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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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Holle Bolle Willem eet alle zwerfvuil op
Stuurgroep Sint-Andries wil verder blijven
timmeren aan een leefbare stadswijk. We
geloven in de doe-het-samen-samenleving. Betrokkenheid is een sleutelbegrip in
onze wijk en wanneer we erin slagen om
van-onderuit-initiatieven met een ruim
draagvlak in de buurt op de politieke
agenda te kunnen zetten, dan zijn we er.
De uitdaging is en blijft om onze wensen
en dromen gestalte te geven.

DOE-HET-SAMEN-SAMENLEVING
• Jean Van den Berg
achterkleinzoon
van Mie Citroen
Werken
Nationalestraat
p. 8
Met de steun van:

Op onze maandelijkse stuurgroepvergadering op
de laatste woensdag van de maand zijn de bekommernissen van buurtbewoners en wijkverenigingen
het vertrekpunt om rond specifieke thema’s en ook
hete hangijzers sàmen-te-werken. Wanneer blijkt
dat een onderwerp het individuele overstijgt en kadert in het algemene wijkbelang, pas dan wordt
een samen-aanpak uitgestippeld. Zélf de regie in
handen nemen en met een eenvoudige bereikbare
aanpak kleine stappen vooruit zetten.

ken op de vensterbank, toen had niemand kunnen
voorspellen dat we vandaag 150 m² moestuinen
hebben in m²-bakken en in moestuinen in publieke
parkjes en plantsoenen. Stuurgroep Sint-Andries wil
een broedplaats zijn: creativiteit ontdekken, bundelen en verder ontwikkelen, daar gaat het om.

KRACHT VAN DE BEWONERS
We stellen vast dat de overheden er niet in slagen
om bepaalde problemen op te lossen. Hun ‘systeem’ of hun stereotiep denken blokkeert sommige
dossiers en deze zijn een doorn in het oog van menig buurtbewoner. De leegstaande rijkswachtkazerne en het sociale woningcomplex tegenover het
Tropisch Instituut, dat maakt de bewoners woedend. Waarom die onverschilligheid van overheden?
Bewoners kiezen voor een doe-het-samen-politiek.
De bewoners willen samenspannen met de politiek
voor een levende, bruisende en duurzame wijk. Iedereen haalt er profijt uit.

de oprichting van het coStA. Ook de aanpak van het
sociale woonbeleid tijdens de vorige 30 jaar Stuurgroep wordt belicht.

BRUISENDE IDEEËN
Op zaterdag 6 september tussen 13 en 16 uur kan je
je inbreng komen doen en meewerken aan een update van onze wijkontwikkelingsplannen. Je kan er
alvast de prioriteiten komen opgeven, waar we in
de volgende maanden of jaren moeten op inzetten
en actie voeren.
Er zijn nog 101 andere activiteiten op 6 september. Er
is een keuze uit 4 wandelzoektochten, je kan een
pintje komen drinken, je kan in debat treden met de
kritische vraagstellers van Maakbare Stad, je kan gewoon een babbeltje komen doen of meeknutselen
met de kinderen die huisjes gaan bouwen.

DOE-HET-ZELF-BURGERS
VAN-ONDERUIT-INITIATIEVEN

Steun onze Gazet
BE74 9730 8592 9607

In de vorige gazet kwamen enkele stuurgroep-pioEr komen steeds nieuwe punten op het menu. Toen niers aan het woord. Een zeer belangrijk wijkpro3 jaar geleden een vereniging een cursus organiseer- duct is het coStA. Op p. 4 lees je het verhaal van doede om eetbare planten te kweken in potten en bak- het-zelf-burger Pol, hoe hij zijn steentje bijdroeg tot
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30 jaar Stuurgroep

30 jaar Stuurgroep Sint-Andries: vooruitblikken

www.stuurgroepsintandries.be

Edito

Dit jaar viert Stuurgroep Sint Andries zijn 30-jarig bestaan. Dat dé Parochie van Miserie al lang niet meer
een parochie van miserie kan worden genoemd, is wel
duidelijk. Het is echt niet overdreven om te zeggen dat
onze wijk is uitgegroeid tot een van de hipste buurten
van Antwerpen. Door haar ligging (centraal en dichtbij
de Schelde) en verlokkingen (mode, pleintjes, winkelen, eten en drinken …) ontmoeten we hier bezoekers
vanuit alle hoeken van de wereld. De talrijke troeven?
• Het MoMu (modemuseum) is zeker een van de ‘places to be’ voor de hipsters en de modeacademie
klinkt als een klok in het internationale modewereldje.
• De winkelstraten Kammenstraat, Kloosterstraat, Nationalestraat, Steenhouwersvest … allemaal verdienen ze het label ‘vaux le détour’.
• Een van de meest moderne jeugdherbergen van de
wereld ligt pal in onze wijk. Behalve het de reizigers
comfortabel maken, scoort ze ook qua architectuur
en is ze uitgerust met allerlei ecologische slimmigheden.
• Sint-Andries staat verder bekend als een gezellig
dorp-in-de-stad. De vele pleintjes, zoals het Neuzenpleintje, het Munthof, het Bogaardeplein, de SintAndriesplaats, de Vrijdagmarkt en de Theodoor Van

