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“En als we nu eens iets zouden doen met dat leegstaand gebouw?
Als we eens samen, met alle betrokken verenigingen en buurtbewoners, zelf een invulling gaven. We spreken af wie wat doet, hoe we
onderling overleggen, wie de kas doet, enz. Dat is goed voor onze
eigen werkingen, maar dat is vooral goed voor onze wijk.”
Het moet een van de eerste conversaties geweest
zijn in de aanloop van het ontstaan van coStA. Vanuit de buik van de vierde wijk groeide het idee om
de leegstaande gebouwen van de pacht van weleer
nieuw leven in te blazen. Wat ben je met een rijk
verenigingsleven, als er niet eens een plek is om samen te komen, te ontmoeten? Sint-Andries is te
klein om er nog eens allemaal eilandjes in te maken. De kracht zit juist in de samenhorigheid, in het
delen van dezelfde passie en het zoeken naar een
meerwaarde in elkander. Hoe schoon kan het zijn…
Zo ontstond een cultureel ontmoetingscentrum
avant la lettre voor de buurt, bestuurd en bemand
door vrijwilligers uit de buurt.
In de loop der jaren zijn er enkele fundamentele veranderingen gebeurd. De ene misschien al wat logischer dan de andere. Er werd een aanslag gepleegd
op de oorspronkelijke invulling, waar de buurtbewoners het voor het zeggen hadden. Een hele aanpassing! Maar er werd nooit geraakt aan de ziel van
dit centrum. Met bloed, zweet en tranen werd het
cultureel ontmoetingscentrum van Sint-Andries
groot gebracht. En plots werd er vanalles veranderd.

Beslissingen van bovenaf waar de grondleggers van
coStA het niet altijd mee eens waren. Het was immers hun centrum. Wat dacht die stad wel? Allemaal goed en wel om dit initiatief, dat lof kreeg in
Vlaanderen en daarbuiten, te ondersteunen door er
personeel en middelen tegenaan te gooien. Maar
moet dat dan ook betekenen dat de mensen die
aan de wieg van coStA stonden, hun vat op de werking helemaal kwijt geraakten?
De verandering van de vzw-structuur werd een
scharnierperiode. coStA had geen eigen raad van
bestuur meer, maar werd deel van de grote vzw
Lokaal Cultuurbeleid (LCB) district Antwerpen.
Door meer samen te werken met onze naaste collega’s binnen het district en de stad, is coStA kunnen groeien. Het is nu een financieel gezonde organisatie die op 5 jaar tijd zijn bezoekersaantallen
heeft zien vermeerderen tot 350%! Dat is nooit gezien. Meer bezoekers, meer verenigingen, meer tevreden mensen. Gestaag werken we verder aan
die weg, want af is die nooit. Cijfers zeggen immers niet alles. Is de ziel er nog? Hoe zit het met
het ‘feel good’-gehalte? Ook daar wordt elke dag

nog aan gesleuteld. De foyer, het ontmoetingscentrum van de buurt, werd recent vernieuwd. De
concertzaal werd aangepast (o.a. om geluidsoverlast tegen te gaan) en niet in het minst zetten we
in op een betere dienstverlening. De komst van
Buurtsport en het Buurtsecretariaat zijn daar
sleutelmomenten in.
We gaan ook mee met onze tijd en spelen een belangrijke rol in de digitalisering van de stad. Surfen, computeren en printen, het kan allemaal. We
vinden het belangrijk om mee op die kar te springen. Maar nog belangrijker is het te investeren in
het feit dat de bewoners van St-Andries mee zijn
in dat verhaal. Laten we helpen iedereen mee op
die trein te krijgen. Net zoals 20 jaar geleden zullen we het samen moeten doen. En coStA is er het
springlevende bewijs van dat samenwerken de
mooiste vruchten voortbrengt. Dat was toen, en
dat zal altijd zo blijven.
Zoals gezegd, zijn het de mensen die coStA hebben
gemaakt. Met dit jubileum willen we op verschilLees verder op pagina 2, onderaan
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Er is geen ontkomen aan
Edito

