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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.

Onze wijk alweer koploper!
Nu als Smart City ...

Paul Cordy (districtsvoorzitter Antwerpen), Veronika Zonova (community
management imec), Nico Volckeryck (voorzitter Stuurgroep Sint-Andries),
Guido Sanders (coördinator Gazet van Sint-Andries) en Jan Adriaenssens (directeur City of Things)

Kom mee denken op 27 september
Stuurgroep Sint-Andries en Quartier National zijn uitgekozen om samen met
de stad, imec, Thomas More en verschillende partners mee de denken en te
brainstormen over nieuwe ideeën om van de wijk een Smart City te maken.
Zowel de overheid, technici en academici als de bewoners moeten hiervoor samen aan de slag. Er zullen workshops worden georganiseerd om tot gloednieuwe projecten te komen. U kan uw stoutste (en zotste) dromen op tafel gooien.
Een Smart City maakt inderdaad gebruik van nog nooit vertoonde systemen.
Het is niet de bedoeling een tweede keer het warm water uit te vinden.
Kom naar de eerste vergadering op woensdag 27 september om 20 u.
in het coStA op de Sint-Andriesplaats. U kan er al uw verlangens voor een
betere wereld kwijt. En de sprekers zullen u tevens inwijden in een nieuwe,
boeiende wereld waarvan u op dit moment misschien het bestaan nog niet
vermoedt. U hoeft geen computerkennis te hebben. Compleet digitaal analfabeet zijn, is geen enkele belemmering. Integendeel zelfs. We gaan een
betere, efficiëntere en nog menselijker wijk maken. Sprekers op de eerste
vergadering zijn Jan Adriaenssens (directeur City of Things) en An De Jonghe
(Smart City-coördinator Stad Antwerpen).
heren, bv. automatische meldingen
als sorteerstraten vol zijn, geen overbodige verplaatsingen van auto’s en
documenten. Maar het is nog interessanter, als de burger erbij wordt
betrokken om de voor- en nadelen
te ontdekken, want zo krijgen we
nauwer contact met hem voor rechtstreekse feedback. We denken bv.
Smart City, Slimme Stad, is een stad aan gezichtsherkenning om iemand
die optimaal gebruik maakt van te identificeren. Eenvoudige adminieuwe technologieën om de leef- nistratieve zaken, zoals het afhalen
omgeving aangenamer, efficiënter van een paspoort, zullen anders veren menselijker te maken. Tijdens lopen. Het aantal loketten van het
de volgende stuurgroepvergade- districtshuis kan worden verminring van woensdag 27 september in derd en ze zullen enkel nog dienen
het coStA wordt het project voor- voor complexe zaken. Het worden
gesteld. Wees welkom om, na een dus gespecialiseerde loketten. Anindustriële revolutie, nu het begin dere voorbeelden: stoplichten die
langer groen blijven,
van een technologiPaul Cordy:
wanneer
senioren
sche revolutie mee
te maken: ‘a once in a “Misschien komen er of minder-mobielen
life time experience.’ in Sint-Andries zelfrij- de straat oversteEnkele
voor- dende capsules waar ken, aan fietsers hun
snelheid adviseren,
beelden? De Velo’s
je kan instappen?”
wanneer ze een stopwaarbij de stations
centraal worden gemonitord. Af- licht naderen, geen rood voor auto’s,
spraken in het districtshuis die wanneer er geen voetgangers moedigitaal worden gemaakt en waar- ten oversteken. Zo creëer je orde in
door men niet ter plekke hoeft te de chaos.
wachten. QR-codes (vierkantjes — Hoe merkt een stoplicht dat?
met zwarte blokjes voor je smart- — Veronika Zonova: Sensoren traphone) om te weten wanneer je ceren je smartphone in je binnentram aankomt. “Dit is nog maar een zak. Of via een eenvoudig polsbegin,” zeggen de Smart City-ont- bandje bij wie geen smartphone
werpers. We hadden hierover een heeft. Sensoren over de hele stad
gesprek met Veronika Zonova van herkennen en berekenen het aanimec, Paul Cordy, districtsvoorzit- tal fietsers en passen het stoplicht
ter en Jan Adriaenssens, directeur hieraan aan, want meten is weten.
Het type sensor hangt af van de
City of Things.
— Onmiddellijk voordeel voor de situatie. Imec is een intra-universitair onderzoekscentrum dat zelf
burger?
— Paul Cordy: Het is de bedoeling
via technologie de stad beter te beVervolgt op pag. 2, kolom 1, halverwege
Nadat onze wijk Sint-Andries
internationaal werd uitgekozen als
klimaatrobuust proeflabo (meer
groen, minder CO2, bestand tegen
wolkbreuken en hittegolven),
wordt ze andermaal koploper. Ditmaal als SMART CITY. Een woordje
uitleg …

ld

es

tra

at

Krone

nburg

straat

Begij

Sc

nens
traat

Sin
t-M
ich
iel
sk
a

ai

P la

nti
n

Sch
eld
e

kaa

i

nho

t
aa
str
en
mm
Ka

gazet van

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

Lutherplein
blunderplein
Een golf van verontwaardiging
ging door de wijk Sint-Andries
omtrent het Muntplein. Uit de pers
moesten de bewoners vernemen dat de naamgeving van het
Muntplein in tweeën zou worden
gesplitst. Het vooraan gelegen
verharde gedeelte zou worden herdoopt in het Maarten Lutherplein
naar aanleiding van de 500-jarige
herdenking van het uitbrengen
van zijn stellingen. Het groene
overblijvende gedeelte achteraan
zou Munthof worden genoemd in
plaats van Muntplein.
Zowel de Stuurgroep Sint-Andries
als heel wat bewoners betreuren
het dat er geen enkel overleg is gebeurd, noch met de bewoners, noch
met de Stuurgroep die jaren tegen
projectontwikkelaars heeft gestreden voor het behoud van deze open
groene oase. Vijf jaar geleden heeft
men het plein kunnen inhuldigen
met de toenmalige districtsvoorzitter Chris Anseeuw en schepen
Ludo Van Campenhout. Tijdens
de zomermaanden is het met twee
horecazaken (Camino en School of
Life) een gegeerde plek geworden
voor zowel bewoners als toeristen. Betonne Jeugd, gehuisvest onder de

Betonne Jeugd kamt de buurt uit: de Piet

Beslissing in 34 seconden

Voor deze naamsverandering werd
advies gevraagd aan de heemkundige kring ‘Sint-Andrieskwartier Herleeft’. Deze vereniging geniet door
haar concrete historische kennis
en verbondenheid met de wijk erg
hoog aanzien. Stapels historische
documenten heeft zij aangedragen
waaruit moest blijken dat Luther
niets te maken heeft gehad met het
Muntplein. maar wel met de grond
waarop nu de Sint-Andrieskerk
staat. Daarom heeft ze een overtuigend negatief advies gegeven.
Dit advies werd echter gewoon genegeerd. Eveneens de cultuurraad
heeft een negatief advies gegeven.
Toch werd de naamswijziging op de
gemeenteraad in welgeteld 34 seconden goedgekeurd. Kijk zelf maar
op het internet (zoekterm: beeldverslag gemeenteraad Antwerpen). De
beslissing valt op minuut 46:16!
Muntslagerij een voorrecht

Het negatieve advies van ‘Sint-Andrieskwartier Herleeft’ baseert zich
op het feit dat het Muntplein, waarop van 1474 tot 1786 de muntslagerij was gevestigd, een zeer belangrijke rol speelde in de handel en de
naam dus moet behouden blijven.
De muntslagerij was zo belangrijk
dat de Muntstraat hiernaar werd
genoemd. Het is nog de enige plek
in Antwerpen waar wordt verwezen naar de muntslagerij. Het recht
om munt te slaan was trouwens een
voorrecht voor de stad Antwerpen
en duidt op het belang van onze
stad. Elke stadsgids besteedt er
aandacht aan. De naam is trouwens
al geruime tijd ingeburgerd in de
wijk. De verbinding van de Muntstraat met het daarachter gelegen
Muntplein zou eveneens totaal verdwijnen.

hangar van het coStA (met als pronkstuk een zelf gemaakt kraanhoofd
op het dak van het coStA), is reeds 14
jaar een tweede thuis voor jongeren
die geen aansluiting vinden in het
reguliere jeugdwerk, problemen
hebben met werkloosheid, pesten
en onderdak vinden, met een stevige
focus op armoede.

De jongeren komen uit diverse
gemeenten voor laagdrempelige
vrijetijdsbesteding, koken driemaal in de week, kamperen en maken al eens ruzie, zoals in een echt
gezin, maar voelen zich thuis in
het warme, vertrouwde nest waar
ze ondersteund worden bij hun
problemen. Met steun van de burgerbegroting hebben ze het buurtproject ‘Betonne Jeugd kamt de
buurt uit’ opgezet. Interviews met
bewoners op zoek naar de strafste
verhalen, onbekende talenten, de
mooiste dromen … maar ook naar
wat er beter kan. Zo brengen ze de
wijk in kaart. De spits wordt afgebeten door Piet, zomer en winter present in z’n rolwagen op de Sint-Andriesplaats. Hier gaan we …

— Ken je Betonne Jeugd?
— Ja, van hier, hé. Maar die
gaan het lastig krijgen … Met
die betonstop die ze willen
invoeren.
— Wat is Betonne Jeugd?
— Dat is een beetje zoals mijn
jeugd. Van het ene gesticht naar het
andere, dan weer eventjes thuis en
dan weer naar een kolonie. En als
je dan niet wou luisteren, moest je
naar de verbeteringsschool.
— Ken je de burgerbegroting?
— (Woordje uitleg geven) Met de
burgerbegroting kan jij beslissen
over 10 procent van de jaarbegroting van het district Antwerpen.
Dat is 1,1 miljoen euro. Samen met
andere bewoners van het district
kies je de thema’s tijdens een van
Onderschrift ook nog eens onjuist
De voorgenomen herbenaming van de startmomenten. Tijdens het dishet groene achterliggende gedeel- trictsforum beslis je hoeveel geld je
aan een bepaald thema geeft. NaVervolgt op pag. 3, linkerkolom, halverwege dien krijgen mensen en organisa-

ties de kans om een project in te
dienen voor een van de gekozen
thema’s. Tijdens het burgerbegrotingsfestival kunnen inwoners van
het district stemmen op het project
dat zij het beste vinden. Projecten
die verkozen zijn, krijgen een realistisch budget.
— Ken je ons burgerbegrotingsproject ‘BJ kamt de buurt uit’?
— (Woordje uitleg geven) Voor dit
project hebben we ons geïnspireerd
op ‘Iedereen beroemd’. Met onze
jongeren gaan we langs bij onze
buurtbewoners voor een kennismaking en een interview over de
wijk, hun leven en verleden, hun
dromen, talenten enz. De interviews worden mooi tentoongesteld
onder de hangar van het coStA.
Met dit project wil Betonne Jeugd
eenzame buurtbewoners dichter
bij elkaar brengen, mensen uit hun
sociaal isolement halen, talenten
en dromen uit de wijk bovenhalen
en mensen verbinden met dezelfde
interesses. Iedereen die deelneemt
aan een interview, wordt uitgenodigd bij Betonne Jeugd voor een
maaltijd. Op het einde van het jaar
organiseren we één groot
buurtfeest en zo hopen we
de mensen met elkaar te
verbinden.
Jouw leven?
— Waar ben je opgegroeid?

— In Antwerpen.
— Broers en zussen? Gezin?
— … Wij waren met 7 thuis.
De wijk Sint-Andries
— Hoe lang woon je in deze wijk?

