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Het is ondertussen al vele jaren
een traditie dat de laatste
zondag van de grote vakantie
de hele binnenstad cultuur
ademt: het is weer cultuurmarkt!
Van Meir tot Steenplein en van
Veemarkt tot Sint-Andriesplaats. Meer dan honderdduizend mensen snuisteren
kraampjes af, zoekend naar
folders, gadgets en inspiratie.

Nieuw dit jaar was dat de Sint-Andriesplaats ook een locatie was op de cultuurmarkt. De integratie van de Antwerpse cultuurcentra, bibliotheken en cultuurantennes vroeg
om een gemeenschappelijke stand. Beleidsmatig wordt er
al nauw samengewerkt, nu wordt er stilaan op operationeel vlak bekeken hoe we elkaar kunnen versterken en de
burger beter kunnen dienen. Camping coStA was daar een
belangrijke stap in.
Ons aanbod aan de man brengen, vertellen wie we zijn en
waar we voor staan, dat is waarom een dergelijk evenement voor cultuurhuizen zo belangrijk is. En als we het
ook nog eens gezellig willen maken, enkele bevoorrechte
partners vragen om mee op de kar te springen en een paar
goede artiesten uitnodigen, dan heb je een recept dat
werkt.
Camping coStA werd een plein met animatie, optredens,
informatie, A-kaarten, af en toe regen, maar gelukkig ook
veel zon. Waar je elders op de cultuurmarkt over de koppen moest lopen, kon je hier in een strandstoel genieten
van een cocktail en goede muziek. Er was een poëtisch
kapsalon waar je haar werd gepimpt terwijl je bijzondere
gedichten te horen kreeg. Er was Karel Vingerhoets die
vanop de Groenplaats begon te vertellen over Wannes van
de Velde en Sint-Andries, en zo al wandelend de belangstellenden naar camping coStA bracht. Er waren een paardentram, een racebob, gocarts enz. om mensen te vervoeren. Er waren optredens van Axl Peleman, Roy Aernouts,
Frappant en veel meer. Een zandbakcontainer, plooicaravans, schmink, tattoo’s, initiaties, vertellingen, … Voor ieder
wat wils.
Het decor sprak voor zich: een camping. We zetten 10 fleurige caravans op het plein waarin of waarrond de activiteiten doorgingen. Cocktails deden de regen vergeten, parasols waren er voor wie te weinig cocktails dronk. Onze centrale balie mocht heel wat volk ontvangen. Want daar doen
we het uiteindelijk voor. Wie wau kon info krijgen over de

cultuurcentra, de bibliotheken of cultuurantennes, maar
ook over de werking van Liefhebber, Vila Cabral of de Arenberg. In plaats van wildweg flyers te verspreiden, deelden
we onze brochures uit aan wie echt geïnteresseerd was.
Het centrale thema van de cultuurmarkt was ecologie, en
door o.a. het drukwerk te beperken, droegen ook wij ons
steentje bij. Er werden uiteindelijk ook heel wat tickets verkocht voor de verschillende partners, wat uiteraard een opsteker is. Het valt nog verder af te wachten of onze bezoekers ook de weg naar onze activiteiten vinden.
Camping coStA was dus een samenwerking van enkele
partners. De bedoeling was op een aangename manier onze werking en activiteiten voor te stellen. We maakten er
een gezellig pleinfeest van en de reacties waren positief.
Camping coStA was voor ons een thuismatch. Dat impliceerde veel werk, maar ook een grote toeleiding naar ons
centrum. Natuurlijk was dit voor coStA een ideale start
van het nieuwe cultuurseizoen. Vele mensen leerden ons
nu pas kennen. We hebben extra ambassadeurs (mensen
die thuis of op het werk af en toe een affiche willen ophangen), nieuwe mensen die onze brochure willen ontvangen,
en we hebben heel wat tickets verkocht. Een geslaagde
dag dus.
Waar het eigenlijk om draait, zijn de burgers, wij allemaal
dus. Door initiatieven als camping coStA willen we niet
zorgen voor lawaaihinder of andere overlast, maar wel onze deuren openzetten en iedereen uitnodigen om eens
langs te komen. Cultuur in Antwerpen is cultuur voor ‘A’!
Net zoals deze dag en deze samenwerking zoeken we hoe
we een meerwaarde kunnen leveren. Camping coStA was
ook voor ons een leerrijke ervaring: we zetten een stap
dichter naar onze collega’s, onze klanten en de hele sector.
Enkel door actief mee te werken aan deze evenementen
kan je jezelf blijven in vraag stellen en verrijken. Of we dan
ook goed bezig zijn… We zitten alleszins in de lift … naar
boven!
Kristof Wouters
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Rapper Sint-Andries

Op stap, op de trapper of rapper
De (zomer)vakantie is
weer voorbij. Reizende
Sint-Andriezenaren komen
terug thuis, (dagjes)toeristen, van backpackers van
de jeugdberg tot passagiers van de cruiseschepen, verdwijnen stilaan uit
het straatbeeld en de
kinderen zitten alweer op
de schoolbanken. Het
leven gaat weer zijn
gewone gang in SintAndries.

Ook de Stuurgroep gaat opnieuw aan de slag. Na
een welverdiende vakantie is onze bewonersgroep
weer klaar om het reilen en zeilen in onze buurt
mee te sturen. Op de eerstvolgende Stuurgroepvergadering op 28 september buigen we ons over de
mobiliteit. Net als destijds over de Scheldekaaien,
worden nu tafelgesprekken georganiseerd om samen na te denken hoe we de mobiliteit in onze
Stad kunnen aanpakken. Met het nieuwe Masterplan Mobiliteit Antwerpen staan ook in deze kant
van de Stad heel wat wijzigingen op het programma. Dat het verkeer in onze wijk een sterke impact
heeft op de leefbaarheid, hoeven we jullie niet te
vertellen. Dagelijks zijn er conflicten of fricties tussen de verschillende gebruikers van de publieke
ruimte, die elkaar op verschillende momenten en
plaatsen kruisen – stappers, trappers en zij die rapper gaan, de automobilisten en gebruikers van het
openbaar vervoer. De meesten van ons nemen,
naargelang de verplaatsing en het weer, afwisselend één van deze gedaanten aan. Het ene moment
ga je te voet, dan weer met de fiets of op meer wielen.
Hoe kunnen we al deze gebruikers zo veilig en goed
mogelijk samen een plaats geven in de straat? Over
deze vraag willen ons met de Stuurgroep buigen,

samen met Antwerpen Aan ‘t Woord en de Stad
Antwerpen. We roepen alle bewoners op om mee te
komen praten in een open dialoog over Mijn Mobiliteit.
De tafelgesprekken over de heraanleg van de Scheldekaaien lokten meer dan 800 Antwerpenaren. Kan
iedereen zich dan terugvinden in het resultaat?
Wellicht niet, maar bij participatie en inspraak gaat
het erom dat iedereen wat water bij de wijn moet
doen om uiteindelijk een compromis te bekomen
dat gedragen wordt door alle actoren en toch ook
het resultaat is van de vele, soms uiteenlopende
wensen van de bewoners van deze stad. Zorg dus
dat je erbij bent op 28 september wanneer het ook
over jouw mobiliteit gaat.
Intussen raken meer en meer mensen vertrouwd
met het fietsendelen van Velo, dat verschillende
verdeelplaatsen heeft in onze wijk. Het feit dat de
hele binnenstad nu zone 30 is geworden, is voor vele automobilisten nog niet duidelijk, maar dat komt
hopelijk vlug.
Een ander aspect van mobiliteit is de aanleg van de
straten en op dat vlak gebeurt er op dit moment
heel wat in Sint-Andries. De Sleutelstraat is binnenkort klaar en dan zijn de straten rond het Bogaardeplein en de nieuwe jeugdherberg aan de beurt. Het

is nog even doorbijten voor de bewoners na al de
recente grote bouwprojecten in de buurt. Stilstaan
is achteruitgaan, wordt gezegd en deze straten waren echt lappendekens van klinkers en asfalt. Een
Stad is bovendien constant in beweging. Wij gaan
er van uit dat de werken vlot zullen vorderen en
durven nu al uitkijken naar de oplevering van deze
nieuwe aangename en rustige straten.

Stuurgroepvergadering over Mobiliteit: 28 september, 20 u, CoStA
Nico & Ann

Doemscenario voor Nationalestraat is reëel
Volgens een persbericht
van Unizo daalde de
omzet van de helft van de
typische modewinkels
tijdens de vakantieperiode met 10% vergeleken
met vorig jaar.
Het regenweer in juli
fnuikte de zomerkoopjes.
Een aantal handelaren
die ik aansprak, zeggen
mij echter dat het veel
erger is.

