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

Gouden Neus 2014
• Edito
Het stuift in de
wijk!
Scheldekaaien, wat
zijn de plannen
p. 2
• De Neus binnenkort weer thuis
Kom klimmen
Gouden Neus
p. 3
• District p. 4
• Voetgangers en
fietsers
Dansend en
zingend volkje
Nationalestraat
broodje smos
p. 5
• De SteenHouwer:
meer dan stenen
p. 6
• Bijenhotels
StampMedia heeft
je nodig
p. 7
• Cultuuragenda
coStA
Buurtmaaltijd
p. 8

Op zaterdag 25 januari reikte Stuurgroep
Sint-Andries opnieuw Gouden Neuzen uit
aan een bewoner en een vereniging die het
afgelopen jaar in de kijker liepen hun inzet
voor de wijk. De bewonersgroep, die dit
jaar ook haar 30ste verjaardag viert en
daarvoor allerlei activiteiten plant, wil op
die manier een hart onder de riem steken
van de vele vrijwilligers die in deze wijk
actief zijn.
De grote zaal van het coStA werd versierd,
alle lekkers werd klaargezet en tegen 20u.
stroomde het volk binnen. Kennissen en
vrienden van de genomineerden en ook
veel benieuwde bewoners die dit jaarlijkse
buurtfeest niet willen missen.

De genomineerden

Met de steun van:

Steun onze Gazet
BE74 9730 8592 9607

parochie bij. Hij had veel aandacht voor de zieken.
Vanaf 2000 is hij met pensioen, maar ook dan gaat
Louis Soetewey nog regelmatig voor in de diensten
van verschillende parochies. In de zomer ziet men
hem vaak op terrasjes een praatje maken met de
buurtbewoners. Ook was hij vaak aanwezig op de
maandelijkse zaterdagnamiddagen van de bejaardenwerking in Sint-Andries en op bijeenkomsten
van de bewonersgroep in de Willem Lepelstraat.

Juul Sels
Juul is voorzitter van Brandpunt 23, de fotogroep
rond sociale fotografie. Deze groep is al jaren actief
in onze wijk en behandelt tal van sociale thema’s,
zoals huisvesting, overleven, jeugdcultuur, hulpverlening, emoties, onderwijs, enz. Via het medium fotografie en reportagewerk tracht Brandpunt 23 het
zelfvertrouwen van kansarmen te verbeteren en ze
via het beeldmateriaal meer onder de aandacht te
brengen. De tot stand gebrachte fotoreportages
worden ter beschikking gesteld van anderen via
websites en er worden ook regelmatig tentoonstellingen georganiseerd met werk van de leden. Juul
vertegenwoordigt Sint-Andries ook in het bestuur
van de Culturele Raad van het district.

Categorie BEWONERS
Terwijl de genomineerde bewoners vorig jaar toevallig allemaal vrouwen waren, kregen we dit jaar
een volledig mannelijke selectie. De jury nomineerde in de categorie bewoners Louis Soetewey, de
vroegere pastoor van Sint-Andries, Juul Sels, actieve
bewoner en voorzitter van Brandpunt 23, een fotogroep rond sociale fotografie en Gert Leysen, de
Gert Leysen
fietsende wijkverpleger.
Gert werkt al jaren in de wijkverpleging Sint-AnLouis Soetewey
dries. Deze wijkverpleging werd al eerder in de kijLouis studeerde voor priester in Hoogstraten en ker gezet op de Gouden Neusvieringen en dat is abMechelen. Hij werd onderpastoor in Sint-Walburgis. soluut verdiend. De wijkverplegers houden rekeKort daarna werd hij overgeplaatst naar de Sint-An- ning met de patiënt, maar hebben ook aandacht
naparochie op Linkeroever. Op vraag van de paro- voor de omgeving. Er is bij de zorg ook steeds overchianen werd hij in 1972 de pastoor van Sint-Wal- leg met de patiënt, de huisarts, de familie en de geburgis. In 1990 kreeg hij er Sint-Andries als tweede zinshulp. Centraal staat het streven om de patiënt

Louis

Juul

Gert
Lees verder op pagina 3, onderaan
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Het stuift in de wijk!
Edito
2014 heeft een turbulente
start gehad. Nog maar net
waren we bekomen van
het feit dat de Stad Antwerpen een streep trekt
door de fijne traditie om
alle vrijwilligers een keer
per jaar te trakteren op een
feestje of blijkt dat de pas
heraangelegde Nationalestraat binnenkort opnieuw
moet worden opengebroken. Daarbovenop kwam
slecht nieuws voor inloophuis De Steenhouwer.
Maar laat ons beginnen bij
het begin.

De Staat van de Stad:
besparen op sociaal kapitaal?
Het jaarlijkse ontmoetingsmoment tussen beleidsmakers en het middenveld krijgt in 2014 geen vervolg. Eigenlijk was het ook in 2013 overgeslagen,
maar toen werd geargumenteerd dat de nieuwe
beleidsploeg daar nog niet aan toe was. In 2014
worden besparingen als motief opgegeven om het
feest af te schaffen. Blijft wel dat bewonersgroepen, culturele, sport- en sociale verenigingen, middenstandsgroepen, straatvrijwilligers, kortom alle
actieve vrijwilligers het nu zonder dat schouderklopje moeten doen. Zonder deze fijne gelegenheid
om de kloof met de politiek te overbruggen en zonder een blijk van waardering en een hart onder de
riem door het besef dat ze niet alleen staan. Besparingen zijn blijkbaar nodig, maar volgens de Stuurgroep Sint-Andries is het onverstandig om hier het
geld te gaan zoeken. De onaflatende inzet van de
vele vrijwilligers bespaart de Stad ongetwijfeld veel
meer dan de uitgaven voor dit ene feestje. Ook een
kleiner symbolisch initiatief om de vrijwilligers in de
bloemetjes te zetten was mooi geweest. De Stuurgroep Sint-Andries van haar kant zet die traditie wel
verder en bekroonde eind januari Gert Leysen en
Stampmedia met een Gouden Neus. Er waren bovendien veel zoetigheden voor iedereen om de verzuring tegen te gaan.

