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Weg ermee?
Geen renovatie dit keer en zeker
ook geen nieuwbouw, maar gewoon de enige ‘echte’, betrouwbare oplossing en met een blik naar
de beproefde opties van de Antwerpse protestcomités en het politieke bestel alleen een loepzuivere en secure reconstructie van de
‘gasfabriek’!
Lang voor 1937, want toen pas
kwam bouwmeester Fierens van
achter zijn tekentafel en was schepen Wilms – u weet wel, de uitvinder van de parochie hier – ermee
begaan om in Sint-Andries, net nog
binnen ’t Stad en net nog niet op
‘t Zuid, een zeer productieve, hoog
geïndustrialiseerde en vooral zeer
sociaal gerichte site neer te poten
met als kroonjuweel een levensechte en hoog ontwikkelde ijzeren gaswinkel.
En waarom nu ook weer niet
gedacht aan het opnieuw ‘ontdempen’ van de Zuiderdokken,
inclusief de afbraak van enkele residenties, u weet wel. En waarom
geen terugkeer van de Sinksenfoor
met nieuwe attracties als zwieren
en zwaaien op vers aangespoeld
Scheldewater?
Maar terug
naar onze gasfabriek …
In het nu aangekondigde tijdperk
van energieschaarste, het dreigend onheil van stroomonder-brekingen en de nucleaire poespas
rond de Doelen, gewoon opnieuw
een eigen, veilige en betrouwbaar
functionele energiebron, direct
onder onze kerktoren? Ook enkele
andere vergane monumenten uit
de nationale en Antwerpse industrialisering in ons kwartier die bovendien de naam van onze hoofdstraat alle eer aandoen, passeren
opnieuw de revue.
In pole position de ijsfabriek van
de Kronenburg … Of de suikerfabriek van Candico, nog steeds actief en de laatste Europese producent van de harde kandij voor in de
koffie? Of de lucratieve vismarkt
en de stapelplaatsen? Of de stedelijke was- en badinstallaties aan de
Lepelstraat? Of ‘den bougie’ in de
Sint-Antoniusstraat? Of de Munt
aan het dito plein waar ons geld geslagen werd en er altijd een reuze
pot kokende olie op ’t vuur stond
om toevallig voor eigen rekening
werkenden eenmalig in op te vangen? Of de heroriëntering tenslotte van de Jeugdherberg op het Bogaardeplein, nu de doffe vlek op de
parel van wat een rustigere woonsite zou kunnen zijn?

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

FIERENSBLOKKEN

en zo

Of hoe het ook nog zou kunnen

Sint-Andries speelde zijn troeven uit als het nationale mekka van
de overdadige werkverschaffing.
En als kers op de taart haar eigen Sint-Michielskaai, haar rechtstreekse verbinding met heel de
wereld, de overdrukke Port of Antwerp.
In de hymne van onze parochie,
onlangs nog meesterlijk vertolkt in

het coStA door de zus van Tim en
zijn mooie vlieger, brengt het refrein een overduidelijke maar wel
wat overdadige hulde aan die noeste werkers en hun blauwe broeken,
onze voorvaders dus of het arbeidersproletariaat dat de armoede
en de miserie moest keren.
Het moet gezegd dat die blauwe
broeken uit het Werkmanspaleis

door de bazen en de notabelen van
toen niet altijd correct en op zijn
minst onrechtvaardig werden behandeld . Onze Lode Zielens woonde hier met zijn moeder middenin
en de pastoor Daens van Louis Paul
Boon net enkele steden verder. Of
bekijk de sombere en troosteloze tekeningen van nog iets verder
uit de Borinage, de stille aanklacht

DE FIERENSBLOKKEN MOGEN BLIJVEN!
Toen de Werkgroep Fierensblokken weer compleet was na de zomervakantie, kwam de verrassende mededeling als een duveltje uit
een doosje dat de Fierensblokken
aan Vespa zouden worden verkocht door Woonhaven. De inzet
zou zijn dat de huidige gebouwen
zouden behouden blijven en gerenoveerd en omgebouwd zouden
worden tot betaalbare woningen
voor senioren en jongeren. Een

mooie bestemming, passend in
de wijk. Dat was voor ons goed
nieuws. Dat kunt u zich voorstellen. Onze motto is nog steeds:
‘Werkgroep Fierensblokken = Behoud Cultureel Erfgoed’.
Voor de rest weten we niets
meer dan er in de media verschijnt
aan berichtgeving. Wel valt het op
dat de diverse galeries, bar Congé
en zeker Plein Publique momenteel een nieuw elan geven aan

de Fierensblokken. Het doet ons
deugd dat de oude gebouwen een
impuls krijgen, weer tot leven komen. Het geeft ook een andere
kijk op het geheel en de mogelijkheden.

