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Driemaandelijkse wijkkrant uit de Parochie van Miserie. Een dorp in de stad met een kloppend hart voor samenleven, creativiteit, mode, design en geschiedenis.

De Gouden Neuzen!
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gazet van

Volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

Heraanleg ’t Vlietje
Dit jaar gaan de stad Antwerpen
en het district de Sint-Jansvliet
heraanleggen. De verlichting en
bestrating zijn in slechte staat.
Ook moet de nieuwe inrichting
beter aansluiten bij de zopas her
aangelegde Oever.
De start van de heraanleg is
voorzien voor de lente. Er wordt
verwacht dat alles eind oktober
2018 afgerond zal zijn. De werken
zullen gefaseerd verlopen.
Tijdens de werken kan de wekelijkse zondagmarkt niet op de
vertrouwde locatie op het plein
doorgaan en daarom wordt ze verplaatst naar de heraangelegde Oe-

ver. Na afloop van de werken zal
de markt opnieuw verhuizen naar
haar vaste stek.
De heraanleg van het plein is
hét moment om een geveltuintje
aan te leggen. Het district voorziet
gratis het plantvak, de teelaarde
en de planten. Inschrijven kan en
de aannemer zal aan uw gevel een
of meer voetpadtegels naar keuze
weglaten bij de heraanleg van het
voetpad. Vervolgens contacteert
het district Antwerpen u voor de
keuze van de planten.
Info: groenprojecten.antwerpen@stad.antwerpen.be
of tel. 03 338 34 99

(v.l.n.r.) Nico Volckeryck (voorzitter Stuurgroep Sint-Andries), Peter Volders (zaakvoerder Volders Textiel, Nationalestraat), Karen Das (‘reanimator’ winkelvereniging Kloosterstraat), Chris Codenie (ook ‘busser’ van deze gazet)
en Greta Bollen (weduwe van de overleden voorzitter, Bob Verbeeck) van B.O.T.A., Iris Gommers (coördinator Duurzame Stad), Paul Struyf (ondervoorzitter Stuurgroep Sint-Andries) met Cedric en Natan Struyf, Veronika Zonova
(imec - City of Things), Ann De Jonghe (Smart City-coördinator Stad Antwerpen), Paul Cordy (districtsvoorzitter) en
Erik Ankersmid (ambtenaar Team Participatie die deze gazet telkens het Werfnieuws bezorgt) (foto Hein Verdingh)
Zaal coStA op een zaterdagavond
eind januari 2018. Een buurtmaaltijd. Allemaal lachende en genietende gezichten. Sommige voor
de Gouden Neus genomineerde
wijkbewoners hebben zich extra
feestelijk uitgedost. Het geeft soms
een schok. In een flits herken je
ze niet meteen: vanmorgen nog
in slobbertrui en jeans in de weer
voor vereniging of wijk, vanavond
opgetut en verwachtingsvol, maar
tegelijkertijd ook wel wat zenuwachtig. De Gouden Neuzen zijn dan
ook onze eigen Oscars. De podiumspots floepen aan …
In aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever en districtsvoorzitter Paul Cordy komt de show op
gang. Beeldjes van de historische
volkse figuur De Neus worden uitgedeeld aan organisaties, bewoners
en ambtenaren die zich in 2017 extra hebben ingezet voor de wijk.
Organisaties

In de categorie ‘Organisaties’ is de
Gouden Neus naar B.O.T.A. gegaan,
de Buurtgroep Open Tuin Antwerpen. De niet-aflatende inzet van de
leden van deze vereniging voor de
oudere bewoners van hun woonblokken aan de Willem Lepelstraat
kent iedereen. Het is een warme,
vrijblijvende en uitnodigende ontmoetingsplek om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en mekaar in ’t
oog te houden. Wekelijks zorgen ze
voor gezellige bijeenkomsten en ze
organiseren ook tal van activiteiten. Het is de meest hartverwarmende plek van de wijk.
Ambtenaren

In de categorie ‘Ambtenaren’ kreeg
Eric Ankersmid de Gouden Neus.
Hij werkt voor het Team Participatie en volgt alle werven in de stad
op die te maken hebben met de
heraanleg van een straat of plein.
Hij geeft steeds de nodige info over
de werven en als er problemen zijn,
zorgt hij ervoor dat die zeer snel
opgelost geraken. Hij is een ambtenaar die echt heel dicht bij zijn wijk
staat.

Bewoners

In de categorie ‘Bewoners’ viel de
eer te beurt aan Peter Volders met
zijn familiezaak Volders Textiel in
de Nationalestraat die tot ver buiten onze wijkgrenzen is gekend.
Steeds behulpzaam zijn en iedereen bijstaan met advies, daar is
Peter in Sint-Andries voor gekend.
Peter organiseert zelfs modeshows
in zorginstellingen.
Een terugblik

Na afloop blikte Nico Volckeryck,
de voorzitter van de Stuurgroep
Sint-Andries, samen met burgemeester Bart De Wever even terug
op de wapenfeiten van het afgelopen jaar, zoals het heftig protest
tegen de gedeeltelijke naamsverandering van het Munthof in het
Maarten Lutherplein. Burgemeester Bart De Wever oogstte veel bijval bij het publiek door hier meteen op te reageren dat hij er niet
had aan getwijfeld dat de naamgeving van een protestant, zeker in
Sint-Andries, niet zonder protest
van de bewoners zou zijn verlopen.
De Stuurgroep is ook bemiddelend opgetreden t.a.v. het studentencafé Fakbar van de KU Leuven in
de Sint-Andriesstraat waar TD’s de
omliggende bewoners nachtlawaai
bezorgden. Er zullen, in onderling
overleg, nu geen TD’s meer worden
georganiseerd.
Verenigingen geven ‘goesting’

Sint-Andries is vorig jaar ook uitgekozen als proeflabo voor een internationaal project rond klimaatrobuuste steden en er loopt thans
ook een proefproject als digitale
Slimme Stad.
Districtsvoorzitter Paul Cordy
zette de verenigingen in de bloemen en zei: “Een stad is als een
gerecht. Je kan gewoon vlees en
aardappelen eten, maar de verenigingen maken de saus en de kruiden van het gerecht om mensen
‘goesting’ te geven om te eten. Een
stad zonder verenigingen is een
kantine. Met het verenigingsleven
is het een sterrenrestaurant.”

Een diverse en aparte wijk

Burgemeester Bart De Wever merkte nog op dat Sint-Andries een heel
diverse en aparte wijk is, zeer actief, geëngageerd en telkens met
veel lawaai. Ze is uiterst kritisch
op alles en nog wat, maar tevens
dadelijk bereid om constructief samen te werken, als er een project is,
zoals de Duurzame Winkelstraat,
Smart City of de Klimaatrobuuste
Wijk. Voor een bestuur heeft dit het
grote voordeel dat men weet wat
er reilt en zeilt en men makkelijker
kan participeren en, waar nodig,
kan ondersteunen.

Pleintje

Het is vijf uur in de ochtend wanneer ik
naakt naar buiten kijk. Niet Parijs
maar mijn pleintje s’éveille.
In het eerste luwe licht – het is
september – duwt de vrouw een
kinderwagen rollatend voort.
Op zijn sjamaans mompelt zij
onhoorbaar slogans van verderf:
je vais, je vais et je viens.

Dankwoord

Paul Struyf, de ondervoorzitter van
de Stuurgroep en medeorganisator,
dankte tot slot alle vrijwilligers die
deze avond mee hadden mogelijk
gemaakt, alsook bloemenwinkel
De Groene Oase uit de Everdijstraat
die alle genomineerden een boeket
schonk. (Guido Sanders)

Eerst denk ik: Serge Gainsbourg
is terug, de sigaret, de waterwitte
kuiten, sandalen, de vale regenjas.

(René
Hooyberghs)

Haar passagiers, drie witte, bloemige
hondjes uit hetzelfde nest,
kijken verwonderd naar me op.

