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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 !

300 tasjes met info over lokale orga-
nisaties die mee hun schouders zetten 
onder het project Zorgzame Straten, 
vonden hun weg naar geïnteresseerde 
wijkbewoners.

Zotte Rik, de reus uit onze wijk, was er 
ook graag bij.

Verfraai onze wijk met één muisklik
Zorgame 
Straten, 
een lokale 
organi-
satie die 

verankerd is in onze wijk, heeft een 
project bij de Burgerbegroting inge-
diend. Jaarlijks wordt 1,4 miljoen 
euro verdeeld over een 100-tal 
projecten.

In april hebben de bewoners van 
het district Antwerpen beslist over 
welke thema’s de budgetten worden 
verdeeld (sociaal contact, vergroe-
ning, mobiliteit, milieu, jeugdwerk, 
fietsvriendelijke straten …). Indien 
ze worden gekozen, kunnen ze in 
2022 worden uitgevoerd. Tot 25 sep-
tember kan je stemmen aan welke 
projecten een budget zal worden 
toegekend om ze daadwerkelijk uit 
te voeren. Voor onze wijk is één op-
vallende project ingediend.

Waar vind je het?
Ga naar de website www.burger-
begroting.be en tik in het zoekveld 
(via het vergrootglas rechts 
bovenaan) voor het project 
Zorgzame Straten Zorgzame 
wijk. Daar kan je online met 
één muisklik op dit project 
stemmen.

Doe het nu meteen, voor-
dat je het vergeet. Zo draag 
je ertoe bij dat onze wijk nog 
toffer en gezelliger wordt.

Voor het project Klimaat-
Robuust Sint-Andries was er 
meer budget dan er projec-
ten waren, zodat het reeds is 
goedgekeurd.

Voor wie het van dichtbij 
wil meemaken, is er op zon-
dag 26 september het live 
Burgerbegrotingfestival in 
zaal Horta, Hopland 2. Om 
10.30 uur wordt er over ons 

project gestemd. Op de website van 
de Burgerbegroting vind je alle info 
over het festival.

Veel vraag naar Zorgzame Straten  
op wijkfeest Sint-Anders
Wijkfeest Sint-anderS was een 
succes als opstart van het project 
Zorgzame Straten op de Sint-An-
driesplaats. 300 tasjes met info over 
Zorgzame Straten en de samenwer-
kende organisaties vonden hun weg 
naar zeer geïnteresseerde bezoe-
kers. Er werden heel wat namen en 
adressen genoteerd van mensen die 
zich graag willen engageren of op 
de hoogte willen blijven. De vrijwil-
ligers in de infotentjes ontmoetten 
ook mensen die al zorgzaam bezig 
zijn met hun buren en het fijn von-
den om dit eens onder de aandacht 
te brengen. Anderen vertelden ver-

halen over mensen met zorgnoden 
en gaven tips en adressen. Er kwa-
men ook veel vragen van bewo-
ners zelf voor wie een kleine hulp 
van buren (boodschappen doen, 
postpakketje aannemen, op de kat 
letten, planten water geven, een 
wandelingetje maken) een wereld 
van verschil zou kunnen maken. 
Nieuwkomers in de wijk vonden het 
een hartverwarmend initiatief om 
hun buren te leren kennen, want 
mekaar leren kennen is de eerste 
stap naar hulp om mekaars leven 
aangenamer te maken. De kinderen 
konden zich amuseren met stoep-

krijt en fijne verhalen. Tot slot was 
er een schoonheidswedstrijd waar-
op de ‘schoonste mannenbenen van 
Sint-Andries’ werden verkozen. Het 
was een heel boeiende dag. De zon 
en ook onze reus Zotte Rik waren 
van de partij. 
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Sint-Andries wil een zorgzame buurt zijn. Met veel aandacht voor elkaar.

Groot wijkfeest op moederkesdag
15 augustus is het feest in Sint-Andries

een initiatief van KlimaatRobuust Sint-Andries in samenwerking met verschillende organisaties

Wil je helpen? mail dan naar info@klimaatrobuust.eu
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Sint-Andries wil een zorgzame buurt zijn. Met veel aandacht voor elkaar.

Steun onze Zorgzame Wijk en stem
hiervoor op www.burgerbegroting.be

Je kan nog stemmen tot 25 september

Dank zij uw stem maakt Zorgzame Wijk kans op een mooie subsidie
Op 26 september is er dan het Burgerbegrotingsfestival in zaal Horta, Hopland 2

Om 10.30 uur komt ons thema ‘Ontmoeten in de buurt’ ter stemming

Naast tal van muziekoptredens, een rondgang van Zotte Rik, de reus van 
Sint-Andries, Mexican Brunch, workshops van KlimaatRobuust Sint-Andries, 
een rommelmarkt, liveoptredens van The Phistels, jazztrio Lukas Somers, 
Hendrik Lasure en Daniel Jenkers, was er ook de verkiezing van De Schoonste 
mannenbenen van Sint-Andries.

De eerste prijs, een weekend Ibiza (in werkelijkheid een roze Borat-zwem-
pak) ging naar André Savecef (2e van rechts). Tweede werd Kenny Van Loock 
(uiterst rechts) met als prijs een weekend Wenen (eigenlijk een kilo ajuin). En 
derde werd Paul Goes (in het midden naast presentatrice Tallulah) met een 
weekend Zeeland (uiteindelijk een kilo mosselen).

de schoonste van Sint-Andries

Mannenbenen…
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VAN ’T STRAAT GEPLUKT

Rosy Vervliet gaat wekelijks naar de 
bibliotheek

Had ooit een café op de Turnhoutsebaan en in Be-
nidorm, woonde nadien op Linkeroever en ver-
huisde – na lang zoeken in de wijk die ze al goed 
kende – zes jaar geleden naar de Rijke Beukelaar-
straat, een straat als geen ander. Iedereen kent er 
iedereen en staat er altijd klaar om te helpen wan-
neer nodig. Ze bezoekt wekelijks de bibliotheek, 
want ze leest graag boeken over spiritualiteit, 
Egypte, Atlantis, Erich von Däniken … Ze schil-
derde veel stadsgezichten, maar is ermee gestopt 
wegens te weinig ruimte in haar appartement en 
ook een beetje reuma en artrose. Sinds drie jaar 
werkt ze als enthousiaste vrijwilligster in de cafe-

taria van dienstencentrum De Oever 
in de Lange Riddersstraat, waardoor 
ze heel veel mensen heeft leren ken-
nen. Heeft al 20 jaar een computer 
die permanent aan staat voor online 
spelletjes en Facebook. Via die spel-
letjes heeft ze nu al zo’n achthonderd 
vrienden op Facebook. Het valt haar 
steeds op hoeveel er in de wijk is te 
doen. Haar lievelingsrecept is scam-
pi’s, liefst met looksaus.

Jozef Janssen (88) beleeft na 83 jaar z’n 
jeugddroom

Was o.a. bakker in Bilzen en kwam acht jaar gele-
den, via de buurvrouw van een leverancier van 
bakmachines in Deurne, terecht in WzC Huize-
ken van Nazareth in de Sint-Antoniusstraat. Z’n 
dagen zijn goed gevuld. Hij staat op om 5.30 uur. 
Dan wassen, aankleden en kleuren tot het ontbijt. 
Tijdens de maaltijden helpt hij medebewoners 
en hij draagt de kranten rond. Doet graag mee 
aan bingo en soms, als hij zich fit voelt, netbal. 
’s Avonds kijkt hij naar Buurtpolitie en Blokken 
en om 8 uur naar bed. Dagelijks doet hij z’n toer 
langs de Nationalestraat en de Kammenstraat en 
af en toe met de tram naar Linkeroever. Als kind 
van vijf was hij verslingerd op kleurboeken, maar 
hij kreeg er tot z’n groot verdriet slechts eentje. 

De oorlog was net begonnen. Kristel, animatiebegeleidster, en Greetje, ver-
antwoordelijke eLa (ergo-logo-animatie) vonden voor hem inkleurboeken 
en zo kan hij nu, na 83 jaar, eindelijk dagelijks z’n passie voluit beleven.

FOTO’S: JAN STES
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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 exemplaren.

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

Redactie: 
Guido Sanders (eindredactie),  
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, heem-
kundige kring Sint-Andrieskwartier 
Herleeft, Sofie van ’t Stad Leest, Paul 
Struyf, Ann Van de Peer, Marijke Van 
Horebeeck, Walter Van den Bulck, Rik 
Van Gansbeke, Anja Van Heuckelom, 
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 (niet in 
december): telkens om 20 u. Om 19 u. 
is er de vergadering van de Straatan-
tennes in aanwezigheid van politie 
en buurt toezicht. We houden je op de 
hoogte. Info: nico.volckeryck@telenet.
be 0496 25 97 45

Adverteer in de Gazet
Contacteer paul1struyf@gmail.com  
of nico.volckeryck@telenet.be. 
Verschijnt vier keer per jaar.

Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
Artikels en activiteiten van verenigin-
gen voor krant nr. 112 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
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Zijn we er allemaal weer helemaal 
bij? Het heeft er op dit moment 
de schijn van dat het normale 
leven stilaan kan hervatten. 
We moeten opnieuw 
opstaan uit anderhalf 
jaar lethargie, want er 
is meer dan genoeg 
te doen. Het project 
Zorgzame Straten 
is opgestart en werd 
warm ontvangen door 
de wijk. Zorgzaamheid 
leeft in Sint-Andries. Lees 
het artikel maar op de voorpagina. 
Het was de eerste keer dat we nog 
eens een wijkfeest konden orga-
niseren. We zijn nu weer allemaal 
samen … om de mouwen op te 
stropen en mee te werken aan de 
initiatieven die werden voorgesteld 
in dit en het vorige nummer (nog 
online te lezen) van onze gazet.

Het project Zorgzame Straten komt 
op het juiste moment, als tegengif 
tegen de toenemende verruwing 

van de maatschappij. Het Mechel-
seplein en de vernieuwde Schel-
dekaaien zijn hotspots geworden 
waar dronkenschap, lawaaiover-
last, te luide muziek, wildplassen 
en sluikstort het nieuwe normaal 
blijken te zijn. ’s Nachts, wanneer 
de feestvierders weer naar huis 
gaan, wordt onze wijk regelmatig 
opgeschrikt door vandalisme. Op 
een vrijdagavond bv. werd onlangs 
een spoor van vernieling getrokken 
door de straten: planten werden uit 
hun bakken gerukt en de autorui-
ten van drie wagens werden stuk 
geslagen. Drie jongeren probeerden 

zelfs een fietser tegen de grond te 
gooien. Toen de drie er door 

een alerte getuige op wer-
den aangesproken, kozen 
ze laf het hazenpad. ’t Is 
triest, maar hier passen 
enkel een hard optreden 

van de politie en de waak-
zaamheid van de bewo-

ners. De stilaan verworven 
vrijheid wordt door sommigen 

verkeerd begrepen als een vrijgelei-
de voor overdreven en totaal mis-
plaatst gedrag. 

Straten als lappendekens
Op pagina 7 van deze wijkkrant doet 
KlimaatRobuust Sint-Andries een 
oproep voor betere trottoirs, zodat 
iedereen, vooral ook de senioren, 
zonder val- of struikelrisico’s buiten 
kunnen komen. We verwelkomen 
dan ook van harte de nieuwe sche-
pen Erica Caluwaerts die de vinger 
op de wonde legt en komaf wil ma-
ken met straten die er als lappende-
kens bij liggen. Het toppunt is wel 
de Hoogstraat! De aanblik van de 
verschillende soorten straatbedek-
king alleen al doet je duizelen en 
struikelen. Nutsbedrijven laten ook 
dikwijls hun rommel, zoals bouw-
materialen, zandhopen en signali-
satieborden wekenlang achter. Een 
grondige aanpak is welkom. 

Denken we ook eens om de 
straatvrijwilligers die zich dagelijks 
inzetten om de straten proper te 
houden en sluikstort op te ruimen. 
Het is voor hen nu vaak dweilen 
met de kraan open. Gelukkig zijn er 
de Straatantennes die elke laatste 
woensdag van de maand, vooraf-
gaand aan de bewonersvergade-
ring van 20 uur, om 19 uur in het 
coStA samenkomen. De Stuurgroep 
Sint-Andries punt er samen met het 

wijkteam van de politie alle hinder-
lijke problemen af. 

Munthof
Maar er is ook goed nieuws. We zijn 
blij dat we de jarenlange expertise 
van de Stuurgroep Sint-Andries kun-
nen delen met de nieuwe buurtver-
eniging van het Sint-Jansplein. Een 
leuke buurt om in te wonen creëer je 
inderdaad samen met de bewoners, 
de stad, het district, de politie, een 
buurtregisseur, alsook met de amb-
tenaren en politici. De buurt was blij 
met onze jarenlange ervaring.

En dan is er de aanwinst van een 
nieuw kunstwerk op het Munthof: 
een hedendaags barok beeld van de 
in Antwerpen wonende Amerikaan-
se kunstenares Tramaine de Senna. 
De Stuurgroep Sint-Andries werd 
door de stad en het district nauw be-
trokken bij de keuze. 

Het is nu nog afwachten wan-
neer de jeugdherberg Pulcinella op 
het Bogaardeplein er werk van gaat 
maken om – volgens decreet! – een 
bepaald percentage van het bouw-
budget opnieuw te besteden aan een 
kunstwerk.

Ook het ModeMuseum gaat weer 
open en uiteraard is dat iets om te 
vieren. Toch een gouden tip aan de 
stad: indien er nog eens een sluiting 
komt voor een lange renovatie, zorg 
dan voor alternatieven, want het 
slagveld rond het MoMu oogde niet 
fraai. Alle handelszaken die destijds 
hadden geïnvesteerd om dicht bij 
het MoMu te kunnen openen, zijn 
ondertussen over de kop gegaan 
wegens het wegblijven van de in-
ternationale modescene. Je kan de 
schuld ook bij COVid-19 leggen dat 
daar nu zoveel winkels dicht zijn, 
maar geef toe, de Kammenstraat die 
niet in een hoger segment ligt, maar 
minder afhangt van de fashionis-
ta’s, heeft hier blijkbaar toch min-
der last van gehad. 

Tenslotte als kers op de taart … 
Vanuit het MoMu werd ons altijd 
verteld dat de ontsluiting van de 
permanente collectie de reden was 
waarom Princess moest verdwij-
nen. Maar i.p.v. een mooie en open 
gelijkvloerse tentoonstelling langs 
de straatzijde krijgen we daar nu een 
restaurant in de plaats, als concur-
rentie voor onze lokale horecaon-
dernemers.
(Nico Volckeryck, voorzitter  
vzw Stuurgroep Sint-Andries)

Tijd om de 
mouwen op 
te stropen

Mor wa is dat. Den twiede zomer, 
vanheir da we prijs emme. Der was 
giene Habbedink en kon oep man 
kin kloppe toeng dak mosselen 
wou gon ete veur den Stien-Ouwer. 
Ne mensch zou veur minder van 
zen mellek zen.

Algoe da t-er wa dinges zen die 
wel ware zoe gelak verleje jare. 
Wade dan wel gien zuute recepse 
oep man gou jaarfeest, ge kost deze 
zomer wel oepternief eun over-
dousis krijge van de zuute geur van 
de lindeboemen. De boeme oep 
ongs plain deje wer goe de moei-
te oem iel de waik oem te toevere 
tot-ien groet thee-brasserie. Die 
van ier bove bleef mor water oep-
giete. De bloemekes viele daardeur 
ni doed van den deurst, mor ‘trop 
is teveul’ zei-ten weurstendraaier 
van wellier.

Aloewel da-t-us gien goei weer 
was, de tomatte kwiekte nie goe, 
de terrasse dorrentegen … De trot-
toirs (lantoors, voer de ocra’s onder 
ongs) zen oep soemmegste plötse 
ielemol overwoekerd en gebarik-
kadeerd meh stoele en tafels. Ik 
vroeg oem wat plöts te make zodak 
deur kon. Kwam der toeng toch 
iniens ne wind oepsteken, veural 
vanveur.

Der was oek nog nieve wijn in 
au zakke. ’t Groete waikfiest van de 
veuftiengde augustus kende zan-
ne zoveulste revival. Iel der strate 
zette unnen roemel oep ’t straat 

zonder da’s ze eun 
gasboete riskeerde. 
Der ware kraamkes 
oep ’t plain en de 
café’s deje un stinkende best oem 
eun kelante te pampere. Plezante 
spellekes ware oek terug van noet 
ni weggewest; da ne vengt nog 
ies meh zan scheunste bloete be-
nen deur de waik kon paraderen 
zonder da de bure as zot nor unne 
noedtelefon liepe oem de Gunter 
te belle. 

Na da’k ad ston sjauwele meh 
den Lange Wapper, em-mek nen 
tellefric gon bestelle. Na ziene kik 
olle allomol zing gelak eun koei 
neur nen trein. Wa zee-t-ien na 
wer? Awel, ’k gon dikkels oep de 
kaaije eu wandelingeske placere 
en eun teraske doeng. Lange Wap-
per wist ma te vertellen da-ter bin-
nenkeurt eun autostraat deur ongs 
waik go lope. De kaaije weure eun 
kruising van den Boemse Stienweg 
en eun Gruyère-Ringland-light. 
Lange sleuven goan ongs waik af-
damme van ’t Scheld meh ier en 
daar een overkapping meh gate 
weroep nen Zwitserse gatekees 
sjaloes oep zou zen. En oemda kik 
gere wil blijve wandelen ont Scheld 
gonnek dus nen tellefric laten pla-
ceren zoeda kik levend en zonder 
man broek te verliezen over de 
Boemse slotgracht ger-raak.