Op 25 mei zijn we allen uitgenodigd om
nieuwe vertegenwoordigers te kiezen
voor het Vlaams Parlement, voor het federale halfrond en voor Europa. De brievenbussen zitten vol veelkleurige folders met foto's van proper aangeklede
kandidaten met boodschappen om u te
overhalen om die dag uw stem aan hen
te schenken. Hier niets daarover, maar
wel over de vele andere activiteiten die
in deze wijk op dezelfde dag doorgaan.
Uitgerekend op 25 mei is er immers van
alles (en nog wat) te beleven in Sint-Andries. Het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries viert zijn 20ste verjaardag met een feestweekend op 24 en
25 mei en dan is er ook nog de 5de verjaardag van de Sint-Andries Run, en dat
belooft een bijzondere feesteditie te
worden.
Zowel de dans- als de loopschoenen mogen dus uit de kast. De organisatoren
van coStA en de Sint-Andries Run heb-

coStA 20 jaar
Vervolg van pagina 1
lende manieren en momenten hulde brengen aan vele mensen. Zo maakten we een
expo rond Lode Zielens en vroegen Slongs
Dievanongs er een cd over te maken. Van
verschillende wijkbewoners werd een mooi
portret gemaakt voor de expo ‘Portretten
van Sint-Andries.’ Het boekje ‘Impressies
van Sint-Andries’ bundelt dan weer foto’s
en gedichten van onze wijk. Tijdens het
feestweekend op 24 en 25 mei staan ver-

ben de handen in elkaar geslagen om er
een groot wijkfeest van te maken. Daarmee wordt aangesloten bij een rijke traditie van feesten in Sint-Andries. Oudere
bewoners halen daarbij vaak herinneringen op aan de halfvastenstoet, waarbij iedereen verkleed - inclusief de reuzen - de straat op ging en vooral de vele
cafés in de wijk werden bezocht.
Anno 2014 wordt er anders gefeest,
maar het blijft een gelegenheid voor
'ontmoetingen' en 'ontspanning' in een
open en gemoedelijke sfeer met drank,
hapjes en muziek. En wat voor een muziek. Niet alleen monumenten uit de
wijk komen langs: Scale, El Juntacadaveres en Slongs Dievanongs/Halve Neuro,
maar ook Cara, en niemand minder dan
Buscemi sluit de zondag af. Tenzij u in
het buitenland zit of een doktersbriefje
kan voorleggen, zien wij u dus graag op
de Sint-Andriesplaats dat weekend.
Stuurgroep Sint-Andries, die in 2014 30

www.stuurgroepsintandries.be

kaarsjes uitblaast, wil het coSta en de
Sint-Andries Run graag van harte feliciteren met deze bijzondere verjaardagen
en uitnodigen om de volgende jaren
verder intensief te blijven samen werken om deze buurt nog plezanter, creatiever en sportiever te maken voor iedereen. Hou alvast ook 12 juli al vrij, want
dan trekt de wijk opnieuw een kostuum
en feestjurk aan.
Verder komt u in deze buurtkrant ook
meer te weten over moestuinprojecten
in de wijk. De lente heeft zich al van
haar beste kant laten zien. In de bestaande gemeenschapstuintjes in de
wijk schiet er dan ook allerlei eetbaars
uit de grond. Er is bovendien een nieuw
samen-tuinproject op het Munthof in
wording. Ook bij deze initiatieven gaat
het om 'ontspannen' en 'ontmoeten',
om welkome afwisselingen in onze
drukke stadsjungle.
Anne Mares en Nico Volckeryck

uiteraard nog wat koffiedik kijken. Hoopvol
kijken we uit naar de implementatie van de
bib in coStA. We dromen van een ééngemaakte balie om zo de bewoners nog beter
verder te kunnen helpen en cultuur uit te
dragen. Maar daar zullen we nog veel tijd
en veel geld voor nodig hebben. De toegankelijkheid van ons gebouw is ook nog niet
optimaal. We zijn bijvoorbeeld niet zichtbaar genoeg en willen een prominentere
rol opnemen in het straatbeeld.
Op korte termijn hebben we natuurlijk wel
concrete plannen. Kinderen en jongeren
blijven een belangrijke plek hebben in ons
aanbod, zowel bij cursussen als
voorstellingen. Mede dankzij enkele
partners zijn ook de senioren hier
zeer welkom en krijgen zij een rijk Doe mee aan Burendag
gevulde agenda. En wat dacht je Zet jij je stoel op de stoep op vrijdag 30 mei 2014? Want dan is het opnieuw Burendag. Samen een hapje
van de eerste solovoorstelling van eten en een praatje slaan. Het is de eenvoudigste manier om je buren beter te leren kennen. En altijd erg
topacteur Jenne Decleir, een buurt- gezellig.
bewoner die met de steun van coStA de voorstelling ‘Franciscus’ excluReeds enige
sief voor de Antwerpse culturele
centra uitrolt?! Daarnaast zijn suctijd loopt de
cesformules als naakte aap, Bar coSserie DeadtA, jazz kroegentocht, Django-night, op stap
line 25/5.
met coStA, expo’s, matinees of comedy
Basisschool
weekends een vaste waarde geworden. Dat
zal dit najaar zo zijn, en dat zal daarna ook
Musica
zo zijn. Maar ook deze weg is niet eindig. Er
speelt een
wordt door verschillende mensen aan gevoorname
werkt om hem zoveel mogelijk op maat te
rol in het
maken van wat Sint-Andries wil of nodig
heeft. Laat gerust weten wat je mist in de
verhaal. In
wijk of waar je graag zelf mee je schouders
januari vond
onder zet. En samen maken we die weg
de persfotodan verder. Om er nog eens, minstens, 20
shoot plaats
jaar bij te doen.

