
Aanvankelijk was het de bedoeling 
de ondergrondse parking(s) van 
de Gedempte Zuiderdokken onder 
de Sint-Michielskaai te bouwen. 
Dat plan werd echter herzien, toen 
bleek dat zich daar in de onder-
grond belangrijke archeologische 
restanten bevonden van zowel een 
verdedigingsbastion, restanten  
van de pandgang van de Sint- 
Michielsabdij, scheepswerven  
als magazijnen. 

De pand- of kloostergang is een rui-
me vierkante binnenplaats met er-
omheen een overdekte gaanderij. 
Aan de randen bevonden zich be-
graafplaatsen waarvan de skeletten, 
van o.a. drie kinderen, momenteel 
weer zichtbaar zijn geworden. Van 
één skelet werd het zand op het bek-
ken niet verwijderd om nadien de 
darminhoud te kunnen ontleden en 
zo iets over de voeding van toen te 
weten te komen. 

Enkel kloosterlingen en belang-
rijke personen uit de lokale politiek 

of mecenassen werden hier 
begraven. Gewone sterve-
lingen werden begraven op 
het kerkhof aan de noord-
zijde van de Sint-Michiels-
kerk. 

Het was niet eenvou-
dig om te bepalen waar 
sleuven moesten worden 
opengelegd. Onderzoeken 
met georadar vertoonden vele sto-
ringen door de aanwezigheid van 

puinlagen en metalen 
in de ondergrond. Zo 
toonden een aantal ra-
darbeelden ook struc-
turen die geen archeo-
logische betekenis 
hebben, maar recente 
verbouwingen, leidin-
gen en dergelijke ble-
ken te zijn.

De Sint-Michielsab-
dij, oorspronkelijk een 
parochiekerk, was bij 
haar oprichting een 
van de belangrijkste 
abdijen in Europa. De 
abt van de abdij had 

zelfs een riant buitenverblijf in de 
buurt van het huidige Beerschot Sta-
dion op het Kiel. 

Kromme Elleboogstraat en  
Arsenaalstraat
Deze plek in onze wijk was samen 
met de burcht een versterkte neder-
zetting waarvan Het Steen het laat-
ste restant is: de eerste Antwerpse 
nederzetting. Beide plekken lagen 
hoger en de oever van de Schelde 
was ideaal om internationale handel 
te drijven.

In 1796 werd het klooster tijdens 
de Franse revolutie verbeurd ver-
klaard en heringericht als opslag-
plaats en kantoren voor de scheeps-
werven die Napoleon er bouwde om 
Engeland aan te vallen. Aan de zuid-
kant werd een arsenaal (Arsenaal-
straat!) gebouwd voor de opslag van 
oorlogswapens en munitie.

Tijdens de revolutie van 1830 
gebruikten de Belgische opstande-

lingen de toren van de     Sint-Mi-
chielsabdij als uitkijktoren, terwijl 
het Nederlandse leger vanuit de 
zuidelijke citadel het gebouw de ge-
nadeslag toebracht. Stenen van de 
ruïne werden gerecycleerd voor tal 
van gebouwen in de stad. 

Vermeldenswaard is nog dat de 
inkom van de Sint-Michielsabdij 
naar het westen, dus de Schelde, 
is gericht. De straatnaam Kromme 
Elleboogstraat werd reeds in 1409 
vermeld als toegangsweg tot de 
Sint-Michielskerk. Vanuit de Kloos-
terstraat was dit dus wel een hele 
omweg. Vandaar de naam! In 2016 
werd ‘Kromme Elleboogstraat’ door 
de luisteraars van Radio 2 uitgeroe-
pen tot de gekste straatnaam van 
de hele provincie Antwerpen, maar 
wanneer je de oorsprong van de 
naam kent, is die niet meer zo gek. 
(Guido Sanders)

Onlangs huldigden minister van 
Welzijn Wouter Beke en schepen 
van Sociale Zaken Tom Meeuws 
Habbekrats officieel in als Over-
Kop-huis. Dit gebeurde in aanwe-
zigheid van heel wat geïnteres-
seerden, maar vooral ook van heel 
veel kinderen en jongeren uit de 
buurt en omstreken. Voor laatstge-
noemden begon het feest meteen 
na school. 

In en rondom het gebouw van Hab-
bekrats in de Prekersstraat werden 
ze uitgedaagd door heldhaftige fi-
guren, onder wie een atleet, een 
wetenschapper, een circusartiest en 
een entertainer. Wie voldoende hel-
dendaden verrichtte, kon rekenen 
op een heerlijke beloning: frietjes 
met een hamburger of nog beter: 
een persoonlijk gesprek met minis-
ter Wouter Beke.

Luisterend oor
Die minister was opgetogen over de 
wijze waarop Habbekrats zich op 
korte termijn tot OverKop-huis wist 
te ontplooien. Een OverKop-huis is 
een plek waar je als jongere tot 25 
jaar gewoon binnen en buiten kan 
lopen en allerlei leuke activiteiten 
kan doen. Het is een veilige 
plek waar je ook een luiste-
rend oor vindt of profes-
sionele therapeutische 
hulp, als je dat zelf wil.

Netwerk
Voor de zomer kreeg 
Habbekrats het goede 
nieuws dat haar locatie op-
gewaardeerd zou worden tot een 
volwaardig OverKop-huis. Onder-
tussen is Habbekrats helemaal klaar 
om die rol te vervullen. Het team 
werd versterkt met een therapeut en 
een nieuwe ruimte voor individuele 
gesprekken werd toegevoegd aan 
het veelzijdige jeugdcentrum van 
2000 m2. Daarnaast kan Habbekrats 
voortaan rekenen op een netwerk 
van zorgpartners en gespecialiseer-
de diensten om kinderen en jonge-
ren daadkrachtig te ondersteunen 

of om nieuwe jongeren naartoe te 
leiden.

Levenstevredenheid
Over heel Vlaanderen worden mo-
menteel 30 OverKop-huizen uitge-
rold, want, ook al gaat het overwe-
gend goed met onze jongeren, niet 
iedereen is mee. 1 op 5 jongeren 
worstelt immers met zijn of haar 
mentaal welzijn. Verder scoort tien 
procent van hen laag op levenste-
vredenheid. Jongeren willen wel 
geholpen worden, maar hebben er 
problemen mee om zich kwetsbaar 
op te stellen. De stap naar externe 
hulpverlening ligt voor velen moei-
lijk. Ze zoeken liever oplossingen 
in de eigen vertrouwde omgeving. 
OverKop moet voor vele kinderen 
en jongeren zo’n vertrouwde omge-
ving worden, waar naast uitdagin-
gen ook veel ruimte is om met hun 
mogelijkheden aan de slag te gaan.

Een veilige thuishaven
Bij Habbekrats is men alvast op-
getogen over de erkenning als 
OverKop-huis. Het pand in de Pre-
kersstraat 14 is voor meer dan 300 
kinderen en jongeren een veilige 
thuishaven waar plezier, vriend-

schap en warmte centraal 
staan. De begeleiders gaan 

er dagelijks aan de slag 
met hun enorme moge-
lijkheden, maar worden 
ook geconfronteerd met 
hun uitdagingen en pro-

blemen, groot of klein. De 
coronacrisis heeft een gro-

te impact op het welbevinden 
van jongeren. De extra daadkracht is 
dus welgekomen. De dienst zal door 
OverKop nog beter kunnen zorgen 
voor de jeugd en de toekomst die we 
delen. Naast Habbekrats werd ook 
Safe Space, een gelijkaardige organi-
satie in Borgerhout, erkend als Over-
Kop-huis. De twee huizen werken 
nauw samen en zullen kennis en ex-
pertise delen in het begeleiden van 
kinderen en jongeren. (Dries Boeye, 
Inhoudelijk Coördinator Habbekrats 
vzw)
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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 !

Habbekrats gaat ‘Overkop’

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 
Armoedebestrijding was aanwezig bij de officiële installatie van Overkop 

die een plek krijgt in het gebouw van Habbekrats om jongeren met proble-
men door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. Nico Volckeryck wist 

hem als voorzitter van de vzw Stuurgroep Sint-Andries al meteen wegwijs 
te maken in onze wijk en hem de nodige tips te geven om ze nog beter te 
doen functioneren. In het midden op de foto Chris Van Lysebetten die  

30 jaar geleden Habbekrats oprichtte.