Olle Neus

Boemse Stienweg ont Scheld
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Kronenburgstraat 58-68 | Antwerpen
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Duurzame hogeschool
organiseert Zero Waste
activiteiten

 Campus National engageert zich en stelt zijn deuren open voor wijkbewoners 

voor een babbel, een gazet, een kof�e, een boek, een lokaal, een idee …

Iedereen welkom!

Campus National, Kronenburgstraat 58-68, 2000 Antwerpen

Gratis! (no show fee van 5 euro)

Inschrijven: campus.national@thomasmore.be of 03 241 08 06

4 oktober – Zero Waste infosessie door Veerle Colle

13 oktober – Zero Waste workshop, thema Voeding ism de Groene Stadshut

27 oktober – Zero Waste workshop, thema Papier ism de Groene Stadshut

……………. – Zero Waste workshop, thema Textiel ism Kringwinkel Antwerpen, 

EDITO

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

http://www.gazetvansintandries.be
mailto:info%40anthologie.be?subject=
http://www.anthologie.be
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LOKAAL - TRADITIE - AMBACHT

WWW.JESPERSKOFFIE.BE
Online bestellen - Afhalen Tunnelapotheek - Thuisbezorging | Vul kortingscode ANDRIES in en ontvang een zoete attentie

FOTO: TOM JESPERS

Een plek die geschiedenis uit-
ademt, wordt na de restauratie van 
AG VESPA een ware extra blikvanger 
voor de Sint-Andrieswijk. Binnen-
kort kunnen we ervan mee genie-
ten, omdat het gebouw ook publiek 
toegankelijk wordt met gemengde 
activiteiten zoals horeca en handel. 
Zo vindt het net als vroeger zijn 
functies terug!

1576: Antwerpen valt ten prooi aan 
de Spaanse Furie en duizenden 
Spaanse soldaten zetten gedurende 
drie waanzinnige dagen van woede 
en moorden ook de Kloosterstraat in 
lichterlaaie. Van het oorspronkelijke 
Mercator-Orteliushuis schiet maar 
weinig over. Er zouden nog kelder-
restanten van die eerste bebouwing 
onder de straat liggen. Het werd vol-
ledig heropgebouwd, maar dan wel 
volgens de nieuwe rooilijn.

Wat we nu zien, dateert van de 
heropbouw en toont als voorgevel 
een imposante laat 16de-eeuwse 
lijstgevel met een vroegbarokke in-
kompoort. Op de binnenplaats merk 
je dat één gevel afwijkt en in Lode-
wijk XiV-stijl is opgetrokken. Deze 
vleugel geeft ook toegang tot een 
achterliggende stadstuin, waarbij de 
tuinzijde streng classicistisch opge-
bouwd werd in bak- en natuursteen.

De naam van het huis zou je doen 
vermoeden dat hier grootse din-
gen gebeurden op het vlak van de 
cartografie, maar Mercator en Or-
telius hebben hier nooit gewoond 
of gewerkt. Hun naam werd enkel 
ontleend als knipoog naar twee be-
kende Antwerpenaren uit die tijd. 

Ortelius woonde wel enkele huizen 
verder, waar nu de Musicaschool ge-
legen is. Met wat fantasie zie je beide 
heren door de Kloosterstraat slente-
ren, terwijl ze hun onconven-
tionele ideeën uitwisselen. 
(voor de liefhebbers: Het 
boek van Jeroen Olys-
laegers ‘Wildevrouw’ 
brengt je terug naar 
de tijd van Ortelius en 
Bruegel.)

Wel woonden hier 
kooplui en magistraten van 
niveau: gewichtige handelaars, on-
dernemers en juristen namen hun 
intrek in het toen in vier woningen 
verdeelde pand. Pas in 1619 werden 
de huizen tot één geheel samen-
gevoegd, al werd het nog steeds in 
delen onderverhuurd. Toen Alexan-
der Farnese in 1585 de stad innam, 
bracht dit een ware kapitaalvlucht 

en volksverhuizing naar het noor-
den teweeg, waardoor de bevolking 
van de stad halveerde. Dit zorgde 
ervoor dat er minder woningen no-

dig waren en dat veel panden 
werden samengevoegd.

In 1830, tijdens de 
Belgische Revolutie, 
kreeg de Kloosterstraat 
het weer hard te verdu-
ren. Doordat Napoleon 

in de tegenovergelegen 
Sint-Michielsabdij enkele 

decennia eerder een entrepot, 
arsenaal en gevangenis had onder-
gebracht, viel die ten prooi aan zwa-
re bombardementen. Heel de omge-
ving deelde mee in de klappen.

Chemische tijdbom
Alweer moest het Mercator-Orteli-
ushuis heropgebouwd worden en het 
werd verkocht aan een fabriek van 

harsoliën. In de kelders 
werd petroleum opgesla-
gen. De panden bevatten 
kruiden- en koffiehandels, 
totdat verfhandel De Co-
ninck hier zijn intrek nam. 
Aan de straatzijde baatte 
men een verfwinkel en 
een café uit; achteraan 
werd een heuse verffabriek 
gebouwd. Ondanks pro-
test van de buren omwil-
le van roet overlast, werd 
het complex met loodsen 
uitgebreid (in de huidige 
tuin). Deze activiteiten 
waren levensgevaarlijk in 
een woonomgeving. Het 
was een ware chemische 
tijdbom, waardoor De Co-

WINKEL LOKAAL

‘De Mama – local deli’
De lockdown was voor de meesten geen cadeau, maar wel voor Bram Uyt-
tenhoven die al jaren rondliep met het idee om een takeaway & foodshop 
voor lunches, dagschotels en delicatessen van lokale makelij te beginnen. 
Bram is 36 jaar en geboren in Oudenaarde, maar de liefde bracht hem naar 
Antwerpen. Als freelance kok in diverse sterrenrestaurants (Tomorrowland-
restaurant Mesa, Kommilfo, Minerva, Hippodroom …) viel hij bij het begin 
van de lockdown logischerwijs zonder werk: er was immers geen vraag meer 
naar koks.

Op z’n 15de droomde hij al van een lokale delicatessenzaak. Hij liep al 
lang met z’n businessplan op zak, maar had nooit tijd. De lockdown was 
voor hem de trigger om z’n droom waar te maken in de Kronenburgstraat 
10. Hij koos de naam ‘De Mama – local deli’, omdat hij de gerechten met 
moederlijke zorg wil bereiden, letterlijk als een moeder die het beste voor 
haar kinderen wil. “Ook met m’n leveranciers en de lokale boeren heb ik een 
zorgzame band,” zegt Bram. 

Naast bereide schotels verkoopt hij o.a. ook lokaal geproduceerde mos-
terd, bubbels, echte Belgische saffraan en het volledige gamma geuzebieren 
van de Belgische geuzestekerij en brouwerij 3 Fonteinen. Ook vegetarische 
en veganistische gerechten staan dagelijks op het menu. Bram maakt ook 
alle gerechten à la minute. Wie geluk heeft, kan bij hem een maaltijd afhalen 
met groenten die 24 uur vroeger nog in de grond zaten. 

Open: dagelijks, behalve op zon- en maandag, van 11 tot 21 uur 
Telefoon: 03 288 05 59 / Facebook: De Mama – local deli

ninck naar Merksem moest verhui-
zen. Enkel de verfwinkel bleef, als-
ook een kaaswinkel.

Vlak na de Tweede Wereldoor-
log werd De Coninck door Pelgrims 
de Bigard ervan overtuigd om het 
Ortelius-Mercatorhuis te verkopen 
om zo het zwaar gehavende erfgoed 
weer tot leven te brengen. Architect 
Frank Blockx was verantwoordelijk 
voor de restauratie, waarbij alles ge-
stript en nogal vrij geïnterpreteerd 
heropgebouwd werd. Men zocht toen 

een nieuwe functie om het gebouw 
bewoond te houden. Zo werden er 
stadsdiensten in ondergebracht.