Wie weet komt Viki Geunes op bezoek?

schillende verenigingen in de kijker en werken vele vrijwilligers en partners mee aan
dit grootse evenement. Kortom, we bieden
een waaier van activiteiten met telkens 1
centraal gegeven: we vieren de 20e verjaardag van coStA en willen daarmee zoveel
mogelijk mensen beroeren. We doen het
immers niet voor onszelf, maar wel voor de
wijk. Onze vierde wijk, Sint-Andries.
Wat we de komende 20 jaar gaan doen, is

in coStA.
Kristof Wouters, directeur coStA

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, Jos Thijs.
Foto’s: John Moussiaux, Paul Struyf, Danny
Arnouts.
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: de
laatste woensdag van de maand, 28 mei, 25
juni om 20 u. Geen Stuurgroep in juli. 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

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. 85 verschijnt in juli
2014. Artikels en aankondigingen zo snel mogelijk binnensturen bij:
gazetvansintandries@gmail.com
Verenigingen die hun activiteiten willen aankondigen, kunnen die sturen naar:
gazetvansintandries@gmail.com
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Sport

De Hoop, een kat met vier levens?
Turnkring De Hoop werd in
1921 opgericht door Pierre
Grandry in het hart van onze
wijk . Om na de Eerste
Wereldoorlog het sociale
leven weer op gang te
krijgen, werden vele initiatieven genomen om ontmoetingskansen te creëren
en vriendschapsbanden te
smeden. Maar er was meer.
Er werd steeds een duidelijke boodschap en visie
vooropgesteld.

Net geen honderd?
De turnzaal van de school Musica in de Kloosterstraat is al jaren de hotspot
van De Hoop. Hiervoor wordt een sociale huurprijs betaald. De turntoestellen
staan ook ter beschikking van de scholieren. In de komende 2 jaar stijgt de
huurprijs met 30%. Dit kan de turnkring niet opvangen! Het lidgeld optrekken
is geen haalbare kaart. Turnen mag geen elitesport worden. Dit is een sportstad als Antwerpen onwaardig. De turnkring onderzoekt de alternatieven om
alsnog over 7 jaar haar 100-jarig bestaan te kunnen halen.
Sint-Andries, waar iedereen
zeer compact op elkaar woonde was in 1921 een bron van
turners en zo werd De Hoop
een zeer grote turnkring. Eén
jaar later kwamen de meisjes
en werden aangepaste toestellen voor hen aangekocht. Joske
Primen, Bertje Riské en Francine Verfaille hebben deze aanvangsperiode tijdens het interbellum nog meegemaakt. De
Tweede Wereldoorlog zorgde
ervoor dat de werking stilviel.
Verscheidene turners werden
soldaat en overleefden de oorlog niet. Joske en Francine namen weer de draad op en als
een sfinx herrees de kring.
Louis Major werd in de jaren
’50 voorzitter en zette zich met
hart en ziel in voor turnkring
De Hoop. Hij was volksvertegenwoordiger en schopte het
tot minister van Arbeid. Om
geen tijd te verliezen at de minister tijdens de kringvergaderingen snel een pak friet met
stoofvlees.
Tijdens de jaren ’50 en ’60 was
de turnkring zeer succesvol en
kwam hij meer dan eens met
bekers naar huis. Tijdens de
gouwfeesten en wedstrijden
zoals de 2-daagse massafeesten werd er uitgekeken naar de