— Hier al 30 jaar. Maar eigenlijk heb
ik altijd al in de buurt gewoond.
Toen ik klein was, woonde ik in de
Leeuwenstraat. Daar sliepen we
met 7 in één bed.
— Woon je hier graag?
— Ik woon graag in deze buurt.
— Wat vind je tof aan deze wijk?
— Wel, het volk, de kinderen. Er is
hier altijd veel leven. Vroeger waren er wel meer ‘cafeekes.’
Vervolgt op pag. 3, linkerkolom, bovenaan
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EDITO
Over smartzones, domme beslissingen en ketters. Voila, het is weer
september en de zomervakantie is
alweer voorbij. Nog even nagenieten van de indian summer, zoals
men dat noemt, en heel onze wijk
zal weer veranderen van kleur, als
bruinrode bladeren onze straten
gaan sieren. En wij schieten weer
allemaal in gang, ook de stuurgroep
Sint-Andries en de winkelvereniging Quartier National.
We kregen vanuit de stad een
aangename verrassing in onze
schoot geworpen. Of we met de
wijk niet wilden helpen nadenken over hoe de technologie het
dagelijkse leven van de bewoners
gemakkelijker kan maken en ook
hoe technologie de burger kan betrekken bij beleidsbeslissingen.
Een kolfje naar onze hand! Na de
succesvolle experimenten met de
Duurzame Winkelstraat en de Klimaatrobuuste Wijk hebben we naar
de stad toe al wel bewezen enthousiaste en betrouwbare partners te
zijn en dus hebben we ook nu weer
toegezegd om hier onze schouders
onder te zetten. We doen dat met
een infoavond op woensdag 27 september 2017 om 20 u. in het coStA:
debatten samen met onze partners
van de Thomas More Hogeschool,
Campus National, die prompt haar
laatstejaarsafdeling technologie tot
onze beschikking heeft gesteld om
Vervolg van pag. 1

Smart City
nanotechnologie ontwerpt en zal
dus de beste technologie op de beste plaats brengen.
— En de privacy?
— Veronika: Bij Smart City geen politie- of bewakingscamera’s. Sensoren zijn de ogen van de stad, maar
het zijn geen camera’s die de mensen constant kunnen volgen en in
de gaten houden. Gezichtsherkenning is enkel nodig, als ze relevant
is. Op het scherm wordt men afgebeeld als een bolletje. Er is wel een
link met je digitaal stadsprofiel voor
bepaalde applicaties, maar enkel
als het nodig is en met alle respect
voor privacy en security van gegevens. Stad Antwerpen mag niet zomaar alle data delen, tenzij je er zelf
mee instemt. Persoonsinformatie
is het laatste wat we nodig hebben.
Metingen gebeuren niet op individueel niveau. Het aantal mensen op
de Meir zal worden gemeten, maar
niet wie er is. De eisen zijn strenger
dan de privacyvoorschriften.
— Concrete voorbeelden?
— Veronika: Naar de workshops toe
is het niet opportuun om er hier al
te vermelden. Dan maar het klassieke voorbeeld ... Als Henry Ford
de mensen had gevraagd wat ze
wilden, dan hadden ze geantwoord
dat ze snellere paarden wilden. We
willen mensen met een open mind
naar de workshops laten komen,

ons hierbij te ondersteunen. Ook
imec en het district zullen hierin
participeren.
Natuurlijk zijn we blij dat we in
dit project kunnen participeren
en ook inspraak krijgen, wat bij
ons dan weer de vraag doet rijzen
waarom er boven de hoofden van
de wijkbewoners wordt besloten
om een deel van het Munthof naar
Lutherplein om te toveren? Niet
de Afro-Amerikaanse burgeractivist Martin Luther King maar de
ketterse en protestantse prediker
Maarten Luther die de kerkelijke
leer (terecht) op stelten wist te zetten en er mee voor zorgde dat er een
burgeroorlog losbrak. Als reactie op
zijn reformatie ontstond de contrareformatie en de inquisitie maakte
haar intrede.
Nu vragen we ons ten eerste af
wie de ketterse beslissing heeft
genomen om ons plein, waarvoor
de buurt 35 jaar heeft gevochten,
plotseling naar Maarten Luther te
noemen? En ten tweede waarom de
buurt hier niet in wordt gehoord?
Het argument is dat de kerkraad
hier vragende partij voor was. Ook
de gereformeerde kerk? Weten deze
instellingen niet dat er ook nog
een bevolking is die niet meer met
zich laten sollen zoals in vroegere
eeuwen en het niet meer pikt dat
er boven haar hoofd beslissingen
worden genomen? Met alle respect
voor ieders religie kan bovendien
natuurlijk de vraag gesteld worden

of het nog van deze tijd is om straatnamen naar heiligen of kerkelijke
leiders te vernoemen? Vooral in de
multiculturele maatschappij waarin we leven en waarin mensen van
verschillende godsdiensten naast
elkaar wonen? Misschien moeten
we er dan ook maar eens over nadenken om een derde deel van het
Munthof bv. het Mohammedplein
te noemen? Of delen we het gewoon in vieren en noemen we het
laatste stuk het Hare Krishnaplein?
Enfin, we hopen opnieuw op gezond verstand, als er namen moeten worden gegeven en we hopen
ook dat het Munthof zijn naam zal
blijven behouden. Blijkt dat er in
Sint-Andries een lutherse pater,
Hendrik van Zutphen, door de straten rondliep die door honderden
vrouwen vanuit onze wijk werd bevrijd, nadat hij was gevangen gezet
in de toenmalige Sint-Michielsabdij. Het mocht helaas niet baten.
Hij vluchtte naar Duitsland, maar
is daar de marteldood gestorven.
Een andere lutherse pater, Nicolaas, afkomstig uit Ieper, predikte
in lekenkleding op de scheepswerf.
Hij werd opgespoord op 29 juni 1525
en twee dagen later in een zak, verzwaard met een steen, in de Schelde gegooid. Maarten Luther is in
heel zijn bestaan niet in onze stad,
laat staan in onze wijk, aanwezig
geweest. Waarom dan geen straatnaam geven aan die onfortuinlijke
paters? (Nico Volckeryck)

zodat een brainstorming vanaf
scratch kan beginnen Dan komen
de wildste ideeën naar boven, niet
beïnvloed door eerdere, reeds bestaande ideeën.
— Is er een stappenplan?
— Veronika: We moeten vergaderen om in het wilde weg te gaan
dromen hoe problemen op te lossen. Bv.: Wat vind je belangrijk?
Eerst de input van de inwoner
meenemen naar de metingen in de
stad en samen met andere diensten
bekijken wat haalbaar is. Dan terugkoppelen naar de bewoners. Dit
waren de beste ideeën, dit is haalbaar, hier zal de focus op liggen in
de wijk. En uiteindelijk uitvoeren
en realiseren.
— In hoeverre zijn bewoners bereid om mee te gaan denken over
een slimme stad?
— Veronika: Er moet steeds een samenwerking zijn tussen 4 organen:
bevolking, overheid, bedrijfswereld en academici. De bedrijfswereld moet geen applicaties maken
waarnaar de bevolking niet heeft
gevraagd. Academici moeten geen
studies maken over onbelangrijke dingen. Het moet passen in één
verhaal. We vertrekken vanuit de
menselijke noden of verzuchtingen. Een senior ga je niet zonder
reden een iPad geven. De reactie is
meteen: ‘Daar ken ik iets van!’Maar
als de kinderen en kleinkinderen
in het buitenland wonen, dan zou
het toch fijn zijn contact te kunnen houden via Skype of Facetime.
Dat is dan een reden om een iPad

aan te schaffen, want zo’n iPad is
op computergebied het handigst
en eenvoudigst. Maar de burger
hoeft geen nieuwe toestellen aan te
schaffen.
— Kunnen jullie een toekomstbeeld schetsen? Jullie mogen dromen.
— Paul: (lachend) Hoed u voor politici die met droombeelden voor
over 100 jaar afkomen.
— Veronika: Dat tijdens een muziekfestival de bekertjes meteen
opnieuw worden gerecycleerd
met een 3D-printer, zodat er weinig grondstof nodig is en er na afloop geen vuilnis achterblijft. M’n
buurvrouw die haar been heeft gebroken en in een traditioneel – als
dat dan nog bestaat – gips zit, kan
thuis via een livestream op een
scherm (tv, iPad) ook het optreden
volgen. Misschien kan ze er zelfs
gewoon bij zijn ‘in levenden lijve’ in
de vorm van een hologram. Of dat
aan fietsen van Deliveroo, als die
zonder bestelling een winkel passeren, kan worden gemeld dat die een
pakje heeft dat op de terugweg kan
worden afgeleverd.
— Paul: We zijn reeds bezig met
het creëren van een vervoerskaart
die geldig is op tram, trein en bus,
maar we moeten eerst alle partijen
bij mekaar krijgen. Moeten we in de
toekomst nog auto’s toelaten in de
stad? Dat wordt een keuze van de
overheid die zich moet baseren op
de meetresultaten van de Slimme
Stad. Trouwens, belangrijk voor
Sint-Andries, men gaat in de toe-

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van de Stuurgroep Sint-Andries met bijdragen van wijkbewoners.
Met deze gazet wil de redactie de Sint-Andriezenaar
op de hoogte houden van wat er zoal in de wijk reilt en
zeilt. De Gazet wordt financieel gesteund door de middenstand en met de steun van het District Antwerpen.
Gratis verdeling: 5000 ex. in alle bussen.
Veantwoordelijke uitgever en eindredactie:
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80, 2000 Antwerpen,
tel. 0496 25 97 45, e-mail: redactie@gazetvsa.be
Coördinatie: Guido Sanders
Werkten mee aan dit nummer (alfabetisch): Betonne
Jeugd, Lief Cappaert, Jean Dekkers, Lisa Goethuysen,
Hasjhasj, Rudi Mannaerts, Paul Struyf, Pierre van den
Berghe, Walter Van den Bulck, Ann Van de Peer, An Van
Loo, Sofie van ’t Stad Leest, Hein Verdingh en Marc Wiesé.
Kom naar ons open wijkforum!
De volgende Stuurgroepvergaderingen gaan door
in coStA op de laatste woensdag van de maand: 27
september, 25 oktober en 29 november telkens om 20 u.
Om 19 u. is er de vergadering van de Straatantennes in
aanwezigheid van politie en buurttoezicht. Info: nico.
volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

Adverteer in de Gazet van Sint-Andries
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.be 4 advertenties (1
jaar): klein = 120 euro, middelgroot = 195 euro, groot = 300
euro. Achterpagina en speciale maten, vraag info aan Guido.
Verschijnt vier keer per jaar.
Werk mee aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 97 verschijnt in december 2017.
Artikels en activiteiten van verenigingen kunnen worden gestuurd naar: redactie@ gazetvsa.be Ten laatste 15 november
2017. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen
zonder opgave van reden te weigeren/in te korten waar
nodig.
Lees de krant digitaal
www.gazetvansintandries.be (Wijknieuws en Archief)
Lay-out
Peter Cuypers info@anthologie.be
www.anthologie.be / www.thislin.be
like us on facebook.com/
anthologietranslations/
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De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.

Die van ons moet is wa oep eur toal
lette, ’t is pertang ni moeilijk!
’t is den lesten tijd al vriet druk
gewest oep de Sint Andriespleuts.
Iest wast processe, alle kastanjeboeme stongen dagen langk vol
bougiekes. En as die uitgebloemd
ware, kwam er elken dag ienen
met a warem taske water. Doecht
ierst, amai was dat voer ne rare
kwiet tot dak’et deur had! Diene
pipo kwam er elke dag een koemmeke thee drinke. Allien al met de
geur kon’d’al lindenthee zette.
En toeng kwame de varekes
aanvliege, ze noeme hun eige
‘Flying Pigs.’ Al moette kik zegge
da zet dees jaor ’t vareke ni hemme
uitgehange. De veurige jaore wier
iene keer per jaor ons dorepsplain
overvallen deur nen oep vremden die ier is goe kwame fieste.
Der kunne we niks tegen emme,
’t stad en dus oek ons plain is van
iederien mor der zen grenze. Nao
al da fieste, keuste die un schup af
in pleuts van unnen afval. De ierste 2 kier na un passeren ad ongs
plain dagelang nen tapisplain van
vertrappelde plastieke bekerkes
en andere roemel, zoe oegpollig
da ge er begost bedot in kon spele.
Mor deze kier was alles properkes
in de vuilbak gekapt.

binnekeurt af! Het
was een bangelek
fiesje!

