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

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

Gratis wijkkrant

Neem mij mee !

www.deBlauweHond.be • info@deBlauweHond.be

How to … ?Assortiment

machines • gereedschap • ijzerwaren • bevestigingsmateriaal
werfuitrusting • werkkledij • bouw- & renovatiemateriaal • hout
verven • vloer- & muurbekleding • decoratie • spuitapparatuur

de Blauwe Hond
DÉ LEVERANCIER VAN DE ONDERNEMER

in ’t Stad | Scheldestraat 31-33 Antwerpen | 03 260 90 78
in Hoboken | KMO-zone Polderstad Boombekelaan 1 | 03 260 90 70

ook voor (zelf)verbouwers
Deze Gazet kwam tot stand 

met de steun van:

Bewoners

Luc Hazenbosch

Door zijn sterke inzet om de wijk-
bewoners te helpen tijdens de co-
ronacrisis is Luc een inspiratie voor 
Zorgzame Buren geworden. Hij doet 
boodschappen, brengt zondagse 
pistolets, begeleidt minder mobie-
le mensen, brengt kleding naar de 
wasserij, knapt allerlei karweitjes 
op en ga zo maar verder. Ondanks 
vroegere persoonlijke tegenslagen 
(een val van de 6de verdieping als 
ruitenwasser) blijft hij verder voor 
de bewoners zorgen. Luc, jongen, 
met veel dank van allen, jij verdient 
de Gouden Neus.

Marc Wiesé

Marc zet zich al jaren in als vrijwilli-
ger in Turnkring De Hoop die dit jaar 
tevens zijn 100-jarig bestaan mag 
vieren. Marc is ook een ondersteu-
nende kracht van de werking van 
de Stuurgroep Sint-Andries. Geen 
paaseierenactie of uitreiking van de 
gouden neuzen gaat voorbij zonder 
zijn gewaardeerde actieve steun. 
Daarnaast is hij ook al jaren actief 
als verslagnemer van de Stuur-
groep. Zijn bijdragen in de Gazet van 
Sint-Andries worden bovendien erg 
geapprecieerd.

Patrick Colen

Als actieve straatvrijwilliger houdt 
Patrick niet alleen onvermoeibaar 
mee de straten proper. Moet er door 
storm of vandalisme wat hersteld 
worden aan het openbaar domein, 

dan zal Patrick dat steeds stipt mel-
den aan de bevoegde diensten. Hij 
kent alle nieuwsberichten en het 
reilen en zeilen van de wijk en houdt 
iedereen ook op de hoogte via Hoplr. 
Kortom Patrick heeft een hart voor 
de wijk.

Verenigingen/
organisaties

Uilenspel

Charis Smits engageert zich voor Ui-
lenspel vzw om in de wijk Sint-An-
dries een nieuwe werking op te 
zetten rond huiswerk- en gezinsbe-
geleiding. Ze vertrekt hierbij van-
uit de noden van de kinderen rond 
huiswerkbegeleiding, maar tijdens 
de bezoekjes van de vrijwilligers 
bij de kinderen thuis wordt ook het 
hele gezin daarbij betrokken om te 

komen tot een goede studiesfeer. Zo 
komen ook vele andere situaties aan 
bod om de integratie of het welbe-
vinden van het gezin in Antwerpen 
te bevorderen.

OverKop-huis van 
Habbekrats

Habbekrats is een goede bekende in 
de wijk Sint-Andries. Midden in de 
coronacrisis startte de organisatie 
met een nieuwe werking rond het 
mentaal welbevinden van jongeren. 
Zij werd bovendien geselecteerd om 
een OverKop-huis te organiseren 
waarin de psychologische begelei-
der heel dicht bij de jongeren staat 
tijdens naschoolse activiteiten. Zo 
kan hij mentale struggles opvangen 
en met de jongeren individueel aan 
de slag gaan. Een meerwaarde voor 
de jongeren van onze wijk! Dries 
Boeye zal gevraagd worden om 
deze Gouden Neus eventueel in ont-
vangst te nemen.

AMUZ

aMUz is naast een Cultuurhuis en 
Excellentiecentrum ook een Open 
Huis. Als Open Huis zet aMUz zijn 
deuren open voor de buurtbewoners 
van onze wijk. Het gratis concert-

je tijdens de opendeurdag van de 
Kammenstraat werd heel erg geap-
precieerd. Iedere maand worden de 
buurtbewoners uitgenodigd voor 
een soepje, gebakje en koffie, waar-
bij een rondleiding gegeven wordt 
in het gebouw en binnenkort zelfs 
achter de schermen. De medewer-
kers van aMUz gaan ook de wijk in 
om het Open Huis voor te stellen zo-
als bv. bij bota. Op die manier neemt 
aMUz een actieve rol op zich, waarin 
de ontmoeting tussen mensen - on-
geacht hun sociale, culturele, etni-
sche, religieuze, economische en 
demografische verschillen - centraal 
staat. Julie Hendrickx zal gevraagd 
worden om deze Gouden Neus even-
tueel in ontvangst te nemen.

Ambtenaren/ 
mensen die 

professioneel  
iets betekenen  

voor de wijk

Koen Kuylen

Koen heeft het initiatief ‘Zorgzame 
Straten’ in onze wijk geïntrodu-
ceerd, eerst in het kader van een pro-

ject van de stad rond eenzaamheid, 
later vanuit het eLza Centrum. Hij 
heeft de bewoners van de wijk, or-
ganisaties, handelaars en studenten 
gevraagd om met zorgzame ogen 
naar elkaar te kijken. Deze mooie 
uitnodiging heeft heel wat initiatie-
ven teweeggebracht in de wijk. En 
we geloven erin dat het zaadje dat hij 
hier geplant heeft, nog vele deugd-
doende ontmoetingen zal voort-
brengen.

Reinhilde Schmit en 
Bonnie Van der Burgh

In oktober 2021 is de Lange Rid-
dersstraat ingehuldigd als eerste 
tuinstraat van Antwerpen. Los van 
alle voordelen voor het milieu is een 
tuinstraat ook een aantrekkelijke 
blikvanger voor de wijk. De Stuur-
groep wil niet alleen de verschillen-
de overheden in de bloemen zetten, 
maar zeker ook de ambtenaren die 
dit project hebben mogelijk ge-
maakt. Reinhilde Schmit en Bon-
nie Van der Burgh o.a. willen we 
danken voor hun inzet om van het 
proefproject een succes te maken. 
De vele inspanningen zijn ons als 
Stuurgroep niet ontgaan en het re-
sultaat mag er zijn.

Leerkrachten en 
personeelsleden van 

kleuterscholen, lagere 
en secundaire scholen  

in onze wijk

We willen ook graag alle leerkrach-
ten en personeelsleden van de scho-
len nomineren voor een Gouden 
Neus. We zijn hen erkentelijk voor 
alle inspanningen die ze gedaan 
hebben voor de kinderen en de jon-
geren. Hun creatieve en niet aflaten-
de inzet om het onderwijs te blijven 
verzorgen, de kinderen en jongeren 
op te vangen en ze te blijven moti-
veren, verdient een Gouden Neus. 
Saskia Van Hoeylandt (Musica) zal 
gevraagd worden om in naam van 
alle leerkrachten en personeelsle-
den deze Gouden Neus eventueel in 
ontvangst te nemen.

Genomineerden voor 2022

GOUDEN NEUS UITREIKING 2010
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deze mooie winkel-wandelboule-
vard op de voetpaden moet kunnen 
blijven parkeren, zorgt voor veel 
onbegrip. Vooral omdat de Nationa-
lestraat toch omringd wordt 4 par-
keergarages op loopafstand.

