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Driemaandelijkse wijkkrant uit de Parochie van Miserie. Een dorp in de stad met een kloppend hart voor samenleven, creativiteit, mode, design en geschiedenis.
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Volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

Sint-Andries Run, feest in de wijk
De 8e editie van de jaarlijkse
Sint-Andries Run is tijdens het
pinksterweekend, zoals elk jaar
weer, veel meer geworden dan een
stratenloop voor jong en oud. Een
artistieke braderij, een kidszone
met gratis animatie, trampolines,
een origineel springkasteel, kindergrime, muziekgroepen, dj’s, fanfares en zelfs majorettes. Heel de
wijk toonde weer haar warm hart:

gezellige kleinschaligheid, ongekunstelde hartelijkheid ... een dorp
in de stad waar iedereen mekaar
nog kent.
Sportief Sint-Andries en alle vrijwilligers deden hun leuze alle eer
aan: ‘Niet de grootste stratenloop
van ’t stad, wel de plezantste.’ Een
dikke pluim voor de organisatie en
wij kijken al uit naar de 9de editie
op zondag 3 juni 2018.

Studenten KLA recycleren wijkgeschiedenis
plaats van in pyjama of andere zottigheden rond te lopen - ‘t is altijd
hetzelfde - wou ik eens wat anders
organiseren. Ik kende de kostuums
van een belle-époquewandeling in
de Zoo. Zo tof dat we die kostuums
mochten gebruiken! De vrouw die
ze heeft gemaakt, had ze in het hele
huis geëtaleerd. Leraars en directrice zeiden dat het de origineelste
‘Chrysostomos’ verwijst naar het chrysostomos was die we al hebben
Griekse woord voor ‘gouden of gehad. Bij de medestudenten ging
welsprekende mond.’ De Heilige er een wereld open, ook om al die
Chrysostomos was aartsbisschop beroepen van vroeger uit de wijk te
van Constantinopel en patroonhei- ontdekken. Zelfs de jongens waren
lige van de christelijke predikers. er trots op.”
Traditioneel heette het laatste jaar
van het secundair onderwijs reto- Constance Teichmann
rica, omdat in de vakken Latijn en Vanwaar die kostuums? Tot 20 jaar
Grieks bijzondere aandacht uitging geleden hadden er in onze wijk
naar de redenaarskunst.
jaarlijks folkloristische stoeten
plaats. Op praalwagens verbeeldden de deelnemers in werkkledij
Beroepen van vroeger
De leerlingen van het Koninklijk de diverse beroepen uit de wijk:
Lyceum Antwerpen vierden hun melkmeisjes, gaslantaarnaanstelaatste 100 schooldagen op een wel kers, mezenvangers, dokwerkers,
aparte manier: zij ruilden de carna- weeskinderen (van de vondelinvaleske kleren voor een groepsfoto genschuif), was- en visvrouwen.
waarop ze zijn uitgedost in 70 kos- Op een bepaald moment kwam de
tuums uit de belle époque. Deze vraag of er dan geen rijke mensen in
kostuums, een verborgen schat uit de wijk waren? Jawel, o.a. de famionze wijk, brachten de leerlingen in lie Teichmann op Oever nr. 4 waar
contact met de rijke geschiedenis nu al jaren wassalon Souki is gevan de vierde wijk, ons Sint-An- vestigd. Dochter Constance Teichmann was de oprichtster van de
dries.
Het idee kwam van Sarah Kenny kinderkliniek Louise-Marie. En dus
(18) uit de Lange Riddersstraat: “In stapten er vanaf dan in de folklorisTraditiegetrouw vieren studenten
van het laatste jaar middelbaar
onderwijs hun laatste 100 schooldagen met verklede optochten
door de stad of shows in de school.
Vaak wordt er dan, carnavalesk
verkleed, de draak gestoken met
leerkrachten en medeleerlingen.
Het is chrysostomos!

Wil je er volgend jaar ook bij zijn?
Start to Run vanaf 7 september 2017

Klinken volgende uitspraken je bekend in de oren:
• Ik wil me fitter voelen en iets aan
mijn conditie doen.
• Joggen spreekt me wel aan.
• Ik ben al een paar keer Start to
Run begonnen op mijn eentje,
maar hou dit niet vol.
• Ik kan al wat joggen/lopen en wil
dit onder begeleiding opkrikken
tot 10 km.
• Samen bewegen spreekt me aan.

Dan is Start to Run iets voor jou. Na
15 weken loop je 5 of 10 km. De training start elke donderdag om 19.30
uur aan het coStA op de Sint-Andriesplaats 24. Om 20.30 uur zijn
we terug en kan je nog wat napraten
in het coStA. De eerste training is
op 7 september 2017. Het kost je 30
euro voor 15 weken.
Meer info bij Beerschot Atletiek
(www.beerschot-atletiek.be)

Tweemaal Europees zilver voor Celine Cuypers
Op de eerste twee Europese bekerwedstrijden leadklimmen voor de
jeugd in Oostenrijk behaalde junior
Celine Cuypers uit de Riemstraat
telkens een tweede plaats.
Het wedstrijdklimmen is in België weinig bekend. Celine moest
dan ook opboksen tegen landen
zoals Zwitserland, Oostenrijk en
Frankrijk waar klimmen en alpinisme nationale sporten zijn. Een
leadwedstrijd bestaat uit twee selectieroutes en een finale. Wie het
hoogst klimt, wint. Celine: “De finale in Imst was behoorlijk spectaculair. De eerste 5 meter kregen we
cadeau omdat we maar 6 minuten
tijd krijgen, maar zodra we in het
overhangend dak kwamen, was
het acrobatisch klimmen. Zo’n 20
meter hoger, niet ver van de top,
werd de verzuring in mijn onderarmen zo pijnlijk dat ik de minuscule
greepjes niet meer kon houden.”
Celines trainer, coach en papa:
“Celine is nu 18 en klimt al van haar
9 jaar. Antwerpen beschikt niet
over een klimzaal waar je op hoog

niveau kan trainen, dus trainen
we samen 4 keer per week 5 uur in
klimzaal Klimax in Breendonk. De
andere dagen van de week vult ze
nog op met fitness, stretchen en
joggen.”

Playa de
San Andreas
Hopelijk komt er een mooie
zomer. De diverse zit-, lig-,
lees- en luierplekjes in de wijk
brengen je dikwijls in vakantiestemming. In de volgende
gazet willen we foto’s van je
uitverkoren vakantieplekjes
publiceren. Graag jouw foto
naar redactie@gazetvsa.be

Kaaien, Fierens, Dok Zuid, Rijkswacht en Oudaan
Het begon als gekibbel op onze
facebookpagina tussen Nico Volckeryck, de voorzitter van de Stuurgroep Sint-Andries en Rob Van de
Velde, de schepen voor Stadsontwikkeling. Het resultaat was dat
laatstgenoemde eind vorige maand
zelf de stand van zaken over 4
projecten kwam uitleggen op de
vergadering van de Stuurgroep in
het coStA. In telegramstijl...
Scheldekaaien

Deze zomer trekt ze met haar
papa of met het nationaal Belgisch
jeugdteam nog naar een 10-tal internationale wedstrijden.
www.celinecuypers.be (av)

tische stoeten ook deelnemers mee
in kostuums uit de belle époque (en
in verpleegstersuniformen).
De dag was ook een hartelijke
ontmoeting tussen jeugd en geschiedenis. Met vooral bewondering voor het vakmanschap. De
thans bejaarde dame (indertijd
naaister van beroep) die al deze kostuums heeft gemaakt, was bijzonder opgetogen over het project. Het
is ook zij die de jaarlijkse belle-époque-uitstap in de dierentuin organiseert. Ze wenst wel onbekend te
blijven. Te veel mensen vragen haar
tijdens deze uitstap (tevergeefs)
om de kostuums ‘voor een feestje’
te mogen lenen. De verzameling is
echter een belangrijke erfgoedparel
die in goede staat in onze wijk moet
bewaard blijven.
(Guido Sanders)

Ook zijstraten tussen park en kaaien gaan deels vergroenen om kaai
en park te verbinden. 600 meter heraanleg Scheldekaaien van
Naamsestraat tot Goedehoopstraat
gaat anderhalf jaar duren. Fase 1: 2
van de 3 schuilkelders worden afgebroken, alsook 3 niet beschermde
hangars. Hekken worden maximaal
behouden. De inrit van de ondergrondse parking komt ter hoogte
van de Fortuinstraat. Men probeert het aantal parkeerplaatsen
(800) gelijk te houden. Het fietspad
wordt verlegd naar de binnenzijde
en kan ook over de dijk lopen. Een

speciale site wordt Sint-Andries
Urban Beach met speelvelden, amfitheater en speeltuin. Aan de buitenzijde komt een reservestrook
voor publiek transport. De mogelijkheid bestaat voor kleinschalige
activiteiten. Men begint in september en hoopt in maart 2019 de eerste 600 meter klaar te hebben.
Fierens

125 huurappartementen getarifeerd
tussen de privémarkt en een sociale
woning. Iemand met een bepaalde
inkomenspositie en gezinssituatie
moet geholpen worden. Maar als
zijn sociale situatie verbetert, is het

logisch dat er iemand anders meer
recht op heeft. Er zijn mensen die
daar niet meer voor in aanmerking
komen, maar de start naar de private huurmarkt niet kunnen maken.
In de Slachthuissite en op Regatta
zijn er ook dergelijke projecten.
Een tussenmarkt dus voor starters
die er zelf aan moeten beginnen. Er
is een reglement met criteria vastgelegd dat bepaalt wie in Fierens
mag wonen. Redelijk streng, zodat
er ook geen misbruik van komt.
Iets hoger gepositioneerde sociale
huurwoningen dus. De kans beVervolgt op pag. 5
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EDITO

