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De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.
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of hoe er een echte tuin in de stad kwam…
“Als we nu eens een gigantische tuin maken, waar
iedereen kan komen tuinieren. En we organiseren
er optredens, workshops, exposities, BBQ’s en veel
meer.” Ongeveer op deze manier werd Biodroom
geboren. De gemeenschapstuin op Linkeroever. De
Antwerpse cultuurcentra kregen gelukkig de nodige steun van stedelijke en particuliere partners en
vrijwilligers. Dit unieke concept werkte. We bereikten vele duizenden mensen doorheen een periode
van een goed half jaar. Biodroom werd zo ons paradepaardje. En daarom hebben we het voor 1 dag getransformeerd naar St-Andries.
Op 26 augustus herbergde de stad honderden organisaties voor de jaarlijkse cultuurmarkt. Voor het 2e
jaar op rij maakte ook de Sint-Andriesplaats deel uit
van dit evenement. Onder de naam ‘camping coStA’
toonden de Antwerpse cultuurcentra, cultuurantennes en bibliotheken hun aanbod en werking aan
het grote publiek. Als enige plek op de cultuurmarkt
kon je hier A-kaarten kopen en punten badgen. Het
moest een gezellige plek zijn waar het aanbod van
“A” in de verf gezet werd.
De integratie van deze stedelijke partners wordt
steeds concreter. Samen als ‘camping coStA’ naar
buiten komen is een bewuste keuze. Zowel de cultuurantenne van Borgerhout, een bib medewerker
uit Berchem als de ploeg van coStA zetten hun
schouders onder deze activiteit en werkten de hele
dag zij aan zij. Het is een unicum dat er een zo doorgedreven samenwerking bestaat op deze schaal.
Cultuur in “A”, cultuur van “A”.

Camping coStA was dus inhoudelijk een zeer mooi
verhaal. De praktijk werd dat ook. Met de hulp van
de collega’s van Samen Leven toverden we St-Andriesplaats om tot een grote grasvlakte. Het werd
een tuin waar plots ook kippen, kabouters, honderden plantjes, een soepmie, ligstoelen, een koddig
kot, enz. stonden. Wel duizend mensen passeerden
onze tuin en konden er proeven van cultuur in haar
verschillende vormen. Een hoogtepunt was het optreden van Thé Lau. Klein en groot werden beroerd
en ontroerd door de voorstelling van het
Martha!tentatief en Theater Froefroe. Er was muziek, comedy, theater, en Vitalski zorgde voor de lijm
tussen alles.
Maar er was ook regen. Veel regen. Het enige dat
we zelf niet in de hand hadden liet ons in de steek.
Het zompige gras was er voor sommigen al gauw te
veel aan. Een zoveelste stortvloed joeg het genietende publiek uiteen en zorgde bij ons alleszins
voor bezorgde en beteuterde
blikken. “Komt dit nog goed
vandaag?” Onze tuin dreigde
een moeras te worden. Het was
een kwestie van tijd eer de eerste krokodillen hun kop opstaken…
Nu de rekeningen zijn gemaakt en de kleren gedroogd
zijn we echter heel content.
Toch nog veel volk gezien, behoorlijk wat tickets en A-kaar-

ten verkocht en camping coStA als evenement
stond er. Het was mooi en het was goed. Ik denk
dat we – al is het maar een klein beetje – St-Andries in een positief daglicht hebben gezet, ook al
is dat niet de eigenlijke bestaansreden. Vele bezoekers waren hier nog nooit geweest en waren
zeer aangenaam verrast. Het charmante plein, op
een steenworp van alles en iedereen in de stad, de
warme mensen, het rijkgevulde leven. Ook ik geraak telkens weer vertederd wanneer ik over StAndries vertel. En camping coStA wordt stilaan
een concept. Mensen kennen het al. Ieder jaar anders, maar altijd even mooi. Of mooier.
En onze tuin? De verdwijnt. Biodroom op Linkeroever wordt kleiner, zelfstandig en zal een eigen weg
gaan. Maar zoals het nu eenmaal gaat in de natuur
is er gezaaid en wordt er geoogst. Op andere plekken in de stad ontstaan er soortgelijke initiatieven.
Nieuwe biodromen: kruisbestuivingen tussen partners en mensen die tuinieren als
sociale en creatieve activiteit
zien. En daar zijn wij tevreden
mee. Is dat trouwens niet onze
taak? Iets poneren, mensen ondersteunen, hen laten proeven?
En als de tijd daar is: loslaten. De
rups wordt vlinder. En we zien
wat er ons nu tegemoet komt.
En om dat te ontdekken, is er
volgend jaar opnieuw camping
coStA.
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de stuurgroep van sint-Andries

Wie is er voor de wijk?
Edito

U hebt de laatste editie van de Gazet van Sint-Andries in handen. Het is opnieuw een gemengd nummer geworden met allerlei nieuws uit de wijk: aankondigingen en verslagen van feesten en gebeurtenissen en een stand van zaken van wat er op de vergaderingen van de Stuurgroep Sint-Andries aan bod
komt. Dat gaat van kleine ergernissen van bewoners over parkeergedrag tot grote veranderingen in
de wijk, zoals de werken aan pleinen en straten.
De heraanleg van de Nationalestraat, de ‘boulevard’
die Sint-Andries doorkruist, is nog volop aan de
gang en levert bij wijlen spectaculaire zichten op.
De bouwvakkers legden de straat tot meters diep
open en ‘operatief’ werden oude onderdelen vervangen door nieuwe buizen en leidingen. Systematisch wordt alles opnieuw gevuld met zand en vervolgens geplaveid met een nieuwe bovenlaag. De
werken gaan natuurlijk gepaard met hinder, maar
de communicatiecampagne errond verloopt tot
nog toe zeer vlot. Voor wie info wil, is er een website, zijn er de regelmatige infobrieven en voor eventuele laatste wijzigingen kan u terecht bij het stedelijke wijkoverleg. Die communicatie kan helaas
nog niet via gps worden doorgestuurd naar verdwaalde toeristen die op basis van hun satelietgestuurde elektronica koste wat wils steeds opnieuw
de tijdelijke doodlopende straten naar de Nationalestraat inrijden om daar dan terug te moeten
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draaien om … de volgende straat richting Nationalestraat opnieuw te proberen.
Met de nieuwe Nationalestraat krijgt de stad er een
aantrekkelijke ingangsweg bij – een blijde intrede
als het ware. We werden als buurt ook verwend
met het nieuwe Muntplein en de stripmuur op de
Oever. Zijn er dan geen pijnpunten meer? Natuurlijk
wel, maar als het goed is, zeggen we het ook graag.
En bovendien hebben we nog wat te goed. De
Scheldekaaien gaan volgend jaar een grondige me-

tamorfose tegemoet en Sint-Andries is daarbij als
eerste wijk aan de beurt. Op de maandelijkse Stuurgroepvergadering worden deze projecten opgevolgd. Iedereen is er welkom. Ideeën over wat erin
de wijk kan veranderen om de leefkwaliteit te verhogen? Elke laatste woensdag van de maand wordt
samengekomen in het CoStA om 20u. Op de website van de Stuurgroep vindt u de verslagen van deze
vergaderingen en de belangrijkste komen ook in de
Gazet van Sint-Andries terecht. Ook voor de actualiteit is er ruimte, maar met dit nummer stond de redactie in dubio. Doen we het of doen we het niet?
Geven we aandacht aan de lokale verkiezingen of
volgen we de lijn die vanaf het begin door deze
buurtkrant werd uitgezet, namelijk geen platform
geven aan politieke partijen of hun vertegenwoordigers. De Gazet van Sint-Andries is immers de
spreekbuis van bewonersgroep Stuurgroep Sint-Andries, met andere woorden een buurtkrant door en
voor de bewoners en daarin past geen partijpolitiek. Uiteindelijk werd er voor geopteerd om enkel
het districtsniveau en dan vooral de kandidaten uit
de wijk een plaats te geven in de krant. Dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat kandidaten uit
andere wijken zich minder zouden inzetten, maar
een wijkkrant is er voor de wijk … Alvast veel leesplezier!
Nico en Ann

Wat is Stuurgroep Sint-Andries?
De Stuurgroep SintAndries is een bewonersgroep die zich bekommert
om de leefbaarheid van de
Antwerpse Sint-Andrieswijk.