175 jaar ZOO: Stichter woonde
in onze Kloosterstraat
Dit jaar bestaat de Antwerpse
Dierentuin 175 jaar. Met dank aan
één van onze wijkbewoners, Jacques Kets uit de Kloosterstraat,
geboren in 1785. Hij was een vrij
zonderlinge, aristocratische man met
een bijzondere fascinatie voor dieren
en planten die in zijn
huis in de Kloosterstraat het Natuurhistorisch Kabinet had
gebouwd. Hij woonde
in de Kloosterstraat
1956. De huisnummering, zoals
wij ze nu kennen, bestond toen
nog niet. Het moet halverwege
de Prekersstraat en de (Willem)
Lepelstraat zijn geweest, aan de
kant van de Nationalestraat.
Wanneer zijn vader, jager en
visser, met een dier thuis kwam,
vond Jacques een methode om de

huiden te bewaren en nadien de
dieren op te zetten (taxidermie).
Op z’n dertigste zette hij zelfs
Wexy, het paard van Prins Willem
van Oranje, op voor een museum
in Leiden. Wexy was
gesneuveld in de Slag
van Waterloo.
Aangezien hij ongehuwd was, nam hij de
zoon van z’n zuster in
dienst. In 1843 werd de
Dierentuin opgericht
en hij werd directeur
voor het leven. Er werd
een chalet gebouwd met herten
en fazanten. Nadien bracht hij
de eerste chimpansee (Suzanna)
en de eerste olifant (Jacqueline,
meisjesnaam voor Jacques) naar
Antwerpen. Nooit eerder hadden
de Antwerpenaren deze dieren
in levenden lijve gezien. Jacques
Kets werd 80 jaar oud.

De 9e Sint-Andries Run komt
eraan op zondag 3 juni. Niet de
langste, maar wel de plezantste
stratenloop van ’t stad. Peter
van café Het Neusje: “Zelfs 1
keer als laatste aangekomen,
maar dat was voor 2 bakken
bier.” Lees alles op pag. 5
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EDITO
Het dooit … Na een ferme winterprik
die van Sint-Andries een spookwijk
maakte, omdat de vele bezoekers
aan onze wijk massaal thuisbleven, zijn de temperaturen weer in
stijgende lijn en dat betekent dat
de prille lente nu niet lang meer op
zich laat wachten. Bloembakjes zullen worden gevuld, lente-etalages
zullen weer ‘pop-upen’ en het bruto wijkgeluk zal met minstens 50 %
stijgen, want we kunnen weer naar
buiten of een van de vele terrassen
gaan bezoeken of gaan zonnen op
het Munthof.
Wat niet wil zeggen dat we hebben stilgezeten natuurlijk. De Gouden Neuzen zijn weer verdeeld en
langs deze weg wil ik alle winnaars
dan ook nog eens hartelijk feliciteren met hun wel verdiende prijs.
Engagement is het cement van
onze wijk of zoals districtsburgemeester Paul Cordy het zo mooi
zei in zijn korte speech tijdens zijn
dankwoord voor de inzet van de
verenigingen in onze wijk: “Een
stad is als een gerecht. Je kan gewoon vlees en aardappelen eten,
maar de verenigingen maken de
saus en de kruiden van het gerecht
om mensen ‘goesting’ te geven om
te eten.”
Nog mooi nieuws is dat het conflict tussen de KU Leuven en onze
Stuurgroep is opgelost. Er is een afspraak waarover jullie meer lezen
elders in deze krant, tot grote tevredenheid van iedereen. Nu gaan
we met de KU op zoek naar wat
ons bindt en hoe we onze krachDe Gazet van Sint-Andries is een
uitgave van de Stuurgroep Sint-Andries om de Sint-Andriezenaar 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. Gratis verdeling: 5000 ex.
in alle bussen.
Veantwoordelijke uitgever
en eindredactie:
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80,
2000 Antwerpen, tel. 0496 25 97 45,
e-mail: redactie@gazetvsa.be
Coördinatie: Guido Sanders
Werkten mee aan dit nummer (alfabetisch): Erik Ankersmid, Keith Baert,
Betonne Jeugd, Lief Cappaert, Jean
Dekkers, Hasjhasj, Ruben Jasson, Tom
Jespers, John Moussiaux, Jorien Ouderits, Paul Struyf, Pierre van den Berghe,
Walter Van den Bulck, Ann Van de Peer,
An Van Loo, Sofie van ’t Stad Leest, Hein
Verdingh en Marc Wiesé.

ten kunnen bundelen om het samen-leven aangenamer te maken
voor de bewoners van onze wijk en
de vele studenten van de KU Leuven die hier op kot zitten. Uiteraard gaan we graag in op de vraag
van de KU!
Ook het smart cityproject loopt
door in onze wijk. Binnenkort worden de eerste testen uitgevoerd en
die zullen vooral onderzoeken hoe
smart verkeerslichten het aangenamer kunnen maken voor de voetganger, automobilist en fietser en
hoe er kan gezorgd worden voor
vlotter verkeer.
En alsof het niets is, krijgen we
er nog een nieuw project bij waar

de wijkbewoners weer nauw bij
betrokken zullen worden. Als u
binnenkort een scheldtirade van
De Neus naar uw hoofd gesmeten
krijgt of u hoort een uiteenzetting in
het Russisch door Peter de Grote of
Theodoor Van Rijswijck declameert
een van zijn gedichten voor u, dan
bent u gewoon terechtgekomen in
het proefproject van de ‘Sprekende
Beelden’ van het District Antwerpen waarvoor onze wijk inderdaad
weer verkozen
is als testlabo.
We kijken er al
naar uit!
(Nico
Volckeryck)

Hoe SLIM is onze wijk al?
Almaar slimmer! Afgelopen maanden heeft imec intensief bewoners
van naaldje tot draadje bevraagd
over hun leven in onze wijk, want
een slimme stad maak je niet zonder hun inspraak. 61 aan een tafeltje met een koffie. Een honderdtal
actieve gebruikers van de speciaal
ontwikkelde app Wappr kreeg via
zijn smartphone op straat regelmatig vragen te beantwoorden. Staan
er niet te veel auto’s geparkeerd?
Staan er geen bestelwagens dubbel
geparkeerd? Ben je genoeg vuilbakjes tegengekomen? Niet te lang
moeten wachten aan het stoplicht?
Voel je je veilig?

Qua veiligheid had men over het
algemeen een goed gevoel. Maar
negatief: onveilig gevoel ’s nachts,
nachtlawaai, drugs- en alcoholgebruik, graffiti en diefstal.
3 projecten

Op basis van deze resultaten zijn er
meteen 3 projecten op poten gezet:
veilig oversteken, slimme verlichting en optimalisering van laad- en
loszones.
Het meest problematische kruispunt, dat van de Nationalestraat en
de Kronenburgstraat, zal eerst worden onderzocht. Voor de analyse
van het oversteekgedrag (volwassenen, kinderen, groepen en rolstoelDit kwam als resultaat over mobi- gebruikers) zal het cameranetwerk
liteit uit de bus. Positief: hoffelijk- van de Antwerpse politie worden
heid van de weggebruikers en het uitgebreid, maar zullen tegelijkeropenbaar vervoer. Negatief: ge- tijd de beelden anoniem (onhervaarlijk en druk, fietsproblematiek, kenbaar) worden gemaakt. Net zosluikverkeer, slechte regeling van als bij mystery shoppers zullen ook
de verkeerslichten, onveilig over- fysieke personen regelmatig het
steken, hoge parkeerkost, beperkt gedrag van verkeer en overstekers
aantal parkeerplaatsen, hinder analyseren en in kaart brengen op
door parkeren.
verschillende momenten.
Qua infrastructuur vond men
dan weer positief: verbetering op Een wijk ademt
komst door werken, voetgangers- Onderzoek naar slimme verlichting
zone in de maak, goede bereik- zal op de Sint-Andriesplaats worbaarheid. Negatief: gevaarlijk voor den uitgevoerd. De verlichting zal
rolstoelgebruikers, kwaliteit van automatisch worden aangepast in
wegen en voetpaden, smalle stoe- functie van wat er op het plein gepen en oversteekplaatsen, geen beurt. Sensoren kunnen het geluid
fietspad in de Nationalestraat.
van basketbalspelers meten en een

