
Nog voor COVID-19 was ’t weer 
‘vollen bak’ en spannend in het 
coStA (Cultureel Ontmoetingscen-
trum Sint-Andries) op de Sint-An-
driesplaats. Voor de zestiende keer 
werden er de Gouden, Zilveren 
en Bronzen Neuzen uitgereikt 
aan bewoners, verenigingen en 
ambtenaren die zich het afgelopen 
jaar verdienstelijk hadden gemaakt 
voor de wijk. 

De Neus voor de geëngageerde amb-
tenaar werd uitgereikt door Nico 
Volckeryck, de voorzitter van de vzw 
Stuurgroep Sint-Andries. Districts–
burgemeester Paul Cordy en dis-
trictsschepen Femke Meeusen deel-
den respectievelijk de Neuzen uit 
aan de vereniging en de bewoners. 

Nico Volckeryck benadrukte nog 
eens dat de Stuurgroep elke laat-
ste woensdag van de maand om 
20 uur een bewonersvergadering 
met een neutrale politieke strek-
king organiseert in het coStA: “Het 
is eerder een discussieforum waar 
verschillende, zelfs tegenstrijdige 
meningen welkom zijn. Deze wor-
den doorgegeven aan het districts- 
of stadsbestuur en het is de verant-
woordelijkheid van de politici om 
de juiste beslissingen te nemen.” 

Met z’n gekende, in humor verpak-
te, maar niet mis te verstane bood-
schappen voegde hij er nog aan toe: 
“Om het bomenquotum te halen is 
het misschien een goed idee om alle 
bewoners van onze wijk een bonsai 
cadeau te doen om in de strijd tegen 
de hittegolven het aantal van zes 
miljoen in Vlaanderen te halen.”

De Neus uitte de frustratie  
van de bevolking
Aan het begin van de avond wist Pier-
re Van den Bergh, de voorzitter van 
de heemkundige kring Sint-Andries-
kwartier Herleeft! de aanwezigen te 
boeien door de geschiedenis van De 
Neus uit de doeken te doen. De Neus 

is een 82 cm hoge stangpop en de be-
langrijkste figuur in de poppenthea-
ters, poesjenellenkelders genoemd, 
naar de figuur Pulcinella (verbasterd 
tot Poesje) uit de Italiaanse Comme-
dia del Arte. De Neus kon het zich 
veroorloven kritiek te uiten op het 
beleid en vertolkte zo de frustraties 
van de bevolking die dat uit schrik 
voor represailles zelf niet durfde. 

Internationale belangstelling
De Gouden Neus voor de verdien-
stelijkste bewoner ging naar Gui-
do Sanders voor zijn inzet voor de 
wijkkrant Gazet van Sint-Andries. 
De Gouden Neus voor de verdien-
stelijkste vereniging ging naar Spor-

tief Sint-Andries dat o.a. jaarlijks de 
Sint-Andries Run organiseert die 
zelfs internationale belangstelling 
geniet. De Gouden Neus voor de ver-
dienstelijkste en geëngageerde amb-
tenaar tenslotte ging naar Kristof 
Wouters. Hij maakte van het Cultu-
reel Ontmoetingscentrum Sint-An-
dries een levendige plek en trok 
talrijke partners aan om een zeer 
gevarieerd cultureel en ook sociaal 
gericht programma uit te bouwen. 

Zoete receptie tegen verzuring
Voor de uitreiking van de Neuzen 
was er een buurtmaaltijd (tomaten-
soep met balletjes, vol-au-vent met 
puree en een fris slaatje) en nadien 
vond de traditionele ‘zoete receptie’ 
tegen de spreekwoordelijke verzu-
ring plaats. De muzikale omlijsting 
gebeurde door het duo Ben van 
Bortel en wijkbewoner Sven Pichal 
zorgde voor de presentatie. De ganse 
avond liep weer op wieltjes dankzij 
de inzet van talrijke vrijwilligers, de 
jongeren en begeleiders van Habbe-
krats en de jury onder het voorzit-
terschap van Ann Van de Peer, de 
projectmanager Learning Park van 
de Campus National van Hogeschool 
Thomas More uit de Kronenburg-
straat. (GS)
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 Volg ons op facebook.com/
 Gazet van Sint-Andries

Deze Gazet kwam tot stand 
met de steun van:

Gratis
wijkkrant

Neem mij mee ! De Gouden Neuzen 2020
Guido Sanders, Sportief Sint-Andries en Kristof Wouters

De Gouden Neuzen: (v.l.n.r.) Gouden Neus Kristof Wouters, directeur van 
het coStA; presentator en wijkbewoner Sven Pichal; districtsschepen Femke 
Meeusen; districtsburgemeester Paul Cordy; Nico Volckeryck, voorzitter van 
de vzw Stuurgroep Sint-Andries; jurylid Chris Codenie; juryvoorzitster Ann 
Van De Peer; Sofie De Lancker die Tom van Dyck van imec vertegenwoordigde; 
districtsschepen Tom Van den Borne; Elvire Milio, hoofdverantwoordelijke 
en lesgeefster van de Turnkring De Hoop; Rudy De Win, directeur van WZC 
Huizeken van Nazareth; Paul Struyf, voorzitter van Gouden Neus Sportief 
Sint-Andries met vooraan kinderen Cedric en Natan die met bloemen en cava 
de honneurs waarnamen; Gouden Neus Guido Sanders, coördinator van de 
Gazet van Sint-Andries; Vincent Gysels en Mieke Van Herck die Nico De Beu-
kelaar en Tita Van Hove vertegenwoordigden en tenslotte uiterst rechts Lief 
Vandervoort. In totaal werden er 1 Bronzen, 1 Zilveren en 3 Gouden Neuzen 
uitgereikt. (foto Hein Verdingh)

Een bijzondere en ontroerende 
getuigenis aan het begin van de 
lockdown, waarin velen zich kun-
nen herkennen, kwam van Maria 
Blokzijl.

Bij het begin van 
de quarantaine 
werd ik heel 
bang. Als single 
die makkelijk 
naar de pressieve 
gevoe lens neigt, 

zag ik de donkere wolk al hangen. 
Dit was onvermijdelijk! Maar nu, een 
paar dagen verder, merk ik dat ik an-
ders kijk naar de dingen. Ik appreci-
eer meer, sta vroeger op, geniet van 
het niets móéten en doe daardoor 
meer. Ik face time met m’n familie en 
dat is ook genoeg, want ik besef wat 
ik allemaal heb: mijn gezondheid, 
mijn eigen huis, een volle koelkast, 
een lieve familie en vrienden die 
dagelijks contact zoeken, de buren 
die onder m’n balkon staan te zin-
gen op m’n verjaardag, het zonnetje 
dat schijnt, de vreemden op straat 
die spontaan “Hallo !” zeggen, elke 
avond om 20 uur op m’n balkon 
stappen om samen met de buren te 
klappen en dan ontdekken wie er nu 
waar woont. Ik hoop dat dat gevoel 
blijft, want dat weet je natuurlijk 
nooit. Maar voorlopig blijf ik gewoon 
genieten en hopen dat iedereen dat 
zo ervaart, terwijl we voor elkaar en 
onszelf blijven zorgen. Quarantaine 
in Sint-Andries is zo slecht nog niet.

Vincent Gysels:  
Laten we hopen dat corona 
ons een lesje leert.

Vincent Gysels (34), neef van Philip-
pe van slagerij Gysels in de Nationa-
lestraat 106, kan blijven werken en 
daar rouwt hij niet om. 
VinCent (lachend): Ik geef toe dat 
m’n vriend nu van thuis uit werkt 
vanwege de maatregelen, maar 24/7 

samen op een 
a p p a r t e m e n t , 
dat zou te veel 
van het goede 
zijn. We missen 
wel het bezoek 
aan vrienden, 

een terrasje en het jachtige, de dy-
namiek van het echte leven. Het 
leven gaat nu trager. In het begin 
volgde ik het nieuws nog op de 
voet, maar ik kreeg snel last van co-
ronanieuwsmoeheid.