Rijswijckplaats, en de gezellige woonerven maken er
een zeer leefbare en nog vrij rustige wijk van.
• Er is het coStA, een vlot draaiend cultureel ontmoetingscentrum met activiteiten voor groot en klein en
alles daartussenin.
• En de belangrijkste troef: de bewoners die de wijk
dag na dag mee kleuren.
De Stuurgroep heeft de afgelopen decennia in alle grote dossiers een voet tussen de deur gehad en mee beslist over hoe de wijk zou worden ingericht en aangekleed. Dat Sint-Andries is geworden wat het nu is, mag
zeker als een pluim op de verjaardagshoed van de
Stuurgroep worden gestoken. Luisteren naar de bewoners en gebruikers van de wijk en samen oplossingen
zoeken, zijn sleutels voor dergelijk buurtwerk. Daarbij
wordt het beleid gezien als bondgenoot, maar als het
moet, durven we ook onze tanden tonen.
Natuurlijk is een wijk nooit af en is ook in de toekomst
waakzaamheid geboden evenals veel solidariteit als
tegengif tegen onverschilligheid en een gebrek aan
gemeenschapszin. De Stad zal de komende jaren mee
de bevolkingsgroei moeten opvangen, wat zorgt voor
grote uitdagingen op het vlak van wonen, onderwijs
en mobiliteit. In de geschiedenis komt veel terug. SintAndries telt op dit moment zo’n 7.500 inwoners, maar

de wijk heeft tijden meegemaakt dat op dezelfde oppervlakte een veelvoud van dat aantal samenhuisde.
Hoe gaan we dat in de toekomst opnieuw opvangen?
In de hoogte? Met oog voor vernieuwende ruimtelijke
initiatieven waarbij zorg centraal staat? We worden
immers alsmaar ouder. Ook andere alternatieve woonconcepten als co-housing en kangoeroe-wonen zijn
aangewezen. De zorg om het klimaat en het bewuster
omspringen met energie zijn eveneens belangrijke bekommernissen bij het nadenken over de wijk van de
toekomst. Sint-Andries is rijk aan verenigingen: culturele groepen (dans, muziek, theater …), sportverenigingen, handwerkgroepen, een heemkundige kring, samen-tuinders en een transitiegroep. De Stuurgroep wil
ook in de toekomst al deze partners samen blijven
brengen en de dialoog met de bewindvoerders open
houden.
Deze wijk leeft, beweegt, verandert, soms met vallen
en opstaan. Graag nodigt de Stuurgroep alle bewoners
uit om mee te willen nadenken over onze wijk van de
toekomst. Op 6 september bent u dan ook van harte
welkom op het ‘woonfestival’. Het is de bedoeling dat
de bewoners daar samen het WOP (WijkOntwikkelingsPlan) komen vormgeven. Graag tot dan!
Nico en Ann

DE EERSTE WERELDOORLOG IN SINT-ANDRIES
Het is dit jaar precies 100 jaar geleden
dat De Groote Oorlog uitbrak.

TURNKRING
DE HOOP
voor kleuters, kinderen en jongeren van 3-19 jaar

Open deur dag
Zondag 14 september
van 14 tot 17 uur
Kloosterstraat 37
doorlopend turndemonstraties
multiculturele hapjes en drankjes
trommelkorps
wordt lid van turnkring De Hoop
elvira.saerens@hotmail.com
0493 – 02 83 86
Gezocht: lesgevers om de kinderen
te begeleiden en les te geven

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: Marc Wiesé, Jos Thijs, Paul Struyf, Danny Arnouts, An Maes.
Lay-out: Peter Cuypers, www.anthologie.be

Op woensdag 7 oktober 1914 hoorden de
mensen van Sint-Andries de hele nacht en
ook de dag nadien heftiger wordend kanongebulder. Victor Deguise, commandant van
de versterkte vesting Antwerpen, gaf de raad
om de kelders van de huizen in gereedheid te
brengen. Op donderdag 8 oktober beweerden personen dat zij een onmetelijke vuurgloed boven de stad zagen, die zich weerspiegelde op de wolken. Die werden angstwekkend groot. De ruiten van de woningen rinkelden van het geschut. Rond halftwee ‘s
middags werd de stad gebombardeerd. Tijdens de beschieting van Antwerpen brandden achterhuizen in de Kronenburgstraat vol-

Tentoonstelling

Verdwenen
figuren uit
onze wijk
11, 12, 13 en 14
september 2014
van 11 tot 18 uur

IN HET BEWONERSLOKAAL
WILLEM LEPELSTRAAT 13
Een organisatie van BOTA

ledig af. Gans de buurt rook naar petroleum
en benzine. De bewoners van de gebombardeerde huizen lagen in afwachting van hulp
met grote angst op de straatstenen.
Toch pakte men na verloop van tijd de draad
weer op. Men begon elkaar te troosten en af
en toe zongen de mensen mee met de populaire liedjes van die tijd : de Engelse songs ‘It’s
a long way to Tipperary’, ‘O Danny boy’, ‘Roses
of Picardy’ en het Franse chanson ‘Madelon’
of men luisterde naar het musettenummer
‘Circus Rens.’
Pierre Van den Bergh
Sint-Andrieskwartier Herleeft

Geleide wandelingen

Lode Zielens
11 en 12 oktober
Op zaterdag en zondag 11 en 12 oktober
begeleidt Gabie Guldix een themawandeling door de wijk naar aanleiding van de
70ste verjaardag van het overlijden van
Lode Zielens.
De wandelingen starten om 14 uur aan
het coStA, Sint-Andriesplaats, Antwerpen.
Je bent ingescrheven door 5 euro over te
schrijven per persoon op BE14 78956624
4083 ter attentie van Sint-Andries Herleeft.

Kom naar ons open wijkforum!