oefeningen en demonstraties van De Hoop.
Twee keer werd de kring gouwkampioen. In deze periode werd ook het trommelkorps opgericht dat de wijk geregeld op stelten zette. Sommige leden van het trommelkorps wilden repeteren in een achterzaaltje van een café. Dat was
buiten de waard gerekend! Louis Major, die
geen druppel alcohol dronk, zag dat niet zitten.
Zo kwam Drumband De Heropbouwing tot stand, een afsplitsing van Trommelkorps De Hoop.
Tijdens de halfvastenstoeten die
vanaf 1975 weer door de wijk
trokken, verzoenden beide trommelkorpsen zich.
Enkele jaren later krijgt De Hoop
weer klappen. De TV doet haar
intrede en het alternatieve sportaanbod wordt steeds groter
(basket, voetbal …) Het aantal leden kalft af.
Maar wederom veert De Hoop recht. De bouwstenen zijn bijna honderd jaar na het oprichten
nog steeds springlevend. In de wijk wonen namelijk nog steeds (kansarme) jongeren die op

zoek zijn naar een zinvol doel, vriendschap en
elkaars respect. Turnen is nog steeds het ideale
cement.
En dan valt bijna de genadeslag. De verbouwing van de turnzaal van de Musica doet de
turnkring verschrompelen. Dit fenomeen wordt
versterkt door de opkomst van de computer. Na
opening van de vernieuwde turnzaal in september 2007 vindt de turnkring
haar derde adem. Een twintigtal kleuters worden ingelijfd,
waarmee de leiding opnieuw
een toekomst kan opbouwen.
Aan gouwfeesten neemt De
Hoop niet meer deel, maar het
jaarfeest is nog steeds een jaarlijkse traktatie voor jong en
oud. Het halloween- en sinterklaasfeest zijn ook toppers. De
Hoop is ook een smaakmaker bij activiteiten in
de wijk. Zo is een paasfeest in samenwerking
met de stuurgroep niet denkbaar zonder de
frisse ideeën en ondersteuning van de groepering.

Hebben je kinderen zin in turnen in onze wijk?
Bel als de bliksem 03-646 6496 !
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Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans
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Stadsboeren in Sint-Andries
Een nieuwe samen-tuin groeit op het Munthof
In het Lode Sebregtspark, op de binnenplaats
van het Kavka en op de Sint-Andriesplaats bewerken bewoners al sinds vorig jaar lapjes
grond als moestuin. Vanaf dit jaar start ook
een samen-tuinproject op het Munthof. In
2012 werd het vroegere Muntplein door de
Stad heraangelegd als openbaar groenpark.
Daarbij werden randtuinen aan aanpalende
bewoners verkocht, maar enkele van die percelen worden nu ter beschikking gesteld als
gemeenschapstuin.
Het unieke aan dit initiatief is de samenwerking tussen buren, de stedelijke basisschool
Musica en jongerenorganisaties Habbekrats
en Betonne Jeugd. Dit nieuwe stadslandbouwproject werd vanaf het begin samen
met alle deelnemende partijen en met de
steun van Tuin in de Stad en de buurtregisseur uitgewerkt. Voorlopig werd er vooral veel
vergaderd en gepland, maar het is de bedoeling dat er binnenkort ook op het terrein zelf

Cruiseschepen aan de rede

allerlei moois en eetbaars groeit.
Er werd gekozen voor een combinatie van tuinen-in-opstand, dat is in (rugsparende) bakken boven de grond, lage plantbedden en de
traditionele aanpak in volle grond. Voor dat
laatste is het wachten op de resultaten van
het bodemonderzoek. Zoals de meeste gronden in de stad, is ook hier de kans op vervuiling reëel.
De deelnemers bewerken een eigen m2-moestuin of verzorgen mee de planten in de gemeenschappelijke bedden. Groenten, fruit,
kruiden, maar ook bloemen zullen weldra in
deze groene oase midden in de stad groeien
en bloeien.
Een eigen biodroom in Sint-Andries dus. Groene vingers of curieuzeneuzen benieuwd naar
meer? Kom gerust een kijkje nemen en spreek
een van de tuiniers aan voor meer informatie.
Of stuur een e-mail naar ann.mares@antwerpen.be

Kom klimmen
in Habbekrats

Datum
1/jun
4/jun
5/jun
10/jun
21/jun
22-23/jun
29/jun
13jul-14jul
27jul-28jul
7/aug
7/sep
8-9/sep
10/sep