Lockdown 
getuigenissen

Is er iets veranderd? VinCent: Ik 
kom minder in warenhuizen, we 
laten een foodbag leveren en ik heb 
nu ook een proefpakket met lokale 
groenten en fruit besteld bij Voed-
selteam Antwerpen Zuid. Ik mis ook 
de wekelijkse vergaderingen van 
Klimaatrobuust Sint-Andries, maar 
laten we hopen dat corona ons een 
lesje leert wat betreft onze over-
consumptie van oliegerelateerde 

producten en ook de vele en verre 
reizen die het klimaat schaden. De 
crisis heeft velen gedwongen om 
van thuis uit te werken. Ik hoop dat 
velen dat zullen blijven doen, al is 
het maar een paar dagen per week. 
Dat zou de mobiliteit erg ten goe-
de komen. De crisis schept ook een 
bewustzijn voor hygiëne, handen 
wassen en afstand houden. Je wordt 
je ervan bewust dat er overal be-

smetting kan loeren. Positief is ook 
dat de lucht nu zuiverder is en de 
stad stiller, soms bangelijk stil, maar 
dat is wel een verademing, als ik ’s 
avonds ga joggen. Helaas niet op de 
vernieuwde Scheldekaaien: daar is 
nog te veel volk. Ik heb al heel wat 
toffe plekjes in de stad (her)ontdekt: 
het stadspark, het Middelheim en de 

Vervolgt op pagina 3

Een lockdown was de groot-
ste maatschappelijke ingreep 
in ons dagelijks leven sinds 
Wereldoorlog II. Diverse wijk-
bewoners vertellen hierover 
hun verhaal.
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Hier zijn we dus terug met 
onze wijkkrant. De jongste 
editie lag panklaar bij de druk-
ker, maar door het virus kon ze niet 
gedrukt en verdeeld worden. Ook 
alle activiteiten in de wijk kwamen 
in het gedrang waardoor de aankon-
diging van deze evenementen geen 
zin meer had.

Geen zin! Het woord is gevallen: 
zinloos. Dat is de manier waarop 
de overheid het virus heeft aange-
pakt en erover gecommuniceerd 
heeft. Virologen waren het met 
mekaar oneens, hoewel meningen, 
gestoeld op de heilige wetenschap, 
nochtans eensluidend zouden moe-
ten zijn. De overheid verkondigde 
de veiligheidsmaatregelen op een 
ongehoord knullige manier in koe-
tervlaams met cijfers die niemand 
begreep. Bij stijgende besmettings-

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: 5 000 ex.
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Kom naar ons open wijkforum!
De volgende bewonersvergaderingen 
gaan door op de laatste woensdag van 
de maand, telkens om 20 u. Om 19 u. 
is er de vergadering van de Straatan-
tennes in aanwezigheid van politie en 
buurt toezicht.
Reservatie voor beiden noodzakelijk.  
Info en reservatie:
nico.volckeryck@telenet.be  
0496 25 97 45

Adverteer in de Gazet
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.
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cijfers werden de maatregelen zelfs 
versoepeld, terwijl ’s anderendaags, 
24 uur later dus, opnieuw strengere 
maatregelen werden gesuggereerd. 
Tot de virologen ontmoedigd in 
zwijgstaking gingen. Dit alles met 
op de achtergrond een aanslepende 

regeringsvorming, amper die 
naam waardig.

Gevolgschade
Daarbovenop kwam 
dan de economische 
oorlogsverklaring aan 

Antwerpen die z’n effect 
niet heeft gemist. Terwijl 

passagiers in vliegtuigen 
schouder aan schouder in andere 
landen het virus gingen oppikken, 
mocht men niet meer per twee gaan 
winkelen. Toeristen blijven nog 
steeds weg. Hotels staan leeg. Hore-
ca en winkels moesten dure inves-
teringen doen om hun zakencijfer 

met 70 % te zien zakken door figu-
ren die op het eind van de maand 
hun loon wel op hun bankrekening 
zagen gestort. De gevolgschade is 
niet te overzien: faillissementen, 
depressies, zelfmoorden en ouderen 
die in bepaalde zorgcentra stierven 
van eenzaamheid. Alsof iedereen 
iedereen in de steek liet, net nu we 
mekaar zo hard nodig hadden. De 
ondemocratische avondklok joeg 
onverantwoordelijke jongeren naar 
pleintjes en appartementen om daar 
verder te feesten.

Een paar muisklikken
De weerstand, het immuunsysteem, 
daar werd veel over georakeld, maar 
uiterst zelden kwamen er concre-
te en positieve suggesties om het 
lichaam te helpen zich wat weer-
baarder op te stellen. Wie echter 
een  beetje zelfverantwoordelijkheid 
draagt, kan deze suggesties, welis-
waar ondergesneeuwd door de ge-

subsidieerde mainstream media, na 
een paar muisklikken op het inter-
net vinden.

Waslijst onopgeloste problemen
Het sociale leven in onze wijk is to-
taal ontwricht. De eenzame oude-
ren in de wijk, voor wie het weke-
lijkse sociale hoogtepunt een koffie 
bij bota in de Willem Lepelstraat 
was om bij te kletsen, zitten per-
manent tegen vier muren aan te 
kijken. In het foyer van het coStA 
op de Sint-Andriesplaats, het so-
ciale kruispunt van de wijk, was 
er – ondanks alle lovenswaardige 
pogingen  – weinig volk. Zeer gron-
dig voorbereide activiteiten van de 
wijkvereniging KlimaatRobuust 
Sint-Andries konden niet doorgaan. 
Semini-voorstellingen werden gean-
nuleerd. De Sint-Andries Run werd 
afgelast. Het slot van het vorige sei-
zoen van het Theater Multatuli ging 
onder de hakbijl. De maandelijk-
se bewonersvergaderingen die de 
vzw Stuurgroep Sint-Andries in het 
coStA organiseert, lagen een halfjaar 
stil. Een waslijst van niet opgeloste 
problemen stapelde zich op.

Op persoonlijk vlak zijn de ge-
volgen ook niet mis. Iedereen klaagt 
over een verdwenen dynamiek, een 
lamlendig gevoel en uitstelgedrag. 
Hier werd nooit aandacht aan ge-
schonken!

Lokaal consumeren
Maar om positief te eindigen … de 
crisis heeft ons toch een les geleerd. 
Het is de aarde die verkrampt onder 
de druk van uitputting, roofbouw 

Amai man botte, me die straot-
verlichting zen we eeuwe terug 
gezwierd. Eun kat vingt eur joenk 
ni mier terug. En da allemol ni 
parabuus mor deur den “innova-
tion.”

Neje ni den Inno van oep de Meir, 
mor deur de novoteiten in ons 
wijek. Wa zen uitverkore oem aller-
lei nief dinges uit 
te probere. Toeng 
da da wier veur-
gesteld, konne alle 
mengse van Sint 
Andries hun ge-
dacht zegge. Mor 
wannier  da ze der 
on begoste, wie-
re enkel die din-
ges uitgewarekt 
die ze zelf int begin as veurbelde 
adde gegeven. De straotverlich-
ting was deur dus ientje van. De 
lesten tijd is bibie al eun paor kier 
getotterd ask oept gemakse over 
den lantoeer wandelde. In soem-
migste straoten zie da na  effenaf 
gien lap, ’t is der potdoengker. Die 
lampe ginge begot allien aon as er 
eun vatuur voerbijree, en ni zoe ien 
mejen boeleke in, he! Das echteg in 
’t echteg grellig. In ander straote zie 
de lampe aanfloepe oep de zotste 

momenten en als ge 
dan passeert is pre-
cies inniens ’t geld oep en gon  zuit. 
Dan stao de deur te geel-oege totda 
ge terug iet zie.

Neffe da tgoejekoeper zou zen, 
moete die nieve lampe ongs oek 
eun veiliger geveul geve. Wel das 
straf da, get dedoemme tegen-
woordig e Petzelke noedig oem 

over de Sint-An-
driespleuts te 
loepe. Da is der 
keidoenker, doar 
weur de banke 
stoan zie de gin 
lap voer a oege. Da 
was gin gazetje van 
Sint Andries mier 
leze oep ne zwoe-
le zomeravond in 

september. Fikfakke daorentege …
Oep ander pleutse ist dan wer 

everechts. Iel den dag, ja iel den 
dag brande der oep soemmigste 
pleutsen de lampe. Iel den dag en 
nacht  stodde der just gelak in de 
blakke zon. De zonnepannele die 
in de buurt staon, zen al drei keer 
deurgesmoerd!

’k Vraog man eige af wie da dien 
battaklan allemol in eurde gao 
brenge, na da de subsidies oep zen!
Olle Neus

Ier brandt de lamp, allee as ge 
chance et, of euch … malchance

De
 N

eu
sWe zullen 

het zelf 
moeten 
doen!