Sommigen zagen, naar eigen zeggen, hun omzet
met meer dan de helft dalen. Ook de reguliere nering, zoals slagers en bakkers, krantenverkopers, designwinkels en horecazaken klagen steen en been.
In de omgeving van de Nationalestraat, de Antwerpse modebuurt bij uitstek, heerst grote ongerustheid over deze dalende verkoopcijfers. Straks
starten immers de lang verwachte, noodzakelijke
structuurwerken in de Nationalestraat, die een jaar
zullen duren. Daarom vrezen de handelaars dat ze
deze tegenslag niet meer kunnen goedmaken omdat – door de geplande heraanleg van de straat en
omgeving – de omzet sowieso zal blijven dalen.

Faillissementen
“Wie geen financiële reserve heeft opgebouwd, zal
het zeer moeilijk krijgen. De kans dat er een aantal
faillissementen zullen uit voortvloeien, is vrij reëel,”
zegt toenmalig voorzitter van Unizo Stad, Ivo Nicolay. Hij verwijst naar de drama's die zich hebben afgespeeld tijdens de heraanleg van de leien op het
Zuid, waar meer dan 20% van de handelszaken de
deuren moest sluiten. Hoewel deze werken al enkele jaren zijn afgerond, kan je de gevolgen nog steeds
zien. De Mechelsesteenweg tussen de Nationale
Bank en de Verdussenstraat vertoont duidelijke
sporen van verval door de leegstand van handelspanden die niet meer onderhouden worden.

Wanhoopspoging
Het is er zo erg dat de Antwerpse schepen voor Economie, Robert Voorhamme (S.pa), heeft ingegrepen
door een project op te zetten in samenwerking met
het Stedelijk Instituut voor Kunsten en Ambachten.
Sterke beelden moeten de aandacht van voorbijgangers trekken en de ruimtes promoten. Het doel
is om sneller en makkelijker een goede overnemer
te vinden met een activiteit die past binnen de
commerciële mix van de winkelbuurt: “Een wanhoopspoging,” zegt Nicolay nog: “De handelaars die
De Gazet van Sint-Andries is een uitgave
van de Stuurgroep Sint-Andries met
bijdragen van de wijkbewoners. Met deze
gazet wil de redactie de Sint-Andriezenaren 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.
Redactie en medewerkers: Ann Mares,
Paul Struyf, Jos Thijs, Ilse Van Mol, Nico
Volckeryck, Leo De Ley, Pierre Van den
Berghe, Danny Degroote, Kristof Wouters.
Foto’s: Jos Thijs, Leo De Ley, Peter Cuypers,
Paul Struyf.
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Kom naar ons open wijkforum!
De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in coStA op:
• woensdagen 28 september, 26 oktober, 30
november, 20 u. In december is er geen
Stuurgroep.
Vooraf, om 19 u, is er nog de vergadering van
Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

zijn vertrokken, zie je daar nooit meer terug!”

de jeugdherberg is – ondanks de vele beloftes vanuit het district – nog steeds een bouwwerf en de
confuse omleidingen voor het autoverkeer door de
Doemscenario
Dat er dringend moderniseringswerken nodig zijn, kleine straatjes van Sint-Andries beginnen heel wat
betwist niemand. De Nationalestraat komt regel- bewoners in de wijk behoorlijk op de zenuwen te
matig in het nieuws omwille van grondverzakkin- werken.
gen en vooral voor fietsers is het er levensgevaarlijk.
De grote plassen water aan de tram- en bushaltes Kwaad bloed
zijn een vloek voor gebruikers van het openbaar En zo komt het dat er stilaan bij de handelaars en
vervoer en de voetpaden een ware ramp voor rol- de bewoners onderdrukte woede en frustratie is
stoelgebruikers en kinderwagens. Pleintjes en ontstaan. Men vreest dat het District Antwerpen,
plantsoenen schreeuwen om een opknapbeurt en dat verantwoordelijk is voor de heraanleg van de
de verouderde rioleringen lopen vaak over, zodat de wijk, helemaal niet is staat is de gemaakte afsprastraat soms stinkt.”Er is dus veel goodwill en begrip ken met de buurt na te komen. Die afspraak bebij de handelaren van Sint-Andries omdat men be- stond er in de eerste plaats in dat de werken die de
seft dat na de heraanleg de zon weer zal schijnen. verschillende nutsbedrijven uitvoeren, zouden geDoor haar centrale ligging kan de Nationalestraat coördineerd worden. Het is duidelijk dat dit niet het
wel wat miserie aan. Maar dan moeten de werken geval is. De onprofessionele aanpak zet dus heel
in ieder geval beter gecoördineerd worden, anders wat kwaad bloed en zorgt voor grote ongerustheid
voorzie ik een doemscenario met talrijke falingen, in de wijk. Ondertussen tracht de Stuurgroep van
verkrotting en verval.” aldus Unizo Stad.
Sint-Andries wat meer duidelijkheid van het Districtsbestuur te verkrijgen. Daarover meer in het decembernummer van deze wijkkrant.
Sleutelstaat
(ldl)
“Eigenlijk vragen we niet veel aan het district, we
begrijpen best dat men de
boel moet opengooien om
het voor de toekomst beter
te maken,” zegt een boze
krantenverkoper uit de
Sleutelstaat die aan den lijve ondervindt wat een ongecoördineerd beleid veroorzaakt. Zijn omzet is met
meer dan 40 % gedaald. Je
kan de man moeilijk ongelijk geven. De heraanleg
van de Sleutelstaat begon
in juni en is nu midden
september nog steeds niet
De Sleutelstraat gefotografeerd op 11 september 2011
afgerond. Het pleintje voor
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Contacteer Ilse Van Mol
Gsm 0496 55 76 05 | Tel. 03 288 62 69
kurt.beckers@telenet.be
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De volgende krant nr. 75 verschijnt in december 2011. Artikels en aankondigingen binnensturen voor 1 december bij:
paul_struyf@skynet.be
Verenigingen die hun activiteiten van januari,
februari en maart willen aankondigen, kunnen die sturen naar:
paul_struyf@skynet.be
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Bewoners uit Sint-Andries

Jacques vertelt

Jacques De Coninck is in 1934 geboren in de Kloosterstraat.
Vanuit de woonkamer van zijn appartement op Linkeroever
heeft hij een prachtig zicht op de rede en op onze wijk. Jacques
vertelt wat hij als kind en jongere meemaakte in Sint-Andries.
In de gazet van december vertelt hij over het sociale leven dat
hij mocht meemaken als gasopmeter en -ontvanger van de
gasmaatschappij. In de gazet van maart vertelt hij alles over
de beroemde basketbalploeg van de Sint-Andriesplaats in de
periode 1948-1966.

FAUSTO COPPI IN DE LANGE VLIERSTRAAT

Jacques (77) groeide op in de zeer
dicht bevolkte Parochie van Miserie in een pand achter de toenmalige Cinema Zuidpool tegenover
café Heilig Huisken. Zijn ouders
waren ooit uitbaters van dat café.
Ze hadden ook een kruidenierswinkel en later café Springtime,
waar nu de Chocolat gevestigd is.
Het meest beroemde café was café De Regenboog. Eerst namen de

mensen in het badhuis op de hoek van de Prekersstraat en Pachtstraat een bad en kwamen dan proper gewassen kaarten in De Regenboog. En praten
en vanalles vertellen. De moto’s en vrachtwagens
van de gendarmerie stonden geparkeerd in de
vroegere Prekerskazerne waar nu de sociale woningen gebouwd zijn. Die gendarmen kwamen ook
pinten pakken in die café’s. Dat was handig. Als het
koers was, zorgden de ‘motards’ ervoor dat de mensen van de Kloosterstraat de koers konden volgen
vanop een ‘volgcamion’ van een vishandelaar uit
de Riemstraat, zodat coureur Wuytack uit de Kloosterstraat ook onderweg op supporters kon rekenen.
De filmzalen brachten steeds veel volk bijeen.
Dinsdags en zaterdags mochten kinderen en jongeren voor een habbekrats 2 filmen gaan zien in
de Zuidpool. Wanneer Tino Rossi in beeld kwam,
begonnen de jongeren met de klapstoelen te kabalen. Het licht ging aan, de zaal werd dan ontruimd en als straf was de zaal gesloten voor 2 weken. Diezelfde sfeerbeelden vind je terug in de film