www.stuurgroepsintandries.be

Nationalestraat opnieuw open(breken)?
Er zijn opnieuw verzakkingen in het wegdek, terwijl
de straat nog geen jaar geleden feestelijk werd ingehuldigd. Het districtsbestuur belooft alles in het
werk te zullen stellen om de herstelwerken zonder
veel hinder uit te voeren. Handelaars vrezen immers voor het verlies van klandizie. De situatie doet
vele bijkomende vragen rijzen en de weigering van
het districtbestuur om – op vraag van de handelaars en bewoners - een onafhankelijk onderzoek te
laten uitvoeren, zal het wantrouwen zeker niet milderen. Kan bij de herstelwerken ook nog iets gedaan worden aan de inrichting van de Nationalestraat? Voor fietsers is er nu geen veilige plaats en
de voetgangers op hun beurt klagen over te veel
fietsers op het voetpad. De vraag om het verkeersvrij maken van de Nationalestraat klinkt eveneens
opnieuw ... enfin een straatje zonder einde?
De Steenhouwer is dood. Leve Kamiano?
In januari kwam ook slecht nieuws voor inloophuis
De Steenhouwer, dat na 30 jaar de boeken moet
sluiten ... om ze mogelijk opnieuw gedeeltelijk open
te doen, maar het valt nog af te wachten hoe en
wanneer. Intussen krijgt Kamiano de opdracht en
een toelage om een deel van de werking op te vangen. Goed dat dat alternatief er is, maar het blijft
een pijnlijke kwestie en koude douche voor vele be-

trokkenen. Twee jaar geleden al waren er afspraken
om de werking van De Steenhouwer te verhuizen
naar een andere locatie en daar was toen ook een
budget voor voorzien. Waarom werd hier geen werk
van gemaakt? Waarom werd geen nieuwe locatie
gevonden? Na vele onderhandelingen kwam er uiteindelijk een positieve wending in het dossier, want
in tegenstelling tot vroeger krijgen nu Kamiano én
de opvolger van De Steenhouwer beiden een subsidie en convenant. Uiteindelijk zal er dus meer geld
vrijgemaakt voor de opvang van armen en daklozen
in de stad, maar dat is voor de medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van De Steenhouwer voorlopig
een magere troost.
30 jaar Stuurgroep Sint-Andries
Door al deze dossiers heeft het al serieus gestoven in
de wijk en op de Stuurgroepvergaderingen. Dat is op
zich geen probleem, wel integendeel. Er zijn immers
even veel waarheden en meningen als er mensen
zijn. Op de Stuurgroepvergadering is iedereen welkom en alle wijkgebonden thema’s zijn bespreekbaar. Samen wordt dan gezocht naar een consensus
of oplossing waarin zo veel mogelijk mensen zich
kunnen terugvinden. Op die manier proberen we
met onderbouwde argumenten een voet tussen de
deur te steken bij het beleid. Dat is al 30 jaar zo en
dat zal hopelijk nog een hele tijd voortduren.
Ann en Nico

Scheldekaaien wat met de plannen?
Op basis van een langdurig inspraaktraject, waarbij
Antwerpen aan ’t Woord,
Unizo, ACW de handen in
elkaar sloegen en waaraan
vele bewoners deelnamen
via enquêtes en de zogenaamde Kaaitafels, werden plannen voor de
Scheldekaaien ontworpen.

Walstroom
Bewoners kloegen op de Stuurgroepvergadering over de geluidshinder die wordt veroorzaakt door de aangemeerde
vrachtschepen. Dag en nacht is
er het zoemende lawaai van de
de generatoren. Bovendien is er
overlast door de uitstoot van
gassen. Schepen Rob Van de Velde beloofde om de vraag om
elektriciteit te voorzien langs de
kade te zullen overbrengen aan
de bevoegde collega.

Over deze ontwerpen werden in de loop van het
traject ook verscheidene informatievergaderingen
georganiseerd waarbij werd teruggekoppeld naar
de bewoners. Dergelijke bewonersparticipatie leverde de Stad Antwerpen de prijs op van Thuis in de
Stad en ook van Groen in de
Stad. Afgelopen zomer
kwam Schepen Rob Van de
Velde echter in het nieuws
met de mededeling dat de
totstandgekomen ontwerpen zouden worden gewijzigd. Dat zorgde voor heel
wat verontwaardiging en
bezorgdheid en het vormde
de directe aanleiding voor
de Stuurgroep Sint-Andries
om de Schepen aan de tand
te voelen en te vragen om
de koerswijziging van het
nieuwe college te komen
toelichten. Op de druk bijgewoonde Stuurgroepvergadering van oktober 2013 gaf
Rob Van de Velde tekst en
uitleg bij het dossier. Het
volledige verslag van de vergadering is te lezen op de
website van de Stuurgroep:
www.stuurgroepsintandries.be.
Samengevat kwam het erop
neer dat het door het vorige
bestuur overgedragen ontwerp nog heel wat vraagtekens bevatte, onder meer

Kom naar ons open wijkforum!
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: Marc Wiesé, Walter Van den Bulck, Ann Mares, Paul Struyf, Nico Volckeryck, Leo De Ley. Foto’s: Alan Cuypers,
John Moussiaux, Leo De Ley.
Lay-out: Peter Cuypers, www.anthologie.be

De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in het coStA op: de
laatste woensdag van de maand, 26 februari,
26 maart en 30 april om 20 u. De Stuurgroep
wordt om 19 u voorafgegaan door de vergadering van Straatantennes in aanwezigheid van
politie en buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

over het openbaar vervoer langs de kade, de materiaalkeuze van het wegdek … Daarbij zijn verschillende partners betrokken (De Lijn, de Vlaamse overheid
…) en daarmee moet eerst worden afgestemd vooraleer de concrete plannen kunnen worden gecom-

municeerd. Bovendien moeten de plannen worden
bekeken in het licht van het groter geheel. Wanneer
een element wordt gewijzigd, heeft dat ook gevolgen voor de rest van de planning.