De Neus

2

Aagenlak feitelak A ja, veur da ge
denkt, allee wat e dien titel na me
deze tekst te make, wel zal-e-kik
da is vertelle. Verlee week zat t-kik
met ongs Katrijn nor de kneur te
zing en zag’kik die van ongs iniens
oep de Sint Andriespleuts a lieke
zinge over de Zetelhallen in Oboke.
Da was al een tedje geleje da’kik
da nog ies ad goert, ja ’k weurd er
samen me die van ongs ni joenger
oep. Empassant moakte die van
ongs oek reclam voer a fiesje in de
Roma voer de Strangers. En toen
verschoot te kik ma ne floeren aop!
Ja ik verschoot ma nen bult. Na
was da wel a geluk ba een ongeluk,
’k zen bij de poesjenellen ‘understudy’ voer den Bult, dus da schilt
wer al wa attribute as ‘em ziek is!
Mor na wette golle nog altaaid ni
woroem da kik ma nen bult verschoot! Awel zee die van ongs daor
iniens a vremd woord: ‘nochtans.’
Misschien kende golle dat vrem
woord ni, deurom zet’e’kik da tussen tjoepkes. Na, vremde woorden
gebruike is in de mode, ’k weet ’et.
Mor moete na echt OMG zegge, wa
From Sint Andries with love En is er verkierd met ‘da kan na ni he’
dan was er ’t wijk4love fiest. Deze of ‘amaai manne frak?’ Dus Slongskier a de kik er inteds on gedoecht, ke, ’t is aagenlak ni moelijk, zee de
twelf augustus stoeng allang me volgende kier pertang, dan kunne
een kruiske oep den almenak. De wa a allemol oepnief verstaon!
Kenny me zen team hadde wer
een efforke gedaon. Nen iele tra bai de wee-i Pol, kunde astemoepgezet met een iel haawelak- blief zeurge da kik manne decor
fiest. Der was iest den tra en dan zoe rap meugelijk opnief em, zoe is
oepe muziek en een loepend buf- man huizeke oep’t Neuzeplain tefet oem oe vingers van af te lakke! rug winddicht. De winter kom’t’er
Der waore lakkere varse wareme aon, ze zegge da al dage lank oep
bokes, boemige ‘taboelez’ (of zoe- Telenet, kanne’kik da ni geloeve
wiet) en desserekes weurveur ge want ston ier elke dag in de blakmet veul goesting oewe ceintuur ke zon. ’k Em al duzend keer de
wat losser veur dee. Da weurd de dallen geteld en nog altaaid ston
volgende weke extra jumenas an- ne kik ier open en bloet. ’t Weurd
ders brekt die draagstang van mai taaid da’t opgelost gerokt!

komst waarschijnlijk geen persoonlijke auto meer hebben. Dat merk
je nu al aan de leen- en deeleconomie: Spotify, Netflix, autodelen,
Geefpleinen. Misschien komen er
zelfrijdende capsules waar je kan
instappen?
— Wat met de fysieke winkels?
— Paul: Winkels moeten steeds
meer een eigen stijl ontwikkelen en
gaan focussen op beleving, service,
want dat kan niet door van thuis uit
via internet bv. een hemd te bestellen. Je gaat ook meer lifestyle winkels krijgen, concept stores: een totaalbeleving van diverse producten
die eenzelfde levensstijl uitstralen
die bij jou past. Vraag is zelfs of dat
in de toekomst virtueel zal gebeuren via een hologram of virtual reality. Met een vriend kan ik nu om
de 2 dagen chatten, ik kan hem al
skypend zien, maar misschien kan
ik hem in de toekomst in 3D projecteren in mijn kamer.
— Raakt men zo niet in een sociaal
isolement?
— Paul: Virtueel contact sluit geen
fysiek contact uit. Men kan zich
vandaag ook reeds sociaal isole-

ren, als men geen stappen onderneemt.
— GvSA heeft sedert enkele maanden een facebookpagina die loopt
als een trein, omdat lokaal nieuws
belangrijk is.
— Paul: Ook daar zijn er mogelijkheden. Internet is een globaal gebeuren, maar is ook fragmentarisch
lokaal toepasbaar, zoals een facebookpagina bv.
Jan Adriaenssens van City of Things
sluit af: “Alle slimme steden die succesvol geacht worden, hebben hun
burgers erbij betrokken. Als je de
burgers er niet bij betrekt, zal het
project niet slagen. Wat leeft er? De
Nationalestraat en de Kloosterstraat
liggen parallel, maar zijn totaal anders van aard. Nationalestraat: auto’s, winkels die moeten beleverd
worden, trams, voetgangers die
moeten oversteken, fietsers. Hoe
gaan we daarmee om? Observeren:
wat kan hier beter? De straat veiliger maken of via beleid een ander
parcours uitstippelen? Dus: eerst
meten is weten en dan technologie
inroepen.” (Nico Volckeryck)
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Betonne Jeugd
en de Piet

— Wat zou je graag verbeterd zien
in de wijk?
— Ze moeten ze laten zoals ze is. Ze
gaan, naar het schijnt, de bloembakken op het plein wegdoen. Ik
vind dat ze moeten blijven staan.
Vervolg van pag. 1
— Ken je de pastoor van deze
— Ken je de geschiedenis van deze buurt?
— Pastoor Mannaerts ken ik niet
wijk?
zo goed. Maar wel Pros Heylen. Die
— Ja, natuurlijk. Ik ben al oud, hé.
— Vind je het hier nog altijd de Pa- ving kinderen op hier in de buurt.
rochie van Miserie?
— Miserie is er overal. Die is hier Jouw (stoutste) dromen?
overal in de stad. Als ze morgen uw — Wat is jouw grootste droom?
inkomen afnemen, dan is er mise- — Dood vallen in een brouwerie, hé!
rij. Hahaha! En toen ik jong was,
— Neem je deel aan buurtactivitei- droomde ik van de meisjes. Hahaha!
ten?
— Ik kom naar het coStA wijn en — Zie je die ooit verwezenlijkt workoffie drinken. Maar echt meedoen, den?
om te spelen en zo, dat kan ik niet — Nee, want als je geen geld hebt,
meer. Ik kijk wel altijd naar de acti- kom je er niet binnen.
viteiten hier op het plein.
— Ken je veel buren?
Jouw (verborgen) talenten?
— Al wie ik hier zie, ken ik.
— Wat is jouw grootste talent?
— Liegen! Haha!
— Kan je altijd op hen rekenen?
— Ja hoor. De verpleegster, José, — Welke vraag vind jij dat we nog
die hier wat verder woont, heb ik moeten stellen?
mijn sleutel gegeven voor het geval — Gho, dat weet ik niet. Maar ik heb
dat ik zou vallen thuis. Ik heb ook wel een vraag voor jullie. Als ik ooit
zo’n alarmdrukknopje, voor als er doodga, willen jullie dan een vat
iets zou gebeuren. Zij kan dan bin- geven in het coStA?
nen in mijn huis met de sleutel. — Wil je meedoen aan een gezellig
Maar ook op mijn andere buren kan buurtfeest?
ik rekenen, ook op de Marokkanen — Natuurlijk!
en Turken.
— Mogen wij een foto van jou ne— Zou je meer buren willen leren men?
— Ja natuurlijk.
kennen?
— Dan moet ik eerst meer geld heb- In de volgende Gazet: Lief Van
ben. Haha! Ik moet de mensen kof- dervoort van The Boogie Barn in de
Korte Vlierstraat.
fie kunnen geven, hé.

Lutherplein
blunderplein
Vervolg van pag. 1
te van het Muntplein tot Munthof
met als onderschrift ‘Hier werd
vanaf 1100 munt geslagen.’ is bovendien historisch totaal onjuist.
Omstreeks 1100 werd voor het eerst
munt geslagen in Antwerpen, maar
dan wel in de Munt in de Burcht.
De 4de muntslagerij op het huidige
Muntplein is er eerst in 1474 bij een
latere stadsuitbreiding gekomen.
Ze bleef er gevestigd tot 1786.
Luther nooit in Antwerpen

De Augustijnen, toen gevestigd op
de plaats waar nu de Sint-Andrieskerk staat, volgden de leer van
Luther. Maarten Luther is echter
persoonlijk nooit in Antwerpen
geweest. De Augustijnen konden
voor 1511 gronden verwerven in
het gebied achter de muntslagerij
die toen reeds in werking was, en
waren gelegen tussen de Boeksteeg
(nu de Nationalestraat) en de Rijke
en Arme Beukelaarstraat. Aangezien de muntslagerij er al was, voordat de Augustijnen er waren én de
leer van Luther predikten, is het
historisch onmogelijk om Luther te
koppelen aan het verharde gedeelte van het Muntplein.
Nadien werden de monniken
er verjaagd. De altaren werden
ontwijd, de klokken geroofd, alle
deuren en poorten dichtgemetseld
en de meubelen verkocht. Plantin
kocht de Gutenbergbijbel die nog
steeds te bewonderen is in het Museum Plantin-Moretus op de Vrijdagmarkt.
Niet akkoord met de beslissing

De Stuurgroep Sint-Andries beklemtoont nogmaals geen enkel bezwaar te hebben tegen de herdenking dat het 500 jaar geleden is dat
de stellingen van Luther zijn uitgebracht en wil de komende Lutherfeesten mee ondersteunen. Ze is
er zelfs fier op dat de wijk Sint-Andries een grote rol heeft gespeeld in
de reformatie.
Maar ze gaat totaal niet akkoord
met de beslissing om het plein te
splitsen en twee verschillende namen te geven, omdat het over de
hoofden van de bewoners is ge-

beurd en omdat het op de koop toe
ook historisch totaal onjuist is. Die
naamswijziging zou trouwens voor
heel wat verwarring zorgen bij bewoners en toeristen en een gevaar
kunnen betekenen voor de oriëntatie van de hulpdiensten.
Bovendien is het de plek waar
ooit het hoofdgebouw van de Munt
stond. En net die plek zou van naam
veranderen. Het verharde deel van
het Muntplein maakt integraal deel
uit van dit plein. Dit verharde gedeelte functioneert in de zomer als
één groot caféterras. Is het wenselijk om de naam van Luther te verbinden aan een caféterras?
De Stuurgroep heeft de gereformeerde gemeenschap uitgenodigd voor een gesprek tijdens
haar maandelijkse vergadering.
Er kwam niemand opdagen. Dat is
jammer genoeg ook geen erg positief begin!
De grappen doen nu al de ronde

Sint-Andries
zou
Sint-Andries
niet zijn, als de grappen nu al niet
de ronde zouden doen. Op de facebookpagina en op café zijn de
grappen niet van de lucht: Muntlutherplein,
Maartenmuntplein,
Muntherplein, Blunderplein.
De nieuwe naamgeving is nu al
gedoemd om te mislukken. En het
zou bijzonder jammer zijn, als dit
zou gebeuren ten koste van zo’n belangrijke historische figuur.
(Stuurgroep Sint-Andries)