Naam
Bremen
Europa 2
Ocean Princess
Silver Cloud
Deutschland
Europa
Deutschland
Braemar
Saga Pearl II
Marco Polo
Silver Whisper
Prinsendam
Europa

Lengte
198
225
181
155
175
200
175
218
164
176
186
204
200

Land
Duits
Duits
USA
USA
Duits
Duits
Duits
UK
UK
UK
USA
USA
Duits

Aank.
08.00
13.00
07.00
08.00
09.00
04.00
08.00
09.00
08.00
08.00
08.30
21.00
02.00

Vertr.
20.00
19.00
17.00
17.00
20.00
02.00
22.00
17.00
02.00
18.00
18.00
23.00
17.00

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.

Workshop
Bodemverbeteraars,
organische meststoffen
en substraten

Zondag 22 juni - 14 tot 16u30
Compost is een zeer goede bodemverbeteraar.
Maar er zijn ook nog heel wat andere producten beschikbaar die een meerwaarde kunnen
bieden in de tuin en die onderdeel uitmaken
van een duurzame materialenkringloop. Hoe
kunnen zij het gebruik van compost aanvullen?
Welke invloed hebben deze producten op het
bodemleven en de bodemkwaliteit? Leer het allemaal tijdens deze praktische workshop.
Praktisch: zondag 22 juni van 14 tot 16.30 uur,
gratis, vooraf inschrijven via ecohuis@stad.antwerpen.be of tel. 03 217 08 11
Waar: samentuin Lode Sebregtsparkje, Bogaardestraat 50, 2000 Antwerpen.

Habbekrats ligt in de
Prekersstraat 14.
Meer informatie kan je
bekomen op
tel. 03 237 27 89.

Oudste veteranenclub van Sint-Andries speelt kampioen.
Op zondag 30 maart 2014 speelde FC Select kampioen. Bij aanvang van de wedstrijd stond de tegenstrever Ik Dien
samen met FC Select op een gedeelde eerste plaats in de KVV-rangschikking veteranen G met beide 31 punten. FC
Select won deze wedstrijd overtuigend met 0 – 4. In 1965 werd deze ploeg opgericht in café Selecta, Lange Vlierstraat 22. Na het op pensioen gaan van Leo & Emmy werd café Selecta gesloten en is de ploeg nu gehuisvest in
café Het Neusje Prekerstraat 42 bij Elie & Peter. In 2015 bestaat deze ploeg 50 jaar en is ze de oudste voetbalclub
van Sint-Andries.
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Cultuuragenda

Programma coStA mei-juni 2014
Mei

CARA EN DE CARO’KES

COSTA 20 JAAR
Zaterdag 24 mei
Vanaf 10 uur – gratis
Rommelmarkt, taart, optredens Slongs &
Halve Neuro, Cara en de caro’kes, El
Juntuacadaveres.

SINT-ANDRIESRUN
Zondag 25 mei
Vanaf 13 uur
De 5de editie van de stratenloop van SintAndries met afsluitend optreden van
Buscemi.

Juni
JAZZ KROEGENTOCHT
Vrijdag 6 juni
20 uur - gratis
Vincent Brijs (BRZZVLL saxofonist) brengt
de betere jazzmuzikanten uit de streek naar
de cafés in Sint-Andries.

RAPKLAP
Dinsdag 10 juni
14 uur – gratis
Voor alle 60-plussers die van een gezellige
babbel houden en die nieuwe mensen willen
leren kennen.

OP STAP MET COSTA - MONS
Zaterdag 21 juni
9 uur - 6 euro
Ticketverkoop
start op
dinsdag
8 april.

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

Iedere vrijdag is er in coStA verse soep
Heerlijk verse soep met brood, met veel liefde
gemaakt door
een coStA-vrijwilliger. Geserveerd vanaf 12 uur. 1
euro per kom – op is op

SLONGS DIEVANONGS

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
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‘t Is nog niet te laat … Lode Zielens The Next Generation
Op 13 juni 1901 werd Lodevicus (Lode)
Zielens geboren in de Pompstraat op
een boogscheut van de Sint Andriesplaats. In 1944, net na de bevrijding,
kwam hij helaas om bij het oorlogsgeweld tijdens een V2-bom inslag. Wie
had gedacht dat zijn werk 70 jaar later
de bron van inspiratie werd voor een
urban EP?