Start van de werken
De planning van de werken (start in 2014 – einde
2031) is ingegeven door de urgentie van de noden.
De slechte staat van de kaaimuur eist absolute
voorrang; de heraanleg van het openbaar domein
betreft de laatste fase.
Belangrijk is dat de Schepen verzekert dat hij het
participatietraject dat onder de vorige legislatuur
werd opgestart, verder zet en dat de bewoners dus
ook bij volgende plannen en wijzigingen zullen
worden betrokken.

Nog onduidelijk
Vragen zijn er vooral over de parking die ter hoogte
van Sint-Andries was voorzien. Die blijkt om verscheidene redenen niet haalbaar en daarom wordt
gezocht naar een alternatieve locatie. Meer nieuws
zal daarover in de komende maanden volgen.

Ongerustheid
Ongerustheid is er ook over de activiteiten die er op
de kaaien kunnen worden georganiseerd. De Schepen gaf te kennen dat hij gaat voor een ‘mooi dijklichaam’ waarbij alles ‘gezelliger’, met ‘meer leven in
de brouwerij’ en ‘meer peper’ mag. Na een toevloed
van vragen, wordt duidelijk gemaakt dat dit niet impliceert dat de Sinksenfoor naar de kaaien verhuist
of dat er andere grootschalige, luidruchtige evenementen zullen plaatsvinden. Ook voor de invulling
van de activiteiten op de Scheldekaaien zullen de bewoners worden geraadpleegd. Wordt vervolgd.

Adverteer in
Gazet van Sint-Andries

Werk mee
aan de Gazet van Sint-Andries

Contacteer Nico Volckeryck
0496 25 97 45
nico.volckeryck@telenet.be
4 advertenties (1 jaar): klein = 120 euro, middelgroot = 195 euro, groot = 300 euro. Achterpagina en speciale maten, vraag info aan Nico.
Verschijnt vier keer per jaar.

De volgende krant nr. 84 verschijnt in april
2014. Artikels en aankondigingen zo snel mogelijk binnensturen bij:
gazetvansintandries@gmail.com
Verenigingen die hun activiteiten willen aankondigen, kunnen die sturen naar:
paul_struyf@skynet.be
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De Neus

Slongs die bai ons

binnenkort weer thuis
Op zondag 2 maart verwelkomt
Sint-Andries de enige echte ‘De
Neus’. Na een lange afwezigheid
pronkt hij binnenkort opnieuw op
zijn sokkel aan het Neusplein aan
de Nationalestraat.
Het districtsbestuur van Antwerpen biedt,
in samenwerking met het coStA en de
Stuurgroep Sint-Andries, alle bewoners
van Sint-Andries een receptie aan op het
Neusplein. Omringd door de andere Poesjenelles van de buurt, wordt De Neus opnieuw plechtig ingehuldigd. ‘Antwaarpse
liekes’ van Bagatel, een groep uit de wijk,
maken het feest compleet.

Herinhuldiging De Neus
Zondag 2 maart | 14 tot 16 uur | Neusplein

Kom klimmen
in Habbekrats
Jeugdcentrum Habbekrats stelt elke
donderdag van 20 tot 22 u. zijn
klimmuren gratis ter beschikking voor
iedereen vanaf 13 jaar. In samenwerking met Bergsportvereniging
Provincie Antwerpen (BPA) is er de
mogelijkheid om een klimvaardigheidsbewijs (1) te halen.
Habbekrats ligt in de Prekersstraat 14.
Meer informatie kan je bekomen op
tel. 03 237 27 89.

Gouden Neus 2014
Vervolg van pagina 1
zo lang als mogelijk thuis te verzorgen. Mantelzorg en zelfredzaamheid zijn dan ook sleutelbegrippen. De wijkverpleging voorziet ook stervensbegeleiding. De verplegers van de wijkverpleging worden ook wel eens de fietsende verplegers genoemd.
Categorie VERENIGINGEN
In de categorie verenigingen ligt de klemtoon
op de jongerenorganisaties door de keuze voor
Stampmedia, het jongerenmedia-agentschap
en Betonne Jeugd, een jongerenorganisatie die
in het coStA is gehuisvest. Daarnaast zit ook inloophuis De Steenhouwer (opnieuw) bij de genomineerden. De Steenhouwer kwam de afgelopen weken geregeld in het nieuws door een
mogelijke verhuis en zelfs stopzetting van de
activiteiten. Met de nominatie wil de Stuurgroep haar erkentelijkheid uitdrukken voor de
sociale rol van De Steenhouwer in deze stad en
haar steun uiten voor alle betrokkenen.

Wil de na is wa weten. 'k Was bekan dood!
Zatte kik rustig neur de kneur te zing, toeng
da kik inneens ons Charissa-ke zag. Versloek
man eigen bekan meursdood in manne
koffe. Wa is da maske groet geweure! 'k
denk da ze nog veel goa groeie want die
oerbellen ware zonder zwanze oep de groei
gekocht! Ze was in een soort paradijs van
notabele terecht gekome, der zat nen advocaat en nen beer van ne vent die just een
Samsonneke ad gedoan deur zen krollen af
te schere. k'ad them bekanst niet herkend en
ik a speel pertang elke dag me hem oep
mane playstation. Mor wat kwam ons
Charissa-ke na eigenlijk doeng oep den TV.
Awel da zalle kik na is vertellen set! Ze zei oe
da ze on heure bainaam was gerokt. Ze
vroeg heur eige af hoe da iemand gelak
Beyonce zou zen als ze bij ongs in Sintandries zou gebore zen. 'T zou ien zen van "ik
wil wel, mor ik kan ni" want ze zat oep zwart
zaad. Het zou een soort van slongs zen mor
dan wel ien van ongs!
Alwel Charissa-ke, ik weetet oe Beyonce er
zou uitzing als ze geld ad en ba ons in de
wijk zou woene! Swengst da kik een bezoekske brocht an de Theodor, sproeng kik
de superette in de Nationale straat binnen.
Ge wet wel, die winkel me een venitiaans
leeuwke en zonder klauwe, ge wet immers
mor nooit wannier de Philippe is zou binnensringe als zen klein Elie-ke plots deurst
zou krijge. Awel in die winkel stond dor
ineens een madam veur mij. Me heur plastikke mandje op de heup, goe opgekleed me
Louboutins me de juste zoolkleur on heur
voete! Zoe waggelde, neje, zoe wibbelde ze
deur de raiyons terwijl oep de radio "ik zenni
de bank" spelde. Ze zoeng zelfs een beteke
mee. Awel Charissa-ke, zoe stelle kik ma da
veur.
Na zulde al wel gezing hemme da ik altijd
Charissa-ke blijf zeggen.
Want da moete wel toegeven, ons Charissake is altij ien van ons gebleve. Toeng ze in