Adverteer in
Gazet van Sint-Andries

Werk mee
aan de Gazet van Sint-Andries

De volgende Stuurgroepvergadering gaan door
in coStA op de laatste woensdag van de
maand, 24 september, 29 oktober en 26
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

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. 87 verschijnt in december 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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Woonfestival

Kom mee plannen

Kom mee discuteren

Wijkontwikkelingsplan
Kom langs en bepaal méé de prioriteiten die Stuurgroep
Sint-Andries volgens u moet aanpakken. Er zal een groot
bord hangen waar iedereen zijn voorstellen, tips en wensen kwijt kan. Paul Struyf modereert.

Kom woppen en wappen
WOP = Wijkontwikkelingsplan en WAP = Wijkaktieplan

Kom mee wandelen
4 wandelingen

De kritische vraagsteller
Tijdens het Woonfestival presenteert de debatgroep MAAKBARESTAD 15 knelpunten over
wonen om vervolgens kritische vragen te
stellen. Breng je vragen mee en zeg je mening.
Mat Steyvers modereert.

Mogelijke thema’s: Rijkswachtkazerne | Fierenscomplex
| Parking gevangenis Begijnenstraat = illegaal  bestemming wonen|Parking ACV & sociaal wonen|Mobiliteit | Voetgangers | Fietsers | Parkeerbeleid | Woonstraten
| Groenbeleid | Wortels bomen Sint-Andriesplaats | Meer
moestuinen | Scheldekaaien | Straatantenne | Muntplein
| Cultuur | Communicatie | Bogaerdeplein | Pagadder |
Zone 3-ontwikkeling | Winkelstraten| Samenlevingsopbouw, …

We hebben reeds enkele vragen in petto:
• Hoe komt het dat de rijkswachtkazerne nog steeds leeg staat?
De eigenaar heeft al twee bouwvergunning op zak.
• Hoe kan het dat de 200 sociale woningen tegenover het Tropisch Instituut nog steeds leeg staan? Maandelijks verliest de
eigenaar 50.000 euro aan huurgelden.
• Waarom subsidieert de overheid vooral eigendomsverwerving – liefst 80% – en slechts 20% voor huurders?

Wat is PASH?

Voor elk wat wils! Er is een straffe verhalen-wandeling en
een Parochie van Miserie-toer. Wandelzoektocht ‘wijkontwikkelingsplan’ wordt gegidst door de voorzitter van
de Stuurgroep en PASH neemt u mee op de wandeling
sociale huisvesting.

•
•
•
•

Sociaal wonen
Wijkontwikkelingsplan
25 straffe verhalen
Parochie van Miserie

Voor de viering van 15 jaar Pash is er voor de
actieve leden van PASH na het Woonfestival een
receptie voorzien.
Het woonfestival is een organisatie van Bewonersgroep
Onze Tuin, Maakbare stad, Pash, Stadsmus en
Stuurgroep Sint-Andries

6 SEPTEMBER

Platform Antwerpse sociale huurders is een vrijwilligersorganisatie die
actieve huurdersgroepen en individuele sociale huurders verenigingen.
We ijveren voor betaalbare, kwaliteitsvolle, leefbare en energievriendelijke huurwoningen.
We bespreken gemeenschappelijke problemen en we komen op voor de belangen van de huurders.
Op de eerste dinsdag van de maand gaat onze platformvergadering door. Iedereen is welkom.

platform antwerpse sociale huurders

Contact: 0478-56 47 15 | pashcontact@gmail.com |www.pashplatform.be

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

DIXIE - JAZZ- & STREETBAND

Apotheek Lescrinier
Nationalestraat 70
Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

uit sympathie
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30 jaar Stuurgroep

30 jaar Stuurgroep Sint-Andries
CoStA en sociale huisvesting: twee belangrijke verwezelijkingen uit 30-jaar Stuurgroep

CoStA hebben we zelf opgericht en is van de bewoners!
Het coStA, ons cultureel
ontmoetingscentrum, is
waarschijnlijk het belangrijkste ‘product’ dat in haar
30-jarig bestaan door
Stuurgroep Sint-Andries
gerealiseerd werd.
In 1987 hebben we met 25
verenigingen keihard
samengewerkt om uiteindelijk de stad Antwerpen
zover te krijgen om in
1994 ons veredeld buurthuis uit de grond te
stampen.
De eerst 5 jaar – tot in
1999 – hebben we zélf met
vrijwilligers en zonder
cultuurfunctionaris de
boel moeten runnen. Pol
Dael was één van die
vrijwilligers en heeft zich
destijds meer dan fulltime
geëngageerd om dit
ontmoetingscentrum uit
de grond te stampen.