Het protest jaren geleden tegen 
het autovrij maken van de Meir en 
de Wilde Zee bevatte toen dezelfde 
argumenten die we nu horen van 
sommigen om de Nationalestraat 

niet leefbaarder te maken. 
Als we nu de bewoners en 

handelaars van de Meir 
en de Wilde Zee zouden 
vragen om opnieuw 
auto’s toe te laten, 
denk ik dat die vraag 

voor héél hevig protest 
zou zorgen.
Toch ook positief nieuws, 

want op 2 en 3 oktober jl. vond in de 
Nationalestraat nog het Modeweek-
end plaats. Daar kwam Josje, ex 
K3, haar prachtige collectie hoeden 
voorstellen en ook de jonge mode-
ontwerper Pol Vogels toonde er het 
publiek zijn prachtige creaties.

Er is dus nog altijd hoop om onze 
Nationalestraat weer op het juiste 
spoor te krijgen, maar dan gaan er 
natuurlijk keuzes moeten worden 
gemaakt Zoals de straat nu ingericht 
is, zal ze gedoemd blijven om een 
‘kop-noch-staart-straat’ te blijven 
en daar is niemand mee gebaat!

Laten we tenslotte ook het hart-
verwarmende initiatief Saint Andrew 

Children Foundation (Kinderstich-
ting Sint-Andries) van Liliya Watson 
niet uit het oog verliezen. Over haar 
liefdadigheidswerk en de pop-upsto-
re met Oekraïens design leest u ech-
ter elders in deze krant veel meer.

(Nico Volckeryck,  
voorzitter Stuurgroep Sint-Andries)

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, 
mail: walter.vandenbulck@telenet.be

Redactie: 
Guido Sanders, Paul Struyf, Walter Van 
den Bulck, Nico Volckeryck

Werkten mee aan dit nummer (alfabe-
tisch): Keith Baert, Chris Codenie, Peter 
Cuypers, Veerle De Laet, Greetje De 
Leenheer, Chantal De Paepe, Filip De-
slee, Ann Gabriels, René Hooyberghs, 
Guy Keeren, heemkundige 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, Patrick Colen.

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. 117 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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Het vallen van de blarenEDITO

Nationalestraat

Theater Multatuli: krakende 
bühne en een gat in de deur

Hinderlijk kraken tijdens voorstel-
lingen, dat deed onze bühne al en-
kele jaren en dan nog op verschil-
lende plekken. Stomvervelend, 
want ook in een komedie gebeurt 
het wel eens dat het stil moet zijn. 
De acteurs wisten uiteraard dat ze 
bepaalde plekken moesten 
mijden, maar op een klei-
ne bühne als de onze is 
dat niet altijd evident. 

Dus vroegen we aan 
onze decorbouwer Pe-
ter Borghgraef, ja, die 
van café ’t Neusje op het 
Neuzenplein, om een nieuwe 
vloer te leggen op de bühne. Met zijn 
gekende enthousiasme begon hij 
eraan. De vloer werd opgebroken. 
Maar wat bleek? Onder de huidige 
vloer zat, 20 cm lager, nog een flink 
deel van een andere vloer, want in 
2000 was de bühne verhoogd, om-
dat we een kelder moesten hebben 
voor de toenmalige monsterproduc-
tie Het derde rijk in de vierde wijk. De 
jongeren wisten dat niet, de ouderen 
waren het vergeten. En zo spelen we 
vanaf dit seizoen op een bühne die 
20 cm lager ligt dan de voorbije 22 
jaren.

Deur met een gat in
Decorbouwers kunnen dus al eens 
een ontdekking doen, maar ze zien 
ook al eens hunne pere. Je kent de 
klassieke scène in een komedie 
waarin een acteur ‘per ongeluk’ met 

zijn gezicht tegen een 
gesloten deur moet 
lopen. Hilarisch! In 
Blind getrouwd ge-

beurde dit vorig seizoen ongeveer 
6 keer per voorstelling en elke keer 
tegen dezelfde deur. Het is natuur-
lijk niet de neus van de acteur die 
daarbij het meest afziet, maar de 
deur zelf, want de truc is dat je met 
je voet tegen de deur stampt om de 

klap wat reëler te maken. 6 keer 
per voorstelling gedurende 

23 voorstellingen: dus 138 
keer! Het begon met een 
deuk onderaan, maar 
tijdens voorstelling 18 of 
19 – ik wil het kwijt zijn  – 

schoot de voet los door 
de deur. Zo hebben we de 

reeks afgewerkt met een deur 
met een gat in. Gelukkig maskeerde 
een zetel dit euvel en heeft het pu-
bliek er niets van gemerkt. De deur 
is daarna afgevoerd naar het contai-
nerpark wegens niet meer te gebrui-
ken.

Nu kledingwinkel met pashokjes
Ondertussen is het decor van onze 
eerste productie van dit seizoen 
klaar. Geen klassieke huiskamer dit 
keer, maar een kledingwinkel met 
pashokjes. Peter heeft weer zijn 
geweldige best gedaan en emmers 
zweet gelaten, want het was een 
warme zomer. Je zult merken dat 
hij ondertussen ook nog even snel 
de inkomhal heeft opgefrist. Dat 
was dringend nodig na de installa-
tie van onze nieuwe voordeur. Be-
dankt, Peter!

(Guy Keeren)

Van 24/9 tot 12/11 
brengt Theater 
Multatuli OPGE-
PAST, ONGEPAST!, 
een coproductie 
van Paul Coppens, 

Guy Didelez en Willi De Wit in een 
regie en bewerking van Thomas 
De Wit.

Met Helena 
Rothheut, Rita 
Provo, Chris 
Wils, Jos Van 
Ham, Eric Van 
Hal, Wim Van 
der Sijpt, Jan 
Ryngaert en 
Monique Van 
der Velden.

In een kledingzaak komen mensen 
van allerlei slag kleren kopen 
voor allerhande gelegenheden 
en er gebeuren soms ook wel eens 
vreemde dingen. Dit is heel interes-
sant om naar te kijken, vinden de 
verkopers. Maar ook zij zijn heel 
interessante personages. 8 acteurs 
spelen 23 rollen.

Reservatie op tickets.roodfluweel.be/multatuli 
of telefonisch op   03 231 68 14, elke donderdag tussen 17 en 19 u.

ZORGZAME HANDELAAR

Decorbouwer Peter 
Borghgraef (midden) 
controleert nog een 
laatste keer voor de 
première van ‘Opge-
past, Ongepast’ of alle 
gekraak in de vloer is 
verdwenen.

Word jij daar ook zo nostalgisch van? 
De lente en de zomer hebben we on-
dertussen achter ons gelaten en we 
kunnen nu genieten van al het goud, 
brons, bruin en groen dat onze wijk 
kleurt. In de Nationalestraat zullen 
de meer dan 100 bomen die er dank-
zij de Stuurgroep Sint-Andries nog 
altijd staan, hun bladeren laten val-
len en een groot deel van de tristesse 
die deze straat nu uitstraalt, doen 
verdwijnen.

Dat er in de media onder-
tussen ongezouten kritiek 
komt van de handelaren, 
hebben we allemaal kun-
nen lezen. Hoe komt het 
dat een van de belangrijk-
ste modeaders van onze 
stad in zo’n recordtempo 
is kunnen verloederen? Sim-
pel … Alles wat mobiliteit betreft, wil 
men door die ene straat jagen: fiet-
sers, auto’s, vrachtverkeer, bussen, 
trams, noem maar op.