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries
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Pastoor Mannaerts over het Lutherplein
in de mentaliteitsgeschiedenis waarvan wij nu de
vruchten plukken, in de
kritische zin, dat moeten
we erkennen. Daar moeten
we ook dankbaar voor zijn.
Hij heeft ook een bijdrage
geleverd voor de landstaal.
De Bijbel niet meer in het
Latijn voor de geletterden,
maar in de landstaal. Daar kan ik
alleen maar een applaus voor geven, dat ik nu de Bijbel in het Nederlands kan lezen. Dat is ook mede
dank zij hem. Maar natuurlijk, sommige dingen gingen ook wel fout.
Niet alleen katholieken maar ook
lutheranen voelen zich wel gegeneerd over zijn standpunt over de
In Antwerpen krijg je twee kernen, Joden, da’s bekend, of over minde meer conservatieve Domini- dervaliden en misschien her en der
canen van de huidige Sint-Pau- nog wat uitlatingen. Gelukkig dat
luskerk, en de meer progressieve de lutheranen formeel afstand hebAugustijnen van het toenmalige ben genomen van deze zienswijzen
Augustijnenklooster. Het was kei- van hun stichter. Maar goed, wanzer Karel V die besliste de progres- neer men nu beslist op basis van de
sieve monniken het zwijgen op te goede punten op zijn rapport dat hij
leggen. En dat moet spijtig genoeg een straatnaam verdient, mij niet
ook zeer letterlijk worden opgevat. gelaten. De vraag is dan bijkomend:
Twee sterven er op de brandstapel ‘Of dat per definitie in het Sint-Anop de Grote Markt in Brussel. Dat drieskwartier zijn?’
is een historisch feit dat dient herdacht te worden over 6 jaar, want Volgelingen in de bres
het gebeurde in 1523. Als reactie Sowieso vind ik het vanuit de logica
hierop schreef Luther zijn eerste van straatnamen knotsgek dat een
lied in 17 coupletten als eerbetui- openbaar terrein, een straat of een
ging aan die confraters die eigenlijk plein, 2 namen heeft. Dat is volgens
de eerste martelaren waren voor mij tegen de logica in. Eén straat, één
het protestantisme. Nu, dat is voor naam. En de straten bij de Sint-Anons, katholieken, niet iets om over driesstraat hier hebben al een naam.
te gaan stoefen. Verre van. Dat is Dus zoek een andere plek.
een zwarte bladzijde. Natuurlijk,
Er zijn nog internationaal bekenwij bekijken dit nu anders dan onze de figuren die een straatnaam hebgeloofsgenoten van 500 jaar gele- ben gekregen, los van de locatie.
den. Het waren andere tijden.
Maar daarbij komt dat ik dan vanuit
de eigen geschiedenis van de wijk
of van de kerk eerder nog een pleiAls er in Antwerpen iemand omwildooi zou houden voor de broeders
le van de lutherse kritische geest
die hun leven hebben gegeven.
moet herdacht worden, dan wel de
Onze Luther had het geluk bedrie paters die hier gepredikt hebschermd te zijn door een landsheer
ben. De gedachte aan alle Antwerpbij wie hij rustig zijn studiewerk
se broeders van de augustijnenorde
kon doen en kon communiceren
– en dus ook aan hen – wordt reeds
met de buitenwereld. Maar het wain ere gehouden door de benaming
ren wel de paters hier, zijn volge‘Augustijnenstraat’.
lingen, die op de bres stonden, hun
leven geriskeerd en ook gegeven
Gedachtenisplaat voor Antwerpse
hebben. De twee bekendste zijn zij
broeders in de Sint-Andrieskerk
Tien jaar geleden werd in een bij- die in 1523 op de Grote Markt van
eenkomst van zowel Nederlan- Brussel de brandstapeldood zijn
ders als Vlamingen, protestanten gestorven. Maar het is nadien dat
als katholieken, de geschiedenis er nog 3 augustijnenpaters een gruvan de Augustijnen onder de lou- welijk dood sterven, één zelfs hier
pe genomen. En ik heb toen al de in onze wijk. Lambert van Thorn
beslissing genomen: we gaan in wordt veroordeeld tot levenslange
onze kerk, niet toevallig tegen de opsluiting en sterft 5 jaar later in
muur van de Augustijnenstraat, in een Brusselse gevangenis.
6 talen de geschiedenis van deze
martelaars bondig weergeven als
een betreurenswaardig feit, zij het
– voorlopig? – als een eenvoudig
gedenkschrift. De tekst is opgesteld
door een expert over Luther: kerkhistoricus Jos Vercruysse s.J. Heeft
iemand een idee om deze herinnering op een moderne artistieke manier op te fleuren, door een koperen
plaat of weet ik veel, dan ben ik
steeds geïnteresseerd. Hier staat de
kerk, daar is de muur, wie wil mag
zijn ideeën voorstellen en dan zien
we wel wat er uit de bus komt.
We willen wel de naam van
Luther geciteerd hebben, als het
ware vereeuwigd maar dan wel
met als invalshoek het martelaarNog tot 31 oktober loopt er in de
schap van deze Antwerpse broeSint-Andrieskerk de tentoonstelders. Luther heeft zijn verdienste
ling ‘Lutherse lente in Antwerpen’.
om kritisch te zijn tegenover het
De tentoonstelling toont hoe in demachtsblok van de katholieke kerk,
16de eeuw vanuit het Augustijnentegen een aantal ongepermitteerde
klooster te Antwerpen (waar nu de
uitwasemingen in de devotie en het
Sint-Andrieskerk staat) Luthers’ gemercantiele van de zaak. Dus in die
dachtegoed snel ingang vond onder
zin vinden wij dat zijn naam terecht
de bevolking en voor deining zorgde
mag vermeld worden. Aan de andein de stad. Toegang gratis. Dagelijks
re kant gaan we Luther nu ook niet
van 14 tot 17 u.
heilig verklaren.
Op 22 september 1522 wordt de
3de en laatste prior van het AntBijdrage voor de landstaal
Als men mij nu persoonlijk op de werpse augustijnenklooster, Henman af vraagt of Luther een straat- drik van Zutphen, gevangen genonaam moet krijgen in Antwerpen, men, naar de Munt overgebracht en
zou ik zeggen: ‘Mij niet gelaten. Die vervolgens naar de St.-Michielsabman heeft zijn verdiensten gehad dij, “waar hij (volgens kerkhistoHet is nu exact 500 jaar
geleden dat Luther
in de belangstelling
kwam door het publiekelijk maken van
een aantal terechte
stellingen die kritisch
waren voor de katholieke kerk. Dat heeft
voor deining gezorgd.
Op de eerste plaats waren dat de
ordegenoten, confraters, medebroeders die, laat ik zeggen, in een
Erasmusproject avant la lettre in
het buitenland studeerden en met
Luther in aanraking kwamen en
die frisse ideeën meebrachten naar
Antwerpen. En wat gebeurt er?

Waar dan wel?
In een nieuwe verkaveling 2 aanpalende of parallelle straten één
noemen naar Luther en één naar
Ignatius van Loyola, in feite twee
tegenpolen in de 16de eeuw. Zij verhouden zich tot elkaar als woord en
wederwoord.
De kritische Luther die zorgde
voor een vrijer denken binnen de
christelijke godsdienstbeleving en
daarvoor de moedertaal promoot,
te beginnen voor de Bijbel. Maar
die enkel het geloof als zalig beschouwt.
Ignatius, de stichter van de jezuïeten, die de aanzet gaf voor een
vernieuwde intellectuele verantwoording van het geloof, dus in
dialoog met de filosofie en de wetenschappen en de kunsten en voor
onze hemelse zaligheid de nadruk
legt op de goede werken van het
geloof.
Ook in Antwerpen werd dit zeer
concreet door allerlei onderwijs
initiatieven, zowel voor rijk als arm.
Bovendien vormt zijn spirituele
methode de basis voor de barokke
beeldtaal, met een ongekende creativiteit, zeker ook te Antwerpen
met o.m. Rubens en Van Dyck, hierin gevolgd door vele, vele anderen.
ricus Jos Vercruysse s.J.) door een
schaar bewonderaarsters met geweld bevrijd werd en zo richting
Wittenberg vluchten kon.” (Floris
Prims noemt zelfs het geweldige
getal van een paar 100 volksvrouwen). Uiteindelijk sterft hij toch
in 1524 in Heide (Dithmarschen bij
Bremen – Duitsland) een gruwelijke martelaarsdood. Een andere
broeder uit het klooster van Ieper,
Nicolaas, werd na een uiterst korte rechtspleging in een zak, verzwaard met een steen, in de Schelde gegooid.

Portret van Hendrik van Zutphen
(Ditmarscher Landesmuseum, Meldorf ). Geboren te Zutphen in 1488
of 1489, overleden te Heide (Dithmarschen, Noord-Duitsland) op 10
december 1524.
Kerk niet historisch gekoppeld

Luther is hier nooit geweest, we
mogen dus niet te snel de indruk
wekken dat onze kerk rechtstreeks
gekoppeld is aan het historisch
optreden van Luther. Er zijn nu al
verwarringen. Doorgaans wordt
beweerd dat de huidige kerk hoorde bij het augustijnenklooster.
Maar uitgerekend het gedeelte
dat de Augustijnen al zouden gebouwd hebben als aanzet van een
grotere kerk is ca. 1581 afgebroken,
en dan nog wel door die andere tak
van het protestantisme, de calvinisten, die daarmee wilden verhinderden dat de katholieken van
dat deel van de kerk (het koor) nog
gebruik zouden maken. En van de
huidige kerk is er, denk ik, niet een
steen door de Augustijnen opgericht. Deze kerk is te monumentaal, past niet in het denkkader van
de eenvoudige monniken die de
Augustijnen waren.
(Pastoor Rudi Mannaerts)
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Kerstconcert in
Sint-Andrieskerk
Muziek van bij ons en
rond De Groote Oorlog
Op 10 december 2017 om 15 u. gaat
het 10e Advents-Kerstconcert door.
Organisator: dirigent-musicoloog
en concertzanger Pieter Vis (foto).

Thema: ‘Kerstliederen tijdens
De Groote Oorlog van 14–18. Zo
klonken namelijk op de slagvelden
in 1917 Vlaamse, Duitse en Franse
kerstliederen als één smeekbede voor vrede. De stad Ieper werd
met de grond gelijk gemaakt op
enkele gebouwen na. En in en om
de streek van De IJzer (Steenstraete, West-Vlaanderen), sneuvelden
bijna 100.000 Belgische mannen.
Eveneens zal er een toepasselijk
kerstgedicht uit de Oorlogsbundels
1914-’18 ‘De Zware Kroon’ en uit ‘De
Noodhoorn’ van René De Clercq
worden voorgedragen door Wim De
Wit.
Enkele van de liederen werden geschreven door soldaten in de
loopgraven. In hun teksten klinkt
de hoop op ‘Vrede op aarde bij mensen van goede wil en welbehagen!’
Met: Koninklijk Mannenkoor
De Netezonen, de Nederlandse
mezzo-sopraan Wijnie Puijk, de
tenor-pianist Michel Asselmans en
violiste Ksenia Soucha, cellist Koen
Berger, organist Peter Possemiers.
Na afloop van dit concert wordt
er een heerlijke beker Glühwein en
warme chocolademelk aangeboden.

