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

Hittegolftips
Voor senioren
en kinderen

Bewoners van de Rijke Beukelaerstraat pronken enthousiast met de net
opgehaalde geraniums.

Weer geslaagde lentepoets
Dankzij de talrijke vrijwilligers
blonk de wijk weer na de jaarlijkse
Lentepoets op 21 april. Papiertjes,
drankblikjes, verpakkingen, sigarettenpeuken en glasscherven

werden bij mekaar geveegd en afgevoerd. Stadsmakers zorgde voor
26 000 geraniums, 115 000 liter potgrond én heerlijke lunchpakketten
voor alle deelnemers. (GS)

Aan het containerpark van de bewonersgroep Onze Tuin in de Bergskes
ging men uiterst grondig te werk.

De bloemen- en kruidenperkjes op
de Sint-Andriesplaats kregen een
grondige opfrisbeurt.

• Tijdens hittegolven is het
belangrijk regelmatig water te
drinken: minstens 1,5 liter per
dag. Drink echter geen alcohol
of suikerhoudende dranken.
• Bij extreme warmte ontgaat je
soms de drang naar eten. Toch
is het belangrijk voldoende te
eten en liefst ook fruit.
• Langs de zonkant worden
rolluiken of gordijnen dichtgehouden.
• Draag lichte, liefst katoenen
kleding.
• Verricht overdag geen zware
lichamelijke inspanningen en
doe alles wat rustiger aan.
• Blijf binnen of in de schaduw.
Verlucht de kamers ’s ochtends, ’s avonds of ’s nachts,
wanneer het fris is. Let op voor
inbraak!
• Gebruik zonnecrème.
• Laat kinderen nooit achter in
een geparkeerde auto.
• Hou oudere buren in het oog.
• Meer info op:
www.warmedagen.be

De Run: feest in de wijk !

Tijdens het eerste weekend van
juni liet onze wijk zich weer van
haar beste kant zien: ’s zaterdags
Boulevard National en ’s zondags
de Sint-Andries Run. Niet de langste, maar wel de plezantste. Geen
competitieve afmattingswedstrijd
met strompelende lopers voor wie
je het ergste vreest. De Bromptonracers (nieuw!) waren uitgedost in
ludieke kantoorkleding. Het was
lachen en plezier maken, met tal
van nevenactiviteiten voor volwassenen en kinderen. Onze wijk was
weer op haar best. (GS)

Op de werf van de Fierenshoven
Wie geregeld voorbij de Fierensblokken langskomt, kan er niet
naast kijken: de hoek van de Van
Craesbeeckstraat met de Kronenburgstraat staat in de steigers.
We gingen poolshoogte nemen
bij de projectleider van AG VESPA:
“Vanaf 7 mei wordt er onderzoek
uitgevoerd naar de gedetailleerde
opbouw van de bestaande muren: het binnenspouwblad, de aansluiting van het schrijnwerk aan de
dagkanten, de montage van de betegelde delen (n.v.d.r.: de herkenbare bruine gebakken tegeltjes aan
de winkelpanden), de verbinding
van het betonskelet met de gevelsteen. Dit is nodig om de renovatietechnieken voor de gevels en de
te voorziene nieuwe isolatie en het

nieuwe schrijnwerk hier zo goed
mogelijk op af te stemmen.”
Terwijl het aanbestedingsdossier verder loopt, zitten ze daar niet
stil. OVAM start binnenkort met het
saneren van de gronden, zodat de
restanten van de activiteiten van
de voormalige gasfabriek verwijderd worden. En ondertussen zijn
de vooronderzoeken dus volop
aan de gang, zodat de renovatie zo
duurzaam mogelijk kan worden
uitgevoerd. Daarvoor moeten de
bestaande gebruikte materialen
goed onderzocht worden. Nadat de
grondsanering voltooid zal zijn, kan
de zichtbare renovatie volop van
start gaan. We blijven het verder
voor u opvolgen.
(tekst: Keith Baert, foto: Filip Deslee)

Jaarlijkse Seminiviering
Het Antwerps comité ‘Semini in
Ere’ organiseerde op de eerste zaterdag van de lente de jaarlijkse
Seminiviering. Het doet dit om de
aandacht te vestigen op het oudste
stukje erfgoed dat Antwerpen rijk
is. Semini is de naam die de Antwerpenaars gaven aan een bas-reliëf, vermoedelijk uit de tweede
eeuw, ingemetseld boven de poort
van Het Steen. Het zou een vruchtbaarheidssymbool zijn geweest. In
1587, na de inname van Antwerpen
door de Spanjaarden, werd Semini
door de toenmalige clerus zwaar
verminkt.
De
bourgeoisiegroep
van
‘Sint-Andrieskwartier herleeft’ en
wijkreus Zotte Rik zijn al jaren vaste
waarden op de Seminiviering. Sa-

v.l.n.r.: Districtsschepen Cordilla
Van Winkel, Harry Hest, Erna Collijn, Stan Crollet (van wie een voorvader in de vondelingschuif in de
Sint-Rochusstraat werd achtergelaten), Nancy Reynier, Amber en Maria Van Kerkhove.
men met andere Antwerpse verenigingen, zoals de Snorrenclub met
hun reus Djon en het Genootschap
van Anneke Mossel, zorgen zij voor
een evenement en een optocht die
het bekijken waard zijn.
Met ‘Het Spelleke van Semini’
probeert AKSIE ook de traditie van
het poesjenellentheater levend te
houden. www.semini-saga.be
(Koen Jacobs)

2

Gazet Van Sint-Andries | nr. 99 | Juni 2018 | 25ste jaargang

Wie wil er nu nog op reis, als je in
Sint-Andries woont? Mag ik hopen
dat je erbij was tijdens het eerste
weekend van juni? Anders heb je
wat gemist. Noteer het alvast in je
agenda voor volgend jaar.
In de Nationalestraat en de Kammenstraat was er tijdens de tweede festivaleditie van Boulevard
National heel wat te beleven. Winkels zetten hun beste beentje voor
met o.a. stockverkopen. Op 6 locaties waren er dj’s aan het werk. Er
liepen prinsessen, StarWars stormtroopers en cosplayers (verkleed
in personages uit bekende films en
games) rond. En er lagen 40 kunstwerken in de etalages, geselecteerd door Collectiv National. De
Murgagroepen deden ieders hart
opspringen van vreugde. Het deed
denken aan de begindagen van
Laundry Day dat hier ook is ontstaan. In de pers wordt het zelfs al
getipt als de opvolger ervan.
En dan was er ’s anderendaags
de 9e editie van de Sint-Andries
Run, een flink uit de voegen gebarsten loopwedstrijd met steeds
meer deelnemers. Zowel kinderen
als volwassenen uit de buurt alsook
van ver daarbuiten, BV’s en politici
– zeker nu! – namen eraan deel. Er
was ook heel wat kinderanimatie
met grime, springkastelen en een
kermismolen. Wel een spijtige zaak
was dat tijdens Boulevard National
de Nationalestraat niet autovrij kon
worden gemaakt. Zo’n groots tweeDe 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.

