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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 !

Lees verder op pag. 3

Veronika 
is terug 
met 
‘Afvallen 
& 
Opstaan’

Iedereen herinnert zich nog Vero-
nika Zonova van imec, het bedrijf 
dat van onze wijk een digitale stad 
maakte: straatverlichting met 
sensoren, stoplichten die rekening 
houden met het verkeer, weers-
voorspellingen en digitale borden 
op de Sint-Andriesplaats en in de 
Nationalestraat.

Veronika was user involvement coör-
dinator, wat in mensentaal betekent: 
contactpersoon om zoveel mogelijk 
wijkbewoners naar vergaderingen, 
hoorzittingen en workshops te lok-
ken om te weten te komen wat zij 
verwachten van een digitale stad. 
De vragen waren soms moeilijk, we 
hoorden het soms in Keulen don-
deren, maar de hartelijke gezellig-
heid van Veronika maakte altijd 
alles goed. Bij bOta spreken de se-
nioren nu nog, twee jaar later, over 
de vracht heerlijke taarten van Les 
Tartes de Françoise uit de Volkstraat 
die Veronika een keer aansleepte om 
zoveel mogelijk leden bij mekaar te 
krijgen in de Willem Lepelstraat. De 
zaal zat vol!

Grote jongens
Er liep ook veel mis en er is veel inkt 
gevloeid en veel gesakkerd. Maar bij 
een experiment is het logisch dat er 
al eens wat mis gaat. Daar kan men 
uit leren. Anderzijds zijn we er nog 
altijd trots op dat onze wijk in een 
Europees project was uitgekozen als 
experimenteel proeflabo. 

Veronika is ondertussen met 
www.kolonelkastor.be een mar-

ketingadviesbureau be-
gonnen, niet alleen voor 
kleine lokale ondernemers 
en kmo’s, maar ook voor 
grote jongens. Voor o.a. 
het 40-jarig bestaan van de 

Brusselse ab mocht ze het marke-
tingplan uitwerken en vakkundig 
rondtoeteren op de sociale media. 

Giechelende podcast
Momenteel heeft Veronika ook, sa-
men met radiopresentatrice Sharon 
Slegers van het Radio 2-ochtendpro-
gramma Start Je Dag, een amusante 
podcast over bodypositivity om niet 
depri te worden bij het doorbladeren 
van modetijdschriften met allemaal 
maatjes 36 die in de realiteit eerder 
uitzondering dan regel zijn. In Af-
vallen & Opstaan keuvelen ze samen 
giechelend over de aanvaarding van 
hun overgewicht. Ze vertellen ook 
over de complexen waar ze als kind 
onder leden en die aan hun zelf-
beeld knaagden. Lacherig vertellen 
ze over hun mislukte diëten en dat 
zwaarlijvigheid ook van het been-
dergestel, hormonen, stress en nog 
tal van andere factoren afhankelijk 
kan zijn. In de eerste podcast vertel-
len ze over hun relatie met de weeg-
schaal, Jef genoemd. Ze geven geen 
dieettips, maar voeren uiteraard ook 
geen promotie voor obesitas. Het 
gaat over het aanvaarden van jezelf 
en het houden van je lichaam i.p.v. 
het te straffen met allerlei diëten of 
het vol te proppen met junkfood. 
Door zelfaanvaarding straal je zelf-
vertrouwen uit en dat overschaduwt 
het maatje meer. Ze beklemtonen ui-
teraard ook het belang van gezonde 
voeding. 

Afvallen & Opstaan is te beluis-
teren op www.radio2.be, Spotify en 
Apple Podcast.

Nieuw hotel 
op de Oever

Er verandert wat op de Oever. Het 
plein zelf is al heel wat aantrekke-
lijker geworden. Binnenkort wordt 
ook het gedateerde, wat sombere 
gebouw aangepakt, waar tijdelijk De 
Zavel, een woonzorgcentrum voor 
mensen met een uitbehandeld psy-
chiatrisch ziektebeeld, is gevestigd. 
Met de toekomstige verhuis van dat 
centrum was een nieuwe invulling 
dringend aan de orde.

Over enkele jaren krijgt het Sint-An-
drieskwartier daar een gloednieuw 
hotel bij. Cores Development, die de 
site ontwikkelt, stelde hiervoor een 
Antwerps architectenbureau aan. 
Binst Architects uit de wat verder ge-
legen Luikstraat ontwierp een open 
en uitnodigende voorgevel. Het ge-
bouw met 221 kamers zal uit 2 delen 
bestaan, zodat zich daartussen een 
grote groene ruimte ontwikkelt. 

Maar liefst 50% procent van de site 
blijft hierdoor onbebouwd en water-
doorlaatbaar. Zo wordt de wijk weer 
ietsje groener.

Leuke adressen ontdekken
Ook de Sint-Andriezenaren zijn wel-
kom in het hotel en zullen kunnen 
genieten van de bar die zich 
aan het plein van de Oever 
zal bevinden. Het plein 
krijgt er op die manier 
een extra ontmoetings-
plek bij, wat bijdraagt 
tot de gezellige leven-
digheid in de buurt. De 
toekomstige hotelgasten 
zullen op hun beurt de vele leu-
ke adressen in de Kloosterstraat en 
omgeving kunnen ontdekken. Aan 
de kant van het Scheldeken zijn 

geen publieke ruimtes voorzien, 
waardoor de smalle straat zijn rust 
bewaart. 

Interactie met omwonenden
Met dit project wil Cores Develop-
ment bewijzen dat men ook met 

een hotelconcept een historische 
buurt kan herwaarderen en 

een interactie kan creëren 
met de omwonenden. 

Het hotel zal worden 
uitgebaat door de Duitse 
designhotelketen Mo-

tel One die hiermee een 
tweede locatie in België 

zal tellen en die nu al 75 ho-
tels in 10 Europese landen ex-

ploiteert. Met de reeds in september 
2020 verleende bouwvergunning is 
al een eerste startschot gegeven. Als 

het woonzorgcentrum is verhuisd, 
wordt in november 2021 begonnen 
met de sloop van de huidige gebou-
wen. Aansluitend zal het nieuwe 
hotel gebouwd worden, zodat het 
in 2024 zijn deuren zal kunnen ope-
nen. (Keith Baert)

Op www.binstarchi-
tects.be/designho-
tel-motel-one-in-hln 
vind je meer info 
over het nieuwe 
hotel op de Oever 
dat 221 kamers zal 
tellen.

Scheldekaaien Sint-Andries klaar in 2023
Er is eindelijk duidelijkheid over 
de vernieuwing van de Schelde-
kaaien ter hoogte van onze wijk. In 
2023 zullen de werken klaar zijn. 
Schepen Annick De Ridder ant-
woordt op vragen van de Gazet van 
Sint-Andries die in de wijk leven.

GVSA: In het bestuursakkoord le-
zen we: ‘We ontharden structureel 
niet-functionele verharde ruimtes 
op straten en pleinen en zetten in op 
vergroening in functie van infiltratie 
en verkoeling. We laten hemelwater 
maximaal infiltreren om de grond-
waterstand te herstellen.’ Wordt er ter 
hoogte van Sint-Andries voldoende 
geïnvesteerd in ontharding, bomen en 
ander groen? En welke alternatieven 
worden voorzien waar het technisch 
niet mogelijk is om grote bomen te 
plaatsen?
— Zoals u weet willen we de Schelde-
kaaien heraanleggen tot een nieuwe 

trekpleister aan het water. We zetten 
daarbij ook erg in op vergroening van 
de openbare ruimte. Ten opzichte 
van het oorspronkelijke masterplan 
komt er voor het deel van de Schel-
dekaaien tussen de Scheldestraat 
en de Sint-Michielsstraat zo’n 3 000 
m2 extra groen bij. Dat is 50% meer 
dan oorspronkelijk was gepland. 
Het gaat om een experiment! Voor 
het eerst planten we groen aan op 
de natte overstromingszijde van de 
kaaien om zo tegemoet te komen 
aan de verschuivende wensen en 
noden van de Antwerpenaar naar 
meer groene ruimte.

Dit gedeelte van de Scheldekaai-
en is een mooi voorbeeld van mijn 
beleidsintentie om in te zetten op 
extra vergroening van het openbaar 
domein. Bij mijn aantreden heb ik 
immers vastgesteld dat er in plan-
nen uit het verleden voor pleinen en 
straten vaak voor nog heel wat ver-
harding was gekozen. We zorgen in 

dit lopende proces niet alleen voor 
extra groen, want na de realisatie er-
van midden 2023 zal het regenwater 
bovendien maximaal lokaal kunnen 
infiltreren, ook op de kasseivlakte.