Kunst en vluchtelingen
Kunstenares Renate Els Aerts kwam
2 jaar geleden op Park Spoor Noord
toevallig in gesprek met een Syrisch
vluchtelingengezin. Ze werd getroffen door de dankbaarheid van het
gezin omdat het hier mag wonen.
Dat trof haar zo dat ze een reizende
tentoonstelling heeft gemaakt (nu
te zien in de Sint-Andrieskerk tot
einde september) van 80 keramieken figuurtjes, vergezeld van hun
concreet vluchtelingendossier.
(LDL)

KINDERBOEKENHOEKJE
Jon Klassen is met stip een van mijn
favoriete hedendaagse illustratoren. Een nieuw boek van hem is dan
ook steeds weer een feestje. Zijn
laatste pareltje is ‘Driehoek’. De
hilarische tekst is van Mac Barnett
met wie Jon Klassen een gouden
duo vormt dat de afgelopen jaren al
meermaals in de ‘prentenboekenprijzen’ is gevallen.
We maken kennis met Driehoek
die in zijn driehoekige huisje woont
en op een goede dag het plan opvat
om ‘een gemeen grapje’ uit te halen met Vierhoek. Welk plannetje,
dat vertellen we hier niet. Maar de
weg naar het huis van Vierhoek
loopt langs allerlei vormen, driehoekige vormen zoals Driehoek
zelf, maar ook langs vormen zonder naam. Driehoeks gemene plannetje slaagt, tot
zijn groot plezier.
Maar
Vierhoek
zint op wraak!
Het
verhaal
is zo klein en de
woorden zijn zo
simpel, maar toch
zit het boordevol
humor en daagt het de kleine lezer
uit tot nadenken.
De tekeningen van Jon Klassen
zijn wederom prachtig en het kleurgebruik is subliem. Het is ongelooflijk hoeveel karakter en gelaatsuitdrukking Klassen weet te geven
aan figuurtjes die als gezicht enkel
en alleen oogjes hebben. Dit is een
heerlijk prentenboek voor kleuters
waar je als voorlezer even veel plezier aan beleeft als je publiek. (Sofie
van ’t Stad Leest)
‘Driehoek’, Mac Barnett en Jon
Klassen, vertaald uit het Engels,
Uitg. Gottmer, 2017, € 14,99

Kaarten: voorverkoop maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 12 u. aan
12 euro in de kerk bij koster Patrick
Colen 0485 62 85 75. Op de dag van
Gedempte Zuiderdokken.
Enkele andere werven in de omge- het concert in de kerk aan 14 euro.
Of door storting op KBC – BE95ving van Sint-Andries
74502912 8058 met vermelding:
Begijnenvest | start augustus: rioKerstconcert 2017. Info: psarispeleringswerken, daarna heraanleg.
tros6@gmail.com
Gefaseerd uitgevoerd.

Geplande werken in de wijk
Oever (vervolg van de werf Steenhouwersvest) | begin augustus - februari
2018: rioleringswerken, daarna her

aanleg. Gefaseerd: eerst de even
zijde, daarna de oneven zijde.

Omgeving Bourlaschouwburg | 6 juni
- half oktober:

heraanleg
bestrating Komedieplaats,
Kelderstraat,
Ketelstraat,
Armeduivelstraat,
Orgelstraat &
Sint-Maartenstraat.
Daarna wordt ook de Graanmarkt
heraangelegd.
Sint-Andriesstraat | half augustus juni 2018: rioleringswerken, daarna

heraanleg.

Parking Steendok | september 2017
- september 2018: aanleg parkeer-

garage onder zuidelijke deel van

café
OCTO
Food and Drinks
Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen
Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat

Marnixplaats
| najaar: ver-

volg op her
aanleg Geuzenstraat/De
Vrièrestraat.
Heraanleg bestrating plein
(enkel rijbaan
en middenpleintje, geen
voetpaden). Fase 1a: Begijnenvest (vanaf Kasteelpleinstraat tot
en met kruispunt Louizastraat)
augustus – december 2017. Fase 1b:
Brabantstraat & Koninginnestraat
oktober 2017 – februari 2018.
En natuurlijk is er de knip van de
Leien.

Apotheek
Lescrinier
Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

Ma-Vrij: 8u30-12u & 13u-18u30
Zaterdag: 8u30-12u & 13u-18u
Zondag gesloten
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Naakte Aap vraagt vedetten de kleren van het lijf
Het avondvullend programma
‘Naakte Aap’ is nu al 4 jaar een van
de succesnummers van het coStA:
een concert met erg bekende namen.
Maar eigenlijk is het veel meer dan
een gewoon concert. Op zo’n avond
staan bekende vedetten er zonder
‘de kleren van de keize.’ En het publiek mag alle vragen stellen ‘die ze
nog nooit hadden durven vragen.’

100e productie Multatuli Theater
Het Multatuli Theater in de Lange
Vlierstraat 5 werd opgericht in
1929. Het bestaat dus al 88 jaar. En
dat wordt dit jaar gevierd met een
100e productie: ‘Boer zocht vrouw’
van Jeroen Maes.
Tegelijkertijd is ook de zaal volledig
vernieuwd. Annemie, Hugo en Peter hebben hun zomervakantie volledig opgeofferd om die helemaal
te vernieuwen. Mensen groter dan
1,80 meter kunnen er nu ook comfortabel in. Er werd uitgebroken,
nieuw hout werd aangesleurd, er
werd getimmerd en geschilderd. En
het resultaat mag er zijn!
Betere komedie of tragikomedie

Tot in de jaren 80 van de vorige
eeuw werd slechts 1 voorstelling
per jaar gespeeld, ter gelegenheid
van het stadsfestival in de Opera.
Sinds 20 september 1986 zit het gezelschap op de huidige locatie, dit
jaar dus 31 jaar. Vanaf toen werd het
roer omgegooid. In het begin werd
er onder de bezielende leiding van
Guido Maeremans, acteur en regisseur in de toenmalige KNS, resoluut
gekozen voor café-theater in zijn
puurste vorm. Huisschrijver Jan
Christiaens sr. schreef een aantal
stukken speciaal voor het Multatuli Theater. ‘Hoerenleed’ en ‘Het
Derde Rijk in de Vierde Wijk’ zijn
zeker de meest bekende. Het huidige bestuur kiest sinds 1999 voor
de betere komedie of tragikomedie.
Vaak zijn het nieuwe, pas vertaalde
creaties van Franse of Engelse stukken. Maar er wordt ook regelmatig
Vlaams werk gespeeld. Alle leden
zijn en blijven amateurs, maar wel
in de betekenis van ‘liefhebbers’.
Dat klinkt al helemaal anders: met
liefde voor het toneel.
4 i.p.v. 3 voorstellingen

18 jaar geleden was er even paniek
en onzekerheid over het voortbestaan. Voorzitter Guy Keeren: “Het

vorige bestuur stapte in 1999 voltallig op om een onduidelijke reden.
Met een aantal ‘durvers’ zijn we
toen aan de slag gegaan om de vzw
te redden en dat is gelukt. In het bestuur zijn uiteraard wel een aantal
wijzigingen gebeurd. Het huidige
bestuur bestaat uit Harry de Kok,
secretaris, Annemie Joris, ondervoorzitter, Danielle Van de Vel,
penningmeester en ikzelf, voorzitter. Vanaf dit jaar spelen we ook
4 producties i.p.v. 3 en hebben we
ook abonnementen aan voordelige
voorwaarden. Dit is tot nu toe zeker
een succes gebleken.”

Tijdens het eerste deel brengen de
artiesten ook geen ‘klassiek’ concert, maar een overzicht van bepaalde nummers die hun loopbaan
sterk hebben beïnvloed, nummers
die totaal buiten hun eigen repertoire liggen, nummers van anderen
of probeersels waarmee ze op hun
bek durven gaan. Mauro Pawlowski
(ex-dEUS) belde z’n moeder zelfs
van op het podium om een babysit
te regelen en Buurman ‘Tot De Zon
Weer Voor U Schijnt’ riep z’n vader
op het podium voor een samenzang. De schikking van de zaal, met
tafeltjes, kaarsjes en maximum 80
stoelen, creëert een zeer intieme en
interactieve sfeer.

‘Boer zocht vrouw’

Tot 28 oktober brengt men ‘Boer
zocht vrouw’ van Jeroen Maes in
een regie van Thomas De Wit. Boer
Gabriël heeft net deelgenomen
aan het TV-programma ‘Boer zoekt
vrouw’ en hij heeft daar Barbara
ontmoet, de vrouw van zijn leven.
Barbara trekt bij hem in, maar ze wil
ook haar hulpbehoevende moeder
meebrengen. Omdat hij zwaar in
de financiële problemen zit, geeft
Gabriël toe. Dan duikt plots Leontien op, een andere kandidate van
‘Boer zoekt vrouw.’ Gabriël heeft
met haar tijdens de opnames ook
enige pittige avontuurtjes beleefd
achter de coulissen en dus moet hij
van haar zien af te raken. En dan is
er nog Mario, de niet al te snuggere
knecht, die er niet in slaagt om een
zin in 1 keer uit te spreken, tenzij ...
hij zingt. Dat belooft! Met Harry de
Kok, Ann Pierssens, Roos Joris, Lieve Raemen e.a.
Voorstellingen van 22/09 t.e.m.
28/10 elke vrijdag en zaterdag om
20.30 uur. Vanaf 24/09 t.e.m. 22/10
elke zondag om 15 u. 45 euro voor 4
voorstellingen. Meer info en reservatie: www.multatulitheater.be of
telefonisch op het nr. 03 231 68 14
(donderdag tussen 17 en 19 u., vrijdag tussen 14 en 17 u. of zaterdag
tussen 17 en 19 u.)

9e en 10e Gidsengroep herneemt

Rudi Schuerewegen: “Tijdens een
avond intens fotograferen vergeet je
jezelf en de wereld.”
Viv en Lotti

Na de pauze mogen de mensen vragen stellen. Sam Vloemans werd
gevraagd een liedje te spelen dat
hij niet kende. Iemand uit het publiek stapte op hem toe en liet hem
het nummer horen van op haar
smartphone, waarna Sam prompt
begon te improviseren. Helmut
Lotti overkwam het ook met de
jazz
klassieker ‘One for my Baby.’
Lotti vroeg of iemand in de zaal het
nummer kende en na wat aandringen stapte coStA-vrijwilligster Viv
Thijs mee het podium op om het
voor te zingen en hem op sleep-

touw te nemen. Lotti
volgde in samenzang.
Viv: “Ja, ze staan er wel
in hunne pure. Ne poseur, die zou door de
mand vallen. De mens
achter de artiest komt
naar voor en dat maakt
een Naakte Aap-concert zo uniek.”
Viv en haar echtgenoot Rudi Schuerewegen zijn al enkele
jaren vrijwilligers in Viv Thijs neemt Helmut Lotti op sleeptouw tijhet coStA. Ze begon- dens ‘One for my Baby’.
nen ooit met koken in
Bouckenborgh in Merksem, waar Toen bleek dat het coStA nog een
ook huidig coStA-directeur Kristof huisfotograaf kon gebruiken. Er
Wouters werkte. Daar ontstond kwam weer een doel in mijn leven.
trouwens de formule voor ‘Naakte Weg burn-out! Ik heb telkens vooraf
Aap.’ Door een optreden van Axl een gesprek met de artiesten, proPeleman in het coStA kwamen ze beer hun passie te achterhalen om
opnieuw in contact met Kristof. Viv die in de foto’s te leggen. Een avond
scant of scheurt de kaartjes, zet al lang intens foto’s maken is zeer onteens mee stoelen klaar of ruimt ze spannend: je vergeet de wereld en
mee op, doet de afwas of helpt met jezelf op dat moment. Het werkt
de pannenkoeken tijdens de kin- therapeutisch. Creativiteit, contact
dernamiddagen. Ze beklemtoont en openheid met gepassioneerde
wel dat dat ‘peanuts’ is vergeleken mensen zijn mijn wondercocktail
met wat sommige andere vrijwilli- tegen burn-out geweest. De foto’s
gers doen.
krijgen nadien een eigen leven op
de site van het coStA, Flickr (users.
telenet.be/derudi) en de jaarlijkse
Wondercocktail tegen burn-out
Haar man Rudi (in de coStA-wan- tentoonstelling.”
delgangen bekend als ‘de Rudi’)
werkt in de informaticabranche en Geven is krijgen
is hier ook al jaren vrijwilliger als Waarom doen ze het, gratis werhuisfotograaf. Hij vertelt een sterk ken? Wie vrijwilligerswerk doet,
verhaal: “Jaren geleden had ik een kent het antwoord: geven is krijburn-out. Niks ging meer, geen gen. En het contact met mensen,
energie, voor niks meer. Ik ben toen zowel met de andere vrijwilligers,
een cursus fotografie gaan volgen. de vaste medewerkers als de bezoeMaar dan? Elk weekend doelloos kers, is hartverwarmend. Viv: “In
bloemetjes fotograferen? Nee. de tijd van Bouckenborgh moesten we voor de 2 kinderen (intussen al 23 en 27) telkens een babysit
voorzien. Maar toen ze ouder werden, gingen ze gewoon mee. Bij de
scouts werd eens een rondvraag
gedaan wat het leukste was dat ze
Als ontmoetingscentrum in het
al gedaan hadden: een grote reis
hart van de wijk willen we relemaken, naar de kermis gaan of Disvant zijn voor iedereen. Dat kan
neyland bezoeken? Mijn kinderen
alleen maar als we van de bewohadden geantwoord dat ze koken in
ners de nodige input en liefst
Bouckenborgh het leukst vonden.
ook hulp krijgen. Het coStA is
Het coStA is ook niet grootdan ook steeds op zoek naar
schalig maar huiselijk, familiaal:
mensen die op een of andere
ge kent er iedereen. Ge komt onmanier hun steentje willen bijder mensen, ge doet iets zinnigs.
dragen. Wil je af en toe eens koOok de artiesten worden hier niet
ken voor een artiest, affiches in
afgeschermd door managers of
de buurt rondbrengen, een beetsecurity. Vrijwilligers worden hier
je klussen of de toog bemannen?
ook zeer gewaardeerd: een etentje,
Het kan allemaal!
een doos pralines of een andere atStuur een mailtje naar an.
tentie. An, die de vrijwilligers aanmaes@stad.antwerpen.be
en
stuurt, legt ons echt in de watten.”
wees welkom in de warme vrij(Guido Sanders)
willigersploeg van het coStA!