Mo Wa Is da? Hoeng
der iniens nen blawe
otto on man bien!
A poar weke geleije, was kik a
pintje gon dringke me de Lange.
Ge wet wel die kwiet die de zatte doe verschiete en af en toe zoe
klain is gelak an muis. Swengst dak
thuiskwam, kon De Schele ma me
veul labeur terug on manne aak
ange. Wa later schoot-e-kik iniens
wakker en zag kik an otto logo vlak
veur manne neus hange. ‘Kmoet
ierlak zen. Man oege stoengen nog
oep alf zeven en man harsens hadded nen dag congé. Toeng dak uit
manne semi-coma kwam, zagge
kik wat er echt on dand was! Der
oenge twie baby bla velo’s on man
bien! Allee ‘k mag ni liege, zoenge
on manne frame. En oep die velo’s
stoeng bangelijk groeit ‘t logo van
an otto marek oep.
Na is zoe ne velo dus in het
baby-blaut. ‘K moe zegge dat diegene die dien velo e loate moake,
goe ingeburgerd is. Die velo’s zen
int blaut en ’t is pertang ne vrouwe
velo. Vreuger, toeng da de bieste nog konne klappen, hadde de
joengeskes roze en de maskes bla
amandelboenen. Mor toeng kwamen er pampers in de winkel en
adde die toch de oemgedraaide
kleurecode zeker! Dus wel boemig
van die otto-velo-manne oem ze
blaut te vareve. Nen dikke merci
oem oepnieft neur de juste kleure
te gon!
Na was kik toch curieus wa die
velo’s just ware en dan zen nek
mor beginnen surfe in de coStA.
betere belichting geven, zolang ze
spelen. Of een bewegingssensor
kan meten, wanneer er iemand
langskomt, en dan meer verlichting
geven. Rondom de persoon, op een
gedeelte van het plein of op het volledige plein? Dat zal worden onderzocht. Kan dat nadien gekopieerd
worden naar de Sint-Jansvliet?
Dan is er de problematiek van de
bestelwagens. Het is een topic die
hoog op de agenda van de winkeliers én de andere weggebruikers
staat, want laad- en loszones worden dikwijls door onbevoegden
gebruikt, waardoor de bestelwagens genoodzaakt zijn dubbel te

Stien Matot

Adverteer in de Gazet
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.
be 4 advertenties (1 jaar): klein = 120
euro, middelgroot = 195 euro, groot
= 300 euro. Achterpagina en speciale
maten, vraag info aan Guido.
Verschijnt vier keer per jaar.

Lees de krant digitaal
www.gazetvansintandries.be
(Wijknieuws en Archief)
Lay-out
Peter Cuypers info@anthologie.be
www.anthologie.be / www.thislin.be
like us on facebook.com/
anthologietranslations/
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café
OCTO
Food and Drinks
Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen
Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat

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

Neje ni Del Sol, moar ba ongs achter den hoek. ’t Ierste wa dak vong
was een artikel van de eun gazet
die noejet ierst is. Het was an klain
stukske me een boembastische
foto me ne velo worba het logo
van da otto-marek haarscharep
int midden stoeng. Bovenoep wier
da marek van dien otto oep a poar
lantjes tekst herold gelak zot. Ging
da na over die velo’s of was da an
pure reclam voer die ottos?
An gazet die meer taid ad, allé
da stoeng toch in hunnen noam, ad
doek een artikel me eun foto. Awel
in unne extra taid adde ze iel proper
het logo weggekleured. Worschijnlijk hadde ze nog iemand gevonge
die vreuger ba de Streekkrant warekte en doar de filmannonces met
rondbeurstige madammen van
haar-extenzen veurzag.
Na spore die velo’s veur giene
meter. ’t Ienegste da die doeng
is schoen ston blinke en reclam
moake. Wel spaitig, want er zen
mier en mier mense die me de
velo, g’uurt of die van hun eige,
moar er zen bekanst gien velo-rekken baigekome! As der dan nog
van die reclamboarde oep wiele
de benepe pleutsen afpakken, dan
zen we goe gejost!
Baidewai, wette da in Brussel
dees soort velo’s ni mier te vinge
zen? Officieel oem da ter teveul on
de velo’s wier gefoufeld, mor wa
ze ne zeije was da ter niemand me
die velo’s wou rijje!
parkeren. Men zoekt nu uit of er
een systeem kan gebouwd worden
waarmee bestelwagens vooraf hun
loszone kunnen reserveren. Kan dit
worden uitgebreid naar particulieren in de buurt? Kunnen de sensoren dan wel weten hoelang men er
staat om parkeerwachters te informeren en misbruik tegen te gaan?
Het is zoals Veronika Zonova van
imec treffend verwoordt: “Een wijk
is een complex weefsel, ademend
op het ritme van de bewoners, de
dag, de nacht en de seizoenen. Midden die hectiek moeten wij meten,
analyseren en later ingrijpen.”
(GS)

HISTORISCHE INWONERS

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende Stuurgroepvergaderingen
gaan door in het coStA op de laatste
woensdag van de maand: 28 maart, 25
april en 30 mei telkens om 20 u. Om 19
u. is er de vergadering van de Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht.
Info: nico.volckeryck@telenet.be
0496 25 97 45

Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 99 verschijnt op
15 juni 2018. Artikels en activiteiten
van verenigingen kunnen worden
gestuurd naar: redactie@ gazetvsa.be
Ten laatste 15 mei 2018. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen
zonder opgave van reden te weigeren/
in te korten waar nodig.

De Neus

2

Deze volksvrouw was de grootmoeder van de Bacots, een bekende familie in de Antwerpse 4de
wijk. Onder haar leiding speelden
muzikanten in café Het Zonneken
in de Sint-Rochusstraat. Deze
herberg stond aan de overzijde van
de beroemde Schuif, het vondelingenhuis waar moeders hun kindje
te vinden legden, omdat zij er niet
voor konden zorgen.
Onze muzikale Stien zwaaide de
scepter in café Het Zonneken, toen

de wasvrouwen van het Sint-Andrieskwartier hier 1 mei kwamen
vieren. Dankzij Stien en haar medespeelsters konden de wasvrouwen
voor even hun miserie vergeten
door de feestelijke sfeer die er toen
was.
Ook de straatkermis van de
Sint-Rochusstraat werd opgevrolijkt door Stien Matot en haar trawanten. Het café was uiteraard
weer het trefpunt van alle pretmakers. Bij het schijnsel van een vetlamp klonken de deuntjes tot laat in
de nacht.
Niemand merkte dat Stien haar
viool met de verkeerde arm en
hand bespeelde. Ze hoorden het
niet eens. Wanneer Stien en haar
muzikale vrienden hun instrumenten moe gespeeld neerlegden, betekende dat niet het einde van de kermis. Het was het startsein voor een
zwelgpartij die tot in de vroege uurtjes duurde en die menig muzikant
een kanjer van een kater bezorgde.
Tot slot werd Stien uitgeroepen tot
de beste vioolspeelster van de Parochie van Miserie.
Tekst ‘Sint-Andrieskwartier
herleeft’ – Tekening Nico Parassiadis

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries
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Wijk Sint-Andries en KU Leuven
zijn opnieuw vriendjes