Zomerse warmte
Weer een kwartaal achter de rug,
om het maar eens in boekhoudkundige termen te zeggen, want er zit
weer een Gazet van Sint-Andries in
jullie brievenbussen.
Er is opnieuw hard gewerkt door
onze redactie en de Stuurgroep om
een aantal thema’s in de schijnwerpers te zetten en ervoor te zorgen
dat onze wijk is en blijft wat ze is:
een gezellige wijk met vele mooie
plekjes en gewoontes. Een van
die mooie plekjes in onze wijk is
jammer genoeg een stukje minder
mooi geworden.
Wie herinnert zich in de Sint-Antoniusstraat de mooie roze winterbloeier van het Huizeken van
Nazareth niet? Wel, op een morgen
kreeg ik een aantal woedende telefoontjes van bewoners met uitspraken die ik hier niet ga herhalen, en
wat bleek ... de mooie winterbloeier
die al jaren het tuintje in de Sint-Antoniusstraat sierde, was omgekapt
en klaar om opgeruimd te worden.
Ondertussen wordt nu alles in gereedheid gebracht om de betonmolens volop te laten draaien, zodat
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op de plek waar eens dit fraaie stukje groen microklimaat was, waarschijnlijk weer een piepklein en peperduur serviceflatje kan verrijzen.
En dat staat toch wel in schril contrast met waar de rest van de wijk,
de andere bewoners en de ondernemers, mee bezig zijn. Zij doen
er alles aan om van Sint-Andries
een klimaatrobuuste wijk te maken met heel wat groen in de buurt,
zelfs eetbaar groen. Dat zorgde voor
nieuwsgierigheid bij onze schepen
voor Klimaat, Nabilla Ait Daoud. Na
een mooie wandeling door de buurt
om haar de vele initiatieven in de
wijk te tonen – elders in onze krant
lezen jullie hierover meer – strikten
we de schepen om te komen koken
voor onze wijkbewoners en als het
kan, zelfs met de groenten die op
vele plaatsen hier in de wijk worden
gekweekt.
Er was nog ander volk van het
Schoon Verdiep op bezoek in onze
wijk. De schepen voor Stadsontwikkeling, Rob Van de Velde, kwam
een aantal grote projecten toelichten die onze wijk te wachten staan.
De Scheldekaaien zullen ter hoogte
van Sint-Andries dan toch geen lelijke dijk krijgen, zoals eerst werd
gevreesd, want die is ondertussen

omgevormd tot een pareltje van
een stedelijke tuin. En ook na de
heraanleg van de gedempte Zuiderdokken kunnen we een stadstuin
verwachten om U tegen te zeggen.
Een andere bekommernis zijn de
Fierensblokken. In april 2018 gaat
de eerste spade in de grond en er
zouden daar 125 betaalbare appartementen komen. Op zich een
goede zaak. Alleen blijft de vraag
of het in tijden van een tekort aan
woningen nog wel kan dat er zo veel
woningen bijna 10 jaar leeg staan in
een wijk die zo enorm gegeerd is om
er te kunnen gaan wonen. Enfin, de
schepen heeft ons plechtig beloofd
dat de bewoners zullen betrokken
worden bij de projecten en het
zou ook de bedoeling zijn om een
ambtenaar aan te stellen die snel
kan bijsturen in geval van overlast
en die de wijk bovendien zal informeren over wat er zoal te gebeuren
staat. Op zich is dit natuurlijk een
goede zaak.
Namens de Stuurgroep en de redactie van de Gazet van Sint-Andries wens ik jullie een zeer mooie
zomer toe en een welverdiende vakantie.
(Nico Volckeryck , voorzitter Stuurgroep Sint-Andries)

Water te veel of te weinig
In het kader van Klimaatrobuust
Sint-Andries wordt in allerlei
werkgroepen met STADSLAB 2050
samengewerkt aan diverse toekomstplannen. Zowel stadsambtenaren, deskundigen, bewoners als
verenigingen nemen hieraan deel.
We pikken er twee thema’s uit: hittestress en wolkbreuken en maken
een korte rondleiding langs enkele projecten uit de pijplijn om ons
klimatologisch bewustzijn aan te
scherpen.
Alleenwonende senioren

Een wadi met slokop. Nou
moe? In Nederland wordt het al
veelvuldig toegepast. ‘Wadi’ is
de Arabische naam voor een vaak
droogstaand rivierdal en is ook een
acroniem van Water Afvoer Door
Infiltratie: onder elk rioolputje
komt een groot bufferopvangvat.
Eenmaal dat volloopt, wordt het
water gebufferd in een met grind
en zand gevulde ruimte. Op straatniveau is dit een bewandelbaar
grasveld. Een ondergrondse drainagebuis voert het water naar verderop gelegen bomen die anders te
weinig water krijgen. Door droogte
sneuvelt er in de Bergskes jaarlijks
een boom. Zo zou die kunnen gered
worden. En ook nog een gezondeboerenverstand-oplossing: ondergrondse afvoerbuizen van gaatjes

Alarmsignalen van uitdroging tijdens hittegolven zijn een droge
mond, abnormale dorst, hoofdpijn,
krampen in de buik, armen of benen, donkerder gekleurde urine,
rusteloosheid
en slapeloosheid. Dit kan
leiden tot uitputting met als
signalen: een
zwak en vermoeid gevoel,
duizeligheid
en een snelle
polsslag.
Winterbloeier
Vooral voor
alleenwonenZo vele jaren
de
senioren
lichtroze bloesem
blijkt er nood
aan een infoin het wintergrauw.
folder die langs
verschillende
Deze lente
diensten kan worden verdeeld: voorzien waardoor een deel van
omgekapte dood
thuiszorgdiensten van de verple- het regenwater stelselmatig in de
in een voorjaarstuin.
ging, poetsdiensten, apothekers en grond kan verdwijnen.
artsen van de wijk, dienstencentra
Betonnen stadsmens
en serviceflats van het ZNA. Wie wil
Hittegolftips voor senioren
houdt
meehelpen?
niet
• Bij hittegolven is het belangrijk
Wateroverlast beheersen
van jou.
regelmatig water te drinken
Over waterbeheer (infiltreren,
(geen alcohol, koffie of suiker(Walter Van den Bulck)
bufferen en recupereren) is veel
houdende dranken).
te vertellen. Op het platte dak van
• Bij extreme warmte ontgaat je
Habbekrats in de Prekersstraat zou
soms de drang naar eten. Toch
een (waterbufferend) groendak
voldoende eten en liefst fruit.
• Langs de zonkant rolluiken of
kunnen worden geplaatst met een
gordijnen dichthouden. Draag
Onze buurt, gelegen tussen het inzetten om hun straat of plein zo geeft 4 keer per jaar deze Gazet van kooivormige metalen omheining,
lichte, liefst katoenen kleding.
zodat op het dak kan worden geCentrum en het Zuid, werd vroeger leefbaar mogelijk te houden. Als Sint-Andries uit.
• Verricht overdag geen zware
voetbald. De noordelijke zijmuur
de Parochie van Miserie genoemd. er iets misloopt in de onmiddellichamelijke inspanningen, doe
in de Van Craesbeeckstraat zou volDaar is tegenwoordig – gelukkig lijke omgeving waar ze wonen en Meer schouders, minder lasten
alles wat rustiger.
maar! – niet veel meer van te mer- dat kan niet meteen via een andere Daarom doen wij graag een war- ledig kunnen worden beplant met
• Blijf binnen of in de schaduw.
ken en dat willen wij ook graag zo weg worden opgelost, dan kan het me oproep aan elke bewoner van een verticaal mosveld.
Kamers ’s avonds, ’s nachts – let
houden. Daarom komen wij maan- op de vergadering van de Straatan- Sint-Andries om naar de vergadeop voor inbraak! – en ’s ochdelijks bijeen om kleine ergernis- tennes worden aangekaart. Dat kan ringen te komen en mee zijn zegje Wolkbreukbeheer
tends verluchten, wanneer het
sen of samenlevingsproblemen te gaan om typische problemen zoals te doen. Het hoeft daarbij niet altijd Om tijdens wolkbreuken overfris is.
bespreken, maar ook en vooral om parkeeroverlast of sluikstort of om om problemen te gaan. In Sint-An- stromingen te voorkomen kan het
samen plannen te maken om het andere kleine lokale problemen. Op dries wordt veel gefeest en daar regenwater op verschillende maleven in onze wijk nog aangenamer de vergadering zijn vertegenwoor- doet de Stuurgroep óók graag aan nieren worden gebufferd en na- Regenwaterschutting
te maken. Iedereen is welkom op digers van de politie en de Stad mee. Jaarlijks is er de uitreiking dien afgevoerd/gerecycleerd. Het In plaats van een bakstenen muurde vergadering van de Stuurgroep aanwezig om mee een oplossing van de Gouden Neus voor een ver- afvoergat van een groendak kan tje tegen een gevel kan men een
die elke laatste woensdag van de te zoeken en actie te ondernemen. dienstelijke bewoner, vereniging met een 20 cm hoog buisje worden regenwaterschutting plaatsen. Het
maand om 20 uur plaatsvindt in De Stuurgroep en Straatantennes en ambtenaar. Verder zijn er buurt- verhoogd.
zijn brede, aan mekaar aangeslohet Cultureel Ontmoetingscentrum zijn dus open wijkfora waarop be- maaltijden en een paaseierenraap
ten, plastic reservoirs die via een
woners samenkomen. Om dat al- voor de kinderen in de wijk. MeeSint-Andries (coStA).
dakafvoerpijp regenwater opvanlemaal een beetje in goede banen werken? Aarzel niet om langs te
gen en bufferen. Met een kraantje
te leiden en te organiseren, is een komen op de volgende vergadering
kan dan, al naar gelang de behoefte,
Straatantennes om 19 uur
worden afgetapt.
Een uurtje eerder komen op de- bestuur nodig. Nico Volckeryck is (28 juni en 27 september) of neem
Voor het Lode Sebregtspark
zelfde plaats de Straatantennes de voorzitter. Paul Struyf de onder- eens contact op via de website
werkt men aan een project om het
bijeen. De Straatantennes of straat- voorzitter en Marc Wiesé de secre- www.stuurgroepsintandries.be of
regenwater van (reeds) 3 daken op
vrijwilligers zijn bewoners die zich taris. De Stuurgroep Sint-Andries het gsm-nummer 0496 25 97 45.
te vangen en ter plekke te zuiveren.
Zo kan het worden gebruikt als fonDe Gazet van Sint-Andries is een uitgave van de StuurAdverteer in de Gazet van Sint-Andries
teintje, kinderspeelvijvertje of zelfs
groep Sint-Andries met bijdragen van wijkbewoners.
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.be 4 advertenties (1
Onderaan bevindt zich een klein drinkwater. Veel plannen waaraan
Met deze gazet wil de redactie de Sint-Andriezenaar
jaar): klein = 120 euro, middelgroot = 195 euro, groot = 300
gaatje waardoor het water, over 24 daadwerkelijk wordt gewerkt. En
op de hoogte houden van wat er zoal in de wijk reilt en
euro. Achterpagina en speciale maten, vraag info aan Guido.
uur gespreid, in de afvoerbuis kan interessant om ze te leren kennen.
zeilt. De Gazet wordt financieel gesteund door de midVerschijnt vier keer per jaar.
stromen. Groendaken hebben nu Dat scherpt ons bewustzijn voor
denstand en met de steun van het District Antwerpen.
ook een drainagelaag met waterre- een klimaatrobuust Sint-Andries.
Gratis verdeling: 5000 ex. in alle bussen.
Werk mee aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 96 verschijnt in september 2017.
(Guido Sanders)
servoir.
Veantwoordelijke uitgever en eindredactie:
Artikels en activiteiten van verenigingen kunnen worden geEen ander project: de kelder onNico Volckeryck, Kammenstraat 80, 2000 Antwerpen,
stuurd naar: redactie@ gazetvsa.be Ten laatste 15 augustus
der de alom gekende bunker in de Zondag 17 september is een
tel. 0496 25 97 45, e-mail: redactie@gazetvsa.be
2017. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen
Van Craesbeeckstraat is 8 meter autoloze zondag en dan wordt er
zonder opgave van reden te weigeren/in te korten waar
diep. Deze kan worden gevuld met weer een bijeenkomst georganiWerkten mee aan dit nummer (in alfabetische volgnodig.
regenwater om 100 toiletten van seerd rond 10 projecten. Vooral
orde): Lief Cappaert, Peter Cuypers, Jean Dekkers,
de sociale blokken te spoelen. 30% voor de werkgroep ‘Hittestress bij
Nico De Beukelaer, Lisa Goethuysen, Hasjhasj, Guido
Lees de krant digitaal
Sanders (coördinatie), Paul Struyf, Jos Thijs, Jelke Van
www.gazetvansintandries.be | www.gazetvsa.be (archief)
van het huishoudelijk waterver- senioren’ is er behoefte aan meer
Bouwel, Pierre van den Berghe, Walter Van den Bulck,
bruik jagen we door de wc-pot. Dit deelnemers.
Ann Van de Peer, An Van Loo, Sofie van ’t Stad Leest,
Lay-out
is jaarlijks ongeveer 12 000 liter per
Hein Verdingh en Marc Wiesé.
Peter Cuypers info@anthologie.be
Info: www.stadslab2050.be
persoon.
www.anthologie.be / www.thislin.be
en www.antwerpenaantwoord.be
Kom naar ons open wijkforum!
like us on facebook.com/
Contact: Koen Wynants
Bufferen
De volgende Stuurgroepvergaderingen gaan door in
anthologietranslations/
coStA op de laatste woensdag van de maand: 28 juni
Voetpaden laten het water steeds 0473 86 55 03
en 27 september, telkens om 20 u. Om 19 u. is er de
naar de goot vloeien. Een holle
vergadering van de Straatantennes in aanwezigheid
i.p.v. een bolle rijweg met spleten
van politie en buurttoezicht. Info: nico.volckeryck@
tussen de klinkers laat het water in
gazet van
telenet.be, 0496 25 97 45
de aarde wegstromen.