Deze aanpak zetten we verder op 
de volgende delen van de Schelde-
kaaien die we deze legislatuur nog 
zullen aanpakken. Het is natuurlijk 
steeds een evenwicht zoeken tus-
sen voldoende evenementenruimte 
vrijwaren, de vraag van bewoners 
respecteren om het zicht op de weid-
se kaaivlakte te behouden en de ver-
groening realiseren.

Naast grassen en lage beplanting 
komen er ook bomen die op termijn 
een volwassen lengte zullen be-
reiken. De beplanting zal gekozen 
worden in functie van het bijzon-
dere klimaat op de Scheldekaaien 
dat erg winderig kan zijn. Er worden 
veel bomen voorzien die op termijn 

Van links naar rechts: een groenpark, 2 sportvelden, een skatezone en de ontsloten resten van het  
Sint-Michielsbastion, opgericht in 1608 als onderdeel van de Spaanse Omwalling.
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‘PERSPECTIEF’ is mijns inziens 
het woord van het jaar. We hebben 
het al héél veel horen uitspreken 
door politici en virologen en in de 
media. Nooit bracht een woord 
in onze maatschappij zoveel 
hoop én tegelijkertijd wanhoop 
teweeg, zoveel verwachtingen én 
tegelijkertijd teleurstellingen. En 
dit allemaal door een beestje dat 
Covid-19 heet. Toch willen we met 
deze wijkkrant en de Stuurgroep 

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 exemplaren.

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 Volckeryck

Werkten mee aan dit nummer (alfa-
betisch): Keith Baert, Lief Cappaert, 
Chris Codenie, Peter Cuypers, Veerle De 
Laet, Greetje De Leenheer, Chantal De 
Paepe, Filip Deslee, Ann Gabriels, René 
Hooyberghs, Guy Keeren, heemkundi-
ge kring Sint-Andrieskwartier Herleeft, 
Sofie van ’t Stad Leest, Paul Struyf, Ann 
Van de Peer, Marijke Van Horebeeck, 
Walter Van den Bulck, Rik Van Gansbe-
ke, Anja Van Heuckelom, An Van Loo, 
Hein Verdingh, Bjorn Verreet, Nico 
Volckeryck en Marc Wiesé.

Kom naar ons open wijkforum!
Normaliter gaan de bewonersvergade-
ringen door in het coStA op de laatste 
woensdag van de maand: telkens om 
20 u. Om 19 u. is er de vergadering van 
de Straatantennes in aanwezigheid 
van politie en buurt toezicht. We hou-
den je op de hoogte. 
Info: nico.volckeryck@telenet.be  
0496 25 97 45

Adverteer in de Gazet
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.
be. Verschijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 109 verschijnt 
binnenkort. Artikels en activiteiten 
van verenigingen kunnen worden 
gestuurd naar redactie@gazetvsa.be. 
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.

Sint-Andries echte perspectie-
ven bieden, want terwijl we in 
een kunstmatige coma worden 
gehouden, is er ondertussen toch 
ook al heel wat moois gebeurd in 
onze wijk.

Allereerst – u las het al op 
onze voorpagina – zijn de 

werken aan de Schelde-
kaaien ter hoogte van 
onze wijk gestart en 
over een jaar of twee 
kunnen we ons daar 

rustig gaan neervlijen. 
En als kers op de taart 

belooft schepen Annick 
De Ridder ons nog eens 3 000 vier-
kante meter extra groen. Wat een 
mooie geste voor een wijk die ijvert 
voor een groenere en dus aangena-
mere leefomgeving. Dat we het er 
ondertussen, van Extreem Links 
tot Extreem Rechts, over eens zijn 
dat groen ons allemaal aanbelangt, 
daar hoeven we niemand meer van 
te overtuigen. Niet alleen voor ons 
lichamelijk welzijn trouwens (ge-
zonde lucht, hittestress voorkomen 
enz.), want ook de pandemie die ons 
al een jaar gijzelt, heeft ons erop ge-
wezen dat steen en beton alleen ons 
niet gelukkig maken.

Elkaar helpen in eigen straat  
loont voor iedereen
Er zijn trouwens nog andere per-
spectieven. Het debat is ingezet 
rond de ontharding van het Bogaar-
deplein. Na overleg met district-
schepen Tom Van Den Borne zullen 
er vergaderingen komen met de be-
woners om de ontharding van het 

plein te bekijken. Wij pleiten in ie-
der geval voor meer groen en water. 
Denk trouwens ook eens om schar-
relplekjes voor de vogels, zodat die 
beestjes opnieuw in onze wijk kun-
nen gedijen. 

Een ander perspectief waaraan 
we werken, is het project Zorgzame 
Straten. Hoe kunnen we mekaar 
helpen? We doen dat samen met 
onze partners van Hogeschool Tho-
mas More in de Kronenburgstraat. 
Actoren uit de zorg en ondertussen 
ook uit de cultuur- en welzijnszorg 
gaan mee aan de kar trekken, zoals 
o.a. de Stedelijke Kinderopvang Pa-
gadder, het coStA en aMuz. Mekaar 
helpen in je eigen straat loont voor 
iedereen. Je kan al eens een bood-
schap doen voor je minder mobiele 
buur en die kan op zijn of haar beurt 
dan weer een pakje ontvangen dat 
jij hebt besteld, liefst op een lokale 
webshop.

Er is altijd wel ergens  
perspectief te vinden
Je ziet, hoe donker de dagen ook 
zijn, er is altijd wel ergens perspec-
tief te vinden. Je moet het alleen 
willen zien. Daarom nog één: op 31 
maart a.s. starten we weer met be-
wonersvergaderingen. Samen met 
de Hogeschool Thomas More gaan 
we die digitaal proberen te organi-
seren. Maar geen paniek! Wie echt 
niet achter een computer kan of wil, 
zal coronaproof terechtkunnen in de 
Hogeschool, als de coronamaatrege-
len het natuurlijk toelaten. Weldra 
krijg je hierover meer nieuws. 

(Nico Volckeryck, voorzitter vzw 
Stuurgroep Sint-Andries)

Er is toch 
ook 
heel 
wat 
moois 
gebeurd in 
onze wijk

Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen

Food and Drinks

café
OCTO

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

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?
Kom er eens over praten bij: DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou luistert 

Autonome vrijwilligersvereniging erkend door de Vlaamse overheid

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

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

Na da ‘t zonneke terug eun bietje 
schent en dak zen losgevrozen van 
manne sokkel, is bibieke nog is oep 
trot gewest. Ni te vaar, want da mag 
nog ni hé! 
Dus dee kik eun wandelingeske 
deur ons wijek en slefte langs de 
Sint Andries Pleuts. Ze zen al lank 
ont zevere oem die oepternieft on 
te legge, moar veel zing ik der nog 
ni van zenne. Der eet ter iene al-
lien wa potte varef oep stroat late 
valle. Achter de façaad van ’t oud 
polise-gebou, is 
de boekerij. Eu 
paar joar geleje, 
verhuisde eun 
stuk van de boeke 
en die spiegeltjes 
met bewegen-
de belde al neur 
de bure. Voeral 
die spiegeltjes 
ware eun groet succes ba de loka-
le boorlingen. Ba gebrek on con-
trol verdwene die nog rapper as 
de snie van verleje week. Na zen 
ze de boekerij zelf ielemoal on-t-
oeplappen. Achterien got da ter iel 
koddig uitzing. ‘t Zou wel schoen 
zen as der oek nen nieve noam on 
zouwe geve: boekerij Lode Zielens. 
Na moete neur Brugge rije oem eun 
boekerij met diene noam te vinne. 
Dat terwijl de Lode ba ons is gebo-
re en ons Netje moederziel allien 

on de kerek de 
wacht houdt. 
Wist te dat 
swengst dat ge 
nief boeke got 
aale, innies oe boeke van eun ander 
boekerij ier meugt binnen bren-
ge? Neffe de boekerij edde dus de 
CoSta. Wa ziene kik der neur uit 
oem dor nog is binnen te gon. Al 
ist mor oem a klappeke te doen, a 
soepeke te slurpe of ne croq t’eten. 
En zoe kwam kik on ‘t Scheld oan-

gestesselt. Da was 
iel lank geleje da 
kik ier nog is was 
gewest. Amaai 
man gat, ier heb-
ben ze oek gien 
zittend gat g’ad. 
Wa is da ier ver-
anderd. Wel spij-
tig da ter ni mier 

greun is. Oek straf hoe da ze die 
sociale woeningen hemme oepge-
lapt. In die bij-geboude pagadder 
torenkes vliege d’ huurders neur 
bove en beneje. 
‘k Zen toch effenaf ne shansaar da 
kik ier woen!

Oep trot in eige kot

De
 N

eu
s

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

Amaai man 
gat, ier hebben 

ze oek gien 
zittend gat g’ad

STUDENTEN GRADUAAT
WINKELMANAGEMENT
ANTWERPEN OPENEN
EEN POP-UP STORE

Binnenkort, na Corona, wordt de 
allereerste Thomas More-winkel 
ingehuldigd. Geen webshop, maar 
een echte winkel.