Na decennia van zoeken naar een 
goede invulling is er eindelijk weer 
een zonnige toekomst voor het Mer-
cator-Orteliushuis. De beelden op 
de binnekoer van Venus en Bacchus 
werden in 2014 grondig gerestau-
reerd. Ze werden door beeldhouwer 
Joannes Claudius De Cock gemaakt 
en staan er sinds 1698.
(Keith Baert/foto’s Tom Jespers)

Nieuwe toekomst voor 
Mercator-Orteliushuis
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Volg Gazet van Sint-Andries op Facebook en Instagram 
voor meer nieuwtjes en leuke foto’s uit de wijk

Wanneer de prachtige en beroemde 
oude stoomtrein ‘Hooglanden Ex-
press’ voor de allerlaatste maal aan 
z’n reis van King’s Cross Station in 
Londen naar Schotland en weer te-
rug begint, is dat een bijzondere ge-
beurtenis. Verschillende beroemd-
heden en zelfs enkele leden van 
het Britse koningshuis zul-
len deze laatste feestelijke 
rit meemaken.

Als ook de 11-jarige 
Alex van de partij mag 
zijn, zou hij zich dus ei-
genlijk heel vereerd moe-
ten voelen, maar het tegen-
deel is waar. Alex heeft helemaal 
geen zin in een saaie, suffe tocht met 
de traagste trein ter wereld.

Alex’ oom, Ben Bradshaw, is een 
bekend auteur van reisverhalen en 
een van de genodigden op de trein. 
Alex moet met hem mee op de vier-
daagse reis, terwijl zijn ouders naar 
het ziekenhuis gaan voor de komst 
van zijn baby zusje. Alex baalt hier 
van, want hij heeft toch helemaal 
geen oppas nodig: hij zou best alleen 
thuis kunnen blijven. Bovendien 
vindt hij oom Ben maar een rare 
snuiter …

Wanneer Alex op de trein ech-
ter een verstekeling ontdekt en er 
kostbare juwelen van verschillende 
passagiers gestolen worden, blijkt 
de reis lang niet zo saai als Alex had 
gedacht. Voor hij het goed en wel be-
seft, zit hij midden in een treinmys-
terie.

‘De juwelendief’ is een heus de-
tectiveverhaal voor jonge lezers: 

Agatha Christie op kindermaat. Een 
van de twee auteurs, m.G. Leonard, 
heeft zich met de superleuke ‘Ke-
verjongentrilogie’ de afgelopen 
jaren al helemaal op de kaart gezet 
als jeugdauteur. ‘De juwelendief’ 
is het eerste deel van een nieuwe 

serie genaamd ‘Dader op het 
spoor’, een reeks detectives 

die zich telkens op een an-
dere trein afspelen. Heer-
lijk avontuurlijk en extra 
spannend, want wanneer 

er zich tijdens zo’n rit een 
misdaad voordoet, moet de 

dader wel een van de mede-
reizigers zijn!
Dit is een geweldig boek voor 

lezers vanaf een jaar of tien. Het is 
ook heel mooi uitgegeven, met leu-
ke illustraties en plattegronden en 
kaarten, om het avontuur helemaal 
compleet te maken. Een echte aan-
rader! Andere titels in de reeks zijn 
‘De ontvoerde schat’ en ‘Gevaar op 
safari’ dat in december verschijnt.

‘De juwelendief’ – m.G. Leonard 
en Sam Sedgman – Illustraties Eli-
sa Paganelli – Uitgeverij De Fontein 
Jeugd – 15,99 euro (Sofie van ’t Stad 
Leest, Oudaan 18)

KINDERBOEKENHOEKJE

info@alfasloten.be | www.alfasloten.be
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Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen

Food and Drinks

café
OCTO

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

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

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be
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Mensen tonen altijd veel respect 
voor de grote hoeveelheden tekst 
die de acteurs van het Theater Mul-
tatuli in de Lange Vlierstraat 
5 moeten blokken. Een 
gemiddelde theater-
tekst bedraagt immers 
vaak zo’n 80 A4’tjes. 
Bovendien moet je ook 
belangrijke teksten van 
de andere spelers ken-
nen. Wij werken zonder 
souffleur, dus we moeten 
altijd voort kunnen, wat er ook 
gebeurt. 

Ik herinner mij een voorstelling van 
jaren geleden. Een van de actrices 
kreeg middenin de voorstelling een 
black-out: een drama natuurlijk. Je 
zag ze in zweten uitbarsten, maar 
de beide andere actrices konden 
haar vooruit helpen door vragen te 
stellen. Tijdens de pauze barstte ze 
in tranen uit, maar tijdens het twee-
de deel liep alles weer van een leien 
dakje. Niemand van het publiek had 
iets opgemerkt. Solidariteit is dus 
geen loos begrip in de theaterwe-
reld. 

Slechts één toilet

Maar de zenuwen zijn er 
natuurlijk wel altijd en ie-
dereen heeft zijn gewoontes 
om daarmee om te gaan. Zo 
was er een regisseur die een 
fles wodka meebracht naar 
de première en samen met 
zijn acteurs vooraf een glaas-
je – eentje dus! – dronk. Dat 
kan helpen …of ook niet! Je 

bent meer relaxed, maar misschien 
ook minder geconcentreerd. De ene 
acteur tatert erop los in de kleedka-

mer, de andere trekt zich te-
rug om zijn tekst nog eens 

snel door te nemen. Ze-
nuwen kunnen echter 
ook een weerslag heb-
ben op het digestief pro-
ces. Rommelingen in de 

darmen zijn zo’n typisch 
premièreverschijnsel. Ver-

velend, want er is boven in de 
kleedkamer maar één toilet. Geluk-
kig is er nu een nieuw toilet, want 
het vorige had vroeger na het door-
trekken ongeveer een uur nodig om 
de spoelbak terug te vullen. Uiterst 
vervelend als er rijtjes staan aan te 
schuiven met opspelende en prutte-
lende darmen! Maar alle bijbehoren-
de geluiden en geurtjes worden nu 
in de grote solidaire pot gestoken! 
En dan kan de voorstelling begin-
nen … (Guy Keeren)

Reservatie: telefonisch elke 
donderdag tussen 17 en 19 uur op 
03/231.68.14 of via de website 
www.multatulitheater.be

Rommelende darmen in Theater Multatuli
Nieuwe 
producties
Tot 23/10/2021 brengt Theater 
Multatuli Zot van Corina, een 
gloednieuwe komedie van 
Yves Caspar in een regie van 
Thomas De Wit.

 
Het wil maar niet lukken voor 
Kenny. Hij is nu vijftig en heeft 
de ware liefde nog altijd niet ge-
vonden. Daarom wil zijn schoon-
zus Petra hem koppelen aan haar 
vriendin en collega Corina, een 
goedlachse, spontane dierenpsy-
choloog. Hoewel haar man geen 
groot voorstander is van het 
idee, nodigt Petra de twee vrij-
gezellen uit voor een etentje. He-
laas is Kenny geen held, wanneer 
het op sociaal contact met vrou-
wen aankomt. Bovendien vol-
doet Corina niet meteen aan zijn 
verwachtingen. Cupido lijkt niet 
echt van plan om toe te slaan. 
Integendeel, de avond dreigt te 
eindigen met meer vrijgezellen 
dan hij begon. Totdat …

Met Roos Joris, Rita Provo, 
Willy Ngala, Jan Ryngaert en 
Andy Van Mol.

 
Van 13/11/2021 t.e.m. 
15/01/2022 brengt Theater 
Multatuli Pas op voor de kleine 
van Paul Coppens in een regie 
van René De Cort.

 
Mats Dielens is een bijzondere 
baby. Hij heeft het m.U.S.h.b.-syn-
droom. Dat staat voor Mega-Ul-
tra-Super-Hoog-Begaafd. Die 
term heeft hij trouwens zelf 
uitgevonden. Hij ziet en hoort 
alles, observeert alles en ieder-
een, slaat het op in zijn kopje en 
verwerkt het. Maar vooral … hij 
kan het niet laten om commen-
taar te geven. En hoe! Klinkt het 
niet, dan botst het. Alleen voor 
zijn ouders, grootouders en ie-
dereen die op bezoek komt, ziet 
hij eruit als een gewone, schat-
tige baby. In zijn eerste levens-
jaar gebeurt er dan ook heel wat 
ten huize Dielens. Mats maakt 
de liefdesperikelen van de gro-
te mensen mee en die zijn best 
amusant. Mama en papa, oma 
en opa, de babysit, de vriendin-
nen van mama, ze passeren alle-
maal de revue met hun geestige 
gedrag. En zelfs al is Mats maar 
een baby, toch moet hij geregeld 
ingrijpen om alles onder controle 
te houden …

Een ongelooflijk geestige ko-
medie, want u, als publiek, hoort 
natuurlijk wel wat Mats allemaal 
te vertellen heeft!

Met Dirk Mortelmans, Mar-
leen Jacobs, Erik Van Hal, Chris 
Wils, Harry de Kok, Inge Nys en 
Sabine Loonis.