Restanten op het 
uiterst westelijke deel 
naar de Schelde toe, 
aanvankelijk waar-
schijnlijk gebouwd 
als kelder en nadien 
gebruikt als aal- en 
beerput. Een beerput 
is de ideale vind-
plaats voor schalen 
en bekers die in de 
hoeken zijn achterge-
bleven. Bij het legen 
van de putten werd 
de inhoud verkocht 
aan boerderijen als 
natuurlijke meststof 
waardoor tal van 
scherven ook op vel-
den terechtkwamen.

Enkele recente vondsten, zoals een metalen drink-
beker, keramiek en meerschuimen pijpen.

Rijke geschiedenis onder 
onze Scheldekaaien

mailto:facebook.com/anthologietranslations/?subject=
mailto:facebook.com/anthologietranslations/?subject=
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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. 113 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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Na een aantal maanden van rela-
tieve (corona)rust is het weer alle 
hens aan dek. We lopen opnieuw 
allemaal met een mondmasker op 
in    de winkels en moeten weer 
voorzichtig zijn. De experts en 
virologen roepen zelfs in koor dat 
het vooral de niet-gevaccineerde 
mensen zijn die nu de ziekenhui-
zen en de I.C.’s doen vollopen.

Terecht vraag je je dan toch af waar 
die schrik vandaan komt en waar 
die antivaxers hun afkeer vandaan 
blijven halen? Tegen een vaccin zijn 
is en blijft vreemd, want krijgen we 
van jongs af al geen vaccins tegen zo 
wat alles en nog wat? Antivaxer zijn, 
dat zit niet in mijn bloed!

Vragen stellen
Wat de maatregelen betreft, kunnen 
we ons stilletjes aan wel vragen be-
ginnen te stellen. Onlangs moesten 
op bepaalde plaatsen de mondmas-
kers weer op, o.a. in de winkels. 
Laat mij er nu toch wel even op wij-
zen dat er net in onze wijk heel wat 
winkels zijn en dat heel wat van die 
winkeliers ook mee onze Gazet van 
Sint-Andries mogelijk maken.

Geen broeihaarden
Ondanks de inspanningen die on-
dernemers doen, is het erg pijnlijk 

om viroloog Steven Van Gucht in 
Het Laatste Nieuws te horen verkla-
ren: “Het klopt dat het mondmas-
ker op sommige plaatsen opnieuw 
verplicht is. In de winkels heeft dat 
vooral een signaalfunctie, want die 
zijn geen broeihaarden van besmet-
tingen.” 

Geen broeihaarden, wel een sig-
naalfunctie! Maar dan wel ten koste 
van heel wat persoonlijke ellende 
bij reeds jaren gevestigde winkels 
en jonge ondernemers die een eigen 
zaak hebben opgestart en werkge-
legenheid hebben gecreëerd. De 
schrijnende ellende van jaren-
lange afbetalingen van een 
persoonlijk faillissement 
is niet te overzien. Dus 
is nogmaals mijn vraag 
of maatregelen dienen 
om een signaalfunctie 
te geven of om besmet-
tingen te voorkomen?                                                           

Het is trouwens wraakroe-
pend dat ook politici, die bij de be-
volking al zoveel geloofwaardigheid 
hebben verloren, zich zo verlagen 
op kosten van diezelfde bevolking.

Lustig staan dansen
Tegelijkertijd zie je dan een andere 
viroloog op de dag dat er duizenden 
kinderen – ook in onze wijk! – op-
nieuw verplicht met een masker op 
naar school moeten, lustig staan 
dansen op een feest van – lees goed, 
want anders geloof je het niet! –  het 
Consulaat van Marokko ter herden-

king van de bezetting van de Weste-
lijke Sahara door Marokko.

Maatregelen en maskerplicht
Wij van de Stuurgroep Sint-Andries 
doen er alles aan om op onze verga-
deringen en evenementen de maat-
regelen te handhaven en de mas-
kerplicht te stimuleren. Maar dan 
vragen we ons wel af met wie zijn 
voeten hier nu wordt gespeeld?

Mogen we ook nog eens wijzen op 
het feit dat de bevoegde federale mi-
nister van Volksgezondheid, Frank 
Vandenbroucke, strengere maatre-

gelen stond aan te kondigen, 
terwijl zijn partij een con-

gres hield met duizenden 
militanten. En dat Open 
VLd een feestje hield met 
vierduizend aanwezi-
gen naar aanleiding van 

het 175-jarig bestaan van 
de Liberale Partij. Ik denk 

dat ik hier namens alle Sint- 
Andriezenaren en wijkraden kan 
stellen dat wij niet gek zijn!

Hou het gezond, hou het veilig en 
volg slechte voorbeelden niet op!
(Nico Volckeryck, voorzitter vzw 
Stuurgroep Sint-Andries)

Winkels als signaalfunctie? De neus stelt voor
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Op 12 december viert Turnkring De Hoop zijn 100-jarig bestaan in het 
coStA met tal van evenementen: een fototentoonstelling, een reünie 
van oud-leden, enkele optredens en de viering van verdienstelijke le-
den. Iedereen is welkom vanaf 13 uur met zijn Covid Safe Ticket.

Turnkring De Hoop 100 jaarFOTO: JAN STES
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Zorgzame hogeschool
doet mee aan het project
Zorgzame Straten

Studenten engageren zich als vrijwilliger
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• voor wijkbewoners met sociale noden

Studenten en docenten van verschillende opleidingen engageren zich voor Zorgzame Straten:

maatschappelijk werk, verpleegkunde, toegepaste psychologie, communicatiemanagement,

logopedie en audiologie, orthopedagogische begeleiding.

Onderzoekers engageren zich en helpen zorgzame handelaars en mantelzorgers.

DOE MEE en vul de enquête in!

Campus National engageert zich en stelt zijn deuren open voor wijkbewoners 

voor een babbel, een gazet, een kof�e, een boek, een lokaal …
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Dat het beeld in deze prominente 
openbare ruimte in onze wijk een 
plaats krijgt, is ronduit symbolisch, 
want de bewoners van Sint-Andries 
hebben decennia en generaties 
lang gevochten om het plein te be-
houden. Het was immers verkocht 
aan een projectontwikkelaar en 
zou worden volgebouwd, maar vol-
gehouden protest van het Munt-
hofcomité en de vzw Stuurgroep 
Sint-Andries hebben dit voorko-
men. Dit beeld kunnen we dan ook 
alleen maar zien als de kers op de 
taart van een lange strijd om het 
Munthof te behouden.

De kunstenares, Miss Tramaine de 
Senna, (mtdS) aanvaardde een in-
terview met de Gazet van Sint-An-
dries (GVSa). De redactie bedankt 
Samuel Saelemaekers, Curator 
Collectie Kunst in de Stad, en Paul 
Struyf, vice-voorzitter van de Stuur-
groep Sint-Andries, voor hun ge-
waardeerde hulp bij het tot stand 
komen ervan. Omwille van de hui-
dige coVid-19-situatie gebeurde het 
interview schriftelijk.

GVSA Miss de Sienna, heel hartelijk 
bedankt dat u ermee akkoord gaat 
om de onderstaande vragen te willen 
beantwoorden. Het interview zal in 
de novembereditie van de ‘Gazet van 
Sint-Andries’ gepubliceerd worden.
MISS TRAMAINE de SENNA Ik wil jul-
lie, Nico en Walter, bedanken voor 
het opstarten van de dialoog en de 
bewoners van Sint-Andries om mijn 
kunstwerk in hun wijk te accepte-
ren. Het is dus met veel plezier dat ik 
jullie vragen beantwoord.
GVSA Kunt u zich kort voorstellen aan 
de lezers van de ‘Gazet van Sint-An-
dries’ en hun uitleggen waarom u 
hebt besloten om in België te leven en 
te werken?
MTdS Natuurlijk. Ik kom uit Cali-
fornië. Mijn ouders hebben mij ge-
noemd naar Tramaine Hawkins, een 
gospelzangeres uit de San Francisco 
Bay Area die oorspronkelijk bekend 
werd als zangeres in de single ‘Oh 
Happy Day’ van de groep Edwin 
 Hawkins Singers Choir.