Paradiso met Philippe Noiret in de hoofdrol. Wanneer we iets ouder waren, was de Kinox in de Nationalestraat de verzamelplek om er met uw lief
te gaan vrijen.
De halfvastenfeesten en de Antwerpse Kermis
duurden steeds verscheidene dagen. Er waren de
halfvastenploegen waar het ganse jaar naartoe
werd gewerkt. Tijdens Antwerpen Kermis stond
de hele wijk op stelten en alle café’s draaiden op
volle toeren.
Er reed een tram door de Kloosterstraat. Er werd
dan een cent op de rails gelegd. Die werd plat gereden en het geldstuk was dubbel zo groot. François
Van Looveren was een beroepsrenner uit de Faemaploeg van Van Looy. Ter ere van hem werd er een
koers ingericht in Sint-Andries. We kregen geen
toelating en hielden dan maar zelf de tram tegen.
Halverwege de koers was het dan ‘ambras’, want de
politie kwam de koers stilleggen. In 1950 kwam
Fausto Coppi langs op de kermis in de Lange Vlierstraat. Ik was fier dat ik samen met hem op de foto
stond.
Als kind had ik een dubbel beeld van de oorlog. Als
bescherming tegen de V-bommen moesten we in
schuilkelders slapen. Die schuilkelders en op het
puin gaan spelen op ’t Zuid, vonden we plezant.
Toen mijn grootmoeder overleed als gevolg van de
bommen kreeg ik een ander beeld. We vluchtten
dan ook naar Blankenberge uit schrik voor die bommen. In Kloosterstraat 144 woonde Adel, een kameraadje van Joodse afkomst. Toen zijn familie door de
soldaten werd opgepakt was hij samen met mij aan
het spelen. Hij verstopte zich in de kast. Maar de
Duitsers bleven zoeken naar hem en hij werd uiteindelijk meegepakt. Ik heb akelige herrinneringen
aan de binnenkoer waar zich dat griezelverhaal afspeelde.
Zwemmen in de Zuiderdokken, dat was zalig. Als een
politieman op zijn fiets ons opmerkte zwommen we
gewoon naar de overkant. Wanneer hij er aankwam
zwommen we gewoonweg terug. Totdat hij onze
kleren gevonden had. Het was zeer gênant om in
ons blootje naar huis te gaan en tegen de ouders te
moeten vertellen dat onze kleren op het politiebureau konden afgehaald worden.
Het openluchtzwembad Noordkasteel was voor
ons de hemel op aarde. Tijdens de vakantiemaanden verbleven we er elke dag. Chateau du Nord,
was een plek die velen zich nog goed zullen herinneren .

Den Deugniet draagt een salopette
Op zaterdag 13 augustus heeft de bewonersgroep BOTA
een replica van Den Deugniet gekleed met een salopette
die ontworpen was door laura De Roeck. Een salopette is
een broek met brede draagbanden en een borststuk dat
de dokwerkers droegen. Het is het 75ste kostuumpje dat
Den Deugniet draagt. Dat gebeurde in aanwezigheid van
Michel Kinet en Marc Van Boxelaer van de folklorevereniging Den Deugniet.
Het beeldje werd gemaakt door beeldhouwer Luv Verlee
en het werd onthuld door burgemeester Mathilde
Schroyens op 2 juli 1077. U zult zich waarschijnlijk afvragen: “Wat heeft Den Deugniet met Sint-Andries te maken?” Wel, de maker van het Deugnietlieke John Lundström is tevens de maker van het dooplied van onze wijk-

reus Zotte Rik. John schreef in 1077 de tekst en maakte tevens de melodie waarop een bellekensdans kon uitgevoerd worden. Dat is ook gebeurt op 2 september 1978 op
de Grote Markt door de jeugd van turnkring De Hoop.
John Lundström werd geboren in 1919. Zijn grootvader,
waaraan hij zijn naam dankt, was een Zweedse zeeman
die in Antwerpen was blijven plakken. Als jongste van 17
kinderen mocht John gaan studeren en hij werd publiciteitstekenaar. Hij voelde zich nauw betrokken bij elke
vorm van volksleven en richtte velkomen belangeloos talloze zangavonden in. Hij maakte levensliederen, plakkaatliederen, ceféliedjes, Driekoningenliedjes, reuzenliedjes, protestsongs en meezingers waarvan hij de teksten
zelf illustreerde. John Lundström overleed op 25 juli 1990.

Deugnietlieke
Oep den Oudaan stater nindeju
à ventje in ze’n blote ku
‘t is familie van ‘Manneke Pis’
ge kunt goe zien dat ne’n ‘Deugniet’ is
Mensen bleft toch staon
en komter mor is aon
mor doeget met fatsoen
dan meugde ‘wenske’ doen
‘t is ‘t allerschoenste ‘gat’
van heel de koekestad
ja heel de waereld rond
vind men geen schoner ‘kont’

A3252

BON

AVEVE city Nationalestraat 132

-10% korting
op het volledig assortiment Tuin, Dier en Bakplezier producten in je winkel

tuin • dier • bakplezier

Er staat geschreve onderaon
“Met heel de Stad mor nie me mij”
En die da nie goe verstaon
zen nie van hier, geloofd me vrij
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Cultureel Sint-Andries

Bunkerfeest in mineur
Stadsgidsen

Naar aanleiding van de 23ste Open Monumentendag die dit jaar in het teken stond van 'Conflict' organiseerde Stad in Verandering op zaterdag 10 september 2011 een zogenoemd 'Bunkerfeest' en een
tentoonstelling in samenwerking met het Zorgbedrijf van de Stad Antwerpen: “Wij wonen rond een
bunker! De bewoners van de wijk stellen zich voor!”
Het was de bedoeling de CPRA-bunker tijdens de
Open Monumentendag voor het publiek open te
stellen. Bij de voorbereiding werd echter een gevaarlijke schimmel en een kleine hoeveelheid asbest in het gedrocht ontdekt zodat het project op
advies van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne
werd afgeblazen.

Om de bewoners rond
de bunker de kans te
geven het overblijfsel
van de Koude Oorlog
exclusief te kunnen
bezoeken zonder in
lange wachtrijen te
moeten staan, voorzag
men een buurtfeest
op zaterdag 10 september en werden extra stadsgidsen voorzien om hen meer te
vertellen over de geschiedenis van de
commandobunker en
de omgeving waar ze
wonen. Dit kon omwille van de volksgezondheid van zaken wat meer over het dit militaire restant
niet doorgaan.
konden vertellen. Aan de gevel van het wooncomplex etaleerde Stad in Verandering een expositie die
werd samengesteld met de medewerking van
Soldatenbal
In samenwerking met de plaatselijke buurtgroepen plaatselijke bewoners.
Onze Tuin en Open Tuin werd er ondanks deze te- Met muziek uit de jaren vijftig en een heus soldagenslag in ieder geval toch duchtig gefeest. In het tenbal werd dan uiteindelijk de dag zonder noebewonerslokaal in De Willem Lepelstraat werden menswaardige conflicten afgesloten.
foto's geëxposeerd die in de bunker werden geno(ldl)
men en waren er mensen aanwezig die met kennis

Walter Van Beirendonck claimt Antwerps Modemuseum

Walter ontwierp onder
meer kledij voor U2. Hier
zie je hem trots met Bono
op de foto.

Het Antwerpse Modemuseum presenteert een eerste grote overzichtstentoonstelling rond het werk
van de Antwerpse modeontwerper en inwoner van
Sint-Andries: Walter Van Beirendonck.
Walter Van Beirendonck bouwde de afgelopen dertig jaar een indrukwekkende internationale carrière uit. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Hij
geldt bovendien als het buitenbeentje van de Antwerpse mode en werd internationaal bekend omwille van zijn kleurrijke collecties en vooral zijn spectaculaire defilés in Parijs in de jaren 1990 onder het
W.&L.T. label en de maatschappijkritische thema’s
die hij in zijn ontwerpen aansnijdt.

Leefwereld
Van Beirendonck combineert in zijn werk de
meest uiteenlopende inspiratiebronnen die gaan
van technologie, kunst, popcultuur en zelfs etnografie. De tentoonstelling geeft naast een selectie
van de meest bijzondere silhouetten uit Van Beirendoncks collecties een overzicht van zijn leefwe-

reld, zijn inspiratiebronnen en projecten. Aan de
hand van verschillende thema’s gaat de tentoonstelling dieper in op het verhalende karakter van
zijn oeuvre, zijn fascinatie voor etnografie, spiritualisme en het bovennatuurlijke, rituelen, sciencefiction en technologie.

werkte Van Beirendonck samen met modefotograaf Nick Knight en stylist Simon Foxton. In samenspraak met het Britse mannenmodeblad GQ
Style werkte hij een nieuw foto- en videoproject uit
dat in het Modemuseum in primeur wordt vertoond.(ldl)

Seksualiteit
De overzichtstentoonstelling toont hoe de ontwerper de grenzen van de schoonheid aftast en zijn eigen invulling geeft aan door de maatschappij opgelegde denkbeelden met betrekking tot onder meer
gender en seksualiteit en hoe hij actuele thema’s
als ecologie, aids of massaconsumptie verwerkt in
zijn collecties en presentaties.

U2
Er wordt ook aandacht besteed aan de diverse projecten waaraan Walter Van Beirendonck werkte zoals de kostuums die hij in 1997 ontwierp voor U2’s
PopMart Tour. Speciaal voor de tentoonstelling

Praktisch: Walter Van Beirendonck – Dream the
World Awake. Modemuseum Antwerpen, Nationalestraat 28. Van woensdag 14 september 2011 tot en
met zondag 19 februari 2012.

achtergronden en actuele problemen.
De hongerige stad is in 2006 bekroond met de The
Royal Society of Literature Jerwood Award voor nonfictie (voor een nog niet gepubliceerd werk) en in
2008 uitgeroepen tot Boek van het Jaar van het BBC
Food Programme. ‘Een boek om van te smullen’ –
The Independent

en architectuur, vanuit het programma ‘Foodprint.
Voedsel voor de stad’.