Deze buurt, gelegen tussen het centrum en het
Zuid, werd vroeger de Parochie van Miserie genoemd. Daar is tegenwoordig gelukkig niet veel
meer van te merken – en dat willen wij ook graag zo
houden. Daarom komen wij maandelijks bijeen om
kleine ergernissen of samenlevingsproblemen te
bespreken, maar ook en vooral om samen plannen
te maken om het leven in onze wijk nog aangenamer te maken. Iedereen is welkom op de vergaderingen van de stuurgroep, elke laatste woensdag
van de maand om 20u. in het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA).

gekaart. Dat kan gaan om de typische problemen
zoals parkeeroverlast of sluikstort of om andere
kleine lokale problemen. Op de vergadering zijn
mensen van de politie en van de Stad aanwezig om
mee een oplossing te zoeken en actie te ondernemen.
De Stuurgroep en Straatantennes zijn dus open
wijkfora waarop bewoners samenkomen. Om dat
allemaal een beetje in goede banen te leiden en te
organiseren, is een bestuur nodig. De Stuurgroep
Sint-Andries koos in september opnieuw voor Nico
Volckeryck als voorzitter. Paul Struyf blijft ondervoorzitter en Marc Wiesé wordt secretaris. De
Straatantennes om 19 u
Stuurgroep Sint-Andries geeft 4 keer per jaar deze
Een uurtje eerder komen op dezelfde plaats de Gazet van Sint-Andries uit.
Straatantennes bijeen. Straatantennes of straatvrijwilligers zijn bewoners die zich inzetten om hun Meer schouders, minder lasten
straat zo leefbaar mogelijk te houden. Als er iets Daarom doen wij graag een warme oproep aan elke
mis loopt in de straat en dat kan niet meteen via bewoner van Sint-Andries om naar de vergaderineen andere weg worden opgelost, dan kan het op gen te komen en mee je zegje te doen. Het hoeft
de vergadering van de Straatantennes worden aan- daarbij niet altijd om problemen te gaan. In Sint-

500 jaar Augustijnenstraat-feest

Tijdens het weekend van 22 en 23 september was jaar geleden was ontstaan. Meteen een mooie gehet feest in de Augustijnenstraat. Op zaterdag wa- legenheid om een straatfeest te organiseren.
ren er kinderspelen en een optreden van Chain of
Fools en op zondag was er rommelmarkt in de
straat. Natuurlijk werd ook aan eten en drinken gedacht en wat paste beter op die zonnige zaterdag
dan een barbecue?
Aanleiding voor het feest was de 500ste verjaardag
van het bestaan van de straat. Dat feit kwam aan
het licht door opzoekingen van buurtbewoner/historicus Eddy Versin. Eddy was in het stadsarchief op
bronnen gestoten waaruit bleek dat de straat 500

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, Kristof Wouters, Marc Wiesé, Jos Thijs,
Nico Volckeryck, Leo De Ley.
Foto’s: Jos Thijs, Leo De Ley, John Moussiaux,
Paul Struyf, Julie Verlinden, Sandra Geerts en
Marleen De Raes.
Lay-out: Peter Cuypers, www.Anthologie.be

Kom naar ons open wijkforum!

De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in het coStA op:
31 oktober en 28 november 20 u. Volgende
Stuurgroep op 31 oktober en wordt om 19 u
voorafgegaan door de vergadering van
Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

Adverteer in
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 om de drie maanden: maart, juni,
september en december.

Andries wordt veel gefeest en daar doet de Stuurgroep graag aan mee. Jaarlijks is er de uitreiking van
de Gouden Neus voor verdienstelijke bewoners, verenigingen en ambtenaren en verder zijn er buurtmaaltijden en een Paaseierenraap voor de kinderen
in de wijk.
Meewerken? Aarzel niet om langs te komen op volgende vergadering (31 oktober) of neem contact op
via de website: www.stuurgroepsintandries.be

Sint-Andries liep mee
in reuzenstoeten

Op een zonnige 8ste september liep de reus Zotte Rik mee in de reuzen-ommegang in Deurne.
Tijdens de Deurnse feesten wilde men daar het
wereldrecord grootste reuzenstoet verbreken en
met meer dan 274 reuzen zijn ze daar ook in geslaagd. Ook in de reuzenstoet van Borgerhout
een week later, was de Neus present. 300 jaar
geleden ging de eerste Borgerhoutse Reuzenstoet uit en die verjaardag was aanleiding voor
een groot volksfeest in de straten van Borgerhout. Wanneer terug een reuzenstoet in Sint-Andries?

Werk mee
aan de Gazet van Sint-Andries

De volgende krant nr. 79 verschijnt in januari
2013. Artikels en aankondigingen binnensturen voor 20 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

wijkleven
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Toekomst Modemuseum blijft onduidelijk

Het kat-en-muisspel
tussen de Stad Antwerpen
en het Provinciebestuur is
nog niet voorbij. De in het
voorjaar opgerichte
werkgroep die een consensus moet vinden over
de toekomst van het
Modemuseum in de
Nationalestraat, is er niet
uitgeraakt en heeft de
verdere gesprekken
opgeschort tot na de
verkiezingen. Dit betekent
concreet dat er pas in
2013, als de nieuwe coalities zijn samengesteld,
een beslissing over het lot
van het museum in de
modelwijk zal vallen.

Stad en Provincie zitten in het dossier niet op dezelfde lijn: “Per jaar betaalt de provincie iets minder
dan 400.000 euro aan de Stad Antwerpen om het
pand te huren. Ik stel me de vraag of het wel verantwoord is om zo veel te betalen voor een gebouw
dat niet van ons is”, aldus provinciaal gedeputeerde
Peter Bellens (CD&V). “Daarbij komt dat er dringend
een aantal kosten aan het gebouw moeten worden
gedaan door de eigenaar. En dat is op heden niet
gebeurd.”

Bestuursovereenkomst

Geen verkoop

Vrieselhof

De Provincie is vragende partij om het gebouw aan
te kopen, maar de stad gaat daar niet op in. "”We
hebben de Provincie in een brief vanuit het college
op vrijdag 14 september 2012 laten weten dat we
het gebouw niet zullen verkopen,” zegt schepen
voor Cultuur Philip Heylen (CD&V). “Het gebouw
blijft eigendom van de Stad en als het van mij afhangt blijft het museum in de toekomst in de Nationalestraat, midden in het modecentrum van Antwerpen, waar het uiteindelijk thuishoort.”

Landelijke erkenning

Alles draait rond de zogenoemde landelijke erkenning van de Vlaamse overheid. Die levert de Provincie Antwerpen, die eigenaar is van het Modemuseum, het Zilvermuseum, het Diamantmuseum en
het Fotomuseum, jaarlijks 280.000 euro subsidie
op, maar is ook een soort kwaliteitslabel. Om landelijk erkend te worden moet een museum echter aan
een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de identiteit van het museum duidelijk zijn en moet een
museum altijd haar vaste collectie kunnen tonen.

Als het Modemuseum subsidies wil blijven krijgen
dan moet het dus tegen 2018 een permanente collectie tentoonstellen. Daarvoor is meer plaats vereist en dienen aanpassingswerken te gebeuren. DeStad Antwerpen wil het Modemuseum graag in de
modewijk houden, maar heeft hiervoor extra budgetten nodig, die pas na de verkiezingen in een
nieuwe bestuursovereenkomst kunnen worden
vastgelegd.

Er werd door de Stad Antwerpen in het verleden al
fors geïnvesteerd in het gebouw, maar van bij het
opstarten van het museum in 2002, zijn er discussies tussen stedelijke diensten zoals het Vastgoedbedrijf van de stad Antwerpen (Vespa) en de provinciale diensten over wie de rekeningen moet betalen. De Provincie is eigenaar van de collectie die in
2002 naar de Nationalestraat werd overgebracht
vanuit het voormalige Provinciale Kostuum- en Textielmuseum, dat gehuisvest was in het kasteel
Vrieselhof in Oelegem, en blijft hoe dan ook de do- Noden en budgetten
minante partner in dit dossier.
In ieder geval ligt de bal in het kamp van de Provincie die uiteindelijk over de toekomst van het musePolitieke dommigheid
um moet beslissen. Wel is er dankzij de werkgroep
Waarnemers en betrokkenen stellen zich nu de meer duidelijkheid gekomen over budgetten en novraag waarom er in 1998, toen het plan rijpte om op den. “En er is de wil om dit samen op te lossen,” zegt
basis van de sterke bestaande collectie, een nieuw schepen Heylen: “Toch zullen we pas na de verkiemuseum in het centrum van Antwerpen op te rich- zingen, als de nieuwe coalities zijn samengesteld,
ten, geen betere afspraken werden gemaakt tussen tot een structurele overeenkomst kunnen komen.
Stad en Provincie. Het dispuut dat zich nu voordoet, En zo ligt het lot van het verdere bestaan van het
had op die manier makkelijk kunnen vermeden Modemuseum in de Sint-Andrieswijk ook een beetworden. “Dit probleem werd toch onmiskenbaar je bij de kiezer. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (ldl)

Bewoners maken méé de stad
Met hun memorandum
rond participatie wil
Antwerpen aan ’t Woord
aan de nieuwe bestuursploeg in wording tips
geven om in de periode
2013-2018 aan de burgers
de kans te geven om méé
de stad te maken en een
grotere betrokkenheid
mogelijk te maken.

Antwerpen aan ’t Woord organiseerde reeds meerdere avond waarop de vraag werd gesteld hoe het
nieuwe bestuur de volgende 6 jaar een open en
transparant beleid te voeren.
Echte participatie voor de burger, dat moet structureel ingebed worden, vinden de vele bewonersgroepen die actief zijn in Antwerpen aan ’t Woord.