Ik ben naar België gekomen via 
het hiSK (Hoger Instituut voor Scho-
ne Kunsten) in Gent. Voordien had ik 
twee jaar in Nederland gestudeerd 
om mijn mfa (Master in Fine Arts) 
te behalen. Nog eerder had ik ook al 
twee diploma’s behaald, één in ar-
chitectuur en één in kunstpraktijk 
en daarvan heb ik gebruik gemaakt 
gedurende de zeven jaren die ik heb 
gewerkt om 50 000 dollar te sparen, 
geld waarmee ik mijn opleiding in 
Nederland en België heb betaald.

Ik heb er altijd van gedroomd 
om beroepskunstenares te zijn en 
ik prijs mij gelukkig dat België mij 
de kansen heeft geboden om mijn 
droom waar te maken. Eerlijk ge-
zegd had ik nooit gedacht dat dat 
mogelijk zou zijn. Ik bleef in België 
wonen omwille van een lopend pro-
ject na het hiSK en zo ging de bal aan 
het rollen.
GVSA Kende u Sint-Andries en het 
Munthof voor de inhuldiging van uw 
beeld?
MTdS Ik kende Sint-Andries en het 
Munthof voordien enkel opper-

vlakkig, maar niet in hun historisch 
waardevolle betekenis, omdat ik 
niet veel buitenkom: ik werk zes 
dagen per week in mijn atelier. Op-
pervlakkig kende ik de buurt van 
o.a. de wasserette op de Oever (naast 
het grote beeld van de barokschilder 
Jacob Jordaens), de toeristische an-
tiekbuurt rond de Kloosterstraat en 
de terrasjes op de Vrijdagmarkt.

Ik heb de Sint-Andries beter leren 
kennen op de dag dat mijn kunst-
werk werd geïnstalleerd, dankzij 
Paul Struyf, een van de wijkbewo-
ners. Paul maakte met Samuel Sae-
lemakers (Curator Collectie Kunst in 
de Stad) en mij een wandeling door 
de wijk. We brachten een bezoek aan 
de Sint-Andrieskerk (met haar origi-
nele in hout gebeeldhouwde preek-
stoel) en een mooie bakstenen en-
clave van sociale woningen uit 1980.

Paul vestigde mijn aandacht ook 
op het nabijgelegen huis van car-
tograaf Abraham Ortelius (de uit-
vinder van de moderne atlas). Dat 
prikkelde mijn belangstelling. Dus 
bracht ik onmiddellijk een twee uur 
durend bezoek aan het Museum 
Plantin-Moretus, nadat het beeld 
was geïnstalleerd, in plaats van da-
delijk terug te keren naar mijn ate-
lier. Ik was onder de indruk van de 
talrijke generaties van de families 
Plantin en Moretus die de drukkunst 
beoefenden tijdens de 16de, 17de en 
18de eeuw, alsook van het menselij-
ke vernuft zonder het gebruik van 
moderne computers en technologie! 
De vakkundigheid in het vervaar-
digen van de loden losse letter, de 

verscheidenheid aan gepubliceerde 
talen en het feit dat op geen enkel 
drukwerk overbodige inktdruppels 
te zien waren, dat was geweldig.

Ik leerde ook dat Thomas Jeffer-
son (derde president van de VS) in 
1792 aan de decimale beschrijvingen 
in het boek ‘De Thiende’ van Simon 
Stevin (geboren in Brugge in 1548) 
refereerde, toen hij de Amerikaanse 
dollar met het decimale systeem in-
deelde: 1 dollar is 100 cent, 1/4 dollar 
is 0,25 cent (of één kwart dollar).

Zonder de openheid van de be-
woners van Sint-Andries die mijn 
kunstwerk de kans hebben gegeven 
om te ‘leven’ op het Munthof, en 
zonder Samuel Saelemakers zou ik 
mij zo niet hebben kunnen verdie-
pen in het compacte en veelzijdige 
aantal historische wetenswaardig-
heden over de wijk Sint-Andries.
GVSA Uw beeld is al het onderwerp 
geweest van heel wat discussies en, 
zoals dat een waardevol kunstwerk 
betaamt, hebben de mensen er een 
verschillende mening over. Velen vin-
den het mooi, anderen kijken er met 
onbegrip naar. Wat is uw persoonlijke 
visie op het beeld?
MTdS Vooreerst vind ik de dialoog 
over het kunstwerk positief, want 
het toont aan dat de bewoners van 
Sint-Andries zich betrokken voelen 
bij en bezorgd zijn over de plek waar 
ze leven.

Mijn persoonlijke visie op het 
beeld?

Wel, de specifieke context van 
kunst in de publieke ruimte leerde ik 
kennen via Samuel Saelemakers die 
gespecialiseerd is in publieke kunst 
in de stad.

Oorspronkelijk was het beeld 
‘Figure of Color’ de eerste opdracht 
voor het initiatief ‘Publiek Figuur’ 
van Kunst in de Stad en het stond 
één jaar in het Antwerpse Stadspark. 
Daar bevindt zich nu een tweede 
beeld in de serie ‘Publiek Figuur’ van 
de hand van Goshka Macuga.

Toen ‘Figure of Color’ in het Ant-
werpse Stadspark stond, was er een 
interactie met de andere beelden in 
het park: schilders en dichters, vor-

sten en militairen. Als er beelden 
van vrouwen stonden, waren ze 
allegorisch, anonieme naakten of 
onthuld na hun dood (nl. Koningin 
Astrid). Er stonden geen beelden die 
gelijkenis vertoonden met individu-
ele vrouwen.

Wat de vorm betreft is een deel 
van mijn kunstpraktijk gericht op 
het herdefiniëren van kunde of vak-
kundigheid, en dat is precies wat ik 
met dit werk anders doe dan andere 
(historische) kunstenaars.

‘Figure of Color’ is behandeld 
met niet-traditionele kleuren voor 
brons: het beeld is bekleed met een 
magenta, zalmroze en paars ge-
kleurde waslaag. Ik zie kleur als een 
symbolische drager van betekenis 
en emotie.

Dit verschilt heel erg van andere 
beelden die je in de stad ziet en die 
gemaakt zijn van steen, gegoten be-
ton, lichte tinten marmer of brons 
met fijne patinalaagjes in ‘groenach-
tige’ blauwe tinten, of die verdon-
kerd zijn.

Omdat het beeld zich in de pu-
blieke ruimte bevindt, is het be-
stemd voor hen die deze ruimte ge-
bruiken, 24 uur per dag. Het is niet 
bedoeld voor persoonlijk gebruik in 
een privétuin of achter gesloten deu-
ren.

Kunst in de publieke ruimte 
brengt daarom een dialoog tot stand 
tussen hen die de ruimte gebruiken 
en wat openbaar wordt uitgebeeld, 
wie of wat we op een piëdestal zet-
ten. Zelfs graffitikunstenaars spelen 
een rol in de dialoog, al weet ik dat 
graffiti de bewoners rondom het 
Munthof zorgen baart.

Het is uitzonderlijk dat de diverse 
Sint-Andrieswijk en zij die het Munt-
hof gebruiken, als gastheer kunnen 
optreden voor een publiek kunst-
werk. Bewoners van sociale wonin-
gen, autochtone Antwerpenaren, ou-
dere vrouwen in bikini’s op bewolkte 
dagen of met zwart gelakte nagels 
die hun honden uitlaten, een koppel 
dat een sigaret zit te roken en muziek 
speelt met hun smartphones, graffiti-
kunstenaars in de late nacht, ze zijn 
voorbeelden van de gemengde be-
volking die deze centrale ruimte van 
een metropool bewoont of bezoekt. 
In de VS zou ik nooit een wijk vinden 
met een demografische diversiteit 
aan mensen uit verschillende econo-
mische klassen, leeftijden en achter-
gronden die in het centrum van een 
metropool leven en toegang hebben 
tot publieke kunst.