Boek De Hongerige Stad
De hongerige stad. Hoe voedsel ons leven vormt. is
het recent verschenen boek van Carolyn Steel. Op
uitnodiging van Voedselteams presenteerde ze
haar boek op woensdag 30 maart 2011 in STUK in
Leuven.
Je kan het boek De hongerige Sstad bestellen via
Voedselteams. Het kost 19,95 euro + verzending
4,85 euro. Bestellen kan via een mailtje naar
info@voedselteams.be.
De hongerige stad onderzoekt hoe de moderne
voedselproductie de balans van het bestaan heeft
verstoord en laat zien dat we een eeuwenoud probleem nog steeds niet hebben opgelost. Toch vormt
dát probleem de kern van een heleboel andere problemen van deze tijd, van overgewicht en de onverbiddelijke opkomst van de supermarkten tot en
met de vernietiging van de natuur. Van het land (en
de zee) naar markt en supermarkt, van keuken naar
eettafel, van vuilnisbelt naar recycling – Carolyn
Steel reist ons voedsel achterna, waarbij ze in elk
stadium van de voedselcyclus ingaat op historische

De hongerige stad
Hoe voedsel ons leven vormt / Carolyn Steel
Nederlandse editie | ISBN 978-90-5662-805-5 |
19,95 euro | Verschijnt 15 maart 2011
Paperback | Geïllustreerd (zw/w) | 384 pagina's |
Formaat: 17 x 24 cm | Vormgeving: Riesenkind
NAi Uitgevers brengt i.s.m. InnovatieNetwerk (een
initiatief van het Ministerie van EL&I) de Nederlandse vertaling uit van Carolyn Steel’s veelbesproken 'Hungry City' (2008). Vertaald door Vertaling en
tekstredactie Taal & Teken vof. Deze Nederlandse
editie kwam mede tot stand op initiatief van
Stroom Den Haag, centrum voor beeldende kunst

De schrijfster
Carolyn Steel is architect, docent en schrijver. Sinds
haar afstuderen aan de universiteit van Cambridge
combineert ze een praktijk als architect met het geven van colleges en het doen van onderzoek naar
het alledaagse leven in steden. Ze doceert aan de
London School of Economics, de London Metropolitan University en de universiteit van Cambridge,
waar haar collegereeks ‘Food and the City’ vast onderdeel vormt van het lesprogramma. Steel presenteerde voor de BBC het televisieprogramma ‘One
Foot in the Past’, ze schrijft voor allerlei publicaties
over voedsel en de stad en houdt zich nu vooral bezig met het verder ontwikkelen van haar sitopiaconcept. Steel reist veel en geeft bijna wekelijks lezingen waarin ze met passie en humor vertelt over
haar werk en haar boek. Haar ‘Hungry City’ (2008) is
wereldwijd een groot succes.
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Handwerpen Antwerpse volkssport nummer één
Brabo deed het al veel
vroeger, maar nu is handwerpen ook bij de hedendaagse Antwerpenaar
heel erg in. Wat is handwerpen precies? Sportslive had een gesprek met de
man die de nieuwe volkssport bedacht.

Marc Blommaert uit Borgerhout baseerde zich op
het verhaal van Brabo, die de hand van de reus Antigoon afhakte en in de Schelde wierp. Hij was al
lang aan het broeden op een spel dat de Antwerpse
bevolking weer dichter bij mekaar kon brengen. Het
is echt ongelooflijk dat niemand eerder aan deze
formule heeft gedacht. Het leek Marc wel iets om
de legende die met de Antwerpse paplepel wordt
ingegeven, een competitieve touch te geven.

Een grote hand van 40 bij 50 cm wordt gemaakt uit
een juttedoek. De hand wordt opgevuld met zand
en heeft een gewicht van 6 kilogram. Het is de bedoeling de hand, onderhands, zo ver mogelijk weg
te gooien in een denkbeeldige Schelde. Op de eerste hand staat de Nederlandse vlag. Dat is geen toe-

Met Tnguy Ottomer

val want dit is een knipoog naar de Hollanders die
het zo lang mogelijk hebben tegengehouden om de
Westerschelde uit te diepen.
Het is de bedoeling een korte aanloop te nemen van
3 stappen in rechte lijn en vervolgens de hand te
werpen. Een beweging zoals bij het kogelstoten is
dus bijvoorbeeld verboden en de hand moet ook onderhands gegooid worden en moet landen binnen
een rechthoekig kader. De afstand van de worp
wordt gemeten vanaf de vingertoppen van de hand,
het is dus heel belangrijk om de juiste techniek te
vinden, zodat de vingers steeds van je afwijzen. De
spelregels zijn dus makkelijk en precies dat moet de
sport heel laagdrempelig houden. Op termijn moet
het mogelijk zijn dat elke Antwerpse wijk zijn eigen
handschoen maakt en dat er lokaal per gemeente
een wedstrijd komt. Het zou toch schitterend zijn
dat de winnaars elkaar dan later partij geven op de
Grote Markt voor een grote finale, met de burgemeester als scheidsrechter. De burgemeester was
trouwens één van de eersten om Marc via een brief
te feliciteren en veel succes toe te wensen met de
verdere ontwikkeling van zijn project.
Meedoen is in ieder geval veel belangrijker dan winnen, al moet je er toch rekening mee houden dat
we op termijn een officieel record zullen noteren. Je
moet er rekening mee houden dat de hand ongeveer een elftal meter wordt weggegooid.
De eerste officiële Antwerpse competitie was in juni op de Scheldekaaien. Voor de kinderen is er trouwens een lichtere versie van 3 kilogram in de maak.
“Handwerpen mag geen lokale volkssport blijven,”
zeggen de Antwerpenaren nu al. “Olympische Spelen is minimaal het doel.”

Een stukje geschiedenis
Silvius Brabo is de legendarische Romeinse soldaat die te Antwerpen de reus Druon Antigoon
doodde. Later heeft de legende meer het accent
gelegd op de gedode reus, Druon Antigoon genaamd, waardoor men een etymologie voor de
plaatsnaam Antwerpen naar voren kon schuiven. De reus hakte namelijk de hand van onwillige tolbetalers af en wierp deze in de Schelde.
Brabo doodde echter de reus en hakte eveneens zijn hand af, die hij in de rivier gooide.
Antwerpen zou volgens deze uitleg van Hand
werpen komen.Uiteraard is het verhaal over
Brabo slechts een legende, maar mogelijk zit er
toch een historische werkelijkheid achter verscholen: archeologen vonden bij Het Steen sporen van een nederzetting uit de eerste eeuw en
resten van een Romeinse nederzetting. Het lijkt
erop dat Antwerpen veel vroeger bewoond was
dan tot nu toe aangenomen werd en dat de ondergrond van het oudste stadsdeel nog vele
middeleeuwse relicten kan bevatten.
Op de Grote Markt van Antwerpen staat een
bronzen standbeeld van Silvius Brabo dat in
1887 door Jef Lambeaux gemaakt werd. Een ouder smeedwerk van Quinten Matsys bovenop
de waterput op de Handschoenmarkt voor de
Kathedraal beeldt hetzelfde uit.

Info en Tickets
Krantenwinkel Nieuwspoort (Bij Walter), Sleutelstraat 4
co Sint-Andries • Sint-Andriesplaats 24 • 2000 Antwerpen
Di tot vr van 12 tot 16 uur, do tot 18 uur • tel 03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be • www.cosintandries.be

LAAT JE FIETS GRATIS GRAVEREN BIJ STIP LESSIUS ANTWERPEN
In oktober organiseert het Studenten
Informatie Punt
(STIP) van Lessius
Antwerpen naar
jaarlijkse gewoonte een Verkeersweek. In het kader
van deze Verkeersweek nodigt STIP alle Lessiusstudenten uit op Campus Sint-Andries voor een fietsgraveeractie. Uiteraard heet STIP ook de buurtbewoners rond de campus van harte welkom.
Op 11 en 13 oktober kunnen zowel buurtbewoners
als Lessiusstudenten hun fiets gratis laten graveren
door de lokale politie. De fietsgraveeractie vindt
plaats tussen 9 en 14 uur in de fietsenkelder van
Campus Sint-Andries (Sint-Andriesstraat 2). Inschrijven is niet nodig.
Tijdens de Verkeersweek stelt STIP Lessius Antwerpen alles in het werk om de Lessiusstudenten te
sensibiliseren rond de overlast die verkeerd geparkeerde fietsen veroorzaken in de buurt. Bovendien
organiseert het Studenten Informatie Punt dan ook
een inleefparcours, waardoor studenten ondervinden hoe het voelt om jezelf als slechtziende of minder mobiele weggebruiker in het verkeer te begeven.
Voor vragen rond de Verkeersweek of de fietsgraveeractie kan je steeds terecht bij STIP Lessius Antwerpen via stip@lessius.eu of tel. nr. 03-241 08 06.