ganiseerden. Zo toonden we aan dat er nood was
aan een cultureel centrum en kon het schepencollege zien dat we in staat waren goede programma’s uit te werken. Nog fantastischer vond ik de
stunt van 4 architecten uit de wijk. Toen de stad
zegde dat ze geen architect in dienst hadden om
plannen te tekenen, gingen enkele architecten uit
de wijk samenzitten en tekenden de plannen zoals de verenigingen het wilden. Of ze ooit betaald
werden door de stad, dat weet ik niet. Ik hoop het
In de Stuurgroep werden 3 werkgroepen opge- voor hen.
richt: bestuur, renovatie en programmatie. Op de Ik was vanaf april 1994, de opening van de
maandelijkse stuurgroepvergadering werd de eerste fase, een duivel-doet-al, de man met de
stand van zaken bekeken en werden nieuwe taken sleutel en de verantwoordelijke van de toog.
uitgestippeld. We kregen veel hulp en ondersteu- Dat klopt. Ik werd fulltime vrijwilliger die ’s morning van Marc Santens van een vormingsorganisa- gens de deur openzette en ’s avonds alles ging
tie en van de mensen Samenlevingsopbouw. Ook sluiten. Ik moest ook zorgen dat de toog in ’t café
stonden de kopstukken van de culturele raad ach- met drank gevuld was en ook bemand werd. Ik
ter ons initiatief.
was de kassier: alles afrekenen en ontvangen van
de verenigingen. Er waren enkele personeelsleden
In welke periode was dat dan?
In 1987 liepen de gebouwen leeg. Ik denk dat we in van de stad voor administratieve en technische
1990 op een systematische wijze de 3 werkgroe- ondersteuning, maar er was vaak een groot verpen hebben opgericht. De gebouwen stonden leeg loop. Zo hebben we 5 jaar lang onze plan moeten
en lagen er verwaarloosd bij. Ik vond het fantas- trekken.
tisch dat we in 1992 en 1993 in de leegstaande ge- En hoe kregen jullie de erkenning?
bouwen reeds prachtige culturele activiteiten or- We zijn destijds naar Brussel getrokken en we

hebben toen mee subsidiesystemen ontwikkeld
voor kleinschalige buurtgerichte centra. We moesten alles zelf doen. De toog mocht alvast niet door
ambtenaren uitgebaat worden, maar wél door onze bewoners-VZW. In 1999 is cultuurfunctionaris
Lieve Eyskens aangesteld. Eerst met een stagejaar,
daarna met een schitterend samenwerkingsmodel. Voor de beleidstaken waren er twee besturen:
de raad van bestuur en de vzw. financieel beheer.
Voor de programmatie was er de werkgroep programmatie. Als vierde aanvullend 'bestuur' was er
nog de bewoners-VZW die aanvullend projecten
kon indienen.
En dat ging zonder problemen?

Eigenlijk wel. Dat model van samenwerken hebben we vaak mogen/moeten uitleggen aan talloze groepen uit binnen- en buitenland. Wij hadden
een exclusief en nieuw orgaan ontwikkeld waarin
ambtenaren en bewoners samen cultuur creëerden. In 2007 heeft het nieuwe districtsbestuur geoordeeld om weer een klassieke stadsinstelling te
maken. Ik dacht: nu wordt het een soort cultuurwinkel waar men cultuur kan consumeren, met
ambtenaren als winkelbedienden en de bewoners
als klanten. Maar ondertussen zie ik dat alles goed
draait met veel inzet van vrijwilligers.

Stadsvernieuwing dankzij sociale huisvesting
Met geld van de Herwaarderingsgebieden werden
meer dan 200 nieuwe
woningen gebouwd en
200 gerenoveerd.

Toen in 1984 de herwaarderingsgebieden van start
gingen stond het bouwen en renoveren van sociale
woningen vooraan op de agenda.
Op elke stuurgroepvergadering waren destijds de
huisvestingsmaatschappijen aanwezig om hun
projecten voor te stellen en inspraak te geven aan
de wijk. Ze hadden immers het fiat nodig van de bewoners, want anders gaf Brussel geen subsidies. De

Naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de
Stuurgroep Sint-andries werden de vorige voorzitters geïnterviewd. Nu laten we natuurlijk ook de
huidige voorzitter aan het woord. Nico Volckeryck

Nico Volckeryck
Hoe je bij de Stuurgroep beland?

Achter mijn hoek in de Kammenstraat ligt het Bogaerdeplein
en zo ben ik in de Stuurgroep gerold. Het Bogaerdeplein deed
lange tijd dienst als parking voor de politie van de Oudaan.
De buurtbewoners hadden de auto’s er weg gekregen. Dat
was nog het werk van mijn voorgangster Lieve Hermans,
maar ik woonde daar ook en het was ook te danken aan de
inzet van de buurtbewoners. Er kwam een pleintje met
bloembakken die door de bewoners werden onderhouden.
Plots kregen we te horen dat er een jeugdherberg zou komen, maar dat zagen de bewoners niet zitten. Ze wilden niet
dat hun pleintje helemaal werd volgebouwd met een groot
betonblok. Er kwam een hele discussie. Ikzelf was niet honderd procent tegen een jeugdherberg. Er kwam een actiecomité met voor- en tegenstanders. De pers en de buurt waren
gemobiliseerd. We plakten affiches. Op een dag kreeg ik telefoon van de stuurgroep om dit dossier te bespreken. Lieve
ging weg en plots werd ik voorzitter. Er werd een compromis
gesloten met als resultaat een minder groot gebouw. De
helft van het plein werd jeugdherberg, de andere helft bleef
plein. We zijn er ook in geslaagd het eerste inspraakcharter
met de stad tot stand te brengen. De werken werden uitgevoerd in samenspraak met de bewoners tijdens architectenvergaderingen. De bewoners mochten hun inbreng doen. Op
het einde werd het plein toch niet helemaal naar wens uitgevoerd, maar het goede nieuws is wel dat we gerealiseerd

ervaringsdeskundigheid van de bewoners werd
sterk gewaardeerd en kleinschalige invulbouwprojecten betekenden een sterke meerwaarde. Voor de
sociale aspecten was er een goede samenspraak
met de buurt en we konden zelfs kandidaat-huurders met de grootste woonnood aanduiden. Zowel
bij nieuwbouw als bij renovaties was er een goede
samenspraak.