‘Figure of Color’ is ook een 
woordspeling. In de VS verwijst het 
naar mensen die niet-wit zijn, wat 
historisch met zich meebrengt dat 
ze tot een lagere economische klas-
se behoren die geen toegang heeft 
tot de mogelijkheden om degelijk te 
wonen, tot onderwijs, gezondheids-
zorg, uitgebreide mobiliteit ... en al 
helemaal niet tot publieke kunst. De 
economie is veranderd en alle lagen 
van de bevolking, ongeacht hun ras, 
worden geconfronteerd met financi-
ele problemen en een vermindering 
van hun levenskwaliteit. Natuurlijk 

is het niet de bedoeling om de be-
woners van Antwerpen te belasten 
met problemen van de VS. De be-
doeling van het kunstwerk is om 
deel uit te maken van de publieke 
dialoog. Dus de plaats en plaatsing 
van kunst, de mensen in de publieke 
ruimte, de verhalen van vroeger en 
nu, de vormelijke kwaliteiten van 
een kunstwerk, die vormen allemaal 
de impuls voor deze dialoog om van 
gedachten te wisselen en een soort 
van begrip te vormen. Dit interview 
voor de Gazet van Sint-Andries doet 
net dat.
GVSA Kunstenaars zeggen dikwijls 
dat een kunstwerk de persoonlijke 
expressie van een persoonlijke emo-
tie is. Einde van het verhaal! Gaat u 
hiermee akkoord of heeft u ook een 
boodschap?
MTdS Een kunstcritica, Roberta 
Smith, heeft ooit geschreven: “Kun-
stenaars hebben niet het alleenrecht 
op de betekenis van hun werk.” Daar 
ben ik het mee eens.
GVSA Persoonlijk zijn wij grote fans 
en wij denken dat in uw kunstwerk 
in het hart van de stad Antwerpen, 
waar eens de Vlaamse barok bloeide, 
bepaalde barokke invloeden niet te 
ontkennen zijn. Bent u het daarmee 
eens? Mogen we van een ‘nieuwe ba-
rok’ spreken?
MTdS Ik waardeer de historische 
vergelijking, want u slaat spijkers 
met koppen! De barokachtige, gol-
vende haarstrengen van het beeld, 
de golvende rok, de beweging van 
een kijker rondom het beeld om een 
gezicht te vinden dat er niet is, zijn 
zeker barokke spelingen, vertrek-
kend vanuit het oude om het alsnog 
nieuw te maken! ‘Figure of Color’ 
speelt eveneens met de constructie 
van een uiterlijk, een façade, zoals 
cosmetica (bv. lippenstift, oogscha-
duw) als een camouflagemiddel om 
erbij te horen of op te gaan in de mas-
sa. Het is niet toevallig dat de metaal-
achtige zalmroze en purper gekleur-
de was de buitenzijde bedekt. Die zal 
na verloop van tijd verdwijnen, wat 
bijgevolg de chemische reactie van 
die koperkleurige patinalaag de kans 
zal geven om tevoorschijn te komen.
Toen ik voor het eerst gevraagd werd 
voor dit publieke kunstproject, werd 
er een schilderij van Jacob Jordaens 
onder mijn aandacht gebracht. Dit 
schilderij, ‘Mozes en zijn Ethiopi-
sche vrouw Zipporah’ (1645–1650), 
hangt in het Rubenshuis. Het viel 
mij op hoe modern en grootstede-
lijk dit schilderij van een interraci-
aal koppel is en herinnerde mij aan 
de rijke en diverse geschiedenis van 
een stad als Antwerpen.

Ik moet natuurlijk ook Rubens 
vermelden. Ik herinner me dat ik als 
tiener in Californië over hem las in 
VoGUe Magazine in een artikel over 
het nieuwe ‘Rubensiaanse’ (gezon-
de) lichaamstype.
GVSA Waar vindt u uw creatieve in-
spiratie?
MTdS Ik verwonder me over de ver-
wezenlijkingen van de mensheid en 
wat mensen creëren: wij staan op 
de schouders van reuzen. Binnens-
huis loodgieterij, verwarming, in-
frastructuur – mensen bouwen dat 
met hun eigen handen. Misschien 
komt het omdat mijn vader een rol-
trapmonteur was en mijn moeder 
een uitbundig doorzettingsvermo-
gen uitstraalt. Ik vind de verhalen 
en geschiedenis van mensen heel in-
teressant en ontroerend, omdat we 
elke dag moeten vechten om onze 
menselijkheid te behouden, terwijl 

LOKAAL - TRADITIE - AMBACHT

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

Beeld van kunstenares Tramaine de Senna op het Munthof

Figure of Color

Vervolgt op pag. 4

Inhuldiging van het beeld ‘Figure of Color’ op het Munthof met v.l.n.r. Samuel 
Saelemakers (Curator Collectie Kunst in de Stad), Miss Tramaine de Senna 
(kunstenares) en Paul Struyf (vice-voorzitter vzw Stuurgroep Sint-Andries).

Ik vind de dialoog over 
het kunstwerk positief, 
want het toont aan dat 
de bewoners van Sint-
Andries zich betrokken 
voelen bij de plek waar 

ze leven.

Zelfs graffitikunstenaars 
spelen een rol in de 

dialoog, al weet ik dat 
graffiti de bewoners 

rondom het Munthof 
zorgen baart.
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Volg Gazet van Sint-Andries op Facebook en Instagram 
voor meer nieuwtjes en leuke foto’s uit de wijk

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

In het woonzorgcentrum Huizeken 
van Nazareth staan wonen, leven 
en genieten zonder zorgen 
voor de bewoners voorop. 
Hiervoor staat een team 
van medewerkers dag 
en nacht voor hen 
klaar op een deskun-
dige en professionele 
manier en met hart 
en ziel. Maar laat het 
nu net de helpende hand 
van onze vrijwilligers zijn die 
zorgt voor de kers op de taart.

Er zijn vrijwilligers die de tijd nemen 
voor onze bewoners met een hel-
pende hand, een luisterend oor en 
een warme glimlach. Ze verzorgen 
verder de bediening in het Grand 
Café, geven ondersteuning bij acti-
viteiten als gezelschapsspelen, gaan 
wandelen bij mooi weer, bieden 
hulp bij de maaltijden, houden ge-

zelschap, begeleiden naar 
het kapsalon en nog veel 
meer. Of onze vrijwilligers 
nu wekelijks, maandelijks 
of een enkele keer komen 
helpen, ze worden door 
onze bewoners steeds met 
de glimlach ontvangen. Ze 
kijken uit naar hun komst 
en genieten van het extra-
tje.

André, reeds 10 jaar 
vrijwilliger in het Huize-
ken, vertelt: “Het geeft 

een enorme voldoening je te mogen 
inzetten voor je medemens.” Mar-

tine versterkte het team een jaar 
geleden en zegt: “De dank-

baarheid van de bewoners 
is groot. Zij hebben er veel 
aan, maar ik minstens 
evenveel.” Het vrijwil-
ligers team van Huizeken 

van Nazareth is nog steeds 
op zoek naar nieuwe leden. 

Ben je benieuwd naar onze 
vrijwilligerswerking, kom dan ge-

rust een kijkje nemen. En wie weet 
ben jij onze volgende extra kers 
op de taart … (Greetje De Leenheer, 
verantwoordelijke KELA (kine-ergo- 
logo-animatie) bij Huizeken van 
 Nazareth in de Sint-Antoniusstraat)

WZC Huizeken van  Nazareth
Sint-Antoniusstraat 21 
Tel. 03 224 02 50
info.hvnazareth@amate.be

Vrijwilligers … de kers op de taart

Martine en André:  
“De dankbaarheid van de bewoners is groot.”

we proberen iets te verwezenlijken. 
De mens evolueerde van het schil-
deren van dieren in grotten naar het 
maken van amuletten om zichzelf te 
beschermen in tijden van oorlog en 
nu programmeert hij a.i.-robots die 
kunnen schilderen. Materiële cul-
tuur intrigeert mij.
GVSA Kunnen we in Antwerpen nog 
andere kunstwerken bewonderen die 
u gemaakt hebt?
MTdS In Antwerpen heeft ook het 
m hKa een groot werk van mij aange-
kocht voor zijn collectie. Momenteel 
werk ik ook aan vijf kleurrijke kera-
mische landschappen van in totaal 
20 meter voor een nieuw gebouw 
voor poliklinische kinderpatiënten 
met psychologische aandoeningen 

onder de vleugels van az Alma in 
Eeklo. Het nieuwe gebouw zal az 
Alma Timanti heten. ‘Timanti’ be-
tekent diamant in het Fins. Op de 
landschappen is de hoofdfiguur op 
zoek naar een diamant, een meta-
foor voor de persoonlijke reis naar 
zelfontdekking. Dit zou in december 
opgeleverd moeten zijn.