Het begon vorig academiejaar 
als een �ctief project in het vak 
Store Management. 
In de POP-UP Store wordt Thomas 
More-merchandise verkocht samen met 
verrassende lokale artistieke producten.

De winkel maakt deel uit van het 
campus café National.

Kronenburgstraat 68  | Antwerpen

We Are More!
Een Trots Team winkelmanagement 

Volg zeker onze social media voor verder updates en leuke acties

Thomas More POP-UP Store
#Wear(e) More

http://www.gazetvansintandries.be
mailto:info%40anthologie.be?subject=
http://www.anthologie.be
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Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Poesie overleefde val van vijfde verdieping
Poesie (8 jaar) woont in de 
Goedehoopstraat op de 
vijfde verdieping in een 
penthouse. Het terras grenst 
aan dat van de buren waar 
ook een kat woont. Durft die 
nog maar in de buurt van 
de afsluiting te komen, dan 
staat Poesie op een metalen 
dakrand luidkeels te miau-
wen en te klauwen om haar 
territorium te verdedigen. 

Maar op een avond ging het 
mis … Het had geregend, het 
metaal was glibberig en door 
het heftig klauwen schoof 
ze van de rand en kwam ze 
vijf verdiepingen lager op de 
straatstenen terecht.

Dave Desiron, een van de 
twee zaakvoerders van hf 
Electronics, gespecialiseerd 
in professionele draadloze 
communicatie op de Sint- 
Michielskaai 6, vond haar 
150 meter verderop aan de  
Kewloxwinkel op de hoek: 
“Ik dacht eerst dat ze was aan-
gereden. Ik heb met-
een de Blauwe Lijn 
gebeld. De agenten 
hebben het VOc ver-
wittigd. Een uur lang 
ben ik bij haar blijven 
zitten in afwachting 
van de dierenambu-
lance. Het was zielig 
hoe ze hijgend en ril-
lend hyperventileer-
de. ’t Was koud, maar 
ik durfde ze niet in 
m’n armen te nemen 
om ze wat warmte te 
geven. Stel dat ze iets 
had gebroken. Ze voelde zich blijk-
baar wel veilig bij mij, want ze maak-
te geen aanstalten om te gaan lopen, 
terwijl ze voordien nog wel de halve 
straat was doorgesukkeld.”

Zielig
Ten huize Van Landeghem-Maes 
hadden ze geen idee waar Poesie 
kon zijn. Zoon Warre belde alle die-
renartsen in de wijde omgeving en 
broer Lander verdeelde flyers in 
de buurt en liet het nieuws op de 
facebookpagina van de Gazet van 
Sint-Andries zetten, waar het mas-
saal werd gedeeld. Op aanraden van 
buurvrouw Liliane De Langh 
werd naar het VOC gebeld, 
waar men vernam dat 
Poesie naar dierenarts 
Sven Franck in Ekeren 
was gebracht. Warre en 
Lander sprongen me-
teen in de wagen. Warre: 
“Het was zielig hoe ze daar 
lag, maar ze herkende ons 
meteen. Dat moet voor haar een 
geruststelling zijn geweest.”

Twee dagen later vond Dave op 
een flyer het telefoonnummer van 
de familie Van Landeghem-Maes en 
kon ook hij worden gerustgesteld. 
Als bedankje kreeg hij nadien op z’n 
kantoor een doos pralines, wat hij 
een erg fijn gebaar vond. 

Zwalpend
Dierenarts Sven 
Franck: “Ze vertoon-
de geen uitwendige 
kwetsuren, maar 
sleepte zich zwal-
pend voort. Ik mocht 
niet aan haar rug 
komen. We hebben 
haar ontstekings-
remmers gegeven, 
een pijnstiller en een 
lichte verdoving om 
een radiografie te 
kunnen maken, want 

een kat leg je niet zomaar stil op haar 
rug voor een opname. Ze had geen 
breuken, wel een kneuzing, ontste-
king en bloeding in de onderrug. Het 
zal nog wel een maand duren eer ze 
volledig is hersteld, maar pijnstillers 
mogen katten niet langdurig nemen, 
want dan beginnen ze weer te lopen 
en te springen en kunnen ze niet ge-
nezen.”

Niet goed van
Volgens Miche Smet die op de 
Sint-Michielskaai woont en Dave 
met de kat zag zitten, moet het wel 
een pijnlijke val zijn geweest. Ze 

schreef nadien op Facebook: 
“Ik heb de kat gezien en de 

man aangesproken die 
naast haar zat en aan het 
bellen was. Zo blij te ho-
ren dat het goed geko-
men is met haar, want 

ik was er heel de avond 
niet goed van om haar zo 

zielig en klaaglijk te horen 
miauwen. Ze had duidelijk enorm 

veel pijn.”
Weer thuis heeft Poesie nog da-

gen, compleet van slag, gewoon op 
het tapijt gelegen, maar na een paar 
dagen begon ze opnieuw te snorren, 
toen ze werd geaaid. Ondertussen is 
ze volledig hersteld.
(Guido Sanders)

Wat te doen bij een gewond dier?

Wij vroegen het Daphne Van 
Mieghem, coördinator van het 
VOc (Vogel Opvang Centrum): 
“Wie een gewonde hond of kat op 
straat vindt, moet uitsluitend de 
Blauwe Lijn bellen (0800 123 12). 
De politie verwittigt dan het VOc 
dat de dierenambulance langs 
stuurt die het dier naar een die-
renarts brengt voor de eerste 
zorgen. Wanneer het gechipt is, 
wat verplicht is sinds november 
2017, wordt de eigenaar dadelijk 
verwittigd. Is dat niet het geval, 
dan wordt het na de behandeling 
door de dierenarts naar een die-
renasiel gebracht.

Er wordt meteen een foto ge-
publiceerd op de facebookpagi-
na van de Coördinatie Antwerp-
se Dierenbescherming vzw en 
de website www.cad-dieren.be 
in de hoop dat de eigenaar het 
dier komt ophalen. Is niemand 
na twee weken komen opdagen, 
dan kan het dier door een ande-
re dierenliefhebber worden ge-
adopteerd.”

voor voldoende schaduw zullen 
zorgen, ook aan de zitplekken dicht 
bij de Schelde. Denk bijvoorbeeld 
aan de treurwilg, iep, haagbeuk of 
esdoorn.

GVSA: Vandaag ervaart men door de 
rijweg en kaaimuur vaak een barri-
ère tussen de wijk en de open ruimte 
op de Scheldekaaien. Zeker voor de 
vele kinderen en de minder mobiele 
bewoners zouden voldoende veilige 
oversteken moeten worden voorzien. 
Bovendien is het belangrijk om fietsen 
en wandelen langs de kaaimuren zo 
gescheiden mogelijk te maken of op 
een andere manier het gemengd ge-
bruik beter te organiseren.
Hoe heeft de stad in het ontwerp reke-
ning gehouden met deze bekommer-
nissen? Is een rechte rijweg in asfalt 
dan de beste keuze of kon het verkeer 
er niet beter méér afgeremd worden?
— De veiligheid van alle weggebrui-
kers staat voorop in het ontwerp. We 
doen inspanningen waar mogelijk, 
zoals het fietspad duidelijk scheiden 
van het trottoir door middel van een 
hekwerk. Op het ontwerp kan je ook 
zien dat er ter hoogte van de aanslui-
tende straten op vier plaatsen ze-
brapaden komen om het oversteken 
veiliger te maken.

GVSA: Op de wandelruimtes op het 
Zuid zijn er gevaarlijke en scherpe ni-
veauverschillen, onopvallend, door-
dat ze dezelfde steenkleur hebben. 
Tijdens de opening werden er speciaal 
bloempotjes neergezet als waarschu-
wing. Hebben de architecten daaruit 
geleerd?
— De meer onopvallende niveau-
verschillen situeren zich vooral aan 
het stedelijk plein. Begin april wor-
den hier op alle niveauverschillen en 
trappen elementen aangebracht die 
het skaten ontmoedigen. Die zullen 
visueel goed zichtbaar zijn, waar-
door de niveauverschillen ook meer 
zullen opvallen. Bij alle trappen die 
in het tweede deel worden aange-
legd, komen er bovendien leuningen 
en een antisliplaag.

GVSA: Bewoners aan de vernieuwde 
Scheldekaaien op het Zuid hebben 
in de pers reeds uitvoerig hun beklag 
gedaan over het lawaai dat skaters 
veroorzaken (wieltjesgekletter), het 
invetten van stenen met kaarsvet om 
hierover te skaten (waardoor ver-
nielingen ontstaan) en ook het aan-
trekken van hangjongeren. De stad 
reageerde met te zeggen dat men op 
de hoogte was van het probleem door 
diverse klachten en dat men zou be-
kijken hoe men de overlast kon aan-
pakken. 