Rapper Sint-Andries
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Kerstmuziek uit Vlaanderen en Oost-Europa
Voor het 4de jaar organiseert de Elza Vis-De Clercq
Stichting haar traditionele
Kerstconcert op 11 december in de Sint-Andrieskerk.

Ruim 500 bezoekers komen jaarlijks hier naartoe
om de oude en zo geliefde Vlaamse kerstliederen
mee te zingen en te genieten van Kerstmuziek uit
Oost- en West Europa. Dit jaar is het bekende Antwerps Scaldis Cantat Jeugdkoor o.l.v. haar oprichtster en dirigente Lieve Suys en de in Vlaanderen populair geworden Ensemble Lubystock (6 zangeressen) uit de Oekraïne te gast.
Solozang :Ann Callens-Janssens mezzo-sopraan; instrumentale begeleiding door Ksenia Souscha, viool; Lester Van Loock, piano en Albina Skvirskaya, orgel. De algehele muzikale leiding is in handen van
de vermaarde concertzanger en musicoloog Dr. Pieter Vis uit Nederland.

Zondagmiddag
11 december
15 uur
Sint-Andrieskerk
Voorverkoop vanaf 15 november tot
9 december 12 euro, daarna 14 euro
Betaling en reservering: KBC – BE9574502912 8085 - Kerstconcert 2011,
St.-Andries.
Info: Mia Brans-Dujardin 032302462
mia.dujardin@scarlet.be
Organisatie: Elza Vis de Clercq

Bewoners vragen suikervrije straat
De bewoners van de Augustijnenstraat en Muntstraat kunnen verkeersdrukte niet aan.

Naar aanleiding van de heraanleg in oktober
van de Suikerrui en Oude Koornmarkt tot een
autovrije zone door Schepen Ludo Van Campenhout en districtsvoorzitster Chris Anseeuw aangekondigd in de pers, vrezen de bewoners van
de Augustijnenstraat
en Muntstraat het
kind van de rekening
te zullen worden …
De verkeersdruk die
nu al op de schouders van onze wijk
ligt, zal nog maar
eens
toenemen.
Vraag is hoelang on-

ze schouders deze druk nog kunnen houden?
Reeds in het verleden is gebleken dat, bij evenementen waarvoor de Suikerrui tijdelijk afgesloten wordt, alle verkeer zijn weg naar de binnenstad zoekt via de eerstvolgende verbinding
en dit is door onze wijk, vanaf de Scheldekaaien
en de Sint-Jansvliet, richting Oever, door de
Muntstraat en Augustijnenstraat met als gevolg een sterk verhoogde verkeersdruk, ook in
de Nationalestraat waar je overdag meer stilstaat dan rijdt, een stijging van sluipverkeer tot
gevolg.
De Muntstraat en de Augustijnenstraat hebben
reeds in het verleden bewezen dat ze deze verkeersdruk niet aankunnen en dit werd reeds begin 2010 door de bewoners aangekaart op het
kabinet van Schepen Van Campenhout … tot op
heden zonder resultaat.

DE ANTIEKSTRAAT VAN ANTWERPEN–LA RUE DES ANTIQUAIRES D’ANVERS
THE PLACE TO BE FOR ANTIQUES – DIE ANTIEKSTRASSE ANTWERPENS

Uit de officiële reactie die toen door kabinetsmedewerkers van Schepen Van Campenhout
werd gedaan lezen we “… dat het niet de bedoeling is dat woonstraten met verhoogde
kruispunten het statuut krijgen van in- of uitvalsweg naar de Scheldekaaien of de Nationalestraat of andere wijken.”

Laat dit nu net zijn wat ze
momenteel wel gaan doen …
Het nieuwe wijkcirculatieplan zou soelaas moeten brengen, doch sinds een eerste voorstelling
van het voorlopige plan 4 jaar geleden is er hierover door Stad en District niet meer gecommuniceerd naar de bewoners van de binnenstad.
De bewoners van Sint-Andries hopen in de toekomst terug in een rustige, verkeersveilige, leefbare woonwijk te kunnen wonen.

BRUNCH

Zondag
2 oktober
Opendeur
van 10u tot 18u
Kloosterstraat autovrij
randanimatie
muziek, etc.

DE ANTIEKSTRAAT VAN ANTWERPEN–LA RUE DES ANTIQUAIRES D’ANVERS
THE PLACE TO BE FOR ANTIQUES – DIE ANTIEKSTRASSE ANTWERPENS

Aankomst cruiseschepen in Antwerpen najaar 2011
Datum

Schip

Rederij

Lengte

21/sep
28/sep
30/sep
5/okt
16/nov
10/dec
12/dec
18/dec
18/19dec

Aida Blu
Aida Blu
Bremen
Aida Blu
Balmoral
Marco Polo
Marco Polo
Marco Polo
Boudicca

Aida Cruises
Aida Cruises
Hapag Lloyd
Aida Cruises
Fred Olsen Cruise Line
Cruise & Maritime
Cruise & Maritime
Cruise & Maritime
Fred Olsen Cruise Line

252
252
164
252
218
176
176
176
205

Aantal
Passagiers
2500
2500
255
2500
1428
820
820
820
900

Nationaliteit
Duits
Duits
Duits
Duits
Brits
Brits
Brits
Brits
Brits

Verwachte
aankomst
08.00
08.00
12.00
08.00
08.00
09.00
08.30
07.00
13.00

Verwacht
vertrek
17.00
17.00
18.00
18.00
13.30
18.30
16.30
17.00
13.00

Zaterdag 17
december
Daar brandt
de lamp
Nocturne van
18 tot 22 u
www.kloosterstraat.com

Naast het mosselfeest en de bollekesfeesten werd
er op zondag 20 augustus heerlijk gebruncht op de
Sint-Andriesplaats. Onder de deskundige leiding
van Lutje stonden er heerlijke versnaperingen op tafel. Meer dan 60 bewoners kwamen mee genieten
van deze ontmoetingsbrunch.

VADERTJE
van de wijk verkiezing
Zaterdag 15 oktober
Bewonerslokaal, Willem Lepelstraat 13
Info: Bob Verbeeck 0496/ 78 90 14
open-tuin@gmail.com

DE ANTIEKSTRAAT VAN ANTWERPEN–LA RUE DES ANTIQUAIRES D’ANVERS
THE PLACE TO BE FOR ANTIQUES – DIE ANTIEKSTRASSE ANTWERPENS
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Rapper Sint-Andries

Tweede Sint-Andriesrun groot succes
Zondag 29 mei ging de tweede editie
van de Sint-Andriesrun door in onze
wijk. De weergoden waren de organisatoren wel gezind en de opkomst was
groot. Dit jaar was er een uitbreiding
van het evenement met een bakfietsenrace en 2 kidsrunnen, ingedeeld volgens
leeftijd. De Sint-Andriesplaats deed ook
dit jaar dienst als start –en aankomst zone en was goed gevuld met kraampjes .
Langs het parcours kon je genieten van
verschillende muzikale optredens en na
de prijsuitreiking van de laatste loop
was er nog een slotconcert dat door de
vele aanwezigen best gesmaakt werd.

307 LOPERS VOOR DE STRATENLOOP

Volgend jaar komt er een derde
editie op zondag 3 juni 2012.
Meer info: www.sportiefsintandries.be

Loopkriebels
Sint-Andries blijft het op een lopen
zetten.
In september is alweer een nieuwe Start
to Run groep gestart. U ziet ze op donderdagavond met fluo-vestjes door de
wijk lopen.

AANKOMST OP DE
SINT-ANDRIESPLAATS

START AAN DE LANGE
RIDDERSSTRAAT

DE 10 KM LOPERS DOOR DE
RIJKE BEUCKELAERSSTRAAT

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Magazijnverkoop
FAILISSEMENTSARTIKELEN
OVERSTOCKS
WWW.EROLA.BE
INFO@EROLA.BE

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

5% KORTING
OP VERTOON VAN DE BON
NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE PROMO'S

Berkenrodelei 9
2660 Hoboken
03 237 30 33 - 0488 30 37 65

advertentie van het District Antwerpen
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www.districtantwerpen.be
03 338 34 11
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Voor advies op maat
Voor een persoonlijke opvolging
Voor net dat beetje méér …
Bij ons bent u aan het juiste adres
Kantoor NOBEN Jean-Marie
Nationalestraat 66–68
2000 Antwerpen
Tel. 03/231 61 80
Fax. 03/231 00 52

Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.30 uur – 16.30 uur
Vrijdag 9.30 uur – 16.30 uur

Voor al uw bankzaken én verzekeringen
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Inspraak in Sint-Andries

Infomoment Scheldekaaien
Zo’n 111 geïnteresseerde bewoners kwamen
naar één van de twee infomomenten
waarop het voorontwerp van de kaaien
aan Sint-Andries en Zuid in primeur werd
voorgesteld.