3

WERFNIEUWS

Geplande werken

De werken zijn als volgt voorzien
(data onder voorbehoud).
Sint-Andriesstraat: einde verwacht in april. Er moet nog een
aansluiting riolering gebeuren in
de Nationalestraat die hinder zal
geven voor het verkeer: dubbelrichting over één rijstrook met
verkeerslichten, waarschijnlijk
vanaf 12 maart. Sorteerstraatje is
geplaatst in de Pompstraat i.p.v.
Sint-Andriesstraat om technische
redenen (leidingen in de grond).
Parking Steendok (Zuid): loopt
nog tot januari 2019. Daarna start
andere kant, parking Kooldok, plus
aanleg bovenbouw op Steendok.
De parking op de Cockerillkaai/
Sint-Michielskaai met in- en uitrit
ter hoogte van de Scheldestraat
is verplaatst naar een uitgebreide
parking met oprijhelling ter hoogte
van de Fortuinstraat, goed voor
1 000 parkeerplaatsen.
Nico Volckeryck, de voorzitter van de bewonersgroep Stuurgroep Sint-An- Marnixplaats: einde verwacht in
dries en Prof. Dr. Flora Carrijn, de academische beheerder van de KU Leu- juni. Rijbaan in gewassen beton
(zoals in de Nationalestraat),
ven, tijdens een bewonersvergadering voor betere communicatie.
middenzone wordt vergroend en
Frank Impens tot een samenwer- uitgebreid om foutparkeren tegen
Op vrijdag 24 november 2017 brak
kingsengagement gekomen, onder- te gaan.
een conflict uit tussen bewotekend door Prof. Dr. Flora Carrijn Volkstraat: einde verwacht in juni.
ners in talrijke straten rondom
van de KU Leuven Antwerpen en Aanleg fietsstroken in gewassen
de Sint-Andriesstraat, nadat er
Nico Volckeryck als voorzitter van beton. Wijziging rijrichting (van
voor de tweede keer nachtelijke
de Stuurgroep Sint-Andries. Hier- oneven naar even kant) is voorzien
lawaaioverlast was geweest van
mee wil de KU Leuven op een har- voor eind april.
de Fakbar, een polyvalente ruimte
monieuze wijze samenleven met Kasteelpleinstraat/Kronenburg
voor studenten van de KU Leuven.
de buurt. Ze verbindt zich ertoe om straat: start voorzien najaar 2019.
Een paar maanden eerder was dat
voor een betere communicatie over Inspraaktraject loopt nu en is in
ook al het geval geweest, omdat
verdere activiteiten te zorgen en conceptfase. Daarna nog voorontte veel studenten, ook van andere
zich in te zetten tot dialoog en con- werp, definitief ontwerp, aanbesteinstellingen, via sociale media op
een TD waren afgekomen, maar om structieve samenwerking. De KU ding. Kronenburgstraat start 2de
Leuven zal regelmatig op de Stuur- helft 2019, Kasteelpleinstraat start
veiligheidredenen niet meer binnen mochten. Er werd dan maar op groepvergaderingen aanwezig zijn. in 2020.
Bij mogelijke problemen zal me- Lange Riddersstraat: start voorstraat verder gefuifd. Middels een
teen overleg worden gepleegd.
zien in mei 2019. Omvorming naar
geschreven overeenkomst tussen
Voor de komende activiteiten een tuinstraat (veel groen, klimaatde KU Leuven en de bewonersgroep Stuurgroep Sint-Andries is er met geluidsversterking heeft de robuust, aandacht voor waterhuisKU Leuven al meteen een geluids- houding …). Uitgebreide inspraak
nu een oplossing.
begrenzer geïnstalleerd. Er zullen met de buurt loopt momenteel. Is
Daags na het eerste incident had ook geen fuiven voor grote groepen in voorontwerpfase.
er bij monde van Nico Volckeryck, meer worden georganiseerd. Bij
de voorzitter van de Stuurgroep uitzonderlijke activiteiten die tot
Sint-Andries, een heftige discussie na middernacht duren, informeert
met harde afspraken plaats met de de Dienst Studentenvoorzieningen
Dienst
Studentenvoorzieningen vooraf de Stuurgroep en de wijkvan de KU Leuven. Die gebeurde in politie. Ook de omwonenden zulaanwezigheid van academisch be- len vooraf worden verwittigd met
heerder Prof. Dr. Flora Carrijn, po- flyers in hun bussen waarop een
litie-inspecteurs, de buurtregisseur gsm-nummer en een e-mailadres
en Paul Struyf, de ondervoorzitter zal worden vermeld. De Stuurgroep
van de Stuurgroep Sint-Andries. Sint-Andries verbindt er zich van
Er werden sluitende afspraken ge- haar kant toe om geen luidruchtige
maakt. Het resultaat was dat men activiteiten te organiseren tijdens
in november bij de volgende TD blok- en examenperiodes in de onhet aantal uitgenodigde studenten middellijke omgeving van de camvia voorinschrijvingen had kunnen pus.
Nico Volckeryck: “Het is dankzij
beperken. Maar door de werken in
de Sint-Andriesstraat ontstond een de vrijwillige tussenkomt van wijkwaterbreuk in de riolering waar- bewoner-advocaat Frank Impens
door de toiletten begonnen over te dat er via dialoog en overleg een
lopen. De brandweer moest wor- oplossing is gekomen om zowel de
den opgeroepen en liet meteen de belangen van de bewoners als het
Fakbar ontruimen, zeer tegen de plezier van de studenten te vrijwazin van de fuivende studenten. Wat ren. Ik ben ervan overtuigd dat een
op straat andermaal tot lawaaiover- universiteitscampus de kleurrijklast leidde! Voor de omwonenden heid en de levendigheid van een
wijk verhoogt door de dagelijkse
was de maat vol.
De Stuurgroep Sint-Andries aanwezigheid van studenten in het
stuurde erop aan om langs juridi- straatbeeld, de infrastructuur van
sche weg de Fakbar definitief te vergaderzalen op de campus en de
sluiten. Maar na een grondige dis- samenwerking van de studenten
cussie op het vredegerecht is men met de wijkkrant van Sint-Andries.”
onder begeleiding van advocaat (Stuurgroep Sint-Andries)
machines • gereedschap • ijzerwaren • bevestigingsmateriaal
werfuitrusting • werkkledij • bouw- &renovatiemateriaal • hout
verven • vloer- & muurbekleding • decoratie • spuitapparatuur

in ’t Stad
dé ijzerwinkel sinds 1883
verf & decoratie 1
Scheldestraat 31-33
2000 Antwerpen

in Hoboken
Boombekelaan 1
KMO-zone Polderstad
2660 Hoboken-Antwerpen
machines, ijzerwaren, gereedschappen
verf & decoratie 2

verf & decoratie 3
Boomgaardstraat 224-226
2600 Berchem-Antwerpen

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

www.deBlauweHond.be

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79

KINDERBOEKENHOEKJE
‘Het reuzenradmysterie’ is een
boek van inmiddels 10 jaar oud dat
ter gelegenheid van die verjaardag
opnieuw is uitgegeven aan een extra leuke prijs. De schrijfster, Siobhan Dowd, was flink op
weg om een plaatsje in te
nemen in de rij van wereldberoemde Britse jeugdauteurs, toen ze op amper
47-jarige leeftijd overleed.
Ze was een bijzondere en
talentvolle vrouw die zich
naast het schrijven altijd
heeft ingezet voor de goede
zaak. Zo regelde ze voor ze stierf dat
alle royalty’s van haar kinderboeken
voor altijd rechtstreeks naar een van
haar goede doelen gaan. Gelukkig
heeft Siobhan Dowd een aantal
heerlijke en tijdloze verhalen nagelaten. Vandaar deze boekentip!
‘Het reuzenradmysterie’ neemt
ons mee naar Londen, waar we
kennis maken met broer Ted en
zus Kat die met hun ouders in de
Britse hoofdstad wonen. Ted is
een bijzondere jongen die door
zijn autisme een wonderlijke kijk
op de wereld heeft. Grote zus Kat
is een hippe en rebelse meid en de
twee schieten niet altijd even goed
op met elkaar. Tijdens de vakantie
krijgen ze bezoek van tante Gloria
en neef Salim. Kat en Ted willen
Salim Londen laten zien. Wanneer

een onbekende hun 1 gratis kaartje
aanbiedt voor het London Eye, het
grootste reuzenrad ter wereld van
waaruit je de hele stad kan zien,
nemen ze dit dankbaar aan als geschenk voor Salim. Die is immers
nog nooit in het rad geweest. Een
grote fout, zo blijkt achteraf! Wanneer de cabine
waarin Salim is ingestapt,
na een rondje van een
halfuur weer aan de grond
komt, is de jongen nergens
meer te bespeuren. Zelfs
de politie staat voor een
raadsel. Hoe kan iemand
verdwijnen uit de gesloten
cabine van een reuzenrad? Kat en
Ted zijn vastbesloten het mysterie
te ontraadselen en Salim terug te
vinden. Daartoe moeten ze voor
het eerst in hun leven zien samen
te werken. Wat volgt is een super
spannend detectiveverhaal vol
heerlijke humor. Extra leuk om te
lezen voor wie misschien binnenkort Londen bezoekt, maar sowieso
een aanrader voor alle lezers van 9
tot 12 jaar.
En voor wie na het lezen moeilijk afscheid kan nemen van Ted
en Kat, is er nog het vervolg: ‘Het
museummysterie’ (Siobhan Dowd
en Robin Stevens, Van Goor). Veel
leesplezier!
‘Het reuzenradmysterie,’ Siobhan Dowd, Uitgeverij Van Goor,
€ 12,50. (Sofie van ’t Stad Leest)