Iel den dag en nacht 
stodde der just gelak 
in de blakke zon. De 

zonnepannele die in de 
buurt staon, zen al drei 

keer deurgesmoerd!

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

Van alle chaotische 
maatregelen die al een 

halfjaar over ons worden 
uitgestort, zijn er drie van 
belang: afstand houden, 

handen wassen en een neus-
mondmasker dragen waar 

dat nodig is.

en vervuiling veroorzaakt door 
overconsumptie, de ratrace van het 
slokkige winstbejag en de globalise-
ring met vervuilend internationaal 
transport, omdat iedereen vandaag 
iets koopt en het morgen al bij hem 
thuis wil geleverd hebben.

Vergeten we ook de vier vakan-
ties per jaar niet, als vlucht voor de 
eigen schaduw en het kopen van 
voeding die eerst de halve wereld 
is rondgevlogen. Gelukkig werd er 
online meer lokaal gekocht in plaats 
van de grote dotcommers nog groter 
en rijker te maken. Lokale e-com-
merce initiatieven, zoals bv. www.
eshopantwerpen.be, werden snel en 
met succes uit de grond gestampt. 
Dit moeten we blijven doen!

We hebben geleerd dat zorgen 
voor mensen belangrijk is en de zorg-

sector grenzeloos respect en meer fi-
nanciële steun verdient. We hebben 
geleerd dat we minder maar lokaal 
moeten consumeren: brood bij de 
bakker, vis in de viswinkel, vlees bij 
de slager. Onze wijk is een 15-minu-
tenwijk: op 15 minuten kan je te voet 
alle levensmiddelen kopen. Knuffel 
die winkels! Stel dat ze zouden ver-
dwijnen, dan zouden onze straten 
en onze wijk doods worden.

We moeten ook zuiniger omgaan 
met energie en opnieuw leren, zit-
tend op een bankje, dankbaar te zijn 
voor de mooie kleine dingen die we 
uit het oog zijn verloren. Ja, we zul-
len het zelf moeten doen, want van 
de overheid moeten we niet veel 
verwachten, behalve chaos en ver-
warring. (Nico Volckeryck, voorzitter  
vzw Stuurgroep Sint-Andries)

Begin lockdown: onze wijk zoals je ze nog nooit hebt gezien. (Foto’s Tom Jespers)

FOTO JAN STES
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het gewoon om alleen te zijn: ik kan 
dat goed. Zitten opruimen en poetsen 
zoals velen, doe ik niet. Ik beschouw 
dit als een vakantie. 

Verschil met de Tweede Wereld-
oorlog? maria: Het is een oorlog 
zonder bommen. Ik eet opnieuw de 
helft van anders. In de oorlog ston-
den we ook op rantsoen en hadden 
we maar 2 sneden brood. We zijn er 
niet aan dood gegaan. Ik heb niet ge-
hamsterd, want ik heb altijd genoeg 
voorraad van alles. Waarschijnlijk 
een reflex van toen ik eens zonder 
geld zat. Het geeft altijd een gerust 
gevoel genoeg in huis te hebben: 
pasta, koffie, suiker, conserven, in-
gevroren gerechten in de diepvries 
en 2 pakken wc-papier. Ik vul ook 
telkens aan bij het begin van de win-
ter. Stel dat er een strenge winter 
komt en ik niet meer buiten kan… 
Gisteren at ik zwanworstjes met bo-
nen in tomatensaus, vanavond eet ik 
pasta met mosselsaus en tonijn uit 
blik en morgen een boterham met 
een banaan. Ik heb niet veel nodig.

Bloemen voor Netje: Een ont-
roerend gebaar in onze wijk.

Moeder Netje, het beeld aan de 
Sint-Andrieskerk 
in de Sint-An-
driesstraat, is het 
hoofdpersona-
ge uit het boek 
Moeder, waarom 
leven wij? van 

onze overleden wijkbewoner Lode 
Zielens. 

Moeder Netje heeft haar hele le-
ven hard gewerkt om haar gezin te 
onderhouden. Als symbolische fi-
guur heeft zij van een huidige wijk-

bewoner bloemen ge-
kregen als eerbetoon 
aan alle hardwerken-
de zorgverstrekkers 
in ziekenhuizen die 
vechten tegen corona. 
Een mooi en ontroe-
rend gebaar van deze 
onbekende wijkbe-
woner! (foto Jan Stes)

Ann Gabriëls: 
Onze kat loopt de muren op.

Ann Gabriëls (50) uit de Klooster-
straat, een trouwe verdeler van de 
Gazet van Sint-Andries, was meteen 
begonnen mondmaskers te maken. 

ann: In de ziekenhuizen gaan alle 
mondmaskers naar de intensieve af-
delingen. Maar de verplegers in de 
psychiatrie hebben er ook nodig. Ik 
maak ze van een oud laken voor het 
Multiversum Psychiatrisch Zieken-
huis Campus Amedeus in Mortsel 

voor de afdeling jongeren tussen 16 
en 25. Daar worden de maskers dan 
gesteriliseerd en apart verpakt. Een 
paar keer per week ga ik ook een 
uurtje lopen en wandelen om fysiek 
in orde te blijven. Ik heb er geen pro-
bleem mee om binnen te zitten. Ik 
ben met Geert begonnen aan kruis-
woordraadsels, scrabble en sudoku. 
Maar onze kat Couscous loopt de 
muren op. Sinds de containerklassen 
van Musica in de Kloosterstraat zijn 
weggehaald, kan ze niet meer in de 
tuin. Ze wordt er een beetje zot van en 
rent nu rond door het hele huis. Het 
applaudisseren om 8 uur ’s avonds is 

een fijn moment, want dan praten de 
buren met mekaar. En ik hoorde van 
verplegers dat ze dat enorm appreci-
eren. Dat moeten we blijven doen.

Veel mensen beginnen meer aan-
dacht te schenken aan gezonde voe-
ding? ann: Klopt, Geert is beginnen 
brood te bakken met bloem van de 
Aveve in de Nationalestraat. Wij 
kijken weinig tv. Wij zien niet naar 
Netflix of andere series, maar wel 
naar de duidingprogramma’s op de 
Vrt, zoals Terzake en De Afspraak. 
En verder tijdens de dag volg ik het 
nieuws online. Ik ben ook ‘De Bour-
gondiërs’ aan het lezen. ‘t Is boven-
dien stiller in de straat: niet meer dat 
geroezemoes van in het weekend.

En wat staat er vanavond op ta-
fel? ann: Spaghetti, pesto, rucola en 
kerstomaatjes.

Veerle De Laet: Anonieme 
telefoonlijn voor mensen in 
de zorg.

Veerle De Laet, stress- en voedings-
coach uit de Willem Lepelstraat, be-
gon het coronatijdperk met een seri-
euze stresspiek.

VeerLe: Als verpleegkundige in 
een voorziening voor mensen met 
een beperking werd ik mee opgeno-
men in het crisisteam. Gedurende 
weken beleefde ik lange, zenuwslo-

pende dagen om 
de voorziening 
en werknemers 
mee te nemen in 
een groot veran-
deringsproces. 
Ook een tekort 

aan beschermingsmateriaal en de 
angst voor CoVid-19 zaten er diep 
in. De Willem Lepelstraat 65 lag er 
ondertussen verlaten bij: geen ge-
sprekken, geen kine. Toch voelde 
ik de nood om mensen te helpen. 
Gert en ik richtten de vzw Passion 
for Care op en organiseerden een 
anonieme telefoonlijn voor mensen 
in de zorg. En… in het kader van de 
eenzaamheid die toenam tijdens de 
coronacrisis, zullen we in januari 
starten met een project om eenzame 
mensen te bezoeken met vrijwilli-
gers om hun levensverhaal neer te 
schrijven en hen weer in contact te 
brengen met hun passie. 

Half mei, alsof het nodig was om 
letterlijk stil te vallen, ben ik met 
mijn fiets op de natte Antwerpse 
kasseien gevallen en heb ik mijn 
schouder gebroken. Ik heb dus de 
tijd gekregen om fysiek te rusten en 
ook de kans om mentaal te herbron-
nen. Nu, enkele maanden later en 
enkele kilootjes rijker, geef ik mezelf 
weer de ruimte om een zo normaal 
mogelijk coronaproof leven te lei-
den. De Willem Lepelstraat 65 draait 
weer op volle toeren. Hoe ik me deze 
coronatijd zal herinneren? Als een 
heftige periode als verpleegkundige 
met in het begin een zo stille stad dat 
je de vogels hoorde fluiten. Heerlijk! 
En ja… die enkele kilootjes extra, die 
krijg ik er wel weer af!