Nu kondigde u aan dat er een skate-
zone zou komen. Hierover is heel gro-
te ongerustheid bij de bewoners en 
deze melding staat haaks op de voor-
gaande reactie.
— We willen de skaters een alter-
natief geven op een stuk van de 
Scheldekaaien dat er qua materiaal 
op is voorzien, zodat andere plek-
ken gevrijwaard blijven van schade. 
Vandaar ook dat er op de overige 
stukken van de Scheldekaaien ele-
menten worden geïnstalleerd die 
het skaten ontmoedigen.

De skatezone komt voor alle dui-
delijkheid achter de dijk en wordt 
tegen het water ingepast. Tussen 
de skatezone en de bewoning zal er 
dus zowel een dijklichaam als een 
bomenrij zijn als buffer tegen het 
geluid.

GVSA: Komen er nog hoorzittingen of 
info avonden? 
— Buurtbewoners zijn de experts 
van hun eigen omgeving. We vinden 
participatie dan ook erg belangrijk. 
Voor Sint-Andries Zuid, fase 2 orga-
niseren we op 4 maart een webinar 
over het aangepaste plan waarin we 
meer groen voorzien. Ook over het 
voorontwerp Nieuw Zuid organise-
ren we binnenkort een webinar.

GVSA: Wordt er ook ruimte voorzien 
voor een markt met typisch Antwerp-
se producten. Dit lokt mensen naar de 
kaaien en is ook interessant als stads-
promotie voor de cruisetoeristen.
— Het stedelijk plein in het reeds 
heraangelegde deel is daar de meest 
aangewezen plek voor en is ook be-
doeld voor dat soort evenementen. 
In overleg met de bevoegde schepen 
voor markten, Peter Wouters, kan 
dit zeker bekeken worden.

GVSA: Zoals het echte Antwerpena-
ren betaamt, is men in Sint-Andries 
ook erg trots op het historische erf-
goed van de Scheldekaaien. In onze 
wijk werd voor 1815 het grootste deel 
ingenomen door de Sint-Michiels-
abdij en er is natuurlijk ook het 
industriële erfgoed, met onder an-
dere de hekken, de treinsporen, het 
douanegebouw op de hoek van de 
Arsenaalstraat enz. Op welke ma-
nier is dit historische erfgoed in het 
ontwerp bewaard gebleven of wordt 
ernaar verwezen?
— Voorafgaand aan de werken is er 
archeologisch onderzoek gepland. 
Het is de bedoeling om het Sint- 
Michielsbastion opnieuw zichtbaar 
te maken en vervolgens ook te inte-
greren in het ontwerp met zitplekken 
errond. Daarnaast hopen we ook nog 
restanten te vinden van de abdij die 
zich hier bevond. Verder wordt ook 
het historische hekwerk bewaard en 
een groot deel van de sporen.

GVSA: De hondenliefhebbers in de 
stad hebben steeds aangedrongen om 
ook op de kaaien iets te voorzien voor 
hun dieren. Worden hiervoor ergens 
(minimale) voorzieningen gereali-
seerd, zoals een loopzone of bijvoor-
beeld apparaten met hondenpoep-
zakjes?
— Ja, er zal een hondenloopzone 
voorzien worden in het gedeelte 

Zoon Warre belde alle dierenartsen in de wijde omgeving en broer Lander verdeel-
de flyers en zette het nieuws op de facebookpagina van de Gazet van Sint-Andries.  
Poesie is een echte schat, maar altijd alert op indringers in haar territorium.

tussen de Sint-Michielsstraat en het 
Zuiderterras. Dit deel wordt echter 
pas tijdens de volgende legislatuur 
aangelegd. We wijzen ook graag 
op de hondenloopzone die reeds is 
aangelegd op de was- en stortplaats 
op het Zuid. Daarnaast komen er 
ook hondenloopzones in de nieu-
we parken aan Nieuw Zuid en op de 
 Gedempte Zuiderdokken.

GVSA: Wanneer wordt alles gereali-
seerd?
— Voor de heraanleg van dit stuk 
Scheldekaaien mikken we op 2022. 
Midden 2023 willen we klaar zijn 
met de realisatie ervan.

(Nico Volckeryck)

Schepen Annick De Ridder: “We willen de skaters een alternatief geven op een 
stuk Scheldekaaien, zodat andere plekken gevrijwaard blijven van schade.”

Vervolg van pag. 1

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

DAVE DESIRON
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Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen
www.luckygames.be 
www.bastenie.be
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Wat kunnen wij doen voor de wijk 
waar we studeren? Wat kunnen 
we teruggeven aan de bewoners 
van een wijk die ons zo gastvrij 
ontvangt?
Dat zijn vragen die Hogeschool 
Thomas More zijn studenten 
en opleidingscoördinatoren 
constant voorhoudt. Dat heet 
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid  opnemen, om het met een 
 moeilijke term te zeggen.

 
Uit die bewogenheid is, naast tal van 
andere initiatieven, weer een nieuw 
project ontstaan. De eindejaarsstu-
denten Graduaat hr Support open-
den in februari in de Kronenburg-
straat 60 (open van maandag tot en 
met donderdag van 9.30 tot 17.30 
uur) een heuse hr-pop-upwinkel. 

Een hr-winkel? ‘hr’ staat voor 
human resources of personeelsza-
ken. De studenten geven in hun 
winkel lokale ondernemers 
advies over alles wat te 
maken heeft met perso-
neel. Gratis bovendien! 
Vooral in deze onzekere 
tijden hebben onderne-
mers nood aan informa-
tie over o.a. technische 
werkloosheid, flexi-jobs, 
steunmaatregelen … Ze kozen 
voor een wel erg toepasselijke naam 
voor de winkel: Werk aan de Winkel! 

Ondernemers
Vooraf is er uitvoerig overlegd met 
de bewoners en ondernemers uit de 
wijk. Heeft het zin om zo’n advies 
aan te bieden? Kan dat een toege-
voegde waarde betekenen? Nico 
 Volckeryck (Quartier National) en 
Karen Das (Kloosterstraat) verwoor-
den het zo: “Onze ondernemers, 
handelaars en winkeliers met perso-
neel kunnen ongetwijfeld hulp ge-
bruiken in verband met o.a. sollici-
taties, vacatures, het motiveren van 
personeel en het voeren van (moei-
lijke) gesprekken met medewerkers. 

Hierover kunnen heel wat onderne-
mers steun en input gebruiken.” 

De studenten hebben die goede 
raad meegenomen in hun aanbod. 
Het is hun ambitie om winkeliers en 
kleine zelfstandigen te helpen om 
zonder stress te ondernemen met 
personeel. 

Studenten
De winkel richt zich ook op (bijna) 
afgestudeerden die klaar zijn om 
hun eerste stappen op de arbeids-
markt te zetten. Zij kunnen er te-
recht voor advies over een goed cV, 
een motivatiebrief of een sollicitatie 
via Linkedln en ze kunnen er ook 
een afspraak maken om een sollici-
tatiegesprek te oefenen. Allemaal 
gratis!

Ook online
Klanten bereiken en helpen doe je 

tegenwoordig ook online. De 
studenten voorzien daarom 

ook een website met heel 
veel informatie. Er zul-
len regelmatig nieuws-
flashes verschijnen en 
korte online trainingen 

aangeboden worden. 
Nico Volckeryck en Karen 

Das hebben hun steun toe-
gezegd om de winkeliers en han-

delaars daarvan mee op de hoogte te 
stellen. 

“Online aanwezig zijn is belang-
rijk, maar we gaan niemand ‘spam-
men’ met onze nieuwsflashes. We 
geloven heel erg in persoonlijk con-
tact. Daarom zijn we van plan zelf 
binnen te stappen in de handelsza-
ken om zo onze winkel te promo-
ten,” aldus enthousiaste studenten. 
Op de website www.thomasmo-
re.be/werkaandewinkel, via het 
e-mailadres werkaandewinkel@
thomasmore.be of op het telefoon-
nummer 03 432 40 09 kan je meer 
info krijgen.

(Marijke Van Hoorebeeck)

Thomas More helpt 
lokale ondernemers

Opening van de HR-winkel met uitert links Stijn Coenen, algemeen directeur 
Thomas More, die z’n bewondering uitsprak voor de actieve verbondenheid 
van de studenten met de wijk.