Rubens in Sint-Andries
zijn kinderen werden er gedoopt:
Clara-Serena en Albert.
In 1626 kocht Rubens samen met
Arnold Lunden in de Korte Riddersstraat het huis De Swaen met 16
daarachter gelegen woningen met
hof en gang: het godshuis Van Nispen, bestemd voor ‘12 ouderlingen.’
Daarmee voerden zij het testament
uit van Balthazar Van Nispen die
was gehuwd met Maria De Noy, de
Jawel, Rubens huwde in 1609 in de weduwe van Peter Pauls broer. De
Sint-Michielsabdij, toen gelegen gronden voor het Rubenshuis aan
tussen de Sint-Michielskaai en de de Wapper kocht hij met de opKloosterstraat, waar zijn moeder, brengst van een drieluik voor de
Maria Pijpelinckx, begraven lag. Sint-Michielsabdij.
En een van de best bewaarde
Het kersverse paar nam zijn intrek
bij zijn schoonouders in de Kloos- geheimen uit de wijk kan u misterstraat. Daar, in het atelier van schien tijdens de tentoonstelling
zijn schoonvader, stadsgriffier Jan ontdekken: onder welke boom van
Brant, kwam de beroemde Kruisaf- De Bergskes deed Rubens zijn huwelijksaanzoek aan Isabella Brant?
neming tot stand.
De Sint-Andrieskerk werd de pa- De boom zou er nog staan, maar in
rochiekerk van Rubens. Twee van vrij slechte staat. (GS)
Tijdens dit barokjaar ‘Antwerpen
Barok 2018, Rubens inspireert’
pakt Antwerpen internationaal uit
met tal van activiteiten. Een uniek
pareltje zal echter te zien zijn in
het bewonerslokaal in de Willem
Lepelstraat 13. Daar zal van 5 t.e.m.
8 april, telkens van 11 tot 18 u. de
tentoonstelling ‘Rubens in Sint-Andries’ te bezichtigen zijn.
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VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN IN 2018
Datum
10/03/2018
21-22/04/2018
07-08/05/2018
08-09/05/2018
31/05-01/06/2018
19/06/2018

Naam
Astoria
Balmoral
Hanseatic
AIDAvita
Prinsendam
Azamara Journey

Lengte
160 m
218 m
123 m
203 m
205 m
181 m

Aankomst
09.00 u.
/
08.00 u.
14.00 u.
20.00 u.
08.00 u.

Vertrek
16.00 u.
/
13.00 u.
19.00 u.
16.00 u.
17.00 u.

Apotheek DE GROENE
OASE
Lescrinier
03 226 66 23
Everdijstraat 23 - Antwerpen

www.groene-oase.be

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

Ma-za
11-18.30 u.

LOODGIETER

Wereldverbeteraars (M/V/X) gezocht

van de wijk behandeld en nieuwe
plannen gesmeed: elke laatste
woensdag van de maand om 20 u.
Zit je soms plannen te maken, te naar de maandelijkse vergaderin- in het coStA, Sint-Andriesplaats.
dromen of te sakkeren aan de keu- gen van de Stuurgroep Sint-An- Twijfelen of reserveren hoeft niet.
kentafel of de cafétoog? Kom dan dries. Daar worden alle problemen Gewoon aanschuiven aan tafel.

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

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

deopendeur@skynet.be

03 233 62 73

Ma-Vrij: 8u30-12u & 13u-18u30
Zaterdag: 8u30-12u & 13u-18u
Zondag gesloten

BASTENIE

Speelautomaten
www.luckygames.be
www.bastenie.be

NV

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen

Timmy Van Langenhove
Sint-Andriesplaats 20
2000 Antwerpen
info@tvlverwarming.be

• Vervangen van cv ketels en boilers

• Vervangen van kranen

• Herstellen verwarming

• Renovatie van badkamers

0474 596 144
VOOR KLEINE WERKEN OF GROTE RENOVATIES
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Peter Borghgraef over de Run:
“Nog nooit gewonnen, maar wel plezant!”
werkt men met jetons. De muziekinstallatie – in sommige cafés eerder een kwelling – is er perfect afgeregeld en brengt op een discreet
huiskamervolume Frank Sinatra,
Dean Martin, Perry Como en andere ‘gouwe ouwen’ die in ieders hart
en geheugen zijn gegrift (en zelfs
kleinkunst). Zo kan iedereen nog
met iedereen, zelfs die aan de overkant, praten.
Opengewerkt plafond

Peter: “’s Morgens komen de vaste
klanten, meestal gepensioneerden,
voor hun koffie of een wijntje, jaja,
een wijntje. ’s Middags is het rustig, in de namiddag komen dan de
werkende mensen van hun shift
en later de anderen, alsook zomertoeristen. Wij zijn een van de laatste oude bruine cafés zonder eten.
Maar soms worden er wel feesten
georganiseerd, met volop dansen.
Het café is tijdens de Tweede Wereldoorlog trouwens begonnen als
danscafé De Miami met een glazen
dansvloer met verlichting eronder.
Nadien was het een Portugees resElie en Peter vonden mekaar in turnkring De Hoop. (foto Tom Jespers)
taurant, dan café Neuzeke en nu
café Het Neusje dat 10 jaar bestaat.
sportevenementen: de 10 miles, Tijdens de herinrichting toonde
Zondag 3 juni, de dag na het
halve marathons … Maar van au- een oude buurvrouw een foto van
wijkfeest, staat in elke wijkbewogustus 2016 tot februari 2017 moest het originele interieur als danscaner zijn agenda gepland, want dat
moet je meemaken: als deelnemer, hij wegens lymfeklierkanker een fé met de tafels en stoelen aan de
maar ook als toeschouwer. De hele zware chemo ondergaan die met
succes is aangeslagen. Peter: “Voorwijk autovrij, kraampjes allerhanal blijven lachen, zeker, als je dat
de, muziek, eten en drinken en
hebt, dat is belangrijk geweest. En
1 000 gelegenheidslopers, onder
veel rusten natuurlijk.”
wie bewoners, BV’s en politici
(zeker nu!) die om het kwartier
voorbijlopen.
Huiskamervolume
Dit jaar valt de Run samen met het
Een van hen is Peter Borghgraef 10-jarig bestaan van Het Neusje.
(52), echtgenoot van Elie (51), uit- Voor wie nog nooit in het café is
baatster van café Het Neusje (open geweest: nergens krijg je een bevan 9 u. tot 9 u.) op het Neuzen- ter beeld van wat onze wijk was en
plein. Zij heeft genoeg ervaring voor een stuk nog is: een typisch
opgedaan in café Boeksteeg in de bruin café (geen brasserie met resNationalestraat, café ’t Hofke op de taurant) waar de opstelling van de
Sint-Andriesplaats (verdwenen) en tafels en stoelen tegen de muren Peter: “ik ben ooit als laatste geëincafé Rooi Zon (inmiddels failliet), ertoe uitnodigt dat iedereen er al- digd voor 2 bakken bier.”
schuin tegenover Het Neusje. Zij tijd met iedereen aan de praat is. Nu
leerde Peter 18 jaar geleden kennen noemen ze dat groepsdynamiek. zijkanten. Ik heb het opnieuw zo
in de turnkring De Hoop. Café Het Alle dagelijkse problemen, akke- ingericht. Daardoor praat iedereen
Neusje en het café van het Multatu- fietjes en grappen worden er ‘in met iedereen. Ook het plafond heb
li Theater zijn nu de 2 enige overge- de groep gegooid.’ Lastige brieven ik weer opengewerkt met indirect
bleven bruine volkscafés.
van de administratie (belastingen!) licht.”
worden er tafel na tafel uitgespit,
gecontroleerd, uitgelegd en met Stijl FC De Kampioenen
“Blijven lachen!”
Al 5 jaar loopt Peter mee in de verve becommentarieerd. Dit laat- Peter is geen onbekende in de wijk:
Sint-Andries Run en helpt hij bij het ste meestal zéér negatief: “Wat hij kent naar eigen schatting minopzetten van afsluitingen en een
stens 3 000 bewoners. En al heeft
muziektent voor het café. Peter:
hij nog nooit de Run gewonnen,
“De Run winnen is voor mij niet
waarschijnlijk heeft hij wel het rezo belangrijk, maar vooral het plecord gebroken van het aantal adreszier dat er die dag wordt gemaakt.
sen in de wijk waarop hij heeft
Iedereen komt iedereen tegen; de doen ze met ons geld, die zakken- gewoond. Peter: “Het was in m’n
wijk bloeit open. Eén keer was ik vullers!” Het is voor velen een war- wilde jonge jaren. Ik ben geboren
zelfs de laatste, maar dat was voor me tweede huiskamer waar ieder- in de Schaliënstraat en verhuisde
een weddenschap, voor 2 bakken een iedereen kent en met mekaar is in 30 jaar tijd achtereenvolgens
bier. Zo’n kans kon ik niet laten lig- begaan. Komt er een alleenwonen- naar de Sint-Michielsstraat, de
gen! Ik heb wel 10 minuten moeten de vaste dagelijkse klant een keer Vrijheidstraat, de Geuzenstraat, de
staan wachten, eer de échte laatste niet opdagen, dan wordt er meteen Schoytestraat, de Nationalestraat,
voorbijkwam, om dan met een slak- getelefoneerd. Ligt iemand in het de Steenbergstraat, het Steegsken,
kengangetje achter hem aan over ziekenhuis, dan gaan ze met een de rustigste kleine straat zonder
ploeg naar hem of haar toe.
de eindmeet te slenteren.”
verkeer, en dan nu om de hoek naar
Er hangt nog een spaarkas aan de Prekersstraat.” Wie deed het
Vroeger ging hij regelmatig joggen en deed hij mee aan allerlei de muur, maar voor de veiligheid hem ooit na?