De Fierensblokken zijn niet dood,
zij leven.
Antwerpen, 13 november 2015

van de prediker Vincent Van Gogh
die een schilder wordt.
Werk in overvloed dus, maar
’t mansvolk wilde niet zo direct
echt mee. Zij waren voor alles begaan met de overdadige uitstrooiing uit hun blauwe broek en … met
de pint! Gelukkig waren er toen
nog onze ‘sterke vrouwen’, onze
rechtgeaarde moeders , voor eeuwig ook vereeuwigd door onze
eigen Eugeen Van Mieghem. Dat
oersterk en gezond vrouwvolk,
afgebeeld met sluikhaar, blote armen (ook in de winters van vroeger) en lange grauwe rokken tot
aan de grond, waar dan het kroost
kinderen begon, wij dus.
Fierheid en trots uit het verleden hebben nood aan een waardige afkomst, dat zeker, maar stel
dan niet de blauwe broeken maar
de grauwe rokken in het blikveld
van onze huidige welvaart. Zij en
zij alleen knoopten de eindjes aan
mekaar, zij verbeten de jaarlijkse
barensweeën en zij hebben ons
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Een Fiere(ns)bocht van 180 graden
Dat een bocht van 180 graden
ook nobel kan zijn vanuit de politiek, bewijst het dossier van de
Fierensblokken. Deze sociale woningen tussen de Nationalestraat,
Kronenburgstraat, Van Craesbeekstraat en Willem Lepelstraat
vormden sinds 2008 de inzet van
een steekspel tussen voor- en tegenstanders van het behoud. De
sociale woningen van architect
Gustaaf Fierens werden in het interbellum opgetrokken en waren
toen een toonbeeld van moderne
comfortabele sociale huisvesting.
De appartementen waren voorzien van badkamers, een luxe voor
die tijd. Intussen ogen de blokken
echter uitgeleefd en verwaarloosd.
Op de Stuurgroep Sint-Andries,
de maandelijkse bewonersvergadering van de wijk, passeerden
allerlei scenario’s, gaande van afbraak en nieuwbouw tot renovatie,
tot opnieuw afbraak, om ten slotte
te komen tot de definitieve keuze
voor renovatie. Voorstanders van
de afbraak argumenteerden dat de
sloop de enige optie was die toeliet
om de gronden te saneren en met

nieuwbouw de heersende energienormen te halen.
Tegenstanders beriepen zich op
de kunsthistorische waarde van dit
weliswaar niet geklasseerd maar wel
waardevol architecturaal erfgoed.
De verschillende visies stonden ook
lijnrecht tegenover elkaar, als het
aankwam op een oordeel over de
esthetische waarde van de panden
en over de kostprijs. Renovatie bleek
duurder, maar enkel indien de kosten voor het verwerken van de sloop
niet werden meegerekend.
Ook de vraag van de sociale
huurders om te gaan voor de snelste oplossing speelde mee in de
discussie. De woningen staan nu
immers al 2 jaar volledig leeg en
dus te verkommeren. Ook de Stuurgroep Sint-Andries speelde een rol
in het debat door samen met de actiegroepen en het beleid naar een
oplossing te zoeken waar iedereen
zich achter kon scharen. Over de
blokken kwam m.a.w. een publiek
debat tot stand. Stap voor stap en
met zowel pendeldiplomatie als
druk vanuit de media en actiegroepen, werd vooruitgang geboekt.
Voorwaarde voor het behoud was

dat een tijdelijke nieuwe bestemming voor het gebouw zou worden
gezocht om te vermijden dat hier
een stadskanker zou ontstaan.
Een jury waarin ook een vertegenwoordiger van de bewoners zetelde, koos uit vijf kandidaten het
project Plein Public dat de Fierensblokken nieuw leven moet inblazen
in afwachting van de start van de
renovatiewerken. Intussen is Café
Congé al open en op het binnenplein kan de grote serre worden
bewonderd waar niet alleen bals
en events maar ook tentoonstellingen zullen worden gehouden. In de
opdracht van Plein Public zit ook
het bevorderen van een zo groot
mogelijke betrokkenheid van de
buurt. So far, so good …
Daarna volgden onderhandelingen met het Stadhuis en kwam
er beweging in het dossier. Het
Agentschap Vespa (Vastgoed en
stadsprojecten Antwerpen) kocht
de blokken over van de sociale
woningmaatschappij Woonhaven
met de bedoeling om de woningen
te renoveren en ze op de markt te
brengen als betaalbare koopwoningen.