Frank van Alfa:  
Weinig buitengesloten.

Frank van Slotenmakerij Alfa in de 
Nationalestraat 55 kreeg niet veel 
oproepen.

franK: Iedereen bleef immers in 
z’n kot. Dubbels van sleutels kon-
den wel worden bijgemaakt. Alles 

gebeurde via de 
brievenbussen. 
Een slot vervan-
gen of een offerte 
aanvragen voor 
een alarminstal-
latie kon ook 

nog, maar eveneens onder strikte 
voorwaarden. En wanneer je je nu 
buitengesloten hebt, is Frank weer 
permanent op 03/226.25.90 bereik-
baar. (Guido Sanders)

mooie en nu erg rustige straatjes van 
de binnenstad.

 

Beertje Max van Studio Zen-
Nin: Ik mis het schoon volk.

Beertje Max van Studio Zen-Nin in 
de Kloosterstraat 126, genoemd naar 
de geliefde kater van zaakvoerster 
Ninon die haar 20 jaar gezelschap 

heeft gehouden, 
is tijdens de be-
renjacht overdag 
2 keer achter z’n 
glazen deur in 
slaap gevallen. 
Hij klaagt erover 

dat het tijdens de lockdown zo stil is 
geworden in de straat. 

maX: In de zomer is het hier al-
tijd plezant: volle terrassen bij Dan-
sing Chocola en ‘t Heilig Huisken, 
met veel schoon volk. Maar nu niets 
meer. Af en toe mensen met een tas-
je die eten zijn gaan uithalen bij Bar 
Pistolet en Vers Zuid. Maar dikwijls 
dezelfden. Logisch dat ik soms in 
slaap val.

Max, ook in het salon komen er nu 
geen klanten meer? maX: Die mis ik 
nog het meest, vooral de vrouwen. 
En ik mis ook al de verhalen uit de 
wijk die er worden verteld: soms ge-
klaag, maar meestal plezante nieuw-
tjes. Vrouwen, die kunnen nogal 
kletsen. Bij mannen gaat het meestal 
over hun werk.

Hoor je met die berenjacht ook 
nieuws van familie? maX: Ja, in de 
Muntstraat en de Lange Ridders-
straat zijn er ook velen die meedoen. 
Veel kinderen staan dan te zwaaien 
voor het raam. Dat geeft nog wat 
afwisseling. Maar gelukkig heb ik 
Netflix. Ik zie graag Winnie de Poeh 
en Fozzie Beer uit de Muppetshow, 
maar die vertelt wel altijd stomme 
moppen. Naar Olivier B. Bommel 
met z’n te kleine geruite jas, daar kijk 
ik niet graag naar. Hij wordt als dom 
en ijdel voorgesteld, maar zo zijn 
wij, beren, niet. Mevrouw Beer zie ik 
wel graag. Zij is altijd vrolijk en goed-
hartig en ze bakt veel worteltaarten. 
Ken je trouwens die mop van dat 
konijn dat 3 keer naar de bakker gaat 
om worteltaart? De derde dag denkt 
de bakker: Er is vraag naar, ik ga er 
maken. Komt het konijn even later 
weer de winkel binnen en vraagt 
opnieuw naar worteltaart. De bak-
ker toont enthousiast zo’n vers ge-
bakken taart. Antwoordt het konijn: 
Vies, hé!

Jackie van ’t Heilig Huisken: 
Ik kon niet meer eten of 
 drinken.

Jackie Dekeyser, samen met Maria 
Caubergs, mede-eigenares van café 
’t Heilig Huisken in de Kloosterstraat 
155, heeft een week op de 7e verdie-
ping, de corona-afdeling van het 
Middelheim Ziekenhuis, gelegen. 
Daarna heeft ze nog 14 dagen thuis 
in quarantaine verbleven, maar nu is 
ze gelukkig terug op haar plooi, zoals 
ze zelf zegt. 

jaCKie: 14 dagen voordien had ik 
voortdurend koortsschommelingen 
van 37° naar 39° en terug; bovendien 
kon ik niet eten of drinken. Totaal 
verzwakt ben ik in het ziekenhuis 

toegekomen en 
meteen aan de 
baxter gelegd 
voor bijvoeding. 
Ik had steeds 
hoofd- en spier-
pijn, maar ik ben 

niet naar de intensieve zorg gemoe-
ten en ook niet aan de beademing. 
Nadat ik 3 dagen koortsvrij was, 
mocht ik weer naar huis. De orga-
nisatie en de inzet van het verple-
gend personeel waren ongelooflijk, 
want het werk was enorm moeilijk 
en vermoeiend: met de maskers en 
de afstand moesten ze naar mekaar 

roepen en ze moesten constant ook 
alles ontsmetten. Ik mocht ook geen 
eigen kleren meebrengen. Ik heb 
daar een week in zo’n operatie-py-
jamaatje gelegen en telkens als er 
iemand binnenkwam, moest ik m’n 
mondmasker opzetten. Het was 
pure sciencefiction. Chapeau voor 
die zorgverleners!

Toch wel confronterend, als je bin-
nen moet, want je weet niet hoe het 
gaat eindigen? jaCKie: Ja, dat klopt. 
De eerste vraag die ze stelden, was 
of ik in geval van nood naar de inten-
sieve zorg zou willen gaan. Ik werd 
een maand later pas 65. Dat is toch te 
jong om dood te gaan!

Enig idee wanneer je bent besmet? 
jaCKie: Totaal niet. Ik ben niet op 
reis geweest. De laatste dagen voor 
de lockdown was het wel erg druk in 
het café, maar ik heb van geen enke-
le klant gehoord dat hij besmet was. 
Pierre – we zijn nu 25 jaar samen – 
heeft zich wel een paar dagen niet 
goed gevoeld. Is dat de aanleiding 
geweest? Het is niet te achterhalen.

Hoe zijn de 14 dagen quarantai-
ne verlopen, want de roddel – ja, 
Sint-Andries natuurlijk! – ging in de 
wijk dat Pierre 14 dagen bij je collega 
Maria moest gaan wonen, iets verder-
op in de Kloosterstaat. jaCKie: Wat 
een mop! Daar was niets van aan. We 
moesten volgens het ziekenhuis wel 
aparte toiletten gebruiken en con-
stant alles ontsmetten met water en 
javel.

En hoe voel je je nu? jaCKie: Terug 
op m’n plooi. Maar ik kan niet genoeg 
zeggen hoe voorzichtig je moet zijn 
en dat je de regels moet volgen. Ve-
len denken dat het hun niet zal over-
komen, maar het virus is zo verra-
derlijk en mysterieus. Je ziet wel.

 

Patrick Colen:  
Met Marcel op het balkon.

Voor Patrick Colen, een uiterst dy-
namische vrijwilliger in een Ox-
famwinkel die bij Stadsmakers de 
woonerf Sint-Andriesstraat en om-
geving proper houdt, veranderde de 
lockdown niet zoveel. Alleen zwem-
men en het coStA bezoeken konden 
niet meer. 

PatriCK: Ik ben net bloed gaan 
geven in het Universitair Zieken-
huis. Dagelijks komen er 150 dono-
ren langs. Het geeft wel een vreemd 
gevoel: allemaal zo ver van mekaar. 
Als ik nu met m’n jasje van de Stads-
makers op straat sta, reageren men-

sen die me niet kennen, argwanend, 
omdat ze denken dat ik de ‘social 
distancing’ sta te controleren. Eén 
keer waren er vijf jongeren op de 
Sint-Andriesplaats aan het basket-
ballen, maar meteen verscheen de 
politie.