WINKEL LOKAAL

Christel Dauwe Collection
Een van de meest aparte winkels in onze wijk is wel Christel Dauwe Collecti-
on in de Kloosterstraat 78 met de grootste collectie mondgeblazen en hand-
gedecoreerde versieringen voor Kerstmis en andere gelegenheden.

Hoe het allemaal begon? Christel: “Ik zocht 30 jaar geleden mooie kerst-
versiering voor mijzelf en vond zo het gat in de markt. Ik had 16 jaar lang aan 
de overkant een antiekzaak, gecombineerd met kerstversiering. Toen dat 
pand werd verkocht, zochten we een nieuw onderkomen en we vonden dit. 
Het was wel kleiner en daarom was de keuze snel gemaakt: enkel nog kerst-
versiering. En dit doen we nu al 14 jaar lang!”

De huidige winkel bevat de grootste en mooiste verzameling in de Bene-
lux: 3 000 stuks, ja, drieduizend! En alles is gemaakt door Europese glasbla-
zers. De winkel, een feest van kleur en glitter, is het hele jaar open en dat is 
logisch. Kerstversiering straalt een gevoel van warmte en gezelligheid uit en 
velen willen hiervan het ganse jaar door genieten.

Kleurentherapie
Christel: “Er bestaan clubs voor verzamelaars en er wordt zelfs een twee-
maandelijks internationaal glossy tijdschrift, Golden Glow, uitgegeven over 
vintage en antieke kerstversieringen. Kerstmis staat symbool voor hoop op 
langer licht, op een vruchtbare lente, zomer en oogst en op verlossing, een 
nieuwe start dus. En de felle kleuren en glitters maken mensen blij. Lokale 
mensen kopen vooral tegen het einde van het jaar, maar toeristen het hele 
jaar door. Ooit legde een koppel dat reeds een volledig huishouden had, hier 
hun huwelijkslijst: ze wilden een kerstboom vol. Ook vele mensen die zich 
een beetje depri voelen, doen zichzelf dikwijls een cadeautje. Iedereen is 
constant op zoek naar kleur en vrolijkheid om de batterijen op te laden. Ei-
genlijk doe ik aan kleurentherapie.”

Christel Dauwe is steevast gekleed als een Oostenrijkse Dirndl: “Ik vind 
moeilijk iets in m’n maat en een dirndljurk past me goed, zit comfortabel en 
geeft een gevoel van huiselijkheid en gezelligheid. De plaats waar de knoop 
van het lint zit, is door traditie bepaald: op de rug neutraal, links voor een 
weduwe en rechts als men beschikbaar is.” Maar vergis je niet: Christel is 
gelukkig getrouwd en draagt de knoop enkel rechts, omdat ze dat handiger 
vindt.

Tot slot nog een hersenspinsel van Christel: “In de buurt wonen nogal 
wat eenzame senioren. Sommigen hebben nood aan het gezelschap van een 
hondje, maar als ze gaan wandelen 
en ze kunnen zich niet meer bukken 
om de signatuur van hun viervoeter 
op te ruimen, worden ze scheef be-
keken. Een ‘hondenwandeling-be-
geleider’ - wat een woord! - een soort 
buddy die mee gaat wandelen, zou 
een grote hulp zijn. Men kan een 
klapke doen en beiden hebben da-
gelijks iets om naar uit te kijken. Je 
moet gewoon maar op straat zo’n se-
nior met een hondje aanspreken en 
het contact is gelegd. Dat dit nog niet 
eerder is gebeurd …” 

Open op woensdag, donderdag en 
zaterdag van 10 tot 18 uur, op vrijdag 
van 13 tot 18 uur en op zondag van 14 
tot 18 uur. 

Contact en info via www.christel-
dauwe.be of gsm 0496 71 83 70.

Ochtendgroet

Dankbaar ben ik de dronken vrouw
die in de nacht mijn droom verstoort.

Het is vier uur en zij loopt
schreeuwend door de Hoogstraat:
schor van woede of 
machteloze wanhoop
beledigt ze de nacht.

Wie heeft zij nog gewekt, verwekt,
verlost van dromen, aangepord
tot het schrijven van een ode?

De merel die juichte om het eerste licht
merkt zijn vergissing,
trekt zich verstoord terug in zijn nest.

René Hooyberghs
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Rommelende darmen, een  
typisch premièreverschijnsel  
in Theater Multatuli

 Bezetting ‘Zot van Corina’
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dansen, presenteren, regisseren, 
ontwerpen … zijn voor hem één gro-
te speeltuin. 2021 is het jaar dat hij 
als Jaouad zijn debuutalbum Messi-
as uitbrengt.

Exposed Music  
met curator Bent Van Looy
Zaterdag 23 oktober – 20 uur – €10|€14 
Na een jaartje afwezigheid is ook  
Exposed Music weer van de partij.
Bent Van Looy is dit jaar curator 
van dienst en heeft 5 prachtige lo-
caties in de nabije omgeving van de 
Vlaamse- en Waalsekaai uitgezocht. 

Er is eens – Theater Tieret (8+)
Zondag 24 oktober – 15 uur – €6|€8|€2
Een klein sprookje over grote din-
gen. Over klein moeten blijven en 
toch groot willen worden. Met heel 
veel groeipijnen daartussen. Over 
bij elkaar horen als twee druppels 
water en toch uiteen drijven tot het 

Nationalestraat

ELECTRO ZUID
ELEKTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN

PARLOFONIE
ATTESTEN VOOR KEURING
RENOVATIE ELEKTRICITEIT

ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE

DISCO MATERIAL
LED VERLICHTING

Programma Info en tickets
co Sint-Andries

Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen

03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Sluitingsdagen
Van zaterdag 23 december tot en 

met maandag 8 januari 2018
Krokusvakantie van maandag 12 tot 

en met zondag 18 februari 2018

Openingsuren Foyer
Dinsdag tot vriidag

van 10 tot einde activiteiten
Zaterdag 

van 9 tot einde activiteiten
Zondag en maandag gesloten

Oktober

Barbara Dex in Naakte aap 
Vrijdag 8 oktober – 20 uur – €10|€14|€3
Ook al dacht Barbara als dochter van 
een zingende vader in het begin van 
de jaren 90 niet meteen aan een ei-
gen zangcarrière, toch staat deze 
Kempense zangeres ondertussen al 
meer dan 22 jaar mee aan de Vlaamse 
top.

Op stap met het coStA 
Lichtaart en Turnhout
Donderdag 14 oktober – 10 uur – 
€12|€8 Kansentarief
Start ticketverkoop op dinsdag 14 
september om 10 uur. Enkel balie-
verkoop en max. 2 tickets per per-
soon!

Nu het nog kan
MartHa!tentatief
Zaterdag 16 oktober – 20 uur –  
€8|€12|€3
Na o.a. ‘Lulletje’ en ‘Ne merel op 
nen tak’ brengt Johan Petit, theater-
maker en gelegenheidsfilosoof, een 
nieuwe monoloog. Er ligt weer iets 
op zijn lever en op zijn hart, over het 
leven, maar vooral over hoe hij zelf 
in dit leven staat. 

Jaouad in Naakte aap
Vrijdag 22 oktober – 20 uur –  
€10|€14|€3
Jaouad Alloul is een artistieke ka-
meleon bij uitstek. Zingen, acteren, 
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THEATER TIERET-ER IS EENS-
© DANNY WAGEMANS

water veel te diep is. En ja, over Hij 
en Zij. Want er is eens …

Tom Vanstiphout in Naakte aap
Donderdag 28 oktober – 20 uur – 
€10|€14|€3
Ieder concert neemt Tom Vanstiphout 
het publiek op sleeptouw in een fantasti-
sche muzikale wereld waarin het heerlijk 
vertoeven is. Prachtige songs, virtuoos 
gitaarwerk en een innemende frontman, 
dat is Tom Vanstiphout ten voeten uit. 
Foto: Tom_Vanstiphout.jpg

Broeden – Grof Geschud
try-out
Zaterdag 30 oktober – 20 uur – 
€8|€12|€3
Een gate op de luchthaven van Za-
ventem, waar een man (De Lander) 
verwachtingsvol met een bord en 
een roos zijn grote liefde, of in ieder 
geval het beeld van zijn grote liefde 
(De  Myrthe), opwachtte na zes we-
ken scheiding en toen in een oogop-
slag zag dat haar afwijzing definitief 
was.

BROEDEN - GROF GESCHUD

TOM VANSTIPHOUT

An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

BARBARA DEX

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  
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Na een lange periode van leven met 
de voorzichtige handrem op, komen 
onze gezellige buurt en zijn bewo-
ners weer helemaal als vanouds tot 
leven. Wanneer ik gezapig langs de 
kronkelende straten kuier, valt mijn 
oog vrijwel meteen op de opnieuw 
opengestelde terrassen: dichtbe-
volkt met druk keuvelende buurt-
bewoners en soms fel uitgebreid tot 
waar zich vroeger enkele parkeer-
plaatsen bevonden. Bij het weerzien 
van bekenden weerklinkt steevast 
dezelfde herkenbare zin: “Amai, dat 
is lang geleden!”