Stuurgroep Sint-Andries werkt aan de wijk

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

Gazet Van Sint-Andries | nr. 95 | Juni 2017 | 24ste jaargang

3

Nabilla Ait Daoud: Sint-Andries is proeflabo voor heel ’t stad
Onze wijk is internationaal uitgekozen als klimaatrobuust proeflabo: meer groen, minder CO2,
bestand tegen wolkbreuken en hittegolven (zie artikel pag. 2). Reden
genoeg om eens te gaan praten met
Nabilla Ait Daoud, schepen voor
Jeugd, Leefmilieu, Kinderopvang
en Dierenwelzijn.
Ze is schepen van de hele stad, maar
wel erg betrokken bij onze wijk.
Ooit startte ze op het Zuid in de
Pacificatiestraat haar eigen broodjeszaak (met Italiaanse gerechten).
Van op het Zuid zette ze, passerend
door onze wijk, haar stappen naar
het stadhuis. Leefmilieu op je boterham krijgen in een periode van
transitie én klimaatadaptatie (meer
hittegolven en wolkbreuken) is
geen sinecure. Maar aan enthousiasme ontbreekt het haar zeker niet.
Net terug als spreker op de
Energie- en Klimaatdag van de
Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten legt ze meteen haar
“Ook de Kammenstraat
geniet als duurzame
winkelstraat belangstelling
tot in het b
 uitenland.”
doelstelling vast: “We hebben een
burgemeestersconvenant ondertekend waarbij we ons engageren om
tegen 2020 op het totale stedelijke
grondgebied 20% minder CO2 uit
te stoten in vergelijking met 2005.
Maar voor de eigen stedelijke administratie leggen we die lat op
50%. En tegen 2050 willen we een
klimaat-neutrale stad zijn. Maar je
kan zoiets niet van boven naar onder opleggen. Er is samenwerking
nodig tussen technici, ondernemingen en burgers, samen met de
overheid. Zowel federaal, Vlaams
als lokaal.”

wijk zoveel mogelijk steunen. Ook
de Kammenstraat geniet als duurzame winkelstraat belangstelling
tot in het buitenland. De ‘open

het nog meer mag zijn. Het idee van
een groendak met een voetbalveld
op het dak van de Habbekrats is een
goed idee, maar ik zou dat nog veel
breder zien en er bv. ook zitbanken
op plaatsen, zodat het een ontmoetingsplaats wordt voor jongeren en
ouderen. In plaats van tegenstellingen te creëren, breng je mensen bij
mekaar.
— Vormen milieu en consumptie
(economie) geen spanning?

— We moeten niet minder consumeren, maar op een meer doordachte en bewustere manier. Op
ons kooppatroon letten en enkel
lokale seizoensgroenten kopen.
Letten op het land van oorsprong
en het aantal kilometers dat het
product heeft afgelegd. Zo vermindert de economie niet, maar verschuift ze naar vleesvervangers, alNabilla Ait Daoud en Nico Volcke ternatieve kookboeken, bioshops,
verpakkingsloze
ryck, de voorzitter van de Stuur- voedselteams,
groep Sint-Andries en Unizo. Nabilla winkels en zo. Hierdoor gaan mensteunt zo veel mogelijk de initiatie- sen ook meer nadenken over hun
consumptiepatroon.
ven van de wijk.
deuren’ werden uitgetest, er wordt
gewerkt aan een app om zich makkelijker in de stad te verplaatsen en
aan sensoren om de straat- en etalageverlichting enkel in te schakelen,
wanneer er beweging is.
— Nog een ander concreet plan?

— We zijn nu aan het bekijken of
de brandweer cursussen zelfredzaamheid voor de bewoners kan
organiseren, want bij wolkbreuken
moet die op hetzelfde moment
overal zijn. Met groendaken en regentuinen kan men voorkomen dat
de riolen overlopen. Er wordt ook
gekeken of hulpverleners of buren
senioren kunnen bijstaan en/of
controleren bij wateroverlast of hittegolven. Door dompelpomp-delen
toe te passen, kan de brandweer
eerst de urgentste zaken aanpak— Onze wijk is wel apart?
— Zeer zeker, er zijn zo vele vereni- ken.
gingen die zich met allerlei dingen
bezighouden en zeker met het kli- — Is er geen spanning tussen stedemaat. Daardoor is Sint-Andries een lijkheid, groen en milieu?
heel geëngageerde wijk met vele — Sint-Andries is vrij dicht beinitiatieven, een soort proeflabo. bouwd en dus is het zeer apart dat
Daarom wil ik de initiatieven in de er toch nog zo veel groen is, hoewel

— Is autoluw niet beter dan de
lage-emissiezone?

— Voor het effect op de gezondheid
is er een haalbaarheidsstudie gemaakt. Door de lage-emissiezone
gaan mensen ook zelf meer nadenken over hun auto. Het andere pro“Ik kan er soms heel ver in
gaan, zoals de nietjes uit
papier halen, voor ze worden
gesorteerd of het gaspedaal
lossen in het vooruitzicht
van een stoplicht.”
bleem, brommers met extreme lawaaioverlast, open knalpotten e.d.,
hebben intussen ook een nummerplaat gekregen, waardoor er meer
controle kan gebeuren. Maar dat is
meer een samenlevingsprobleem,
een mentaliteit, net zoals de hondenpoep. Toch ga ik het probleem
mee naar het college nemen.
— Wat droomt u voor de wijk?

— Nieuw Zuid is van nul begonnen.
In Sint-Andries kan dat niet. Maar
alle kleine beetjes helpen: geveltui-

nen, zuinige lampen, hergebruik.
Op lange termijn: groendaken,
waterbuffering en -recuperatie en
warmterecuperatie.
— Wat doet u zelf?

— Letten op heel veel kleine dingen: de lampen in huis, het energielabel van m’n toestellen, zuinig verwarmen, niet het hele jaar
aardbeien, boontjes of ananas eten,
maar eten volgens de seizoenen. Ik
kan er soms heel ver in gaan, zoals
de nietjes uit papier halen, voor ze
worden gesorteerd of het gaspedaal
lossen in het vooruitzicht van een
stoplicht. En op de duur wordt dat
een gewoonte, een automatisme.
Zo kunnen vele kleine dingen een

groot effect hebben. Ik ben ook
nooit een grote vleeseter geweest.
— Uw lievelingsrecept?

— De groentecurry van Pascale
Naessens met pompoen, linzen,
kikkererwten en courgettes.
Uiteindelijk kabbelt het gesprek
verder over lekker eten en gezonde
voeding. Na enkele omwegen gaat
het over onze regelmatige kook
evenementen in het coStA. En ja,
Nabilla ziet het zitten. Op 14 oktober komt ze er koken voor de wijkbewoners. Hou het programma van
het coStA dus in ’t oog.
(Nico Volckeryck)

Krollende uittendes De Neus
Toeng dat kik gistere wat statistikskes oepzocht oep manne computer,
kree kik ineens krollende uittendes. En wette woroem? Awel ‘k zag
da de appartemente ba ons de 2de
durste zen van iel ’t stad. Dan got
oewe neus toch krolle van fierhad
(en da wilt ba ma wa zegge) as ge
zie dat god en Klein Pirreke
ier wilt kome woene en der
veel solle veur wille geven.
On den andere kant krij de
dan wer krollende tene van
schompte. Ons wijek weurd
zoe duur dat zelfs de deurgestudeerde achterkleinmannen van Mie Citroen ier
gien huizeke mier kunnen koepe
oemda ‘t zoe duur is geweurre, zelfs
geen kruipkot kunne ze nog koepe!
Kweet’et, ’t is oep aare loepe.
Langst den ene kant moete content
zen dat der nief volk bakomt. Ze
brenge sengs en ideeje in ons wijek.
Mor langst den andere kant weure
de oersproenkelakke mense weggejaagd. ’t Is allemol begonne toeng
ons kwartier verviel. De Boeksteeg
was een duidelijk veurbeld. De
winkels stoenge allemol leeg, gien
kat wou ier nog kome winkele. Ge
zou veur minder, gelak de blaffeture van de Frut der ba inge, wa den
schand! In iel de wijek blotte van
veul huize de varef af! En on de koi

moeste zelf de dikke mense oeplette da ze nie deur de splete van de
kassaie wiere opgegeten. Ge kon
as surplus mier vertrouwe oep de
roei lampe dan oep de straatlampe van ’t stad. Mor der ware nog e
paar mense die in ons buurt bleven geloeve en farem investeerde
en vochte veur een beter
oemgeving. En zoe wier ons
wijek een deurep in ’t stad.
Eun deurep met eun karek
gelak ne kathedraal en een
plain wor de gebouwe van
de vuilkar de pleuts “toe
be” wiere . En da volkse geveul was oek oepgevalle ba
de mensen die oeit neur den buite
ware verhuisd oemda da toch veul
beter was voer de klein manne.
Mor na da de manne uit thuis ware,
wouwe ze terug neur ’t stad. ’t Zuid
was misschien wel beter voer op
de CV mor da was te duur geweurre. En zoe kwam ons cimineel Sint
Andries int vizier. ’t Begon on den
blawe stien en mier en mier kwam
de niefbou neur ‘t centrum van ons
wijek. Ja, zoe pakte de mayonaise
nie mier, just gelak d’ander sauskes. Der at zelfs gien (vis)geurke
meer on! Oek figuurlijk mixte het
niet mier goe, ons deurep kreeg getto’s soems zelfs met un eige poert
en da accordeert ni zoe goe.