Meerdere voorstellen

Zo wil men dat 2 keer in de bestuursperiode er een
planmoment georganiseerd wordt. Er wordt gevraagd dat de schepenen om de 3 jaar hun beleidsplannen concreet komen voorstellen. Hier moet
duidelijk worden welke insteek van de burger hier
mogelijk is. Het stedelijk wijkoverleg zal garant
staan dat de communicatie politiek-administratieburger vlot verloopt.
Belangrijk is dat de burger kan méé beslissen over
welke dingen hij zijn zeg wil hebben.
Een participatiewerkgroep is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er een goed omschreven inspraakprocedure en een aangepaste methodiek
voorhanden is om de betrokkenheid van de burger
te garanderen.
Het engagement van de nieuwe bestuursploeg om
de burger te betrekken moet dus in een duidelijke

structuur gestoken worden, met antwoorden op
het hoe, waarom en wanneer de burger geraadpleegd wordt.
Een charter opmaken met afspraken voor zo’n inspraak staat ook op het verlanglijstje.
Verder is er een van de schepenen die de participatiematerie onder zijn bevoegdheid zal krijgen. Deze
participatieschepen zal het stedelijk wijkoverleg
omvormen tot de dienst ‘participatie’.
Ook moet er de mogelijkheid zijn om expertise van
buitenaf op te zoeken, zodat er een echte cultuur
van betrokkenheid zal ontstaan.
Een stevige brug naar de administratie is ook een
noodzaak. Zo werken er op de dienst stadsplanning
48 zeer bekwame architecten, ingenieurs en urbanisten. Maar deze mogen niet geïsoleerd en wat
wereldvreemd zitten studeren op hun dossiers. Een
open communicatie en wisselwerking burger-administratie kan wonderen doen.
Voor sociale zaken is de betrokkenheid van de burger vaak nog belangrijker. Zo is er de vaststelling dat
bv. de maatschappelijk werkers van het OCMW
overbelast zijn. In plaats van 60 dossiers zijn deze
vandaag verplicht van 150 tot 180 dossiers te beheren. Deze mensen leveren vandaag half werk. Zo
vallen heel wat mensen met problemen uit de boot.

Stadsgesprek 11/11
Antwerpen staat onder
stoom; voor de ene bruist en
leeft het. Voor de andere
breekt en barst het. Maar iedereen is het over 1 zaak eens;
we staan in Antwerpen voor grote uitdagingen
en er is de komende 6 jaar opnieuw heel veel
werk aan de winkel. Er is de bevolkingsaangroei, de mobiliteit, de superdiversiteit, onderwijs, armoede, propere stad, veiligheid, inspraak
en participatie,…

gecreëerd vanuit politieke dommigheid in het verleden. Niet? Want de liefhebbers van het modegebeuren kan het geen barst schelen of de rekeningen
door de Stad of de Provincie worden betaald. Men
schijnt te vergeten dat de kosten sowieso met belastinggeld van ons allen worden vergoed. Ik hoop
echt dat ze er uit geraken, want deze onzekerheid
veroorzaakt economische onrust bij de vele handelaars die zich rond het Modemuseum zijn komen
vestigen,” zegt een verontwaardigde Nico Volckerijck, als voorzitter van Unizo Stad Antwerpen en
van de Handelaarsvereniging van de Nationalestraat en omgeving. Volckerijck startte in de lente
met Unizo een actie op om het Modemuseum in de
modebuurt te houden. “Het geeft ons hoop dat het
huidige stadsbestuur zich achter onze verzuchting
schaart. Want indien het Modemuseum alsnog uit
de buurt zou verdwijnen, voorspel ik een rampscenario van faillissementen, sluitingen of migratie
van de vele boetieks en modewinkels die zich hier
gevestigd hebben.”

En als fiere Antwerpenaar willen we allemaal een beetje
burgemeester zijn van onze
stad. Maar willen we in Antwerpen sneller vooruit, dan
zullen we de komende jaren meer dan ooit
moeten gaan samen werken aan de toekomst
van onze stad: burgers, politici, organisaties, actiegroepen, ondernemers en ambtenaren.
Op zondag 11 november nodigen we Antwerpenaren, buurtcomités, organisaties, onderne-

Bij uithuiszettingen bv. is het cruciaal dat er hulp
kan geboden worden, want wanneer mensen dakloos worden, dan heeft het OCMW dubbel werk. Ze
moeten plots voor een dakloos gezin een nieuwe
woonst zoeken, het was beter om de uithuiszetting
te voorkomen.
Een goede communicatie tussen bestuurders en
burgers, dat heeft alleen maar voordelen. Laat ons
goede samenwerkingsverbanden uitdokteren om
de democartie van de 21ste eeuw gestalte te geven.

Debatdag bestuursakkoord 2013-2018
Zondag 11 november 2012
van 9:30 tot 17:00
Antwerpen staat onder stoom; voor de
ene bruist en leeft het. Voor de andere
breekt en barst het. Maar iedereen is het
over 1 zaak eens; we staan in Antwerpen
voor grote uitdagingen en er is de komende 6 jaar opnieuw heel veel werk aan de
winkel. Er is de bevolkingsaangroei, de
wooncrisis, de mobiliteit, de superdiversiteit, onderwijs, armoede, propere stad,
veiligheid, inspraak en participatie,…

mers, politici, actiegroepen, … uit die mee samen de stad willen maken. Dan gaan we op
zoek naar de thema’s en topics waar we de komende 6 jaar samen aan moeten gaan werken.
Dan willen we onderzoeken wie we in de toekomst allemaal moeten betrekken en hoe die
samenwerking per domein best kan verlopen.
Er zijn 11 grote thema’s en 11 ervaren gespreksleiders met kennis van zaken die de gesprekken
in goede banen zullen leiden.
Het aantal plaatsen is beperkt. We willen een
evenwicht tussen burgers, bewonersgroepen,
ondernemers, (middenveld)organisaties, stedelijke administratie, politiek. Dat betekent dat je
je vliegensvlug moet inschrijven via info(at)antwerpenaantwoord.be of 0473865503.

De 11 thema's zijn: (1) Onderwijs (2) Zorg, gezondheid, welzijn (3) Werk&economie (4) Samenleven, diversiteit (5) Stadsontwikkeling (6)
Cultuur, ontspanning, recreatie (7) Sport (8) Veiligheid; leefbaarheid, propere stad (9) Wonen
en huisvesting (10) Wijkwerking, sociale cohesie, participatie (11) Milieu, duurzaamheid, mobiliteit.

Zondag 11 november, 9u30-16u30
Koninklijk Atheneum Antwerpen
Toegang gratis (drank en lunch tegen
democratische prijzen)
Info: info@antwerpenaantwoord.be
Gsm: 0473/865503
www.antwerpenaantwoord.be

wijkleven
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Een groen en open Muntplein

dere Buurt, werd geïntegreerd in het gazon en voorzien van tekst. De nieuwe picknickbank werd uitgeprobeerd – de andere banken, speeltuig en meer
plantgoed zouden de weken nadien volgen.

Een plein heeft tijd nodig om te
groeien

Na de heraanleg staat de aannemer van de werken
nog 3 jaar in voor het onderhoud van het plein. De
planten worden door de aannemer verzorgd en indien nodig vervangen. Het nieuwe groen werd tijdens de warme augustusmaand alvast zwaar op de
proef gesteld.
Daags na de opening volgde ook even een valse

noot, maar deze zomer hebben toch vele buurtbewoners en toeristen van het plein kunnen genieten.
Niet altijd belandt het zwerfvuil al in de vele vuilbakjes en helaas zijn er baasjes die hun hond het
gras laten bevuilen. Veranderingen vragen tijd. Met
het begin van het schooljaar kreeg het plein ook
weer nieuwe bezoekers. Kinderen die onderweg
van school naar huis nog even op het plein blijven
spelen en de studenten die op zonnige dagen genoten op deze rustige plek. Het plein heeft alles om
een fijne ontmoetingsplaats te worden, een plek
om te feesten, maar vooral ook een rustplek midden in de stad. Het is een Munthof geworden, haar
naam waardig.

© John Moussiaux

Dat was de inzet van de
bewoners die zich de
afgelopen decennia
inzetten voor het behoud
van dit stukje groen in de
wijk. Op 6 juli werd het
Muntplein feestelijk
ingehuldigd.

Districtschepen Chris Anseeuw en schepen Ludo
Van Campenhout spraken een plechtig woordje en
de aanwezigen werden getrakteerd op muziek van
Le Temps du Mois en op een hapje en drankje. Uit de
opkomst bleek de grote nieuwsgierigheid naar het
nieuwe buurtpark en iedereen was opgetogen over
het resultaat.
Na maanden heraanleg werd het plein opnieuw
van de buurt. Aanwezigen zetten aarzelend eerste
stappen op het gras. Het zag er allemaal nog bijzonder nieuw en groen uit. “Mogen wij daar al op lopen?”
De ronde arduinen steen, getuige van een erkenning
van de Koning Boudewijnstichting voor deze Bijzon-

© John Moussiaux

Nationalestraat wijziging in de planning
De eerste fase van de werken aan de Nationalestraat werd intussen afgerond. Anders dan gepland werden klinkers gelegd op het kruispunt
met de Kammenstraat. Ook zijn er problemen
met de huisaansluitingen aan de riolering in
het begin van de werf en er was een verzakking
in de bestaande riolering, waardoor de aannemer genoodzaakt was die te vervangen. De afwerking van fase 2 en 3 is voorzien voor 21 december 2012. De tram zal terug door de Nationalestraat rijden op zaterdag 22 december. Dit
werd meegedeeld aan de handelaars en betrok-

kenen op de werfvergadering van 17 september baar zal zijn voor de klanten.
en de buurtbewoners ontvingen hierover ook
een infobrief in de bus.
De aannemer maakt zich sterk dat de nieuwe
planning haalbaar is, maar wijst er op dat
een vroege winterprik roet in het eten kan
gooien. Het aannemersbedrijf verzocht de
handelaars daarom of er op zaterdag mag
doorgewerkt worden om de afwerking te bespoedigen. De handelaars gaan gretig in op
dit verzoek omdat ze hopen dat de straat tijdens de feestaankopen gemakkelijker bereik-

Petanque in de Nationalestraat
De rioleringswerken in de Nationalestraat zijn opgerukt tot aan de Lange
Vlierstraat. Daardoor moesten de bomen op het Neuzepleintje gerooid
worden. Het pleintje ligt er nu kaal bij.
Maar in de Parochie van miserie
maakt men sinds oudsher van elke tegenslag een feest. De klanten van café De Broeksteeg organiseren alvast
iedere zaterdag een heus petanquetornooi dat op heel wat belangstelling
kan rekenen.