Tal van ‘cosplayers’ tijdens Boulevard National in de Kammenstraat
daags wijkfeest zou nog grootser
kunnen worden, als de auto geen
spelbreker zou zijn.
Wie wil er nu nog op reis? Loop
ik door de Kloosterstraat, dan voel
ik me Hugh Grant in de film Nothing Hill die zich afspeelt in de
Londense Portobello Road. Loop
ik ’s avonds langs caféterrasjes op
pleintjes, dan denk ik dat ik in Parijs
vertoef. Loop ik over de Sint-Andriesplaats en ik zie de klanten in
de strandstoelen zitten, dan ben
ik aan zee. Loop ik door
de Nationalestraat en de
Kammenstraat, dan voel
ik me in het epicentrum
van de modewereld. Het
Modemuseum zal ik even
moeten missen tot de renovatie over 2 jaar klaar zal zijn.
Maar net buiten de wijk – amper
tien minuten te voet – kan ik op de
Waalse Kaai nog altijd terecht in het
MuHKA en het Fotomuseum. En
voor concerten is er het AMUZ in de
Kammenstraat.

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, Lief
Cappaert, Iris Cuypers, Peter Cuypers,
Jeroen Decoster, Eric Depuydt, Filip
Deslee, Thijs Dillen, Hasjhasj, Julie
Hendrickx, Koen Jacobs, Tom Jespers,
Els Martinet, 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.
Kom naar ons open wijkforum!
De volgende Stuurgroepvergaderingen
gaan door in het coStA op de laatste
woensdag van de maand: 27 juni en 26
september, 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
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.
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.
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/
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Nico Volckeryck, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries en een Stormtrooper tijdens Boulevard National.
Onze wijk heeft nog
een grote concentratie
aan onafhankelijke winkels die elk een eigen persoonlijkheid
uitstralen,
gezellige winkels met een
eigen smoeltje, in tegenstelling tot de grote winkelketens die allemaal
eenheids-worst
presenteren. Bovendien zijn er
de pop-upwinkels. Even niet door
een straat gewandeld en je ontdekt
weer een nieuwe winkel, de ene al
origineler dan de andere. Pop-upwinkels zorgen ervoor dat er geen
leegstand is in winkelpanden. Het

concept geeft jonge mensen de
kans om hun droom uit te proberen
en bij succes worden ze een vaste
waarde. Dat hebben er al verschillende bewezen.
Met het vliegtuig naar verre landen reizen is, na suiker en stilzitten, het nieuwe roken geworden.
De ecologische footprint van een
vliegreis is echter niet mis. Ook die
van vlees eten trouwens! Eer 1 kilo
biefstuk op je bord komt – niet in
één keer natuurlijk – is er 15 tot 20
ton water verloren gegaan. Over water gesproken … Daar zijn we in onze
wijk ook flink mee aan
de slag. Er is het slimme
groene dak in de Nationalestraat dat water buffert.
En in het Lode Sebreghtspark, bij
Kavka en op de Sint-Andriesplaats
doet men nu al aan recuperatie van
regenwater. De talloze bezielde en
enthousiaste bewoners die in onze
wijk werken rond Klimaatrobuust
Sint-Andries, hebben nog heel wat
andere plannen, sommige reeds in
uitvoering, andere in de pijplijn.
Om daar een volledig zicht op te
krijgen en alles eens grondig te bekijken, kan je al een paar dagen vakantie in eigen stad plannen.
Tenslotte is er nog dat grote
avontuur van de Smart City. Uitgekozen in een Europees project is
onze wijk de proeftuin voor allerlei technische innovaties die het
leven beter en het verkeer minder
frustrerend zullen maken. Slimme
stoplichten gaan ervoor zorgen dat
voetgangers of ook auto’s niet nutteloos voor een rood licht staan. En
senioren en schoolkinderen krijgen
langer de tijd om een straat over
te steken. Nieuwe digitale borden
brengen flitsend wijknieuws.
Noteer dus nu al begin juni volgend jaar … (Nico Volckeryck, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries)

Het Sint-Lievenscollege won dit jaar
de sportcheque voor de aankoop
van sportmateriaal voor de school,
geschonken door Sportief SintAndries, de organisator van de
Sint-Andries Run.

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.

Mo wa was da oep tende van da
lank weekend van 28 april. Wor da
goek rondsteselde, iel der stroate
lage vol me brol. Wa’d’en change da ’t mieste in witte zakke zat.
Da was na echt eun affront voer
’t stad. Wa moeste de bezeukers
on ongs waaik daor wel van vinne?
Na kun de zegge “zadde mor
oep den almenak moete zing.” Dan
adde ze gezing dat ne fiestdag was
en da zunne vuilzak pas den dag
deroep hadde moete buite zette.
Mor als ge wilt da de winkels oek
oep ne zondag ope zen, woroem
warekt ’t stad dan oek ni oep ne
fiestzondag? Versto ma na ni verkierd. Ik ston kik oep ne zondag
oek mor wa te lanterfantere, veur
man part moe der ni oep zondag
gewarekt weure, deur gien kat!
Twewie weekende derna lag
’t stad wer vol. ’K verston toch ni
da ’t stad dor niks on wil doeng.
Nen ezel streunkelt toch oek gien
twewie kier aon dezelfde stien? ’K
zen na is cereeus wa ze gon doeng
oem da ni mier t’emme me Sinsemendag.
Mor ni allien die vuilzakke make ongze waaik veulder.
’t Sluiksteurte is oek eun ambetante affair. Iergistere oep kleerlichte dag begon eun madam al
wandelend eur shacosch oep te
ruime. Just gelak klein duimke
liet die eun sliert achter, ni van
broedkruimelkes mor van allemol
roemel. Na begonne kik te koke en
riep: “Awel wa ze de ga na aont-

De Neus

Bonje in den Aldi

EDITO

doeng.” Ne joenge, van geboorte
zonnebank bruine, gast die me
zenne velo voerbij ree, ropte direct alles oep wat die madam oep
de gerond ad gesmeten. Na begon
da mens nog ne groete smoel oep
te zetten, ge moet mor dareve. ’K
ad die zoe eun ababbel wille geve!
Na zen der mense in de waaik
die ol die kleine roemel elke kier
opkeusse. Wekelijks raope die
manne en vroawe roei vuilzakken
vol baien. Na is da gien avans. Elke
week lee da der terug vol. Zoelang
da der iene et doe, blijve al die andere da achternadoeng.
En na komt den Aldi oep de
proppe. Toeng da kik eun tedsje geleeje in den Aldi stoeng, ad
dek ambras ba dien discounter.
Diene vent on de kas vroeg veur
een plastieke fles water mier dan
dat der oep d’affiche stoeng in de
rajon. Ik docht “Da zie de vanier,
da betaole kik niet. Me iel Antwarepe. Mor ni me maij.” Aagenlak ad die mens on de kas gelijk,
der zat stasegeld oep die fles! Wa
lache wel me d’Hollenders, mor
die ebbe just gelak den Deuts al
eeuwe stasegeld oep blikskes en
plastik fleskes. As da deroep zit
denkte wel teweie kier na veur
na veur da ge oe blikske oep de
lantoer, eu pardon, den trottoir
smet!