Word vrijwilliger
in het coStA

Wintergluria
LOODGIETER

Timmy Van Langenhove
Sint-Andriesplaats 20
2000 Antwerpen
info@tvlverwarming.be

• Vervangen van cv ketels en boilers

• Vervangen van kranen

• Herstellen verwarming

• Renovatie van badkamers

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans
Leden en leiding van de 9e en 10e Gidsengroep
In het hartje van de Sint-Andrieswijk, naast het cultureel centrum
coStA, bevinden zich Scouts 9 & 10.
Halverwege de vorige eeuw werd
de 9e Gidsengroep van Vlaanderen opgericht in Sint-Andries. De
jongenstak, ‘den 10’, vond zijn oorsprong in het Sint-Lievenscollege.
Ondertussen is de scheiding tussen
jongens en meisjes niet meer zo
strikt en zijn deze twee groepen samengevoegd.
De jeugdbeweging telt ongeveer 230 leden, ondersteund door
45 enthousiaste leiders die alles in
goede banen leiden. Naast drie takweekends, een paaskamp en een
groot kamp dat stadskinderen weer
onderdompelt in de natuur, organiseren de scouts dit jaar ook weer

een lokaal, kleinschalig festivalletje: WINTERGLURIA. Het evenement
heeft enkele jaren stilgelegen, maar
dit jaar wordt het nieuw leven ingeblazen.
Op zaterdag 11 november om vier
uur begint het evenement met kinderanimatie. Aansluitend zullen
enkele muziekbandjes hun talent
laten weerklinken onder de hangar,
terwijl het publiek kan genieten
van een snackje en een drankje. De
festiviteiten eindigen rond middernacht. Scouts 9 & 10 hopen hiermee
bij te dragen aan de levendige sfeer
in de wijk. Iedereen is dan ook van
harte uitgenodigd. Indien er vragen of opmerkingen zijn, kan u de
scouts steeds bereiken op het nummer 0472 61 04 51.

0474 596 144
VOOR KLEINE WERKEN OF GROTE RENOVATIES
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Programma
Oktober
Help eens een handje
Comedybenefiet

Zondag 1 oktober | vanaf 13 uur, voorstelling om 15 uur | 10-12 €

Hij kwam van ‘t Zuiden

Zaterdag 25 november | 19.30 u. | 10-12 €

Studio Garcia Lorca brengt opnieuw een voorstelling met een
waaier aan fragmenten uit de bundels van dichter en toneelschrijver
Federico Garcia Lorca.

Ode aan Federico Garcia Lorca

‘Hij kwam van ’t Zuiden’

De voorstelling ‘Dichter
in New York’ in oktober
vorig jaar was een topper. Op 25 november
brengt Studio Garcia
GRRRAZzz
Lorca in het coStA om
Birgit Kersbergen
19.30 u. opnieuw een
& Lotte Pinoy (4+)
voorstelling met een
Zondag 26 november | 15 uur | 4-6 €
‘GRRRAZzz’ is een bewegende, keuze van korte fraggrappige en beeldende voorstelling menten uit de bundels
van Lorca. De teksten
met (weinig) woorden.
zijn door muzikanten
verwerkt in eigen composities:
flamenco,
jazz, blues en Argentijnse tango met een
vleugje Wannes Van De Velde.
Sinterklaasfeest
Dansers laten zich inspireren en
met vzw Ekmek (3+)
geven hun eigen interpretatie. Ook
Zaterdag 2 december | 14 uur | 6 €
Het sinterklaasfeest in het coStA, zang en voordracht zijn gedurende
dat is een middag boordevol mu- heel de voorstelling sterk aanweziek, spel, een grote show en een zig en geven de juiste toets aan de
verrassing voor iedereen.

Traditiegetrouw presenteert vzw
’t hART voor Iedereen, haar jaarlijkse comedybenefiet. Dit jaar is het
een editie om je vingers bij af te likken. Letterlijk. Met Jeron Dewulf, Exposed Music
Jasper Posson, Michael Van Peel, Zaterdag 28 oktober | 20 uur | 16-18 €
Wim Janssens en MC Bas Birker!
Artiesten met uiteenlopende muzikale roots balanceren op de grens
van klankexperiment. Bekijk en beStorm: Letters van vuur (8+)
luister eigenzinnige performances
Woensdag 4 oktober | 14 uur | 2 €
Deze film draaien we in het kader op unieke plaatsen.
van 500 jaar Luther. Storm is de
12-jarige zoon van drukker Klaas
Voeten, die in het grootste geheim
Warme Boekenavond
verboden geschriften drukt.
met Rudi Vranckx

dichter die Federico Garcia Lorca
was. Ook dit jaar
krijgt jong talent
een kans. Vrijheid van improvisatie, nostalgie
en expressieve
diepte zijn punten van overeenkomsten tussen
flamenco, jazz,
blues, Argentijnse tango, zang en
voordracht.

December

November

Held op Sokken
Schippers & VanGucht (5+)
Zondag 8 oktober | 15 uur | 4-6 €

Held op Sokken is een ontwapenend
verhaal over hedendaagse ridders
en prinsessen en een held op sokken. Het is een theatraal avontuur
met veel muziek en liedjes.

Donderdag 7 december | 20 uur | gratis

Onze literaire huisgenoot DE DAGEN
organiseert in het coStA een Warme
Van maandag 6 tot vrijdag 10 november Boekenavond, waarbij het leesleven van een auteur of bekende le| van 10 tot 21 uur | gratis
Tijdens dit project onderzoekt Tom zer centraal staat.
Clement het leven dat zich ontvouwt binnen de kleine wereld van Geefplein Sint-Andries
een wassalon.
Zaterdag 9 december | 12 uur | gratis

Wassalon
MartHa!tentatief

Na zijn verblijf in New York en Cuba
reisde Federico in 1933 naar Buenos
Aires. Het zou zijn laatste wereldreis worden. Een bezoek van een
maand werden zes maanden. Daar
maakte hij kennis met
Andaloesië … Andaloesië
Pablo Neruda en Carlos
is ongelofelijk.
Gardel en hij werd er verHet oosten zonder zijn vergif,
liefd op de tango. De Argentijnse tango is een stijl
het westen zonder iets om handen.
Alles wat ik daarover zou kunnen vertellen, in de muziek, dans en
poëzie en hij is een zeer
alles wat ik daarover heb geschreven:
belangrijk onderdeel van
gedichten, liedjes, toneelstukken …
de eigen identiteit gewordat alles zit in de gitaar van de
den.
flamenco.
(Lea Alvarez)

(Federico Garcia Lorca)

Wannes Cappelle
in Naakte Aap

© BACHE JESPERS

Elke tweede zaterdag van de maand
is er een geefplein onder de Hangar
van het coStA. Het draait om solidariteit, delen en hergebruiken. Een
gezellige markt waarop je je portefeuille thuis mag laten.

Zijn laatste wereldreis

Zaterdag 9 december | 20 uur | 10-12 €

Wannes Cappelle is frontman/zanger, songschrijver en stuwende
kracht van muziekgroep Het Zesde
Metaal.

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

Held op sokken
Geefplein Sint-Andries

Zaterdag 14 oktober | vanaf 12 uur |
gratis

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

Spirit of Django

Zaterdag 18 november | 20 uur | 8-10 €

Als ode aan de jazzlegende Django
Reinhardt brengt Frederic Evrard
(La Femme Belge) de beste gipsy
swing uit de streek naar het coStA.

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

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

Zondag 15 oktober | 15 uur | 10-12 € |
matinee met taart en koffie

Pascale Platel confereert over haar
ontgroening in de manhaftige
grootstad Gent en draait tussendoor een plaatje uit de soundtrack
van haar jeugd.

cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be

Warme Boekenavond
met Peter De Graef

Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Onze literaire huisgenoot DE DAGEN
organiseert in het coStA een Warme
Boekenavond, waarbij het leesleven van een auteur of bekende lezer centraal staat.

Sluitingsdagen
Woensdag 1 november
Zaterdag 11 november
van zaterdag 23 december tot en
met maandag 8 januari 2018

Donderdag 26 oktober | 20 uur | gratis

Pascale Platel

BASTENIE

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

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

Elke tweede zaterdag van de maand
is er een geefplein onder de Hangar
van het coStA. Het draait om solidariteit, delen en hergebruiken. Een
gezellige markt waarop je je porte- Op stap met het coStA – Breda
feuille thuis mag laten.
Zaterdag 25 november | 9 uur | 8 €
Ticketverkoop start op 24 oktober,
enkel balieverkoop.
Pascale Platels TET talk

Hoe overleef ik mijn omgeving

in Hoboken

NV

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

www.deBlauweHond.be

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79
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Internationale filmproductie toont
kostuums ‘Sint-Andries Herleeft!’

Ondernemerskamp jonge modeontwerpers
Onze wijk en jonge modelabels zijn
strak met mekaar verbonden. Tal
van modelabels zijn hier gevestigd,
dikwijls inclusief eigen winkel. Met
het fashion ondernemerskamp van
Junior Argonauts, ism. met Unizo,
Technopolis en Atelier Veritas, ging
men nog een stap verder.