De berenjacht met beren achter 
de ramen is een tof initiatief. Jouw 
witte teddybeer Marcel zit soms op 
het balkon van je appartement op de 
hoek van de Sint-Andriesstraat en 
de Pompstraat. PatriCK: Dat is een 
lang verhaal. Ik woonde met m’n 
ouders in Wilrijk, toen m’n vader in 
2008 onverwachts overleed en m’n 
moeder naar een instelling moest, 
waar ze 7 jaar later ook is overleden. 
Plots stond ik er alleen voor en dat 
was een harde dobber. Als vrijwil-
liger bij Kamiano ontdekte ik de 
Sint-Andrieswijk. De begrafenison-
dernemer zocht een huisbewaarder 

en zo ben ik hier terechtgekomen. 
Als kind was ik gek op de boeken van 
Winnie de Poeh. Zo ben ik in 2009 
teddyberen in huis beginnen te ha-
len, als gezelschap. Ik heb er nu 5. 
Sommige mensen praten tegen hun 
huisdieren, ik doe dat tegen m’n 
beren: Marcel, ik ga naar de winkel, 
ben straks terug. We vieren Kerstmis 
en Nieuwjaar ook met z’n allen aan 
tafel. Het kan misschien gek over-
komen, maar als iedereen iedereen 
z’n pleziertje gunt, zonder iemand 
kwaad te doen, dan komen we er. Als 
ik ze naar de droogkuis breng, krijg 
ik alleen maar plezante reacties van 
voorbijgangers. Dit weekend wordt 
het mooi weer. Marcel gaat op het 
balkon genieten van het zonnetje.

Sportklimster Celine 
 Cuypers: Lockdown versla-
gen met grenzeloze fantasie.

Wijkbewoonster en wedstrijd- en 
sportklimster Celine Cuypers (21) 
uit de Riemstraat is lid van het Bel-
gische Internationale Team. Enkele 
jaren geleden won zij de Europese 
beker bij de jeugd. Tijdens de lock-
down waren er uiteraard geen wed-
strijden. Het populaire oefengebied 
de Calanques in Zuid-Frankrijk was 
op dat moment geen optie. Voor de 
kracht die men in enkele weken ver-
liest, heeft men drie maanden nodig 
om ze opnieuw op te bouwen. Alle 
klimzalen waren gesloten en reizen 
naar Frankrijk of Spanje voor een 
rotsklimvakantie zat er ook al niet 
in. Maar daar had ze een oplossing 
voor gevonden.

Een grote uitdaging voor sport-
klimmers is de Deep Water Solo 
in Zuid-Frankrijk waar ze zonder 

beveiliging boven water een over-
hangende rots beklimmen. Loopt 
het mis, dan vallen ze van op grote 
hoogte in het water. Gezien de lock-
down ging ze op een creatieve ma-
nier de uitdaging aan in haar garage 
in de Goedehoopstraat. De perma-
nente oefenklimmuur, een kinder-
zwembad, een kano met roeispaan 
en veel water waren voldoende. 
Haar filmverslag hierover is op You-
Tube te zien onder de zoekterm 
Cuypers Garage. Nadien postte ze 
nog een instructiefilm over hoe je 
klimoefeningen kan uitvoeren met 
een simpele keukentafel. Het film-
pje is hilarisch, maar ook uiterst 
nuttig voor wie binnenshuis zijn 
conditie wenst te onderhouden. 
Je vindt het op YouTube onder de 
zoekterm Cuypers La Cuisine.

Maria Van Kerkhove: Geen 
last van binnen te zitten.

Maria Van Kerkhove (78 jaar) uit de 
Kloosterstraat, actief deelneemster 
aan de bewonersvergaderingen die 
de vzw Stuurgroep Sint-Andries 
maandelijks organiseert in het 
coStA, had geen last van het binnen 
zitten.

maria: Ik kijk tv, loop veel naar 
het venster en doe soms de trappen 
in de trappenhal om soepel te blijven. 
En om 8 uur, na het applaudisseren 

voor de zorgver-
strekkers, doe ik 
door het venster 
een babbeltje 
met de buren. Ik 
heb meer telefo-
nische contacten 

dan anders en wordt goed in ’t oog 
gehouden door de buren. Maar ik ben 
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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

Deze keer een ver-
haal over een 
baard. En wat 
voor één! De 
baard van 
houthakker 
Herman is 
reusachtig, net 
als hij zelf. Stoere 
Herman woont in een blokhut 
in het bos waar hij dagelijks na de 
ochtendgymnastiek - héél belang-
rijk als je houthakker bent! - en een 
stevig pannenkoekenontbijt aan 
zijn taken als houthakker begint. 
Het bos in trekken, bomen omhak-
ken, de blaadjes en takken verzame-
len en verbranden en vervolgens de 
zware stammen naar de rivier sle-
pen om ze daar te water te laten voor 
hun tocht naar de houtzagerij. 

Alles verandert, als hij op een dag 
geconfronteerd wordt met enkele 
onbedoelde gevolgen van zijn werk: 
een vogel, een stekelvarken en een 
bever raken hun huis kwijt door 
Hermans vlijt. Ze zijn verdrietig en 
boos. Waar moeten zij nu wonen? 

Maar stoere Herman is een goe-
de kerel en biedt hun zijn baard 
aan als woonst. Die baard is groot, 
warm en gezellig. Dat gaat natuur-
lijk goed voor even, maar een leven 
met een baard vol getsjilp, geprik 

en geknaag, dat kan niet blijven du-
ren. Herman zal dus toch iets anders 
moeten verzinnen …

Dit super grappige prentenboek 
is geschreven en geïllustreerd door 
de Britse auteur Duncan Beedie. Hij 
schreef al heel wat, maar er is nog 
niet veel van zijn werk in het Neder-
lands verschenen. Laten we hopen 
dat daar snel verandering in komt.

Het boek staat vol mooie, leuke 
tekeningen: het verhaal zou zich in 
Amerika of Canada kunnen afspe-
len. ‘Eigen baard is goud waard’ is 
een grappig en vriendelijk verhaal 
over vriendschap en voor elkaar zor-
gen, dat toch ook een beetje doet na-
denken over hoe wij met de wereld 
en de natuur omgaan. Puur leesple-
zier vanaf een jaar of drie, vier.
Van uw kapoen, Sofie

‘Eigen baard is goud waard’ I Dun-
can Beedi I Uitgeverij Flamingo I 
12,99 euro (Sofie van ’t Stad Leest, 
 Oudaan 18)

KINDERBOEKENHOEKJE Opgepast: vanaf dit 
jaar pijnlijke boetes 
voor sluikstorters!
Gasboetes voor sluikstort kunnen 
vanaf dit jaar oplopen tot 350 euro 
zonder de opruimkosten. Dit is een 
extra wapen dat dit jaar wordt inge-
zet. De opruimkosten zelf kunnen 
nog eens oplopen tot 450 euro. Sa-
mengeteld dus 800 euro. Een witte 
restafvalzak van 60 liter (de grote) 
kost 0,83 euro. Van de boete van 800 
euro kan men dus net geen 964 zak-
ken kopen. Reken daar als sluikstor-
ter nog bij: het misprijzen van de me-
debewoners! Opvallend is ook dat er 
steeds op dezelfde plekken wordt ge-
dumpt, o.a. in de Lange Riddersstraat 
ter hoogte van de Sint-Andriesplaats, 
in de omgeving van de Bergskens, 
naast de papiermanden op het Bo-
gaardeplein … Maar dat is uiteindelijk 
een goede zaak, want zo wordt de 
pakkans veel groter, met de gepeper-
de rekening tot gevolg. (GS)

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17

uit sympathie

Vragen over 
het verkeer?
De lokale politie krijgt veel vragen 
van bewoners, maar de regels vallen 
niet onder de bevoegdheid van de 
Antwerpse politie. Verkeersregels 
zijn nl. opgesteld voor heel Vlaande-
ren. Er is wel een zeer interessante 
website, www.politieantwerpen.be/
verkeersvragen, die alle antwoorden 
geeft. Voor een gewone fiets bv. zijn 
volgende zaken verplicht: een goed 
werkende voor- en achterrem, een 
bel die tot op 20 meter hoorbaar is, 
een witte reflector vooraan en een 
rode achteraan, twee reflecterende 
stroken op elke band of twee zijde-
lingse reflectoren per wiel en twee 
gele of oranje reflectoren in elke pe-
daal. Het dragen van een helm is niet 
verplicht, maar voor wie een beetje 
gezond verstand en verantwoorde-
lijkheidszin heeft, is dit evident. Op 
de Vlaamse Kaai brak een fietser ooit 
zijn been, nadat hij door een auto 
was aangereden. Toen de ziekenwa-
gen aankwam, was de eerste reactie 
van de verpleger: “Mijnheer, wat 
een geluk dat u een helm droeg!”