De Paashaas was weer in de wijk!
rond het herkennen van niet-alledaagse
of vergeten groenten.
De dag werd georganiseerd door de
Stuurgroep Sint-Andries met de steun
van Turnkring De Hoop en enkele lokale
middenstanders. Ondanks de dreigende
regenwolken verliep de ganse namiddag
onder een stralend zonnetje. Beladen
met een zakje chocolade paaseieren,
plus de kleine paaseitjes die de Paashaas
kwistig rondstrooide, trokken alle kinderen, ecologisch weer een beetje wijzer,
naar huis.
Het evenement kwam zelfs terecht in
een column van Gazet van Antwerpen.
Stuurgroep Sint-Andries (www.stuurgroepsintandries.be) organiseert ook de
jaarlijkse Gouden Neuzen en vergadert
elke laatste woensdag van de maand om
20 u. in het coStA om onze wijk nog leuker
te maken. Iedereen is er welkom. (gs)

Zo vele lachende kindergezichten op het wijkfeest verdreven
op 3 juni een dreigende regenbui naar de rand van de stad. De
Sint-Andriesplaats was gevuld met foodtrucks, straattheater,
een mechanische stier en veel dans. Het Brussels straattheatergezelschap Compagnie Charlie kreeg met ‘PEEK-A-BOO!’ (en een
vriendelijke beer) jong en oud aan het lachen.

Op 7 mei vierde Turnkring De Hoop haar 96-jarig bestaan met
een turn- en dansshow in de grote zaal van het coStA. Zowel de
grote als de kleine gymnasten en hun lesgevers hebben hun uiterste best gedaan om er een mooi geheel van te maken.

Als we in Sint-Andries zeggen ‘poetsen’, dan poetsen we ook.
En grondig! Stadsmakers leverde materiaal voor deze jaarlijkse
poetsbeurt. En nadien was er ook nog een gezellig onderonsje.
Ideaal om je buren te leren kennen.

Op paasmaandag had de 14e editie plaats
van de jaarlijkse Paaseierenraap op het
Heldenplein en (wegens de dreigende
regen) in de lokalen van Habbekrats.
Maar het was niet enkel snel-snel de buit
binnenhalen. Nee, vooraf moesten de
145 deelnemertjes wel eerst 6 proeven
uitvoeren om te leren hoe zich ecologisch
verantwoord te gedragen: volgens de regels van de kunst zelf een zaadje planten
in een bloempotje, een composteerproef
uitvoeren, ontdekken hoe ze zuiniger
met water kunnen omgaan, een bijen- en
vlindershotelroute afleggen op een skateboard, een bloementocht over de evenwichtsbalk maken en een quiz oplossen
Yasmina Hamdaoui, vrijwilligster van de
Jeugddienst van de Stad Antwerpen, was
meteen beste maatjes met de Paashaas.

Op 19 april was het weer de jaarlijkse Buitenspeeldag op de
Sint-Andriesplaats. Pc en tablet werden aan de kant geschoven
voor de talrijke sport- en spelactiviteiten in open lucht. Het was
dolle pret van 14 tot 17 uur. En het weer was ook van de partij.
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Wijk4love: JA, IK BELOOF!
Zaterdag 12 augustus is voor de
inwoners van Sint-Andries een
heel bijzondere dag. Dan vieren ze
hun 1ste huwelijksverjaardag. En
ja, allemaal tegelijkertijd!
Vorig jaar namen een paar buurtbewoners het initiatief om hun liefde
voor de wijk te vereeuwigen en ze
organiseerden een heuse trouwpartij waarop vele buurtbewoners,
onder het waakzame oog van Charissa Parasiadis (Slongs Dievanongs) en Pastoor Mannaerts, hun
geloften aflegden.
Wat begon als een ludieke grap
aan de toog, werd een echt trouwfeest met ringen, taart, een buffet,
een openingsdans, veel volk en
vooral veel plezier.
Tijd om dit nog eens over te doen
voor al die buurtbewoners die er
vorig jaar niet bij waren en voor de
anderen de gelegenheid om hun

geloften te hernieuwen en hun 1-jarig of katoenen jubileum te vieren.
Op zaterdag 12 augustus wordt
het Sint-Andriesplein vanaf ’s middags opnieuw het decor voor deze
bijzondere gebeurtenis met volksspelen, kinderanimatie en veel muziek.
Dus, beste inwoners van SintAndries en sympathisanten, haal
die trouwjurk vanonder het stof,
maak een lekker hapje voor ons
buffet, smeer die dansbenen alvast
in en trouw nog een keer!
Iedereen is welkom, want zoals
Charissa het vorig jaar al zo mooi
verwoordde: “Iedereen hier gelijk,
de zon schijnt voor iedereen in de
4de wijk.”
Wil je op de hoogte blijven van
Wijk4love, meewerken als vrijwilliger enz.? Like onze facebookpagina
Wijk4Love of stuur een mailtje naar
vanloock.kenny@hotmail.com!

Apotheek
Lescrinier
Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

ELECTRO ZUID
ELECTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

PARLOFONIE
ATTESTEN VOOR KEURING
RENOVATIE ELECTRICITEIT
ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE
DISCO MATERIAL
LED VERLICHTING
03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN

café
OCTO
Food and Drinks
Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen
Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat
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Vervolg van pag. 1
staat dat Vlaanderen het gaat overnemen: weer een pilootproject in
onze wijk dus. Start van de werken:
april 2018. Gelijkvloers komen enkele commerciële ruimtes en het
binnenpleintje krijgt overdag mogelijk een open karakter, zoals dat
van het Lode Sebregtspark. 12 dakterrassen/tuinen voor de bewoners
met een ondergrondse parking in
het midden, na sanering wegens de
vroegere gasfabriek.
Gedempte Zuiderdokken

In september gaat de eerste spade
in de grond. 6 ha om enkel auto’s
op te zetten was verloren ruimte.
Een betaalparking is niet meer dan
logisch : dat gebeurt in alle steden.
Misschien worden speciale tarieven voorzien voor mensen die er
werken of bedrijven die parkings
kunnen kopen. Daardoor komt
er een rijkdom aan oppervlakte
om opnieuw in te vullen. Er komt
een groene zone naar Parijs model, alsook een waterstructuur,
opvang van water en verkoeling
door verdamping tijdens de zomer.
Het wordt een plek waar gezinnen
kunnen vertoeven, kinderen kunnen spelen en waar plaats is voor
een marktje met lokale producten. Onder een luifel kunnen in de
herfst activiteiten doorgaan: een
voordacht, een fanfareconcert, een
demonstratie van een ambacht,
maar geen grootse feesten. Aan de

randen blijven bomen. Wel minder
om de wortels ruimte te geven en
zo een breder bladerdak te krijgen.
Van de 330 blijven er 186 over, maar
er wordt niet met dunne stammetjes gewerkt. Aan de randen komt
voldoende ruimte voor terrasjes,
zoals op de zeedijk. Palend aan
de gevels, lopen ze verder naar de
rand van het park. In het voorjaar
van 2018 zal het volledige ontwerp
klaar zijn. In september begint men
aan het Steendok, daarna volgt het
Kooldok. Het einde van de werken
is voorzien in 2023. Goed nieuws
is ook dat het Hof van Beroep verdwijnt en terugkeert naar het oude
justitiepaleis. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk. Er komt een
goede afstemming tussen bovenen ondergronds. 150 plaatsen worden voor bewoners voorzien. De
parkeerbalans wordt bijna gelijk
gehouden. Met lage struiken en
veel verlichting wordt de veiligheid
gewaarborgd. Het populaire speeltuintje verdwijnt, maar er komt er
één terug en er wordt tijdelijk een
alternatief speelpleintje voorzien.
Rijkswachtkazerne

42 appartementen en 3 commerciële ruimtes met ondergrondse
parking op de vrije markt. In de verkoopvoorwaarden van de Fierensblokken van Woonhaven naar Vespa werden duidelijke bepalingen en
verkoopsvoorwaarden opgelegd,
zodat de nieuwe eigenaar een volledige visie gaat ontwikkelen met
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de stad. Voor de rijkswachtkazerne
speelde de vrije markt.
Oudaan

De verkoop gebeurt over een lange
periode, omdat de politie het gebouw nog tot ongeveer 2019 nodig
heeft. Hier zijn bij de verkoop ook
duidelijke voorwaarden gesteld
i.v.m. de ontwikkeling van de omgeving. Voor de Bijenkorf moet nog
een oplossing komen. De ondergrondse parking kwam door waterdruk naar boven, daarom werd de
Bijenkorf erop gezet. Een toren zou
te zwaar zijn geweest. Het politiewijkbureau verhuist naar de Lange
Gasthuisstraat tussen de ING en het
nieuwe gebouw van de Antwerp
Management School. Tot slot werd
nog vermeld dat het altijd goed is
om vanuit de buurten ‘denktanken’
te organiseren om mee te denken.
(Guido Sanders)

Markt van Morgen
Tien keer per jaar tonen een 40tal Antwerpse ontwerpers hun
jongste creaties op het pleintje Kloosterstraat/Riemstraat:
mode, juwelen, interieur en
grafisch werk. Een forum voor
beginnend talent dus. Met de
originele bar en Radio Centraals
discobar is het een gezellig trefpunt. Volgende data: zondagen 3
en 10 september, 3 en 10 december van 12 tot 18 u.