Gedurende een week kregen zestien 14- tot 16-jarigen uit heel Vlaanderen en zelfs Nederland de kans te
worden ingewijd in de complexiteit
van de mode-industrie. Jeugdherberg Pulcinella, waar ze overnachtten, was hun hoofdkwartier.
Velen dromen van een eigen modehuis, of bescheidener, een eigen
label. Anita Evenepoel, docente
mode, textiel en juwelen aan de
modeacademie, begeleidde het
kamp. Ze triggerde hun creativiteit,
maar liet hen tevens een financieel
plan plus een marketing- en een
businessplan uitschrijven.
Robbe Lammerant, strateeg en
online marketeer, confronteerde
hen met de harde realiteit. Een modelabel vergt veel geld en energie:
kosten berekenen, de productie
begeleiden, vermarkten, verkopen
en zich publicitair op het voorplan
wringen tussen tal van anderen.
Hét hoogtepunt was de workshop met Jasna Rok, een autoriteit
op het gebied van Technologica

ONTBIJT

Nieuw
turnseizoen
bij De Hoop
Deelneemster Rosita Buls: “Ik word
in oktober 14 jaar. Ik ben graag creatief bezig en hou ontzettend veel van
mode en ontwerpen. Mijn motivatie
om mee te doen aan het J-Argonautskamp is dat ik altijd al hield van
ontwerpen en bezig zijn met mode.
Toen mijn mama een mail van Veritas ontving waar de aankondiging
van het J-Argonautskamp in stond,
was ik super enthousiast. Ik schreef
me in voor de wedstrijd en zo kon ik
meedoen aan dit geweldige kamp.”
Fashion, zoals neurologische sensoren die bewegende motieven en
beelden op kleding creëren.
De resultaten van dit kamp, met
kilokleding van de Kringloopwinkel als basis, werden op het einde
van de week tentoongesteld en
verkocht op het Bogaardeplein.
Meteen een sneak preview van de
modetrends over 10 jaar? (GS)

LUNCH

Kloosterstraat 110

KOFFIE

2000 Antwerpen

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN IN 2017
Wanneer
24 sep
25 sep
26 okt
28 okt
4-5 nov
6-7 dec
14 dec
19-20 dec

Aank.
15:00
10:00
10:00
9:00
14:00
12:30
12:00
13:30

Vertr.
TBA
19:00
18:00
18:00
17:00
13:00
20:00
13:00

Naam
Astor
Seven Seas Navigator
Magellan
Marco Polo
Braemar
Balmoral
Magellan
Black Watch

Rederij
Transocean Cruise Line
Regent Seven Seas Cruises
Cruise & Maritime
Cruise & Maritime
Fred Olsen Cruise Line
Fred Olsen Cruise Line
Cruise & Maritime
Fred Olsen Cruise Line

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

Turnkring De Hoop is weer een
nieuw seizoen gestart. De lessen
gaan door in de turnzaal van de
Musicaschool. Er is basisgymnastiek, turnen op muziek, toestelspringen, kleuterturnen en
air-track. Alles voor jongens en
meisjes van 2,5 jaar tot … Verdere
activiteiten: het jaarlijks turngala, het sinterklaasfeest, paaseieren rapen en een busreis. Er kan
nog steeds worden ingeschreven
bij Elvira Saerens 03/646.64.96
of elvira.saerens@outlook.be

Wijk4Love

De 2e editie van Wijk4Love startte
vorige maand met een dreigende
regenbui. Maar toen het feest eenmaal was begonnen, verdreven de
opstijgende liefde, de warmte en
het samenhorigheidsgevoel van de
wijk alle verdere regenwolken.
Muziek, volksspelen, kindervertellingen, optredens, de verkiezing
van Keizer en Keizerin van Sint-Andries, buffet en dans maakten er
één groot feest van. Een van de
hoogtepunten was de huwelijksceremonie die werd geleid door
pastoor Rudi Mannaerts en Slons
Dievanons. Tal van wijkbewoners
zwoeren hun trouw aan de wijk.
Anderen, die het vorig jaar reeds
hadden gedaan, mochten hun katoenen jubileum vieren. Keizer van
de 4e wijk voor dit jaar werd Kenny
Van Loock en Keizerin Katja Yip.
Hofnar werd Lief Vandervoort en
Ambassadrice Charissa Parassiadis.
(Guido Sanders)
© Paul Struyf

Mady De Bats, Erna Collijn, Wilfried Schul en Maria Van Kerkhove in het
voormalige Zuidstation: “Elk detail telt. En wachten, wachten, wachten.”
De belle-époquekostuums van de
heemkundige kring ‘Sint-Andries
Herleeft!’ zijn weer uit de kast gehaald. Nadat ze op het einde van het
vorige schooljaar hadden gediend
voor de statiefoto van de studenten
KLA (zie cover van ons vorige nummer) ter gelegenheid van chrysostomos (de laatste 100 dagen van de
laatstejaars van het middelbaar), zijn
ze ditmaal in leen gevraagd door de
Zwitserse regisseur Jeremy Fekete
die in opdracht van de televisiezender ARTE aan een film werkt met
als voorlopige titel ‘Cathedrals of
Steam’.

De film kadert in een reeks van vijf
afleveringen over de mooiste stations van Europa. In die reeks staat
Antwerpen-Centraal naast St. Pancras in Londen, Gare de Lyon in Parijs, Stazione Centrale in Milaan en
Nyugati pályaudvar in Budapest.
De films focussen op de majestueuze architectuur en het rijke verleden van deze spoorwegkathedralen, exponenten van de industriële
revolutie en kroongetuigen van de
belle époque van het begin van de
vorige eeuw.
Antwerpen-Centraal, dat door
de Brits-Amerikaanse nieuwssite
Mashable drie jaar geleden werd
uitgeroepen tot het mooiste station ter wereld, komt uitgebreid aan
bod. Ook regisseur Jeremy Fekete
vond het Centraal Station het meest
indrukwekkende in de reeks. Er
werden ook op Nieuw Zuid opnames gemaakt in de vroegere lokettenzaal van het goederenstation
van Antwerpen- Zuid waar nu de
Bank van Breda is gevestigd. Drie
leden van het Semini-genootschap
figureerden er in belle-époquekostuums. Onverwachts gebombardeerd tot internationale filmsterren, vonden ze het een boeiende
ervaring. Over het meest opvallende aspect daarvan waren ze het
roerend eens: “Elke scène moest
10 maal worden overgedaan. Om
amper 30 meter over een galerij
te stappen telde elk detail. Alles
moest heel precies gebeuren. Geconcentreerd stappen, niet te rap,
niet te traag, overdrijven in je be-

wegingen en tegelijk opletten voor
elke hindernis. En wachten, wachten, wachten.”
Maria Van Kerkhove, dochter
van een voormalig NMBS-directeur,
treedt hen volmondig bij: “In het
Centraal Station werd een interview van me afgenomen. Halverwege werd er plots gestopt en het
moest worden overgedaan: er zat
een zweetdruppel op m’n voorhoofd! Ikzelf had het niet gemerkt.
Een andere scène moest worden
herdaan, want van een uniform
op een paspop op de achtergrond
bleek de broek niet volledig dicht.”

“Geconcentreerd
stappen, niet te
rap, niet te traag,
overdrijven in je
bewegingen en tegelijk
opletten voor elke
hindernis.”
De Frans-Duits-Antwerpse filmploeg maakte ook opnamen in de
Zoo, het Red Star Line Museum
en op andere bekende plekken en
verborgen parels in het Antwerpse. Historische locomotieven en
treinwagons werden gefilmd in het
Stoomcentrum Maldegem. Waarschijnlijk zal de reeks van 5 afleveringen in het voorjaar 2018 te zien
zijn op ARTE en op andere (Europese) televisiezenders. Het is een
productie van YUZU Productions
uit Parijs, in samenwerking met lokale partners. In Antwerpen is dit
Associate Directors uit Borgerhout,
de producent van o.a. de docufilm
‘Carnotstraat 17’ over diverse migrantenfamilies in het appartementsgebouw boven de voormalige Cinema Rubens. Een trailer van
de reeks is nu al te bekijken op de
website vimeo.com/185017275. (GS)
Heeft je vereniging iets te melden?
Volgend nummer verschijnt
15 december 2017.
Graag voor 15 november 2017.

8

WIJKBEWONERS VAN TOEN
Een brievenbesteller die uit
de dood is opgestaan? Ja, ze
woonde in onze wijk. Eerst in
de Witten Griffoen, nadien in
de Pachtstraat. Haar bijnaam
was Mie Trottinet.
Celina Hannes werkte voor de post
en bestelde 26 jaar lang telegrammen. Op een dag kwam
haar zoontje thuis
met een ‘trottinet’, nu
‘autoped’ of ‘step’ genoemd, gekregen van
een vrouw die oude
spullen
verzamelde.
Celina begreep meteen
de mogelijkheden ervan en ’s anderendaags
zag iedereen haar met
haar telegrammen door
de wijk snorren. Haar
bijnaam ‘Mie Trottinet’
was geboren.
Op een dag – het
moet rond 1960 zijn geweest – bestelt ze in een café aan de Zuiderdokken een frisse pint. De kelner is
afgeleid en in de verwarring zet hij
haar een whisky voor. Het gezegde
indachtig ‘Het is betaald, ’t moet
op!’ of té gehaast, drinkt ze té snel
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het glas leeg en ze sukkelt verderop
met haar ‘trottinet’ in de toen nog
niet gedempte Zuiderdokken.
Hulpdiensten halen haar onderkoeld en bewegingsloos uit het
water en brengen haar naar het
Sint-Elisabethziekenhuis in de
Leopoldstaat, waar ze in een zwart
rouwkleed op de blauwe steen van
het mortuarium wordt gelegd.
24 uur later ontwaakt ze uit
haar coma en ze vlucht het dodenhuis uit, recht naar
apotheker Lescrinier
in de Nationalestraat.
Grootvader Lescrinier,
de grootvader dus van
de huidige apotheker
Theo, vangt haar als
eerste op en brengt
haar meteen terug naar
het ziekenhuis voor
verdere verzorging.
Het verhaal deed
natuurlijk snel de ronde en Mie Trottinet
werd een lokale heldin.
Jarenlang reed ze mee
in de folklorestoeten van de wijk,
niet op haar ‘trottinet’, maar gezeten naast Hector De Groote (met
een grote sombrero op z’n hoofd)
in zijn oldtimer. Celina Hannes
overleed officieel in 1991.
(GS)

KOKEN OP KOT
Tibeau Depypere
(20 jaar) studeert
Event- en Projectmanagement aan
de Karel de Grote
Hogeschool,
campus Groenplaats. Hij woont
in Beringen, maar zit op kot in de
Lange Riddersstraat. Tibeau houdt
van het studentenleven en heeft
dan ook het ideale recept gevonden tegen een kater: een lekkere,
maar vooral gezonde hamburger.

mer in schijfjes en de rode ui in kleine ringen. Snijd het ronde broodje
in tweeën en verwarm de delen
kort in een voorverwarmde oven
van 180°, als het vlees bijna klaar
is. Neem het hamburgerbroodje
en smeer de twee helften met ketchup in. Vul het vervolgens met het
rundvlees en daarna met de cheddarkaas, de guacamole en de helft
van de groentjes. Schik de overige
helft naast de hamburger op een
bord. Voeg tot slot eventueel wat
vinaigrette toe aan het slaatje.

Ingrediënten (voor 1 persoon):
1 rundshamburger, 1 vers rond
broodje, 1 plakje cheddarkaas, 2
avocado’s, 1 rode ui, 1 krop sla, 3
eetlepels olijfolie, ketchup, 2 tomaten, 2 wortels, een halve komkommer en 1 limoen. Extra: vinaigrette
voor het slaatje.
Bereiding: Snijd de avocado’s
in tweeën, haal het vruchtvlees
eruit en plet het tot moes. Kruid
met peper en zout, en voeg het limoensap toe om de guacamole een
extra frisse ‘touch’ te geven. Zet de
guacamole vervolgens even in de
koelkast. Bak daarna het vlees in
wat olijfolie en kruid het met peper en zout. Maak ondertussen de
groentjes schoon. Rasp de wortels,
snijd de tomaten en de komkom-

Favoriete radiozender: Studio
Brussel
Favoriet muziekgenre: rock
Beste film: ‘Mr. Nobody’, geregisseerd door Jaco Van Dormael
Knapste actrice: Margot Robbie
Lievelingsboek: ‘The Little Black
Songbook’ van The Beatles
Sport: zwemmen
Hobby: muziek maken met mijn
band ‘The Barstool Prophets’
Favoriete vakantiebestemming:
Italië en Gran Canaria
(Lisa Goethuysen)

lerijen in de straat waardoor ze nog
meer bruist dan ooit.
Onder de noemer ‘Kloosterfest’
trekt de meest verrassende straat
van Antwerpen alle registers open
en dat zal ’t Stad geweten hebben.
De winkels van de Kloosterstraat
Haal die agenda boven en noteer
alvast zondag 8 oktober! De meest zetten hun deuren wagenwijd open
verrassende straat van Antwerpen voor jou! Kom vanaf 11 u. genieten
feest en daar moet jij absoluut bij van een heerlijk ontbijt onder de
zalige tonen van live jazzmuziek,
zijn!
Na de antiek-, vintage- en bro- neus rond in onze shops of ontspan
cantezaken kwamen verrassende je bij een glas in een van onze vele
concept en fashion stores, stijlvolle horecazaken. ‘Kloosterfest’ is er
interieurzaken en verschillende ga- voor jou en zorgt ervoor dat je een

Feest op 8 oktober

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?