Uiteraard kunnen we tevreden
zijn met de recente ontwikkelingen. Eindelijk komt er schot in de
zaak. Maar er blijven wel vragen
over het lot van de voormalige sociale huurders. Die blijken intussen
allemaal een alternatieve woonst
te hebben gevonden, sommigen
echter niet meer in deze wijk. Het
voorstel van Groen! voegt een
nieuwe dimensie aan het debat
toe: “OK voor de restauratie en
verkoop van de Fierensblokken,
op voorwaarde dat de opbrengst
wordt gebruikt voor nieuwe sociale woningen in Sint-Andries.”
Natuurlijk zal er over deze
woonblokken nog heel wat inkt
vloeien en is het nog afwachten
wat er precies mee gaat gebeuren.
De Stuurgroep Sint-Andries mag
zich samen met het Studiebureau
in dit dossier alvast een pluim op
de hoed steken. De doorbraak is
verder ook de verdienste van Schepen Duchateau die resoluut koos
voor het behoud van ons historisch
erfgoed.
Nico
November 2015

Wat als een kraan zou kunnen nadenken?
De kraan die zijn hals strekt tot ver boven de huizen, de kraan die alles ziet, de tredkraan van
Sint-Andries die van bovenuit heeft gezien hoe het volkse havenkwartier Sint-Andries langzaam is veranderd in een modieuze buurt waar toeristen flaneren...
Van de zakkennaaisters, de vismijnen, via Zotte Rik van de parochie van Miserie naar het hippe
Muntpleintje en het Modemuseum.
Onze kraan trok zijn sprekers omhoog in het spreekgestoelte en bengelend in zijn giek, op gelijke hoogte, vertaalden ze zijn gedachten.
Hij werd de hele stad doorgetrokken en was een podium voor jong en oud. Hij eindigde bij zijn
grote broers aan het MAS, het symbool voor de nieuwe stad. Daar gaf hij zelfs een speech, gehuld in mystieke lichten en wolken...
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afgezet waar we nu zijn, die sterke
vrouwen met de blik naar voren.
Op het pleintje van de Grote
Alexander en op de muur van Nero
zou best ook een vrouw kunnen
staan, één die voor het volle pond
torste.
En wat Fierens betreft … eerherstel en eerbetoon dus aan dat stukje Quartier National met de enige
en natuurgetrouwe gasfabriek. De
zoveelste lang uitgesponnen, deels
uitzichtloze en zeker heel dure
voorstudie van reconstructie kan
nu beginnen.
Wie neemt onmiddellijk contact
op met onze redactie, schrijft zich
onverwijld en zonder complexen
in en wil deel uitmaken van het zoveelste protestcomité: “Wai zen
de manne die de gaz doen branne!” xxx

Cordon zette even het vuilnis buiten

RECHTZETTING
In Gazet van Sint-Andries nr.
89 van september 2015 is een
fout geslopen in het artikel
‘Sint-Antonius Abt ingezegend’. Bij de foto van de pastoor van Sint-Andries staat
verkeerdelijk Guido i.p.v. Rudi
Mannaerts. Waarvoor onze excuses aan alle betrokkenen.
De redactie

4

Gazet Van Sint-Andries | nr. 90 | december 2015 | 22ste jaargang

gazet van

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

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, Mandy De Clercq, Walter
Van den Bulck, Paul Struyf, Nico Volckeryck, Jos Thijs, Ann Van de Peer,
Wouter Willems, Walter Machielsens, Keith Baert, Marijke Brouwer
en Wim Harkx.
Foto’s: Marc Wiesé, Jos Thijs, Paul
Struyf, An Maes, Hogeschool Thomas More.
Lay-out: Peter Cuypers
www.anthologie.be
Kom naar ons open wijkforum!
De volgende Stuurgroepvergadering gaan door in coStA op de
laatste woensdag van de maand,
30 september, 28 oktober en 25
november om 20 u. Om 19 u. is er
de vergadering van de Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht. nico.volckeryck@
telenet.be, 0496 25 97 45
Adverteer in 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.
Werk mee aan de Gazet van
Sint-Andries
De volgende krant nr. 90 verschijnt
in december 2015. Artikels en
aankondigingen zo snel mogelijk
binnensturen bij: gazetvansintandries@gmail.com. Verenigingen die
hun activiteiten willen aankondigen,
kunnen die sturen naar: gazetvansintandries@gmail.com

Sint-Andriesplaats
Pachtstraat
Het district Antwerpen wil de
Pachtstraat en het voetpad
en de rijbaan van de Sint-Andriesplaats vernieuwen. Onlangs werd dan ook de projectdefinitie goedgekeurd door het
districtscollege. Oversteekbewegingen worden veiliger gemaakt door het voorzien van
voetpaduitstulpingen. Het plein
zelf wordt niet heraangelegd,
maar het district herbekijkt wel
de inrichting van het plein. De
bomen blijven behouden, het
straatmeubilair en de plantvakken worden vernieuwd en herschikt.