HISTORISCHE INWONERS

Jan met zijn stekken
vuur kan maken. De
rijken kochten een
chemische
vuurdoos die voor het
eerst in Londen gebruikt werd. Deze
kostte toen 12 gulden en kon daarom
enkel de schouwmantel van de rijken
sieren. Een paar jaar
later kon men voor
3 gulden de ontvlambare zwavelstokken kopen met
het daarbij horende
flesje fosfor. Onnodig te zeggen dat
dit een algemeen
gebruik werd. Daardoor kwam het dat
men na enkele jaren de zwavelstokjes en flesjes kon
kopen voor amper
50 cent. De solferstekjes werden uitgevonden in 1831.
Veel volk kwam er
niet in het winkeltje
van Jan, omdat de
Tekening: Lodewijk Van Aken mensen veel liever
stekken van hem op
Dicht tegen de kerkmuur in de straat kochten. Hij liep van deur tot
Sint-Andriesstraat stond het win- deur om ze te verkopen. Je zag hem
keltje van Jan met zijn stekken. Men dan gaan, gekleed in een lange kiel,
herkende het direct aan de ranken terwijl hij in iedere hand een cirkelvan een wingerd die langs de raam- vormige bussel met solferstekken
pjes naar boven kronkelden tot aan hield. Hij leurde er niet enkel mee
het venster van de zolderkamer. in het Sint-Andrieskwartier, maar
Het houtwerk van de ramen en de verkocht zijn waar tot aan de Meir.
deur was helgroen geschilderd. Het Wanneer Jan ‘s avonds thuiskwam,
onderste deel van de gevel was tot ging hij in een achterkamertje bij
aan de ramen met teer besmeerd. het schijnsel van een peerke het
Een kantkussen van zijn vrouw geld tellen dat hij die dag ontvanstond voor het ene raam en voor gen had. Hij was altijd een beetje
het andere zag je een koperen bus zenuwachtig, wanneer hij dit deed,
met enkele zwavelstokken erin. Dat omdat hij graag had dat zijn centjes
waren dunne, lange kempsplinters. opgeborgen waren, vooraleer de
Voor die tijd bestonden er verschil- man thuiskwam, die boven de winlende manieren om vlammetjes te kel op een zolderkamer woonde.
laten branden. De meest gebruikte
was de tondeldoos. Een tondel is Tekst: ‘Sint-Andrieskwartier
geschroeid linnen waarmee men Herleeft’
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Paaseierenraap
Leve de vrijwilligers!

derwerp werden bedacht. Daarna werden
de nodige attributen
bij elkaar gezocht en
kon het timmeren en
schilderen beginnen.
Tegelijkertijd ging het
chocoladeteam aan
het werk. Voor 150 kinderen eitjes,
holgoed, gebakjes en drank produceren doe je niet op één dag!
Wat zijn vrijwilligers?
Op de dag zelf kwam turnkring
Vrijwilligers zijn erg belangrijk in
onze samenleving. Door hun inzet De Hoop aanzetten met extra vrij- Elke nutteloos brandende lamp
kunnen activiteiten en taken waar willigers en turntoestellen. Hab- moest worden uitgeschakeld, zelfs
geen of minder geld voor is, toch bekrats leverde mankracht en een wanneer ze moeilijk bereikbaar was.
doorgaan. We spreken van vrijwilli- onderdak. (Marc Wiesé)
gerswerk, als mensen zich inzetten
in een organisatie die geen winst
nastreeft en dat onbezoldigd doen;
vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een
onkostenvergoeding ontvangen,
maar volgens strikte regels.
Ook jij kan vrijwilligerswerk
doen vanaf het jaar waarin je 16
wordt. Vraag wel even toestemming, indien je een uitkering,
leefloon of vergoeding krijgt.
Ook dit jaar kwam
de paashaas op
paasmaandag met
leuke spelletjes en
paasgoed langs.
Maar lang daarvoor
waren de ‘hulpjes
van de haas’ al aan
het werk.

Op het Heldenplein werden plantenbakken gevuld met verse compost,
waarna er plantjes en kruiden in werden geplant.

Vrijwilligers en het paasfeest

Weken voordat het feest plaatsvond, kwamen de vrijwilligers
samen. De paashaas was nog niet
in het land, maar dankzij Skype
nam hij toch deel aan de voorbereiding. Tijdens de samenkomsten
werd beslist dat het thema dit jaar
‘Klimaatrobuust Sint-Andries’ zou
zijn. Leuke spelletjes rond dit on-

Met deze cijfers werden kinderen er bewust van gemaakt om zuinig
om te springen met water.
Ook Trix was weer van de partij om de wijkkinderen te tonen hoe een
bestaand huis regen- en hitteproef kan worden gemaakt.

© Paul Struyf

Jong moddertalent uit Sint-Andries
commandot ouwen,
touwklimmen,
tobogans en gewichtheffen: ze kon het
allemaal. De inspanning werd dan ook
beloond, want CeliOm 11 u. startte ze in de eerste wave ne werd in de
van 200 lopers om de modderrun –
3e bij de
hindernissenparcours, dares, kou- dames. Op dinsdag
de duik-, spring- en zwempartijtjes liep ze als eerste
– van in totaal 10 km lang te trotse- vrouw over de meet
ren. Lopen door moerassen tot aan in 1 uur en 13 minuhaar heupen in de modder, met au- ten. Op zondag en
tobanden en zakken zand sleuren, dinsdag samen nakoude douches en watersproeiers men ongeveer 9000
ondergaan met een brede glimlach, lopers deel! Het lopen
Jong moddertalent uit Sint-Andries
Celine Cuypers was op dinsdag 1
mei een van de 4000 avonturiers,
onder wie 1300 vrouwen, die zich
waagden aan de Spartacus Run in
De Schorre in Boom.

zelf is niet haar sterkste kant, maar haar
klimervaring was perfect voor het nemen
van de 29 hindernissen. Celine studeert
Sport en Bewegen en
is lid van het Belgische wedstrijdteam
sportklimmen. Ze zet
zich in om jongeren
al heel jong te doen
sporten. Zo droomt ze
ervan om mee te werken aan goede sportinfrastructuur in de
wijk. (PC)

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN IN 2018
Datum

Naam

Aankomst

2-3 juli
21 juli
25 juli
28 juli
3 september
13 september
17-18 september
19-20 september
26 september
27 september
3 oktober
26 oktober
1 november
13 november
10 december
11-12 december
13 december
18 december

Balmoral
Seven Seas Navigator
Europa 2
Astor
Le Laperouse
Silver Wind
Prinsendam
Balmoral
Astor
Pacific Princess
Seabourn Ovation
Magellan
Columbus
Braemar
Columbus
Balmoral
Magellan
Columbus

8.00 u.
8.00 u.
13.00 u.
9.30 u.
9.00 u.
9.00 u.
20.00 u.
22.30 u.
8.00 u.
7.00 u.
8.00 u.
7.00 u.
8.00 u.
8.00 u.
8.00 u.
13.00 u.
8.30 u.
8.30 u.