HISTORISCGE INWONERS

Mie Citroen
Mie Citroen werd op 11 maart 1817
geboren als Maria-Theresia. Haar
wieg stond in een krotwoning bij
de Blauwe Toren aan de Vuil Rui, de
huidige Oude Vaartplaats.
Haar moeder heette Joanna Clingen. Deze Joanna had nog twee andere onwettige kinderen. Het was
geen kleinigheid om haar drie kinderen op te voeden. Ze leefden in
de grootste armoede.
Op 14 juli 1847 huwde Joanna
Clingen met matroos Henri Geley.
Hij wettigde de kinderen en erkende ze. Zeven maanden later kreeg
Joanna nog een kind en binnen de
twee jaar kreeg ze nog twee andere
nakomelingen. Het kleine loon van
de zeeman was onvoldoende om
6 kinderen te voeden. Joanna was
dus verplicht om te gaan werken.
Daardoor liet ze haar kinderen aan
hun lot over.
Zo kwam het dat Mie Citroen een
jeugd kende van diepe armoede en
miserie. Van opvoeding was geen
sprake. Ze werkte als 14-jarig meisje
bij een naaister om wat bij te verdienen. Op 17-jarige leeftijd kreeg Mie
Citroen een zoon: Henricus Geley,
die later onze volksfiguur Zotte Rik
zou genoemd worden. Zijn beeld is
nu vereeuwigd in onze reus van het
Sint-Andrieskwartier.
Toen ze 19 jaar oud was, verhuisde ze voor een jaar naar Breda. Te-

(Tekening: Nico Parassiadis)
rug in Antwerpen beviel ze van een
tweede onwettig kind, deze keer
een dochter. Toen woonde ze in de
Kaasstraat. Negen jaar later huwde
ze met Henricus van Aken. Zotte
Rik was toen 10 jaar oud. Het gezin
vestigde zich in de Lange Riddersstraat. In de Parochie van Miserie
kreeg Mie Citroen toen een ‘leurtoer’ met fruit. Later opende ze een
winkel.
Met de opvoeding van haar zoon
Rik had ze het niet gemakkelijk.
Zoonlief was liever lui dan moe.
Zijn devies was immers: “Houd oe
zot, dan moette ni warreke.”
(tekst: Sint-Andrieskwartier
Herleeft!)

Maandelijks Geefplein geeft spullen een tweede leven
Iedereen zit met spullen die eigenlijk in de weg staan en kleding
die een jaar lang niet is gedragen.
Weggooien kan of wil je niet.
Maar toch doe je er niets mee. Het
maandelijkse Geefplein Sint-Andries biedt je een respectvolle en
hartverwarmende oplossing.
Elke 2e zaterdag van de maand
wordt er van 11 tot 18 uur gegeven
en gekregen. Maar verwacht geen
scharrelmarkt van afgedragen
vodden. Er gebeurt veel meer. En
van ’t een komt ’t ander. Daarover
later. Het draait om solidariteit,
delen, hergebruiken en ontmoeten. Het is een gezellige markt,
eigenlijk een event, waarbij je je
portefeuille mag thuis laten. Initiatiefneemster Danane is een bijzonder eigenzinnige en creatieve
kostuumontwerpster die thuis is in
de wereld van de dure high fashion:
“Het draait op het Geefplein vooral rond creativiteit en respectvolle
recyclage. Op een broek met een
gat in naaien we ter plekke een
prachtige ster: heb je meteen een
uniek stuk. Van een hemd met een
mouw af maken we een mouwloos
shirt. Ik heb gewerkt in de duurste
modewinkels. Geld op de toonbank
leggen – als je het hebt – is simpel.
Met creatief meedenken krijg je een
uniek stuk.”
Twisted maar sociaal

Danane kan daar heel snel en ver in
gaan, dankzij haar ‘twisted mind’.
Ze ontwierp onder andere de kostuums voor hostesses en dansers
van Tomorrowland (onze nieuwe
buren in de rijkswachtkazerne in

Bij elk Geefplein worden Danane (midden) telkens nieuwe ideeën voor het
Geefplen aangereikt.
de Korte Vlierstraat) en ook een
Holy-and-Horny-Nunslijn: een def
tig zwart gewaad aan de voorkant,
maar aan de achterkant transparant
met daaronder duidelijk zichtbare SM-lingerie. In samenwerking
met de Sint-Godelieveschool en
tweedehandswinkels Pardaf heeft
ze onverkoopbare kledingstukken
omgebouwd in de stijl van Wild
Animals en French Parisienne die
dan per opbod worden verkocht.
Onlangs kreeg ze een stapel hout.
Hout? Daar weet ze ook weg mee.
Het wordt een ‘geefboom’ om permanent weg te geven spullen in te
hangen. Naar analogie met wat er
thans veel met boeken in kastjes
of in cafés gebeurt (Chocolat, Boekowski).

Het Geefplein heeft ook een sterke sociale en verbindende functie.
Danane: “Ook vele ‘single mothers’ zijn betrokken bij het Geefplein. Als alleenstaande moeder
heb je het al niet breed en kinderen
groeien erg snel uit hun kleren. De
verbindende factor is dat ook de
‘zeer begoeden’ uit de kaaiappartementen hier regelmatig spullen
komen afgeven. Zo raakt hier iedereen met iedereen aan de praat.”
Een burenkletsstraat?

Terwijl ze het vertelt, stapt een
achtjarige stralend van geluk en
ook trots op zijn ontdekking naar
huis met een miniversie van een
‘sjotterkesspel’. Duidelijk een stuk
originele huisvlijt van de vorige ei-

genaar. Een uniek stuk dus. Twee
vrouwen in boerka laten nogal ongelukkig een handtas op de grond
vallen. Danane, zelf met Marokkaanse roots, snelt naar hen toe om
het concept van ‘respect en recyclage’ te benadrukken en adviseert
hen bij hun keuzes (net als in een
dure modezaak).

vrienden, buren en passanten. Dagelijks wordt een tapijt met stoeltjes erop op de stoep gelegd om, zoals vroeger, voordat er tv bestond,
gezellig te zitten kletsen. De buur,
die chocoladeworkshops geeft,
heeft ook al een bank tegen de gevel
geplaatst. De aanzet tot een gezellige burenkletsstraat uit de jaren ’50?

The Boogie Barn

Uit eigen kast

Ondertussen komt Lief van The
Boogie Barn uit de Korte Vlierstraat
17, twee stappen om de hoek, aandraven met een stapel boeken die
zij ‘te veel’ heeft. The Boogie Barn:
één blik op de winkel katapulteert
je meteen naar de jaren 60, de hippietijd. Begonnen als een winkel
voor tweedehands muziekinstrumenten, is hij ’geëvolueerd’ naar
een extra curiositeitenwinkel met
de onwaarschijnlijkste vintageproducten, maar enkel die waar
warme herinneringen aan kleven.
De winkel, zeg maar een chaotisch
volgestouwde huiskamer, is een
teletijdmachine met felgekleurde
bloemenvazen, zwarte tegeltjes
met witte silhouetten, oud speelgoed, spoelenbandopnemers (jaja,
vintage-audio), vele gratis boeken
en natuurlijk muziekinstrumenten.
De etalage verandert bijna dagelijks
en vertelt telkens actuele verhalen.
Je moet wel goed kijken, dus ga er
gerust voor zitten: een speelgoedvarkentje in een speelgoedvrachtwagen verwijst naar het recente
schandaal in de varkensslachterij
in Tielt. Het is er tevens een gezellige in- en uitloop van muzikanten,

Twee Koreaanse vrienden, gekende klanten, zoeken elk een zonnebril. De enige nog in voorraad gaat
van de hand voor 1,5 euro en dan
worden ze doorverwezen naar de
Kloosterstraat: “Bakken vol, voor 2
euro.” Een klant die al een uur een
tweedehands gitaar zit uit te testen, krijgt dorst. Dus iedereen terug
naar het Geefplein waar we ook nog
even kunnen proeven van door bezoekers meegebrachte slaatjes en
brood en cake, gemaakt met gratis
producten van plaatselijke winkels.
De koffie en thee zijn een traktatie
van het coStA. Door het groeiend
succes kan het Geefplein best nog
wat vrijwilligers gebruiken: koks,
handige harry’s, inventievelingen,
creatievelingen en een dj om de vinylplaatjes van The Boogie Barn te
draaien. Er zijn ook plannen voor
een free podium met muziek, poëzie, acrobatiek, mime, goochelen …
Als het maar uit de eigen kast komt.
(Guido Sanders)
Geefplein Sint-Andries: elke 2e
zaterdag van de maand van 11 tot
18 uur onder de hangar van het
coStA, Sint-Andriesplaats. gsm:
0486/540.208

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans
Ma-Vrij: 8u30-12u & 13u-18u30
Zaterdag: 8u30-12u & 13u-18u
Zondag gesloten
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Programma
Juli
Sport- en
cultuurweken

I.s.m. buurtsport, jeugddienst
en district Antwerpen
Van maaandag 3 tot vrijdag
7 juli – van 10 tot 16 uur –
€ 60 | € 18

Kunst aan de Stroom
zomerworkshop

Bubamara en het ministerie van Fantasiebevordering organiseren de zomerworkshop voor
2 leeftijdsgroepen die apart van
elkaar lessen dans, theater, zang
en creatief atelier krijgen en een videoclip maken. Op het einde van de
week is er een toonmoment voor de
hele familie.

Expo Bert Lezy

Van vrijdag 1 tot zaterdag 30 september
– dagelijks (behalve op maandag)
van 10 tot 16 uur, gratis

Marcel Vanthilt grasduint in teksten die hem langs alle mogelijke
en onmogelijke wegen tegemoet
waaien. Eigen teksten, oud
en nieuw, maar ook flarden en
woorden uit o.a. handleidingen
en bijsluiters. Boeiend, oorstrelend, breedglimlachend en sarcastisch bovendien. De aap is
zelden naakter geweest!

Zaterdag 30 september – vanaf 13
uur - gratis – Sint-Andriesplaats,
Vrijdagmarkt en Muntplein

Augustus

September

Donderdag 28 september – 20 uur –
€ 12 | € 10 | € 2

Pleinklap - Woord &
Wederwoord in SintAndries

Tijdens schoolvakanties
zijn er in het coStA leuke
sport- en cultuurweken
voor kinderen tussen 6 en
12 jaar!