Zicht op het water valt weg, dit is de hoogte van de dijk
2,25 m boven de blauwe steen

voor Sint-Andries en Zuid. Op 8 september konden
de bewoners van Sint-Andries en Zuid kijken wat de
planners met hun ideeën en opmerkingen hebben
gedaan. Een meerderheid van de aanwezige bewoners kan zich herkennen in de plannen. De belangrijkste knelpunten gaan over mobiliteit: kan de autostroom beperkt worden? Hoe kunnen voetgangers en spelende kinderen op een voldoende veilige
manier beschermd worden door voorbijrijdende
fietsers? Kunnen we als stad niet eisen dat er een
tram zonder bovenleiding komt? Voor de hangars
die verdwijnen, wordt een andere plek gezocht.
Ideeën zijn het park ter hoogte van Nieuw Zuid of
het Droogdokkenpark.

Aan dit moment is een heel participatietraject voorafgegaan. Vorig jaar in februari en maart organiseerde de Stad (Stedelijk Wijkoverleg en AG Stadsplanning Antwerpen) samen met partners ACW
Antwerpen, Unizo Antwerpen-stad en Antwerpen
aan’t Woord een tiental participatiemomenten.
Daar werd toen het schetsontwerp voorgesteld en
konden de mensen achteraf hun opmerkingen en
bedenkingen meegeven in kleine werkgroepen.
De resultaten hiervan werden overgemaakt aan het Alle info en foto’s Sint-Andries en Zuid op:
stadsbestuur en de ontwerpers van het kaaienplan www.onzekaaien.be

Sociale huurders willen praten met de burgemeester
Burgemeester Patrick
Janssens heeft nieuw boek
uit met als titel “Voor wat
hoort wat.” Daarin pleit
Janssens voor een nieuw
sociaal contract met de
bewoners. De Stad is van
iedereen, maar iedereen
moet er ook naar vermogen aan bijdragen.

Meer verantwoordelijkheid op zich nemen, is natuurlijk niet iedereen gegeven. Mensen die een sociale tegemoetkoming ontvangen hebben daar
vaak niet zelf voor gekozen. Door omstandigheden
kan eenieder in een moeilijke situatie belanden en
dan is het goed dat onze maatschappij een sociaal
vangnet voorziet. Daar iets van wederkerigheid tegenover stellen, klinkt misschien billijk, maar maakt
het er niet eenvoudiger op voor mensen die dag in
dag uit bezig zijn met overleven. De bewoners van
sociale woningen voelen zich geviseerd door de
stellingen in het boek. Die lijken te stellen dat tegenover het subsidiëren van de sociale huisvesting
meer respect en zorg voor de woningen moet
staan.
De sociale huurders, verenigd in het Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH) nodigen de burgemeester uit op de Dag van de Sociale Huurder op 22
oktober om hierover in debat te treden.
In het boek staan ook bijdragen van Frank Vanden-

broucke en Bea
Cantillon.
PASH hoopt dat
de burgemeester zich op 22
oktober kan
vrijmaken voor
de
sociale
huurders!

DAG VAN DE SOCIALE HUURDER
Zaterdag 22 oktober, van 10 tot 18 uur
in zaal Extra-Time, Louisalei 24, Hoboken
Animatie, debat, lunch, educatie en recreatie, wandelingen, geanimeerde
receptie. Inschrijven bij Freddy Beuckelaers, Groenendallaan 318, bus 21,
2030-Antwerpen. Info: www.pashplatform.be of pashcontact@gmail.com

Sinksenfoor in het water?
Eens de zomervakantie in zicht is, dient ook de Sinksenfoor zich weer aan. De meeste
Antwerpenaren zijn met deze reuzekermis opgegroeid en blijven er jaarlijks een
bezoekje aan brengen, al was het maar om er wat lekkers te kopen.
Al sinds 1969 staat de Sinksenfoor op de gedempte Zuiderdokken. Dat is meestal goed voor
6 weken jolijt voor velen in de wijk en ver daarbuiten. De kermis lokt immers duizenden grote
en kleine bezoekers naar het Zuid … en dat plezier straalt ook af op onze wijk.
Veel volk en ambiance, dat betekent natuurlijk
ook kleine ergernissen en overlast. Een aantal
bewoners van het Zuid vraagt zich dan ook luidop af of de kermis niet beter op bijvoorbeeld de
Konijnenwei kan plaatsvinden. Anderen repliceren dat het uitgerekend de nieuwe, meer begoede bewoners zijn die zich nu uitspreken tegen het jaarlijks volksfeest, terwijl zij toch wisten dat de Sinksenfoor daar doorging op het
moment dat zij daar kwamen wonen.
De uitbaters van de foorkramen hebben, na bemiddeling door onder meer het kabinet van
Schepen Bungeneers, al heel wat tegemoetko-

mingen gedaan, bijvoorbeeld inzake muziek en
lichtreclame. Bungeneers is verantwoordelijk
voor markten en foren en voor hem is deze zaak
afgehandeld, zolang de foorkramers zich aan de
wetten en normen houden. Er zijn echter ook
nog andere grote evenementen die op deze
plaats worden georganiseerd waar bewoners
zich aan kunnen storen.
De vraag van een aantal van hen om de gedempte Zuiderdokken terug open te maken,
sluit natuurlijk voor een deel aan bij deze discussie. In het geval er terug water in de dokken
aan de Waalse en Vlaamse Kaai staat, moet onder meer de Sinksenfoor wijken. Het Zuid is nu
al een van de chiquere stadsdelen en het zou er
met waterdokken en eventueel zelfs een jachthaventje nog meer allure door krijgen.
Het plan om de Zuiderdokken open te gooien,
blijkt wegens het hoge prijskaartje in deze eco-

nomische tijden echter niet haalbaar. De Stad
Antwerpen maakte dan ook een eigen plan op
waarbij de huidige open ruimte na de heraanleg behouden blijft voor evenementen. Burgemeester Janssens reageerde op de voorstellen
over het opengooien van de gedempte dokken:
“Als die van het Zuid water willen, dat ze dan
achter de hoek gaan kijken naar het Scheld.”
Hoewel het natuurlijk niet over onze wijk gaat,
was er in de Stuurgroep Sint-Andries vorig jaar
eveneens een discussie over de
Sinksenfoor. In
die periode staan
er ook hier meer
auto’s geparkeerd
en er ligt dan duidelijk meer afval
op straat, maar
uiteindelijk primeert toch het
positieve aspect
van de grote kermis. De Sinksenfoor blijft een
volks gebeuren -

een soort amusementscultuur, die nog steeds
heel eigen is aan onze wijk en waar velen
mooie herinneringen aan koesteren. Er is bovendien het economische belang van de Sinksenfoor – iets waar onder meer Unizo Stad op
wees.
Ondanks het hangende debat, blijven wij toch
uitkijken naar ons pak smoutebollen, de lackmans of karakollen.
Danny
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Programma coStA najaar 2011
AUGUST
15 uur • 6 euro/ 4 euro ± vanaf 5 jaar
Familievoorstelling van Compagnie Hoetchatcha met veel circuskunsten in een
verrassend decor.
Woensdag 12 oktober • 14 en 16 uur
Zaterdag 15 oktober • 11, 14 en 16 uur

BOTST HET NIET DAN KLINKT HET
Vanaf 8 jaar • 6 euro
Locatieproject in de Lange Lozanastraat
103, Antwerpen: Luxemburg speelt in
appartementen in verschillende buurten van
de stad; stuk voor stuk sociaal en cultureel
gemengde wijken waar het samenleven de
ene dag al wat beter lukt dan de andere.
Vrijdag 14 oktober 2011

FONS OERLEMANS EN KEE ARENS
Om 20 u • 5 euro
Filmlezing: Met een Vlot, Stoomketel,
Vrachtwagen en Fles de Atlantische Oceaan
over. Documentaire over de bijzondere
oceaanreizen in vreemde vaartuigen met live
commentaar van Fons en Kee.

Zaterdag 15 oktober 2011

SIDE A
Ken Vandermark, Havard Wiik en Chad
Taylor
Om 20 uur • 10 euro/ 8 euro
Een gloednieuw supertrio bestaande uit
saxofonist, pianist en drummer. Samen
zorgen ze voor een spetterende avond op
jazzgebied. Jazz-mart vanaf 18 uur. Een
vinyl-, boeken-, tekeningen- en cd(jazz)beurs!
Zondag 16 oktober 2011

ALS DE DOOD VOOR HET LEVEN
Om 15 u • 10 euro/ 8 euro
Hubert Damen zingt, fluistert en schreeuwt
teksten en liedjes over liefde, vriendschap en
dood. Gedichten die vragen om muzikaal
verteld te worden.