Vertrek
17.00 u.
17.00 u.
23.59 u.
18.00 u.
19.00 u.
23.59 u.
16.00 u.
17.00 u.
nog niet geweten
22.00 u.
nog niet geweten
16.30 u.
19.00 u.
18.00 u.
19.00 u.
13.00 u.
20.00 u.
19.00 u.
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VIERVOETERS

Verloren kat vindt
nieuwe thuis
Enige tijd geleden ging mijn
zus naar haar kot in Turnhout.
Onderweg naar onze garage in de
Goedehoopstraat zag ze een paar
mensen rond een katje staan.
Ze waren allemaal bezorgd en mijn
zus stuurde me meteen een bericht
om te zeggen dat er een verdwaald
katje was. Ik snelde ernaartoe en
nam het mee naar huis. Het bleek
een kattin: ze was niet schuchter
en heel erg lief. Ze kon het bij ons in
het gezin al vlug goed vinden, zelfs
met onze hond, terwijl die erg
waakzaam en wantrouwig
is. Want telkens er iemand aan de deur belt…
Ze speelde veel met
de kattenspeeltjes die
we hebben liggen voor
een poes die we af en
toe bijhouden, als haar
baasje met vakantie is. Ik
gaf haar iets te eten en te drinken,
want ze had grote honger en dorst.
Ze zat dus waarschijnlijk al even
op straat. Bovendien kwam ze elke
avond bij mij in bed liggen. Ze vond
het ook heel leuk om naar mijn vis-

jes te kijken. Omdat
we haar niet konden
houden, zochten we
een nieuwe en goede
thuis voor haar. Ik ben
wel overal in de buurt
eerst posters gaan
hangen om de eigenaar terug te vinden,
maar helaas kwam
haar baasje niet opdagen. Waarschijnlijk kwam ze van
ver, want toen ze verdwaald rondliep, stapte ze mee met elke voetganger die voorbijkwam. Ze had
ook geen chip ingeplant, zodat we
haar baasje ook niet op die manier
konden traceren.
Toen het nieuws op de facebookpagina van de Gazet van
Sint-Andries was verschenen,
kreeg ik al snel een telefoontje van
iemand die had gelezen dat er een
katje was gevonden. Ze had zelf
twee katten gehad, maar één ervan
was gestorven en de overblijvende
kat voelde zich nu heel eenzaam
en had nood aan gezelschap. Het
gevonden katje hield van spelen en
was supersociaal naar mensen
en alle andere dieren toe.
Ik dacht dus dat het wel
goed zou zijn, als ze een
speelkameraadje zou
krijgen. Ik bracht haar
naar de nieuwe eigenaar en ze kwam al na
enkele dagen supergoed
overeen met de andere kat.
Ze speelden en deden al snel alles
samen. Wij noemden haar Skippy,
maar in haar nieuwe thuis heeft ze
de naam Lore gekregen. Ze is nu
heel gelukkig in haar nieuwe huisje. (Iris Cuypers)

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.

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

deopendeur@skynet.be

03 233 62 73

03 226 66 23
Everdijstraat 23 - Antwerpen

www.groene-oase.be

Nationalestraat 70
Ma-Vrij: 8u30-12u & 13u-18u30
Zaterdag: 8u30-12u & 13u-18u
Zondag gesloten

BASTENIE

Speelautomaten
www.luckygames.be
www.bastenie.be

03 293 58 94
www.watte.be

Apotheek DE GROENE
OASE
Lescrinier

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

tel. 03/232.89.17
uit sympathie

Ma-za
11-18.30 u.

LOODGIETER

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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10 jaar Habbekrats
Jongeren vertellen
Habbekrats Antwerpen bestaat 10
jaar. Jaarlijks bereikt de jeugdorganisatie in de Prekerstraat rond
de 700 jongeren die op zoek zijn
naar spel, plezier, vriendschap of
een warme babbel op een moeilijk
moment.

de spelletjes en de begeleiding.” Op
de vraag op welke wijze Habbekrats
nog kan verbeteren, geeft Youness
de organisatie een mooi compliment: “Alles aan Habbekrats is perfect.”

“Wij aanvaarden de jongeren die
komen onvoorwaardelijk en als je
respect geeft, krijg je dit automatisch terug, is het niet op korte, dan
is het op lange termijn,” stelt coördinator Bart Van Lysbettens. Ondanks deze mooie woorden schrokken drie jongeren er niet voor terug
om Habbekrats liefdevol-kritisch
onder de loep te nemen.

Younes (19 jaar): “Ik kom al sinds
mijn twaalf jaar naar Habbekrats
en heb er mijn jeugd quasi doorgebracht. Aanvankelijk was Habbekrats de plek waar ik voetbalde,
speelde met mijn vrienden en kleine deugnieterij uithaalde. Naarmate ik ouder werd en meer moest
studeren, werd Habbekrats ook een
plek waar ik terecht kon met vragen over de school. Een begeleider
hielp me met mijn scriptie die over
groepsdruk bij jongeren ging en nu
ik lichamelijke opvoeding studeer
aan de hogeschool, maak ik dankbaar gebruik van hun faciliteiten
om mijn taken af te printen.” Wat er
beter kan aan Habbekrats? Younes
moet er lang over nadenken, maar
geeft de suggestie om de ouders van
de jongeren meer te betrekken bij
de werking. “Als beide de handen in
elkaar zouden slaan, zou dit de ontwikkeling van de kinderen uit de
buurt nog meer ten goede komen.
Los daarvan blijft Habbekrats voor
mij in de eerste plaats een plek van
plezier, humor en ontspanning.”