Je kan mijn werk ook op www.tra-
mainedesenna.com bekijken. Ik heb 
eveneens een account op Instagram, 
maar dat is niet zo uitgebreid.
GVSA Vriendelijke groeten

Nico Volckeryck  
en Walter Van den Bulck

(Vertaling: Walter Van den Bulck, met 
dank aan Samuel Saelemakers voor 
zijn hulp en ondersteuning)

Vervolg van pag. 3
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De wintermaanden naderen: 
buiten koud, binnen warm. M’n 
gedachten gaan uit naar het begin 
van de voorbije zomer die er 
eigenlijk geen is geweest, terwijl 
vroeger, met de opening van de 
Sinksenfoor op de Gedempte 
Zuiderdokken, meestal een échte 
zomer werd ingeluid, met zweet op 
het voorhoofd en frisse drankjes op 
terrasjes.

Pinksteren of … Sinksen voor de fiere 
inwoners van de Koekenstad, daar 
hoorde onvermijdbaar de legendari-
sche Sinksenfoor bij. Met weemoed 
denk ik terug aan de tijd, toen ze op 
de Gedempte Zuiderdokken stond. 
Tijdens de opbouw van dit groot-
se gebeuren was het een aan- en 
afrijden van de gele voertuigen van 
Depannage 2000 om de broodno-
dige ruimte te creëren. Ze werden 
ritmisch begeleid door keiharde ha-
merslagen van metaal op metaal en 
laveerden als professionele skiërs 
op de zwarte piste met de opgeladen 
foutgeparkeerde voertuigen tussen 
de kraampjes in opbouw.

Wanneer ik na een lange 
werkdag m’n huis nader-
de, werd ik in de verte 
reeds verwelkomd door 
een kakofonie van cha-
otische herrie. Ik was 
thuis! Vreemd genoeg 
bezorgde deze drukte de 
stadsmens een zekere vorm 
van rust. Je voelde je verbonden 
met het leven, met de anderen. Je 
was niet eenzaam en alleen op de 
wereld. Weg was de existentiële een-
zaamheid die in ieder van ons zit in-
gebakken.

Felle lichten flikkerden in diverse 
kleuren, terwijl de hevig ronddraai-
ende Breakdance met zijn opzwe-
pende muziek voor een verkoelend 
windje zorgde. Heel lang kon ik hier 
echter niet van staan genieten, want 
de opstijgende aroma’s uit de lac-
quemant- en smoutebollenkramen 
prikkelden onweerstaanbaar m’n 
geurzintuig. Er was geen ontkomen 
aan. Voor anderhalve euro bracht 
een lacquement ook mijn smaak-
papillen volledig in een andere we-
reld, een onwezenlijke wereld, een 
sprookjeswereld van glitter en gla-
mour, even weg uit de dagelijkse 
realiteit.

Elk jaar polste ik ook naar het 
verhaal waar de benaming ‘lacque-
mant’ of ‘lackmans’ vandaan kwam. 
Elk kraam had ze trouwens ook op 
een andere manier in sierlijke letters 
geschilderd. En elke keer werd er me 
een ander geschiedkundig verhaal 
aangesmeerd. Enkel het woord ‘Rij-
sel’ kwam regelmatig terug. Maar... 
ik had er vrede mee!

Terwijl mijn vingertoppen lichte 
brandwonden vertoonden van de 

hete smoutebollen en mijn jas en 
broek ondertussen flink besmeurd 
waren met de overtollige suiker, 
hoorde ik een dame met een Frans 
accent de bekende woorden “Allez! 
Allez! Altijd prijs, altijd gewonnen!” 

naar me roepen.

Blikken in alle richtingen
Stoffen ballen lieten 
tinnen blikjes in alle 
windrichtingen rond-
vliegen. Ooit gaf ik hier 

het dubbele van de win-
kelprijs uit om een giganti-

sche knuffel te winnen. En zo 
heb ik me talloze keren met plezier 
laten bedotten, want dat hoorde bij 
een kermis: de truken van de foor. Je 
zet alle logica opzij om even in een 
droomwereld te mogen stappen. Ge-
lukkig bestond het woord ‘fake’ toen 
nog niet, want dat had m’n plezier 
danig bedorven.

Kleine kindjes trokken grote 
ogen, wanneer ze vakkundig een 
eendje opvisten. Hun trots werd 
geenszins gehinderd door de hulp 
van de foorkramer die het haakje on-
merkbaar als een goochelaar in het 
ringetje van het eendje stak. Ouders 

keken vol trots toe. Ze stapten mee in 
de droomwereld, even heerlijk weg 
van alle harde logica. De kinderkra-
men zijn trouwens de enige kramen 
waar je de slogan ‘Altijd prijs, altijd 
gewonnen!’ letterlijk mag nemen. 
Daar zijn ze echte kindervrienden. 
De iets ouderen betraden dan weer, 
aan de hand van papa en soms met 
knikkende knieën, voor de eerste 
keer het akelige spookhuis.

Cafés en restaurants dreven mee 
op de golf van enthousiasme. Hun 
terrassen oogden verleidelijk en za-
ten overvol. Ik liep verscheidene be-
kenden tegen het lijf en samen zoch-
ten we een vrij plekje.

Nu is de Sinksenfoor in noorde-
lijke richting opgeschoven en zitten 
we hier opgescheept met een put 
met kranen en vrachtwagens. Een 
gloednieuw park zal de buurt bin-
nenkort sieren. Ongetwijfeld een 
mooi vooruitzicht, maar tijdens 
mijn avondlijke wandelingen zal ik 
toch dikwijls terugdenken aan de 
gekleurde lichtjes, de dreunende 
basmuziek en de heerlijke geuren 
van weleer. Weg droomwereld, weg 
snoezelruimte voor volwassenen. 
Elke dag realiteit! (Bjorn Verreet)

Een koppel
Ben ik voyeur, nu ik dagelijks wacht
tot ze uitdagend neerstrijken, op de
schoorsteen van de Zwarte Panter
aan het trekkebekken slaan?

Ik weet niet eens: zijn ze straight of gay,
is dit overspel, pril geluk, of huwelijkse routine?
Het gebeurt zo tegen vijven, vrijwel zeker
werken ze bij de post even verderop.
Tevergeefs verbijt ik het woord vertederd.

Hun naspel is volbracht, nu gaan ze eten.
Keuze zat in deze buurt: gevallen friet,
een klodder burger, gesmolten ijs.
Gevleugelde stadsratten, in de ban van de ring.

René Hooyberghs

FOTO: TOM JESPERS

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Mijmeren over de Sinksenfoor
FOTO © THOMAS HEUSER

Kinderen die op 31 oktober jl. durf-
den aan te bellen bij Catherine 
Moortgat in de Rijke Beukelaarstraat 

werden door haar grie-
zelige, met de armen 
zwaaiende en tieren-
de verschijning aan 
het raam op de eerste 
verdieping de daver op 
het lijf gejaagd. Maar 
meteen opende haar 
moeder Rosy Vervliet 
de voordeur om de 
kinderen snoep uit te 
delen, wel in de vorm 
van oogbollen, wormen en 
doodshoofden.

Catherine is 51 en project-
leider evenementen voor de 
stad Antwerpen. Ze schuim-
de vroeger met haar beide 

kinderen Halloweengriezeltochten 
af die de lokale Chiro- en Scouts-
groepen organiseerden.