Gazet Van Sint-andrieS | nr. 108 | februari 2021 | 29Ste jaarGanG 5

FOTO: TOM JESPERS

DANSING
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Woonzorgcentrum

Huizeken van Nazareth
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• Grand Café
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FOTO PSA

COVID-19 is hard op weg om 
een eenzaamheidsvirus te 
worden: elk fysiek contact 
is een risico. Toch moeten 
we goed voor mekaar blijven 
zorgen. Dat klinkt raar, maar 
het is de realiteit. ‘Zorgza-
me Straten’ bindt hiermee 
de strijd aan, want sociaal 
contact is essentieel voor 
je persoonlijk geluk. Ook 
op afstand kan je op een 
creatieve manier in nauw 
contact blijven met je buren. 
Het leven is aan ons en we moeten 
focussen op wat wél kan. En dat is 
veel! Wil je graag je steentje bijdra-
gen aan een zorgzame buurt? Lees 
dan even verder …

Om onze wijk warm te houden zijn 
enkele organisaties op initiatief van 
het stadsbestuur gestart met het pro-
ject Zorgzame Straten. Stuurgroep 
Sint-Andries, Hogeschool Thomas 
More, coStA, Wzc Huizeken van Na-
zareth, OcMW De Oever, Zorgbedrijf 
Antwerpen, Kinderopvang De Pagad-
der, aMuz, KlimaatRobuust Sint-An-
dries, Gemeenschap Sant’Egidio, 
Uilenspel, bOta, politie, vele indivi-
duele buurtbewoners, apothekers, 
kinesisten … willen de bewoners van 
de wijk Sint-Andries laten weten dat 
ze er niet alleen voor staan. 

Dingen die ons gelukkig maken
Een eerste project waren de kaartjes 
rond de kerstperiode. Kotstudenten 
van de Hogeschool Thomas More, 
Campus National busten tijdens de 
blokpauzes kaartjes met de uitnodi-
ging om er een wens op te schrijven 
en ze in de brievenbus van de rech-
terbuur te deponeren. Zo bouwden 
we aan een warme ketting van wen-
sen en verbondenheid. Het zijn klei-
ne dingen die ons gelukkig maken! 

De deelnemende studenten wer-
den snel herkend aan de goodiebag 
met versnaperingen voor onderweg, 
een oranje tM-paraplu en … hand-
gel, want Thomas More wilde het 
veilig houden. 

Hartverwarmende initiatieven
Om studenten te motiveren maakte 
ik affiches voor elke studieplek. In de 
take away koffiebar van de campus 
hing ik een groot wijkplan waarop 
alle bezochte straten werden aange-
duid. Het groeiend aantal gekleurde 
straten was enorm motiverend en 
het enthousiasme van de studenten 
een heel positieve ervaring. 

Olivia Evenepoel, de dagmanager 
van het café Campus National, was 
een van de enthousiaste postbodes 
van de buurtkaartjes. Ook zij moe-
digde studenten aan om te gaan bus-
sen. Ze had het gevoel dat we met 
onze deelname aan het project mee 
konden zorgen voor de verbinding 
tussen en ook mét de wijkbewoners. 

Er volgt nog veel meer
Deze kaarten waren echter nog maar 
het begin van talloze andere initia-
tieven.

Julie Hendrickx, Pr-medewerker 
in aMuz, zou graag concerten aan-
bieden aan buurtbewoners en hier 
ook een ontmoetingsmoment aan 
koppelen. Nico Volckeryck, de voor-
zitter van de Stuurgroep Sint-An-
dries, wil graag handelaars mobili-
seren om klanten met noden door te 
verwijzen naar mensen die kunnen 
helpen of naar professionele zorg. 

Annelies Floren, coördinator van 
Stedelijke Kinderopvang Pagadder 
in de Lange Riddersstraat, zou graag 
buurtbewoners betrekken bij de or-
ganisatie van de opendeurdag of bij 
infosessies rond pedagogische the-
ma’s en zo ook een ontmoeting cre-
eren tussen buurtbewoners. Kristof 
Wouters, de directeur van het coStA, 
wil graag het initiatief nemen om 
het project Zorgzame Straten zicht-
baar te maken in de wijk met een 
label of zo. Ann Van de Peer, de pro-
jectmanager van Hogeschool Tho-
mas More, promoot het campuscafé 
in de Kronenburgstraat 68 als buurt-
café en wil verhalen verspreiden van 
mensen die zorg dragen voor elkaar 
om zo anderen te inspireren. 

Dit is nog maar een begin, want er 
volgt nog meer. We houden je op de 
hoogte. Wie graag wil meewerken 
aan (een van de) bovengenoemde 
initiatieven, kan contact opnemen 
met Koen Kuylen via koenkuylen@
gmail.com of via het gsm-nummer 
0485 947141. (Anna Arosky, stagiaire 
Marketing en Communicatiesupport, 
Hogeschool Thomas More)

Zorgzame Straten René Hooyberghs

Olivia Evenepoel: “Door iets terug 
te geven aan de wijk waarin we mis-
schien de mooiste jaren van ons leven 
doorbrengen, kregen we verbinding 
met de wijkbewoners.”

We zitten opgesloten en hebben 
enkel nog contact met mensen 
uit onze nauwe omgeving. Elke 
uitdaging of prikkel valt weg. Wat 
moeten we dan met onze dag? 
Onze week? Onze maand? En hoe 
zal het nadien zijn? 

Een aantal valkuilen loeren om de 
hoek en die mogen we niet minima-
liseren. Er is niet alleen het isole-
ment, maar ook dat verlamd, 
bang afwachten en het uit-
stelgedrag. Het lijkt wel 
of er geen toekomst 
meer is. Vooral minder 
actieve senioren er-
varen stress en angst, 
omdat hun elk sociaal 
contact wordt ontno-
men, dikwijls met lichame-
lijke klachten tot gevolg.

Daar deed ik het voor!
“Voor mijn leeftijd heb ik eigenlijk 
nog een breed sociaal netwerk,” 

getuigt een tachtigplusser. “Ik heb 
leuke vrienden met wie ik vroe-
ger regelmatig iets ging drinken, 
ik speelde theater en hielp andere 
mensen waar ik kon. Die babbel-
tjes, daar deed ik het voor! Dat is 
nu allemaal weggevallen en dat 

mis ik heel hard. Of ik me een-
zaam voel? Dat mag ik niet 

zeggen. Mijn kinderen 
komen nog regelma-
tig langs en daar ben 
ik heel dankbaar voor. 
Maar vrienden en bu-

ren durven nu niet meer 
binnen te komen. Het 

mag ook niet meer, hé!” Dit 
verhaal is niet uniek. 

Dagprogramma
Alleen zijn mag geen eenzaamheid 
worden. Dat is een groot verschil. 

De kunst bestaat erin te blijven 
zoeken naar uitdagingen waar we 
onze energie in kwijt kunnen en bij 
voorkeur iets kunnen betekenen 
voor een ander. Hoe je dat doet, 
hangt af van wie je bent. Maar be-
gin met goed voor jezelf te zorgen. 
Tips hiervoor zijn: tijdig opstaan, 
je dagritme aanhouden, jezelf goed 
verzorgen, gezond eten en zorgen 
voor een goed dagprogramma (le-
zen, naar goede films kijken, ko-
ken, je hobby’s beoefenen …) Plan 
regelmatig een telefoontje met een 
vriend of familielid. Dit helpt jou 
niet alleen vooruit, maar zorgt er 
ook voor dat je de andere helpt om 
niet in een ‘coronadip’ te vallen. 
Hou contact met je vrienden!

Geloof me, eens de lockdown 
voorbij is, gaan heel veel senioren 
weer bruisen, want ze zijn veer-
krachtiger dan ze vermoeden. 

Tot dan op het ene of andere 
terrasje. Ik kijk er alvast naar uit!

(Veerle De Laet, www.maya.life)

Blijf bezig!
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PleintjePleintje
Het pleintje kleHet pleintje kleumt nog, maar kijk:umt nog, maar kijk:

mijn streepje Schelde niet langer grauw,mijn streepje Schelde niet langer grauw,
vier mannen zonder muts, een fietsvier mannen zonder muts, een fiets

met spaken van diamantbeslag.met spaken van diamantbeslag.
Is dit de langverwachte?Is dit de langverwachte?

Het is nog wachten, nog februari.Het is nog wachten, nog februari.
In het zand rond de anonieme boomIn het zand rond de anonieme boom

heeft de hond zich gekruld, een koesterplek.heeft de hond zich gekruld, een koesterplek.
De jonge bedelaar, zopas verjaagd, schurkt zichDe jonge bedelaar, zopas verjaagd, schurkt zich

op zijn stoep, murmelt Franseop zijn stoep, murmelt Franse
schooierspraat, grijs als een vuilniszakschooierspraat, grijs als een vuilniszak

wordt hij één met de grauwe steenwordt hij één met de grauwe steen
waarin nog nachtvorst sluimert.waarin nog nachtvorst sluimert.
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An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

��������������������������������������
������	�
��������������������

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  

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

De Open Deur voert nu ook ‘Wandelgesprekken’
Vzw De Open Deur, 46 jaar geleden 
begonnen op de Lijnwaadmarkt 
en nu geruime tijd al gevestigd in 
de Pelgrimstraat 27, biedt gratis en 
anoniem een luisterend oor aan 
mensen die hier nood aan hebben. 
Je kan er terecht met je eenzaam-
heid, verdriet, rouw, twijfels, 
relatieproblemen, onrust …

 
Vóór cOVid-19 gebeurde dit dagelijks 
ter plekke van 14 tot 18 uur, ook ’s 
zaterdags. Maar door de coronacri-
sis kan men niet meer zomaar in de 
Pelgrimstraat 27 binnenlopen. Vele 
mensen in probleemsituaties heb-
ben meestal geen pc als afleiding of 
als communicatiemiddel en kunnen 
daartoe nu ook niet meer terecht 
in bibliotheken. Ze hebben nu ook 
minder kans om onder de mensen 
te komen. En vereenzaming leidt 
tot depressie. Daarom gebeurt al-
les nu telefonisch op het nummer 
03/233.62.73. 