Omzet

voor de riolering. De werken worden in zeven
Dit belet niet dat zowel de horeca als de han- fasen uitgevoerd en duren tot eind mei 2013.
delszaken hun omzet tijdens deze periode
zien dalen. Het is immers niet zo eenvoudig Huisaansluitingen
om in de Nationalestraat te shoppen De her- De aannemer ondervond moeilijkheden met
aanleg van de Nationalestraat en omgeving het vernieuwen van de huisaansluitingen.
ging op 29 mei 2012 van start. Het district Daarom duurden de werken drie weken langer,
Antwerpen vernieuwt de straat van gevel tot wat invloed heeft op de einddatum. De straat
gevel. De Nationalestraat krijgt een nieuwe wordt wellicht pas rond kerstmis voor verkeer
bestrating, maar ook een nieuwe gasleiding, opengesteld, al zal de heraanleg van de pleinandere tramsporen, een gescheiden riole- tjes en de voetpaden nog tot in de lente van
ringsstelsel en nieuwe huisaansluitingen volgend jaar voor hinder blijven zorgen. (ldl)

Voor advies op maat
Voor een persoonlijke opvolging
Voor net dat beetje méér …

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

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

(ldl)

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

Alle officiële aktes

Nederlands–Engels–Frans

wijkleven

5

www.stuurgroepsintandries.be | Gazet Van Sint-Andries | nr. 78 | Oktober 2012 | 19de jaargang

Sociaal wooncomplex Nationalestraat
Woonhaven
Antwerpen en AG
Vespa renoveren
samen sociaal
wooncomplex
Nationalestraat

Het gebouw blijft behouden, maar achter de gevel
komen in de toekomst zowel sociale als private
huurwoningen. AG Vespa koopt een deel van het
gebouw, het andere deel blijft van Woonhaven Antwerpen. De renovatie start vermoedelijk in 2015,
met behoud van het uitzicht.

oneerde tot Woonhaven Antwerpen, om het gebouw grondig te renoveren. Alleen stootte het idee
om de bestaande gebouwen af te breken en te vervangen door nieuwbouw op veel protest. De ‘Fierensblok’ is een van de laatste bouwwerken uit het
interbellum en gekenmerkt door het zogenaamde
baksteenmodernisme. Erfgoeddiensten waren dan
ook fel gekant tegen de plannen, waardoor het hele project opnieuw moest bekeken worden.
“Het gebouw volledig renoveren, met behoud van
de architectuur was geen optie,” zegt Bennie Forier,
algemeen directeur van Woonhaven Antwerpen.
“Toen de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de renovatieplannen zag, adviseerde
die om het gebouw af te breken en een nieuwbouw
te zetten. Niet alleen was dat financieel haalbaar,
het zou de maatschappij ook toelaten om woningen te bouwen zonder de moeilijkheden die een renovatie met zich meebrengt.” Alleen lokte die plannen dus heel wat protest uit. Daarom is Woonhaven
Antwerpen, samen met de stad, op zoek gegaan
naar een adequate oplossing. Want het belangrijkste voor Woonhaven Antwerpen is dat de huurders
Het gebouwencomplex in de Nationalestraat be- een woning krijgen van goede kwaliteit.
staat uit 2 gebouwen: het grote rechthoekige complex Nationalestraat, Kronenburgstraat, Van Craes- Oplossing: deel verkopen
beeckstraat en Willem Lepelstraat en een kleiner “De oplossing die we hebben gevonden is briljant in
gebouw in de Van Craesbeeckstraat. In 1939 werden zijn eenvoud,” zegt Forier. “Wij verkopen een deel
de gebouwen, naar een ontwerp van architect Gus- van de gebouwen aan AG Vespa. Met het geld van
taaf Fierens, voltooid.
de verkoop kunnen we ons gedeelte renoveren. AG
Vespa gaat de andere woningen renoveren en ook
Renovatie noodzakelijk
verhuren.” AG Vespa zal het gedeelte dat zij gaan
6 jaar geleden besliste de toenmalige huisvestings- ontwikkelen, ongeveer de helft van het grote rechtmaatschappij, Onze Woning, die in 2008 mee fusi- hoekige complex, van Woonhaven Antwerpen ko-

16 bijenhotels in Sint-Andries
Bijen vervullen een sleutelrol in de natuur. Ze
zijn immers de belangrijkste bestuivers van
bloemen en planten. De natuur heeft die bijen
nodig. Maar bijen hebben nestplaatsen of huizen nodig. Daarom hebben enkele bewoners
een aanvraag voor een wijkbudget gedaan bij
het district Antwerpen. En we vielen in de prijzen. In november en december gaan de workshops door en eind februari- begin maart worden zoveel mogelijk bijenhotels en -huisjes geplaatst in de wijk.

Wilde bijen

Wilde bijen zijn geen verwilderde honingbijen.
Het zijn solitaire bijen en er leven meer dan 300
soorten van wilde bijen in ons land. De meeste
bijen zijn solitair en hebben hun eigen nestje.
Honingbijen daarentegen zijn socialer van aard
en leven in kolonies. Bijen zijn vegetariërs en de
larven leven op strikt dieet van stuifmeel van de
planten.

zaaid, zodat vanaf maart tot en met september
er bloeiende bloemen voor onze bijen zijn. Ook
zal bij het vervangen van heesters net die soorten bomen en struiken verkiezen die bloemen
hebben. Zo zijn vele klimplanten en klimopsoorten aantrekkelijke planten voor onze bijen.
Kruidentuintjes, bloembollen, bloembakken,
moestuintjes …
Al deze planten zijn top, bijen zijn er dol op. Omgekeerd, zonder de bijen is er vaak geen bestuiving mogelijk. Het is dankzij die wisselwerking
dat we de natuur in onze wijk een steuntje in
de rug kunnen geven.

Samenwerking met Natuurpunt

We werken niet alleen samen met de Groendienst van de stad Antwerpen, maar de belangrijkste ondersteuner is Natuurpunt. Natuurpunt heeft kennis van zaken en met hun technische kennis gaan we aan de slag. Een van de
bewoners werkt bij Natuurpunt en zal instructeur zijn bij onze workshops.
Gezocht: woning
www.natuurpunt.be
De meeste bijen leven ondergronds en graven ecohuis.antwerpen.be
een nestgang in de bodem, soms tot 1 m diepte. Bovengrondse nesten vind je in holle sten- Zijn bijen vredelievend
gels, oude kevergangen, in dood hout of andere of agressief?
holle ruimtes. Om zoveel mogelijk bijen in onze Met andere woorden, steken bijen? Enkel bijenstadswijk Sint-Andries een aangenaam bestaan vrouwtjes beschikken over een angel die gete geven gaan we voor hen geschikte nestjes, bruikt wordt om hun nest te verdedigen. Bij de
huizen en hotelletjes bouwen met holle sten- meeste soorten is de angel niet sterk genoeg
gels, holle takjes, riet, bamboe en gaatjes in om door de mensenhuid te prikken. Honingbijhardhout.
en kunnen slechts één keer steken en zullen
vervolgens sterven. Bijen zijn per definitie vreMeer groen, bloemen en planten delievende beestjes en zijn dus niet agressief.

in ’t stad

Samen met de Groendienst van de stad Antwerpen zullen we onze hotelketen voor bijen
uitbouwen. Op meerdere plekken in de wijk
worden op publiek domein bijenhotels ingeplant. Daarnaast komen op geschikte plekken
op privaat terrein kleine en grote bijenhotels.
De Groendienst gaat ervoor zorgen dat er in de
lente op 1001 plekken bloemen worden ge-

! Ja, ik bestel een bijenhuisje
! Ja, ik wil mee huisjes komen bouwen
! Ja, ik wil een bijenhotelletje in mijn
tuin
Contact: maakbarestad@skynet.be
Telefoon Jos Thijs: 0472-57 80 84

pen aan de officiële schattingsprijs. Dankzij de aankoop realiseert AG Vespa bovendien haar doel om
meer huurwoningen in centrum Antwerpen aan te
bieden.
De komende maanden gaan beide partijen een projectdefinitie uitwerken. Vervolgens wordt er een
wedstrijd uitgeschreven om een architect aan te
stellen. Tijdens de selectieprocedure en de verdere
werkzaamheden zal AG Vespa optreden als bouwheer. Ten vroegste in 2015 starten de werken. Het
aantal sociale huurwoningen zal wel dalen. “We
gaan grotere appartementen creëren, waardoor de
indeling van het gebouw volledig verandert. Bovendien moet bijvoorbeeld de gevelisolatie aan de binnenkant komen, wat ruimte wegneemt. Maar binnen enkele jaren vind je hier appartementen met 1
tot 4 slaapkamers die volledig voldoen aan alle hedendaagse normen,” zegt Forier.