van thuislozen en mensen die door een moeilijke periode gaan, onder de aandacht brengen.
De Steenhouwer is een inloophuis in de Steenhouwersvest, waar iedereen met problemen terecht kan. Men ontvangt je er met respect voor
je situatie en probeert eventuele problemen op
te lossen. Kan dat niet meteen, dan word je
doorverwezen naar andere organisaties die je
kunnen helpen. Je kan er terecht voor een koffie
en voor een goedkope maaltijd. De Steenhouwer organiseert ook onthaal voor bv. leerlingen
uit het middelbaar onderwijs om ze de werking
van het centrum te tonen. Er worden ook regelmatig acties georganiseerd ten voordele van
het centrum. Het jaarlijkse mosselfeest en de
stadsquiz zijn succesvolle voorbeelden van zulke initatieven.

De Steenhouwer
De Steenhouwer was de afgelopen weken vaak
in het nieuws. Met de nominatie wil de Stuurgroep Sint-Andries de verdiensten van het team
dat hier dag in dag uit instaat voor de opvang

Stampmedia
Stampmedia is een jongerenmedia-agentschap, gevestigd in de Prekersstraat 25. Jongeren tussen 26 en 25 jaar maken er het nieuws
door artikels te schrijven, videoreportages te
maken en foto’s te publiceren. De organisatie is
door de Vlaamse Vereniging voor Journalisten
erkend als algemeen nieuwsmedium. Reporters
die aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijgen
een Stampmediaperskaart. Jongeren kunnen
deelnemen aan workshops en masterclasses in
de journalistiek of krijgen een opleiding als camera- en geluidsman/vrouw.

dat program zat met Nicole en HUgo, ge wet
wel dat koppel da oep van die groete boeten
zingt, bestoeng het openings shot uit ne
knappe otto die de Sint-Andriespleuts opree.
Dat mag wel niet, mor Charissa-ke, deur mij
zet de ba deze gepardoneerd. 'k Hoop wel da
ge er geen gasboete veur e gekrege, wa a
lawaait kwam uit dien otto!
Mor soit, we gonni meuze, da helpt toch niks
behaklve da ge meer en mier oep ons Mie
Citroen goa lijke.
En na da ze wereldberoemd is geweure, ik
snap wel nie wa da te moake he me ons mia
van de coStA, bleft ze nog altijd in de wijk.
OK ik zing ze nie mier zoe dikwels as de miss
me verstand, ik oerde oep den TV da ze ons
nie vergete is! Na da ze behange is me al da
goud, Charissa-ke kind past wel oep da ge
oewe nek ni forceerd, denkt ons Charissa-ke
nog altijd aan de armoede in onze wijk en
vaar daar buite. En da ze de tekste van onze
Lode, ja de Zielens is oek iene vanons, goa
bewerke, da ving kik oek iel schoen! Het leve
van de Lode was een bieteke gelak da van
heur. Dankzij de kunste, bajem nen stylo in
pleuts van ne micro, kon a zen eige opwerke,
mor a is noeit vergete woar dat them vandaan kwam!
Da doe ma der oan denke dak het DVD-ke
van “Moeder waarom leve wai,” is moe
koepe. Dan emek nog is iet om nor te zing
terwijl dak ma stierlijk stoan te vervelen in
diene hangaar! Of wette wa, 'k gon oep
zondag 9 meirt neur de coStA voer de
maraton sessie van dees serie.
Of neje nog beter, ik moak er er een weekendje van, dan kanekik zaterdag 8 meirt
inneens koame leustere as ons Charissa-ke
onze-Lode CD voorstelt, moetek wel ierst
verniete koartjes bestellen ba de costa veur
28 februare.
Dag Charissa-ke, tot
binnen e poar weke,
oewe Neus

Betonne Jeugd

Neuzenpleintje aan de Nationalestraat.

Deze organisatie richt zich tot Antwerpse jongeren die geen aansluiting vinden bij het be- Tijd voor een terugblik
staande jeugdwerkaanbod. Betonne Jeugd is De perikelen rond de Nationalestraat, de herrecent verhuisd naar Sint-Andriesplaats 25 en aanleg van de Scheldekaaien, dagdagelijkse bekommernissen van de bewoners ... ze komen allemaal aan bod op de maandelijkse vergaderingen van de Stuurgroep Sint-Andries, en op het
Gouden-Neusfeest paste dan ook een terugblik
op de activiteiten van de bewonersgroep tijdens het afgelopen jaar. Voor de prijzen werden
uitgedeeld, legde presentator Sven Pichal Nico
Volckeryck nog op de rooster over de plannen
van de Stuurgroep Sint-Andries voor 2014. Daarin is vanzelfsprekend veel plaats voor activiteiten naar aanleiding van de 30ste verjaardag.
Aan juryvoorzitster Daniëlle Leysen werd gebestaat al 10 jaar. De jongeren hebben uiteenlo- vraagd hoe de selectie van de genomineerden
pende achtergronden. Via laagdrempelige acti- was verlopen en ook bij de genomineerden zelf
viteiten wordt getracht om alle jongeren, ook werd kort gepeild naar een reactie. Alle genozij die in armoede opgroeien, een plek in deze mineerden hadden woorden van lof voor elstad te geven en weerbaar te maken. Betonne kaars werk. Vooral De Steenhouwer werd door
Jeugd maakte van haar activiteiten een docu- velen op het podium een pluim gegeven en veel
mentaire, ‘De wereld rondom A’, over drie jonge- steun toegewenst. De onzekere situatie van de
ren die hun toevlucht zochten bij de organisa- werking van De Steenhouwer is zowel voor de
tie. De film werd eerder in het coStA getoond. medewerkers, de vele vrijwilligers en sympathisanten als voor de bezoekers bijzonder moeilijk
om dragen.
Gouden Neusbeeldjes:

de Oscars van Sint-Andries?
De Gouden Neuzen worden net als de Oscars in
de filmwereld jaarlijks op een feestelijke manier
overhandigd aan de winnaars, maar daarmee
houdt de vergelijking op. De keuze voor het
Gouden-Neusbeeldje is natuurlijk geïnspireerd
op de poesjenellefiguur. De Neus, die in de wijk
wel een grote mond opzette, maar vooral een
gouden hart had. Kunstenares Ine Peetermans
maakte voor de gelegenheid een replica van het
grote beeld dat zij van de Neus maakte voor het

En wie ging nu met de felbegeerde Gouden
Neusbeeldjes naar huis?
Stampmedia en Gert Leysen mogen het Gouden-Neusbeeldje thuis een mooie plaats geven.
De avond werd afgesloten door fijne muziek
van de groep La Femme Belge. Jammer dat er zo
weinig plaats was in de zaal, want anders hadden velen graag een dansje geplaatst op de opzwepende muziek van deze groep.
Het feest eindigde zoet, met bubbels en een
grote verjaardagstaart.
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Wil jij ook je verhaal kwijt?
Stuur het door naar:
gazetvansintandries@gmail.com

Getuigenis van een buurtbewoner:
“Voetgangers en fietsers: geen harmonie.”
Voetgangers en fietsers
zijn de zwakke weggebruikers in het verkeer, waarbij
de eerste groep uiteraard
de zwakste schakel is. Dat
zeg ik niet maar de specialisten. Als voetganger
moet ik jammer genoeg
vaststellen dat ik in de
dagelijkse verkeerssituatie
niet op solidariteit moet
rekenen van de kant van
de fietsers.

gere fietspaden, veiliger aangelegde straten enz.
Het is echter niet omdat de huidige situatie voor
de fietsers niet optimaal is, dat zij die ongemakken op andere weggebruikers, m.n. de voetgangers, moeten afreageren, maar ik stel vast dat dat
geregeld wel gebeurt. Ik ken bv.
de situatie in de Nationalestraat heel goed en ik weet dat
die voor de fietsers, ook na de
heraanleg, alles behalve ideaal
is. Maar dat geeft hun nog niet
het recht om massaal op de trottoirs te gaan rijden, te gaan bellen, als de voetgangers niet voor
hen uit de weg gaan of zelfs te
gaan schelden, als voetgangers
Ik besef maar al te goed dat er in Antwerpen nog op hun ongepast rijgedrag reaheel wat werk aan de winkel is om het rijcomfort geren. Ik overdrijf niet: dit gebeurt elke dag, en
van de fietsers te verbeteren: meer, betere en veili- niet alleen in deze straat, want in heel Sint-Andries en in heel Antwerpen wordt massaal op de
trottoirs gefietst.
Ook in winkelwandelstraten en woonerven gedragen fietsers zich helaas vaak als 'cowboys': racen
en slalommen en... bellen, zodra een voetganger
voor hun wielen verschijnt.
• Elke zondag van 10.30 tot 10.50 uur dansen peuters van 18 maanden tot
Zelfs aan de zebrapaden en de kruispunten is de
3 jaar met mama en papa
situatie even slecht te noemen. Je moet er als
• Van 11.00 tot 12.15 uur dansen kinderen van 4 tot 9 jaar
voetganger niet op rekenen dat een fietser voor je
Begeleiding: Lutje Visterin – Deelname is gratis
stopt of vertraagt, als je op een zebrapad de straat
En aan de kruispunten rijden ze geoversteekt.
Cultureel ontmoetingscentrum Sint Andries - coSTA
Sint Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen – 03 260 80 50 – www.cosintandries.be
woon door het rood of ze scheuren het trottoir op
om aan het stoplicht te ontsnappen.

Dansend en zingend volkje
Zullen we samen dansen?

Personen- en bestelwagens stoppen dikwijls voor
mij aan het zebrapad en zelfs vrachtwagens, bussen en autocars, maar de enige reactie die ik tot
nu toe van fietsers heb gekregen, is bellen en roepen. Sorry, dat ik zo negatief overkom, maar ik zou

liegen, als ik iets anders zou schrijven. Als voetganger ervaar ik de fietsers als de gevaarlijkste groep
weggebruikers, want ze gedragen zich tegenover
mij het agressiefst en het meest egoïstisch van alle andere groepen.
Natuurlijk is ook het gedrag van de voetgangers in
het verkeer niet altijd goed te praten. Ook zij gedragen zich roekeloos en overtreden de verkeersregels, maar zij blijven de zwaksten en de kwetsbaarsten. Daarom mijn oproep: de trottoirs zijn er
voor de voetgangers en de straten zijn geen racebanen, maar als je mijn steun nodig hebt voor een
betere fietsinfrastructuur, dan kan je die onvoorwaardelijk krijgen. Het enige waar het hem tenslotte om gaat is ONZE VEILIGHEID, toch?

Nationalestraat broodje smos
rijdt. Zo gaan de stenen aan het dansen.

Wat nu?

Verleden jaar werd de
Nationalestraat met feestgedruis ingehuldigd. Helaas
dient men voor de eerste
verjaardag al extra werken
uit te voeren wegens
verzakkingen van het
wegdek.

Het ongenoegen bij de handelaars is groot. Er werd
een klacht ingediend bij de ombudsdienst om een
extern onderzoek uit te laten voeren. Het district wil
wel een intern onderzoek uitvoeren naar wat er precies misliep, maar o.a. volgens Unizo geeft dat niet
echt veel vertrouwen. Districtsschepen Paul Cordy
gaf tijdens de Stuurgroepvergadering een verhelderende uitleg over de oorzaak en de herstelling.