Van maandag 21 tot vrijdag 25
augustus – van 10
tot 16.30 uur – € 60| € 18

Geplande werken in de wijk

Marcel Vanthilt in
Naakte aap

2017 is het jaar van Maarten
Luther, maar dat wist je waarschijnlijk al. Naast de expo in de
Sint-Andrieskerk organiseren
we ‘PLEINKLAP’, een wijkfeest
waarbij de klap van het plein
centraal staat. Op drie pleinen
vieren we feest, elk met een
andere invulling, maar met
het woord als centrale verbinKunt aan ding. De Vrijdagmarkt wordt
de Stroom het actieve ‘doe-plein’: hier kan
je o.a. samen met je kinderen
voor een eerste échte solo met een postkaarten maken. Het Munthof
thema dat haar en zo vele anderen krijgt zijn eigen ‘Speakerscorner’
in deze maatschappij achtervolgt: o.b.v. ex-stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen en op de Sint-AnOnder Druk.
driesplaats loopt het project
‘Kungstoeptplaain’. Wijkbewoners
Jong Van Hart
gaan aan de slag met oud materiaal
Iedere dinsdag vanaf 19 september –
en maken samen kunst.
van 9.30 tot 12.30 uur – gratis
Zing mee uit volle borst
met een nieuw koor ‘Jong
Van Hart’. Dit koor zingt
geen duffe koorliedjes.
We zingen samen Nederlandstalige liedjes en ook
nummers van The Beatles
en Elvis Presley.
Ervaring is niet vereist.
Iedereen kan deelnemen!
Een professionele coach
begeleidt je.
We eindigen met een bruisend optreden voor vrienden, familie en geïnteresseerden op het podium
van deSingel.

500 jaar geleden, nadat Maarten
Luther zijn 95 stellingen op de deur
van de slotkerk te Wittenberg nagelde, gaat tekenaar Bert Lezy hiermee aan de slag in een atypische
expo in het coStA.
Geïnspireerd door verzen van Vitalski zal er elke dag in de maand
september een tekening bijkomen
in onze expogang. Een expo in be- Warme Boekenavond
weging! Meer info op onze website. Donderdag 21 september –

Tania
Poppe

rioleringswerken, daarna heraanleg. Gefaseerd: eerst de even zijde,
daarna de oneven zijde.

Omgeving Bourlaschouwburg | 6 juni
- half oktober: heraanleg bestra-

ting Komedieplaats, Kelderstraat,
Ketelstraat, Armeduivelstraat,
Orgelstraat & Sint-Maartenstraat.
Daarna wordt ook de Graanmarkt
heraangelegd

Enkele andere werven in de omgeving van Sint-Andries
Begijnenvest | start begin augustus:

rioleringswerken, daarna heraanleg. Gefaseerd uitgevoerd.
Marnixplaats | najaar: vervolg op
heraanleg Geuzenstraat/De Vrièrestraat. Heraanleg bestrating plein
(enkel rijbaan en middenpleintje,
geen voetpaden).
En natuurlijk de knip van de Leien.

Sint-Andriesstraat |
half augustus - juni
2018: riolerings-

werken, daarna
heraanleg.

Parking Steendok
| september 2017
- september 2018:

aanleg parkeergarage onder zuidelijke
deel van Gedempte
Zuiderdokken.

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

in ’t Stad
dé ijzerwinkel sinds 1883
verf & decoratie 1
Scheldestraat 31-33
2000 Antwerpen

in Hoboken
Boombekelaan 1
KMO-zone Polderstad
2660 Hoboken-Antwerpen
machines, ijzerwaren, gereedschappen
verf & decoratie 2

Marcel Vanthilt

verf & decoratie 3
Boomgaardstraat 224-226
2600 Berchem-Antwerpen

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

www.deBlauweHond.be

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79

Op stap met het coStA
Terhulpen en Waver
Zaterdag 23 september – 9
uur – € 8 – start ticketverkoop op dinsdag 22 augustus
om 10 uur. Let op: enkel balieverkoop en max 4 tickets
per persoon!

Op verzoek gaan we naar
La Fondation Folon in
TerHulpen de fantasierijke tentoonstelling van
de Belgische kunstenaar
Jean-Michel Folon bezoeken. Daarna trekken
we verder naar Waver, de
hoofdstad van de provincie Waals-Brabant.

Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be
Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

BASTENIE

Speelautomaten
www.luckygames.be
www.bastenie.be
©
Frederic Picard

Oever (vervolg van de werf Steenhouwersvest) | begin augustus - eind 2017:

20 uur – gratis

Onze literaire huisgenoot
DE DAGEN organiseert een
Boekenavond,
Vrijdag 15 september– 20 uur – € 6 | € 8 Warme
Tania Poppe, bekend van o.a. Ad waarop het leesleven van een auFundum, Ons Geluk en Congo, gaat teur of bekende lezer centraal staat.

Onder druk - Tania Poppe
(try-out)

(data onder voorbehoud)

NV

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be
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Eerste conceptstore van Atelier Veritas

Lokaal
voedselteam:
de korte keten

Steeds meer gezinnen willen,
naargelang het seizoen, lekker
vers en natuurlijk voedsel op tafel:
groenten, fruit, honing, vis … van
gemotiveerde producenten. De
vzw Voedselteams (185 in Vlaanderen) is de overkoepelende organisatie om de voedselkilometers
tot een minimum te herleiden en
stimuleert lokale en kleinschalige
voedselproductie. Ze bevordert
ook het contact tussen boer en
consument.

7

Groenten Recht van ’t Veld
Beeldhouwerstraat 46 (Mandragora, een winkel met natuurlijke kleding en speelgoed). Een ploegje van
een 7-tal vrijwilligers organiseert
het depot in een beurtrol.
Wijngaardhof, een bioboer-boerderij uit Westmalle, levert elke
week verse groentenpakketten,
fruit, eieren en fruitsappen. Je kan
ook afzonderlijke groenten bestellen. Pintafish zorgt voor duurzame
en seizoensgebonden Noordzeevis.
De Antwerpse stadsimker brengt
lokale Antwerpse honing op tafel
en bakkerij Goeiemorgen levert wekelijks heerlijk brood. Geleidelijk
aan komen er ook nieuwe producten bij.
Wij zorgen voor een gelukkige
boer die zijn land ecologisch kan
bewerken, minder transport op de
weg en (h)eerlijk eten op je bord.

Onlangs opende de eerste conceptstore van Atelier Veritas in de
Nationalestraat zijn deuren. Met
deze winkel wil Veritas niet alleen
zijn creatieve assortiment in de
verf zetten, maar ook de huidige
brei-, haak- en naaitrend volgen.
“Mensen willen opnieuw unieke
kledingstukken maken en daaraan vooral plezier beleven,” aldus
shopmanager Debbie Desmet.
Het 125-jarige bestaan van Veritas werd feestelijk ingezet met de
komst van de allereerste conceptstore van Atelier Veritas naar de
Nationalestraat. In deze DIY-winkel kunnen creatievelingen naar
hartenlust snuisteren tussen vele
bollen wol, verschillende stoffen
of handige benodigdheden die elke
creatieve geest in zijn kast heeft
liggen. Daarnaast worden er ook
verschillende workshops aangeboden. “Tijdens de eerste workshops
hebben we vooral gefocust op het
aanleren van de basistechnieken.
Zo konden klanten onder meer in
vijf lessen leren breien, haken of
naaien. Daarna hebben we ook specialere workshops aangeboden, zoals tunisch haken, entrelac breien
of armbandjes weven met Miyuki-kralen,” vertelt Debbie Desmet.

De ecologische en sociale aanpak
van de producenten staat dus centraal. Zo hebben ze aandacht voor
de herkomst van hun grondstoffen
en de biodiversiteit en beperken
ze het verpakkingsmateriaal. Het
overgrote deel zijn biologische producten.
Bij een voedselteam kies je niet
a priori voor de goedkoopste optie.
Goedkoper is niet altijd beter. Sommige producten zijn iets duurder,
omdat ze biologisch zijn, maar vaak
zijn ze goedkoper dan in een biowinkel. Van die rechtstreekse verkoop tegen een faire prijs worden
ook de lokale boeren beter.
Het voedselteam Anzui in de
wijk is opgericht in juni 2011 en telt
Revival
nu een 30-tal leden. De bestellingen Info:nicolaas.de.beukelaer@tele- Wie dacht dat breien en naaien tot
worden elke dinsdag afgehaald tus- net.be of 0473/68.59.61 (Nico De het verleden behoorden, heeft het
sen 18 en 19 uur in het depot in de Beukelaer)
mis. De laatste jaren is er namelijk
een echte trend ontstaan, waardoor
mensen van alle leeftijden zich
valletjes. Sommigen vinden dit nog plots interesseren voor deze creasteeds een verarming voor de wijk, tieve bezigheden. Dat kan ook Debanderen zijn blij dat hiermee ook bie bevestigen: “Iedereen die creaeen neveneffect van de graffiti, het tief bezig is, weet de weg te vinden
Op 6 juli 2012 werd het Muntplein
naar onze winkel. Dat kan gaan van
met een barbecue en veel moppen en taggen, uit de wijk verdwenen is.
De ronde arduinen steen die tieners die beginnen te haken en
lachen in een opperbeste sfeer officivroeger dienstdeed als tafel en hippe mama’s die unieke kledingeel ingehuldigd door de toenmalige
districtsvoorzitter Chris Anseeuw en een erkenning van de Koning Bou- stukken op sociale media posten
dewijnstichting voor onze goede tot gepensioneerden die vroeger
schepen Ludo Van Campenhout.
buurtwerking is, kreeg een ere- breiden en nu de draad weer willen
oppikken.” Kortom, iedereen die
Het was de Stuurgroep Sint-Andries plaats in het gazon.
Het groene Muntplein kende unieke kledingstukken wil maken
die eerder het startschot had gegeven voor het nieuwe plein. Het ging een lange voorgeschiedenis die ge- en daaraan vooral plezier wil belegepaard met veel gepalaver, strijd regeld werd bijgestuurd na protest ven, is van de partij.
Het succes van de conceptvoor het behoud van de open ruim- uit de wijk. Zo werd voorkomen dat
een projectontwikkelaar het ganse store neemt steeds meer toe
te en maanden van heraanleg.
Bij de inhuldiging ontbrak nog plein volbouwde.
wat meubilair en sommige plantjes
hadden de zomer helaas niet over- Werkpunten en groene rust
leefd. Het plein kreeg een totaal an- Ook na vijf jaar zijn er nog wel en- een groen en rustgevend plein. Ook
der uitzicht.
kele werkpunten. Honden weten het bezoekersaantal groeide. Zodra
het plein ook te vinden en soms het weer het toelaat, zie je er buurtbelandt het vuil op enkele meters bewoners en jongeren die studeren
Strak uitgelijnd plein
Het soms wat slonzig ogende maar van de aanwezige vuilnismanden. of gewoon wat komen sporten. Af
charmante pleintje met enkele De horecazaken zijn een aanvulling en toe spelen ze zelfs een spelletje
prachtige graffitikunstwerken, denk voor het plein, zolang ze de pick- Kubb. Vrouwen, gepakt en gezakt,
maar aan de Belga-dame, trans- nickbank en de speeltuigen niet ploffen ook op de banken neer voor
formeerde in een strak afgelijnd inpalmen. De afgelopen vijf jaar een welverdiende pauze tijdens
parkje. Samen met de graffitimuren bloeide het plein op. In die tijd wer- een dol(gedraaid) dagje winkelen.
verdwenen de mini(muziek)festi- den de planten groot en ontstond (Marc Wiesé)