De schaarse ruimte die dan nog 
overblijft, wordt daarenboven vol 
geparkeerd met auto’s. Het trottoir 
voor de voetgangers ligt er verloe-
derd bij en alsof dat nog niet vol-
staat, kunnen de immer irritante 
e-steppers en fietsers het maar niet 
laten om onze voetgangers op die 
schabouwelijke voetpaden te terro-
riseren.

Ook het conservatisme van som-
migen die maar blijven vasthouden 
aan het behoud van auto’s die in 

APOTHEEK ANTVERPIA, Na-
tionalestraat 145, biedt een 
zeer uitgebreid gamma kwa-
liteitsproducten aan in een 
aangename winkelomgeving. 
Dankzij een eigen groothandel 
staan wij garant voor een snel-
le en flexibele service waarbij 
de patiënt centraal staat. Een 
enthousiast team staat steeds 
voor u klaar met persoonlijk 
advies. Wij streven ernaar dat 
elke patiënt als een tevreden 
klant terugkeert! Openings-
uren: ma-vrij: 9.30-18 u. en zat: 
10-17 u. Tel. 03 237 45 25 - ant-
werpen@antverpia.net - www.
antverpia.net

Pol Vogel toont fier zijn collectie in  
@orvisuk, Regents Street in Londen.
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120 jaar geleden
De tragische dood van Maria ’s Heeren

Stoeten hebben door de eeuwen 
heen altijd vele mensen op de been 
gebracht en een speciale aantrek-
kingskracht gehad op het volk. Nu 
nog trouwens! Praalwagens hebben 
iets magisch en spreken tot de ver-
beelding, maar soms gaat het mis …

Moederkesdag 1902, 120 jaar gele-
den  … Voor het dertiende opeen-
volgende jaar (sedert 1890) trekt 
de Lichtstoet, uitgerekend op On-
ze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, door 
Antwerpen. Hij heeft echter niets 
te maken met het katholieke hoog-
feest, maar dat is een ander verhaal! 
Zoals de naam al doet vermoeden, is 
de stoet een ongezien spektakel van 
praalwagens met o.a. elektrische 
verlichting. In die tijd is elektriciteit 
een nieuwigheid, want vele gezin-
nen verlichten thuis nog met kaar-
sen en petroleumlampen.

Sportclub Maatschappij Leopold
Aan de stoet is tevens een wedstrijd 
verbonden voor de knapste praal-
wagen en Sportclub Maatschappij 
Leopold is er al drie keer in geslaagd 
de eerste plaats te behalen met zijn 
wagen. Maar dit jaar gaat het hen 
niet voor de wind. Op 11 augustus 
regent de eerste doortocht van de 
stoet letterlijk uit en ook tijdens de 
tweede editie, op 15 augustus dus, 
lacht het geluk hen niet toe. Na het 
afgelasten van de eerste editie heeft 
men vergeten de accu opnieuw op te 
laden en daarom staat de wagen van 
Sportclub Leopold niet aan de start 
van de stoet. Zo snel mogelijk wordt 
het voertuig naar elektriciteitswin-
kel Moyson op de hoek van de Meir 
en de Otto Veniusstraat gebracht om 
die accu alsnog weer op te laden. 

Antwerpenaren weten onge-
twijfeld dat zich op het dak van dat 
gebouw, dat nu een filiaal van Inno 
is, een beeld bevindt van de fictie-
ve gevleugelde figuur Electrica met 
een bliksemschicht in elke hand, ge-
maakt door Emile Jespers. 

De praalwagen  
van Sportclub Leopold
Ondertussen is de Lichtstoet al be-
gonnen aan zijn tocht. Pas als de 
accu weer volledig is opgeladen, kan 
ook de praalwagen van Leopold hem 
in de Arenbergstraat vervoegen. Dit 
jaar is het thema van de wagen ‘Fan-
tazij op den Winter’ (‘Fantasie op de 
Winter’) en stelt een immens Noords 
ijspaleis voor. Er is een bron die zegt 
dat het thema ‘Sneeuwvlokjes’ is.

Tien figuranten bemannen het ta-
fereel en bovenaan staat de 17-jarige 
kleermaakster 

Maria ’s Heeren die de eer geniet 
‘De Bruid van Koning Winter’ uit te 
beelden. In andere bronnen wordt 
ze ook ‘De Sneeuw- of IJskoningin’ 
genoemd. 

Maria is trouwens een heel ver fa-
milielid langs de zijde van de schoon-
familie van onze wijkbewoonster 
Maria Van Kerkhove. 

De bouwers van de wagen zijn 
zich ervan bewust dat zo’n construc-
tie niet zonder gevaar is voor de deel-
nemers, want ze is gemaakt van gaas, 
doeken en watten en afgewerkt met 
kaarsen, olielampen en elektrische 
verlichting. Naast de wagen lopen 
mannen met natte doeken en zes me-
ter hoog op haar troon zit Maria ste-
vig vast met een riem om haar mid-
del. Ze heeft trouwens een schaar ter 
beschikking om zich los te knippen in 
geval van nood.

En … het noodlot slaat toe!
Als de stoet door de Sint-Katelijne-
vest rijdt, komt hij in een wegver-
smalling terecht en de praalwagen 
van Sportclub Leopold moet halt 
houden ter hoogte van huis num-
mer 26.

Plots – om een tot nu toe nog al-
tijd onbekende reden – vat de wagen 
vuur en staat in een mum van tijd in 
lichterlaaie. Omstanders snellen ter 
hulp op gevaar af zelf in de brand om 
te komen, maar ze slagen er toch in 
om figuranten letterlijk naar beneden 
te werpen. Met een ladder wordt nog 
geprobeerd om ook Maria op haar 
troon te bereiken, maar het bouw-
werk stort te snel in en Maria stort 
brandend als een toorts op de straats-
tenen. Achteraf werd vastgesteld dat 
er geen schaar aanwezig was …

Tragische gevolgen
Maria is levensgevaarlijk verbrand 
en onherkenbaar verminkt, maar als 
bij wonder blijft ze bij bewustzijn. 
Artsen dienen ter plaatse, in een 
eetwarenwinkel, de eerste zorgen 
toe. In het Sint-Elisabethgasthuis 
aangekomen, weigert Maria aanvan-
kelijk om te zeggen wie ze is, omdat 
ze haar zieke moeder niet ongerust 
wil maken. Ook haar vader, die op 
het Sint-Jansplein in een koffiehuis 
als ober werkt, is zich nog altijd van 
geen kwaad bewust en wacht vol 
spanning en trots tot de praalwagen 
met zijn dochter zal passeren. Tever-
geefs, zo zal blijken!

Op 16 augustus bezwijkt Maria om 
4 uur ‘s ochtends in het ziekenhuis 
aan haar verwondingen. Ze is amper 
17 jaar en 8 maanden …

Begrafenis
Op 18 augustus wordt Maria begra-
ven op de Kielbegraafplaats. Haar 
begrafenisstoet lokt nog meer volk 
dan de Lichtstoet. Ze is gelegen op 
dezelfde lijkkoets waarop twee jaar 
eerder de componist Peter Benoit 
lag, toen hij naar zijn laatste rust-
plaats werd gereden. De geredde 
Sneeuwfeeën en andere figuranten 
lopen nu verweesd achter de koets. 
Mensen leggen nog tot ‘s avonds laat 
bloemen op haar graf. “L’ histoire se 
répète!”