Maar tijden veranderen. De ‘reglementen’ hebben
in de 21ste eeuw de overhand genomen en samenwerken in vertrouwen valt weg. Sociale huisvesting
maakt een crisis door. Er zijn zeer lange wachtlijsten, evenveel wachtenden dan dat er sociale woningen zijn. Er zijn dringend nieuwe impulsen en investeringen noodzakelijk om het aanbod op de vraag
af te stemmen.

hebben dat de stad de bestemming van een deel van de De Stuurgroep vond ook dat er iets in de Nationalestraat
bouwgrond heeft omgezet naar pleingrond.
moest gebeuren. Dit is ten slotte de modestraat van Antwerpen die aan een serieuze opknapbeurt toe was. We hadden
natuurlijk ook niet zien aankomen dat het zo’n nachtmerrie
Vertel eens wat over de recentste realisaties van de
zou worden, vermits de
Stuurgroep?
straatstenen na een jaar alIk denk dat we met de huidige beweer moesten worden verstuurploeg, met ondervoorzitter
vangen door duurzamer asPaul Struyf en secretaris Marc Wiefalt. De Stuurgroep heeft met
sé, ook heel wat mooie projecten
de buurt en met de winkelhebben gerealiseerd. We hebben
verenigingen gepleit voor het
een doorbraak geforceerd voor het
behoud van de bomen. Het
Munthof. De buurtbewoners waren
was immers de trend om hele
daar zeker al 20 jaar lang van genestraten vol stenen te leggen
ratie op generatie actie aan het voein de minimalistische stijl
ren. Jules Sels is een van de grondzonder bomen of plantenbakleggers en daarna namen de jongeken. Alles moest kaal zijn. We
ren de fakkel over zoals Ann Mares.
zijn er dan in geslaagd om
De Stuurgroep heeft voor dit project
zelfs meer bomen te krijgen
een barbecue georganiseerd en de
dan er stonden.
schepenen uitgenodigd. We hebben
Met het nieuwe bestuur hebLudo Van Campenhout gewezen op
ben we ook twee grote buurtde toestand van het plein en de
informatienetwerken opgewensen van de mensen. Onze voorricht. Je hebt het BIN Z voor
gangers waren er al in geslaagd een
zelfstandigen en het BIN voor
stokje te steken voor de verkoop van
bewoners. Veiligheid was bede grond om het plein te laten vollangrijk. Sint-Andries kreeg te
bouwen. Toen kwamen we de nieuwe plannen te weten en weer zou een groot deel van het maken met drugdealers en er werd een moord gepleegd. De
plein verdwijnen. We hebben dan opnieuw een barbecue ge- politie stuurt nu een bericht door om de mensen te waarorganiseerd. James Bastiaense en Paul Struyf hadden witte schuwen voor pickpockets en verdachte gebeurtenissen. De
lijnen getrokken om aan te tonen hoe het plein er zou uitzien straatantennes werken nu veel efficiënter. De Stuurgroep
volgens de nieuwe plannen. Ludo Van Campenhout heeft er doet natuurlijk ook nog veel wat niet direct zichtbaar is. Er
komt altijd veel werk, telefoontjes en dergelijke bij kijken.
dan voor gezorgd dat die plannen werden herzien.
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wijkleven verslagen

Mosselfeest De Steenhouwer Over de koppen lopen op de Sint Andriesplaats
Op vrijdag 22 augustus werd de tweede
editie van de Grote Antwerpse Stadsquiz
gehouden. De quiz werd gepresenteerd
door Jan Verheyen en Cath Luyten. De tafels zaten overvol, reeds weken voor de
aanvang werden de inschrijvingen afgesloten. Zater- en zondag stonden dan
weer in het teken van de overheerlijke
mossel. Tientallen vrijwilligers zorgden
ervoor dat alles vlot verliep.
De opbrengst van dit geslaagde weekend
ging naar het dagcentrum voor daklozen
de Steenhouwer.
Wist je? Op maandag 23 juni opende In-

loophuis De Steenhouwer opnieuw zijn
deuren na een onderbreking van ruim 4
maanden. Iedereen is welkom in de Provinciestraat 108a. Elke werkdag behalve
op woensdag staat de deur wagenwijd
open. Opnieuw kan je er terecht voor een
gratis ontbijt, een lunch aan een zeer democratische prijs, individuele hulpverlening, verpleegzorg of gewoon gezellig samen zijn.

NIEUW ADRES
Inloophuis De Steenhouwer
Provinciestraat 108a

Schatjes van Petoetjes en Petatjes
De verf op het Pagadderplein was nog niet
droog of onze wijk werd wederom getrakteerd op een nieuwe muurschildering. Nero
vaart samen met Petoetje en Petatje in een
olieschuit de Kloosterstraat binnen. Deze
wand is opnieuw een lofdicht aan de negende kunst.
De stripmuur werd op 5 juli met een heus
buurtfeest ingehuldigd door de 91-jarige
Marc Sleen, de geestelijke vader van Nero en
Co. Fanfaar Fatal en Murga Lamourgaga
zorgden voor de nodige toeters en bellen,
terwijl brachten Linda Torfs en schepen Heylen de toespraken en plechtige dingen. Bijna 10 jaar na de eerste stripmuur, naar een
ontwerp van tekenaar Jan Bosschaert nabij
het Conscienceplein, werd weer een grijze

muur omgetoverd tot een kleurenpalet. Het
werk bestaat uit twee delen. Rechts staat
Nero op het achterdek van de olieschuit van
kapitein Oliepull. Links werden 3 fragmenten uit hetzelfde album ‘De oliespuiter’, een
album uit 1981, aangebracht. Het is niet de
eerste keer dat Nero onze wijk bezoekt. Ter
gelegenheid van het 200ste Nero-avontuur
huldigde de Antwerpse poesjenellenpoppenschouwburg van Sint-Andries Marc
Sleen met een speciaal voor hem geschreven stuk: ‘De Groene Flessendief’. Tijdens
het stuk werd Nero opgevoerd als marionet.
Het inhuldigingsfestijn werd, hoe kan het
ook anders, afgesloten met overheerlijke
wafels!