Kom er eens over praten bij: ‘De
DE OPEN DEUR,
waar iemand
naar jou luistert
Nu ook wandelgesprekken bij Luisterhuis
Open
Deur’
Gratis, anoniem, zonder afspraak, iedereen welkom !
Problemen horen bij het leven.
Perfectie bestaat niet. Een luisterend oor bij familie of vrienden, in
het verenigingsleven of zelfs aan
de cafétoog kan soms al troostend
of verhelderend zijn. Maar als dat
niet lukt, als dat onvoldoende is
of als men liever z’n problemen in
anonimiteit bespreekt, is er ‘De Open
Deur’ in de Pelgrimstraat 27.

Mensen die aan een babbel toe zijn,
kunnen terecht bij ‘De Open Deur’,
een pluralistische organisatie waar
iedereen welkom is, ongeacht zijn
of haar godsdienstige, filosofische
of politieke overtuiging. Het is een
door de overheid erkende autonome vrijwilligerswerking. Al sinds
1975 biedt vzw De Open Deur een
luisterend oor aan al wie langskomt.
In de Pelgrimstraat 27 zijn van
maandag t.e.m. zaterdag van 14 tot
18 u. vrijwilligers aanwezig met tijd
en aandacht om te luisteren, donderdags zelfs tot 21 u. Iedereen die
op een bepaald moment behoefte
heeft aan een gesprek van mens
tot mens, is welkom en dit zonder
afspraak. De gesprekken vinden in
alle discretie één op één plaats in
een vertrouwelijke, huiselijke sfeer
en zijn anoniem en gratis.
Alle thema’s kunnen aan bod komen: eenzaamheid, angst, verdriet,
ziekte, rouw, verslaving, relatiepro-

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be
03 233 62 73

Op zaterdag 14 oktober, om 18 u. stipt,
maakt Nabilla Ait Daoud, schepen
voor Jeugd, Kinderopvang, Leefmilieu en Dierenwelzijn een buurtmaaltijd
klaar in het coStA. Alle buurtbewoners
die graag eens nieuwe mensen willen
leren kennen of die zin hebben om samen met mensen uit de buurt te eten,
zijn welkom op deze buurtmaaltijd.
Reserveren in het coStA. Prijs: 8 euro
voor een volledige maaltijd.

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

ste aanleg de voorlopige constructie of het delven van een heel grote
en diepe put, een Operaput.
Aan ons concertgebouw gelegen dus en ‘t kan er zelfs helemaal
in. Na de verbanning van Peter
Benoit naar zijn eiland in de Harmonie anno 1953 en de afvoer van
de lelijke, maar toen zeer nuttige,
33-jarige IJzeren Brug naar een of
ander ontwikkelingsland, is hij
de veruiterlijking van de daadwerkelijke aanpak van de echte
vernieuwing. De put, die nadien
natuurlijk overdekt wordt, zal dan
huisvesting verlenen aan een ongebreideld mobiliteitsnetwerk en
dus aan verbeteringen: een waaier
van spoorverkeer en doorgaand
autoverkeer, alles liefst elektrisch
aangedreven. Zo midden in ’t stad
weten we in de toekomst zo direct
niet meer waar naartoe met onze
uitstoot in onze lage-emissiezone.
En wat moet Sint-Andries van
langsom meer verwerken? De verkeersoverlast natuurlijk, niet zo
direct van bussen of trams, maar

werkdagen van een
14 totnatuurlijk
18u, ook op zaterdag,
donderdag tot 21u
blemen en/of familialeAlle
problemen,
antidepressivum:
uit
een verleden dat je niet los
onderzoek blijkt dat het een polaat, tobben over de toesitief effect kan hebben op de
komst, onzekerheid …
stemming en de gedachten. PoJe hart luchten kan wonsitieve gevoelens worden verderen doen en het hoeft niet
sterkt en tobben en angst nealtijd kommer en kwel te zijn: ook men af. Bovendien
is het goed voor
deopendeur@skynet.be
goed nieuws kan worden gedeeld.
de gezondheid en de parkomgeving
heeft een rustgevend effect.
Zo’n wandelgesprek duurt maxiVrijwilligers met gerichte opleiding
‘De Open Deur’ werkt met een team maal 1 uur, maar dit hoeft niet.
van 25 vrijwilligers die voor hun Onderweg kan halt gehouden worden om op een bank te verpozen.
luistertaak een opleiding kregen.
We bieden geen pasklare ant- Voor een wandelgesprek is een afwoorden of therapie, noch juri- spraak nodig (tijdens de permanendisch advies of materiële hulp. Wel tie-uren of telefonisch). Er wordt
denken en leven we mee met de dan bekeken welke van de locaties
bezoeker en geven een duwtje in de het geschiktst is, zodat datum, uur
rug. We verwijzen ook door naar ge- en plaats kunnen worden vastgespecialiseerde organisaties. Tijdens legd. (BR)
de permanentie-uren zijn steeds 2
medewerkers ter beschikking.
Meer Info
Er worden nu ook wandelge- De Open Deur vzw, Pelgrimstraat 27
sprekken aangeboden. Je kan sa- 2000 Antwerpen. Open: van maanmen met een medewerker een dag t.e.m. zaterdag van 14 tot 18 u.,
wandeling maken in een van de donderdags tot 21 u. Tel.: 03 233 62
Antwerpse parken, terwijl er wordt 73. e-mail: deopendeur@skynet.be
geluisterd naar je verhaal. De cliënt website: www.deopendeur.be
staat centraal en beslist zelf over De werkingskosten van ‘De Open
het verloop van het gesprek. Ook Deur’ worden jaarlijks gesubsidide wandelgesprekken zijn gratis en eerd door de Vlaamse overheid,
vinden plaats in alle vertrouwelijk- dienst Welzijn en Samenleving,
heid.
maar hiermee kunnen alle uitgaven
niet worden gedekt. Alle bijkomende steun is welkom en sponsoren
Natuurlijk antidepressivum
Praten gaat soms makkelijker tij- kan op bankrekening nr. BE20 7895
dens het wandelen. Wandelen is ook 3508 4956.

Nabilla kookt
buurtmaaltijd

Zo had het ook gekund … Jean Dekkers
Al bij al, lieve buren, zijn we hier
in Sint-Andries met de echte knip
van de Knip ’s nachts nog heel
goed weg gekomen. We hebben er
helemaal niets van gehoord. Het
‘geknip’ in onze kaaimuren is op
dat niveau wel andere koek. Maar
ervan af ? Nee, dat zijn we nog lang
niet. ’s Morgens trouwens was de
confrontatie al virieler. De centrale as, onze hoofdstraat dus, was
al behoorlijk volgelopen en langs
onze stroom stonden we stil of
toch zo goed als. Op beide fronten
is er vanaf nu wel ‘iets’ te horen
en ten koste van de pas ingestelde
gesaneerde zones nu opnieuw ook
‘iets’ meer te snuiven.
Wat is die Knip eigenlijk? De
Knip is de kortstondige, amper anderhalf jaar durende, nauwkeurig
geplande en degelijk uitgevoerde
scheiding van Noord en Zuid. Wij,
met onze ludieke pastoor en ons
Quartier National, zijn ’t Zuid en
zij, met de bussen en de Konijnenpijp, het Noord. Maar de Knip is
toch nog zoveel meer. Hij is in eer-

ongelooflijke zondag beleeft en de
gehele Kloosterstraat herontdekt.
Extra eyecatchers op ‘Kloosterfest’ zijn zonder twijfel de Peugeots
van de Belgische oldtimer club en
de kinderanimatie. Kuieren langs
een autovrije Kloosterstraat, neuzen in een van de shops of ontspannen in een van de horecazaken? Met
‘Kloosterfest’ laat de straat zich van
haar meest veelzijdige kant zien.
Curieus? Bezoek, volg & like: instagram: Kloosterstraat_antwerpen
| facebook: Kloosterstraat Antwerpen | www.Kloosterstraat.com

van al dat andere gemotoriseerde
verkeer. In onze onlangs terdege
en zelfs tweemaal heraangelegde
centrale doorgangsweg – de tweede
keer gewoon in beton gegoten – davert
het overdadig, maar
wel met aanzienlijk
minder fietsen. Was
dat de bedoeling misschien? Om de tweewielers zeker geen
gescheiden strook te
geven en ze tot grote ergernis van de
‘Antennekens’ naar
de trottoirs te verdrijven? Enkele tijd terug hoorde
ik een fietser opperen dat hij zijn
‘pneus’ eraf ging strippen om dan
tenminste in de tramsporen te
kunnen rijden en er niet meer hoeven over te vallen … Die wacht natuurlijk op de veilige alternatieve
weg van het comité. Met verplaatsing van onze neringdoeners inbegrepen?

Op de Sint-Michielskaai is het
zo mogelijk nog erger gesteld,
maar momenteel dan ook weer
niet. In combinatie met de ‘metaalbonken’, de zandzuigers en de
ontploffingen, nodig voor de ingezette versteviging
van de kaaimuren,
valt het toenemend
gedonder over de betonnen, maar sterk
het geluid benadrukkende klinkers
– voorlopig althans –
nog mee.
En wat gezegd
van de aanloop naar
de Knip? Uit onze
herinneringen putten we, hier op ’t
Zuid, dat het al onze
tweede Knip is. Wie heeft nog
weet van het festival van de Burgemeesters? Die van ons natuurlijk, die van Hasselt, die van Oostende (de enige overgeblevene) en
de partijvoorzitter. In latere tijden
zijn ze alle vier eens president van
hun vereniging geweest. De eerstgenoemde is nu CEO van een ultra
sportief ingestelde organisatie

KU Leuven Antwerpen
graveert gratis je fiets
Op donderdag 12 oktober van 8 u. tot
11 u. organiseert de Studentenvoorziening zijn jaarlijkse fietsactie op
Campus Sint-Andries om studenten
veiliger en hoffelijker door het verkeer te loodsen. De ruim gevulde
fietsenstalling in de kelder van de
campus zorgt voor minder foutparkeren. Studentenfietsen krijgen een
gratis onderhoudsbeurt. Fietsen
van buurtbewoners worden gratis
gegraveerd om ze bij diefstal makkelijker terug te vinden.
(den Antwerp is dat toch ook), de
tweede is spijtig genoeg niet meer
en de vierde is geleerde geworden.
De derde is dat in bijverdienste
eveneens. Juist! De Teletubbies!
Ze staan zelfs gegoogeld met ruzie
in Het Nieuwsblad. De opper-Tubbie, die uit ‘de’ Limburg, vergastte de Antwerpse goegemeente op
een heuse straat-BBQ. Met echt
‘vlezeke’ en een tap, schijnbaar
rechtstreeks vanuit de Boomgaardcentrale. Een regelrechte
voorbereiding op de tegenwoordige butcher store aldaar, maar dat
wist men toen nog niet.
De Knip is ons droog door de
strot geduwd en zonder ‘njam
njam’. Waarom kon er nu eens niet
getrakteerd worden op een laagje
fluisterasfalt of zo, voor op het beton langs de kaaien? Een ‘dunneke’
was misschien al oorstrelend genoeg geweest …
Weerman Frank indachtig: nog
even op de tanden bijten, de harde noten kraken en de zure appel
doorslikken. En de boer? Hij ploegt
voort, maar deze keer zonder ruggensteuntje van de Teletubbies.
Spijtig!