Grootste zorg voor huidige
bewoners

Ondertussen heeft Woonhaven Antwerpen de 80
gezinnen die er nog wonen ingelicht over wat er
met hun gebouw gaat gebeuren. “Dat is altijd onze
eerste stap bij zo’n project,” zegt Forier. “Van in het
begin brengen we onze huurders op de hoogte. Zij
hebben het recht om als eerste te weten wat er met
hen gaat gebeuren.” De bewoners zijn op de hoogte
gebracht dat ze in het voorjaar van 2013 gaan verhuizen. “De komende maanden bereiden we de verhuis
voor. We gaan bij iedereen langs en vragen ze waar
ze willen gaan wonen. Nadat die puzzel is gelegd,
verhuizen we onze bewoners naar andere woningen
van Woonhaven Antwerpen,” besluit Forier.
(ldl)

Stadstuinieren brengt mensen samen
Toen we eind vorig jaar met Transitiegroep Sint-Andries en Bewonersgroep
Onze Tuin het project Eetbaar SintAndries indienden, hadden we nooit
durven denken welk effect dit zou
hebben. Het bleek dat in 2012 enkele
honderden wijkbewoners hun groene
vingers toonden of zich alvast gingen
oefenen om mee vat te krijgen op de
natuur in onze stadswijk van steen en
beton.

Succesvolle cursussen

De opleiding tuinieren op de vensterbank in
januari en de twee opleidingen zaaien in
bakken en potten in april in samenwerking
met VELT kenden een overdonderend succes.
Ook de samenaanpak van ‘eetbare balkons’
telden veel inschrijvingen. Stadsbewoners
zijn leergierig en willen weten hoe ze de natuur in ’t stad kunnen halen. Deze cursussen
werden vooral plekken waar buren mekaar
leerden kennen.

Groene balkons

In de sociale woningenblok aan de Willem Lepelstraat waren het kinderen en jongeren die
samen met de senioren bakken met geurige
kruiden, eetbare planten en vooral bloemen
op een groot deel van de balkons aanbrachten. Met de rukwinden als tegenspeler slaagden meerdere bewoners er in om echte groene pareltjes te maken van hun balkon. Ook
hier: de samenwerking en de ontmoeting
tussen de buren was een van de belangrijkste
meerwaarden.

Het is nog maar een begin

Er zijn nog heel wat projecten opgestart of
staan in de steigers. De groendienst van de
stad Antwerpen heeft in Het Lode Sebregtspark aan de Bogaardestraat liefst 30 m! park
omgezet in moestuin. Tijdens de winter
wordt er een omheining rond geplaatst en in
de lente kunnen we met de omwonende
wijkbewoners van start gaan in onze publieke moestuin. Op de Sint-Andriesplaats zal de
Groendienst op een zorgvuldige wijze in sa1 m!-bakken
menwerking met de omwonenden de het
De dertig 1 m! bakken op de binnenkoer van bloembakken vernieuwen.
KAVKA op de Oudaan en de twee 1 m! bak- Samen stadstuinieren,
ken in een achtertuin van Woonhaven heb- daar zit muziek in…
ben echte wonderen verricht. Het werden
creatieve moestuintjes met een lekkere opbrengst, maar het leverde vooral vele sociale
contacten en 1000 m! vriendschapsbanden
op.

Brunch in de tuin

De opbrengst van sociaal contacten en vrienschapsbanden was in de achtertuin van de
Van Craesbeeckstraat zeer groot. Ook de bewoners zonder groene vingers schoven aan
aan de zondagse brunch tussen bloemen en
eetbare groenten van de mini-moestuintjes.
Mekaar leren kennen en waarderen als buren, dat is onbetaalbaar.
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14.10.2012: Kiezen voor het district
Open Vld-kandidaat uit de
wijk is Philippe Paeshuys,
14de plaats

1. Kent u Stuurgroep Sint-Andries?

Op 14 oktober moeten we opnieuw naar de stembus
om een nieuwe provincieraad, een nieuwe gemeenteraad en in Antwerpen ook een nieuwe districtsraad
te kiezen. Welke partijen komen op voor de Antwerpse districtsraad en wie zijn de kandidaten uit de
wijk? In deze krant stellen we ze graag aan u voor.
6 partijen dingen op 14 oktober naar de gunst van de
kiezer in het district Antwerpen: Open Vld, N-VA,
Vlaams Belang, de Stadslijst (sp.a/CD&V), Groen en
PVDA+. Alle partijen werden aangeschreven met de
vraag om te antwoorden op 4 wijkgerichte vragen.

N-VA-kandidaat uit de wijk:
Paul Struyf, 11de plaats

Ben zelf nieuwe bewoner (sinds juli
2012) en was me er nog niet van
bewust. Maar vind het in ieder geval
een zeer goed initiatief!

4.Kan u beknopt zeggen waarom
men voor u/uw partij moet
stemmen?

2. Hoe denkt u over bewonersparticipatie?

Ik ben een geboren en getogen bewoner van de Sint-Andrieswijk en woon
nog steeds graag in deze wijk. Met
mijn kandidatuur voor het district wil
ik graag iets betekenen voor de SintAndrieswijk. Met uw steun neem ik
graag deze thema's mee om ze aan te
kaarten op districtsniveau en zo een
aangenamere leefbare wijk voor
iedereen te verwezenlijken.

Top! Op deze manier kunnen de lokale
initiatieven sneller aangepakt worden
en is er een goede basis om events te
optimaal te coördineren met de buurt.
3. Wat zijn uw voorstellen voor
deze Antwerpse wijk?

Mijn voorstellen voor Antwerpen is
vooral gericht op het Culturele. Een
beter draagvlak voor kunstenaars en
organisatoren; minder regels, meer
verdraagzaamheid en meer leven!
4.Waarom moet men voor u/uw
partij stemmen?

Een ‘schoon leven’ is een leven waar
een mens tot ontplooiing komt en
boven zichzelf uitgroeit. Persoonlijk
vind ik dat een ‘schoon leven’ hier en
nu wordt bepaald en wel door wat we
onder de noemer cultuur kunnen
brengen: niet alleen kunst of literatuur
maar ook een rijk sociaal leven, plezier
en vertier. Mijn kandidatuur wil ik in
het teken plaatsen van het ‘schone
leven’: voor een betere uitbouw van
cultuurvoorzieningen, van kunst én
vertiermogelijkheden.

van laagdrempelige ontspanningsmogelijkheden en de aanpassing van de
publieke infrastructuur aan hun
noden. Betaalbare sociale koopwoningen zijn er in deze wijk nog veel te
weinig. De overheid zou een extra
stimulans moeten geven aan jonge
gezinnen die in de binnenstad zouden
willen komen wonen.

1. Kent u Stuurgroep Sint-Andries?

Ja, ik ben al heel lang lid en ondertussen ook al enkele jaren ondervoorzitter.
2. Hoe denkt u over bewonersparticipatie?

Bewonersparticipatie komt heden naar
mijn mening te weinig aan bod.
Participatie van alle betrokkenen
bevordert het beleid en zorgt voor
betere communicatie en verstandhouding tussen bewoners en overheid. Niet
enkel bewonersparticipatie is belangrijk, ook de handelaren moeten in deze
participatie aan bod komen.

Vlaams Belang-kandidaat
uit de wijk: Lidwina van
Onckelen, 31ste plaats

3. Wat zijn uw voorstellen voor
deze Antwerpse wijk?

Een betere communicatie met- en
ondersteuning van alle betrokken
partijen, handelaren en bewoners, bij
de heraanleg van straten en pleinen
zoals bijvoorbeeld bij de heraanleg van
de Nationalestraat die naar mijn
mening optimaler kan.
Herbekijken van het concept woonerf
in de binnenstad. De ene zijde van de
straat heeft een veilige zone die afgebakend wordt d.m.v paaltjes of groen,
aan de andere zijde van de straat
kunnen voertuigen rakelings langs de
huisgevel rijden, met alle onveilige
gevolgen van dien voor de bewoners.
Het versterken van de integratie van de
senioren in de wijk d.m.v. het creëren

1. Kent u Stuurgroep Sint-Andries?

De stuurgroep is mij niet onbekend.
Alhoewel ik er geen deel van uit maak
weet ik dat ze in deze wijk al 25 jaar
actief zijn en zeer veel initiatieven
nemen.
2. Hoe denkt u over bewonersparticipatie?

Als het sociale weefsel zich in een wijk
kan herstellen komen mensen meer in
contact met hun vertegenwoordigers
in districtsraad, ocmw raad of andere
organisaties. Zo kan er meer en betere
informatie worden uitgewisseld. Met
die informatie zullen verkozenen dan
weer kunnen trachten een beter beleid
te voeren.
Om bewoners beter te laten wegen op
het gevoerde beleid moeten de bevoegdheden van de districtsraden meer
en meer worden uitgebreid. Mensen
willen de zelfstandigheid van hun
gemeente terug. Sinds de fusie blijt het
Antwerpse beleid een ver van mijn bed
show.
3. Wat zijn uw voorstellen voor
deze Antwerpse wijk?