Café Het Neusje
bestaat 10 jaar

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans

Sommige cafés zijn dikwijls het
trefpunt van voetbalsupporters.
Ook hier? Peter: “Hier niet, nee. Tot
voor 7 jaar had je hier iets verderop
café Select met zijn eigen voetbalploeg Select, zo’n beetje in de stijl
van FC De Kampioenen. Maar de
veteranen werden op de duur ‘vette
hanen,’ want drinken konden ze als
de besten. Zelf ben ik Antwerpsupporter (met abonnement) en m’n
vrouw Elie supportert voor Anderlecht. Maar belangrijke matchen
van om het eender welke ploeg
worden hier rustig op tv gevolgd,
zonder uitgesproken voorkeuren.”
Op zondag 3 juni zal er geen
tv worden gekeken. Onze eigen
Sint-Andries Run in onze eigen wijk
is dan voor één dag wereldnieuws
waar al de rest voor moet wijken.
(Guido Sanders)

Zondag 3 juni
Sint-Andries Run
praktisch
Voorinschrijvingen:
via www.sintandriesrun.be
vanaf 1 maart
Daginschrijvingen: vanaf 11.00
uur op de Sint-Andriesplaats tot
15 min. voor de start.
Meer info:
info@sportiefsintandries.be
Kidsrun (tot 9 jaar)
Start: 13.00 u.
op de Sint-Andriesplaats
Aankomst:
op de Sint-Andriesplaats
Parcours: 650 m
2 € voorinschrijving - 6 € adk
Kidsrun (10 - 12 jaar)
Start: 13.30 u.
op de Sint-Andriesplaats
Aankomst:
op de Sint-Andriesplaats
Parcours: 1300 m
2 € voorinschrijving - 6 € adk
5 km
Start: 15.15 u. in de Lange
Vlierstraat aan het Neusplein
Aankomst:
op de Sint-Andriesplaats
Parcours: 2 rondes van 2,5 km
6 € voorinschrijving - 10 € adk
10 km
Start: 15.15 u. in de Lange
Vlierstraat aan het Neusplein
Aankomst:
op de Sint-Andriesplaats
Parcours: 4 rondes van 2,5 km
6 € voorinschrijving - 10 € adk
Brompton vouwfietsenrace
Benelux Championship 2018
Start: 14 u.
Parcours: 5 km
met Brompton vouwfiets
Inschrijvingen/organisatie:
www.fietsendegeus.be

VIERVOETERS

Deze keer een tweevoeter in plaats
van een viervoeter in onze vaste
dierenrubriek: Pico. Vorige zomer
werd hij voor het eerst opgemerkt
door Griet Gestels op een vensterbank op het pleintje tussen de
Kloosterstraat en de Riemstraat:
een prachtexemplaar van een papegaai die ergens moest zijn ontsnapt. Over die ontsnapping deden
2 versies de ronde. Volgens versie 1
had een kleindochter bij haar grootmoeder het raam en de kooi opengezet en weg was hij en volgens
versie 2 was iemand uit de Kloosterstraat naar Spanje verhuisd en
had die hem gewoon op straat gezet. Op de facebookpagina van de
Gazet van Sint-Andries duikt hij
sindsdien regelmatig op. Hij – of is
het een zij? – blijkt wel een apart karakter te hebben. Bij Studio Zen-Nin
beschouwt hij de plastic bloemetjes
van een zonnescherm als speelgoed waarmee hij regelmatig goocheltrucjes komt demonstreren om
aandacht te krijgen. Bij een andere
buur komt hij regelmatig uitdagend
de hond op stang jagen en verwacht
hij met z'n scheef kopje ook nog applaus. Bij Debora Palinckx vindt hij
het leuk om al de blaadjes van een
olijfboom van de takken te trekken,
niet om ze op te eten, maar gewoon
om kwajongensstreken uit te halen.
Bij anderen komt hij uiterst vriendelijk nootjes uit de hand eten. Bij
MC JET komt hij elke dag langs om
een bakje met zaadjes los te peuteren. Maar andere bewoners hadden
minder geluk. Een echtpaar vond
het zo zielig dat hij in de sneeuw
tegen het raam stond aangeleund
dat ze speciaal voor hem een kooi
hadden gekocht. Dat vond hij een
reuze-idee. Tot op een dag onverwachts de poetsvrouw binnenkwam die hij niet kende. Blijkbaar
was hij zo van haar geschrokken,
dat ze hem sindsdien nooit meer
in de kooi hebben zien verschijnen. Andere bewoners hebben er
een dierenarts bijgehaald om zijn
overlevingskansen in de winter in
te schatten. Als hij de sneeuwperiode heeft overleefd, is er geen enkel
probleem, volgens hem. De kans
is dus groot dat we er een nieuwe
wijkbewoner bij hebben … (GS)
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Jazzkroegentocht

Programma
April
Paasworkshop –
Vivaldi’s 4 seizoenen (6+)

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13
april – van 10 tot 16.30 uur – € 60 | € 12

De kinderen (tussen 6 en 14 jaar)
krijgen een intensieve workshopweek over Vivaldi’s 4 seizoenen.
Via dans, atelier, theater en zang
maken ze een voorstelling rond dit
thema.

Op stap met coStA – Gent

Zaterdag 14 april – 9 uur – € 8 kansentarief | € 12, enkel balieverkoop & max.
2 tickets pp

De jazzkroegentocht breidt uit!
Naast de Sint-Andrieswijk gooien
nu ook cafés in het Schipperskwartier hun deuren open voor topjazzmuzikanten van lokale bodem.

voorstelling waarin Janssens’ eigen
brief aan zijn zoon wordt afgewisseld met die van lokale briefschrijvers.

Warme boekenavond

Donderdag 26 april – 20 uur – gratis

Onze literaire huisgenoot DE DAGEN organiseert iedere maand een
Warme Boekenavond waarin het
leesleven van een auteur of bekende lezer centraal staat. Op onze site
kan je te weten komen wie de centrale gast zal zijn.