Catherine: “Soms wel een uur 
rijden, maar het was de moeite: ’s 
nachts in bossen opgeschrikt wor-
den door griezelfiguren met ketting-

zagen, bebloede ledema-
ten ...

Een paar jaar geleden 
organiseerde café Bees-
tenbos op de Sint-An-
driesplaats een Halloween-
tocht in de wijk. Dat bracht 
me op het idee om een 
briefje aan de bel te han-
gen: Bel dan als je durft! Ie-
dereen heeft zich kostelijk 
geamuseerd.”

Bel dan als je durft!

Een week lang lag er een paar schoenen 
aan het gekende sluikstortboompje be-
gin Lange Riddersstraat. Iemand heeft 
het nu gereycleerd en een functie ge-
geven: een brief aan Sinterklaas en een 
wortel voor zijn paard Slecht-Weer-Van-
daag. De briefschrijver kennen we niet 
en de inhoud is briefgeheim. (foto Anja 
Van heuckelom)

Sint, vergeet de Sint-Andriesplaats niet!

WINKEL LOKAAL

Tripsipper
Gloednieuw in de wijk is Tripsipper 
in de Sint-Antoniusstraat 37, tegen-
over het Bogaardeplein. Francesca 
en Josef hebben een bijzonder pro-
ject bedacht. Vanuit de hele wereld 
(trips) brengen ze met authentieke 
producten diverse drankjes (sips) 
die herinneringen oproepen aan 
verre reizen. Soms in aparte combi-
naties en wisselend met de seizoe-
nen: Italiaanse koffie, hojichathee 
(Japanse geroosterde groene thee), 
viooltjestonic (uit de Provence), zelf 
ontworpen cocktails, patisserie uit 
bv. Italië, maar met een eigen draai 
(zoals pistachecrème), tiramisu met 
Japanse en Koreaanse ingrediën-
ten, zelfgemaakte limonade... De 
meeste producten zijn ook vegan. 
En dan zijn er nog de  hippe bubble 
teas met tapiocaparels gevuld met 
o.a. aloë vera, chiazaadjes, lychees, 
basilicumzaadjes en nog vele andere 
verrassende smaken.

Ook wijkbewoners kunnen idee-
en aanbrengen om producten te 

verwerken waarvan de geuren her-
inneren aan hun jeugd of hun land. 
Kortom, alles is er erg hybride en 
grenzeloos, met elke maand nieu-
wigheden op de kaart. Het interieur 
is strak modern, biedt binnen 31 zit-
plaatsen en een terras op straat en op 
het Bogaardeplein. Er worden ook 
tentoonstellingen gepland met loka-
le kunstenaars.

Open op woensdag en donderdag 
van 12 tot 18.30 uur, op vrijdag en za-
terdag van 12 tot 19 uur en op zondag 
van 11 tot 18 uur.
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Boekvoorstelling: Kinderen 
Van Zeppos
Zaterdag 27 november – 15 uur – gratis
Wie zat er allemaal achter het mas-
ker van de Kat? Hoe kwam Kapitein 
Zeppos aan zijn varende auto? Welke 
romance ontstond er bij Johan & de 
Alverman? En waarom werd het Fa-
bian, en niet Florian van Fallada? 

Het boek Kinderen van Zeppos 
van Peter Van Camp wekt de jeugd-
feuilletons opnieuw tot leven. In 
deze boekvoorstelling komt de ma-
gie opnieuw tot leven.

Winterdrink
Vrijdag 17 december – 17 uur – onder 
den hangar – Gratis
Het coStA nodigt je uit om samen te 
klinken op het afgelopen jaar met 
een drankje en een hapje, live mu-
ziek en veel sfeer.
Kleed je warm aan, want alles gaat 
buiten door.

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

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 vrijdag 24 december  

tot 9 januari 2022

Openingsuren Foyer
Op dinsdag en donderdag  

vanaf 15 uur
Op woensdag en vrijdag  

vanaf 12 uur
Op zaterdag
vanaf 10 uur

November

Voilà, zei de vos – Anna’s Steen 
(5+)
Zondag 28 november – 15 uur –  
6|8|2 euro
Over een vlieg en haar geliefde, de 
kikker, en wat daar van komt. Over 
een kip die heerlijke stenensoep 
maakt en over een haas en een muis 
die elkaar eeuwige liefde beloven tot 
ze samen ten onder gaan.

December

Vuil – Het Wolk (2+)
Zaterdag 11 december – 15 uur –  
6|8|2 euro
Een smerig vieze voorstelling vol 
schoonheid en magie voor de al-
lerkleinsten. We toveren de scene 
letterlijk om tot een vuilnisbelt en 
nemen je mee in een nieuwe wereld 
waar je de pracht en praal van vuil 
kan ontdekken. Vuil is krachtig beel-
dend en blijft plakken.

Januari 2022

Dansje in de regen, Salibonani 
Zaterdag 22 januari – 15 uur – (3+)
Meester TicoTico verzamelt klanken 
en geluiden in zijn Klankenpaleis. 
Samen met zijn leerling Lotta tok-
kelt, tingelt en pingelt Meester Tico-
Tico de ganse dag op rare muziekin-
strumenten en maken ze de gekste 
muziekjes en melodietjes.

Februari 2022

Dinsdag 8 februari – 10 uur – gratis
Muzikale productie voor wie 
Nederlands leert
‘Wij’ brengt werelden samen: in het 
Nederlands en met muziek.

An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.be

©TIM DE BACKER

Vuil – Het Wolk
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‘Sint-Anders’ zijn ontmoetingsda-
gen van en voor alle buurtbewo-
ners van de wijk Sint-Andries. 
Op 15 augustus jl. vond een ge-
slaagde eerste editie van Sint-An-
ders Moederkensdag plaats.
Een collectief van enkele wijkor-
ganisaties, lokale ondernemers en 
geëngageerde wijkbewoners heeft 
opnieuw de handen in elkaar ge-
slagen om nu ook een Sint-Anders 
Wintereditie te  organiseren.

De Sint-Andriesplaats en de omlig-
gende straten worden een maand 
lang in het licht gezet.

Op vrijdagavond 17 december 
worden deze lichtjes tijdens de win-
terdrink in het CoStA aangestoken. 
Aan de buurtbewoners wordt ge-
vraagd om hun huizen en/of ramen 
in kerstsfeer te brengen. Zo proberen 
we samen een sprookjesachtige win-
tersfeer te creëren.

Waar?
Deze winterse happening vindt 
plaats op het Prekersplein en de 
Sint-Andriesplaats en in de Lange 
en Korte Vlierstraat en het coStA. 
We starten op zaterdag 18 december 
vanaf 11 uur.

Programma
Buurtbewoners organiseren een 
rommelmarkt. Alle bewoners van de 
wijk Sint-Andries zijn welkom met 
een standje. Enkele lokale creatie-
velingen en duurzame ondernemers 
organiseren stands met verrassende 
producten.

Op de Sint-Andriesplaats kunnen 
kinderen en jongeren terecht voor 
creatieve workshops. De vzw Stuur-
groep Sint-Andries stelt uitgebreid 
haar werking en projecten voor. Kli-
maatRobuust Sint-Andries neemt je 

mee in het verhaal van de Groene 
Ader. Ook Zotte Rik is van de partij.  
Wie met hem wil kennisma-
ken, vindt hem langsheen 
het parcours.

De plaatselijke cafés 
(Beestenbos, Multatuli, Neu-
zeke, St.-Simonne) zorgen 
voor muziek. Je kan proe-
ven en genieten van foods 
& drinks bij deze lokale on-

dernemers en op de 
markt.

Het volledige pro-
gramma wordt be-
kendgemaakt via Fa-
cebook, Instagram 
en Hoplr, alsook op 
borden en affiches in 
de wijk.

Buurtbewoners die een stand op 
de rommelmarkt willen of hun eigen 
creaties willen tentoonstellen en/of 
verkopen, zijn eveneens welkom. 
Stuur een berichtje naar Sylvia Van 
Lint op 0476 21 98 17.