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

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

Alle officiële aktes

Nederlands–Engels–Frans

Pelgrimsstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

deopendeur@skynet.be

3-233.62.73

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Het oudste wafelhuis van Antwerpen

Alle officiële aktes

… bij aankoop van een heerlijke wafel !
De gezellige huiselijke sfeer krijgt u er ook bij !

Nationalestraat 88
ma-za van 10u30 tot 18u

Nederlands–Engels–Frans
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Onze kaaien
De kaaien worden weldra
verbouwd. Deze werken zullen
een grote invloed hebben op
onze wijk. Ze zijn echter wel
klein bier in vergelijking met de
werken die plaatsvonden in de
19de eeuw.
Bewoners uit de middeleeuwen
zouden grote ogen opzetten, wanneer ze met een teletijdmachine op de huidige kaaien zouden
belanden. Antwerpen ontstond
immers aan de oever van de Schelde en de huizen stonden tot net
naast de rivier. Die doorkruiste de
stad ook niet volgens een mooie
rechte lijn. Het water vloeide in
een kronkelige lijn met vlieten en
ruien. Grote schepen voeren naar
Antwerpen, waarna de waren werden overgeladen in platbodems.
Dan voeren deze kleine bootjes de
Sint-Jansvliet in tijdens de vloed en
lagen er op hun platte buik tijdens
de eb. De haven bevond zich in de
stad. Maar dit alles kwam abrupt
tot een einde, toen de Spanjaarden
onze stad inpalmden.
De handel trok pas weer aan,

nadat de Schelde opnieuw vrij
was. De haven groeide en het werd
tijd om de problemen aan te pakken. Grote schepen konden niet
aanleggen aan de kade wegens te
ondiep en kleine bootjes lagen bij
eb steeds in het slib. De Schelde
moest uitgebaggerd worden om
grotere schepen toe te laten. Door
de grillige vorm van de rivier was
dit onbegonnen werk: de vaargeul
was immers in een oogwenk steeds
opnieuw verzand. Er ontstond ook
een tekort aan overslagplaats op
het vasteland. De goederen stonden meermaals ‘dubbel geparkeerd’ op de openbare weg, zodat
er files ontstonden.
Niet gehinderd door de dienst
Erfgoed, ging de beuk erin. Het ene
huizenblok na het andere werd afgebroken. Het is nu moeilijk voor
de stellen dat Het Steen voor een
groot deel zijn muren deelde met
andere huisjes. Zelfs kerken moesten eraan geloven. Van de Sint-Walburgiskerk blijft nu nog maar een
heel klein stukje over. Ook de
vlieten ondergingen hetzelfde lot.
Ze werden gedempt en daardoor
kunnen we nu basketballen waar
vroeger de bootjes voeren.

En toen werd Antwerpen een
stuk kleiner. De kaaien werden
rechtgetrokken, hele lappen grond
werden afgegraven en de kade
kreeg het uitzicht dat nu in ons
geheugen gebrand is. Een ‘blauwe
steen’ moest de Schelde aflijnen en
ernaast kwam een grote (overdekte) ruimte voor overslag . Er werd
een hek geplaatst en enkel mensen
die er werkten, kregen toegang.
Gezellig langs de Schelde wandelen of een wijntje drinken met de
benen over de ‘blauwe steen’ bengelend, was echt niet aan de orde!

Willen we een park of parking op de kaaien?
De laatste decennia van de vorige
eeuw besteedden nationale, regionale en stedelijke overheden
steeds meer aandacht aan stadsontwikkeling. Woonwijken, publieke pleinen, groenzones en wegen
werden onder handen genomen
met als doel de stad te herwaarderen en aantrekkelijk te maken. Recent ligt de focus naast sociale ontwikkelingen ook op duurzaamheid,
alternatieve mobiliteit en groenvoorziening. Doorheen Europa
toonden verschillende steden de
positieve invloed van zulke ambitieuze projecten. De overkapping
van de ring van Madrid, de Londense fietsautostrades en de kaaien
langs de Rhône, Saône en Garonne
van Lyon en Bordeaux zijn daar uitstekende voorbeelden van.
Investeren in steden
België en Vlaanderen kozen ook
steeds resoluter voor investeringen in onze steden. Antwerpen
als grootste Vlaamse stad stond
daarbij zeker op het voorplan.
Historisch gezien is Antwerpen
een van de steden met een acuut
tekort aan open, groene ruimtes.