2

Meer dan 150 m

moestuintjes in onze stenen wijk

De cursus ‘tuinieren op de vensterbank’ die 3
jaar geleden door transitiegroep Sint-Andries
werd georganiseerd, heeft heel wat teweeg gebracht. Vervolgens was er het initiatief om in
KAVKA in 30 vierkantemeterbakken te gaan tuinieren en nieuwe moestuintjes schoten als paddestoelen uit de grond. In de Van Craesbeek- en
Prekersstraat wordt nu in vierkantemeterbakken getuinierd, in het Lode Sebregtspark kwam
er eerst een tuintje in volle grond van 30 m² en
dit jaar werd deze uitgebreid met 60 m² extra.
Op de Sint-Andriesplaats werden 3 plantsoenen
omgebouwd tot heuse moestuinen en onlangs
ging er naast het Munthof een super creatieve
tuin - mét ook pluimvee – van start.
Voor dit boerenleven in hartje koekenstad zijn
er minstens 60 buurtbewoners actief die dagelijks of minstens enkele keren per week met hun
groene vingers gezonde en lekkere eetbare
planten kweken.
De stad Antwerpen ondersteunt deze groene
initiatieven. Zo werden er met de hand bedien-

de waterpompen geïnstalleerd in het Lode Sebregtspark en in de Munthofmoestuin. Er was
telkens een boring nodig van bijna 20 meter om
aan grondwater te geraken. In de actuele natte
zomer moeten de planten weliswaar niet zo
veel begoten worden, maar vorige zomer was
het een zware karwei om water aan te sleuren
om de planten te begieten.

tot stand gebracht worden.

Wil je mee tuinieren?
Neem dan contact op met de transitiegroep
Sint-Andries via
transitie.sint.andries@gmail.com
Meer info: www.sintxandries.transitie.be

Iedereen is welkom om
mee te werken aan deze
initiatieven. Het is een heel
andere benadering dan de
volkstuintjes buiten de
stad. Je moet immers in
groep werken en samen
tot goede afspraken komen. Een belangrijke
meerwaarde van deze samentuintjes zijn dan ook
het sociaal contact en de
vriendschapsbanden die

Habbekrats, voor alle jongeren van hart

De 31-jarige Gazettensteeg in de Rijke Beukelaerstraat
ligt er momenteel belabberd bij. Ze heeft dringend
een grondige restauratiebeurt nodig.
Wie zorgt voor de fondsen?

De jeugd van Sint-Andries is goed bezig! Deze zomer toonden ze
het beste van zichzelf tijdens de zes themaweken met Habbekrats.
Enkele voorbeelden: ze genoten in Oostende van zon en strand tijdens de Beach week, speelden tijdens de Braziliaanse week een mini WK, lieten het lot hun recept bepalen tijdens de week van het
toeval en tijdens de A-week stelden ze zelf het programma samen.
Daarnaast namen heel wat jongeren uit Sint-Andries deel aan ‘De
Blauwe Planeet’, het zomerkamp van Habbekrats. Zij trokken voor
zeven dagen avontuur naar het Zuiden van het land.
Ten slotte viel er veel te beleven op ‘buurtfeest de Habbening’ en
tijdens de vrijdagse ‘Spektakeldagen.’ Habbekrats bedankt iedereen uit de buurt die deze topdagen mee mogelijk heeft gemaakt.
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Cultuuragenda

Programma coStA november december 2014
ambitieus en gerijpt artiest. In Naakte aap
brengt De Leeuw enkele van zijn nieuwe
songs samen met Jan Hautekiet op keyboards, dit in een intieme akoestische
setting met na de pauze tijd voor vragen en
verzoeknummers.

november
SEVAL (US/SE)
SIM VZW PRESENTEERT OORSTOF
vrijdag 7 november - 20 uur - 10|12 euro
Seval bestaat uit de cellist Fred LongbergHolm, stemacrobate Sofia Jernberg, gitarist
David Stakena, trompetspeler Emil Strandberg en bassist Patric Thorman. Na 2 cd's
samen, tasten ze nog steeds de grenzen van
folk, pop, jazz & improvisatie af.

PIV HUVLUV – BEST OF

20 JAAR STUDIO GARCIA LORCA

zaterdag 29 nov. – 20 uur - 8|10 euro
Studio Garcia Lorca, reeds 20 jaar actief, wil
DJANGO NIGHT
dat vieren met een avondvullend programzaterdag 15 november - 20 u - 8|10 euro ma voorzien van een mooie bezetting onder
Gitarist en jazzicoon Django Reinhardt werd wie Amparo Cortes, Michel Gillain en
onsterfelijk door zijn virtuositeit, fantasierij- Abdelkader, Ives Van Mol en dansers van de
ke spelen en gevoel voor lyrische melodieën. studio.
Bovendien ontwikkelde hij een nieuw geluid:
de jazz manouche of gipsy swing. Als ode
AANVALLEN
brengt Frederic Evrard de beste gipsy swing
HET VERHAAL VAN WARD
uit de streek naar coStA.