En verder?
Van de jury kreeg de praalwagen van 
Sportclub Maatschappij Leopold 
slechts de vijfde prijs met de cyni-
sche vermelding dat hij ‘slechts één 
dag licht’ had gegeven.

Maria zelf zou nog één keer door 
de straten van Antwerpen trekken 
nl. toen de Kielbegraafplaats werd 
ontruimd en haar stoffelijk overschot 
werd overgebracht naar het Schoon-
selhof. Daar werd ze opnieuw be-
graven op rij 28 van perk Y. Haar graf 
wordt nog altijd met veel zorg onder-
houden door de vrijwilligers van vzw 
Grafzerkje.

Rechtzetting
Sommigen beweren dat Maria 
’s Heeren ‘De Maagd van Antwerpen’ 
wordt genoemd, maar dat is onjuist. 
Zoals al eerder vermeld, beeldde zij 
in de Lichtstoet ‘De Bruid van Ko-
ning Winter’, ‘De Sneeuwkoningin’ 
of ‘De IJskoningin’ uit. De naam van 
haar personage verschilt van bron 
tot bron.

Geraadpleegde werken: oude en 
nieuwe artikels uit Gazet van Ant-
werpen, de tekst van Diane Obijn in 
‘S.O.S. Antwerpen’ 2021 en het boek 
‘SCHOONSELHOF nu – een eigentijdse 
visie op de Antwerpse necropool’, 
Erfgoedcel Antwerpen 2005.
Prentkaart: VANOS-DEWOLF, Editeur, 
Anvers.
Foto van het graf van Maria  
’s Heeren op de begraafplaats 
Schoonselhof in Antwerpen:  
Patrick Coolen.
Foto van Maria ’s Heeren op haar 
bidprentje in 1902 uit Felixarchief, 
stadsarchief Ant-
werpen, nr. 
Inventaris 
365#3.

(Tekst:
Walter Van 
den Bulck)

Op 1 en 2 oktober 2022 heeft de 
modewereld met klinkende, ook  
internationale, namen opnieuw 
o.a. de Nationalestraat ingepalmd 
om de herfst- en wintercollectie 
voor te stellen. Josje Huisman 
(ex-K3) was aanwezig met haar 
hoedencollectie Corneli.

Door de Antwerpse mode-uitstraling 
verhuisde het Oekraïense ex-topmo-
del Liliya Watson, ambassadrice  van 
het weekend, naar de Hoogstraat, 
met zicht op onze Sint-Andrieskerk. 
Van 2006 tot 2017 woonde ze in Pa-
rijs, dan in Brussel en vervolgens 
verhuisde ze naar Antwerpen. Tij-
dens de coronacrisis verbleef ze in 
Oekraïne en sinds februari 2022 is ze 
terug. Ze spreekt enthousiast en ge-
dreven over haar werk voor de Saint 
Andrew Charity Foundation om kin-
deren over de hele wereld een beter 
leven te geven, vooral weeskinderen 
en oorlogsslachtoffertjes die prothe-
ses nodig hebben.

Door eigen verdriet  
liefdadigheidswerk gaan doen
Hoe is je modellenloopbaan begon-
nen? 
LILIYA Toevallig. Op m’n zestiende 
vroeg m’n kapster of ik model wilde 
zijn voor een kapperswedstrijd. Een 
modellenagentschap spotte me en 
vanaf dan werd het de wereld rond-
vliegen. 
En het liefdadigheidswerk?
LILIYA Ik kom uit een grote en war-
me familie. M’n grootmoeder had 
negen kinderen. M’n eigen moeder 
werd grootmoeder op haar 36e en 
beviel 2 jaar later van m’n zuster. 
Maar voor m’n modellenloopbaan 
heb ik veel moeten reizen. Tijdens 
m’n omzwervingen over de hele we-
reld voelde ik me dikwijls eenzaam 
en m’n dochter klaagde erover dat ik 
altijd op reis was. Dat verdriet deed 
me beseffen dat weeskinderen het 

nog moeilijker hebben. M’n groot-
moeder zei alijd: “Als je één kinder-
mond kan voeden, dan kan twee 
ook.” Dat was de start voor m’n lief-
dadigheidswerk. Met de stichting 
steunen we nu 5 000 kinderen in Oe-
kraïne en 15 000 in Sri Lanka.

Kinderen moeten  
een betere wereld maken
Hoe bevalt u Sint-Andries? 
LILIYA Antwerpen is net als sommi-
ge steden in Oekraïne. Antwerpe-
naars zijn ook heel open en gastvrij, 
meer dan in Parijs of Brussel. Het is 
fijn om dicht bij de Sint-Andrieskerk 
te wonen. En op de Meir voel ik me 
net in Odessa.
Je ijvert er ook voor dat kinderen 
kunst leren waarderen. 
LILIYA Kunst kan troostend zijn en 
stimuleert ook schoonheid. In m’n 
lievelingsnummer Ain’t Go No - I Got 
Life zingt Nina Simone: “… Ik heb 
niks materieels en geen emotionele 
banden. Maar ik heb een compleet li-
chaam en m’n eigen leven waarmee ik 
een gelukkig leven kan opbouwen …” 
Kinderen moeten ook die kansen 
krijgen, want zij zijn de toekomst en 
moeten een betere wereld maken.

Pop-upstore met  
Oekraïens design
Antwerp Retail Shopping Promotion 
vzw heeft haar in de Stadsfeestzaal 
een ruimte aangeboden voor een 
pop-upstore met Oekraïens design. 
De opbrengst gaat naar de aankoop 
van 92 protheses voor Oekraïense 
kinderen. “Naast onze traditionele 
ambitie om onze lokale handelaars 
te steunen, zijn we heel blij dat we 
dit jaar ook een aantal kinderen in 
Oekraïne kunnen helpen,” beklem-
toont Nico Volckeryck, voorzitter 
van het Antwerp Fashion Weekend 
en directeur van nSz Antwerpen.

(Guido Sanders)

Nationalestraat heeft zich opgemaakt 
voor een bruisend Fashion Weekend

Liliya Watson: “Kinderen moeten kansen krijgen, want zij zijn de toekomst en 
moeten een betere wereld maken.”

Liliya Watson met tal van prijzen en onderscheidingen 
voor haar liefdadigheidswerk. 
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ZORGZAME BUURTBEWONER

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

Elke week passeren tal van nieuwe 
boeken door mijn handen. Als er 
dan bij het uitpakken van alle dozen 
eentje tussen zit waarvan de kaft 
 meteen opvalt door de leuke il-
lustraties, dan is dat altijd 
een klein feestje. 

Dat was het geval met 
‘Gaston’. Een sympa-
thiek hondje in een stoel 
gezeten staarde me aan 
en nodigde me direct uit 
om te beginnen lezen.  

Gaston is een puppy uit een 
nestje witte poedels, hoewel hij er 
zelf, met zijn korte pootjes en ge-
blokte lijfje, op z’n zachtst gezegd 
niet erg poedelachtig uit ziet. Maar 
Gaston doet niettemin heel erg zijn 
best om een goede poedel te zijn: 

nippen van zijn water en niet slob-
beren, keffen en niet blaffen, trippe-
len en niet rennen. 

Wanneer Moeder Poedel op een 
dag met al haar kleintjes, Fifi, Foe-
foe, Oe-la-la en Gaston, gaat wan-

delen in het park komen ze Moe-
der Bulldog en haar puppies, 

Rocky, Ricky, Bruno en An-
toinette, tegen. 