Youness (9 jaar): “Ik kom al sinds
mijn 8 jaar naar Habbekrats, vooral
om te voetbalen, te ravotten en mij
uit te leven. Het allerleukste vind ik

25e festival polyfone muziek
Roy (15 jaar): “Ik bezoek Habbekrats sinds mijn acht jaar. Ik had
thuis veel problemen en denk dat ik
zonder Habbekrats op een negatievere manier zou geëvolueerd zijn.
Ik kon er de frustraties van thuis
op een positieve manier verwerken. Habbekrats was voor mij een
broodnodige uitlaatklep waar ik bovendien veel bijleerde. Met de VIP
(een vormingsproject, red.) gingen
we naar plekken die ik anders waarschijnlijk nooit had bezocht, zoals
bijvoorbeeld het Fort van Breendonk. Zo leerde je op een veel toffere manier dan op school. Tegenwoordig werk ik veel voor school
en bezoek ik Habbekrats minder
dan vroeger, al spring ik graag nog
wel eens binnen, uit pure nostalgie
en voor een vrolijke babbel. Ook
Roy is van mening dat Habbekrats
werk moet maken van een beter
contact met de buurt. “In de wijk is
veel gaande en ik heb het gevoel dat
Habbekrats misschien iets te veel
op zichzelf staat.” Verder wenste hij
er nog aan toe te voegen dat de huidige begeleidingsploeg best oké is.
(Thijs Dillen)
Wat je hebt gemist op onze facebookpagina Gazet van Sint-Andries

Een slow-motionfilm van de
start van de Run, video’s van de
Murgadansers, archeologische
vondsten Sint-Jansvliet, parkeerperikelen op de Oever, aankomst
cruiseschepen, oude kaaimuren
van de gedempte zuiderdokken, atoomschuilkelder op de
kaai, panoramische zichten,
Smart City-nieuws, een tekennest en hoe het te vernietigen,
vernieuwde basketinstallatie
Sint-Andriesplaats, Actiegroep
Wachtlijsten en Kampeerscholen,
de 10 Miles, Lentepoets, Paas
eierenraap, fototentoonstelling
‘Stad in Stroomversnelling’ bij KU
Leuven, vernielde bloempotten
Muntstraat, Rubenstentoonstelling, Joeri aan de Delhaize en
klimaatrobuuste superideeën.

2018 wordt een bijzonder jaar voor
AMUZ (Festival van Vlaanderen –
Antwerpen). In de zomer blaast
Laus Polyphoniae, het festival
gewijd aan muziek van de middeleeuwen en renaissance, 25 kaarsjes
uit. En exact vierhonderd jaar na
zijn inhuldiging krijgt de Sint-
Augustinuskerk, nu de concertzaal
van AMUZ, een verrassend nieuw
accent.
Elk jaar is het eind augustus weer
genieten van de meest sublieme
muziek. Het festival voor oude muziek doet liefhebbers van over heel
de wereld afzakken naar Antwerpen. Laus Polyphoniae is dan ook
het enige en grootste festival wereldwijd dat zich dermate toelegt
op polyfonie.
De aanzet voor Laus Polyphoniae werd gegeven door ‘ANTWERPEN 93, Culturele Hoofdstad van
Europa.’ De concerten met Vlaamse
polyfonie die toen werden georganiseerd, toonden aan dat er een
grote belangstelling was. Sinds
1994 staat er in de laatste weken
van augustus dan ook elk jaar een
ander thema of een andere componist centraal in het programma.
In 1994 werd het overlijden van
Orlandus Lassus in 1594 herdacht.
In 2018 is met ‘1618 I BEFORE & BE
YOND’ het jaar waarin de Sint-Augustinuskerk werd geopend, de spil
van alle muzikale activiteiten.
1618 I Before & Beyond

Laus Polyphoniae viert zijn vijfentwintigste verjaardag met een extra
lange editie die loopt van 16 augustus tot en met 16 december.
In de zomer weerklinkt de muziek van voor 1618: van bovenaardse gregoriaanse gezangen tot
somptueuze
meerstemmigheid.
Laus Polyphoniae weet steeds het
kruim van binnen- en buitenlandse
ensembles te strikken. Vele artiesten werden graag geziene gasten
die een speciale plek veroverden
binnen die 25 jaar Laus Polyphoniae. Zo vieren Paul O’dette, de

wereldvermaarde luitist, het Belgische Huelgas Ensemble onder leiding van Paul Van Nevel en de Kroatische Katarina Livljanić met het
Franse ensemble Dialogos uiteraard mee. En na tuurlijk is er ook de
nieuwe generatie van musici, zoals
Raquel Andueza en Tasto Solo, die
tijdens die kwarteeuw Laus Poly
phoniae een prominente plek wisten te veroveren binnen de wereld
van de klassieke muziek.
In het kader van ‘Open Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert.’
richt AMUZ in het najaar zijn pijlen
op de barokmuziek. Speciaal voor
dit culturele stadsfestival realiseert
Jan Fabre ook drie nieuwe kunstwerken die zullen worden geïntegreerd in de Sint-Augustinuskerk.
Te zien van 3/7 t.e.m. 9/8, op
maandag tussen 14 u. en 20 u. en op
dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag van 14 u. tot 17 u. En van 3/9
t.e.m. 10/12, enkel op maandag van
14 u. tot 20 u.
(Julie Hendrickx)

Kammenstraat 81
2000 Antwerpen
Info & tickets

03 292 36 80 | DI & DO, 13 u. – 16 u.
www.amuz.be
www.antwerpenbarok2018.be
Meer weten over de geschiedenis
van de Sint-Augustinuskerk en de
werking van AMUZ?

Rondleiding AMUZ in de Sint-Augustinuskerk en Jan Fabre. Een
unieke blik achter de schermen
van de voormalige kerk en de
huidige concertzaal beschikbaar
op aanvraag:
www.amuz.be/nl/rondleidingen
Boek Van barokke parel naar
hedendaagse concertzaal

25 × 29 cm, 192 blz. 29,99 euro
Davidsfonds Uitgeverij
Bestellen vanaf 16.08.2018 via:
www.amuz.be/barokkeparel

De Sint-Augustinuskerk: van barokke
kerk naar modern concerthuis
Wat nu de concertzaal is van
AMUZ, was ooit de kloosterkerk
van de Augustijnen. De orde vestigde zich 400 jaar geleden in
Antwerpen waar ze in de Everdijstraat het gebouw van een pas
verhuisde brouwerij kreeg toegewezen. De kerk was het eerste
grote bouwproject van het latere
augustijnenklooster dat het hele
gebied tussen de Everdijstraat, de
Kammenstraat en de Oudaan zou
innemen. Ze werd tussen 1615 en
1618 opgetrokken onder leiding
van Wenzel Coebergher, de hofarchitect van de aartshertogen
Albrecht en Isabella. De kerk zou
tot 1820 dienst doen als kloosterkerk, daarna werd ze omgevormd
tot parochiekerk. De laatste misviering in de Sint-Augustinuskerk vond plaats op 14 mei 1973.
Wegens een te grote terugval aan
parochianen zag de Kerkfabriek
zich toen genoodzaakt de deuren
definitief te sluiten. De originele
altaarstukken van Rubens, Van