 
Praat makkelijker
Wij belden zelf ook even met Bert 
Rouges, de coördinator van de vzw. 
BERT: We dachten dat de telefoon 
uitkomst zou bieden, makkelijker 
zou praten dan direct contact, maar 
soms is het eerder omgekeerd. Mis-
schien is een telefoon te anoniem? 
Wij missen trouwens ook de li-
chaamstaal en de gezichtsuitdruk-
kingen. Daarom organiseren we nu 
Wandelgesprekken in open lucht. 
Het praat makkelijker en oogcontact 
kan worden vermeden of opgezocht. 

Tijdens het wandelen is het alsof je 
ook innerlijk in beweging komt en 
het heeft een positief effect op je 
stemming en gedachten.

Last van tegenstrijdige berichten
BERT: Wij zijn geen therapeuten, 
maar luisteren op een inlevende ma-
nier. We laten soms ook stiltes 
toe om zaken naar boven 
te laten komen. Wanneer 
mensen omstandig hun 
hart kunnen luchten, 
hun probleem kunnen 
verwoorden, brengt dat 
dikwijls rust, wordt de 
problematiek helderder en 
liggen oplossingen meer voor 
de hand. Hen laten uitspreken en 
aandacht geven kan al voldoende 
zijn. Vaak kunnen ze dat niet in hun 
eigen midden, zonder familie of 
vrienden te bezwaren. Bij De Open 
Deur kan dat in alle anonimiteit en 
discretie, gratis, zonder afspraak en 
zonder wachtlijsten, wat elders vaak 
wel het geval is.

De mensen die ons bellen, zijn soms 
de draad kwijt en worden onzeker en 
gestrest door de talloze tegenstrijdi-
ge nieuwsberichten over het virus, 
de vaccins en de maatregelen. 

 
Overleven
BERT: De Open Deur werkt uitslui-
tend met vrijwilligers, momenteel 
een twintigtal, van wie sommigen al 
heel lang meedraaien. Jaarlijks wor-
den bijna 2 000 gesprekken gevoerd. 
Momenteel hebben we net vrijwilli-
gers genoeg, maar financieel wordt 
het steeds moeilijker om te overle-
ven, want er komen heel wat vaste 
kosten bij kijken. De basisopleiding 
van de vrijwilligers gebeurt tijdens 5 
volledige zaterdagen door professi-
onelen die moeten worden betaald. 
Dan is er nog de huishuur, elektri-

citeit, telefoon, nascholing 
en communicatie plus het 

gas, internet en druk-
werk. We worden als 
vrijwilligersorganisatie 
wel gesteund door de 

Vlaamse Gemeenschap, 
maar die steun is zeker 

niet toereikend om alle 
uitgaven te dekken. Daarvoor 

rekenen we op giften, maar ook dat 
wordt moeilijker, doordat onze do-
nateurs ouder worden en hun aantal 
vermindert. Naar de toekomst toe 
zullen we dus een beroep moeten 
kunnen doen op een nieuwe gene-
ratie. Op www.deopendeur.be vind 
je meer info over de werking van de 
vzw en over donaties. (GS)

Het werd 
toch nog een 
warme kerst 
in de wijk

Ondanks de maatregelen waren 
er tijdens de eindejaarsperiode 
toch enkele warme lichtpuntjes te 
beleven in onze wijk. 

Net voor Kerstmis zorgde de vzw 
Stuurgroep Sint-Andries ervoor 
dat dakloze Yoeri (van bij de Proxy 
Delhaize in de Nationalestraat) aan 
meubelen werd geholpen voor zijn 
pas van de stad gekregen apparte-
ment. Een oproep op de facebookpa-
gina van de Gazet van Sint-Andries 
bracht veel hulp op gang. 

425 vrijwilligers
Sant’Egidio uit de Kammenstraat 
dat traditiegetrouw daklozen, een-
zamen en kansarmen uitnodigt voor 
een groot kerstdiner in de Sint-Ca-
rolus Borromeuskerk, moest het 
dit jaar anders aan boord leggen. In 
plaats daarvan konden die mensen 
wegens de coronamaatregelen op 
kerstavond in kleine groepjes van 
een feestmaal genieten in het thuis-

lozenrestaurant Kamiano in 
de Lombardenstraat. Daarna 
vertrokken ze stelselmatig 
naar het Conscienceplein, 
waar ze in de Sint-Carolus 
Borromeuskerk kerstge-
schenken mochten ontvan-

gen. Gedurende de week van Kerst-
mis werden ook bezoeken gebracht 
aan woonzorg- en asielcentra, rust-
huizen en particuliere adressen van 
senioren en eenzame gezinnen. 425 
vrijwilligers maakten in totaal 4 171 
mensen blij, door de coronapande-
mie meer dan vorig jaar.

Studenten
Nico Volckeryck, voorzitter Stuur-
groep Sint-Andries: “Lokale winkels 
hebben zeep, douchegel en choco-
lade geschonken. Nadien volgden 
ook nog feestelijke confituurpotjes, 
speel- en snoepgoed in feestverpak-
king, badhanddoeken, deodorant en 
shampoo, scheerzeep en aftershave 
voor de mannen en parfum voor de 
vrouwen.”

Studenten Toegepaste Psycho-
logie van de Hogeschool Thomas 
More in de Kronenburgstraat bus-
ten in onze wijk 4 000 kerstkaarten 
van Zorgzame Straten. Hierover 
meer op pagina 5.

Een Sant’Egidiohulpkerstman maakt een 
kinderhart blij met speelgoed.
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In Sint-Andries kan je – op 
voetafstand – terecht bij 3 
voedingswinkels en 1 afhaal-
punt. Elke winkel hanteert 
zijn eigen filosofie om het 
assortiment samen te stellen.

Robuust (Reyndersstraat 2) is een 
verpakkingsvrije winkel. Hier vind 
je lokale en biologische producten 
in bulk. Je brengt een lege bokaal, 
fles, zak of doos mee naar de winkel, 
koopt steeds de juiste hoeveelheden 
en vermijdt onnodige plastic ver-
pakkingen. Op hun website www.
berobuust.com vind je het volledi-
ge assortiment. (dagelijks van 10 tot 
18.30 uur, zondag gesloten)

The Barn (Verlatstraat 10) is 
een permanente, overdekte markt 
met 100% biologische producten, 
aangeboden in bulk en aan eerlijke 
prijzen. Er wordt ruime aandacht be-
steed aan producenten die elke dag 
authentieke biologische producten 
kweken en produceren, er wordt 
voor duurzame projecten gekozen 
en de producenten krijgen gegaran-
deerd een stabiel inkomen. Op de 
website www.thebarn.bio/nl/ kan je 
kennismaken met de producenten 
en de producten die verkocht wor-
den in de winkel. (maandag, dins-

dag, woensdag en vrijdag van 10 tot 
19 uur; zaterdag van 10 tot 18 uur; 
zondag van 10 tot 16 uur; donderdag 
gesloten)

Strawberry Garden (Kam-
menstraat 66) opende in volle lock-
down en verkoopt zelf geteelde 
producten van de Hoogstraatse aard-
beienteler Steve Herrijgers. De aard-
beien worden ’s morgens geplukt 
en rond 11 uur zijn ze in de winkel te 
koop. Bij het kweken ervan worden 
duurzame technieken gehanteerd; 
bovendien is het een feit dat Belgi-
sche aardbeien toch al een kleinere 
watervoetafdruk hebben. Verder ver-
koopt men er fruit en groenten van 
eigen kweek. Voor de asperges staat 
men in de rij! Je kan er ook honing 
kopen van de bijen die ze in de serres 
uitzetten en de natuurlijke bestuivers 
zijn bij het telen van de aardbeien. Ze 
hebben geen website en zijn enkel te 
volgen op Facebook. (dagelijks van 11 
tot 18 uur, zondag gesloten)

Voedselteam Antwerpen Zuid met 
werking in Sint-Andries
Je kan ervoor kiezen om lid te wor-
den van een van de voedselteams 
die de korte keten in Vlaanderen 
promoten. Hun boeren hebben aan-
dacht voor de herkomst van hun 
grondstoffen en de biodiversiteit; 
bovendien beperken ze zoveel mo-
gelijk het verpakkingsmateriaal. 
Meer informatie hierover vind je in 
de vorige editie van deze krant! 