Zaterdag 19 november 2011

EVALUATIECONCERTEN

HELP EENS EEN HANDJE!

14 uur • gratis
Een organisatie van Harmonie Arbeid &
Kunst. 4 gerenommeerde muziekkorpsen
treden op. Een professionele jury beoordeelt
hen en geeft na afloop een evaluatierapport.

20 uur • 12 euro/14 euro
Comedybenefiet : Net als vorig jaar heeft
Sonja Regemortels (lid van ‘t (h)ART voor
iedereen) komieken van de bovenste plank
bereid gevonden om gratis op te treden voor
het goede doel. Op het programma: Veerle
Malschaert, Arbi El Ayachi, Steven Gabriëls,
Bert Gabriëls, Erchan Demirci en Steven
Goegebeur.

Woensdag 26 oktober

RADIO MINERVA
DANSNAMIDDAG
13 uur • 2 euro
Zaterdag 29 oktober 2011

Woensdag 21 december 2011

MOORD EN BRAND OM ANTWERPEN
Wandeling en griezelbuurtmaaltijd
18 uur • 6 euro
Enkel & alleen ten tijde van Halloween
haalt Tanguy Ottomer deze wandeling naar
boven. De lugubere verhalen van onthoofdingen, zelfmoorden en kwelgeesten komen
allemaal aan bod in deze 'Walk to die for….'
Een donkere tour waar bange zieltjes best
voor thuisblijven …

November

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
13 uur • 2 euro

ZONDAG = TAART EN KOFFIEDAG

Zaterdag 12 tot zondag 27 november

Woensdag 30 november 2011

EXPO DESIGNING ABSENCE

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG

Alle dagen te bezichtigen van 12 tot 18 uur
• maandag gesloten
Vrij vertaald: Ontwerpen van Afwezigheid.
Als eindwerk in de Beeldende Kunsten aan
Sint Lucas Antwerpen lanceerde Pieterjan
Gandry in 2010 een wedstrijd op het
internet: ontwerp een tweede toren voor de
kathedraal van Antwerpen.

13 uur • 2 euro

December
Zaterdag 3 december 2011

SINTERKLAASFEEST
14 uur • 2 euro voor iedereen • vanaf 3
jaar
Inschrijven verplicht
Zondag 4 december 2011

MARIKEN – DUIZENDENEEN
15 uur • 4 euro/6 euro • vanaf 8 jaar
Familievoorstelling gebaseerd op het
gelijknamige mirakelspel uit de 16de eeuw.
Zaterdag 10 december

WILD VAN AFRIKA!
20 uur • 8 euro/10 euro
Grote dierenliefhebber en presentator van
‘Dieren in nesten’, Chris Dusauchoit, brengt
een fascinerende lezing over Afrika.
Zondag 11 december

YVONNE WALTER – LAAT MIJ
15 uur • 8/10 euro • met taart en koffie!
Afwisselend muzikaal, cabaretesk en
theatraal.

Iedere zondag om 12 uur kan je, in onze
gezellige foyer, koffie en taart krijgen voor
3,5 euro. Het taartenbuffet blijft geopend
zolang de voorraad strekt.

YVONNE WALTER

Zondag 9 oktober 2011

Zaterdag 22 oktober 2011

STEVEN GABRIËLS

Oktober

Cultureel Ontmoetingscentrum
Sint-Andries (coStA)
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen, 03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be
Reservaties van dinsdag tot vrijdag van
12 tot 16 uur, donderdag van 12-18 uur
Sluitingsdagen 2011: van maandag 31
oktober tot en met maandag 7 november
vrijdag 11 november
van zaterdag 24 december tot en
met maandag 9 januari

Kalender
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Top 10 voor herinrichting publiek domein
De actie 8 m² wil bewoners mee laten denken over de invulling van het publiek domein. Vandaag krijgt bv. een automobilist een gratis parkeerkaart om 8 m² van het publiek domein toe
te eigenen. Maar wat als je iets anders wil dan geparkeerde auto’s in de straat? Naast een
grappig gooispel loopt er een mini-enquête die ondertussen door meer dan 200 bewoners
werd ingevuld. Hier volgt de top tien:
22 %
14 %
9%
9%
9%
8%
8%
5%
4%
4%

wil meer bomen in de straat
wil een vaste moestuin op het publieke domein
kiest voor een mobiele moestuin
kiest voor een groen gazonnetje
wil een bloemenperkje
wil een overdekte fietsenstalling
houdt van een zwemvijver
wil een speeltuintje
wil een gewone fietsenstalling
wil meer zitbanken
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Knit the city
Steek de stad letterlijk in een nieuw kleedje
Wilt u een bekend plein op het Zuid letterlijk in een nieuw kleedje steken? Kom dan gezellig mee haken en breien. Wij voorzien de wol, een lekker taartje en thee of koffie. U brengt
zelf breinaalden en haakpennen mee. Tijdens een mysterieuze nacht wordt Antwerpen
KNIT CITY en veroveren uw breisels zachtjes maar zeker de stad.
Wanneer? Elke dinsdag (met uitzondering van 1 november) en donderdag in oktober en november, telkens van 19.30 tot 22u. Start op 13 oktober 2011.
Waar? • dinsdag in ’t Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout • donderdag in de Costa, SintAndriesplaats 24, Antwerpen.
Vooraf inschrijven is niet verplicht.
Wenst u meer informatie? 03 22 11 333 of buurtaandebeurt@stad.antwerpen.be

Kwamen ook nog aan bod: zandbak, bijenkorven, pingpongtafel, petanquebaan, caféterras,
water. Slechts 3 op de 200 kruisten autoparkeerplaats aan. De Stad Antwerpen zal dus een totaal ander parkeerbeleid moeten organiseren om plaats te maken voor een groene stad.

Pepsi Max Rocks
Rocks On Tour komt van 23
september t.e.m. 28 september naar de Groenplaats in
Antwerpen.

Klimmen is voor
iedereen
Beginnen muurklimmen is
makkelijk. Je hebt niet veel
nodig. Voor het boulderklimmen, zoals de Rocks on Tour
heb je zelfs niets nodig. Om
wat moeilijkere en hogere routes te klimmen,
heb je wel klimschoenen en een klimgordel nodig. Muurklimmen is ook geen gevaarlijke
sport: je bent immers altijd gezekerd of bij het
boulderklimmen ben je met je voeten zelden
hoger dan een meter boven de valmat.
Vanaf vrijdagavond 23 september tot en met
woensdag 28 september is de klimsite op de
Groenplaats dagelijks open voor iedereen voor
een klimsessie of een kliminitiatie. Zowel kinderen als volwassenen kunnen er de klimsport
eens uitproberen, maar ook de geoefende klimmer kan op zijn niveau klimmen. Op zondag
staat er van 10 tot 11 u een speciale initiatie op
het programma voor personen met een beperking. Ook scholen zijn welkom van maandag 26
september tot en met woensdag 28 september.
Meer informatie en reservatie voor het schoolaanbod: info@bleau.be

Wedstrijd
De kwalificaties voor de wedstrijd Rocks@Antwerpen vinden plaats op vrijdagavond 23 september vanaf 18u30 of zaterdag (van 11u tot 14u
of van 14u30 tot 17u30). De finale staat gepland
op zaterdagavond om 20u (voorprogramma

On Tour

slackline-contest om 19u).
Voor Jongeren tot en met 15
jaar (geboortejaar tot en
met 1996) is er een aparte
jeugdwedstrijd op zondag
25 september van 11u tot
14u. Jongeren vanaf 16 jaar
nemen deel op vrijdagavond of zaterdag bij de
volwasssenen.
Ook Celine Cuypers (12 jaar)
uit onze wijk neemt op zondag deel aan de wedstrijd. Zij is zowel in het
boulder- als in het lengteklimmen al enkele jaren Belgisch kampioene en bekerwinnares in
haar klasse. In de zaal klimt ze vlotjes 7b, op de
rotsen na hard werk 7c+. Je kan haar dan ook
bezig zien op zondag tussen 11 en 14 uur. Wie
haar avonturen wil volgen, kan terecht op haar
blog: www.celinecuypers.be

Programma
Vrijdag 23 september 2011
Vanaf 18u vrij klimmen
+ kwalificatie 1
Zaterdag 24 september 2011
11 u tot 14 u: kwalificatie 2
14u30 - 17u30: kwalificatie 3
17u30 tot 20 u: vrij klimmen
19 u: slackline-contest
20 u: finale
Zondag 25 september 2011
11u tot 14u: jeugdwedstrijd (< 16 jaar)
Vanaf 14u tot 22u: vrij klimmen
Maandag 26 tem 28 september
Vanaf 8u30: klimmen voor scholen
Vanaf 10 u tot 22 u: vrij klimmen
Alle info: www.rocksontour.be