VAN HET 13E
zaterdag 22 november - 20 uur - 8 euro
Traditiegetrouw speelt de Harmonie Arbeid
& Kunst jaarlijks zijn concerten in coStA.
Deze zijn het resultaat van een jaar lang
samen muziek maken. Op het programma
een waaier van jazz over klassiek tot de
thema’s van enkele filmklassiekers.

IK ZIT HIER! (2+)
COMPAGNIE GORILLA
zondag 23 november - 15 uur - 4|6 euro
Een wakkere woordarme voorstelling voor
de allerkleinsten vol beweging en overgoten
met een humoristische saus.

zondag 30 november - 15 uur - 8|10
euro, matinee met taart en koffie
‘Aanvallen!’ is spannend, pakkend, verlucht
met projecties van originele foto’s en van de
schitterende illustraties van Dieter Dresselaers. De voorstelling wordt opgevoerd als
muzikale vertelling vol swingende en
ontroerende liedjes over 14-18 en eigen
nummers.

OP STAP MET COSTA – GENK
zaterdag 13 december - 9 uur - 6 euro
Start ticketverkoop op woensdag 12
november om 10 uur
© Sandra Geerts

RAPKLAP

december

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

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

0,40 euro meeneemkorting op alle dranken

Alle officiële aktes

Gebak • ontbijt • snacks • broodjes • enz.

vrijdag 28 november – 20 uur - 5 euro
BAR COSTA, gehost door de heren van het
Antwerpse I HAVE A TIGER RECORDS
staan voor eerlijke songs en muzikaal
vakmanschap.
Naast groepen uit hun eigen stal gaan we
samen op zoek naar nieuw talent of vergeten pareltjes…

Nederlands–Engels–Frans

zaterdag 6 december- 14 uur - 4 euro
Naar jaarlijkse traditie neemt de Sint ook
dit jaar uitgebreid de tijd om naar SintAndries te komen. Het sinterklaasfeest in
coStA dat is een middag boordevol muziek,
spel, een grote show en een verrassing voor
iedereen.
I.s.m. vzw Ekmek

woensdag 17 december - 14 uur –
GRATIS
Rapklap is er voor alle 60-plussers die van
een gezellige babbel houden, die nieuwe
mensen willen leren kennen en niet gewoon
thuis willen zitten.

woensdag 3 dec. - 20 uur - 8|10 euro
De voormalige frontman van Tröckener
Kecks, Rick de Leeuw, komt met zijn eerste
solo-cd: Beter Als. Songs die een avontuurlijk en persoonlijk beeld schetsen van een

BAR COSTA
HOSTED BY I HAVE A TIGER

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

SINTERKLAASFEEST (3+)

NAAKTE AAP VMET RICK DE LEEUW
EN JAN HAUTEKIET

IK ZIT HIER

JAARCONCERTEN HARMONIE

© Sandra Geerts

STUDIO GARCIA LORCA

vrijdag 14 november - 20 uur - 8|10 euro
Het beste uit de 15- jaar oude en rijke
humorcarrière van stand-up comedian Piv
Huvluv, alias Jan Cattrijse, een gewezen
leerkracht uit Oostende.
Met de medewerking van Podiumaanbod

Cultureel Ontmoetingscentrum
Sint-Andries (coStA)
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen, 03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be
r
eservaties en openinguren van
dinsdag tot vrijdag van 10 tot 16 uur,
donderdag tot 18 uur

Sluitingsdagen:
zaterdag 1 & zondag 2 november
dinsdag 11 november
van zaterdag 20 december tot en met
maandag 5 januari 2015

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
Ma-Vr 9u30 – 16u30

Voor al uw bankzaken én verzekeringen
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Jean Van den Berg achter-achterkleinzoon van Mie Citroen
Dag Jean, je bent een
rasechte Antwerpenaar van
Sint-Andries? Wat is jouw
verband met Mie Citroen?

Mijn grootvader langs vaderszijde
was getrouwd met de kleindochter van Mie Citroen. Mie Citroen is
dus mijn bedovergrootmoeder.
Doen er nog herinneringen
aan je bedovergrootmoeder
de ronde in de familie?

De fruitleurster Mie Citroen
is een folkloristische figuur
van Sint-Andries. Ze werd
geboren op 11 maart 1938 als
Maria-Theresia. Toen haar
moeder Joanna Clinger later
trouwde met Henri Geley,
kreeg ze de naam Geley van
haar stiefvader. Haar zoon
Rik van Aken werd eveneens
een folkloristische figuur die
de bijnaam Zotte Rik kreeg
nadat hij krankzinnig werd
door aanvallen van hete
koorts. Zotte Rik is kinderloos
gebleven, maar Mie Citroen
had ook nog een dochter.
Later is Mie Citroen met
Henricus Van Aken getrouwd
en kregen haar kinderen de
naam Van Aken. De Gazet
Van Sint-Andries had een
gesprek met Jean Van den
Berg.

Ik heb heel weinig familie en ik
weet wel dat mijn grootmoeder,
dus de kleindochter van Mie Citroen, ook Mie Citroen werd genoemd. Mijn grootmoeder had
veel zussen. Een verhaal van die
tijd was dat ze op de markt stonden en dat een van mijn tantes
een nacht in de bak heeft gezeten. In die tijd was er een tegenstelling tussen de liberalen en de katholieken. Het
volk was katholiek. Op een dag stond iemand voor
haar kraam met een blauwe vlag te zwaaien en
dat kon in die tijd niet. Een van mijn tantes heeft
dan met een blok op die man zijn kop geslagen. Ze
heeft toen een nacht in de bak gezeten. Een andere tante van wie ik nog foto’s heb, was een heel
mooi meisje en Prins Karel zou daar razendverliefd
op zijn geweest. Hij zou speciaal naar Antwerpen
zijn gekomen om met haar uit te gaan.
Is de familie altijd in Antwerpen gebleven?