Als lid van een voedselteam kies 
je voor duurzame en kwaliteitsvol-
le voeding van dichtbij. Als je een 
proefbestelling wil plaatsen, bezoek 
dan de website www.voedselteams.
be en klik op Plaatsen van een proef-
bestelling. Smakelijk! (Sylvia)

Kl
im

aat
robu

ust

Uw mening telt 
en ook uw hulp 

is welkom!

De bewonersgroep Klimaat-
Robuust Sint-Andries presenteert 
regelmatig diverse projecten en 
ideeën om ons kritisch aan het 
denken te zetten.

Wil je als vrijwilliger actief 
meehelpen en letterlijk ‘een 
steen verleggen’ in onze wijk, 
dan kan je een mailtje sturen naar 
info@klimaatrobuust.eu of naar 
0476 21 98 17 bellen.

Voor meer info over alle activi-
teiten 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.

A’FAIR: gerecycleerd, lokaal en duurzaam
Na een proefperiode van 3 
maanden in de Steenhou-
wersvest bleek een doorstart 
in de Hoogstraat 40 zinvol. 
Atelier Felis, Crazyclage, 
Packmatters en OneHitWon-
der bundelden hun krachten 
om in een fysieke winkel hun 
verwezelijkingen te tonen.

Het is een aangename winkel 
geworden die zowel het en-
thousiasme als het verantwoor-
delijkheidsgevoel voor het 
milieu van Fien, Koen, Vincent 
en Eva uitstraalt. Op de tussen-
verdieping vind je een ruime 
keuze aan leren handtassen 
(gerecycleerd uit oude jassen), 
klein meubilair, unieke vintage 
kledij en accessoires. Gelijk-
vloers toont men hoogst ori-
ginele, prachtige juwelen en 
ook hangers met een simpele 

knikker (jeugdsentiment!), 
zorgvuldig gevat in een zil-
veren kroontje. De afdeling 
cosmetica en persoonlij-
ke hygiëne omvat lokale 
zeep, deodorant zonder 
plastic enz. Uit fineerhout 
(plakhout) dat in fabrieken 
dagelijks massaal wordt 
opgebrand, toveren ze 
armbanden met allerlei 
motieven. Extra aandacht 
is er ook voor de vervuilen-
de koffiepads en -cups. Een 
alternatief hiervoor kan 
nu zelf met gemalen koffie 
worden gevuld en is dus 
herbruikbaar. Oude koffie-
koppen worden opnieuw 
gebruikt als kaarsen, opge-
sierd met gedroogde bloe-
men. Tenslotte worden 
nog meer leuke maar duur-
zame huis-, tuin-, keuken- 

en interieurproducten verkocht. 
Voor geschenken in alle prijsklassen 
waarmee je verrassend origineel uit 
de hoek kan komen, is dit de uitgele-
zen plek. De winkel biedt meer dan 
de uitstalramen doen vermoeden.

Enige schroom dat je tijdens de 
huidige maatregelen zonder iets te 
kopen zou moeten buiten stappen? 
De vintage ogende postkaarten van 
Fabrique Bakelite (1,50 euro) met be-
kende Antwerpse gebouwen komen 
altijd van pas. De gepassioneerde 
rondleiding krijg je erbovenop. Bo-
vendien is er nog een apart historisch 
weetje: in dit pand heeft bakker Louis 
Janssen in 1912 het wereldberoemde 
snoepje Napoleon uitgevonden. De 
website staat nog in de steigers, maar 
A’fair is reeds als @Afair_Antwerpen 
te volgen op instagram. En op www.
antwerpstalent.be tonen de diverse 
Antwerpse duurzame en kleinscha-
lige creatievelingen hun creaties.  
A’fair is open van woensdag tot en 
met zondag van 11 tot 18 uur.
(Guido)

Coronagewijs, van links naar rechts, de initiatief-
nemers Fien, Koen, Vincent en Eva.

Korte ketens op 
voetafstand in onze wijk
Lekker en duurzaam eten

Onze landbouw wordt volledig 
verstoord door wereldwijde in- en 
uitvoer. Handelswaren komen 
massaal binnen en landbouwpro-
ducten verlaten het land, soms 
zelfs dezelfde, terwijl er rond elke 
Belgische stad talloze kleinschalige 
landbouwbedrijven zijn die amper 
het hoofd boven water kunnen 
houden.

De overheid en de grote landbouw-
bedrijven zijn fier op de hoogtech-
nologische productiesystemen voor 
de wereldmarkt, maar dit intensieve 
landbouwsysteem is niet duurzaam, 
noch voor het milieu noch voor de 
maatschappij. Met de winst van de 
grootdistributeurs kunnen de ceO’s 
een tweede jacht kopen. Wanneer 
u lokaal geproduceerde producten 
koopt (korte keten), zijn ze vers en 
kan het lokale landbouwersgezin 
een extraatje spenderen aan bv. een 
nieuwe laptop voor school.

Slierten vrachtwagens
Fruit en groenten die de halve we-
reld hebben rondgereisd, rijpen in de 
containers zonder zonlicht en wor-
den bestraald of bewerkt met gas om 
vers te blijven. Diepvriesproducten 
vereisen onderweg extra energie en 
worden dan in de haven nog eens in 
speciale koelcellen bewaard. Wist 
je dat een conservenblik tomaten-
soep met balletjes al gauw 32 000 km 
heeft afgelegd? Frankrijk voerde in 
1999 liefst 3 515 miljoen ton melk uit, 
maar … in datzelfde jaar werd ook 
1 641 miljoen ton melk ingevoerd. 
1 kg ananas uit Ghana zorgt voor 5 kg 
cO2-uitstoot en we importeren er in 
België wekelijks 100 000 (www.sus-
tainablefootprint.org). Erger je je ook 
zo op de autosnelweg aan de slierten 
vrachtwagens? Hoogstwaarschijnlijk 
zit daar die ananas, melk en/of toma-
tensoep met balletjes in.

Van de andere kant van de wereld
Door monocultuur raken landbouw-
gronden uitgeput en meststoffen-
verbruik vervuilt de bodem en het 
grondwater. Voedsel wordt met 
grote winst verhandeld en een groot 
deel van de producten belandt zelfs 
op de afvalberg. Door de grote schaal 
waarop geproduceerd wordt, zijn 
bovendien al vele kleine (familie)
boerderijen verdwenen. Een funda-
mentele verandering van het voed-
selsysteem is noodzakelijk! 

In plaats van voedsel te eten dat 
van de andere kant van de wereld 
komt, kan men kiezen voor het aan-
bod uit de korte keten. Die kent heel 

wat vormen: groenten, fruit, aardap-
pelen, vlees, zuivel, eieren, bloemen 
en zelfs vis worden op de (boeren)
markt, in hoevewinkels op de boer-
derij, via een voedselteam (zie een 
vorig artikel in de Gazet van Sint-An-
dries) of via een groenteabonnement 
verkocht. Er zijn ook verkooppunten 
zoals automaten, zelfoogst- en pluk-
boerderijen en buurderijen (www.
boerenenburen.be).

4 verschillende verpakkingen
Het voedsel uit de korte keten pas-
seert weinig tussenschakels en komt 
dus via de kortste weg van bij de boer 
rechtstreeks op je bord terecht. Dit is 
kostenbesparend en de boer krijgt 
een eerlijkere prijs voor zijn produc-
ten. Ook het klimaat wordt gespaard 
en de impact op het milieu is aan-
zienlijk kleiner dan in de reguliere 
supermarkten, doordat transport en 
verpakkingsmateriaal tot een mini-
mum worden beperkt. Verpakking! 
Al ooit bij stil gestaan dat koekjes 
uit de warenhuizen soms 4 verschil-
lende verpakkingen boven mekaar 
hebben? Daarenboven bevatten ze 
allerlei bewaarmiddelen, zodat ze 
abnormaal lang houdbaar blijven. 
Koekjes uit de korte keten haal je in 
de winkel gewoon uit de pot, alsof je 
ze zelf hebt gebakken.

Week van de Korte Keten 2021
KlimaatRobuust Sint-Andries pleit 
ervoor om de afstand tussen pro-
ductie en consumptie te verkorten. 
Daarom stimuleert en ondersteunt 
zij de voedselvoorziening met een 
korte keten waarbij woorden zoals 
‘kleinschaligheid’ en ‘lokaal’ belang-
rijke termen zijn.

Het is noodzakelijk om consu-
menten en producenten opnieuw 
dichter bij mekaar te brengen. De 
boerenmarkten in de wijk waren 
hiervan een mooi voorbeeld, maar 
door het wegvallen van subsidies 
werd het concept opgeborgen.