Het vorige stadsbestuur maakte
van deze problematiek een van
zijn speerpunten. Parken, groenzones en open ruimtes moesten
de Antwerpenaars de plaats geven
om te ademen, bewegen en organiseren. Een van de projecten die
hieruit voortkwam, was het Park
Spoor Noord, gelegen in een van
de dichtst bevolkte en meest ondergewaardeerde wijken van de
stad. Deze groene long en sociale
ontmoetingsplaats kreeg meteen
internationale erkenning voor zijn
sociale en ecologische waarde.
Eenzelfde visie leidde tot het
masterplan voor de Antwerpse
Scheldekaaien. Het doel was het
transformeren van een onbestemde tussenruimte, een zone die haar
oorspronkelijke havenfunctie verloren heeft en nu vooral gebruikt
wordt als parking en verkeers-

knooppunt, tot een open wandelen recreatiezone. Dit plan was het
resultaat van een bijzondere synergie tussen het Vlaams gewest,
de stad Antwerpen en de Antwerpse bevolking. Meer dan 800 burgers zetten zich aan de kaaitafels
actief in voor het participatieproject om hun stem te laten horen
over de toekomst van de kaaien.
Van de droogdokken tot Nieuw
Zuid zouden de kaaien een facelift
krijgen. De eindeloze bovengrondse parkeerzones zouden plaatsmaken voor een nieuwe tramlijn, een
grootstedelijk park aan het Noordkasteel, weidse hellingen en dijkzones met ruimte voor concerten,
tentoonstellingen, openluchtactiviteiten en groenstrips in het centrum, om weer af te sluiten met
een park en een groene corridor
aan het Zuid.

belangrijke doelstellingen van het
voordien goedgekeurde masterplan: het creëren van autoloze,
open en groene kaaien met ruimte voor recreatie en het heroriënteren van het doorgaand verkeer.
De ondergrondse parkings van het
masterplan aan de uiteinden van
de kaaien worden vervangen door
verscheidene parkings die door
marktbevraging ingepland kunnen
worden. Als het van het huidige
stadsbestuur afhangt, komt er een
bovengrondse parking vlakbij de
Grote Markt. Het is een constante
in het beleid. In plaats van de stad
alsmaar meer autovrij te maken
(zoals in onder meer Parijs, Berlijn,
Kopenhagen, Montpellier en Zurich), zuigt Antwerpen steeds meer
auto’s naar het stadscentrum. De
auto haalt het van de mens, de
bouwsector van de burger.

De auto wint weer

Skaailine blijft geloven

Progressieve, duurzame en participatieve stadsplanning heeft echter
opnieuw plaatsgemaakt voor het
monopolie van betonbonzen. Het
huidige Antwerpse stadsbestuur
heeft het masterplan hertekend en
maakte hiermee komaf met twee

Ondoorzichtig en top down bestuur stoot echter steeds meer op
verzet. Initiatieven als Ringland
zijn een vaste luis in de pels voor
een stadsbestuur dat weigert naar
de noden van de Antwerpse burger
te luisteren. Om de problematiek

van de Scheldekaaien niet levend
te laten begraven onder landschapsverstorende parkings, werd
de actiegroep Skaailine opgericht.
Skaailine blijft geloven in participatieve stadsontwikkeling en ijvert
voor de herinvoering van het oorspronkelijke masterplan met ruimte voor openbaar vervoer, autoloze
kaaien en groenzones. Samen wil
de actiegroep duidelijk maken wat
de Scheldekaaien kunnen zijn, via
acties op en rond de kaaien.

Volg ons op Facebook
en teken de petitie van
Skaailine!
Contact
Maïka De Keyzer
0486 06 36 97
Skaailine@gmail.com
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Programma najaar 2015
Merdan Taplak – Dubbelbloed
Try-out, verteltheater met live
muziek – Vrijdag 2 oktober – 20 uur
– € 8 | € 10

KASTeel – Picalili (+2,5)
zondag 18 oktober – 15 uur –
€4|€6
Een speelse familievoorstelling vol
muzieken vooral over impulsief
fantaseren!

Merdan Taplak
De Antwerpse deejay en producer
Merdan Taplak duikt in zijn persoonlijk verleden om het verhaal
te doen van een “dubbelbloed”:
mensen die zijn opgegroeid met
niet één maar twee culturele achtergronden.