5 jaar Muntplein

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN IN 2017
Wanneer
12 jul
2-4 aug
8 aug
14-15 aug
16 aug
25-26 aug
27 aug
9-10 sep
12 sep.
22-23 sep
24 sep
25 sep

Aank.
8:30
8:00
12:00
14:00
8:00
21:00
8:30
17:30
8:00
20:00
15:00
10:00

Vertr.
14:00
5:00
0:00
16:30
17:00
17:00
18:00
11:30
19:00
16:00
TBA
19:00

Naam
Columbus
Crystal Symphony
Europa 2
Braemar
Marina
Silver Wind
Columbus
Astor
Silver Wind
Prinsendam
Astor
Seven Seas Navigator

Rederij
Cruise & Maritime
Crystal Cruises
Hapag Lloyd
Fred Olsen Cruise Line
Oceania Cruises
Silversea Cruises
Cruise & Maritime
Transocean Cruise Line
Silversea Cruises
Holland America Line
Transocean Cruise Line
Regent Seven Seas Cruises

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?

Kom er eens over praten bij: DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou luistert
Gratis, anoniem, zonder afspraak, iedereen welkom !
Alle werkdagen van 14 tot 18u, ook op zaterdag, donderdag tot 21u

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

deopendeur@skynet.be

03 233 62 73

© Paul Struyf

Veritas-shopmanager Debbie Desmet in gesprek met Lisa Goethuysen
en dat is te danken aan de vele
mond-tot-mondreclame.
Daarnaast zorgt ook de goede ligging
van de winkel voor een pluspunt.
“We bevinden ons in de modestad
bij uitstek. Bovendien liggen het
Modemuseum en de Modeacademie binnen handbereik en leent de
trendy Nationalestraat zich perfect
tot ons creatieve concept,” meent
Debbie. Toch wil Atelier Veritas niet
alleen andere mensen inspireren;
het wil vooral ook zelf geïnspireerd
worden door de creativiteit van andere ontwerpers. Daarom biedt de
Antwerpse conceptstore naast het
creatieve assortiment van Veritas
ook enkele producten van lokale
ontwerpers aan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de juwelen van Lilli
Vanilli, het servies van Helen B en
de kussens van Made By Mimi.
En de toekomst?

Of er in de toekomst nog meer conceptstores van Atelier Veritas zullen volgen, valt nog af te wachten.
“De ambitie is er zeker om nieuwe
winkels te openen, maar we moeten eerst afwachten of dit concept
aanslaat bij de mensen,” aldus
Debbie. Al blijkt uit de grote vraag
van klanten en de vele succesvolle

WIJKBEWONERS VAN TOEN
Vorige maand opende districtsschepen Lieve Stallaert een door
BOTA en ‘Sint-Andrieskwartier
Herleeft!’ georganiseerde en druk
bezochte tentoonstelling. Zo’n 188
portretten van bewoners die ooit in onze wijk
hebben gewoond en
door allerlei initiatieven
het niveau hogerop hebben getild. De foto’s zijn
afkomstig uit archieven
van verenigingen, alsook uit verzamelingen
van particulieren. De
zussen Liliane en Christel De Langh bezochten
de tentoonstelling en lieten volgende reactie na op onze facebookpagina Gazet van Sint-Andries: “Onze
papa was Leonard De Langh en zijn
foto was aanwezig op de tentoonstelling. Hij was bierhandelaar in

workshops dat klanten wel degelijk nood hebben aan een plek om
creatieve ideeën uit te wisselen en
inspiratie op te doen. Ondertussen
is er ook een nieuwe trend die zich
doorzet. “Steeds meer klanten vragen me of ik workshops kan geven
over weven. Ook op Pinterest merk
ik dat weven echt in de lift zit. Daarom ga ik mezelf ook bijscholen in
het weven, zodat ik mijn klanten
het gepaste advies kan geven en
hun de juiste technieken kan aanleren,” vertelt Debbie die dankzij
deze winkel niet alleen haar hobby
kan uitoefenen, maar ook haar passie met anderen kan delen.
Hoewel de nieuwe conceptstore
het erg goed doet, zal alleen de toekomst kunnen uitwijzen of dit positieve verhaal zich ook zal verderzetten. Toch is duidelijk dat Veritas
met zijn nieuwe winkel tegemoet
komt aan de noden van de klant en
zo ook het creatieve cliënteel van
Veritas een gezellige plek biedt om
samen te komen en ideeën uit te
wisselen. De eerste conceptstore is
met andere woorden een echt schot
in de roos.
(Lisa Goethuysen, master Journalistiek KU Leuven, campus Sint-Andries)
de Goedehoopstraat en vele jaren
medewerker aan de folklorestoet.
Hij deed als vrijwilliger de uitbating
van De Kring in de Nationalestraat,
acteerde enkele keren in een toneelstuk enz. Te veel om op te noemen. M.a.w.: onze papa Leonard
kende de Parochie van
Miserie en zij kende
hem.
We vonden de tentoonstelling ook heel
ontroerend, want we
herkenden zo vele gezichten van mensen
uit de wijk, vooral dan
uit onze jeugd. Onze
ouders namen ons ook
altijd mee naar hun activiteiten in de wijk. Zo hebben we
pinten leren tappen achter de toog
van De Kring en bij de folklorestoet.
Het bracht zo vele herinneringen
terug dat er ook een traan vloeide …”

8

VIERVOETERS
Brief van Jelke Van Bouwel aan
haar pas gekocht (dwerg)koniijn
Dag, jouw naam is Bruce. Jij bent een konijn
en daar mag je jezelf
best bewust van zijn.
Jij woont bij mij. Ik
woonde hier eerst,
dus neem ik even
het initiatief om enkele zaken duidelijk te
maken.
Je bent klein, stil, zacht
en zelfs schattig, wanneer je me
schijnbaar hersenloos aanstaart.
Flink zo, hou het maar zo. Je zal
vast nog groeien, maar ik maak me
geen zorgen: ik vermoed dat ik sterker en sluwer zal blijven. Jij krijgt
van mij eten, drinken, stro, hooi en
geregeld op de daarvoor voorziene momenten knuffeltjes. Ik kan
best goed zorg dragen voor iets als
het moet. Ik zal jouw
pand dan ook bij tijd
en stond een opknapbeurt geven. Hou er
wel rekening mee dat
het hier ’t stad is, dus
je moet wel eens tegen
een stootje kunnen.
Maar goed, je bent nog
piep en dus per defi-
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nitie kneedbaar naar andermans
voorkeuren. De mijne dus, in jouw
geval.
Oh ja, de buren hebben ook een
konijn, Dino genaamd. Ik zou
graag hebben dat je daar
vriendjes mee wordt.
Als het dan tussen ons
even niet klikt, kan je
bij hem je hart luchten. Wij zullen elkaar
toch nooit echt volledig begrijpen, vrees
ik. Je bent trouwens
een cadeau van deze buren; jezelf toegankelijk opstellen is dus een sociale vereiste.
Je krijgt hiertoe de kans op de momenten dat ik je uitlaat, op de koer.
Vergeet ook niet om dan goed rond
te rennen, zodat je achterpoten
zich goed ontwikkelen. Een dierenarts is niet goedkoop.
Dat was het, voorlopig althans.
Oef, blij om weten dat je nu geen
reden meer hebt om me in mijn
hals te krabben als
ik van plan ben je
te knuffelen. Ik was
vergevingsgezind; je
kreeg alsnog je knuffelmoment plus een
kusje
erbovenop.
Misschien omdat ik je
stiekem toch wel leuk
vind …

MoMu toont baanbrekende
Hermès-collectie
die men tevens apart kon dragen.
Hij experimenteerde met materialen, snitten en constructies en gebruikte enkel monochrome kleuren (zonder tekeningen en meestal
zwart-wit). Zowel de haute couture als de commerciële merken (Céline, COS, H&M) zijn er tot vandaag
door beïnvloed. De creaties die hij
nadien in z’n Hermès-periode ontwierp en die nu worden tentoonMargiela studeerde in 1979 af aan gesteld in het MoMu, dragen nog
de Antwerpse Modeacademie als steeds de stempel uit z’n beginpeeen van de legendarische ‘Zes’. 9 riode.
Nog een bijzonderheid van Marjaar later startte hij z’n eigen modehuis Maison Martin Margiela met tin Margiela: er hangt een waas van
geheimzinnigbaanbrekende
heid
rondom
ontwerpen op
Het nog steeds bestaande origine- zijn persoon. Er
het gebied van
le Maison Martin Margiela wordt
bestaan geen fodesign, matesinds 2014 geleid door de Britse
to’s van hem. Hij
riaal en duurontwerper John Gualiano. Naast
heeft nog nooit
zaamheid: een
mannen- en vrouwenkleding creeen interview
kledingstuk kon
ëert het huis ook tassen, schoegegeven.
Uit
worden aangenen en zelfs siervoorwerpen
de telefonische
past aan elke gewaaronder kandelaars, notitiecontacten
die
legenheid en na
boeken, tot zelfs een in fluorescehet
MoMu
had
10 jaar nog even
rend plaaster uitgevoerde replica
voor de opbouw
modern ogen.
van een lamp met fitting uit de
van de tentoonEn dit nog voor
jaren ’30 van de vorige eeuw.
stelling, blijkt
het woord ‘slow
hij volgens difashion’
was
uitgevonden. Met zijn uitdagende rectrice Kaat Debo een ‘aangenaam
visie op mode ontketende hij een persoon’ te zijn. Maar stel geen verrevolutie op de catwalks. Uit fier- dere vragen. Nutteloos. Hij zal ook
heid voor het vakmanschap plaats- niet op de opening aanwezig zijn.
te hij de naden aan de buitenkant Eerdere tentoonstellingen van o.a.
en werkte hij met losse voeringen het MoMu bezocht hij steeds incogTot 27 augustus loopt in het MoMu
een tentoonstelling waar zowel
binnen als buiten de modekringen
reikhalzend naar werd uitgekeken. Het MoMu toont creaties van
het klassieke Parijse modehuis
Hermès uit de periode 1997–2003,
toen de avant-gardistische ontwerper Martin Margiela er creatief
directeur was.