Mei

Start ticketverkoop op dinsdag 13
maart om 10 uur.
Bar coStA

Federico en Pablo:
Tijdloze vrienden

Zaterdag 15 juni – 20 uur – gratis, op
locatie in Sint-Andrieswijk en Schipperskwartier

Dieter Von Deurne
And The Politics
+ Teen CreepsDJ POPPEL

Op stap met coStA: Dordrecht

Discobar A Moeder in Naakte Aap
Warme Boekenavond Filip Joos
Donderdag 24 mei – 20 uur – gratis

Onze literaire huisgenoot DE DAGEN
organiseert iedere maand een Warme Boekenavond. Sportjournalist
en tv-figuur Filip Joos vertelt over
boeken die hem inspireerden en
zullen bijblijven. Silvie Moors gaat
met hem in gesprek over zijn leesleven.

Zand – Warmoes (3+)

Zondag 27 mei– 15 uur – gratis – mits
reservatie! – op locatie in speeltuin
Prekersstraat

Let op: bij regen gaat deze voorstelling niet door.
Onze grote zaal transformeren we Een beeldende voorstelling over
tot de gezelligste concertzaal in bouwen en stukmaken, over grenzen bepalen en durven verleggen,
Antwerpen.
over alles denken te weten maar
toch verwonderd raken. Kom geBorsalino – Music, no crime
Brief aan mijn kind –
Zondag 6 mei – 15 uur – € 6 | € 8, mati- zellig in het zand zitten en geniet
van deze muzikale familievoorstelMaelstroom
nee met taart en koffie
Zondag 22 april – 15 uur – € 8 | € 10 | € 2 De nieuwste voorstelling van Bor- ling.
Voor de tweede voorstelling van salino brengt akoestische swing
Jorre Vandenbussche en Thomas van eigen Nederlandstalige liedjes
Janssens levert het publiek de en anderstalige covers, doorspekt
grondstof. Een intieme, poëtische met merkwaardige anekdotes.

Zaterdag 14 april – 15 uur – € 8 | € 10

Muzikale poëzievoorstelling, gebracht door Lea Alvarez, met gedichten uit de bundels van Federico Garcia Lorca en met een vleugje
Pablo Neruda.

Vrijdag 4 mei – Deuren 21 uur, showtime, 21.30 uur – € 5

de tweede maal Boulevard National, het Antwerps straatfestival vol
mode, design, sport, food en art.

Zaterdag 2 juni – vanaf 14 uur – gratis

Start ticketverkoop op dinsdag 22
mei om 10 uur.

Discobar A Moeder
in Naakte aap

Donderdag 7 juni – 20 uur – € 10| € 12 | € 2

De legendarische Antwerpse dj’s
zijn te gast als Naakte aap. Met
hun motto’s als ‘mixen kunnen wij
ni fixen maar feesten gade gelak de
beesten’ kunnen we je garanderen
dat het geen gewone avond wordt!
Beperkte plaatsen, wees er snel bij.

Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50

Bar coStA – King Dick
+ Fake IndiansDJ MASSIS

cosintandries@stad.antwerpen.be

Onze grote zaal transformeren we
tot de gezelligste concertzaal in
Antwerpen.

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Vrijdag 8 juni – deuren 21 uur, showtime
21.30 uur – € 5

Juni

Murgaparade

Zaterdag 23 juni – 9 uur – € 8 kansentarief | € 12, enkel balieverkoop & max.
2 tickets pp

Borsalino

www.cosintandries.be

Sluitingsdagen
Van 1 tot 9 april, 1 mei
10 tot 13 mei, 19 en 20 mei
Van 16 juli tot en met 20 augustus
Openingsuren Foyer
Dinsdag tot vriidag
van 10 tot einde activiteiten
Zaterdag
van 9 tot einde activiteiten
Zondag en maandag gesloten

Feestplezier in de Sint-Andrieswijk
met lokale en buitenlandse Murga’s. Na hun parcours door de wijk
verzamelen ze allen op de Sint-Andriesplaats waar La Murga Armada
optreedt, gevolgd door Quilombo,
dat zijn 7 percussionisten die voor
Zuiderse, zeer dansbare muziek
zorgen.

Sint-Andries Run
en Boulevard National

Zondag 3 juni – vanaf 12 uur – gratis

Met de slogan: ‘Niet de langste,
wel de plezantste stratenloop van
’t stad’ is de Sint-Andries Run ondertussen al aan zijn 9de editie bezig. Tegelijk met de run loopt voor

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

ELECTRO ZUID
ELECTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

PARLOFONIE
ATTESTEN VOOR KEURING
RENOVATIE ELECTRICITEIT
ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE
DISCO MATERIAL
LED VERLICHTING

Murgaparade

© Frederic Picard

03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN
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Jorien geniet van het gezelschap

Ik ben Jorien Ouderits, student
Logopedie en Audiologie (2e studiejaar) aan de Thomas More Hogeschool, campus Sanderus, in de
Sanderusstraat. Ik heb er bewust
voor gekozen om op kot te gaan
op campus National in de Kronenburgstraat. Dit wil dus zeggen dat
ik me inzet als vrijwilliger bij een
organisatie in de buurt.
Dit academiejaar help ik bij de animatie op donderdagnamiddag in
het Huizeken van Nazareth, een
woonzorgcentrum. Ik ga de minder
mobiele bewoners halen op hun
kamer voor de activiteit in de cafetaria. De personen met dementie
kunnen niet zelfstandig hun afdeling verlaten; ook hen ga ik samen
met de ergotherapeuten halen.
De activiteiten op donderdagnamiddag verschillen van week tot
week. Zo hebben we al een keertje
bingo gespeeld. Ik zat aan tafel bij
enkele dementerenden om hen te
helpen tijdens het spel. De glimlach die telkens op hun gezicht verscheen, wanneer ze een nummertje
hadden, was aanstekelijk. Wanneer
iemand van onze tafel een prijs had
gewonnen, kon de vreugde hele-

Stad IN
de stroom
Geef toe, beste buren, ’t had best
wel wat meer kunnen en misschien
mogen zijn: dat beetje Scheldevocht dat toch nog kon ontsnappen
en dan heel onderdanig in de riolen
verdween, was het vermelden nauwelijks waard. Veel te weinig ook
om de toegewijde schepenen en
de toeristische sector te verontrusten. Integendeel zelfs. Neem nu die
sympathieke dame die zichtbaar
gegeneerd en met een ingehouden
lachje toch openlijk voor de camera
getuigde dat ze daarvoor speciaal
helemaal uit de Kempen was gekomen. Stel u voor: vanuit Herentals
of daaromtrent netjes in de rij om
‘na filering’ en pas bij valavond het
uitzonderlijk natuurfenomeen te
kunnen aanschouwen …
Of die andere dame, ook door
filekoorts bevangen, schijnbaar
eigen aan onze tijd, om dan te vernemen dat ze 1 dag te vroeg is, voor
de koopjes dan. Vandaag wordt de
sperperiode nog over de eindmeet
getrokken. “Nou dat kennen we bij
ons niet.” Trekken wel natuurlijk,
maar die dubbelverkoop … Goed
voor onze groeicijfers natuurlijk.
Maar opnieuw naar de watertoevloed, meestal amper op ‘galo-
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maal niet meer op. Het is fijn om
mijn steentje te kunnen bijdragen
aan een amusante namiddag voor
deze bewoners. Soms komt op donderdagnamiddag een andere vrijwilligster piano spelen. Sommige
bewoners willen ten volle genieten
van de muziek, maar anderen spelen ondertussen graag een spelletje.
Meestal spelen we UNO. Vaak moet
ik hun het spel eerst nog een keer
uitleggen, maar na een paar keer
spelen zijn ze er helemaal mee weg.
Wij spelen uiteraard niet elke
week een spel. Tijdens andere weken kunnen de bewoners gewoon
een wafel of poffertjes eten. Ik help
dan met het verdelen hiervan en
maak met enkele bewoners een
babbeltje.
Ik vind het heel erg fijn om vrijwilligerswerk te doen in een woonzorgcentrum. Ik krijg erg veel waardering, niet alleen van deze mensen
zelf, maar ook van het personeel
en van de familieleden van de bewoners. Ik krijg wel vaker vragen
als: “Werkt u hier?” of “Bent u een
stagiair?” De mensen zijn vaak wel
verbaasd, wanneer ik hen vertel dat
ik hier als vrijwilliger ben en vinden
het ook een zeer mooi initiatief.