Beide hondenmoeders 
bekijken mekaars kroost 

en zijn het meteen 
eens: hier is iets heel 

erg misgegaan. Want 
net zoals Gaston helemaal 

niet poedelachtig is, is kleine 
Antoinette, met haar witte 
krulletjes en elegante poot-
jes, helemaal niet bulldog-
achtig, hoewel ze rent en blaft 
en slobbert.

Hoe moet dit opgelost worden?  
Als Gaston met Moeder Bulldog 

mee naar huis gaat en Antoinette 
met de Poedels, dan ziét dat er abso-
luut beter uit, maar toch … het voelt 
niet helemaal goed!

‘Gaston’ is een super schattig 
prentenboek vol humor en warmte 
met de mooie subtiele boodschap 
dat je mag zijn wie je wilt en dat je 
uiterlijk lang niet alles zegt over wie 
je écht bent. 

Een leuk voorlees-
boek voor puppies 
van 2 tot 5 jaar! 
‘Gaston’ | Tekst: 
Kelly Dipucchio | 
Illustraties: Christian 
Robinson | Uitgeverij 
Gottmer | 14,99 € 

(Sofie van ‘t stad Leest)

KINDERBOEKENHOEKJE

info@alfasloten.be | www.alfasloten.be

Emiel De Schepper (72, streetwise, 
stadsjongen met cowboypos-
tuur, inclusief baritonstem, maar 
met superzachte pit uit de Kam-
menstraat) is een van de 1 200 
buddy’s en tevens ambassadeur 
van www.armentekort.be, een 
organisatie die op een niet-pam-
perende manier via een buddysys-
teem de armoede bestrijdt. Emiel 
kan terugblikken op een succes-
volle loopbaan als softwareontwik-
kelaar (met klanten als Amazon, 
Dell, Tesla, Garmin …), heeft een 
opleiding gevolgd in Silicon Valley 
en heeft er zelfs gewerkt. Hij kon 
het zich nadien permitteren om 
tussen de ‘beau monde’ rond te 
hangen, maar daar was het geluk 
niet te vinden.

EMIEL Ik kreeg er een degout van de 
rijkeluiszoontjes die nog niets had-
den gepresteerd, maar er wel plezier 
in vonden om mekaar met champag-
ne van 200 euro de fles te bespuiten. 
Geluk is een bijproduct van iets wat 
je doet. Zo ben ik buddy geworden 
bij Armentekort. Een kansbiedende 
buddy wordt gelinkt aan een kans-
zoekende buddy die wil ontsnappen 
uit de armoede. We werken veel per-
soonlijker dan bv. het caW, de Vdab 
of het ocMW, organisaties die ove-
rigens ook nuttig werk verrichten. 
We focussen op de oorzaken i.p.v. de 
gevolgen.

Na een opleiding van 9 work-
shops word je iemand toegewezen 
met wie je wekelijks afspreekt. Je 
leert mekaar op een gelijkwaardi-
ge manier kennen, accepteren en 
respecteren, inclusief de eigen-
aardigheden. Zo ontstaat een ver-
trouwensband waardoor je de ware 
problematiek leert kennen en via 
een luisterende dialoog stuur je de 
andere vooral naar nieuwe ideeën 
over zichzelf, zodat die opnieuw zijn 
eigen veerkracht ontdekt om uit de 
miserie te geraken. We geven geen 
vis, maar leren de andere opnieuw 
zelf vissen.

Herwonnen eigenwaarde
EMIEL Ik werd wakker geschud, 
doordat m’n zus een Koreaanse jon-
gen had geadopteerd met een aan-
geboren hersengezwel, waardoor 
hij veel minder kansen kreeg dan 
anderen. Inspirerende gesprekken 
tijdens een fietstocht naar Compos-
tella brachten me op het pad om an-
deren te helpen. Niet iedereen heeft 
zoveel geluk gehad als ik. Velen 
kampen met te weinig eigenwaarde, 
opleiding, werkzekerheid en een on-
zekere woonsituatie.

Momenteel ben ik buddy van 
een alleenstaande Marokkaanse 
moeder met 3 kinderen. Het duurde 
twee maanden eer het vertrouwen 
er was om me te vertellen hoe ze in 

de miserie was geraakt. Ik heb haar 
er eerst toe aangezet om een nieuwe 
woonst te zoeken, want in haar hui-
dige woning stond de schimmel op 
de muren. Dat was dus haar eerste 
prioriteit. Ze heeft geen computer, 
dus daar help ik haar wel mee tijdens 
haar zoektocht. Contacten maken 
met immobureaus doet ze nu zelf, 
dankzij haar herwonnen zelfver-
trouwen. Door haar eigen inzet is 
haar financiële situatie er ook al iets 
op vooruit gegaan. Een nieuwe job, 
aangepast aan haar huidige moge-
lijkheden, is de volgende stap.

Als buddy van Armentekort geef 
ik haar het vertrouwen dat ze daar-
in zal slagen, zodat ze zelf uit de ar-
moede geraakt. (GS)

Kansbiedende buddy’s Armentekort bestrijden 
oorzaken armoede via versterken veerkracht

Armentekort

Emiel De Schepper: “Echte blijd-
schap, diepe vreugde en geluk ervaar 
je enkel door liefdevol zorg te dragen 
voor de anderen.”

Hersenletsel-café 
in het centrum 
van Antwerpen

Op 20 oktober a.s. wordt Café Na-
tional weer even omgedoopt tot 
hersenletsel-café: een plek waar 
lotgenoten elkaar kunnen ont-
moeten en een lekkere koffie kun-
nen drinken.

Heb je Interesse of ken je ie-
mand met interesse? Stuur ons 
dan een berichtje. Reserveren wij 
een plaatsje?
weekvanNAH@thomasmore.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

Stuurgro
ep

Stuurgro
ep

Sint-And
ries

Sint-And
riesStuurgro
ep

Sint-And
ries

Heb jij last van eenzaamheid en wil je ermee aan de slag ?  Dat kan!

KrachtVeer vzw organiseert een reeks van 10 wekelijkse workshops tegen eenzaamheid

Zaal 25 van het coStA | Sint-Andriesplaats 24

Dinsdag 18 oktober tot dinsdag 20 december | 9.30 tot 12.30 u.

10 euro voor 10 bijeenkomsten 

Info via www.krachtveer.be | Inschrijven via info@krachtveer.be

Hartverwarmend tafereel! Na de be-
eindiging van de renovatie van een 
gevel in de Rijke Beukelaarstraat 
moest een loodzware metalen plan-
tenbak opnieuw tegen de gevel  wor-
den geplaatst. Een beetje lastig om 
de stellingbouwers (uit de Kempen) 

over en weer naar het magazijn te 
laten rijden. Maar wat bleek? Plots 
daagde een buurman op met een 

transpallet en spontaan 
volgden er anderen om de 
klus te klaren. Buurman 
Jan, die orkestdirigent is, 
nam onverwachts de lei-

ding op zich en in no time was de 
klus geklaard. Een spontane Zorgza-
me Straat, die Rijke Beukelaarstraat.

Zorgzame Straat

Coralie kocht  
op het wijkfeest  
Sint-Anders bij 
Andrea weer  
een jurkje voor  
Giulia Florence

Coralie toont dochtertje Giulia Florence het nieuwe jurkje dat ze voor haar ge-
kocht heeft tijdens wijkfeest Sint-Anders.