En ja, het is verdomd lang gele-
den! Maandenlang beperkten onze 
povere sociale contacten zich tot 
niets anders dan sporadisch face-
timen of enkele losse telefoonge-
sprekken. Fysieke contacten kon-
den we op één hand tellen en 
toevallige gesprekken op 
straat – na de zoveelste 
wandeling – gebeurden 
verscholen achter een 
mondmasker op de vei-
lige anderhalve meter 
afstand.

Toch blijven mensen 
gezonde bezorgdheid uiten. 
Lange discussies over vaccinaties 
of tegenstrijdige maatregelen zijn 
nooit veraf. Sommigen onder ons 
leven nog steeds in angst en stellen 
zelfs hun kleinere medische behan-
delingen uit. Anderen lachen de za-
ken met groot relativeringsvermo-

gen weg. Maar de pandemie heeft 
onmiskenbaar zeer diepe wonden 
nagelaten in onze samenleving, tot 
in de kleinste, simpelste dingen! 

Daar waar we vroeger dachten 
nooit gewoon te worden aan be-
perkingen, merken we nu vreemd 
genoeg de omgekeerde beweging. 
Hoe begroeten we onze vrienden bij 
het weerzien? Met een kus? Met een 
handdruk? Of toch maar met het vei-
lige elleboogje?

Na een avond in gezelschap voel 
ik me fysiek uitgeput. De overvloed 
aan gesprekken eist zijn tol, alsof ik 
mezelf, stevig gemotiveerd, olym-
pisch moet trainen om zoals vroeger 
onder de mensen te komen.

De herwonnen vrijheid verplicht 
me trouwens om de nodige keuzes 
te maken en het juiste evenwicht te 

zoeken tussen de verscheide-
ne activiteiten die plots als 

een kolkende zondvloed 
over me heen rollen. 
De lege pagina’s in mijn 
agenda geraken stilaan 
dag na dag probleem-

loos volgeschreven 
met nieuwe afspraken. 

Hoe kon ik dat in godsnaam 
vroeger allemaal bolwerken? Mijn 
vertrouwde interne automatische 
piloot bevindt zich blijkbaar nog er-
gens in een ver verleden.

Samen met enkele vrienden 
neem ik plaats op een overdekt ter-
ras. De grote luifel heeft zijn dienst 

al ruim bewezen tijdens deze nat-
te zomer. Aan het raam hangt een 
papier met het opschrift: Dringend 
personeel gezocht! We zijn er nog 
niet, maar achter de doorweekte 
luifel komt toch af en toe de zon 
eens piepen.

(Bjorn Verreet)
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Zon achter doorweekte luifels

Water voor het groen !

Theaterhartentroef speelt opnieuw wegens groot succes

In Ware Liefde

Het toneelstuk ‘In Ware Liefde’ dat 2 jaar geleden door Theaterhartentroef 
werd opgevoerd in de Sint-Andrieskerk, was een enorm succes met zelfs een 
extra voorstelling. Daarom wordt deze productie herschreven, gepolijst, opge-
poetst en verfijnd. 1 acteur werd vervangen. Het licht, het geluid en de muzika-
le omkadering van het stuk werden geprofessionaliseerd. Kom kijken en zoek 
de 10 verschillen in dit unieke kader. Voorstellingen: 24, 25, 30 september en 
1 oktober, telkens om 20 uur. Inkom: 14 euro. Info en reservaties: 0487 90 84 
26 (op werkdagen tussen 19 en 21 uur). Ook op de website www.theaterharten-
troef.be kan gereserveerd worden. Wees er snel bij.

De wijk Sint-Andries kleurt steeds 
groener. Onder impuls van de
bewonersgroep KlimaatRobuust 
Sint-Andries is een groene ader 
doorheen de wijk getrokken.  
Groen in alle vormen maakt van 
onze wijk een aangenamere plek 
om er te vertoeven. Het is een 
mooie aanvulling op de bomen en 
struiken. Er is trouwens nog heel 
veel ruimte voor vele kleinschalige 
en/of collectieve acties om onze 
wijk te vergroenen. 

Dit kan op vele manieren, bijvoor-
beeld door een van de 90 houten 
plantenbakken in de wijk te adop-
teren. Wij, KlimaatRobuust Sint-An-
dries, zorgen voor de logistiek of het 
technische onderhoud en voor het 
jaarlijks aanleveren van extra plan-
ten en/of bloemen.

De buurtbewoners zorgen voor 
het onderhoud, zoals water geven, 
onkruid wieden en het bijplanten 
van groen. 

Zuiniger met drinkwater
Het best gebruiken we opgevangen 
regenwater voor dit groen, zodat 
we zuiniger kunnen omspringen 
met drinkwater. In de Lange Rid-
dersstraat kan je dit bijvoorbeeld 
naar boven pompen uit 1 van de 5 
opvangbekkens die elk 5 000 liter re-
genwater bufferen. Daarnaast zijn er 
door de jaren heen ook al verschei-
dene regenwatertonnen voor enkele 
gevels geplaatst. 

‘Gevelbrigade’ van Klimplant
Op dit moment loopt de actie ‘Ge-
velbrigade’ van Klimplant. Hiermee 
wil men de bewoners motiveren en 
het hun makkelijker maken om ge-
velgroen te onderhouden zonder 
extra kosten door regentonnen te 
installeren. In dit project worden 
45 regentonnen mét een aangeplant 
groendak gratis aan de voorgevels 
van huizen van inwoners van het 
district Antwerpen geplaatst.

Een regenton aanvragen
Denk je als huiseigenaar dat er wel 
een regenton bij jou aan de voor-
gevel kan staan? Stuur ons dan een 
mailtje met je adres en een foto van 
jouw regenpijp en stoep en we bekij-
ken samen de mogelijkheden.

Regelgeving: groen dak bovenop
Een gevelwaterton op het trottoir 
moet ook dienen als geveltuin om 
conform te zijn met de regelgeving. 
Er moeten dus plantjes bovenop 
staan. Een vlotte doorgang voor de 
voetgangers en rolstoelgebruikers 
moet natuurlijk mogelijk blijven. 
Bovendien moeten passanten me-
kaar vlot kunnen kruisen, zonder 
het trottoir te moeten verlaten. Het 
water dat wordt opgevangen in een 

gevelton, is toegankelijk 
voor de hele buurt. Ieder-
een kan aanspraak maken 
op dit water. De regenton 
moet een terugloop naar 
de riolering hebben en met 
een stevig lint of met span-
band in de gevel verankerd 
zijn. De uitgebreide regel-
geving omtrent geveltui-
nen in Antwerpen vind je 
op het internet via de zoek-
term Maxi-geveltuin.

In september leiden 
we onze vrijwilligers op 
tot echte regentoninstal-
lateurs. We maken met 
hen een afspraak, onze 
Gevelbrigade brengt met 
de bakfiets al het nodige 
materiaal tot bij hen aan de 
voordeur en installeert de 
regenton.

Heb je interesse om als vrijwilli-
ger aan dit project mee te werken? 
Laat dat dan zeker via gevelbrigade@
klimplant.be aan ons weten.

(Vincent)

KlimaatRobuust Sint-Andries pleit 
voor het aanleggen van veilige 
wandellussen voor senioren en 
mindermobiele personen in de 
wijk. De wandelassen voor oudere 
wijkbewoners worden zilveren 
linten genoemd. Langsheen deze 
zilveren linten kunnen wande-
laars veilig stappen en op warme 
dagen uitrusten op schaduwrijke 
plekken.

Wij vinden het allen belangrijk dat 
senioren blijven bewegen, buitenko-
men. Maar … dan moeten we zorgen 
voor een veilige omgeving met de 
nodige basisvoorzieningen, zoals 
goed aangelegde en vlakke trottoirs, 
veilige en aangepaste oversteek-
plaatsen en voldoende zitbanken. 
We zullen eveneens moeten inves-
teren in een verkeersveilige omge-
ving: automobilisten, scooters en 
fietsers moeten zich meer bewust 

worden van oudere wandelaars. Ook 
het onderhoud van de infrastruc-
tuur speelt een belangrijke rol in het 
behouden van een veilige leefomge-
ving voor oudere wijkbewoners.

De openbare ruimte heeft dus een 
grote invloed op het wel of niet naar 
buiten gaan van senioren.