Dyck en Jordaens, waardoor de
Sint-Augustinuskerk in 1939 werd
erkend als beschermd monument,
werden eind jaren 50 weggehaald
als voorzorgsmaatregel bij de start
van de werken aan de politietoren. Sindsdien maken ze deel uit
van de KMSKA-collectie.
Vandaag is de Sint-Augustinuskerk het kloppende hart van
AMUZ. De herbestemming in 2006
als concertzaal noodzaakte enkele aanpassingen. Zo zorgen geluidswerende voorzetramen nu
voor een muisstille zaal te midden van het stadsgewoel. Ook de
al voortreffelijke akoestiek werd
geoptimaliseerd. Publiek en muzikanten, kunstwerken en muziekinstrumenten profiteren van een
uitgekiende klimaatregeling. Alle
aanpassingen werden uiteraard
uitgevoerd met het grootste respect voor dit barokke monument.
Een transformatie die nog steeds
tot de verbeelding spreekt.
(Julie Hendrickx)

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans
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Troubadour en voormalig Antwerps
stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen, de Iggy Pop van de Nederlandstalige poëzie, presenteert zijn
poëtisch testament ‘Blauwboek.
Gedichten voor de grote reuzin.’
Gitarist Mauro Pawlowski schiet ter
hulp en onderzoekt mee de kracht
van het geluid én het woord.

Programma
September
SINJOR CIRCO:
CRÊPES DE LA BÈTE

Zondag 9 september – vanaf 13 uur – op
de Sint-Andriesplaats – gratis

Ronny laat eenmalig in zijn ziel
kijken en neemt ons mee in zijn levensverhaal. Bepaal mee de setlist.
Stel vragen waar je nooit de kans
toe kreeg. Geniet van deze exclusieve avond.

© Marie Mosuse

Ronny Mosuse

© Alexander meeus

Sinjor Circo brengt verwondering
naar Antwerpse pleintjes. Laat je
op zondagmiddag in juni en september op onverwachte plaatsen versieren door internationaal
straat- en buskertalent. Het reizend
spektakel van Sinjor Circo is er voor
iedereen, met elke zondag andere
artiesten, installaties en voorstellingen.

DAKKAN!

Zaterdag 29 en zondag 30 september

DAKkan!
OVER EEN KLEINE MOL ...
MENEER MONSTER (2+)

Zondag 23 september – 15 uur – 4 | 6 |
2 euro

‘Over een kleine mol die wil weten
wie er op zijn kop gepoept heeft’
is een fysieke, bijna woordloze
Meneer Monster-productie naar

Vrijdag 14 september – 20 uur – 10 | 12
| 2 euro

De Radio’s zijn al lang niet meer dé
referentie waar het grote publiek
hem van kent. En tussen ‘I’m in to
folk’ en ‘Foorwijf’ van CPeX ligt een
zee van muziek, theater en allerhande projecten. In het coStA niets
van dat alles, of net wel. Maar dan
met de man achter de artiest erbij.

BLAUWBOEK – PETER
HOLVOET-HANSSEN &
MAURO PAWLOWSKI

Donderdag 27 september – 20 uur – 8 |
10 | 2 euro
© Christiaan Bloem

Fikry El Azzouzi

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

WARME BOEKENAVOND
MET FIKRY EL AZZOUZI

cosintandries@stad.antwerpen.be

Silvie Moors van DE DAGEN praat
met Fikry El Azzouzi over lezen en
leven. Over Schrijven, Schrappen
en Spelen.

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

www.cosintandries.be

Vrijdag 21 september – 20 uur – gratis

RONNY MOSUSE
IN NAAKTE AAP

het bekende boek van Werner Holzwarth en Wolf Elbruch.

Ooit al eens op hoog niveau je culturele geest willen verruimen? En
tegelijkertijd de stad van de toekomst vorm willen geven? Dan is
DAKkan iets voor jou! Kom van een
breed cultureel & sportief aanbod
proeven op Antwerpse daken.
meer info: www.dakkan.be

Sluitingsdagen
Van 16 juli tot en met 20 augustus

OP STAP MET HET
COSTA – KORTRIJK

Zaterdag 22 september – 9 uur – 8 | 12
euro – ticketverkoop: start op dinsdag 21
augustus om 10 uur

Beperkte plaatsen: enkel balieverkoop en maximum 2 tickets per
persoon

Meneer Monster

Openingsuren Foyer
Dinsdag tot vriidag
van 10 tot einde activiteiten
Zaterdag
van 9 tot einde activiteiten
Zondag en maandag gesloten

ELECTRO ZUID
ELECTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

PARLOFONIE
ATTESTEN VOOR KEURING
RENOVATIE ELECTRICITEIT
ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE
DISCO MATERIAL
LED VERLICHTING
03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN

VOLDERS
Textiel

Nationalestraat 104, 2000 Antwerpen, 03 233 37 09
www.volderstextiel.be

Kwaliteit aan de beste prijs | Vriendelijke bediening!
Reeds 3 generaties een huis van vertrouwen waar de klant centraal staat!

© Frederic Picard

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9 u. tot 18 u. (doorlopend)
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WERFNIEUWS

Geplande werken

Eerste SLIM groen dak
Een reservoir onder het groen dak buffert
In het kader van Robuust
regenwater. Een schijfje met diverse opeSint-Andries hebben onderzoekers van de KU Leuven op ningen regelt de afvoer. Stroken textiel
slorpen bij droogte het water op uit het rehet dak van de Christelijke
servoir en geven het af aan de beplanting.
Mutualiteiten in de Nationalestraat een uniek project
planten, zodat ze een hittegolf
ontwikkeld: geen gewoon maar
kunnen overleven en er een grotere
een intelligent groen dak.
diversiteit kan aangelegd worden.
In tegenstelling met een gewoon Hierdoor worden meer insecten en
groen dak, waarbij enkel planten- vogels naar de stad gelokt.
Wordt een wolkbreuk voorspeld,
bakjes met vetplanten op het dak
worden gelegd, biedt een intelli- dan laat een intelligent systeem het
gent groen dak veel meer. Het kan in de reservoirs opgeslagen water
overstromingen voorkomen en te- automatisch naar de riolen aflopen,
gelijk, tijdens extreme droogtepe- zodat de reservoirs opnieuw gevuld
riodes, de planten beschermen te- kunnen worden met het water van
gen uitdroging en overbewatering. de wolkbreuk. Duurt de regenbui te
Onder de volle oppervlakte van lang, dan wordt het nieuwe overtolde plantenbakjes bevindt zich een lige water via een smal afvoerbuisje
reservoir. Het overtollige regenwa- langzaam afgevoerd naar de riolen,
ter dat het zand van die planten- zodat er zich geen overstroming
bakjes niet meer kan opslorpen, voordoet. Een slim groen dak biedt
druppelt hierin en wordt opgesla- ook een betere isolatie van de bogen, gebufferd. Bij droogte wordt venste verdieping en zorgt tegelijdit opgeslagen water via stroken kertijd voor meer verkoeling in de
textiel automatisch opnieuw af- stad. Over een halfjaar worden de
gegeven aan de erboven liggende resultaten bekendgemaakt. (GS)