Na afloop van de activiteit wandel ik dan ook steeds met een goed
gevoel terug naar huis. Het geeft
steeds die voldoening waar ik energie uit put. Het kost als het ware
minder energie dan de energie die
ik eruit win.
Uiteraard ben ik niet de enige
vrijwilliger in het Huizeken van Nazareth. De cafetaria wordt bemand
door vrijwilligers, er komt soms
een dj muziek draaien, de pianiste over wie ik al eerder vertelde, is
er een … Allemaal mensen die hier
steeds met plezier komen en met
meer energie naar buiten gaan.
Het Huizeken van Nazareth is
nog altijd op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Heb jij af en toe nog
een gaatje in jouw agenda en wil je
graag iets voor anderen doen? Dan
ben jij zeker en vast de geschikte
persoon. Ze zoeken iemand met
groene vingers die plantjes op de
kamers van de bewoners of in de
tuin wil verzorgen. De cafetaria
draait volledig op vrijwilligers en
ook hier komen ze steeds handen
te kort. Sommige bewoners vinden het fijn om soms eens bezoek
te ontvangen en een fijn gesprek te
kunnen hebben, maar niet iedereen
kan op familie en vrienden rekenen. Dus ook hier kan jij je steentje
zeker bijdragen. En wanneer het
weer wat warmer wordt, kunnen
we ook opnieuw buiten gaan wandelen. Met al die rolstoelen hebben
we dan heel veel hulp nodig. Voel jij
je aangesproken? Twijfel dan zeker
niet om eens langs te gaan en wat
meer informatie te vragen!
Info: Huizeken van Nazareth,
Sint-Antoniusstraat 21, 2000 Antwerpen, tel. 03 224 02 50
(Jorien Ouderits, student 2e jaar
Logopedie en Audiologie aan de
Thomas More Hogeschool)

chen’-hoogte dus. U kent ze toch,
die onhandige zwarte rubberen
schoenovertrekken? Nog lang na
de oorlog, als het onguur weer
was, , moest ik ze heel dikwijls nog
verplicht aantrekken. De kartonnen zolen van mijn nieuwe ersatz
‘bottinekes’ trokken anders water.
Het gevreesde springtij! Gelukkig is enkele dagen eerder het weergaloze kerstconcert van de galadelegatie uit de Kempen zelfs zonder
‘galochen’ luisterrijk aan het Zuiderterras kunnen doorgaan. Onze
super diva Natalia en Jef Neve, de
onnavolgbare en virtuoze jazzpianist-componist, hebben hun be
klijvende ‘Hallelujah’ hoogstaand
en droog op een sublieme manier
kunnen vertolken. Prachtig!
Misschien kan de ontgoochelde
ramptoerist, die eerste dame uit
de Kempen, in de zomer nog eens
terugkomen voor een riooltocht.
Vermengd Scheldewater dan, ondergronds, zonder hoge waterstanden – of ’t zou al erg moeten meevallen voor haar! – maar ook zonder
lastige flikken die de weg naar het
wilde sop versperren en dus de pret
bederven.
Bij ons op de Sint-Michielskaai
stond het verhoogde bronwater
toch zichtbaar boven de blauwe
steen. Op de breed verruimde parking zijn er nu handgegoten muren
van gewapend beton met een ver-

hoogde en bochtige oprit neergepoot en is iedere verdere toegang
van waterdrift naar onze wijk definitief en voor altijd ontzegd. Daar
waar in de nabije toekomst zeker
opnieuw moet gedolven worden
naar een op papier al bestaande ondergrondse parking – de komende
17 jaren moeten toch nuttig ingevuld worden – werd alvast grondig afgerekend met het verleden,
de historie, zeg maar. De geklasseerde hangars zijn er minutieus
losgeschroefd, deeltje per deeltje
genummerd en ingepakt, ook de
schroeven, en heel zorgvuldig naar
een andere ‘historische’ site overgebracht, naar de Sinksenfoor. De
totaal verweesde gazons met ‘room
for dogs’ en de verdwaalde spoorwegrails zijn grondig ondergespit
of galant weggemoffeld onder een
dikke laag plasticfolie tegen onkruid, maar zonder Roundup. Uitermate milieuvriendelijk!
Wie zich nu nog wil verdiepen
in de geschiedkundige waarde van
hangars en hun daken, moet het
zuidelijke wandelterras beklimmen
of beter nog, er met een cruiseschip
aanmeren. Een betoverende en
cultuurhistorische aanblik, de enkele euro’s meer zeker overwaard.
Het bezoek van de zeekathedralen
neemt trouwens ieder jaar toe. Alleen al daarom? Onze schepenen
zijn heel tevreden, maar mogen

Verborgen muzikale schatten
Maandelijks lecture concert met
lunch in de multifunctionele Campus National (Kronenburgstraat
62). De Trouvaillesconcerten brengen verborgen 18de-eeuwse muzikale schatten van onze Koekenstad. We kennen onze beroemde
Antwerpse schilders, maar niet de

stilaan toch wel eens aan een ‘vervuilingsbonneke’ denken.
Over heel de parking had zich
dus een fatsoenlijke plas gevormd,
behoorlijk diep bovendien. Gelukkig stonden er nog maar een paar
verweesde vierwielers in ’t nat. Te
weinig zelfs om het politieapparaat
en de takeldiensten te alarmeren
en er iets aan te verdienen, de takelaars dan. Plassen staan er nu nog,
maar slechts op ‘galochen’-hoogte
en minder zilt.
En hoe was het verderop gesteld? Zijn de sporen
van de gecontroleerde ontploffingen en de andere gedolven sleuven en geulen
vochtvrij gebleven?
Heel jammer dat de aangekondigde
uitkijktoren
boven het fietspad nog niet begroot
was. Ook nog geen infopanelen,
geen verrekijker en geen periscoop
om de wilde wateren te overschouwen. Veilig hoog en droog dan, zelfs
zonder hinder van het onder onze
voeten geruisloos maar wel aan 40
km per uur doorgaand verkeer van
speed pedelecs, fietsen met dikke
banden en hier of daar nog een verdikking, de batterij. Hun ‘piloten’
bevolken de haven, de petroleum
of de chemie en zuigen gewillig één
of meer trappende gelijkgestemden
mee in hun zog. Beslist de meest
complete vorm van gesubsidieerde

vele muzikanten uit diezelfde periode. Terra Nova lectures concerts
zijn een dynamische combinatie
van een concert en een live interview. David Vergauwen en Vlad
Weverbergh loodsen je moeiteloos doorheen de Antwerpse 18de
eeuw.

en ontlastende mobiliteit. Speed
pedelecs: alweer de zoveelste
verengelsing. En uw hairdresser
dan of die foreman op zijn ATB? Verdwijnen die ook met de Brexit?
Midden In onze wijk en even met
een knipoog naar de leerzame foto’s
uit ons decembernummer: Jacob
Jordaens zette een stap opzij. Niet
simpel voor een kunstenaar van
zijn formaat, maar hij is nu wel omringd door kerngezonde bomen op
een bedje van ecologisch
gestuurd hemelwater.
En het getergde Muntplein, ons in tweeën verscheurde, als laatste overgebleven groene longetje?
Voorname historici uit
onze parochie en uit de belendende hadden het splijtmes stevig in handen, zo blijkt.
Spijtig wellicht? Goed of minder opportuun? De toekomst leert het ons!
Het ijs aan de voeten van Peter
Paul, de Meester van het huidige
barokjaar, is allang gesmolten en
opgedroogd, maar de feeërieke
lichtjes boven onze Peter hier hangen er fijntjes nog.
We genieten ervan, net als van
al die hoogstandjes in ons Sint-Andries, tenslotte toch de navel van
de Stad aan, IN en nu weer ‘uit’ de
stroom.
(Jean Dekkers)
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