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
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Open School  
    Antwerpen

• Online winkelen  
of bankieren

• Leren werken met  
een tablet, computer  
of met je smartphone

• Je kinderen helpen  
met hun huiswerk 

• Beter omgaan  
met stress

• Gezond leven
• Een e-mail schrijven  

zonder fouten

Cursussen voor volwassenen
Stap voor stap leren, in je eigen tempo

Schrijf je nu in voor een cursus! 
Bel 03 230 22 33   
www.basiseducatie.be/antwerpen  

DE GROENE
OASE03 226 66 23

Everdijstraat 23 - Antwerpen

Ma-za
11-18.30 u.

www.groene-oase.be

Van Kets was schoenma-
ker van beroep. Zingen op 
de markten was louter een 
bijverdienste voor het on-
derhoud van zijn groot ge-
zin. Met zijn vrouw Maria 
Van Gestel stond hij daarom 
van 1875 tot 1914 regelma-
tig op de Antwerpse mark-
ten. Frans zong niet enkel; 
hij praatte zijn liedjes ook 
aaneen met voor die tijd ge-
waagde grappen.

Één van zijn vijf doch-
ters zong eveneens haar 
deel in het programma. Van 
Kets begeleidde zichzelf op 
de viool. Zijn zwaarlijvige 
echtgenote zong de strofen 
van de liederen. Frans zelf 
voorzag het hele repertoire 
van veel gesproken com-
mentaar.

Frans en zijn vrouw 
woonden in het Sint-Andrieskwar-
tier in de Rijke Beuckelaerstraat nr. 
17. Het zingen op markten werd in 
de familie voortgezet van ouders 
op kinderen. Zijn vrouw kwam ook 
uit een familie van marktzangers. 
Zij kon een tekst makkelijk uit het 
hoofd leren, want na een paar keren 
lezen kende zij het lied reeds van 
buiten.

Een gemeenteraadslid verkreeg 
de toestemming van de toenmalige 
burgemeester Jan Van Rijswijck dat 
Van Kets op de Antwerpse markten 
mocht zingen. Geen jaarmarkt, geen 

kermis, zelfs geen processie liet het 
echtpaar Van Kets voorbijgaan zon-
der er hun muzikaal tintje aan toe 
te voegen. Frans maakte zijn liedjes 
niet zelf. Pierre Bauwens, een gewe-
zen politieagent, componeerde ze 
en bedacht er teksten bij. De markt-
zanger betaalde hem hiervoor.

Frans Van Kets is in de herinne-
ring een van de beste marktzangers 
van het Sint-Andrieskwartier geble-
ven.

(tekst: Sint-Andrieskwartier Herleeft,  
tekening: Em. Walravens)

Frans Van Kets
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Een kilootje minder!
MAYA coaching

Veerle De Laet   orthomoleculair therapeut

Je weet ongeveer hoe je het moet doen?
Evenwichtiger eten, meer bewegen …

Hoe begin je eraan  en wat zijn de redenen 
dat een dieet niet werkt bij jou?

AYEM – Willem Lepelstraat 65 – 2000 Antwerpen

Afspraken: info@maya.life, www.maya.life, 0486/42 69 22

Wie wil dat niet    ...      een kilootje minder wegen?

Gratis en individueel info-moment
Hier gaan we op zoek naar wat voor jou 

kan werken en dat is voor iedereen anders. 
Dus geen dieet maar een juiste voeding 

aangepast aan jouw leefstijl!

Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen

Food and Drinks

café
OCTO

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

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans
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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

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

WINKEL LOKAAL

Boekhandel ’t Stad Leest is verhuisd 
naar Oudaan 18
boeKhandeL ’t Stad LeeSt in de 
Steenhouwersvest is op 9 jaar tijd 
een begrip geworden in onze wijk. Je 
vindt er een uitgekiend en verleide-
lijk assortiment in de sfeer van een 
echte boekwinkel met voor elk wat 
wils, zowel qua stijl als prijs. Boven-
dien tref je er een ruime keuze aan 
kinder- en cadeauboeken aan voor 
een geschenk van het laatste mo-
ment. 

Ondertussen is in de Steenhou-
wersvest 45 de StationarY Stad 
LeeSt bijgekomen voor papeterie-
gekken, zoals ook ondergeteken-
de. Niets ontbreekt: aangenaam 
schrijfgerei, notitieboekjes, kleur-
rijke potloodslijpers, troostende en 
opwekkende hebbedingetjes die het 
dagelijks werk opvrolijken. 

Op de Kleine Markt 14 is in sa-
menwerking met fietsenwinkel De 
Geus de marK Store geopend, een 
lifestylewinkel voor fietsers in de 
breedste zin van het woord: van hip-
pe fietsbellen over drinkbussen tot 
en met eigenzinnige kookboeken. 

In mei verhuisde de boekhan-
del uit de Steenhouwersvest naar 
Oudaan 18. Zo kreeg Wouter Cajot 
tweeënhalve maal meer oppervlak-
te, met ruimte voor ook Engelse lite-
ratuur, een klein muziekassortiment 
(vinyl) en een koffiehoek met kleine 
hapjes. En het is iets spectaculairs 
geworden: nog nooit gezien in Ant-
werpen! Een bezoek waard: Oudaan 
18. “Recht tegenover de flikken,” 
grapt Wouter.
(tekst GS – foto Frank Ruiter)

Volgens het oorspronkelijk plan 
zou 75% van de dakoppervlakte 
van de Fierensblokken worden 
ingevuld met groen. De zogenaam-
de Sedumdaken zijn minimale 
groendaken met mossen.

Dankzij een subsidie van de Vlaamse 
overheid krijgen de Fierensblokken 
echter extra natuurdaken met inten-
sievere plantaanleg. Ook op de ter-
rassen en op sommige gevels wordt 
extra aanplanting voorzien. Antwer-
pen bouwt op deze manier verder 
aan een klimaatrobuuste stad.

Onderhoudsarm bouwen
Een nieuwe fase in de renovatie is 
gestart. Na de sanerings- en ont-
mantelingswerken begon de effec-

tieve renovatie. aG VeSPa gunde 
de hoofdrenovatiewerken aan de 
Antwerpse firma tV aCh Bouw-Van-
hout die de werken op 23 
maart heeft opgestart. Bij 
de gunning werd ineens 
rekening gehouden met 
het toekomstige onder-
houd van de gebouwen. 
Hiermee bouwt aG VeS-
Pa een extra garantie in 
op een kwaliteitsvolle re-
novatie en een servicegarantie 
met één enkel aanspreekpunt, waar-
bij de aannemer gesensibiliseerd 
wordt tot onderhoudsarm bouwen.

Mix van woongelegenheden
Studio’s met collectieve gedeeltes, 
appartementen met 1, 2, 3 en 4 slaap-

kamer(s) gaan ervoor zorgen dat 
ook gezinnen die anders uit de boot 
vallen, nu in de stad kunnen blij-

ven wonen. Wie een te hoog 
loon heeft om in aanmer-

king te komen voor een 
sociale woning, maar 
het moeilijk heeft op 
de privémarkt, kan hier 

terecht. De collectieve 
voorzieningen, zoals het 

binnenplein met bomen, 
een fietsenstalling, gastenver-

blijven, polyvalente ruimtes en een 
wasruimte, worden de kroon op het 
werk. De gelijkvloerse verdieping 
zal winkels, restaurants of cafés 
herbergen, zodat ook de buurtbewo-
ners van het pand kunnen genieten.

Modemuseum in een nieuwe fase
Dit voorjaar rondde aG VeSPa de re-
novatie- en uitbreidingswerken aan 
het MoMu en het Modenatiegebouw 
helemaal af. Nu kan het MoMu van 
start gaan met de inrichtingswer-
ken van het museum zelf. Op 4 en 5 
september 2021 houdt het modemu-
seum haar lang verwachte herope-
ningsweekend. We kunnen begin-
nen aftellen.
(Keith Baert)

Natuurdaken op de Fierensblokken
MOMU heropent september 2021

Toornig
pas op:
als de fotograaf zelf maan wordt
en wolk en toren
is zijn doel bereikt

de toren wordt doel
het doel heiligt het middel
(René Hooyberghs)
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Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

DANSING

LUNCH & DINNER

kloosterstraat 159
0486 60 04 59

An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

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

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

Onze wijk wordt steeds groener. 
Wist je dat dit grotendeels door de 
bewoners zelf gedaan wordt? De 
bewonersgroep KlimaatRobuust 
Sint-Andries heeft voor het derde 
jaar op rij het project Groene Ader 
door Sint-Andries kunnen realise-
ren met de steun van de Burgerbe-
groting van het district Antwerpen 
en in samenwerking met Com-
monsLab.