Coralie Schuermans (34, gek op 
broodje smos met hesp) woont nu 
in de buurt van de Harmonie, maar 
Sint-Andries laat haar niet los. Haar 
grootmoeder Jeanne en moeder 
Kathleen hadden in de Nationa-
lestraat trouwens de bekende kin-
derkledingwinkel MARYSE, naast 
de huidige slagerij Gysels. 

Ook dit jaar bezocht Coralie het wijk-
feest Sint-Anders en ze herkende 
meteen Andrea aan haar standje op 
de rommelmarkt. Vorig jaar, toen 
ze nog zwanger was van dochtertje 
 Giulia Florence, kocht ze er een jurk-
je voor haar kindje. En wat gebeurde 
dit jaar? Ze vond er wéér eentje, na-
tuurlijk een maatje groter dan toen 
en dus perfect passend voor haar nu 
eenjarig dochtertje. 

Weer thuis voelen
CORALIE Ik wandel nog wekelijks 
met de buggy in Sint-Andries. Ik heb 
er zoveel mooie herinneringen: hoe 
ik in de winkel zat te kijken hoe m’n 
moeder en grootmoeder kinderkle-
ding verkochten. De paskamers wa-
ren mijn speelterrein. M’n moeder 
parkeerde de auto toen in de Preker-
straat. Daar heb ik later zelfs een kor-
te periode gewoond. 

Ik kom nu nog heel graag op de 
Sint-Andriesplaats, een uniek plein 
in Antwerpen. Je kunt er rustig iets 
drinken en een klapke doen. Nie-

mand probeert mekaar te overbluf-
fen, het is er nog altijd volks en tege-
lijk intiem.

Wil je zeker noteren dat ik het 
wijkfeest Sint-Anders zo’n tof initia-
tief vind. Dat houdt een wijk leven-
dig en creëert een toffe sfeer. Ik heb 
een tijd in het buitenland gewoond 

en als ik opnieuw in Sint-Andries 
kom, dan doet dat dialect me iets. 
Het lijkt wel of de wijk een eigen taal 
heeft. Ik kan geen voorbeelden ge-
ven, maar de manier van praten hier 
is apart en als ik dat hoor, voel ik me 
weer thuis. 

(GS)

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands – Engels – Frans

info@anthologie.be
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An Sibhin Irish Pub

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen

03 226 72 51
ww.ansibhin.bewww.nsz.be

Kleine lettertjes
In ’t contract dat ik met het leven sloot,
staan clausules die ik meestal onderschat.
Wanneer ik ze ontcijferen wil
stuit ik op kleine lettertjes en kramerslatijn.
Een daarvan zegt duidelijk:
hoed U voor de liefde op het eerste zicht,
maar over het tweede wordt er met geen woord gerept.
Dus kijk ik steeds met voorbehoud
naar al te welig vormen-spel
dat inhoud met voorbedachten rade 
aan het zicht onttrekt 
en mij geloven doet in ’t kansspel van succes.
Ik ben daardoor een graag geziene gast
op droeve feestjes en kale kermissen
die ik met verve frequenteer met open ogen
vol blinde vlekken en honger als een wolf.
Meestal komen de hapjes uit de nachtwinkel
en is de wijn verschaald of puur azijn.
Toch ben ik bedreven in het spel van doen alsof
en keer ik veel te laat naar huis 
vol kleine lettertjes in het vermoeide hoofd.

CEL OVERBERGHE

Heemkundige kring ‘Sint-Andrieskwartier Herleeft!’ 
herboren als

‘Erfgoed Sint-Andries Antwerpen’

27 jaar geleden werd in de wijk 
Sint-Andries de heemkundige 
kring ‘Sint-Andrieskwartier Her-
leeft!’ opgericht. Het werd een erg 
actieve vereniging met een eigen 
tijdschrift, regelmatig geleide wan-
delingen en een fondsenwerving 
voor diverse monumenten van 
bekende bewoners die onze wijk 
nu sieren. Tijdens de coronacrisis 
zijn echter de twee gangmakers op 
respectabele leeftijd overleden.

Het volledige archief, inclusief de 
reus Zotte Rik, kon worden onder-
gebracht in de kelders van het coStA. 
Zotte Rik, geboren in 1854 als Rik 
Van Aken, zoon van Mie Citroen, 
was een zonderlinge figuur die in de 
wijk heeft geleefd. Zijn levensmoto 
was ‘Howde zot, dan moete ni war-
reke’. Dat gezegde is ondertussen in 
heel Antwerpen in-
geburgerd.

Eenmaal het vol-
ledige archief was 
verhuisd, bleven 
nog 2 werkende le-
den, Gabie Guldix 
en Hein Verdingh, 
enigszins beduusd 
achter. Een oproep 
voor nieuwe mede-
werkers in onze vo-

rige wijkkrant leidde tot 
een tienkoppige, uiterst 
dynamische ploeg. De 
naam van de vereniging 
werd gemoderniseerd 
tot ‘Erfgoed Sint-An-
dries Antwerpen’ en het 
driemaandelijks tijd-
schrift kreeg een nieu-
we lay-out en behandelt 
nu diverse geschied-
kundige onderwerpen 
uit de wijk, zoals het 
publieke badhuis in de 
Prekerstraat, de huidi-

ge verbouwingen op de Oever, de 
in de loop der jaren uitdeinende en 
dan weer inkrimpende wijkgrenzen, 
een in memoriam voor pastoor Pros 
Heylen (de oorspronkelijke stichter 
van de vereniging) en de geschiede-
nis van de Kromme Elleboogstraat. 
In 2016 werd de naam van deze 
straat door de luisteraars van Radio 
2 uitgeroepen tot de gekste straat-
naam uit de hele provincie Antwer-
pen.

In de rubriek ‘Gluren bij de Bu-
ren’ komen ook onderwerpen uit het 
ganse historische centrum aan bod. 
Het nieuwe tijdschrift kan je lezen 
op www.sint-Andries.com, maar 
abonnees voor de papieren versie 
zijn heel welkom om het tijdschrift, 
de uitgave van brochures over de 
geschiedenis van de wijk en andere 
activiteiten te kunnen financieren.

Het drukkersbloed in onze wijk

Met een wereldberoemde drukker 
als Plantin op de Vrijdagmarkt, de 
voormalige drukkerij van Gazet van 
Antwerpen in de Nationalestraat en 
ooit tal van drukkerijen in de Kam-
menstraat is het logisch te stellen 
dat het drukkersbloed in het DNA 
van onze wijk zit. Naast deze wijk-
krant worden in onze wijk ook nog 
de tijdschriften Sint-Andries 2000 
en Erfgoed Sint-Andries Antwerpen 
uitgegeven.

In het derde nummer van dit jaar 
van Sint-Andries 2000 gaat pastoor 
Rudi Mannaerts uitgebreid in op de 
aankoop van het schilderij De Val 
van Icarus van Julia Peeters dat deel 
uitmaakte van de tentoonstelling De 
Profundis in de Sint-Andrieskerk. Dit 
uiterst kleurrijke werk, symbool voor 
de hoogmoed die voor de val komt, 
is nu heel doordacht tentoongesteld, 
waardoor het een maximaal effect 
heeft op de bezoeker. Zeker de moei-
te waard om eens te gaan kijken.

In dit nummer ook een in memo-
riam voor pastoor Louis Soetewey. 