Parochie van Miserie
Zaterdag 24 oktober – 13 uur –
Sint-Andriesplaats
De zelfgebouwde tredkraan trekken we langs de kaai richting Scheldebocht naar het noorden van
Antwerpen om daar het project
feestelijk af te sluiten met animatie.

Filmvertoning Il Postino
Zondag 4 oktober – 15 uur – € 2
Voorafgaand aan de voorstelling
‘Amigos para Siempre’ eind oktober, tonen we de prachtige film
‘Il Postino’ met inleiding.
Lady Linn in Naakte aap
Vrijdag 9 oktober – 20 uur –
€ 8 | € 10
Lady Linn goochelt op haar nieuwe album ‘High’complexloos met
elektronische danspop en disco,
beats en synths, maar ook akoestische gitaren. In Naakte aap
treedt ze solo, akoestisch en interactief op.
Workshop citaten sjabloneren
Zaterdag 10 oktober – 13 uur – € 15
N.a.v. de voorstelling Amigos Para
Siempre eind oktober, organiseert
Stugalo deze workshop waar citaten van de grote dichters Neruda
en Garcia Lorca op doek gesjabloneerd worden. Op donderdag 15
oktober om 20 uur is er een expo.

Michael Van Peel

Help eens een handje
Comedybenefiet ‘t (h)ART
voor Iedereen
Zondag 25 oktober – 15 uur –
€ 14 | € 16
Voor de 6de editie op rij brengt ‘t
(h)ART voor Iedereen vzw, weer
topkomieken van de bovenste
plank op het podium. Dit
jaar: Michael Van Peel,
Bas Birker, Nigel Williams,
Veerle Malschaert en
Dennis Van Sant.
Amigos para siempre
Pablo Neruda
y Federico Garcia Lorca
Zaterdag 31 oktober –
20 uur
Twee grote dichters met
wereldfaam (Neruda &
Lorca) afkomstig uit Chili
en Spanje, worden tijdens
deze avondvullende voorstelling in het voetlicht
gezet met muziek, zang,
dans en mooie gedichten.

Dollymentaire
The Tennessee Waltz
Zondag 11 oktober – 15 uur –
€ 8 | € 10
Barbara Dex en Gunther (Stash)
Verspecht brengen een programma met de beste songs uit het
oeuvre van Kenny Rogers en Dolly
Parton.

Er vloog eens …
een mens onder water
Verhalenwerf vzw
Vrijdag 6 november – 20 uur –
GRATIS
Openingsexpositie over mensen
in beweging, migrerend over land,
over water en in de lucht. Met verhalen en gedichten, schilderijen,
foto’s, installaties en muziek. De
expo loopt tot 13 december.
Kaboon
Zaterdag 7 november – 20 uur –
€ 8 | € 10
Kaboon is een internationaal percussie-ensemble waarin alle windrichtingen vertegenwoordigd zijn.
Exposed Music
Muzikale Erfgoedwandeling in de
binnenstad
Zaterdag 14 november – 20 uur –
€ 8 | € 10
Exposed Music is een belevingsroute met muzikale en visuele performances op bijzondere plekken
in Sint-Andries en het Schipperskwartier. Curator is Aarich Jespers.

Op stap met coStA:
Middelburg
Zaterdag 21 november – 9 uur – € 6
Ticketverkoop start op dinsdag
20 oktober om 10 uur
Middelburg is de hoofdstad van
Zeeland, de stad heeft een heel eigen karakter met intieme pleintjes,
leuke straatjes, gezellige cafeetjes
en naast de grote winkelketens
ook bijzondere boetiekjes, galeries
en kunsthandelaars.
Spirit of Django
Vrijdag 27 november – 20 uur –
€ 8 | € 10
Een ode aan de jazzlegende Django
Reinhardt brengt Frederic Evrard
(La Femme Belge) de beste gipsy
swing uit de streek naar coStA.

Ik ben blij als het regent,
want als ik niet blij ben
regent het ook
Gert Jochems & Vitalski
Vrijdag 20 november – 20 uur
Acteur en regisseur Karl Valentin
en zijn legendarische gezellin Liesl,
maakten talloze hilarische sketKlein Duimpje
ches, die ontploffen van waanzin,
taalspel en absurdisme. Gert Jochems & Vitalski blazen ze nieuw Klein Duimpje
leven in.
Sprookjes en zo (5+)
Zondag 29 november – 15 uur –
€4|€6

Jaarconcerten Harmonie
Zaterdag 21 november – 20 uur –
€ 8 | € 10
Traditiegetrouw speelt de Harmonie Arbeid & Kunst jaarlijks zijn
concerten in coStA. Deze zijn het
resultaat van een jaar lang samen
muziek maken.