Tijdens verschillende doedagen 
hebben tientallen wijkbewoners 
stoeptegels uitgebroken voor gevel-
tuintjes, regentonnen aangesloten 
en gevulde houten bloembakken 
geplaatst.

Verkeer optimaliseren
“Die houten plantenbakken waren 
vorig jaar al een groot succes,” zegt 

Arduïn Cielen van KlimaatRobuust 
Sint-Andries. “Toen hebben we ons 
gefocust op de woonerven tussen de 
Nationalestraat en de Bredestraat. 
Verschillende bewoners vroegen 
immers meer groen in de straten. Er 
is trouwens nog een voordeel, want 
die bakken helpen ook om het ver-
keer in de woonerven af te remmen.”

Uitdagingen
Deze plantenbakken brachten ech-
ter heel wat uitdagingen met zich 
mee, want aanvankelijk was niet 
iedereen gelukkig met dit initiatief 
of had groene vingers. De ene wilde 
een moestuin met eetbaar groen, de 
andere liever kleurrijke bloemen. 
Nog anderen lieten de natuur liever 
op zijn beloop, wat er voor sommi-
gen dan weer onverzorgd uit zag. 

Niet elk plantje doet het op elke 
plek even goed en het uitzicht van 
de bakken zelf en de plaatsing ervan 
- ook om het verkeer te optimalise-
ren - blijven regelmatig onderwerp 
van discussie. Maar KlimaatRo-
buust Sint-Andries probeert zoveel 
mogelijk rekening te houden met 
de wensen en verzuchtingen van 
de bewoners. Suggesties en ideeën 
blijven uiteraard altijd welkom!

Actieve bewoners
Het is de bedoeling dat buurtbewo-
ners het onderhoud, zoals water 
geven, onkruid wieden en het bij-
planten van groen, zelf uitvoeren. 
Ook in de Lange Riddersstraat die nu 
heraangelegd wordt als tuinstraat, 
zullen de bewoners het beheer van 
de vele plantsoenen zelf kunnen uit-
voeren, al dan niet in samenwerking 

met de Groendienst. “Ik vind het erg 
fijn om al dat extra groen in de straat 
te hebben. Ik hou ervan planten te 
verzorgen, al woon ik zelf op een 
appartement,” klinkt het bij Vincent 
Gysels.

Groenperkjes zijn jammer ge-
noeg ook vaak plekken waar voor-
bijgangers graag vuilnis in achter-
laten. Gelukkig zijn er steeds meer 
actieve bewoners die het groen in 
hun straat mee proper houden. 

Met de jaarlijkse actie Breek-uit 
wil de stad bewoners stimuleren 
om te ontharden en vooral voorge-
vels te versieren met groen. Voor 
elke vierkante meter stenen die je 
uitbreekt, krijg je tien gratis plan-
ten in ruil. Een tegel eruit, een plant 
erin! KlimaatRobuust verdeelt de 
plantjes voor onze wijk en zorgt ook 
voor verf en ander materiaal om de 
houten bakken een opfrisbeurt te 
geven. (Vincent)

Koele paden
Dankzij de burgerbegroting van het 
district Antwerpen krijgt Klimaat-
Robuust Sint-Andries de mogelijk-
heid om een koelte-as te creëren in 
de wijk. Senioren en mindermobie-
le personen kunnen zo op warme 
en hete dagen langsheen deze 
wandellussen de nodige comforta-
bele koelte ervaren.

De hittestudie en de hittekaart van 
de wijk Sint-Andries bevestigen dat 
onze wijk een groot tekort heeft aan 
doorlaatbare oppervlakken (in plaats 
van asfalt, beton en 
steen), alsook groen 
en water. Hierdoor 
wordt de warmte 
vastgehouden, wat 
zorgt voor een hit-
te-eiland binnen de 
stad. Tijdens war-
me en hete dagen 
komen senioren 
nauwelijks bui-
ten en thuis is het 
dan meestal ook te 
warm.

Met dit project zal de bewoners-
groep KlimaatRobuust Sint-Andries 
een koele wandelroute aanleggen 
met rustpunten bij schaduwrijke 
plekken (buiten) of in koele ruim-
ten (binnen).

Bij het creëren van de wandel-
lussen wordt rekening gehouden 
met alle elementen die tijdens war-
me en hete dagen voor verkoeling 
zorgen: lichtere kleuren van donker 

gesteente, half ontharden van wan-
delpaden, ontharden in de buurt 
van zitbanken, waterplaatsen zoals 
wadi’s of wateropvangpunten, ho-
gere groene aanplanting en bomen, 
schaduwrijke rustpunten, overkap-
ping van rustplekken, drinkwater-
kraantjes…

Bovendien wordt rekening ge-
houden met rolstoel- en rollator-
toegankelijkheid, voldoende zitge-
legenheden, valrisico’s van de weg 
(breedte, vlakheid, soort onder-
grond …), toiletten, aed- toestellen 

(defibrillator en reanimatietoestel-
len) en dergelijke. De wandellussen 
worden bewegwijzerd met picto-
grammen over alle faciliteiten.

De bewonersgroep KlimaatRo-
buust Sint-Andries wil het project 
realiseren in samenwerking met 
verschillende partners. Ze plant 
eveneens een bevraging van alle be-
trokkenen in de wijk.
(Sylvia en Mieke)

Verborgen water: Slim en zuinig 
omgaan met (drink)water
Dagelijks halen we per persoon 
zo’n 100 liter water uit de kraan om 
te koken, te poetsen en te douchen. 
Maar … voor de productie en de 
bewerking van onze voeding (telen 
van groenten, kweken en slachten 
van dieren), kleding en andere 
consumptieproducten loopt dat op 
tot gemiddeld 7 400 liter. Dit is ver-
borgen water. Beide hoeveelheden 
water tezamen noemen we onze 
watervoetafdruk.

We proberen erop te letten dat we 
de kraan niet onnodig laten lopen 
tijdens het poetsen van onze tan-
den en we douchen kort en krachtig. 
Soms gebruiken we zelfs het eerste 
koude douchewater voor planten 
of om het toilet door te spoelen. 
We bufferen ook het hemelwater 
in tonnen om planten te sproeien. 
Dat zijn zeker stappen in de goede 
richting!

Maar door nog meer duurzame 
keuzes te maken, kunnen we onze 
watervoetafdruk nog sterker ver-
minderen en ervoor zorgen dat er 
voldoende water is, hier en elders 
in de wereld, nu en in de toekomst. 

Verborgen water
Voor een kop koffie is geen 20 cl water 
nodig, maar als verborgen water 130 

liter voor de teelt, het drogen, rooste-
ren, verpakken en transporteren van 
de koffie. 1 kg rundvlees vergt liefst      
15  500 liter water, 1 kg witte rijst 2  500 
liter, 1 kg tarwebloem 590 liter en 1 ei 
200 liter!

De watervoetafdruk van een ka-
toenen T-shirt bedraagt gemiddeld 
2  700 liter water. Om een jeansbroek 
te maken wordt minstens 7  000 liter 
gebruikt. Na de landbouw verbruikt 
de mode-industrie het meeste wa-
ter (o.a. de katoenteelt in droge 
streken en het verven).

Verluchten beter dan wassen
Toch zijn er alternatieven. Door be-
wust te kiezen voor duurzame of 
kwalitatieve kledingstukken die lan-
ger meegaan, daalt ons persoonlijk 
aandeel in het gemiddeld waterver-
bruik aanzienlijk. Er bestaan op dit 
moment jeansmerken die tot 67% 
minder water verbruiken: 2 300 liter 
in plaats van 7 000 liter!