Meer en betere informatie over alles
wat er in de wijk dient te gebeuren, bvb
over de heraanleg van straten en
pleinen bvb de heraanleg van de
Nationalestraat en haar zijstraten. Ook
De Lijn zou betere informatie moeten
verschaffen zodat de mensen beter
geïnformeerd zijn. Want het openbaar
vervoer is belangrijk voor onze wijk
Ook als er problemen zijn bij deze
werken moet hierover informatie
gegeven worden zodat de burger niet
met zijn vragen blijft zitten. Als mensen weten wat er in hun wijk gaat
gebeuren voelen ze zich meer betrokken.
De talrijke studenten die in SintAndries wonen moet men op hun
verantwoordelijkheid wijzen. SintAndries is nog steeds een wijk waar
vele, vaak oudere mensen wonen die
vaak in hun slaap gestoord worden
door het nachtlawaai. Studenten zijn
welkom in onze wijk maar moeten
rekening houden met de bewoners. Een
goede communicatie hierover kan veel
problemen voorkomen. Ook de wijkagent(e) kan hier zijn rol spelen en
sanctionerend optreden.
3. Wat zijn uw voorstellen voor
deze Antwerpse wijk?

Vlaams Belang kiest voor een veilige
wijk in een veilige stad. Wie zich veilig
voelt in zijn straat komt meer buiten
en maakt zo meer contact met de
andere mensen in de straat en de
buurt. Zo kan de wijkgemeenschap zich
herstellen.
Bij overlast (lawaaihinder) en criminaliteit (de reeks diefstalen in de Nationalestraat) moet daadkrachtig worden
opgetreden. Enkel in een veilige wijk
kunnen mensen zich goed voelen!

kiezen voor sint-andries
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Kiezen voor de wijk

4.Kan u beknopt zeggen waarom
men voor u/uw partij moet
stemmen?

Met Anton Geerts, May Luyckx en
Horacio Zuniga vorm ik het sp.a
kandidatenteam dat zich met veel
enthousiasme inzet voor Sint-Andries.
Eén voor één zijn het warme, lieve
mensen die er alles voor doen om uw
wijk nog beter te maken!

1. Kent u Stuurgroep Sint-Andries?

2. Hoe denkt u over bewonersparticipatie?

Groen-kandidaat uit de wijk:
Willemijn Langius, 30ste
plaats

Om een goed beleid te voeren is het
essentieel om de noden van de buurtbewoners te kennen. Daarom dat ik me
als parlementslid ook engageer als
politiek secretaris van sp.a Sint-Andries,
mijn inkopen doe bij de lokale middenstand en luister naar hun noden,
buurtactiviteiten bijwoon en mij
bereikbaar opstel voor de mensen van
de wijk.
1. Kent u Stuurgroep Sint-Andries?
Ja. Ik blijf op de hoogte dankzij de
3. Wat zijn uw voorstellen voor
deze Antwerpse wijk?
maandelijkse verslagen van de vergaderingen.
Betaalbaar wonen staat met stip op
1. Sint-Andries is een buurt met een
2. Hoe denkt U over Bewonerspargoeie mix aan oudere en jongere
ticipatie?
inwoners. Maar wonen in SintAndries wordt duurder. Daarom ijver Mensen maken de wijk! Inspraak is
ik met onze ploeg voor de komst van dus een belangrijke basis om een
beleid te kunnen uitstippelen en
betaalbare seniorenflats en sociale

3. Wat zijn uw voorstellen voor
deze Antwerpse wijk?

Wij zijn uiteraard voor meer groen in
de wijk. In heel Antwerpen en ook in
Sint-Andries zijn het afgelopen jaar
veel bomen gesneuveld bij de heraanleg van straten en pleinen en dat is erg
jammer. Het duurt jaren vooraleer de
nieuwe bomen dezelfde zuiverende
kracht hebben als de oude. Met Groen
zijn wij opgetogen over de initiatieven
om eetbaar groen in de wijk te promoten op binnenplaatsen, terrassen en
vensterbanken en willen dat verder
ondersteunen.
Verder zijn wij ook voorstander van een
vernieuwend huisvestingsbeleid om de
huidige sociale verdringing tegen te
gaan. Betaalbare woningen voor
iedereen is dan ook een van de groene
prioriteiten. Op het vlak van veilig
verkeer hopen wij dat er meer aandacht komt voor fietsers en voetgangers. De Nationalestraat was een
voorbeeld van hoe het niet moet. Daar
met de fiets rijden was erg risicovol en
ook het zebrapad oversteken werd
door vele ouderen als heel gevaarlijk
beschouwd.
4.Kan U beknopt zeggen waarom
wij voor uw partij moeten
stemmen?

De tijd staat aan onze kant. Alom zijn
er tekenen dat onze samenleving zich
moet aanpassen aan een tijd waarin
energieverspilling moet worden
tegengegaan. Op zich is energie kostbaar en de traditionele bronnen
worden ook alsmaar schaarser en dus
duurder. Een belangrijk thema is ook
de mobiliteit in Antwerpen. De andere
partijen willen met hun plannen nog
meer auto’s over de ring laten rijden.
Wij zijn voorstander van een overkapping van de ring en van het Mecccanotracé dat het autoverkeer uit de
dichtbevolkte gebieden weg wil.

1. Kent u Stuurgroep Sint-Andries?

Uiteraard ken ik de stuurgroep vermits
ik er al vele jaren actief aan deelneem.
2. Bewonersparticipatie?

Bewonersparticipatie is een ‘must’ op
verschillende terreinen. Wij zijn als
PVDA voor ‘Een stad op mensenmaat’.
Maar: bij een grote enkete van de
PVDA is gebleken dat slechts 4 op 10
Antwerpenaren tevreden zijn met het
thans gevoerde beleid omtrent inspraak. Wij willen het stedelijk wijkoverleg uitgebreid zien met speciale
aandacht voor participatie van zwakkere wijkbewoners, wijkbewoners die
het sociaal-economisch moeilijker
hebben. Dit wijkoverleg dient mee te
kunnen beslissen. Nu blijft het al teveel
beperkt tot raadplegen en (beperkt)
informeren van de bewoners...
3. Uw voorstellen voor de wijk?

Versterking van het stedelijk wijkoverleg met meer bevoegdheid en beslissingsrecht. Meer steun voor ‘Opsinjoren’ en ‘Antwerpen aan het woord’. Een
uitbreiding van ‘Wijkgezondheidscentra’ die werken op basis van forfaitaire
betaling. Ook behoud van St. Elisabeth
Ziekenhuis. Een kindvriendelijke wijk
met kosteloos aanbod van spel- en
sportactiviteiten, zonder commerciele
inmenging. Voor de senioren: betaalbaar zorgaanbod. Uitbreiding overdekte fietsenstallingen. Behoud van het
volkse karakter van Sint-Andries ttz.
geen sociale verdringing door onbetaalbare woningen!
4.Kan U beknopt zeggen waarom
wij voor uw partij moeten
stemmen?

PVDA+-kandidaat uit de wijk:
Relinde De Bouck, 32ste

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

deopendeur@skynet.be

In de jaren ’70 was mijn moeder Leona
Detiège, schepen van cultuur. Toen al
werd er thuis over de Stuurgroep
gesproken en het belang van de
werking. Nu nog spreekt Leona over
Mie Citroen en Zotte Rik, de reuzen van
de carnavalstoet die door de Stuurgroep werd georganiseerd. Misschien
een idee om de reuzen eens aan onze
jeugd te tonen?

uitvoeren waarbij alle mensen worden betrokken.

3-233.62.73

Stadslijst (sp.a – CD&V)kandidaat uit de wijk: Maya
Detiège, 32ste plaats

koopwoningen.
De vele gezellige straten in Sint-Andries
lenen zich voor leuke terrasjes, spelen
op straat, fietsen, winkelen en wandelen. Daarom willen we nog meer
inzetten op verkeersveilige en aangename straten.
Sint-Andries heeft tot slot ook vele
culturele verenigingen en evenementen. En dat moet zo blijven. Ik zal er
dan ook op toezien dat er voldoende
plaats en ondersteuning is voor onze
verenigingen om iedereen in SintAndries te bereiken.

www.deopendeur.be

7

De 12 groepspraktijken van ‘Geneeskunde voor het volk‘ (gans Belgie) bewijzen
reeds 40 jaar dat ‘gratis’ geneeskunde
ook goede en sociale geneeskunde kan
zijn. Eerst de mensen, niet de winst’!

advertentie district antwerpen
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TOTALE UITVERKOOP
laatste maanden

alles moet weg !
kortingen tot -60% op alle
bedden | matrassen
tapijten | huisraadartikkelen
KOM EN GENIET MEE VAN DE
GEKKE PRIJZEN

WWW.EROLA.BE INFO@EROLA.BE

Nationalestraat 126
03 237 30 33 - 0488 30 37 65

Warme maaltijden aan huis 7 op 7
Gespecialiseerd in dieetmaaltijden
volgens doktersadvies
Particulieren • Bedrijven • Festivals
Feestzaal tot 1000 personen

03 455 08 18 • 0495 212 778
Restaurant (huiskamerlocatie)
Welvaartstraat 44, 2530 Boechout

9
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Bovengrondse parking Woonhaven afgesloten
Onveiligheidsgevoel

Op verzoek van bewoners
werd de bovengrondse
parking aan de Van Craesbeeckstraat en de Prekersstraat afgesloten. De
vraag rijst wat er in de
toekomst met de vrij
gekomen open ruimte zal
gebeuren.