We willen sowieso de valrisico’s 
op de weg vermijden door o.a. al-
vast te investeren in een vlakke on-
dergrond, voldoende brede (voet)
paden en verlaagde trottoirboorden, 
maar daarnaast zullen ook zitplaat-
sen op korte wandelafstand van el-
kaar moeten worden geplaatst. Een 
gepaste signalisatie die wijst op de 
aanwezigheid van wandelende seni-
oren, is bovendien een must.

Bij het ontwerpen van de zilveren 
linten moet tevens rekening wor-
den gehouden met warme en zelfs 
hete dagen. We gaan daarom op 
zoek naar elementen in de openbare 

ruimte die kunnen zorgen voor ver-
koeling: lichtere kleuren aan donker 
gesteente, half ontharding van wan-
delpaden, ontharding van de omge-
ving van zitbanken, waterplaatsen 
zoals wadi’s of opvangpunten van 
water, groene (hogere) aanplanting 
en bomen, schaduwrijke rustpun-
ten, overkapping van rustplekken, 
drinkwaterkraantjes …

De burgerbegroting zorgt voor 
een belangrijke financiële bijdrage 
om minstens enkele wandellussen 
aangenaam en veilig te maken. Zo 
worden dromen realiteit!

(Sylvia)

Zilveren linten doorheen Sint-Andries

Jouw idee  
is belangrijk!
De bewonersgroep KlimaatRo-
buust Sint-Andries wil het pro-
ject realiseren in samenwerking 
met verschillende organisaties 
en de bewoners. We plannen 
in september en oktober een 
bevraging van de verschillende 
betrokkenen in de wijk.

Wil je graag een bijdrage le-
veren bij het verzamelen van 
tips, het ontwerpen, creëren of 
plannen van deze zilveren lin-
ten en coole wandellussen of 
heb je gewoonweg ideeën, laat 
dan je naam achter via een mail-
tje naar info@klimaatrobuust.
eu of stuur een sms’je met 
‘naam + zilveren linten’ naar 
0476 21 98 17. 

Wij nemen met jou contact 
op en komen luisteren naar je 
verhaal en idee!

Boven op de met hout beklede regen-
ton zorgen planten voor een geveltuin.
In de Lange Riddersstraat kan je wa-
ter naar boven pompen uit een van de 
vijf waterbekkens die elk 5 000 liter 
regenwater bufferen.

FOTO’S: JAN STES

03 232 33 91
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Wandelen
Wandelen, zomaar wandelen zon-
der doel, daar word ik depri van. 
Er is geen plan en het confronteert 
me met de leegte van het leven. 
Stuur me op m’n knieën naar Ho-
boken om er een brood te kopen en 
ik heb er zin in. Bij wijze van spre-
ken, natuurlijk!

In de wijk stap ik flink wat af 
van hot naar haar om deze wijk-
krant te vullen en dan valt het me 
steeds op hoeveel gezichten en hoe-
veel verschillende sferen onze wijk 
kent. Het lijkt wel een reis om de 
wereld in 25 minuten …

Op de Sint-Andriesplaats, onze 
eigen Grote Markt, troept o.a. de 
muzikale, picturale en literaire 
crème van onze wijk samen. Er 
spelen altijd onbezorgde kinderen 
op het klimrek, terwijl anderen te-
vreden zijn met een lege kartonnen 
doos om er een kasteel mee te bou-
wen. Een beetje de sfeer van Pren-
zlauer Berg in Berlijn.

Onder de hangar van het coStA 
is ook altijd wel wat te beleven. 
Heeft Betonne Jeugd er geen ac-
tiviteit, dan is er wel een bridge-
wedstrijd aan de gang, tref je er 
een yogaclubje aan of zitten er 
koffieslurpers met een krant of hun 
smartphone in de aanslag, hopend 
op een praatje. En nu we het toch 
over het coStA hebben. Schrijfsge-
wijs is ‘coStA’ de grootste instinker 
van de wijk: het is het coStA, want 
de afkorting van het Cultureel Ont-
moetingscentrum Sint-Andries. 
Geen gewoon cultureel centrum 
dus! Men brengt er trouwens niet 
alleen uitmuntende evenementen, 
maar het is in hoofdzaak ook een 
ontmoetingscentrum om mensen 
via deze activiteiten met mekaar te 
verbinden.

Korte en Lange Riddersstraat 
worden met dubbele ‘s’ geschre-
ven, want de straten refereren aan 
meer dan één ridder.

De hoek van de Sint-Antonius-
straat en de Kammenstraat is ook 
zo’n typische plek. Daar genieten 
de lokale handelaars voor ope-
ningstijd van een koffie om de dag 
weer vol hoop en enthousiasme te 
beginnen.

De hoek van de Willem Le-
pelstraat en de Kloosterstraat 
is weer helemaal anders. De ge-
velklimop, de gekleurde lichtjes 
en het meubilair van Dansing 
Chocola (zonder ‘t’) vormen het 
decor van een gezellige, nostalgi-
sche prentkaart van het Parijs uit 
de vorige eeuw. 

Het terras van café Octo op ‘het 
pleintje van Peter de Grote,’ eigen-
lijk gewoonweg een verbreding van 
de Kloosterstraat, is de landings-
plaats voor vaste klanten, buurt-
bewoners en toeristen die worden 
gelokt door de vintage-, design-, 
kunst- en modewinkels van de 
Kloosterstraat, het equivalent van 
de Brusselse Rue Blaes. En wil je je 
helemaal in de Parijse sfeer onder-
dompelen, dan is Take 5 Minutes 
in Paris – je mag dit echt letterlijk 
nemen – halverwege de Klooster-
straat de uitgelezen plek.

Wil je je in Ierland wanen, dan 
is de pub An Sibhin in de Natio-
nalestraat een aanrader. En in de 
Kammenstraat is al lang de legen-
darische en iconische Londense 
Carnaby Street herrezen. 

Wie wil er nu nog op reis?

(Guido Sanders)

We beginnen in de Waaistraat. Be-
wonder even het mooie beeld van 
Sint-Andries in de nis boven het 
hoofdportaal.

Vraag 1 Tot welke congregatie be-
hoorden de stichters van de Sint- 
Andrieskerk? 

Draai je daarna om naar het pleintje 
tegenover de hoofdingang, ge-
naamd naar pastoor Visschers. Het 
wordt opgefleurd met een mooi 
bronzen beeld dat een ‘Meditatie’ 
voorstelt.

Vraag 2 Wie is de beeldhouwer 
ervan?

Loop terug de Waaistraat in, in de 
richting van de Onze-Lieve-Vrou-
wekathedraal, en sla linksaf de 
Augustijnenstraat in. Vervolg je weg 
door de Muntstraat en sla dan links 
het Munthof in.

Vraag 3 Wat werd hier vroeger 
geslagen? 

Loop het Munthof door en neem de 
doorgang onder de huizen naar de 
Sint-Andriesstraat. Ga deze straat 
in. Aan je linkerzijde kom je het 
beeld tegen van Netje, de hoofd-
figuur uit de roman ‘Moeder,  
waarom leven wij?’

Vraag 4 Hoe heet de schrijver van 
deze roman?

Als deze vraag is opgelost, wandel 
je verder en sla je rechts de Pomp-
straat in.

Vraag 5 Op welk huisnummer is er 
een gedenkplaat ter ere van Lode 
Zielens?

Gevonden? Ga dan rechts de Rijke 
Beukelaarstraat in, een straatje dat 
rijk is aan talrijke oude gevels en 
andere bijzonderheden.

Vraag 6 Aan welke gevel vind je een 
fresco van meer dan 3 meter lang?

De kleurrijke weergave van de 
verdwenen steeg op het fresco biedt 
een mooie kijk op de Sint-Andries-
kerk.

Vraag 7 Geef de naam van deze steeg.

Vraag 8 En hoeveel rioolputjes staan 
er op het fresco?

Loop de straat verder uit en draai 
links de Lange Riddersstraat in, 
in de richting van de Sint-An-
driesplaats.

Vraag 9 Welk huisnummer draagt de 
naam ‘Witte Griffoen’?

Heb je het juiste antwoord gevon-
den? Vervolg dan je weg naar de 
Sint-Andriesplaats, aangelegd tij-
dens een 19de-eeuwse saneringspe-
riode en een van de grootste pleinen 
van de Koekenstad. Loop hier niet 
te ver het plein op, maar kijk goed 
rond en los vraag 10 op.

Vraag 10 Hier werd de Belgische 
Werkliedenpartij opgericht. Het 
gebouw telt 3 huisnummers. Welke? 

Blijf aan de linkerzijde, de noord-
kant, van de Sint-Andriesplaats en 
draai even links de Pompstraat in. 

Ga de straat niet te ver in, maar laat 
je arendsblik ronddwalen voor de 
volgende vraag.

Vraag 11 Welke bekende schrijver 
sleet hier zijn kinderjaren? 