December
Sinterklaasfeest (3+)
Ism vzw Ekmek
Zaterdag 5 december – 14 uur –
€4
Het sinterklaasfeest in coStA is
een middag boordevol muziek,
spel, een grote show en een bezoek van de Sint en een verrassing
voor iedereen.
Roland Van Campenhout
in Naakte aap
Vrijdag 11 december – 20 uur –
€ 8 | € 10
Roland is bekend als een getalenteerde en creatieve gitarist, een
groot singer-songwriter en een
bijzonder sympathieke muzikant.
Roland is thuis in blues, maar ook
in reggae, country, jazz, wereldmuziek en folk.
Rapklap kersteditie
Donderdag 17 december – 14 uur –
GRATIS
Rapklap is er voor alle 55-plussers
die van een gezellige babbel houden of nieuwe mensen willen leren
kennen.

Roland Van Campenhout
Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be

November
Tabletcafé voor 55+
Vrijdag 6 november – 09.30 uur –
GRATIS
Leer vlot en makkelijk werken met
je tablet.

Klein Duimpje wil zijn broers redden van hun stiefmoeder, hun vader en het monster. Met zijn vogels van dansende pluimpjes, een
schrikaanjagend reuzenhoofd, een
vliegend huisje en draagbaar bos
is deze voorstelling een klein wonder.

Gert Jochems & Vitalsi

Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur
© frederikbeyens

Oktober

Kaboon!

Sluitingsdagen
Zondag 1 november, woensdag
11 november, van zaterdag 19 december tot maandag 4 januari.
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Start to Run

Klimaatverandering

vanaf 25 februari 2016

‘s Zomers is het in de stad 9° warmer dan op het platteland
De Antwerpenaar zal zich moeten beschermen en wapenen tegen
de negatieve effecten van de klimaatverandering. Beweging.net
(het ACW) organiseerde onder de titel ‘Waterproef 3’ infoavonden
in zaal De Stroming. Hier maakten wetenschappers en experten
duidelijk dat het vijf voor twaalf is. Uit studies blijkt dat we afstevenen op natte winters en hete zomers met extreme neerslag. Er is
werk aan de winkel.

Klinken volgende uitspraken je bekend in de oren:
• Ik wil me fitter voelen en iets
aan mijn conditie doen.
• Joggen spreekt me wel aan.
• Ik ben al een paar keer Start to
Run begonnen op mijn eentje,
maar hou dit niet vol.
• Ik kan al wat joggen / lopen en
wil dit onder begeleiding opkrikken tot 10 km.
• Samen bewegen spreekt me
aan.
Dan is Start to Run iets voor jou. Na 15 weken loop
je 5 of 10 km. De training start elke donderdag om
19.30 uur aan het coStA op de Sint-Andriesplaats
24. Om 20.30 uur zijn we terug en kan je nog wat
napraten in het coStA.
De eerste training is op 25 februari 2016.
Het kost je 30 euro voor 15 weken.
Meer info bij Beerschot Atletiek (www.beerschot-atletiek.be)

Overstromingsgevaar
Op 3 januari 1976 stroomde het Scheldewater meer dan 1 meter
hoog over de blauwe steen en liepen in een derde van onze wijk
de kelders onder water. De jaren daarop werd het Sigmaplan uitgewerkt en ondertussen zijn reeds heel wat beveiligingssystemen
in werking.
Nu blijkt dat het zeewaterpeil jaarlijks enkele milimeters stijgt.
Tegen 2100 zal dat peil echter drastisch stijgen. Wanneer we de
Co2-uitstoot onder controle krijgen, is dat minstens 55 centimeter,
maar wanneer we niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen,
wordt dat 120 centimeter.
De neerslag zal ook zijn effect hebben. In natte winters is de doorlaatbaarheid van de bodem belangrijk. In onze ‘stenen’ stad wordt
alles verhard met asfalt en beton We doen het dus onszelf aan! Voor
de zomerse hevige regenval is dan weer buffering noodzakelijk.
Hitte-eiland zoekt afkoeling.

Heldenplein vervangt oude parking
Midden november begon een gemotiveerd team aan de bouw van
het Heldenplein, een nieuw plein aan de binnenhoek van de Prekersstraat en de Van Craesbeeckstraat.
Tot voor enkele jaren deed de
ruimte dienst als parking. Toen de
auto’s er rond 2010 definitief verdwenen, bleef enkel een troosteloze stenen vlakte over. Voor de vele
bewoners en bezoekers van de wijk
was het vooral een grauwe plek
waar je niet te lang wilde blijven.
Om dit te veranderen koos Woonhaven jeugddienst Habbekrats uit
om een nieuwe invulling te geven
aan de ruimte. Hierbij diende de
kleurrijke heldenmuur aan de buitenkant van het jeugdhuis als inspiratiebron.