Wat is er nu aan de hand?
De structuur van de Nationalestraat is zoals een

Ter hoogte van de Kammenstraat ligt de Nationalestraat er zeer slecht bij. Om de oorzaak van de problemen te achterhalen, heeft men de straat aan de
noordzijde opengebroken en voorlopig weer afgesloten waardoor de stenen er zeer slecht bijliggen.
Men hoeft dus niet te vrezen dat deze toestand zich
snel zal manifesteren op andere plaatsen in de
straat.
Uit het onderzoek bleek dat het wellicht mogelijk is
de oorzaak weg te werken zonder het ganse wegdek
te moeten uitbreken en heraanleggen. Het district
begint met een proefproject waarbij de straatstenen
naast de tramrails worden vervangen door een betonstrook. Hierdoor worden de stenen dichter op elkaar gedrukt en vangt het beton de trillingen op. Deze oplossing heeft een esthetische voordeel omdat
het stadse karakter van de natuursteen kan behouden worden. Deze oplossing is wel iets duurder dan
het alternatief waarbij de ganse straat wordt geasfalteerd. Buurtbewoners vrezen immers dat asfalt
de straat zal omtoveren tot een autosnelweg.
Gaat de straat nu opnieuw dicht voor een lange periode? Districtsschepen Paul Cordy stelde de vergadering gerust: “de herstelling wordt geen werk van
Door opzoekwerken naar de lange adem!” Eerst zal het proefproject worden
oorzaak van de problemen, aangevat en dit ten vroegste in maart. Zo wordt de
ligt de kop van de straat er koopjesperiode gevrijwaard van werken en is men
zeer slecht bij.
er zeker van dat de werken niet uitvriezen. Indien
dit proefproject niet het beoogde resultaat oplesandwich. De onderzijde bestaat uit een betonlaag. vert, zal de ganse straat worden opgebroken en
Als bovenlaag werden natuurstenen gebruikt. krijgt ze een zwart kleedje van asfalt.
Daartussen bevindt zich een royale laag zandmix
beleg. En net als bij een goed gevuld ‘broodje smos’ Autovrij?
moet worden vermeden dat het beleg eruit floept Tijdens het vragenkwartiertje uitten een aantal
als je erin bijt! Waar de stenen niet strak genoeg in buurtbewoners de wens om de straat (gedeelteverband liggen, komen er door trillingen barsten in lijk/tijdelijk) autovrij te maken. Deze optie wordt
de cementdichting tussen de stenen. Het water kan door het stadsbestuur bekeken in het licht van het
daardoor wegsijpelen in de zandlaag. De mix wordt totale mobiliteitsplan.
tussen de betonlaag en de natuurstenen wegge- De Neus heeft, zodra hij uit vakantie terugkeert,
drukt, telkens een zwaar voertuig over de straat veel om naar uit te kijken.
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De SteenHouwer meer dan stenen
Verslag van een bezoek aan het (toen nog open) inloophuis

Op een doordeweekse
ochtend heerst er in De
Steenhouwer al heel wat
bedrijvigheid. In de ruime
zaal achteraan het pand
wordt er genoten van de
koffie en koffiekoeken.
Elke weekdag is er immers
een gratis ontbijt in “de
living”. Iedereen is hier
welkom, maar agressie,
drank/drugs en discriminatie blijven achter aan de
deur.

Op dit vroege uur wordt er aan een tafel al een
kaartje gelegd. Aan een andere tafel zit een man
helemaal alleen. Hij heeft andere bekommernissen.
Het ‘kiekenvel’onder controle krijgen en de knorrende maag het zwijgen opleggen, is prioritair na een
kille winternacht. Verkleund kijkt hij al uit naar de
warme maaltijd van vanmiddag. Voor 1,5 euro kan
hij daarvoor nergens anders terecht. Verder staan
twee dames een standje op te bouwen. Er komt
plots een paravant te voorschijn. De dames behoren
tot de winterwerking van de Dokters zonder Grenzen. Wie dat wenst, kan bij hen terecht voor medische en psychologische zorg. Na een eerste consultatie worden de ernstige klachten doorverwezen
naar een zorgencentrum. Vrijwilligers van De Steenhouwer zorgen eventueel zelfs voor begeleiding en
vervoer daarnaartoe.
Het inloophuis wordt bemand door 4 werknemers
en een 40 tal vrijwilligers. De staf bestaat uit geschoolde krachten die de bezoekers op verzoek een
begeleid traject aanbieden. Het doel van het centrum is immers dat de bezoekers doorgroeien en
weer participeren in de maatschappij. Stapje voor
stapje, door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op het afgesproken uur op activiteiten, zoals een begeleid
bezoek aan het MAS, het Rubenshuis of een tochtje
op de Schelde! Bij de (her)integratie hoort ook orde
en zich houden aan de afspraken. Je zal maar ziek
zijn en niet in orde zijn met de ziekenkas. Samen
met de bezoekers worden zaken in orde gebracht,
wordt werk gezocht en wordt gezorgd voor primaire behoeften zoals eten en kledij. Een telefoon is ter
beschikking en er is een internethoek.
Intussen lopen de vrijwilligers als bezige bijtjes door
het gebouw. Zo is er Fons(*) die enkele jaren geleden als hulpbehoevende was komen aankloppen. In
het begin zat hij weken eenzaam terugbetrokken
aan het ontbijt. Tot hij de moed had om in te gaan
op de uitnodiging van de begeleiders om aan activiteiten deel te nemen. Een band werd opgebouwd
en stap voor stap werd er gebouwd aan de herintrede in onze maatschappij. De financiën werden aangepakt en maanden later had hij terug een inkomen en een woonst. Fons is naar De Steenhouwer
blijven komen, maar nu als vrijwilliger. Ook uit de

culturele en bedrijfswereld zijn er vrijwilligers. Zo is
er Wies. Elk jaar organiseert hij een eet- en muziekfestijn ten voordele van De Steenhouwer. Dit jaar
vond het plaats in de Zuiderkroon met optredens
van oa Raymond Van Het Groenewoud, Della Bo-