De betrokken bewoners hadden klachten over foutparkeerders, het gebruik van de parking door nietbewoners, onveiligheid door autoinbraken, lawaaioverlast en kapotte tegels op de parking. Er zou ook
een negatief advies van de brandweer zijn aangeleverd, maar dat wordt door de woordvoerder van de
Antwerpse brandweer ten stelligste ontkent.

Breekpalen

Woordvoerder Stef Breesch: “De brandweer heeft
de parking niet afgekeurd, anders zouden er ook
voordien geen auto's hebben mogen parkeren. De
parking is trouwens in gebruik sinds de jaren zeven-

tig, toen het sociaal wooncomplex werd opgetrokken Wel hebben wij een advies gegeven om niet te
laten parkeren in de parkeerplaatsen die brandweerwagens zouden kunnen hinderen. Voor de gewone vakken in de Prekersstraat is er nooit een probleem geweest. In het verleden hebben we wel gevraagd een ander type breekpalen te gebruiken om
brandweerwagens gemakkelijk toegang te verschaffen in geval van nood. Voor zover ik weet werd,
zowel door Huisvesting als door Woonhaven, met
ons advies steeds rekening gehouden. De parking is
dus, wat de brandweer betreft, niet om veiligheidsredenen afgesloten.”

In ieder geval besloot Woonhaven de bovengrondse parking op woensdag 4 juli 2012 definitief af te
sluiten. En daar, zo blijkt nu, is niet iedereen gelukkig mee. De vrijgekomen ruimte oogt erg onverzorgd en door het verdwijnen van de parkeerders
is er minder sociale controle in de omgeving. Het
gevolg is dat heel wat mensen, vooral ouderen,
zich niet meer gerust voelen.
Vooral 's avonds, wanneer het donker is, veroorzaakt het gebrek aan menselijke aanwezigheid op
de ongezellige kale woestenij voor een zeker onveiligheidsgevoel.
Zoals een bewoonster het uitdrukt: “Sinds de parking is afgesloten ga ik nu liever een straatje om.
Ik voel me er echt niet op mijn gemak.” Heel wat
bewoners vinden de maatregel trouwens overbodig omdat ze de aanwezigheid van auto's op de
ruimte nooit als storend hebben ervaren. Bovendien komt de maatregel erg onsympathiek over
omdat ze werd uitgevoerd op een ogenblik dat er
door de werken in de Nationalestraat in de omgeving een ernstig gebrek aan parkeerplaatsen is
ontstaan.
Ook de handelaars in de buurt ondervinden het
sluiten van de parking aan hun portemonnee, omdat hierdoor een aantal potentiële klanten wegblijven. En dan zijn er nog de bewoners die slecht
te been zijn of andersvaliden die nu hun wagen
niet langer in de onmiddellijke omgeving kunnen
stallen.

Nieuwe invulling

Woonhaven is voorlopig niet bereid om de maatregel terug te schroeven, maar laat weten dat ze zal
luisteren naar constructieve voorstellen om de
open ruimte zinvol in te vullen. Er werden ondertussen hier en daar op de vlakte fietsrekken geïnstalleerd en er zijn voorstellen om van deze vlakte een
groene rustplaats te maken. Om de grijzigheid tegen te gaan, neemt Habbekrats het plein binnenkort onder handen en bloemenbakken fleuren er
weldra de boel op.
(ldl)

Bunkerdak Prekerskazerne krijgt extra flora
natuur. Er is in het verleden een plan geweest om
de bunker af te breken, maar omdat dit omwille van
budgettaire redenen, quasi onmogelijk is, besliste
het stadsbestuur een extra financiële inspanning te
leveren het gedrocht dan maar te verfraaien.

Het dak van de CPRAbunker, gelegen tussen de
Prekerstraat en de Willem
Lepelstraat, die eigendom
is van de stad Antwerpen,
werd tijdens de maand
september door de Stedelijke Groendienst grondig
opgekuist en van nieuwe
beplantingen voorzien.

Dit verborgen stukje openbaar – maar niet toegankelijk – groen, in de wijk tussen de sociale woningen
op de voormalige gronden van de Prekerskazerne,
biedt onderdak aan zeldzame stadsmussen en merels tussen de struiken en de boompjes die het dak
van de bunker sieren en is zodoende een belangrijke meerwaarde voor de omwonenden.

Oase

In feite is het dak van de bunker een parkje op zich,
maar dan zonder honden, bejaarden en spelende
kinderen. Een oord van rust dus en pure spontane

den onderhouden als het parkje aan de voorkant
van het gebouw, waar trouwens nog steeds wekelijks tonnen zwerfvuil moet worden opgeruimd.
Het dak van de bunker kan immers maar een paar
keren per jaar worden proper gemaakt omdat je er
zo maar niet op kan. Bovendien is het sluikstort op
de bunker vanop de begane grond niet te zien en
Bloemrijk landschap
De Groendienst behield een groot gedeelte van de zijn het dus vooral de bewoners van de laagste vervaste beplanting op de bunker. De grote bomen en diepingen die zich doodergeren aan dit halsstarrig
struiken werden niet gerooid. Wel werd de wild- gebrek aan burgerzin.
groei aan klimop weggehaald die werd vervangen
door hangplanten die, zowel in de lente als tijdens Opgetogen
de zomer, voor een fleurig en bloemrijk landschap Maar die zijn uiteraard allemaal erg opgetogen dat
moeten zorgen.
hun uitzicht wordt opgefleurd door dezelfde mensen die voor de indrukwekkende bloemenzee op
Bunkerverdriet
het Theaterplein hebben gezorgd. En zo wordt er
Er wordt nu gehoopt dat de sluikstorters die aan de door de bewoners die deze interventie van de
achterzijde van het appartementsgebouw van de Groendienst wel weten te appreciëren al ongedulWillem Lepelstraat 15 en 17 wonen en die in feite dig uitgekeken naar de lente van 2013, wanneer het
nog het meest kunnen genieten van de flora op de resultaat van de aanplantingen zich in volle glorie
bunker, ophouden allerlei rommel vanuit hun ap- zullen manifesteren.
(ldl)
partementen op het
dak van de bunker te
deponeren. Een hardnekkig probleem dat in
de omgeving voor heel
wat 'bunkerleed' zorgt
en moeilijk te bestrijden is omdat het dak
door de mensen van
Opsinjoren niet op dezelfde manier kan wor-

Cultuur
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Programma coStA oktober-december

COMEDYBENEFIET

ESMÉ BOS, BART VOET
& GWEN CRESENS

Vrijdag 19 oktober 2012
20 uur • 14|16 euro
Met Bas Birker, Kees Meerman, Jeron
Dewulf, Michael Van Peel, Kim Vanrooy en
Koen Dewulf
Ten voordele van ’t Hart voor iedereen

MICHAEL VAN PEEL

December

MIKE REED’S
PEOPLE PLACES & THINGS

vrijdag 30 november 2012
20 uur • 10|12 euro
Met dit project betuigt drummer Mike Reed
eer aan de jazzscène van Chicago in de jaren
1954 –1960

BAR COSTA
© Philip Paquet
© Peter de Schrijver

© Dries Willems

vrijdag 9 november 2012
20 uur • 6|8 euro
Met Crippled Nerdface & Dottir Slonza

Zaterdag 10 november 2012
Vanaf 14 uur • gratis
Een educatief en cultureel programma rond
Oost-Congo

RAPKLAP
Dinsdag 27 november 2012
14 uur • gratis
Speed-daten voor senioren

HAN SOLO

Expo Conscience
Van vrijdag 16 november tot donderdag 20 december. Opening vrijdag 16 november
om 18 uur – nadien alle dagen te bezichtigen van 10-18 u, niet op maandag

Geleide Conscience-wandeling met Gabie Guldix
Zaterdag 17 en zondag 18 november, telkens om 14 u, vertrek in coStA
Poppenspel ‘Hendrik schopt ons een geweten’
Het spelleke van semini (+10)
Zaterdag 17 november & zondag 18 november, 20 & 15 u

HENDRIK CONSCIENCE
Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands–Engels–Frans

BART VAN LOO

Vrijdag 14 december 2012
20 uur • 6|8 euro
De extreem-rechtse stand-up comedian van
Vlaanderen heeft een nieuwe derde en niet
te missen avondvullende show.

Iedere vrijdag is er
in coStA verse soep

CONSCIENCE VIERING

Breughelmaaltijd + film De Loteling
Vrijdag 16 november, 18 u

HAN SOLO –
BEDANKT

Vrijdag 26 oktober
2012
20 uur • 8|10 euro
Spokenword activiste
Ursula Rucker
doorploegt het
brakke land tussen
poetry en muziek.