KOKEN OP KOT
Voor amper 5 euro per dag lekker en
gezond smullen? Ontbijt, middagen avondmaal? Ja, het kan.
De Thomas More Hogeschool
heeft speciaal voor haar studenten een boek uitgegeven: ‘Een hele
dag lekker en gezond eten voor 5
euro per persoon’. Handig voor
de studenten, maar iedereen kan
er baat bij vinden. Diëtiste Babs
Vandervoort en psychologe Ilse
Cornelis stellen in het boek een
aantal verrassende en eenvoudige
dagmenu’s samen (ontbijt, lunch,
avondmaal en tussendoortjes),
alsook twee feestmenu’s en tien
zomerse gerechten. Naast het dag-

budget wordt bij elk gerecht nog
eens apart het budget per gerecht
vermeld (viskoekjes: 0,47 euro),
alsook de voedingswaarde.
Er is ook een tabel met het vetgehalte van vlees- en vissoorten én

een groenten- en fruitwijzer om te
eten volgens de seizoenen, wat dus
ook goedkoper is. Het boek geeft
ook nog een aantal milieuvriendelijke budgettips: kook aardappelen
en groenten steeds met het deksel
op de pot, kook groenten bij voorkeur in een klein laagje water en
bewaar restjes in de diepvries. Door
een doordachte weekplanning kan
je morgen ook restjes van vandaag
verwerken, zodat er niets verloren
gaat. En vergeet niet: dagelijks water drinken.
Hier enkele smaakmakers voor
een persoon met het bijbehorend
budget: pasta met spinazie en
kerstomaatjes (0,60 euro), frambozentiramisu met speculaas (1,14
euro), viskoekjes (0,47 euro), pompoen-pastinaaksoep (0,47 euro),
brownies (0,37 euro), kaaskoek met
kriekjes (0,22 euro).
Het handige boek zonder ingewikkelde toestanden (135 pagina’s,
14,95 euro) kan worden opgehaald
in het café van Campus National,
Kronenburgstraat 68. Zeker een bezoekje waard.
Wijkbewoners zijn er steeds
welkom voor een koffie of ander
drankje. Je geniet er in een aangename ontmoetingsplaats van de
verfrissende, leergierige studentensfeer. En wist je dat de campus
zich ook sterk sociaal engageert
voor de buurt? Studenten doen dat
op 2 manieren: ondersteuning als
‘omkaderaar’ van eigen studenten
met een fysieke beperking of voor
buurtbewoners uit onze wijk met
o.a. bezoekjes aan eenzame bejaarden, huiswerkbegeleiding voor
kinderen die dat nodig hebben, en
ondersteuning van sociale projecten. (gs)

Stad zoekt vrijwillige
burenbemiddelaars

nito. Hij wil dat alle aandacht naar
zijn ontwerpen gaat en dat hij zelf
niet het slachtoffer wordt van een
vedettecultus. 8 jaar geleden is hij
uit de modewereld gestapt. Nie- Ben je sociaal, gespreksvaardig en
mand weet wat hij nu doet, waar hij op zoek naar een uitdaging?
nu woont.
Als bemiddelaar help je buren bij
problemen of conflicten om met
elkaar in gesprek te gaan. Je ondersteunt de buren om de communicatie te herstellen, de overlast
(geluidshinder bijvoorbeeld) bespreekbaar te maken en samen te
zoeken naar mogelijke oplossingen
of afspraken waar beide partijen
zich in kunnen vinden. Je zal beide
buren hiervoor eerst apart spreken
samen met een cobemiddelaar,
waarna een gezamenlijk gesprek
volgt.
Je komt terecht in een team van
gemotiveerde vrijwilligers. Je volgt
eerst een 6-daagse opleiding ‘Bemiddeling’, waarna je aan de slag
kan.
Info: www.antwerpen.be
MoMu,
Nationalestraat
28, (zoekterm ‘burenbemiddeling’)
2000 Antwerpen; van 31.3.17 tot Petra.vangenechten@stad.antwer27.8.2017; dagelijks van 10 tot 18 pen.be
Tel. 03 338 65 73
uur; ‘s maandags gesloten. (gs)

KINDERBOEKENHOEKJE

Na het superspannende eerste deel
‘Keverjongen’ verscheen zopas
‘Keverkoningin’, het tweede deel
van wat uiteindelijk een reeks van
drie zal worden. In ‘Keverkoningin’
maken we opnieuw kennis met de
jongen Darkus en zijn beste vriend
Baxter, de neushoornkever. De akelige slechterik uit het eerste boek,
Lucretia Cutter, is echter ook weer
Heeft je vereniging iets te melden?
Volgend nummer verschijnt
15 september 2017.
Graag voor 15 augustus 2017.

terug en ze is gevaarlijker dan ooit!
Darkus en Baxter komen opnieuw
in een spannend en mysterieus
avontuur terecht waarin ze vechten voor hun eigen leven en dat van
al hun kevervrienden. Dit verhaal
leest als een film en tussen de lijnen door kom je superveel te weten
over kevers.
Het boek is hier en daar voorzien
van mooie tekenfilmachtige illustraties en is net als deel 1 prachtig
uitgegeven met allerlei kevertjes
die over de kop en de voorkant van
het boek kruipen. ‘Keverkoningin’
is werkelijk een fantastisch verhaal,
om helemaal in te verdwijnen. Het
is een schitterend leesboek voor
kinderen vanaf 9 jaar, al kunnen
uiteraard ook jongere kinderen en
volwassenen er samen heel veel
plezier aan beleven als voorleesboek. Je zou bijna gaan dromen van
een lange regenachtige vakantie
waarin je je op de bank en onder
een deken kan verschuilen met je
boek. Wij tellen in ieder geval alvast
af naar deel 3!
(Sofie van ’t Stad Leest)
‘Keverkoningin’ door M.G.
Leonard, Uitg. Querido, € 15,99

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

Stadsevolutie... een vleugje nostalgie... Toch? Jean Dekkers
In dat compartiment van onze
gekoesterde
antiquiteitenkabinetstraat, zo tussen de rijkswachtkazerne en tot over het pleintje
van de rijzige Peter, is er sinds de
eeuwwisseling toch al vrij ingrijpend in de tand des tijds geboord.
Met in het eerste decennium de
omschakeling van industrie naar
winkels en comfortabel wonen of …
van Mayonaise Maurice Matthieu
naar South Bay. Heel recent is er
ook aan een uitgesproken wens
van de Stuurgroep Sint-Andries
voldaan en werd de ‘gendarmerie’
tot een ‘betaalbaar’ appartementencomplex verbouwd. Een tweede leven dus. Alleen is het me niet
bekend of er achter de gevelplaat
uit 1879 nog wel strikt is gelet op de
bijkomstigheid van de betaalbaarheid, met ook die aanbouw van een
super ogende nieuwbouw.

Laat ons hopen dat de Fierensblokken later eenzelfde pertinente
aanwezigheid zullen uitstralen. Uiteindelijk is het project dat met de
Lange Wapperbrug over de Schelde
begon, na veel te veel enerverende
en ademstokkende jaren nu toch en
tot veler voldoening fris en ovenvers
van de stugge tafels gerold.
De Kloosterstraat in is Tomorrowland, jawel het echte uit Boom,
ondertussen druk in de weer met
de geboorte van zijn of haar zitje in
Sint-Andries. Wees gerust, dit keer
met stille trom en zwijgzame dj’s.
Geen voer voor nieuwe sinksenfoorverdrijvers dus.
Aan de overkant prijkt nog altijd
– wat genoemd wordt – een van de
oudste sociale woonblokken. De
benedenverdieping, de straatkant,
sinds mensenheugenis verpacht
aan naarstige neringdoeners, heeft

de vestigingsevolutie evenmin
kunnen ontlopen. Er resideren nog
altijd en zeer nadrukkelijk het precieuze kerstdecoratiekabinet en de
antiekzaak met de speciale wandkaarten. De schoenenwinkel, de
apotheek en de kapperszaak daarentegen zijn wellicht voor altijd uit
het straatbeeld geschrapt.
Niet getreurd evenwel! De leegstand wordt efficiënt opgevuld
door Your, de sterk aanwezige en
determinerende Premium Store.
Nieuw is de inplant van immermeer
uiterst aantrekkelijke retailstores.
Your Opticien ‘zag’ het licht, Your
Kikkerland ‘springt’ mee op de kar,
Your Buddha ‘siert’ met juwelenpracht. Bepalende opvolging dus.
De medicijnman is met pensioen
en het geel beschilderde etalageraam waar Kapsalon Duden hoge
ogen gooide, werd gesloopt. Ook

het goudgele lauwerkroontje met
‘30 jaar’ in de aanbieding is niet
meer. Dat laatste mocht wel, want
er werd tenslotte zelfs volle 36 jaar
uitgediend. De aalvlugge en bedreven handjes van Sinneke, de ‘coiffeuse’, hebben, samen met haar
warme omgang, toch voor altijd
oersterke banden gesmeed.
Rond de feestdagen wordt het
klantenbestand nog steevast met
versnaperingen bedacht: lekkere
pralines met Nieuwjaar, eitjes in
de paastijd en later snoepjes van
de Goede Sint. Ook de terugkeer
uit vakantie verwerft telkens de
nodige aandacht. In haar altijd
discrete conversatie vertelt ze dan
over de wandelingen met de club.
Potige tochten, niet te ver, vooraan
in Duitsland, in de omstreken van
Monschau of in de heuvels van de
Eifel. Alleen dan gebeurt het dat

de schaar voor even op de kam terechtkomt. Om nog wat accenten
te kunnen leggen, heet dat dan. En
ken je nog de hype van enkele jaren
terug? Het kleurboek voor volwassenen? Ook dat is als tussendoortje
niet aan haar voorbij gegaan. Eens,
bij een ‘zwakke bezetting’, mocht ik
haar kleurboek inkijken. Alles van
super kwaliteit: niet enkel het inkleurwerk natuurlijk, maar ook het
boekje van bij ‘den Aldi’.
Mijn female hairdresser kapt
en krult nog steeds, en op diezelfde flink geoefende voetjes. Alleen
de locatie is verplaatst, gelukkig
nog altijd ‘op Sint- Andries’. Een
tikkeltje nostalgie misschien nog?
Het ‘stileren’ gebeurt wel niet meer
achter de geborgenheid van een
uitstalraam met gele beschildering
en een kroontje van … nu bijna 40
jaar!