Lode Zielens groeide op in onze wijk. Een wijk
die hij als volgt beschreef: “een straat van zwetende huizen, met de fletse geur van armoede,
waar de zon zelden tot op de botte keien doordrong”. Het was toen nog een zeer arme arbeidersbuurt. Na een tijdje als winkelbediende te
hebben gewerkt, werd hij havenarbeider.
Daarna werd hij redacteur en journalist bij de
Volksgazet en schreef hij realistische sociale
romans. De roman ‘Moeder, waarom leven
wij?’ werd in 1933 bekroond met een driejaarlijkse staatsprijs. Jaren later, in 1993 werd dit
werk verfilmd als een televisie reeks en vertoond op VTM.
Bijna een eeuw na het schrijven van de roman
begon er een ideetje te borrelen tijdens de
brainstorm van 20 jaar Costa: als we de werken van Zielsns nu eens op muziek zetten? De
thema’s van zijn boeken zijn 10-tallen jaren later nog brandend actueel. De ethische problematiek, armoede, sexualiteit en morele wantoestanden hebben de wijk nooit verlaten. Zo
ontstond de EP als eerbetoon aan onze gedreven schrijver. De EP bevat 5 nummers die Lode’s droom tot een beter wereld duidelijk
omarmen. Zijn penne-strijd tegen sociale ongelijkheid gaat verder in de nummers. Meerdere thema’s komen aan bod: van de uitbuiting van de werkmens tot de onderdrukte positie van de vrouw.
Het nummer “Nog ni te laat” kruipt in het oor
én de hersens. Met dit catchy nummer brengen
hiphopchick Slongs en Halve Neuro een duidelijke, sociaal bewogen boodschap. Bij dit nummer hoort een videoclip met als thema de arbeiders en zakkennaaisters uit de jaren twintig.
Het comité Sint-Andries Herleeft leverde alle
kostuums zodat Slongs en Den Halve eruit zien
als noeste werkers uit vervlogen tijd.
De EP ‘Moeder waarom leven wij?’ is nog steeds
te koop bij coStA, Sint Andriesplaats, voor een
luttele 10 euro.

God Jumenas, jefke is getrouwd …
Op de eerste lente zaterdag
werden de trouwkoppeltjes aan
het stadhuis extra verwend. Elk
trouwkoppel werd die dag getrakteerd op harmonie muziek en een
leuke volksdans. De aanwezige
reuzen, waaronder Zotte Rik, een
steltenloper en het zangkoor
maakten het geheel nog feestelijker. Tenslotte kreeg elk koppel
een Seminikoek, een lichte zoete
koek, bestrooid met sesamzaad
en versierd met de beeltenis in
marsepein van Semini aka God
Jumenas.

“In de donkere Middeleeuwen hadden ze ne god die zorgde voor de vruchtbaarheid.
De patroon van ieder meisje dat al van straat was maar dat nog geen boeleke had.
En hij heeft van hier tot op het Zuid, jarenlang zijn zaad gezaaid.
Kooyman en Van Haeren
Want hij stond daar al wel duizend jaar te stoefen met zijn fluit”
Maar waarom wordt er gefeest en net op die dag? Op de eerste
lente zaterdag zet de vzw A.K.T.I.E. niet enkel de trouwkoppels
in de bloemen maar ook Semini. Semini kan je elke dag bezoeken aan de Schelde. Net voor je het Steen betreedt, zie je boven
de poort zijn bas-reliëf. Het beeldje, waarschijnlijk uit de tweede eeuw, werd en wordt door het volk aanbeden als vruchtbaarheidssymbool. Vrouwen die zwanger wensen te worden
gaan bij Semini op bezoek. En zo is de symboliek
van de vruchtbare sesamzaadjes op de Seminikoek meteen duidelijk. Semini was oorspronkelijk een beeldje voorzien van oren en poten. Tijdens het preutse Spaanse tijdperk zo’n 440 jaar
geleden, werd Semini echter zwaar verminkt.
Zijn manifeste mannelijkheid was hij vanaf dan
kwijt.
Wat is nu de link met onze wijk? Wel Zotte Rik
gaat elk jaar naar de Seminiviering en de historische geklede erehaag aan het stadhuis wordt
door de kostuumgroep Sint-Andries Herleeft gevormd. Na de hulde aan het Steen, waarbij een
bloemenkrans wordt opgehangen en rijkelijk
gestrooid wordt met sesamzaad, gaat het festijn elk jaar verder in CoStA. Er treden (volk)zangers en koren op tot in de late namiddag.
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