Ja, ofwel deden ze in kaas of in voeding. Mijn vader
had een voedingswinkel in het huis waar nu de
Prinses op de erwt is. Dat was het huis van mijn
vader. Daarvoor woonde hij in de Kloosterstraat.
Mie Citroen was gekend, dat was een volksfiguur.
Zo ook kende niemand mij als Jean Van den Berg.
De winkel heette Max en iedereen kende mij als
de zoon van Max. Heel de familie is altijd met Antwerpen verbonden geweest. Ikzelf heb tot mijn
25ste in Antwerpen gewoond. Daarna ben ik naar
de Linkeroever gegaan. Ik heb een tijdje in Bras-

schaat gewoond. Nu ben ik teruggekomen en zuid waren mijn speelterrein. Mijn tante woonde
woon ik op de Amerikalei. Het is plezant terug te in de Kloosterstraat en als je aan de achterkant
zijn, dit is mijn biotoop.
naar buiten keek, zag je op de binnenkoer van de
gendarmerie uit waar de paarden stonden. Dat
Wat maakt Antwerpen zo aantrekkelijk?
Ik voel me hier thuis. Ik denk dat veel mensen het zijn leuke herinneringen.
Antwerps gevoel hebben. De mentaliteit, de hu- Het Sint-Andriesplein werd het vismarktje of de
mor, het relativeren, het gevoel dat we anders zijn. luizenmarkt genoemd. In de volksmond werd geZo zijn er veel mensen. De typische uitdrukkingen. zegd: Dat is er ene van de luizenmarkt.
Het is heel spijtig dat het dialect verdwijnt. De Weet je nog bijzonderheden
meeste humor in films en op tv is in het Antwerps. over Mie Citroen?
Gents is sappig, maar toch anders. Brussels is ook De kunstschilder Karel Verlat (1824–1890) had zijn
iets bijzonders, maar dat verdwijnt ook, Brussel is atelier in de Lange Ridderstraat, waar hij zijn hisuiteengevallen. Antwerpenaren hangen daarente- torisch doek ‘Het volk van Antwerpen vernielt Algen aaneen. We zijn geen racisten, maar we zijn va's standbeeld’ schilderde. Het zou zijn laatste
begaan met onze stad. In Brussel bijvoorbeeld is werk worden. Als centrale figuur op dit schilderij
geen enkele taxichauffeur nog Brusselaar, terwijl koos hij Mie Citroen, die niet ver moest lopen om
er in Antwerpen nog Antwerpse taxichauffeurs te komen poseren want zij woonde in dezelfde
zijn. De Antwerpenaar wil zijn eigenheid behou- straat. Het heeft ooit gehangen in het Stadhuis en
den. De Antwerpenaar is een kosmopoliet. We daar heb ik het ook voor het eerst gezien toen ik
hebben een haven, we kunnen met alle soorten nog heel jong was. Ik zou dat schilderij graag tevan mensen om, maar kom niet aan onze stad. rugvinden en nog eens willen zien.
Bart De Wever begint het zelfs ook te krijgen. Er En nu heb je een ijssalon geopend op de
moet hier iets magisch in de lucht hangen. Men- Vlaamse Kaai?
sen van buiten Antwerpen komen hier wonen. Het ijs wordt in Antwerpen gemaakt. We hebben
Noem een BV op en hij woont hier. Ze willen de de traditionele smaken, maar ook ijs dat is gebapolsslag van Antwerpen voelen. Hier wordt ge- seerd op Antwerpse specialiteiten zoals Elixir
leefd en basket op de pleintjes gespeeld. Voor mij d'Anvers en Antwerpse handjes. Ons pistache-ijs is
moet de Sinksenfoor niet weg. Ik heb ze hier altijd gemaakt met stukjes van echte pistachenoten.
geweten. Er is te weinig parking. Dat is een grote De inrichting is geïnspireerd op de film. Op de mustommiteit van Antwerpen. De bewoners kunnen ren zijn portretten van beroemdheden geschiler niet meer parkeren. Als de kermiskramen moe- derd. Mijn vrouw heeft de tekeningen gemaakt.
ten betalen, moeten ze de parkeerders ook maar Op het terras staan regisseursstoelen met de nalaten betalen, ook al is het een parkzone. Antwer- men van Belgische en beroemde regisseurs. We
pen is geen grootstad, maar ook geen bekrompen zijn nog maar 4 maanden bezig, maar we hebben
provinciestadje. Je bent er vrij, je hebt er privacy. al veel vaste klanten. Matthias Schoenaerts is hier
De mensen zeggen hun gedacht zonder kwade be- ook al geweest. Ik droom er nog van dat Robbe De
doelingen en ze kunnen er ook tegen dat er met Hert eens naar de crèmerie komt, hij is een echte
hen wordt gelachen.
Antwerpenaar waar ik grote bewondering voor
heb en dan kan hij in zijn eigen stoel zitten.
Wat zijn je oudste
herinneringen aan Antwerpen?

Heb je er al aan gedacht een coupe ‘Mie

Ik ben 64 en heb de laatste carnavalstoet in Ant- Citroen’ op de kaart te zetten?
werpen nog meegemaakt. Dat was een even groot Dat is een goed idee, dat moet ik zeker doen.
spektakel als die van Aalst en de dokken op het
Interview: Anne Vaeck

Werken Nationalestraat: feesten, dansen en plezier