KINDERBOEKENHOEKJE
Zijn plan is een groot succes, want
‘schobbejak’ en ‘lelijke snotneus,’
dat is hoe de andere dieren hem nú
noemen.
Maar eigenlijk – zo moet hij toegeven – werkt zijn plannetje te goed,
want niet alleen vindt niemand
hem nog schattig, maar ook geen
enkel dier wil nog wat met hem te
maken hebben. En dat is wel heel
erg eenzaam! Dus gaat Dropje op
zoek naar nieuwe vrienden, maar
dat is dan weer makkelijker gezegd dan gedaan ... Eendje Drop is
opnieuw een heerlijke creatie van
auteur Catharina Valckx die u inmiddels misschien al wel kent van
o.a. de reeks rond Billie de hamster.
Het eendje Drop ziet er allersnoe- Droge humor op kleutermaat is het
zigst uit en is alom geliefd. ‘Schat- handelsmerk van Valckx en dat is
tig’ is het woord dat bij iedereen in dit boekje niet anders. De altijd
opkomt, als het over Dropje gaat. goed gekozen woorden van deze
Totdat eendje Drop het woord niet internationaal gehuldigde auteur
meer kan horen. Sterker nog, hij brengen de dieren echt tot leven en
háát het woord! Hij besluit dat er zorgen ervoor dat je als voorlezer
maar één ding op zit: heel erg stout evenveel plezier aan dit boekje beworden, zodat niemand hem nog leeft als je kleine luisteraar(s). Een
schattig zal noemen. Van de ene op aanrader! Drop het stoute eendje,
de andere dag verandert Dropje in tekst en tekeningen van Catharina
een akelig eendje dat bijt en lelijke Valckx, Uitgeverij Gottmer, 13,99
dingen zegt over de andere dieren. euro (Sofie van ’t Stad Leest)
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

Parking Steendok: werken op last
van de Raad voor Vergunningsbetwistingen stilgelegd, onduidelijk
tot wanneer; lopen dus zeker vertraging op, timing nog niet gekend
Marnixplaats: afgewerkt
Rosier, Begijnenstraat en Bredestraat: start voorzien tweede helft
augustus; rioleringswerken en omvorming tot woonerven; momenteel voorbereidende nutswerken
Kasteelpleinstraat en Kronenburgstraat: start voorzien najaar 2019
Lange Riddersstraat: in voorontwerpfase, start werken voorzien
in mei 2019 voor omvorming naar
een tuinstraat (veel groen, klimaatrobuust, aandacht voor waterhuishouding …); uitgebreide inspraak
met de buurt momenteel bezig

De volgende Gazet van
Sint-Andries verschijnt
op 15 september.
Heeft uw vereniging
een nieuwtje of een
activiteit te melden, dan
graag een mailtje naar
redactie@gazetvsa.be
voor 15 augustus.
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H van …?

Een opvallende letter H siert reeds
12 jaar de zijgevel van ’t Heilig
Huisken in de Kloosterstraat 155.
Een lezer vroeg ons waar die H vandaan komt. Toch geen aanduiding
dat er een hospitaal of ziekenhuis
in de buurt is?
Nee, het is een fragmentje van het
immense doek met daarop een gedicht van voormalig stadsdichter
Tom Lanoye dat in 2004 naar aanleiding van Antwerpen Wereldboekenstad was opgehangen aan
de Antwerpse Boerentoren. In het
gedicht verklaart de Boerentoren
zijn liefde aan de nabij gelegen kathedraal. Na een jaar werd het gedicht, ondanks een flinke regenbui,
in aanwezigheid van Tom Lanoye
neergehaald en nadien bij veilinghuis Bernaerts in fragmenten per
opbod verkocht. Geïnteresseerden konden fragmenten, zinnen,
woorden of zelfs letters aankopen.
Logisch dat het Heilig Huisken voor
de H ging. Het bod eindigde op 1450
euro. De opbrengst is naar een alfabetiseringsproject in Mali gegaan.
De letter H komt uit een van de laatste 2 regels van het gedicht.

aanvaardt mij NEEMT mij
ziet mij STAAN begint met
mij zo dag zo nacht uw
PRACHT van voor af aan oh
kijkt dan HOUDT van mij
bezwijkt HOUDT u niet in
Foto: Sven van Baarle

25 jaar Heilig Huisken

Jackie Dekeyser en Maria Caubergs begonnen 25 jaar geleden
een hachelijk avontuur: 3 vriendinnen (de 3e vriendin, Maggie,
is 3 jaar geleden overleden) namen een slabakkend café over.
Ondertussen is het Heilig Huisken een begrip geworden. Er kunnen dikwijls BV’s gespot worden (Jelle Cleymans, Gert Verhulst,
James Cooke …) en ’s ochtends komen de ouderen uit de buurt
er hun krantje lezen. Een zeer divers publiek, ook van ver buiten
de wijk, wordt er aangetrokken door de legendarische spaghetti,
het stoofvlees en natuurlijk … een fris pintje. (GS)
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Truken van studenten

Een apart avontuur
Hulptoezichter Hogeschool Thomas More

en aan studenten te geven. Rustig
gezag uitstralen en studenten op
een rustige manier durven aanspreken op ongeoorloofd gedrag, zoals
spieken, praten en te laat komen.
Lichamelijk geschikt zijn om 2 uur
te kunnen staan/lopen. Geen familie zijn van of een persoonlijke band
hebben met studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie en
Logopedie en Audiologie.
Je ontvangt de studenten, bezorgt hun de examenkopijen en
Over welke kwaliteiten moet je be- neemt deze opnieuw in ontvangst,
schikken? Verantwoordelijkheids- wanneer ze klaar zijn. Het is belangbesef en opmerkzaam zijn. Oplos- rijk telkens hun identiteit te controsingsgericht kunnen denken en leren en hun te laten handtekenen
handelen volgens de vooraf overge- bij het afgeven van hun examen.
De examens vinden plaats op
maakte richtlijnen. Communicatief
zijn om in het Nederlands korte, Campus Sanderus (Molenstraat 8)
duidelijke instructies te begrijpen en Campus National (KronenburgHogeschool Thomas More zoekt
elk jaar vrijwilligers om in juni,
augustus, september en januari
een tweetal uur per dag of per
week de 120 docenten bacheloropleiding bij te staan als surveillantie/
hulptoezichter bij schriftelijke examens. Het is een boeiend en apart
avontuur om eens een stap
te zetten in de jeugdige,
dynamische sfeer van een
hogeschool uit onze wijk.

straat 62) of in grote externe zalen
in Antwerpen. Na duidelijke richtlijnen van Thomas More krijg je
een inwerkexamen om de kneepjes
van het vak te leren. Nadien begeleid je in grote aula’s de examens
steeds samen met een docent. Je
staat er nooit alleen voor. Diensten
duren gemiddeld 2 uur. Je krijgt een
vrijwilligersovereenkomst en een
forfaitaire vergoeding van 30 euro
per dag waarop je één of maximaal
eens twee examens surveilleert.
Je bent tevens verzekerd voor BA,
reisbijstand en arbeidsongevallen.
(Jeroen Decoster)
Interesse?