Wij blijven weliswaar zoeken 
naar mogelijkheden om de boeren 
en lokale producenten opnieuw 
naar onze wijk te brengen. Boven-
dien moeten we samen zoeken naar 
een systeem dat ervoor zorgt dat er 
voor iedereen in deze wijk verse, 
goedkope en gifvrije groenten zijn.

De datum van de Week van de 
Korte Keten 2021 is bekend. Van 15 
tot 23 mei kan je in heel Vlaanderen 
deelnemen aan allerlei activiteiten 
die verband houden met de korte 
keten. Hou onze facebookpagina 
KlimaatRobuust Sint-Andries in de 
gaten voor meer informatie! (Sylvia)

Weet wat je eet
En waar het vandaan komt

Vleesconsumptie 
versus waterverbruik

Voor 1 kilo varkensvlees bij de 
slager is 5 kilo graan nodig en 
6 000 liter water.

In 2016 zijn in België alleen al 
11 miljoen varkens geslacht. Van 
een volwassen varken wordt ge-
middeld 60 kilo vlees geconsu-
meerd. Voor 60 kilo vlees (1 var-
ken) heb je dus 300 kilo granen en 
360 000 liter water nodig.

Om 1 kilo rundvlees te produ-
ceren is 15  500 liter water nodig in 
de intensieve veeteelt. Je bespaart 
meer water door 1 kilo rundvlees 
minder te eten dan door een heel 
jaar lang te douchen!
Uit Optimale Immuniteit van dr. 
Rudy Proesmans (2021 Man-
teau/Standaard Uitgeverij België 
nv), verkrijgbaar bij onze lokale 
ondernemer Boekhandel Stad 
Leest, Oudaan 18. 

Doe mee!

FOTO’S JAN STES
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Antwerp Smart Zone breidt uit naar Antwerp Living Labs 

“Bedankt, buurtbewoner!”
“De uitbouw van de Antwerp Smart Zone was mede mogelijk dankzij de 
inbreng en de medewerking van de inwoners uit de Sint-Andrieswijk. 
En daarvoor wil ik namens stad Antwerpen en imec iedereen uitdrukkelijk 
bedanken”, zegt schepen voor innovatie Claude Marinower.

Slimme stad 

In 2017 sloegen de stad Antwerpen en 
onderzoekscentrum imec de handen in 
elkaar om een nieuw project rond slimme 
toepassingen op te starten. De ambitie 
was om Antwerpen om te vormen tot 
een van de grootste proeftuinen van 
Europa waarin nieuwe technologieën 
werden uitgetest. Zo wordt Antwerpen 
een slimme stad. Het klinkt evident, maar 
wat betekent dat? In een slimme stad is 
het verkeer veiliger, de openbare ruimte 
is er schoner en het openbaar vervoer 
is e  ciënter, dankzij het gebruik van 
technologie. Hoe komen we telkens een 
stap dichter bij deze doelen?

De Sint-Andrieswijk werd de eerste 
proeftuin of ‘Living Lab’ van Antwerpen 
en kreeg de naam Antwerp Smart Zone. 
Verschillende projecten rond slimme 
sensoren en draadloze systemen werden 
er getest. Projecten als hitteverklikker, 
veilig oversteken en slimme verlichting 
zijn slechts enkele voorbeelden die 
inzetbaar zijn in veel steden.

Samen met bewoners 
van Sint-Andries

Het is geen toeval dat Sint-Andries werd 
gekozen als eerste Living Lab. Het is de 
perfecte afspiegeling van een grootstad 
op een klein oppervlak. Een ideale kopie 
van de stad om de verschillende projecten 
uit te testen in een echte leefomgeving.

De maandelijkse wijkvergadering 
van stuurgroep Sint-Andries werd 
een belangrijk moment van overleg 
met de bewoners van Sint-Andries. 
Vertegenwoordigers van stad Antwerpen 
en imec woonden deze vergadering 
regelmatig bij om nieuwe projecten voor 
te stellen en te luisteren naar de feedback 
van de bewoners.

Proefprojecten lopen niet altijd zoals 
gepland. En daarom moest er meermaals, 
dankzij de inbreng van de bewoners, 
worden bijgestuurd. Het is een belangrijk 
aandachtspunt voor toekomstige 
projecten.

Vandaag nog toekomstmuziek, 
later doodnormaal

Vorig jaar startte Youri Segers als chef 
digitale strategie bij Stad Antwerpen.  
“Om Antwerpen voor te bereiden 
op de toekomst, moeten we nu 
Antwerpenaars op de eerste plaats zetten. 

Wat zijn Antwerp
 Living Labs?

Living Lab is de naam voor een 
testgebied of proeftuin waarin 
verschillende partijen innovatieve 
experimenten uitvoeren. De 
projecten worden uitgetest in een 
echte omgeving. Hierdoor kan men 
e� ectief nagaan wat de impact is 
op de omwonenden. Zo creëerden 
stad Antwerpen en imec de Sint-
Andrieswijk als eerste Living Lab in 
Antwerpen. Die Living Lab kreeg de 
naam Antwerp Smart Zone. Antwerp 
Living Labs is de verzamelnaam van 
meerdere Living Labs in Antwerpen.

De Antwerpenaar is onze klant, alsook 
bezoekers, bedrijven,…   voor hen werken 
we bij stad Antwerpen aan innovatieve 
en digitale oplossingen. Door Living Labs 
te maken op verschillende plaatsen in 
de stad ontdekken we wat technologie 
concreet voor onze klant kan betekenen, 
vandaag al en in de toekomst. Want wat 
vandaag futuristisch lijkt, is doodnormaal 
binnen 10 jaar”, zegt Youri Segers.
Een concreet voorbeeld hiervan is de 
verkeerslichten met een aftelfunctie. Dat 
aantal groeit in de stad. De kans dat ook 
andere toepassingen de komende jaren 
opduiken, is reëel. 

Actieve rol voor Sint-Andries

“Dankzij de positieve evaluatie van 
Antwerp Smart Zone Sint-Andries 
sloten we samen met imec een tweede 
samenwerkingsakkoord af,” zegt schepen 
voor innovatie Claude Marinower. 
“Hiermee verlengden we ons engagement 
om verder te werken aan innovaties die 
onderzoeken hoe een bruisend stadsleven 
kan worden gebalanceerd met de nodige 
rust voor bewoners en hoe inzichten uit 
data kunnen bijdragen aan een vlottere 
mobiliteit, enzovoort. Sint-Andries is hier 
de pionier, maar naar aanleiding van het 
succes worden extra Living Labs opgestart 
in andere stadswijken. In eerste instantie 
gaat het om de universiteitsbuurt en de 
omgeving van de Groenplaats.” 

Innovatieprojecten 
in Sint-Andries

Veilig oversteken
Dit project onderzocht het 
oversteekgedrag van voetgangers 
op basis van tellingen door slimme 
camera’s. Voetgangers werden 
aangemoedigd om het rode licht 
niet te negeren. Om het wachten 
aangenamer te maken, toonden 
schermen quizvragen en het aantal 
overstekers bij groen licht.

Tijdmachine Sint-Andries
Dankzij deze app kunnen bewoners 
aan de hand van hun smartphone 
terugkeren in de tijd. A� ankelijk 
van de locatie zien ze oude foto’s, 
schilderijen, gravures, archiefstukken 
enzovoort.

Klimaatadaptatie
Dit project onderzocht of ‘augmented 
reality’ of een digitaal spel het 
bewustzijn rond klimaatverandering 
kan vergroten.

Slimme verlichting
Dit project onderzocht hoe sensoren, 
camera’s en weerstations dynamisch 
de verlichting kunnen aansturen. 
Daarnaast wou dit project straten 
optimaal verlichten op maat van 
de gebruikers. Hiervoor werden 
bewegingssensoren geplaatst die 
registreren wanneer er voetgangers of 
ander verkeer door de straat komt.

Drones4Antwerp
Dit project onderzocht of de 
hulpdiensten automatische drones 
kunnen inzetten tijdens interventies 
en acties. Nog voor hulpdiensten ter 
plaatse kwamen, waren al relevante 
beelden van het incident beschikbaar.

Hitteverklikker
In dit project leverde toegankelijke 
technologie tijdsgebonden info en 
hittevoorspellingen aan ouderen, 
mantelzorgers en zorgverstrekkers 
tijdens een hittegolf.

CityFlows
In dit project brengt imec 
alle beschikbare data rond 
mobiliteitsstromen van voetgangers, 
fi etsers en auto’s samen. Zo kan men 
voorspellingen maken over waar 
en wanneer drukte en fi les kunnen 
ontstaan. En kan men snel ingrijpen 
wanneer dit nodig is. Dit onderzoek 
loopt tot 2022.

Meer info over alle projecten op:
www.antwerpen.be/innovatie
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