In de afgelopen jaren ging Habbekrats hard aan het werk om ieders
wens te verwerken in het nieuwe
plein. Op verschillende manieren,
waaronder een inspraakmoment op
het plein en de online inspraaktool
‘OOR’, kon jong en oud zijn mening
geven. Die inspraak resulteerde in
het finaal ontwerp dat recent werd
uitgevoerd. Waar vroeger heel wat
auto’s stonden, vind je nu grote
houten rusteilanden, bankjes, een
moestuin, speelgelegenheden voor
kinderen, een petanquebaan en
nog veel meer.

Het plein werd verwezenlijkt
door een kern van vakmannen
en technici, bijgestaan door een
merkwaardige groep. Zo stak
Habbekrats zelf de handen uit de
mouwen om het plein mee te bouwen. Daarnaast werd Habbekrats
een week lang ondersteund door
medewerkers van UNIQLO. Deze
nieuwe kledingwinkel op de Meir
wil immers zijn verantwoordelijkheid nemen in de stad door bij te
dragen aan buurtinitiatieven. Tot
slot droegen ook heel wat buurtbewoners op verschillende manieren
bij aan de realisatie van het plein.
Hoewel het Heldenplein nu al een
aangename plek is, zal het er pas
écht genieten zijn, als de lente opnieuw in het land is.

De stad van steen en beton koelt niet af in de zomer. De koelere
plekken zijn het stadspark, de Zoo en de boorden van de Schelde.
Op alle andere plaatsen wordt het in de zomer puffen geblazen, is
er hittestress en wordt de nachtrust problematisch.
We moeten dus natuurlijke koelsystemen- en middelen naar de
stad halen. Meer groen is absoluut noodzakelijk: meer bomen,
meer moestuintjes en plantsoenen, meer groendaken. Of ook: witte in plaats van donkere gevels.
We moeten ook op zoek gaan naar manieren om water in de stenen stad te integreren. De vlieten, de ruien en de Zuiderdokken
opnieuw openleggen? Meer fonteinen aanleggen?
Informatie, communicatie en participatie
1001 kleine dingen helpen. In eerste instantie moeten we samen
en op een actieve manier anders omspringen met energie. Geen of
minder autogebruik, op een efficiënte en zuinige manier in de woning de verwarming en verlichting in- en uitschakelen. De oorzaak
van de klimaatverandering moet prioritair aangepakt worden.
Verder moeten we alles op alles zetten om de negatieve gevolgen te milderen door optimaal groen te integreren in het huis, op
straat, in de tuin of op het balkon. Alle kleintjes helpen, iedereen
kan zijn steentje bijdragen.
Er is een belangrijke taak weggelegd voor de overheid o.a. bij de
aanleg van het publieke domein: meer groen, minder verharde
gronden, meer afkoeling in de zomer, betere wateropvang bij onweer …
Maar ze zal ook een oplossing moeten vinden voor een ander probleem: hoe kan de brandweer zich zo goed mogelijk organiseren
bij overstromingen? Alles draait rond informatie, communicatie en
participatie. De burger moet op tijd ingelicht worden, er moet een
goed overleg zijn en de burger moet actief kunnen participeren in
noodgevallen.
De klimaatverandering aanpakken, dat doen we sámen.

Ook dit jaar zorgen de handelaren van Quartier National
samen met het District Antwerpen voor een kerstsfeer in
de wijk die dit jaar zal baden in
een rode sfeer.
De ambities zijn groot. De Nationalestraat, Kammenstraat, Ijzerenwaag en Klein Markt, die vanaf januari samensmelten tot één
grote winkelvereniging, zullen
de kerstversiering in de wijk ferm
doen uitbreiden en ze in warm
rood doen baden.

Het is de bedoeling om in alle
deelnemende straten een rode
gloed te creëren. Als overspanning is gekozen voor een gift box
met bijhorende led guirlandes.
De gift box heeft een grootte van
145 cm x 150 cm. De strik is uitgevoerd in rode led slangenverlichting met als opvulling rode mini
leds.
Dezelfde rode mini leds komen
terug in de groene guirlandes.
Om de rode kleur iets of wat te
breken is ervoor gekozen om de
omtrek van de gift box uit te voeren in warm witte mini led lights.
De groene guirlandes hebben
een breedte van 2,70 m per stuk
en een diameter van 45 cm.
Dit motief heeft een hoge dagwaarde, wat wil zeggen dat het
motief ook een hoge zichtbaarheid heeft overdag, zonder dat
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