siers en Jean Bosco Safari. Er zijn ook andere
projecten, die minder
in de schijnwerpers
staan, maar door de
bezoekers van het centrum zeer gewaardeerd worden.
Aan de wand hangen
foto’s van de activiteiten van De Steenhouwer. Op heel wat foto’s
zie je de Sint-Andrieswijk op de achtergrond. Voor De Steenhouwer is de band met
de wijk belangrijk. De
deur stond steeds
open voor curieuze
buurtbewoners en tijdens de sportweek
werd met enkele bezoekers deelgenomen
aan het voetbaltornooi. De meest in het
oog springende buurtactiviteit is wel het
jaarlijkse mosseleetfestijn. Van de Vrijdagsmarkt werd, wegens te
klein, uitgeweken naar
het Sint-Andriesplein.
Een keer per jaar werd
dit het grootste openluchtrestaurant van Antwerpen.
Bij het verlaten van het centrum zegt Bram(*) dat hij
bang is voor de toekomst. Hij vreest dat het stopzetten van de werking van De Steenhouwer zal leiden
tot een breuk met zijn moeizaam opgebouwde so-

Intussen in de Antwerpse gemeenteraad ...
Als burger kan je een vergadering van de gemeenteraad bijwonen in een aanpalend lokaal. Via een
open deur en televisieschermen kan je volgen wat er besproken wordt. Op de gemeenteraad van januari kwam de situatie van inloophuis De Steenhouwer aan bod.
Leden van de oppositie uitten hun bezorgdheid over de aangekondigde sluiting van De Steenhouwer en het slechts gedeeltelijk vervangen van de diensten die er geleverd werden. Gevreesd werd
voor sociale wantoestanden en de situatie werd als bijzonder schrijnend ervaren met de winterperiode voor de deur.
De bevoegde schepen, Liesbeth Homans verweet de oppositie foute informatie te verspreiden, maar
wilde dit niet verder preciseren. Volgens Homans is er geen probleem meer, omdat alternatieve opvang zal worden voorzien door daklozenrestaurant Kamiano van de Sint-Egidiusgemeenschap.
Tijdens de verdere besprekingen blijkt inderdaad dat de subsidie van De Steenhouwer naar Kamiano verhuist. Dat roept opnieuw een aantal vragen op. Hoe komt het dat de structurele ondersteuning voor De Steenhouwer, een organisatie overkoepeld door een Centrum voor Algemeen Welzijn
(CAW De Terp) wordt overgelaten aan een liefdadigheidsorganisatie als Kamiano. Welke diensten
neemt Kamiano precies over? En voor welke noden is er geen opvang?

... en op de Stuurgroep Sint-Andries
Voor antwoorden op de vragen was het wachten op de Stuurgroepvergadering van 29 januari. De
aangekondigde vertegenwoordiger van het kabinet Homans belde net voor de vergadering af. Maar
van Kamiano was er wel een vrijwilliger aanwezig die haarfijn uitlegde op welke wijze Kamiano wil
tegemoet komen aan de opvang van de daklozen die vroeger bij De Steenhouwer terechtkonden.
In tegenstelling tot het inloophuis De Steenhouwer zal Kamiano zich in de eerste plaats richten tot
de daklozen en niet tot personen die kampen met andere moeilijkheden en eenzaamheid. Kamiano
richt zich tot mensen met de meeste dringende noden en er wil hen opnieuw in de samenleving integreren. Voorzitter Nico Volckeryck zei ook dat hij via UNIZO was betrokken bij de onderhandelingen over De Steenhouwer en dat door het stadsbestuur de belofte was gedaan om de toelage aan
De Steenhouwer te behouden. Het inloophuis moet hoe dan ook wel op zoek naar een nieuwe locatie. Volckeryk onderlijnde dat dit dus al bij al goed nieuws was, omdat de stad op deze manier
meer gaat investeren in deze sociale voorzieningen dan aanvankelijk gepland. Hopelijk is dit slechts
een tijdelijke sluiting zodat bezoekers van De Steenhouwer niet aan hun lot overgelaten blijven.

7

wijkleven

www.stuurgroepsintandries.be | Gazet Van Sint-Andries | nr. 83 | Februari 2014 | 21ste jaargang

60 Bijenhotels in Sint-Andries

In de rand

de Groenplaats, het De Coninckplein en
andere plaatsen.
De Steenhouwer is gevestigd in een
Een kille decembermorgen leidde onze
statig herenhuis. Maar het is bovenal
reporter naar de Steenhouwersvest.
Deze straat bevindt zich op de rand van een thuis voor velen. Meer dus dan een
de Sint-Andrieswijk. Achter de overzijde hoop stenen. Alleen werd het pand door
van de straat begint de oude stadskern. een strengere regelgeving (rookverbod,
brandveiligheid …) ongeschikt verklaard
In deze nauwe straat bevindt zich het
dagopvangcentrum De Steenhouwer. Al voor de geboden dagopvang. De organisatie kreeg twee jaar geleden van de
meteen wordt duidelijk waar ik moet
stad de boodschap op zoek te gaan naar
zijn. De zwarte vlaggen aan de gevel
klagen de onzekere toekomst van de De een nieuwe locatie: een betaalbaar en
voldoende groot pand met faciliteiten
Steenhouwer aan: het zwarte gat.
De verbouwingsactiviteiten in de straat die aan alle vereiste normen voldoen.
Dat werd een schier onmogelijke opvertellen het verhaal van een verandedracht, want een van de voorwaarden
rende wijk. De vroegere Parochie van
was de nabijheid bij de Groenplaats. Op
Miserie verwordt tot een van de rijkere
wijken van de stad. De volkse wijk krijgt een koele winteravond kwam dan het
bericht dat De Steenhouwer werd
een upgrade en dat uit zich in hippe
gesloten en de subsidies werden stopgewinkelpanden en nieuwe horecazaken.
zet. Dat laatste zou intussen zijn bijgeDe dualiteit wordt hier met andere
woorden zeer voelbaar en dat zorgt voor stuurd en een doorgroei via een nieuwe
werking zou worden voorbereid. Het
kleine en grotere conflicten, vaak
aangestoken door een handvol heethoof- nieuws betekende niettemin een zware
den. De incidenten tussen enkele bezoe- slag voor zowel de organisatie als voor
kers van de Steenhouwer en handelaars de vele mensen die er elke dag op bezoek
of passanten zorgden voor een escallatie kwamen. Ook voor de werknemers zijn
van het dossier. Bij de oprichting van De er vraagtekens. Indien het om een bedrijf
uit de privésector zou gaan, dan waren
Steenhouwer in de jaren 1980 lag de
er minder kopzorgen. Nu is er geen CAO
klemtoon nog op het onthaal van arme
32bis en zijn er geen garanties dat het
wijkbewoners. De jongste jaren is de
personeel mee overgaat naar de nieuwe
samenstelling van de instroom sterk
veranderd. Er is een toegenomen diversi- vereniging. Daarenboven gaat de
vertrouwensband verloren die was
teit merkbaar, maar ook de problemen
opgebouwd tussen de dienstverleners en
worden scherper en meer zichtbaar.
de vaste bezoekers, samen met de
Daarenboven kreeg De Steenhouwer
opgebouwde expertise en netwerken.
extra bezoekers door het opkuisen van

