzen’ uit aan 
personen of organisaties die zich 
hebben ingezet voor de wijk.

Expo Sint-Andries
Van vrijdag 31 januari tot zaterdag 29 
februari | dagelijks te bezichtigen  
tussen 10 en 17 uur
(behalve op maandag en zondag)
Foto Ateljee Antwerpen vzw ging 
met drie fo-
tografen op 
zoek naar 
die beelden 
die van-
daag de dag 
S i n t - A n -
dries ken-
merken.

Februari

George Brassens
Brasserie Croque Notes
Zondag 2 februari | 15 uur
€ 8 | € 12 | € 2
Sinds 2009 legt Brasserie Cro-
que-Notes zich toe op het repertoi-
re van Georges Brassens, een on-
uitputtelijke goudmijn die bestaat 
uit zowat 150 heerlijke chansons. 
Elk concert presenteren ze een an-
dere selectie, telkens een mix van 
bekende klassiekers en onbekende 
juweeltjes.

Poëziefestival met Maud 
Vanhauwaert
Vrijdag 7 februari | 20 uur 
€ 6 | € 10 | € 2
Voormalig stadsdichteres Maud 
Vanhauwaert begeleidt ons op een 
poëtische avond. Niet alleen brengt 
ze eigen werk, ze is ook de lijm tus-
sen de verschillende dichters die 
deze avond ons podium zullen vul-
len.

Zeep – het Wolk (2 +)
Zaterdag 8 februari | 15 uur
Het WOLK maakt een 
zeepzoete en betoveren-
de voorstelling voor de 

allerkleinsten. Ze dompelen de zaal 
onder in een waterwereld waar al-
les mogelijk is: meezwemmen met 
de vissen, racen op zeepaardjes, 
dansen tussen de kwallen. Hopelijk 
kunnen jullie lang genoeg je adem 
inhouden!

Op stap met het coStA
Brugge
Zaterdag 15 februari | 9 uur | € 12 | € 8
Start ticketverkoop op dinsdag  
14 januari 2020 om 10 uur.

Bart Van Loo
De Bourgondiërs
Zaterdag 15 februari | 20 uur
€ 8 | € 12
Meesterverteller en schrijver Bart 
Van Loo neemt je mee op tijdreis en 
vertelt over de wonderlijke aartsva-
ders van de Nederlanden: de Bour-
gondiërs.

Een Jihad van Liefde
Rashif El Kaoui & Amara Reta
Vrijdag 21 februari | 20 uur
€ 8 | € 12 | € 2
Een theaterstuk op basis van het 
boek ‘Een Jihad van Liefde’ van 
Mohamed El Bachiri, opgetekend 
door David Van Reybrouck. Moha-
med verloor zijn vrouw bij de aan-
slagen in Zaventem en Maalbeek 
van 22 maart 2016. Als eerbetoon 
aan zijn vrouw buigt hij leed en pijn 
om in een boodschap van liefde.

Sport- en cultuurweek
Van maandag 24 tot vrijdag 28 februari 
Van 9 tot 16 uur | € 60 | € 12

Tijdens de schoolvakanties 
organiseert het coStA in 
samenwerking met buurt-
sport, de jeugddienst en het 
district Antwerpen sport- 
en cultuurweken voor kin-
deren tussen 6 en 12 jaar.

Maart

Barbara Dex – In een notendop
Zondag 15 maart | 15 uur 
€ 8 | € 12 | € 2 
Matinee met taart en koffie
Barbara Dex overloopt in deze voor-
stelling haar carrière die in 1993 
startte met het Eurovisiesongfesti-
vallied Iemand als jij. Ze staat stil bij 
haar 11 albums, waarin ze zich liet 
omringen met vaak verrassende 
nationale en internationale namen.

Warme Boekenavond
Vrijdag 20 maart | 20 uur | Gratis
Onze literaire huisgenoot de daGen 
organiseert in het coStA een Warme 
Boekenavond, waarbij het leesle-
ven van een auteur of bekende le-
zer centraal staat.

Seminiviering i.s.m. Aksie vzw
Zaterdag 21 maart | 11 uur Stadhuis  
op de Grote Markt, vanaf 13.30 uur  
in het coStA | gratis
De eerste zaterdag van de lente is 
het Seminiviering, de dag waarop 
geliefden dit symbool eren. Trou-
wers van die 
dag krijgen 
een extra 
cadeau in de 
vorm van lie-
deren, mu-
ziek, reuzen 
en een semi-
nikoek.

Slotevenement:
Een droom van een stad
Verhalenwerf
Vrijdag 27 tot zondag 29 maart | gratis
Vertelmomenten, wereldsprook-
jes, kortfilms, de Verhalenbakfiets, 
een tentoonstelling, een meervou-
dig identiteitsloket, een intercultu-
reel uitstalraam en verrassingsacts 
binnen en buiten.
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Zeep – het Wolk

Bart Van Loo

Een paar is twee

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



Wie was Tycho Brahe? Hij was een 
16e-eeuwse zeer gewaardeerde 
Deense astronoom en medicus. 
Tijdens een duel, om z’n gelijk te 
bewijzen over een wiskundige for-
mule, verloor hij een stuk van z’n 

neus. Deze werd vervangen door 
een gouden prothese die werd 
vastgelijmd. Om z’n eenzaamheid 
te verdrijven in z’n sterrenwacht 
nam hij een (aan alcohol verslaaf-
de) eland in huis, die hem verge-

zelde op alle bezoeken en feesten. 
De eland kwam aan z’n eind door 
dronken van de trap te vallen. In 
1901 werd hij, na 500 jaar, opgegra-
ven en ontdekte men in z’n haar op-
vallend veel kwik. In 1996 kon men 

vaststellen dat het kwik in de haar-
zakjes zat, wat erop wijst dat hij 20 
uur voor z’n dood kwik als medicijn 
had ingenomen. In 2010 werd zijn 
graf opnieuw gelicht en ontdekte 
men bij de neus messing als resten 
van de prothese. Deze zou dus toch 
niet van goud zijn geweest, zoals 
aanvankelijk werd beweerd.

De affiche: Tycho Brahe’s Gouden Neus