Kom gerust eens langs en wan-
del rond, maak een praatje met 
de buren en/of een van de lo-
kale duurzame ondernemers. 
Proef aan de foodstandjes en 
geniet van een drankje of een 
optreden op een van de terras-
sen van de deelnemende cafés.

Uiteraard respecteren we de 
huidige coronamaatregelen!

Noteer deze datum alvast nu 
in je agenda.

Sint-Anders
Een warme winterse ontmoetingsdag in Sint-Andries 
op zaterdag 18 december van 11 tot 18 uur

Alle buurtbewoners 
kunnen deelnemen!

Elk lokaal idee of  
initiatief is welkom! FOTO’S: JAN STES

Sint-Anders in  
Sint-Andries
zaterdag  
18 december  
van 11 tot 18 uur

Eind oktober leefde een groep leerlingen van het Sint- Augustinus Instituut uit 
Aalst zich tijdens hun verblijf in Jeugdherberg Pulcinella op een leuke creatie-
ve manier uit op het Bogaardeplein. (Walter Van den Bulck)

03 232 33 91
info@gyselsantwerpen.be

Nationalestraat 106
2000 Antwerpen

SLAGERIJ GYSELS

De vijfde generatie van 
de slagersfamilie Gysels.

Sinds 5 jaar actief in 
Antwerpen. 

KINDERBOEKENHOEKJE

Deze keer nog eens een boekje voor 
de allerkleinsten. En wat voor één! 
Een lief boekje met prachtige 
prenten waar jong en oud 
samen in zullen wegdro-
men.

Auteur Julia Do-
naldson hoef ik jullie 
wellicht niet meer voor 
te stellen. Deze inmiddels 
73-jarige ‘grande dame’ van 
de jeugdliteratuur werd wereld-
beroemd met haar boeken over de 
Gruffalo, Mannetje Tak e.d. Voor dit 
prachtige zoek-, tel- en flapjesboek 
voor peuters en kleuters werkte ze 
exclusief samen met een andere  
illustrator nl. Sharon King-Chai.

Over heel de wereld wonen die-
ren met hun jonkies: luipaardwelp-
jes, hyenahondenpuppy’s, uilskui-
kens, poolhazenjongen … Het ene 
dier heeft er al meer dan het andere. 
Tot wel 25! De lezertjes vinden de 
diertjes terug onder de prachtig uit-
gesneden flapjes en tellen telkens 
hoeveel kleintjes er verstopt zitten. 
Elk diertje is afgebeeld in zijn na-

tuurlijke habitat en de prenten blin-
ken uit door hun mooie kleuren. Het 

feit dat er niet enkel voor erg 
bekende dieren is gekozen, 

maakt het uitdagend voor 
de kleine lezers.

De schattige, korte 
tekstjes bij de prenten zijn 

op rijm en meestervertaler 
Edward van de Vendel wist 

ze perfect uit het Engels om te 
zetten naar Nederlandstalige poëzie 
op kleutertjesmaat: “Kleine muis-
jes smikkelen, sabbelen, knagen en 
babbelen, hangbuikzwijnbiggetjes 
ravotten en porren, krijsen en knor-
ren …”

Een heerlijk boekje om samen 
te lezen, te tellen en te zoeken met 
prenten, om naar te blijven kijken 
en veel nieuwe diertjes te leren ken-
nen.

‘Wie heeft er één jonkie meer?’ | 
Julia Donaldson met illustraties van 
Sharon King-Chai | vertaald door 
Edward van de Vendel | Singel Uitge-
vers | 14,99 euro
(Sofie van ’t Stad Leest, Oudaan 18)

De feestdagen staan voor de deur. 
Om de keuzestress en de plastic 
speelgoedberg niet nog groter te 
maken is er een fantastisch initiatief 
met doe-cadeaus. Daarvoor moet 
je bij Chocalicious in de Korte Vlier-
straat 13 zijn.

Als stadsgids (storyteller en 
lifestyle gids) biedt Carolien Krijnen 
ook aparte thematische stadsrond-
leidingen en ze was in Antwerpen 
de eerste die chocoladewandelingen 
maakte. Na een opleiding bij de Cal-
lebaut Academie en PiVa (chocola-
debewerking – 3 jaar avondcursus!) 
startte ze chocaLicioUS (te volgen 
op Instagram: chocoladeworkshops_
antwerpen). In de Korte Vlierstraat 
organiseert ze nu al 5 jaar workshops 
rond chocoladebewerking.

Carolien legt uit: “Zowel particu-
lieren als professionele teambuil-

dingsgroepen amuseren zich koste-
lijk met de workshops. Gesmolten 
chocolade vormgeven is een wonder-
lijk en toch simpel avontuur. Diertjes, 
hoge hakken, rotsjes, gepimpte lol-
ly’s, kortom alle mogelijke vormen 
worden gemaakt en versierd met 
Smarties, Oreo’s met bedrijfslogo’s 
en andere lekkernijen.”

WINKEL LOKAAL

Chocalicious: 
DOE-cadeaus 
met chocolade

De lockdown was een probleem 
voor de workshops, maar Carolien 
vond zichzelf opnieuw uit met Do 
It Yourself-pakketten voor thuis: 
Let’s Chocolate. Met deze dozen, 
voorzien van alle nodige grondstof-
fen, gereedschap, zelfs schorten en 
een duidelijke handleiding, konden 
gezinnen thuis zelf aan de slag. Het 
doe-cadeau voor gezinnen, vrien-
den en bedrijven is nu een succes 
geworden. Enkel al het ontdekken 
van de verrassende inhoud van 
deze dozen is een avontuur. Met je 
eigen creaties ben je er bijna een dag 
mee zoet (ook letterlijk!) De beoor-
delingen hierover op Tripadvisor 
koken over van enthousiasme, want 
wie wil er nu geen huis dat heerlijk 
geurt naar kwaliteitschocolade? En 
wekenlang zelfgemaakte lekkernij-
en in de kast?

Er bestaan verschillende voor 
zichzelf sprekende themapakket-
ten: Let’s Chocolate at Home, Let’s 
Chocolate Kids, Let’s Chocolate Ba-
chelorette en speciale edities voor 
de feestdagen.  Pakketten kun je 
via www.chocalicious.be of e-mail 
(carolien.krijnen@gmail.com) be-
stellen, waar je vakkundig wordt 
geholpen met je keuze. Ook cadeau-
bonnen zijn mogelijk.
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Knuffels bieden kinderen zekerheid 
en troost en ze helpen bij de emo-
tionele ontwikkeling en de groei 
naar volwassenheid. Het verlies 
ervan kan tot drama’s leiden. Knuf-
fels stimuleren ook de creativiteit 
en verbeelding. Ze moeten dikwijls 

mee aan tafel zitten of beschermen 
kinderen tegen spoken of brullende 
leeuwen.

We zijn er steeds alert op om een 
uit de kinderwagen gevallen knuffel 
(of ‘tut’) meteen op de sociale media 
te plaatsen in de hoop … Hierbij onze 
opgebouwde verzameling. Zo hebt 
u meteen ook een overzicht van de 
jongste trends en stijlen in knuffel-
land. (GS)

Afgelopen zomer werd de Lange 
Riddersstraat definitief opgele-
verd als allereerste tuinstraat in 
het district Antwerpen: ander-
maal een project waarop onze 
wijk fier mag zijn.

In aanwezigheid van Paul Cordy 
(districtsburgemeester), Claude 
Marinower (o.a. schepen voor Open-
baar Domein), Tom Van Den Borne 
(o.a. schepen voor Parken en Groen-
voorziening) en schepen Femke 
Meeusen (o.a. schepen voor Burger-
begroting en Wijkwerking) werd de 
tuinstraat vorige maand feestelijk 
ingehuldigd.

Er was een gegidste rondleiding 
voorzien over het verloop van de 
heraanleg en de beplanting die het 
straatbeeld siert. Een foodtruck 
zorgde voor warme drankjes, wafels 
en pannenkoeken. Kinderen konden 
heel de namiddag genieten van ani-
matie, volksspelen en straatkunste-
naars, terwijl dj Papa Mojito passen-
de muziek draaide.