Verder brengt Godelieve Simons een 
uitgebreid en boeiend artikel over de 
suikerproductie in onze wijk. Van 
de 15e tot de 17e eeuw was Antwer-
pen het belangrijkste verdeel- en 
veredelingscentrum van suiker die 
per schip toekwam aan de Suiker-
rui. Onze stad telde 15 raffinaderijen 
en onze wijk was een grote speler. 
Wist je dat de suikerfabriek Candico 
in Merksem in 1832 is begonnen in 
de … Pompstraat? En dat op de hoek 
van de Van Craesbeeckstraat en de 
Willem Lepelstraat de suikerfabriek 
 Peten was gevestigd? 

We zouden nog eindeloos kun-
nen citeren, tot zelfs over een moord 
die is gebeurd. Je kan echter beter 
een abonnement nemen op dit ui-
terst verzorgde tijdschrift door stor-
ting van minimum 20 euro op BE 43 
7895 6396 6001 van vzw Sint-An-
dries 2000, Sint-Andriesstraat 7 bus 
4, 2000 Antwerpen.

Karen Das: “Ik help ook graag men-
sen om van hun huis een échte thuis te 
maken.”

Als kleine dreumes ging Karen 
Das graag mee met haar moeder, 
als de auto voor onderhoud naar 
de garage op het Zuid moest. Haar 
grootste pret was door de Kloos-
terstraat te huppelen om winkels 
te bekijken. Thuis speelde ze dan 
architectje en ze richtte elke week 
haar slaapkamer anders in. Op haar 
zestiende ging ze op eigen benen 
staan, ze studeerde architecturale 
kunst en werkte in diverse interi-
eurbedrijven. Nu staat ze al 9 jaar, 
sinds de opening, opnieuw in de 
Kloosterstraat, als mede-eigenaar 
van interieurwinkel WoonTheater 
in het pand nr. 14, vlak naast Chel-
sea Records (cd’s en vinyl).

WoonTheater is een interieurwinkel 
met de allures van een theater. Naast 
de ruime winkel met interieurartike-
len en meubels in de Kloosterstraat 
worden in de andere druk bezochte 
showroom in Blaasveld al 42 jaar 
lang totaalinrichtingen ontworpen. 
Voor de realisatie worden pure ma-
terialen gebruikt, zoals massieve 
oude eik, zodat elk meubel uniek is. 
Daardoor is WoonTheater een inter-
nationaal begrip waar vele mensen, 
die als het ware verliefd zijn op zijn 
stijl, vaste klant zijn. WoonTheater 
installeert regelmatig ook keukens 
in Nederland, Duitsland, Frankrijk 
en zelfs een keer in Zwitserland.  

Ook voor geschenken
Zo werkt men op het kruispunt van 
duurzaamheid (recyclage) en wabi 
sabi, de huidige trend die de schoon-
heid van de veroudering en de patine 
van oude materialen centraal stelt. 
Nostalgie is nooit ver weg. Vandaar 
het succes. Men struint ook buiten-
landse markten af op zoek naar unie-
ke meubels met een verhaal, een 
geschiedenis, zoals een Portugese 
werkbank of Engelse vitrinekas-
ten. Maar ook voor geschenken die 
elders niet te vinden zijn, kan je bij 
WoonTheater in de Kloosterstraat 
terecht.

Op de wereldkaart
Daarmee is echter nog niet alles ge-
zegd. Mede-eigenares Karen Das 
is ook de drijvende kracht om via 
evenementen en sociale media de 
Kloosterstraat als trekpleister voor 
binnen- en buitenlandse trendy toe-
risten op de wereldkaart te zetten. 
Via een whatsappgroep behartigt 
ze ook de dagelijkse zorgen van alle 
winkeliers. Een verdacht figuur in 
een winkel... en iedereen is meteen 
gewaarschuwd. Welke winkels ope-
nen op feestdagen? Moet er geld 
worden ingezameld voor de kerst-
verlichting?

Winkelstraatmanager is inder-
daad een vak. Voor de Antwerp Pride 
Parade lanceerde ze het idee om alle 
uitstalramen te versieren met de re-
genboogkleuren. Eenmaal het feest 
voorbij zorgde ze ervoor dat de vlag-
gen boven de straat werden vervan-
gen door feestvlaggetjes die nu blij-
ven hangen tot de kerstverlichting 
er komt. En zo gaat dat een heel jaar 
door! Er is elke week wel een idee of 
een probleem dat moet worden uit-
gewerkt of opgelost. Is er een (al dan 
niet vals) gerucht over een nakende 
verbouwing in de straat, dan weet zij 
de weg om meteen alle informatie 
met iedereen te delen. Ze heeft hier-
voor heel goede contacten met de 
stad, ook voor logistieke of andere 
ondersteuning. De opening van de 
ondergrondse parking Kooldok op 
de Gedempte Zuiderdokken grijpt ze 
aan om iedereen te bezielen met het 
vooruitzicht van meer passanten in 
de straat. 

Enthousiasme is aanstekelijk
Zorgzaamheid zit overduidelijk in 
het dna van Karen Das. Als studen-
te voelde ze al feilloos aan, wanneer 
medestudenten in de problemen 

WINKEL LOKAAL

zaten. Tot grote hilariteit van ieder-
een versleepte ze ooit de volledige 
inboedel van een tijdelijk dakloze 
student naar de gangen van haar stu-
dentenhuis. Vanwaar die zorgzame 
houding?

KAREN Misschien omdat ik op m’n 
16de op eigen benen ging staan, m’n 
eigen geld moest verdienen en zelf 
m’n studies moest betalen. Toen 
kwam het besef hoe waardevol het is 
als iemand je helpt. Het is nu ook fijn 
om met de winkels te werken, want 
het zijn geen ketens, maar zelfstan-
dige zaken met mensen die dagelijks 
met passie en enthousiasme er het 
beste van willen maken. Die energie 
is aanstekelijk. 

 
Passanten zijn enorm belangrijk
Waar moet je als winkelstraat het 
hardst aan werken?
KAREN Passanten in de straat krij-
gen! Ze kopen natuurlijk niet meteen 
allemaal, maar ze communiceren 
met familieleden, vrienden of ken-
nissen die bij ons iets kunnen vin-

den wat ze nodig hebben. Door het 
verdwijnen van de Sinksenfoor en 
de gratis parkings op de Zuiderdok-
ken en Scheldekaaien zagen we min-
der passanten.

Van straatwerken hebben we ook 
altijd veel last. De Oever ligt nu al de 
tweede keer volledig overhoop en 
de vernieuwing van de Kronenburg-
straat heeft heel lang geduurd. De 
toegangsstraten tot onze straat zijn 
heel belangrijk. We verwachten veel 
van de heropening van het museum 
op het Zuid en het ModeMuseum. En 
we hopen dat iedereen snel ontdekt 
dat je nu ondergronds kan parkeren 
in het nieuwe Kooldok. Zo moeten 
ze door de Kloosterstraat om het 
centrum te bereiken.

(Guido Sanders)
www.woontheater.be
karen@woontheater.be
0486/33 13 71 | Open: van woensdag 
t.e.m. zondag van 11 tot 18 u.

Volg Gazet van Sint-Andries op Facebook en Instagram 
voor meer nieuwtjes en leuke foto’s uit de wijk
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toch iets doen.” Jeroen Olyslaegers 
maakt een nieuwe monoloog ‘Wil-
deman’ voor rasverteller Bob de 
Moor, uitgaande van ‘Wildevrouw’, 
zijn bejubelde historische roman.

November

In de geest van Wannes
Zondag 13 november - 15 uur - gratis, 
mits reservatie
Een matinee met liederen, melodie-
en en nog veel meer van en geïnspi-
reerd door Wannes Van de Velde.