ciale contacten en zijn intussen vertrouwde
omgeving. Hoewel hij het moeilijk heeft met
het gedrag van sommige bezoekers, blijft hij
toch terugkomen. Hier is hij opnieuw in de
mensheid beginnen te geloven, mensen beginnen vertrouwen en samen met de begeleiders

aan de toekomst beginnen te timmeren. Midden in het traject wordt dat plots stopgezet,
zonder dat er voor hem een alternatief is.
(*) De namen van de personen zijn om privacyredenen gewijzigd.

maar zonder bijen is er geen bestuiving van
bloemen en planten en wordt het groen op deze aarde bedreigd.
Behalve honingbijen, die in een kolonie leven,
zijn er 350 soorten wilde bijen. Naast andere insecten zijn het vooral deze wilde bijen die de
natuur nodig heeft. Bijen zijn NIET gevaarlijk, ze
steken niet. Het zijn de agressieve wespen die
ferm kunnen steken. Enkel wanneer een bij bedreigd wordt, steekt ze, uit zelfverdediging. EchIn onze wijk staan er in stadstuintjes, parkjes, ter, de angel blijft dan steken en het beestje
op dakterrassen en balkons liefst 60 bijenho- gaat vervolgens dood.
tels. Deze zelfgemaakte hotelletjes bieden
woonst voor enkele tienduizenden solitaire wil- Wil je zelf een bijenhotel maken? Dat kan! Leg
contact via maakbarestad@skynet.be en we
de bijen.
Bijen zijn niet alleen een bedreigde diersoort, spreken af in ons knutselatelier.

StampMedia
heeft je nodig
Wil je ook je stem laten horen met snedige teksten, scherpe foto's, wervelende
video's of maak je liever gebruik van de nieuwste techologische snufjes? Ben je
tussen de 16 en 25 jaar oud? Dan is Stampmedia naar jou op zoek!
Stampmedia, het jongerenmedia-agentschap van Belgie, organiseert dit voorjaar een reeks van workshops rond journalistiek. Er is een reeks rond fotografie
waarin het maken van portretten, reportages en visualiseren belicht wordt. En
omdat tekst ook zeer belangrijk is, worden daar ook thema-zaterdagen aan besteed. Video is ook niet weg te denken in de dagelijkse informatiestroom. De
technische kant wordt bekeken en in andere sessies komen interviewtechnieken
en reportages aan bod.
Een uitgebreid overzicht van de workshops en de masterclasses vind je op
http://www.stampmedia.be/workshops-masterclasses/
Je kan natuurlijk ook eens binnenspringen in redactielokalen in de Prekerstraat
25 (naast het plantsoentje).
Alle workshops zijn gratis, je dient je wel in te schrijven bij kris@stampmedia.be

cultuuragenda
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Programma coStA maart-april 2014
maart
FLAMENCO DOBLE
Zondag 16 maart – 15 uur
10euro | 12 euro
Matinee met koffie en cake
Flamenco Doble, zo werd Wannes Van de
Velde wel eens genoemd. In een intense mix
van flamenco, Wannes' erfgoed, en teksten,
schept Flamenco Doble een beklijvend beeld
van de muzikant.

FLAMENCO DOBLE ©ANTONI

SEMINIVIERING
Zaterdag 22 maart – 10 uur
Stadhuis, Grote Markt, Antwerpen
Gratis
Feest ter ere van het seminisymbool met
stoet naar, en optredens in coStA

MANNEN MET BAARDEN
HOETCHACHA (5+)
Zondag 23 maart – 15 uur
4 euro | 6 euro
Een interactieve familievoorstelling over een
visser die alles weet over vis maar niets over
kinderen.

HOETCHACHA

april
SPORTDAG 55+
Vrijdag 4 april – 9 uur
Dienstencentrum De Oever — gratis
Schrijf je in en doe mee aan allerhande bekende en
minder bekende sporten. Dit is de ideale manier om je
conditie te testen en gezellig onder elkaar te zijn. Na
het sporte biedt coStA de sportievelingen een gezonde
receptie aan.

BUURTKWIS
Zaterdag 29 maart – 20 uur
5 euro per persoon in coStA
Cultureel Ontmoetingscentrum
Sint-Andries (coStA)
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen, 03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be
Reservaties en openinguren van dinsdag
tot vrijdag van 10 tot 16 uur, donderdag
tot 18 uur
Sluitingsdagen:
Van donderdag 11 juli
tot en met maandag 12 augustus
Donderdag 15 augustus
Vrijdag 16 augustus

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

Pelgrimsstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

deopendeur@skynet.be

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Schoytestraat 1
03/283 51 05
info @philscoffee.be

0,40 euro meeneemkorting op alle dranken

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Gebak • ontbijt • snacks • broodjes • enz.

3-233.62.73

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. 02/228 51 18

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