‘Het Dwaallicht’
Schepen Marinower had 
het in zijn speech over 
de geschiedenis van 
deze straat. In het boek  
‘Het Dwaallicht’ van Wil-
lem Elsschot, verfilmd door 
Frans Buyens, gaat Frans Laer-
mans, vertolkt door Romain Deco-
ninck, met drie Afghaanse matrozen 
op zoek naar Maria Van Dam. Op het 
politiebureau – als locatie werd in 
de film de huidige bibliotheek op de 
Sint-Andriesplaats gebruikt - krijgen 
ze drie adressen: Kloosterstraat 15, 
Zand 15 en Lange Riddersstraat 71. 
Maar noch de drie matrozen, noch 
hoofdfiguur Frans Laermans, zullen 
Maria Van Dam ooit ontmoeten.

Maar wat is dat nu, een tuinstraat?
In een tuinstraat staat duurzaam-
heid centraal en wordt de natuur 

naar de stad gehaald. Naast het creë-
ren van extra voortuintjes en groen-
perkjes is er veel aandacht voor het 

regenwater. In de stenen stad 
moet het grondwaterpeil 

hersteld worden en is 
waterinfiltratie in de 
bodem noodzakelijk. 
De Lange Riddersstraat 
bestaat dan ook volle-

dig uit grastegels en wa-
terdoorlatende klinkers. 

Het water van de daken wordt 
bovendien opgevangen in grote wa-
tertanks van 5 000 liter onder de 
straat waardoor er helemaal geen 
regenwater moet afvloeien naar de 
riool.

De tanks zijn verbonden met 
handpompen, zodat voor de bewo-
ners steeds regenwater voorhanden 
is om de planten te begieten.

Door al dat extra groen en water 
in de straat zullen er meer schaduw 
en koelte zijn tijdens warme zomers 
en minder wateroverlast bij hevige 
regen. Zo zal je in de Lange Ridders-
straat niet snel plassen zien staan.

Intensief overleg met de bewoners
Het idee ‘tuinstraat’ kwam in 2017 
tot stand tijdens de eerste Groe-
ne Aderactie van KlimaatRobuust 
Sint-Andries. In 2018 en 2019 waren 
er een tiental boeiende inspraakmo-
menten waarop enkele ambtenaren 
samen met de bewoners de plannen 
uitwerkten. Er kwam zelfs een heuse 
proefopstelling, zodat de bewoners 
samen konden uittesten wat mo-
gelijk was. Aanvankelijk droomden 
we ervan om een riviertje door de 
tuinstraat aan te leggen, 
maar dat bleek niet haal-
baar. Met een handen-
uit-de-mouwen aanpak 
werd iedereen erbij be-
trokken. De bewoners 
met groene vingers gaan 
nu zélf het groen in de 
plantvakken onderhou-
den.

“We laten de mensen 
niet alleen meedenken 
over hun straat, ze ne-
men die ook in han-
den,” zegt Paul Cordy. 

“Een tuinstraat is nog meer dan een 
woonerf op maat van de bewoners.”

Verschillende bewoners beamen 
dat sinds de heraanleg de sfeer in de 
straat ook ten goede is veranderd. Of 
hoe vergroenen en verblauwen ook 
verbindend kan werken.

Werken aan een aantrekkelijke, 
leefbare en klimaatrobuuste stad
Los van alle voordelen voor het mili-
eu, is de tuinstraat ook een aantrek-
kelijke blikvanger voor de wijk. Zo’n 
aanleg is niet alleen duur maar ook 
duurzaam. Willen we de stad een 
toekomst geven, dan zal er nog meer 
geïnvesteerd moeten worden in in-
noverende projecten op het publiek 
domein. 

(Vincent Gysels)

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

Op stap 
met een 
brood
Wat zijn de geneugten van wonen 
in een wijk als de onze? Je stapt 
’s ochtends de deur uit voor een 
brood en je hele dag is voorbij …

Hugo, een kennis van mij, zit 
op een caféterras met een kof-
fie. “Lang niet gezien!” roept hij. 
“Logisch met anderhalf jaar lock-
down,“ antwoord ik. Rechtstaand 
praten met iemand die neerzit, 
vind ik altijd wat ongemakkelijk: 
geeft een misplaatst meerder-
waardigheidsge-
voel. En trou-
wens, aan 
een och-
tendlijke 
koffie is 
moeilijk te 
weerstaan. 
Dus ga ik ook 
maar zitten.

“Druk,” begint hij. “Ben schil-
derijen beginnen te maken en 
dat schijnt aardig te lukken. Kom 
maar eens kijken.” Hij troont me 
mee naar z’n appartement dat 
half tot schildersatelier is omge-
bouwd. Tegen de middag ben ik 
buiten.

Op een bank doe ik een bab-
beltje met Fred die op straat leeft 
en wiens levensverhaal ik ooit wil 
publiceren, maar hij is er nog niet 
rijp voor.

Vanachter een caféraam zie ik 
een arm naar me wuiven. Door de 
zon in het raam weet ik niet wie het 
is. Toch even dichterbij gaan, want 
een vriend negeren zou een affront 
zijn. Het is Karel, een wereldred-
der die met een vergrootglas alle 
problemen van de wereld bestu-
deert en ze sakkerend becom-
mentarieert, gevolgd door luide 
enthousiaste kreten over nieuwe 
boeken en films die ik zeker moet 
lezen en zien. Met m’n eigen brood 
onder de arm bestel ik een belegd 
broodje.

Ik loop nog even langs het 
coStA, want daar is altijd wat te 
doen, zowel binnen als onder de 
hangar. Betonnne Jeugd heeft hier 
een quiz georganiseerd. De chaos 
is er niet van de lucht, maar ie-
dereen amuseert zich kostelijk. In 
de foyer zit een bont uitgedost ge-
zelschap dat duidelijk werkt aan 
een project. Of ik niet even naar 
een repetitie wil kijken? Repetities 
zijn dikwijls boeiender dan de ei-
genlijke voorstellingen. Er loopt 
dan immers nog altijd wat mis en 
bij onderbrekingen wordt meestal 
duidelijker wat de bedoeling moet 
zijn.

Na afloop steekt een oude ken-
nis uit het gezelschap de loftrom-
pet over frieten met vegetarische 
bitterballen. Ik ben ook niet van 
steen en we vertrekken richting 
Bogaardeplein. Maar van frieten 
krijg je dorst. Dus ergens nog één 
pintje.

Eenmaal weer thuis is er een 
programma op tv over de CO2-uit-
stoot van verre reizen. M’n aan-
vankelijke frustratie over een 
onproductieve lummeldag slaat 
om in tevredenheid. Wie wil er nu 
nog op reis, als je in Sint-Andries 
woont? En wat zijn m’n plannen 
voor morgen? Zeker niet naar de 
bakker voor een brood. Te riskant! 
(Guido Sanders)

Knuffels en ‘tutten’
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Sint-Andries wil een zorgzame buurt zijn met veel aandacht voor elkaar

Welkom op het volgend

Iedereen is welkom !Wel even vooraf melden als je komt bij ann.vandepeer@thomasmore.be

Wat bespreken we dan:
• Plannen maken voor 2022. 
• Kennismaken met Florine Van Puyvelde van de Eerste Lijnszone Antwerpen Centrum, 

de nieuwe medewerkster voor de ondersteuning van Zorgzame Wijken in Antwerpen.
• Projectaanvraag ‘Zorgzame Buurten’ bij de Vlaamse Overheid door het de Eerste 

Lijnszone Antwerpen Centrum. Zij hebben Zorgzaam Sint-Andries als project ingediend.

1 december om 14 uur

zorgzaam wijkoverleg Sint-Andries

Campus National
Kronenburgstraat 62

Bij de opening van de Lange Riddersstraat als tuinstraat tussen de twee 
straatkunstenaars v.l.n.r.: Vincent Gysels van KlimaatRobuust Sint-Andries, 
schepen Claude Marinower, voorzitter Nico Volckeryck van vzw Stuurgroep 
Sint-Andries, disctrictsburgemeester Paul Cordy, schepen Tom Van Den Borne 
en schepen Femke Meeusen.

Lange Riddersstraat feestelijk ingehuldigd
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