Warme Boekenavond 
Bond Zonder Naam
Zaterdag 26 november - 20 uur - gratis
Onze Warme Boekenavonden or-
ganiseren we samen met de  Bond 
zonder Naam. Kom je warmen aan 
een intens interview met een bij-
zondere gast, aan veel boekentips 
én aan elkaar. Wij hebben jou er 
heel graag bij.

Neef! - Anna’s Steen (4+)
Zondag 27 november - 15 uur - € 6 | € 8 
Een verhaal vol plezier en ironie over 
2 vrienden die heel verschillend zijn 
en elkaar niet kunnen missen …

Oktober

Lien Van de Kelder 
in Naakte aap
Zaterdag 8 oktober - 20 uur - € 12 | € 16
Actrice, presentatrice, ambassadri-
ce, juriste, plusmama en gepassio-
neerde zangeres Lien Van de Kelder 
is in oktober te gast in de Naakte aap.

Kijk! - Begijn Le Bleu
Vrijdag 14 oktober - 20 uur - € 8 | € 12
Fwiet! Fwiet! Is de naam van de pod-
cast en het vogelmagazine van Be-
gijn Le Bleu dat enthousiast wordt 
onthaald door media en publiek. Nu 
brengt Begijn een tweede lezing over 
de kick van het vogelspotten: kijk!

DIERenLIED 
Esmé Bos & Bart Voet (2,5 +)
Zondag 16 oktober - 15 uur - € 6 | € 8
Over een ijdele kalkoen, een gedul-
dige slak en een walsende walvis. 
Over vriendschap, over dansen, over 
het leven zelf.

Warme Boekenavond 
Bond Zonder Naam
Vrijdag 21 oktober - 20 uur  - gratis
Vrijdag 28 oktober - 20 uur - gratis
Onze Warme Boekenavonden orga-
niseren we samen met de Bond zon-
der Naam. Kom je warmen aan een 
intens interview met een bijzondere 
gast, aan boekentips én aan elkaar. 
Wij hebben jou er heel graag bij.

Wildeman - Theater Malpertuis
Zaterdag 29 oktober - 20 uur -  
€ 10 | € 14
“Af en toe moet een mens iets doen. 
Ge kunt blijven kijken en geen kloten 
doen. Daar kunt ge een heel leven 
mee vullen. Maar af en toe moet ge 

December

Sinterklaasfeest (3 +) 
ism vzw Ekmek
Zaterdag 3 december - 14 uur - €6 
Ook dit jaar neemt de Sint uitge-
breid de tijd om naar Sint-Andries te 
komen. Het sinterklaasfeest in het 
coStA, dat is een middag boordevol 
muziek, spel, een grote show en een 
verrassing voor iedereen.

Op stap met coStA
Zaterdag 17 december - 09 uur - € 12 | 
€ 8
Onze uitstappen met de bus zijn zeer 
gegeerd. Meestal blijven we in eigen 
land, maar soms steken we ook de 
grens over naar onze noorderburen.

Dansje in de regen 
Salibonani (3 +)
Zondag 18 december - 15 uur - € 6 | € 8
Meester TicoTico verzamelt klanken 
en geluiden in zijn Klankenpaleis. 

Programma

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

Samen met zijn leerling Lotta tok-
kelt, tingelt en pingelt hij de ganse 
dag op rare muziekinstrumenten en 
maken ze samen de gekste muziek-
jes en melodietjes.

www.costa-antwerpen.be
costa@antwerpen.be

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Sluitingsdagen 
van maandag 31 oktober tot en met 

maandag 7 november
vrijdag 11 november

van vrijdag 23 december tot en 
met maandag 9 januari (2023)

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

Word wijkjournalist
Wil je meewerken aan de Gazet van Sint-Andries?

Maak je foto’s van de wijk of schijf je graag een 
interviewtje met een van de bewoners stuur dan 

een mailje naar de redactie:
walter.vandenbulck@telenet.be

Een stoplicht 
kussen
Pas op: natuur en groen zijn be-
langrijk, maar voor mij is natuur 
vooral een sta-
in-de-weg 
tussen twee 
steden. 
Ik heb 
het al een 
paar keer 
gedaan, 
in de natuur 
gewandeld. Het spec-
taculairste dat er ooit gebeurd 
is? Een blaadje dat een beetje 
beweegt in de wind. Verder niets. 
En wanneer de avond valt en 
het er kolossaal donker wordt, 
zo ver je kan zien, raak ik steeds 
bevangen door de angst dat het ’s 
anderendaags niet meer licht zal 
worden. Natuur, dat heb je niet 
in de hand. Miljoenen jaren gele-
den is het ook al eens misgegaan: 
door een meteoorinslag. ‘t Kan 
altijd gebeuren!
In de Kammenstraat, de Natio-
nalestraat, de Steenhouwersvest 
en de Kloosterstraat heb je dag 
en nacht straatlampen, stoplich-
ten en de lichten van auto’s en 
fietsen (sommige toch). En je ziet 
mensen. Dat we sociale wezens 
zijn, zit nu eenmaal in ons DNA. 
Als je als Neanderthaler alleen 
op stap was en je ontmoette een 
mammoet of een sabeltandtijger 
op je pad, ik zeg maar wat, dan 
kon je het schudden. Maar in 
groep zullen ze die wel de baas 
hebben gekund.
Onlangs was ik weer in een dorp, 
ver van ’t stad. Ik noem geen 
naam, want deze krant is ook 
online te lezen. Tussen alle groen 
wist ik zelfs niet meer wat onder 
en boven was. Van een bloempot 
word ik al zenuwachtig. Om-
dat ik uit nervositeit m’n gps 
verkeerdelijk niet op ‘thuis’ had 
ingesteld, werd ik kilometerslang 
via slapende dorpen en velden 
gestuurd, zelfs op een smalle en 
slecht verlichte kronkelweg langs 
een dreigend, mistig kanaal. Aan 
de andere kant stonden enkel 
donkere fabriekjes en verlaten 
magazijnen als in een crimi op 
TV. Verder niets. Of toch, ja, één 
auto … achter mij. Op deze plek 
en op dit uur vast en zeker een 
seriemoordenaar! 
Uiteindelijk kwam het Haven-
huis in zicht, met fonkelende re-
flecties in de driehoekige ruitjes. 
En een stoplicht. Het knipoogde 
me elegant lokkend toe van 
groen over oranje naar rood. 
Ik had het wel kunnen kussen. 
Op de Scheldekaaien verlichte 
appartementen. De Jordaens-, 
Ernest Van Dijck-, Plantin- en 
Sint-Michielskaai: namen die 
als muziek in m’n oren klonken. 
Totaal iets anders dan Dorps-
straat, Venstraat, Akkerstraat, 
Zanddreef, Donkersteeg, Depri-
weg, Kafaarstraat. De hobbelige 
kasseien van de Scheldekaaien 
masseerden m’n rug en fluister-
den me toe: “Je bent weer thuis.”
Als antidepressivum om weer bij 
m’n positieven te komen morgen 
een koffie op een terras, genie-
tend van passerende mensen, 
opwaaiende zomerjurken, excen-
trieke hipsters, vrolijke toeristen 
voor wie alles nieuw is, buren en 
bekenden. En auto’s, fietsen en 
politiesirenes op de achtergrond 
zoals in Amerikaanse films. Ge-
luiden die je – zonder te moeten 
kijken – spontaan vertellen waar 
je bent: in Sint-Andries.

 (Guido Sanders)

© NICK HANNES
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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