DOTTIR SLONZA

Marathonlezing: Hendrik Conscience 200
Maandag 3 december, 17 u

LEZING CANSON - BART VAN LOO

URSULA RUCKER

DE VLAAMSE BRUG NAAR CONGO
Zaterdag 27 oktober 2012
20 uur • 8|10 euro
Met 28 spelers brengen ze een breed
repertoire, van de jaren 30 tot rock en
grunge

Zaterdag 1 december 2012
14 uur• 4 euro p.p., inschrijven verplicht!

Vrijdag 7 december 2012
20 uur • 8|10
euro
Een gezongen
alternatieve
geschiedenis
van Frankrijk
a.d.h.v. de
bekendste
Franse chansons

November

BIGBAND LIER

SINTERKLAASFEEST (3+)

© Koen Broos

Oktober

Heerlijk verse soep met brood,
met veel liefde gemaakt door
een coStA-vrijwilliger.
Geserveerd vanaf 12 uur
1 euro per kom

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
sluitingsperiode: Donderdag 1 en
vrijdag 2 november
Zondag 11 november
Van zaterdag 22 december tot en met
maandag 7 januari 2013

aankondigingen sint-Andries
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Er zit muziek in de wijk
Harmonie
Arbeid en Kunst
Ons land kent een sterke traditie op het
vlak van fanfares en harmonieorkesten.
Rond de eeuwwisseling kende elk dorp wel
een of meerdere muziekverenigingen. In
1903 werd in Sint-Andries het harmonieorkest Arbeid en Kunst opgericht. Dat maakt
haar zeker een van de oudste verenigingen
van de wijk. Elke donderdag wordt in CoStA bijeen gekomen om te repeteren. De dirigent is Willy Mannaerts, voormalig trompettist bij de VRT-bigband. Het repertoire
is zeer gevarieerd: pop en jazz, maar ook
filmmuziek en musical. Bespeel je zelf
houtblazers, rietblazers, koperblazers of
percussie? Nieuwe muzikanten zijn steeds
welkom op donderdag tussen 20 en
22u.30 in de grote zaal in het CoStA.

AMSA staat voor Alternatieve Muziekschool Sint-Andries. Jong en oud is welkom in de lessen notenleer (3
niveau’s), maar ook voor lessen klarinet, saxofoon en
koperblazers kan je bij AMSA terecht. Nooit de gelegenheid gehad om muziek te leren of gewoon niet veel
zin in de “klassieke”, soms wat “saaie” aanpak?
In deze muziekschool ligt de klemtoon op muziek maken op een ontspannende en speelse manier, maar
wel met professionele lesgevers. AMSA is erkend door
de Stedelijke Jeugddienst en werkt samen met CoStA,
de Musica-school en met de harmonie Arbeid en
Kunst.
Geïnteresseerd? Benieuwd? Neem gerust contact op
met AMSA-verantwoordelijke Guy Mannaerts op
tel. 0475 44 87 09.
Verenigingen:
“Kondig uw
activiteiten
aan !!!!”
“Bezorg ons een
verslag en
foto’s van uw
activiteiten.”
Mailen naar
paul_struyf
@skynet.be

We starten opnieuw
met 3 RapKlaps in
Antwerpen centrum
We zien jullie graag terug op:
• Woensdag 24 oktober 2012; van 14 tot 16
uur. Lokaal dienstencentrum de Meersenier; Sint-Nicolaasplaats 7-8, 2000 Antwerpen
• Dinsdag 27 november 2012; van 14 tot 16
uur. Cultureel ontmoetingscentrum SintAndries; Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen
• Vrijdag 21 december 2012; van 14 tot 16
uur. Stedelijk ontmoetingscentrum
Stadsmagazijn; Keistraat 5-7, 2000 Antwerpen
We starten weer om 14 uur om twee uur gezellig met elkaar te ‘klappen’. Inschrijven is
niet nodig. Neem gerust je buur, vriend(in)
of familie mee! Onder het motto: “Hoe
meer volk, hoe beter.”
Noteer ook zeker deze data:
Woensdag 7 november doen we opnieuw
een RapKlap met jongeren. Naar goede gewoonte organiseren we die in het Stadsmagazijn in de Keistraat. Opnieuw van 14 tot 16
uur, maar wel met inschrijvingen bij Laura
(maximum 20 deelnemers).
Voor meer informatie kan je steeds contact
opnemen met Laura Weyns, 03 470 17 44 of
0474 50 17 27, e-mail: laura.weyns@zorgbedrijf.antwerpen.be

Springlevend

September, schoolmaand en ook
startmaand voor de muzieklessen
van AMSA

Ook dit turnjaar is er opnieuw een
sterke aangroei van het aantal turners. Kleuters, kinderen en jongeren
kunnen elke avond in de week vanaf
18.30 u terecht in de turnzaal van de
Musica, Kloosterstraat 37.
De groepen worden ingedeeld naar leeftijd, maar ook naar
de vaardigheden.
Nieuw is het vrouwenturnen, waar vooral de moeders van
de kleuters actief zijn. Op dinsdagavond oefent ons trommelkorps.
Het motto van het nieuwe werkjaar is BEWEGEN IS GEZOND, TURNEN IS PLEZANT. Turnkring De Hoop spitst zich
toe op recreatief turnen, en dat in een familiale sfeer. Er
zijn een tiental begeleiders. Het zijn vrijwilligers die allemaal een intense vormingscursus achter de rug hebben
om op een deskundige wijze de turnlessen te kunnen geven.
In de loop van het voorjaar organiseert de turnkring een
groots evenement in de zaal Kielpark. In 2013 zal Walt Disney voor inspiratie zorgen. Binnenkort begint men reeds
aan de uitwerking van dit thema van het jaarfeest.
Turnkring De Hoop is erg betrokken bij en in het wijkleven.
Ze doen mee aan de buurtsportdagen, het paaseikes rapen, de lentepoets, haloween,
sinterklaas, carnaval, wijkfeesten, enz. feesten kan ook
gezond zijn.

wijkleven
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9de stripmuur in Antwerpen kleurt de Oever
figuren feesten samen met iconen uit de filmwereld of passeren er vrienden en bekenden
van de auteur op de trappen – naar verluid zelfs
ook vroegere lieven. Veel kleur en beweging in
een soort poppenhuisopbouw, maar vooral veel
ruimte voor de fantasie van de toeschouwer.
Op de feestelijke opening van de stripmuur op
29 september was schoon volk aanwezig. De
kleurrijke stoet van Murga L’Amour Gaga leek
rechtstreeks uit de stripmuur te komen gestapt. Brecht Evans werd door initiatiefnemers,
beleidsmensen en sponsors geprezen voor zijn
werk. Het leek de jonge ingetogen striptekenaar allemaal wat te overvallen.
Na de speeches volgde de receptie en de mooie

najaarszon maakte dat de aanwezigen nog
lang bleven nagenieten van deze nieuwe trekpleister voor de wijk.
Het ontwerp van Brecht Evans werd aangebracht door een Brusselse firma Art Mural, die
ook meer dan 50 Brusselse stripmuren voor zich
nam.
Een van Antwerpens grootste schilders, Jacob
Jordaens staat op de Oever op een veel te hoge
sokkel alsof hij op de eerste verdieping bij de
mensen wil binnen kijken. Als hij zou kunnen,
zou hij zijn hoofd omdraaien om de 9de stripmuur te bewonderen.

© John Moussiaux

© Marleen De Raes

Er was veel te zeggen over de Oever. Een plein zonder karakter. Veel bomen en
enkele banken, dat wel, maar toch vooral veel auto. Maar ook veel potentieel,
want supergoed gelegen tussen Kloosterstraat en Hoogstraat. Sinds eind
september staat het plein echter te blinken. De 200m2 grijze muur van het
Eandisgebouw werd uitgekozen om als 9de stripmuur in Antwerpen onder
handen te worden genomen door striptekenaar Brecht Evans.
Eerder kwamen Merho, Jan Bosschaert, Willy
Vandersteen, Ilah, Jan Vanderveken, Dick Matena, Jef Nijs en Philip Paquet aan de beurt: stuk
voor stuk grote namen uit de stripwereld en
Brecht Evans past uitstekend in dat rijtje. Voor
zijn boeken ‘Ergens waar je niet wil zijn’ en ‘De

liefhebbers’ won hij de Willy Vandersteenprijs
en de Prix de L’Audace op het Internationaal
stripfestival van Angoulème en hij werkte voor
De Morgen en voor de New York Times.
De tekening op de Oevermuur is eigenlijk een
verhaal op zich. Historische en mythologische
A3252
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Het is nog even wachten op de volgende Markt van Morgen om opnieuw creatieve ontwerpers bijeen
te zien. Volgende editie is immers
pas op 9 december. Maar niet getreurd: intussen kan u terecht bij
Atelier Pistolet. Vijf ondernemende
dames staken de koppen en vooral
de handen bijeen en zetten dit initiatief op touw.
Atelier Pistolet brengt
verschillende hobbyontwerpers bij elkaar
onder 1 dak tijdens
een pop-up shop in de
Aalmoezenierstraat
22. Op dit adres wordt
tot eind januari 2013
uniek handwerk aangeboden gaande van
betaalbare zilveren ju-

welen, hippe lederen handtassen,
toffe lampenkappen tot eigenzinnige sculpturen. Ook de kleintjes
worden verwend met warme breien haakontwerpen. Alles is handgemaakt en beperkt in oplage verkrijgbaar. U kan ook al een kijkje
nemen op de Atelier Pistolet- facebookpagina.