Keer op je passen terug naar de 
Sint-Andriesplaats. Hou de linker-
zijde aan en wandel tot aan de hoek 
met de Lange Vlierstraat. Sla hier 
links af en wandel tot op het pleintje 
aan de Nationalestraat. Daar vind je 
een beeld van een bekende Antwerp-
se poesjenel, De Neus, die in De Paro-
chie van Miserie zijn wortels had.

Vraag 12 Dit plein wordt door alle be-
woners het Neuzenpleintje genoemd. 
Maar wat is de officiële benaming 
ervan? Een wijze raad: kijk goed 
rond, denk na en trek geen voor-
barige conclusie!

Dat was een doordenkertje, niet-
waar? Vervolg nu je wandeling door 
de Prekerstraat en ga links de Van 
Craesbeeckstraat in. Ter info: aan 
je rechterzijde kom je daar voor-
bij een door groen overwoekerde 
bunker, gebouwd ten tijde van de 
atoomoorlogcrisis. Op de hoek met 
de Willem Lepelstraat zijn de ver-
bouwingswerken aan de gang van 
de Fierensblokken. Sla de Willem 
Lepelstraat rechts in, in de richting 
van de Kloosterstraat. De Willem 
Lepelstraat heette ooit kortweg 
Lepelstraat en genoot toen dezelfde 
faam als nu het Schipperskwartier. 
Vooraleer je in de Kloosterstraat 
terechtkomt, loop je ergens de  
Paardekensgang voorbij.

Vraag 13 Wat is het huisnummer?

Vervolg je weg naar de Klooster-
straat. We zijn ongeveer halverwege 
de zoektocht. Tijd voor een drankje 
op de hoek. Wanneer daar geen 
plaats is, geen nood, want een paar 
honderd meter verder kom je ook 
aan je trekken. Ga daarna door de 
Kloosterstraat in rechte lijn in de 
richting van de Grote Markt. De 
straat werd vernoemd naar het 
norbertijner klooster Sint-Michiel, 
eeuwenlang de meest prestigieu-
ze abdij van de Sinjorenstad. De 
Franse revolutie was nefast voor de 
gebouwen, Napoleon deed er nog 
een schepje bovenop en de Hollan-
ders bombardeerden wat er nog van 
restte de vernieling in. Rechts tref je 
een realisatie van sociale apparte-
menten aan.

Vraag 14 Wat is de lievelingsdrank 
van de kapitein van His Majesty 
Pull? Let op: nu moet je ogen op je rug 
hebben!

100 meter verder staat een monu-
ment in de vorm van een rots.

Vraag 15 Aan wie is dit gewijd?

Loop de straat door en snuif de sfeer 
van vintage, design en mode op.

Vraag 16 Huisnummer 64 draagt nog 
steeds de naam van de vorige firma. 
Welke?

Sla verderop links de Vlaande-
renstraat in.

Vraag 17 Geef de juiste naam van het 
hoekhuis Vlaanderenstraat – Plan-
tinkaai.

Gevonden? Ga nu naar rechts, de 
Plantinkaai op, tot aan de Kromme 
Elleboogstraat. Sla die in. Erg krom 
is ze niet. Het was vroeger het noor-
delijk einde van de Sint-Michiels-
abdij. Sla aan het hoekhuis ’t Peer-
deken links het Scheldeken in tot 
aan de hoek Rijkenhoek/Steegsken. 
Kijk even omhoog: het beeld van het 
dier ziet er zwaar gehavend uit.

Vraag 18 Hoeveel keer zie je hier een 
straatnaambord ‘Rijkenhoek’?

En dan nu terug door het Steegsken, 
maar … kijk uit!

Vraag 19 Welk huisnummer heeft de 
aanduiding L en R gekregen? 

Loop het Steegsken uit tot aan de 
Oever en sla linksaf. Daar staat hij 
dan, midden op de Oever: de schil-
der Jacob Jordaens, in modern jar-
gon ook als ‘JayJay’ bekend. 

Vraag 20 Geef zijn geboortedatum.

Sla nu rechts de Steenhouwers-
vest in. Via deze vest konden de 
steenkappers vroeger hun materi-
alen, vooral Balegemse zandsteen, 
per schuit aanvoeren, wat héél han-
dig was tijdens de bouwwerken aan 
de kathedraal. In deze straat vind je 
het geboortehuis van een dichter.

Vraag 21 Wie was deze dichter en 
wanneer stierf hij? Ga vooral niet te 
veraf staan en kijk aandachtig!

Blijf even treuzelen op de hoek met 
de Korte Riddersstraat. Aan weers-
zijden staat een historisch huis: 
rechts Den Dondercloot met het 
bekende Madonnabeeld en links De 
Roode Catte. Beide huizen dateren 
van het einde van de 16de en het 
begin van de 17de eeuw.

Vraag 22 Hoeveel rode katten vind je 
op de gevels?

De eindspurt is nu in zicht, ga nog 
door de Korte Riddersstraat en 
dan links de Augustijnenstraat in. 
Bewonder met je laatste adem het 
zicht op de lantaarntoren van de 
Sint-Andrieskerk. Los als uitsmijter 

deze laatste ‘weggeefvraag’ op.
 
Vraag 23 Hoeveel ovale openingen 
(oculi) zijn er in totaal in de lantaarn-
toren van de Sint-Andrieskerk?

Schiftingsvraag 24 Hoeveel antwoor-
den worden er ingezonden?

Loop nu door, langs het hoofdpor-
taal van de kerk (Waaistraat), eerst 
de Sint-Andriesstraat en dan links 
de Korte Riddersstraat in en je bent 
weer op de Sint-Andriesplaats om 
de dorstigen te laven.

Stuur je antwoorden ten laatste 
eind oktober naar redactie@ 
gazetvsa.be of per brief naar 
Stuurgroep Sint-Andries vzw, Kam-
menstraat 80, 2000 Antwerpen.

Wandelzoektocht in onze eigen wijk
Onze wijk biedt een schat aan bezienswaardigheden. Plan een dag 
voor deze wandelzoektocht, ontdek vele historische wortels en 
misschien kan je het boek ‘Sint-Andries - De Antwerpse Sint-Andries-
kerk, een openbaring’ winnen. Deze wandelzoektocht is samenge-
steld door de vzw Sint-Andries 2000. De antwoorden moeten ten 
laatste op 30 oktober worden verstuurd naar redactie@gazetvsa of 
per post naar Stuurgroep Sint-Andries vzw, Kammenstraat 80, 2000 
Antwerpen. Succes ermee!

3 boeken  
te winnen!

Wil je graag alles weten over onze 
Sint-Andrieskerk? Op 160 pagina’s 

vertelt Rudi Mannaerts in het 
boek ‘Sint-Andries – De Antwerpse 
Sint-Andrieskerk, een openbaring’ 

uitgebreid over de geschiedenis 
van de kerk en haar kunstschat-

ten. We kregen 3 exemplaren voor 
de winnaars van deze wandel-

zoektocht in onze eigen wijk.

De vzw Sint-Andries 2000 spant 
zich al dertig jaar in om het patri-
monium van de Sint-Andrieskerk 
zowel te behouden, te onderhou-
den als te restaureren. Zo werd 
het Heilig Kruisaltaar enkele jaren 
geleden volledig gerestaureerd en 
werd het epitaaf van Mary Stuart 
vorig jaar onder handen geno-
men. Dertig vrijwilligers zorgen 
ervoor dat de kerk van april tot 
eind oktober wordt opengesteld 
voor een toeristisch bezoek.

De vzw Sint-Andries 2000 
geeft ook een tijdschrift uit met 
allerhande weetjes over de kerk 
en haar patrimonium, maar ook 
met aandacht voor onze wijk.

Het jaarlijks lidgeld/abonne-
mentsgeld voor dit interessante 
tijdschrift bedraagt 20 euro (ge-
wone leden) of 40 euro (erele-
den) en kan gestort worden op 
het rekeningnummer be43 7895 
6396 6001 van de vzw Sint-An-
dries 2000, Sint-Andriesstraat 7/4, 
2000 Antwerpen. Het boek ‘De 
Antwerpse Sint-Andrieskerk, een 
openbaring’ van Rudi Mannaerts 
(20 euro) kan worden besteld via 
bogaert.raymond@skynet.be of 
door te telefoneren naar
0478/ 60 23 87.

Sint-Andries 2000

Huiswinkel
BZN kalender 2022 12 euro
BZN scheurkalender 2022 14 euro
BZN staankalender  2022 16 euro
en diverse andere BZN producten in voorraad
best even bellen/mailen op voorhand of het product nog voorradig is.
Gerda Cuypers 03 233.17.52 of gerda.cuypers1@telenet.be

WELKOM bij de BZN Huiswinkel in jouw buurt