Bij nieuwe aankopen kan je je 
dan ook steeds de vraag stellen of 
dit merk bijdraagt tot een betere en 
groenere wereld. Duurzaam winke-
len zorgt alvast voor een kleinere 
milieu-impact. De winkel in onze 
wijk die als eerste – nadien gevolgd 
door vele andere – de kaart van de  
duurzaamheid heeft getrokken, is 
de winkel faam, Nationalestraat 65. 
Adinda De Raedt, zaakvoerder van 
de winkel en het ecologische mo-
debedrijf Green Queens, geeft tips 
die voor iedereen belangrijk zijn: 
“Bovenkleding wordt door mensen 
te dikwijls gewassen. Kleren verslij-
ten meer door het wassen dan het 
dragen. Ook de kleur verdwijnt en 
het kost water, zeep en elektriciteit. 
Mensen verwarren frisheid met een 
zeepgeur. Regelmatig verluchten is 
veel efficiënter dan dikwijls was-
sen. Een klein vlekje kan je met een 
vochtig handdoekpuntje verwijde-
ren. Het belangrijkste duurzaam-

heidslabel om bij aankoop op te let-
ten is GotS, dat, in tegenstelling tot 
andere labels, streng toeziet op niet 
enkel de productie (afvalrecyclage, 
kleurstoffen, verpakking…), maar 
ook op de arbeidsomstandigheden 
(loon, veiligheid, hygiëne, vrijheid 
van vakbond tot zelfs gendergelijk-
heid). Het volledige plaatje dus.”  

Tweedehands creëert lokale winst
Ook door tweedehandskledij te ko-
pen zal de eigen watervoetafdruk 
sterk dalen. Het is trouwens mo-
menteel zelfs hip en trendy. Het 
peperdure kledingmerk Gucci bv. is 
een samenraapsel van de stijlen van 
de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige 
eeuw. Tweedehandswinkels spelen 
daar handig op in. In onze wijk kan 
je hiervoor terecht bij o.a. Labels 
Inc. (Nationalestraat 95), Melting 
Pot Kilo Antwerpen (Nationalestraat 
14), Think Twice (Nationalestraat 81) 
en Episode (Kammenstraat 14). Een 

niet onbelangrijk economisch detail: 
de superwinsten gaan deze keer niet 
meer naar de grote niet-duurzame 
modefabrikanten in het buitenland, 
maar er wordt werkgelegenheid ge-
creëerd voor lokaal winkelpersoneel 
zonder dat vier keer per jaar financi-
ele risico’s moeten worden genomen 
voor de aankoop van nieuwe collec-
ties.

En wanneer je kleding niet meer 
past of je wil een andere look, dan 
kan je deze kleren voor een tweede 
leven naar het verzamelpunt van 
De Collectie in het coStA brengen. 
De Collectie is een Antwerps sa-
menwerkingsverband dat het door 
jou afgedragen textiel maximaal 
lokaal verwerkt: een tweede leven 
geven, herstellen, naar ontwikke-
lingslanden sturen of recycleren 
tot poetsdoeken. Door ze binnen te 
brengen steun je niet alleen lokale 
sociale tewerkstellingsprojecten 
maar ook goede doelen, zowel hier 

in Antwerpen als in derdewereld-
landen.

Tijdens de volgende maanden 
zullen verscheidene acties geor-
ganiseerd worden op pleinen, aan 
schoolpoorten en op vraag van 
lokale verenigingen of buurtbe-
woners. Door met ons allen mee 
te doen aan deze acties, sparen we 
al snel miljoenen liters water! Om 
meer water te besparen is dus meer 
nodig dan enkel een kortere douche 
te nemen.

In de volgende editie van de 
Gazet van Sint-Andries gaan we 
op zoek naar andere manieren om 
(drink)water te besparen. Slim om-
gaan met (drink)water is een actie 
van KlimaatRobuust Sint-Andries 
i.s.m. Burgerbegroting 2020.

Wil je graag op de hoogte blijven 
van de acties die wij ondersteunen 
en organiseren, laat je gegevens dan 
op info@klimaatrobuust.eu achter.
(Sylvia)
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Uw mening telt 
en ook uw hulp 

is welkom!
Doe mee!

Wil je graag als vrijwilliger een 
handje komen helpen om jouw 
omgeving groener te maken? Kom 
dan naar een van de doedagen

De bewonergroep KlimaatRo-
buust Sint-Andries presenteert 
op deze pagina 3 projecten die we 
samen realiseren. Dit brengt men-
sen dichter bij elkaar en je leert je 
buren kennen.

Wil je actief meehelpen en 
letterlijk ‘een steen verleggen’ in 
onze wijk, dan kan je een mail-
tje sturen naar info@klimaat-
robuust.eu of naar 0476 21 98 17 
bellen.

Voor meer info over alle acti-
viteiten kan je terecht op de face-
bookpagina van KlimaatRobuust 
Sint-Andries. Hou daar in deze 
onzekere tijden ook de agenda en 
de activiteiten in het oog.

ALLE FOTO’S JAN STES
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Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?
Kom er eens over praten bij: DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou luistert 
Gratis, anoniem, zonder afspraak, iedereen welkom !
Alle werkdagen van 14 t� 18u, ook op zaterdag

www.deopendeur.be
deopendeur@skynet.be
03 233 62 73

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen

KLEINE MARKT 8  ANTWERPEN
DE BESTE KWALITEIT THEEËN  EN LEKKERSTE KOFFIES

Hobokense fotoclub Foto Ateljee bracht onze wijk in beeld
Een jaar geleden vonden er ge-
sprekken plaats tussen het coStA 
en fotoclub Foto Ateljee uit Hobo-
ken. Of het geen mooi project zou 
zijn om de leden van de fotoclub 
onze wijk te laten uitkammen op 
mooie hoeken en kanten om er 
een fototentoonstelling rond te 
bouwen …

 
Heel februari 2020 werden foto’s 
getoond in het coStA. Hoe waren de 
reacties van de fotografen?

Ronny Van den Branden: “Ik 
wist niet dat er in deze wijk zoveel 
knappe muurschilderingen, Maria-
beeldjes en cafés waren. Toch zeker 
gedurende een halfjaar zijn we hier 
regelmatig tijdens de weekenden op 
pad geweest.”

Axel Van Brant valt bij: “En dat je 
zo snel contact kreeg met de wijkbe-
woners. Iedereen is hier heel open 
en vriendelijk en ze praten eerlijk, 
rechtuit. Als je hier geen goeiendag 
zegt op straat, voel je je ne rare. Dat 
hadden we meteen begrepen. Elders 
is dat net het tegenovergestelde.”

Kristof Ledens: “Het is in deze 
wijk de moeite om af te dwalen van 

de toeristische paden, want dan 
kom je zoveel fantastische dingen 
en mensen tegen. Dikwijls moesten 
we terugkomen, omdat het natuur-
lijk licht niet perfect was: te veel of 
te weinig zon. De Sint-Andrieskerk, 
daar heb ik mee gesukkeld. Plat op 
m’n buik moeten gaan liggen om de 
voorgevel goed in beeld te krijgen, 
als een slang over de grond moeten 
kruipen. Ook foto’s gemaakt vanuit 
iemand z’n appartement. Toen ik 

hem nadien tegenkwam, wou hij 
direct weten of het gelukt was, of 
ik een prijs had gewonnen. Ieder-
een leefde mee met het project. Ja, 
we hebben ons hier goed geamu-
seerd.” (GS)

Ronny Van den Branden, Kristof 
 Ledens en Axel Van Brant van foto-
club Foto Ateljee.

“Als je geen goeiendag 
zegt op straat …

… voel je je  
‘ne rare’  

in Sint-Andries.”

 

SLAGERIJ GYSELS

03 232 33 91
info@gyselsantwerpen.be

De vijfde generatie van 
de slagersfamilie Gysels.

Sinds 5 jaar actief in 
Antwerpen. 

Promoties

Maandag Hamburgerdag 3 + 1 gratis
Dinsdag Gehakt- en worstendag 1 kg + 200 gr gratis
Donderdag Kalfsloze vinkendag 3 + 1 gratis
Vijdag Satedag 3 + 1 gratis
Zaterdag Gerookt spekdag 250 gr, 4 eitjes gratis

Nationalestraat 106
2000 Antwerpen

Begin lockdown: onze wijk zoals je ze nog nooit hebt gezien. (Foto Tom Jespers)

Een mysterieus verschijnsel op verschillende plekken in de wijk: de stoeprand 
is er rood geverfd met in witte letters van ’t straat. Iemand uiteindelijk toch 
nog een lief gevonden? Een publicitaire stunt? Wie het antwoord kent, mag het 
naar redactie@gazetvsa.be mailen.