Klimmen in Antwerpen

taculaire klimzalen van Europa. De toegang
Sinds het verdwijnen van de Indoor op het Zuid, voor het publiek is gratis en er is heel wat rankan je in de stad nauwelijks nog klimmen. In dannimatie vanaf 10 u.
Habbekrats is een kleine klimmuur en een mooi De finales beginnen om 17 u.
avonturenparcours voor de beginnende klim- Klimzaal Klimax: www.klimax.be
mer. Op het gebied van klimmen zet België wel C. Verschaevestraat 15, 2870 Puurs
zijn stempel op het internationale sportgebeu- www.worldcuppuurs.com
ren: vijf-voudig wereldkampioen
Muriel Sarkani, vice-wereldkampioen en Europees bekerwinnaar Anak
Verhoeven, Loic Timmermans, …
Op zaterdag 1 oktober kan je in klimzaal Klimax in Breendonk een manche van de wereldbeker muurklimmen volgen. Hier komen de beste
klimmers van de wereld hun acrobatenkunsten tonen. Klimax, met een
hoogte van 22 meter en 20 meter
BOULDERKLIMMEN: NIET HOOG, MAAR WEL MOEILIJK
overhang, is een van de meest spec-

Op 5 woensdagavonden
tijdens de vakantie kwamen folkliefhebbers en
buurtbewoners bijeen op
de Sint-Andriesplaats om
er gezellig muziek te maken, te zingen, te dansen
en mekaar te ontmoeten.

Op zaterdag 24 september organiseert UNIZO de 24ste editie van de Dag van de Klant. Onder het motto ‘Dag in Dag uit leven in je buurt’ focust
UNIZO op het belang van ondernemers voor de buurt, de wijk, de gemeente, de lokale gemeenschap…
Want wat zou uw buurt zijn zonder ondernemers? Een dode boel. En wat zouden ondernemers zijn zonder klanten? Zonder klanten, geen zaken.
Dat zetten we dit jaar met UNIZO extra in de kijker: de stuwende rol van de ondernemers in de buurt, en het bedankje van de ondernemers aan
hun klanten. Ondernemers en het grote publiek, die maken samen de Dag van de klant!
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Sint-Andries interviewt

Van fotostudio tot gospelkerk
Didi Hanssens woont bijna
dertig jaar in de Lange
Riddersstraat. Hij is
ondertussen een ancien,
want het is er vaak een
komen en gaan in dat
straatje. Jonge gezinnen
renoveerden er woningen,
maar als er kinderen
komen, zoeken ze een
andere stek. Menig kunstenaar en BV woont of
woonde er.

Vandaag zijn Jelle en Jenne zijn buren. Als jonge
fotograaf exposeerde Didi in Tokyo en Parijs en in
de muziekwereld portretteerde hij vele beroemdheden. Hij ruilde de stresserende showbizz-wereld
in voor een spirituele. Vandaag is zijn fotostudio
een kerkje geworden waar met heel veel energie,
zang en muziek teksten rond de figuur Jezus gebracht worden. Deze evangelische pinksterkerk is
een ontmoetingsplek geworden waar mensen in
alle talen uit Antwerpen, Roeselare, Amsterdam
en Rotterdam komen zingen tot God.
Gazet: Hoelang woon je hier?
Didi: In 1983 heb ik dit verkrotte pand gekocht.
Het waren 13 kleine kamertjes en er woonden
ooit 13 mensen. Rubens was ooit eigenaar en
met veel zorg hebben we met eiken balken en
paapsteentjes geprobeerd die geschiedenis van
dit huisje te bewaren. Het is hier een heerlijke
plek om te wonen.
Gazet: Je straat is een woonstraat.

Didi: De Lange Riddersstraat is weliswaar een
woonerf, maar ik kan mijn dochtertje van 4 niet
buiten laten spelen. Van achter de hoek razen
de auto’s de straat in. Er zou een oplossing moeten gevonden worden om de snelheid te breken
en er zou zeker een bord met ‘woonerf’ moeten
aangebracht worden. We hebben een klein
stadstuintje en een dakterras. We kunnen dus
buiten, maar niet buiten van ons woonerf genieten zoals in de Rijke Beukelaarstraat. Koning auto is hier
nog steeds te dominant aanwezig.

Verenigingen:
“Kondig uw activiteiten aan !!!!”
“Bezorg ons een verslag en
foto’s van uw activiteiten.”
Mailen naar paul_struyf@skynet.be

Gazet: Heb je contact met je burenstudenten?
Didi: Vele eigenaars hebben woningen omgebouwd tot studentenkamers, maar in feite wonen deze studenten hier niet echt. Ze komen
hier slapen zoals in een hotel. Ze leveren weinig

Mijn pand paalt aan de Musicaschool. Maar ik
krijg mijn dochtertje niet ingeschreven in de
Musicaschool; ze gaat naar de Bervoetstraat.
Ik vind het een verschrikkelijk perverse regelgeving. Ik ben papa-alleen, maar ik moet mijn
kind naar de andere kant van de wijk brengen.
Absurde toestand.

of geen bijdrage aan het buurtleven. Het zou
prettiger zijn dat er meer gezinnen met kinderen wonen in de wijk. Maar ik heb nu mijn kerk,
waarmee ik een boeiend sociaal leven uitbouw.
Gazet: Vertel eens. Waarom die religieuze toer?
Didi: Mijn verblijf in Brazilië zorgde ervoor dat
ik een ommezwaai maakte in mijn leven. In de
favella’s in Brazilië, kan je gewoon jezelf zijn, iedereen is er gelijk, niemand is er beter dan een
ander. Daar ontdekte ik de latino-spirit van
géén materialisme en een rijk sociaal leven. Die
Braziliaanse mensen hebben een spiritueel en
religieus leven en de bijbel is voor hen een dagdagelijks instrument, een levensgids die hen inspireert om zich goed te voelen en gelukkig te
zijn. Die Braziliaanse wereld stond in schril contrast met mijn materialistisch bestaan als feestend show- en glamourfotograaf.
Gazet: Je hebt een kerk. Ben je een
priester?
Didi: Neen, ik ben geen priester. Maar ik ben wel
gedoopt. Ik ben zeer sterk geëngageerd. Mijn
studio doet nu dienst als ontmoetingskerk. Op
zaterdag 8 oktober om 19.30 u vieren we de eerste verjaardag. Iedereen is dan welkom.
Gazet: Wanneer zijn jullie vieringen?
Didi: Op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond
om 19.30 u gaan onze vieringen door. Er zijn nog
nachtwaken en een namiddagcult. Maar voor
mij is het vooral de nieuwe wereld van mensen
die ik leerde kennen en die mekaar helpen
Gazet: Jullie helpen mekaar?
Didi: Ja en neen. Ik had het zeer moeilijk met de
dood van kapper Glenn Gemeiner van De Cliënt.
Ik werkte als fotograaf veel samen met hem,
maar hij was vooral een goede vriend. Tijdens
die rouwperiode kwam ik via vrienden terecht
in Brussel in de Braziliaanse Deus e amor-kerk.
Ik vond steun en troost in die kerk en van de geloofsgenoten. Ja, je geloof kan je helpen.
Gazet: Je werkt nog als fotograaf.
Didi: Natuurlijk. Ik doe dat graag en zal altijd fotograaf blijven. Wanneer ik de stoelen wegzet,
dan is de kerk terug een fotostudio. Maar ik ben
niet meer de gestresseerde carrièreman. Ik ben
in eerste instantie de papa van Cassandra. Ze is
vier en ze zal me nog vele jaren nodig hebben.

Er zijn ondertussen bijna 150 Deus e amor-kerken in de wereld. Ik wil me inzetten voor onze
kerk in Antwerpen. Iedereen heeft religiositeit
nodig.
Gazet: Er is nog een Afrikaanse kerk in
de Franckenstraat.
Didi: Ik denk dat er ondertussen meer dan 20
Afrikaanse kerken en kerkjes zijn en evenveel
moskeeëns. Onze evangelische kerk met roots
in Brazilië heeft raakpunten met de Afrikaanse
kerken, maar je kan het moeilijk gaan vergelij-

ken. Wat al die nieuwe kerkgemeenschappen
wel hebben – in tegenstelling tot de katholieken in hun klassieke kerken – is het warme sociale ontmoetingsleven. De katholieke kerk is er
voor individuen, de nieuwe kerken zijn gemeenschapsvormend. En ook: wij zijn wereldburgers.
Ik spreek 6 talen, ik geniet van de verscheidenheid van mensen, ik voel me goed in mijn vel en
in mijn kerk.

WELKOM IN DE KERK
Op zaterdag 8 oktober 2011 om 19.30 u, de 1ste
verjaardag, bent u welkom op een interactieve Braziliaanse kerkavond met Gospelzang.
Evangelische Kerk IPDA 'Deus è amor' in de
Lange Riddersstraat 42 te 2000-Antwerpen.
Inschrijving voor eetmaal:
Didi 0475-75 64 84
ipdaantwerpen@hotmail.com