Stuur dan voor 25 juni je kandidatuur met korte CV naar Thomas
More Antwerpen, Jeroen Decoster,
Campus Sanderus, Molenstraat 8,
2018 Antwerpen of via e-mail naar
jeroen.decoster@thomasmore.be;
je kan ook naar 03/241 08 15 telefoneren.

De Zavel
tijdelijk
naar
Oever 14

Sinds oktober 2017 is woonzorgcentrum De Zavel tijdelijk verhuisd
naar een nieuwe locatie op Oever
14. De Zavel biedt een warme thuis

woners op te vangen zoals in een
thuissituatie. Men legt de nadruk
op warmte, gezelligheid, een luisterend oor en vooral zorg op maat.
De Zavel zal enkele jaren verblijven
op deze locatie, zodat ondertussen
een nieuwbouw kan opgetrokken
worden op de vroegere locatie in de
Duinstraat in Antwerpen.
Voor vragen of inlichtingen kan
aan bewoners die een psychische
aandoening of een niet-aangebo- u steeds contact opnemen met De
ren hersenletsel hebben. In het Zavel (03 236 18 90 – de.zavel@gza.
huis streeft men ernaar om de be- be).

De Hoop doet leven
Turnkring De Hoop is in onze wijk
al bijna 100 jaar een vaste waarde.
In de loop der jaren zijn talrijke
generaties jongeren bij De Hoop
actief geweest. Hij is gevestigd in
de Kloosterstraat en gebruikt de
turnzaal van de Musicaschool.
Voor elk wat wils

Jongeren en kinderen vanaf 6 jaar
en kleuters vanaf 2,5 jaar kunnen
er terecht voor een gezonde vrijetijdsbesteding onder leiding van
ervaren lesgevers. Turnen kan je
in de vroege avond (vanaf 18.30 u.)
op maandag, woensdag en vrijdag.
Naast de basisgymnastiek kan je er

ook turnen op muziek en toestelspringen. De turnkring beschikt
zelfs over een Air Track, een lange
opblaasmat.
De bekroning van een jaar oefenen gebeurt tijdens het Turngala.
Verder zijn er tal van prettige activiteiten: het sinterklaasfeest, het
paaseieren rapen, de jaaruitstap …
Turnkring in de wijk

Als dynamische en levenslustige
vereniging is er nog plaats voor
nieuwe leden. Ook wijkbewoners
die een handje willen toesteken
als begeleiders en medewerkers,
zijn welkom.

Het nieuwe turnjaar start in
september met een infoavond op 5
september om 18.30 u. in de turnzaal van School Musica, ingang
Kloosterstraat 37.
Voor alle info kan je reeds terecht op elmomem1977@gmail.
com bij Mohamed El Mokhtari.

De eerste keren dat ik toezicht ging
doen in de campus van Thomas More
in de Jozef de Bomstraat heeft Jeroen met mij het examenreglement
overlopen. Dat is nodig, want dan
weet je wat je moet doen. Hij heeft
mij ook een rondleiding gegeven in
het gebouw. Nu weet ik er de weg
en kan ik zelf rechtstreeks naar het
examenlokaal gaan.

dat er was afgeschreven … Dat was
een beetje vervelend, want het leek
alsof wij ons werk niet goed gedaan
hadden … Maar die studenten zijn
zo geslepen dat je dat bijna niet
kunt traceren. Natuurlijk wisten ze
nu wie het was en die student is bij
het volgende examen dan wel tegen de lamp gelopen.

Ik kom graag goed op tijd om het
examenlokaal degelijk voor te bereiden. Ik probeer het vooraf te verluchten, zodat er frisse lucht in de
ruimte hangt. Ik
vind dat belangrijk. Dan moet je
zorgen dat alle
examens en kladbladen op de juiste
plaatsen
liggen,
je moet nakijken
of het lokaal helemaal in orde is
en er geen zaken
staan die er niet
mogen staan. Ik
vind het fijn dat het lokaal volledig
in orde is, als de studenten binnenkomen. Daarom kom ik graag meer
dan een kwartier op voorhand.
Soms is het lokaal nog toe, maar ondertussen ken ik de poetsvrouwen
al goed en zij kunnen het dan voor
mij openmaken.

Ze weten trouwens wel wanneer
ze moeten afschrijven, hoor. Van
zodra de studenten beginnen af te
geven, moeten de toezichters nakijken of ze alle
bladzijden
van
hun examen afgeven, of het stud e nte n n u m m e r
erop staat enz. Op
dat moment kan je
de aula niet meer
zo goed in het oog
houden, hé. Dan
gebeurt het! Sommige studenten
zijn zo zenuwachtig dat ze zelfs hun studentennummer vergeten. Ik heb ook eens
meegemaakt dat een student niet
geslapen of ontbeten had, toen die
examen statistiek kwam doen. En
ineens lag die op de grond: flauwgevallen of zo … We hebben een ambulance moeten laten komen. Ja, je
maakt wat mee!

Studenten nu gestresseerder

Als de studenten binnenkomen, zie
je direct wie er stress heeft. Dat was
vroeger bij ons niet zo. Wij waren
veel rustiger, denk ik. Ik probeer
dan de studenten in alle rust te begeleiden naar hun plaatsen en ik
probeer hen ook gerust te stellen.
Ik kan niet uitleggen hoe ik dat doe:
dan moet je je psychologie gebruiken. Ik babbel dan even met de gestresseerde studenten.

Zenuwen doet vergeten

Stoute student, brave student

Maar over het algemeen zijn studenten heel braaf, hoor. Je kan altijd een uitschieter hebben en dan
moet je ervoor zorgen dat je gepast
handelt. Er is ook altijd een docent
aanwezig, dus je staat er nooit alleen voor. Dat is wel positief.
Ik heb een goed contact met de
docenten. Ik vind dat ik er op handen gedragen word. We kunnen
een koffietje drinken in het docentenlokaal en dan doen we een babGeen smartphone
Bij het binnenkomen moeten stu- beltje met de docenten. Ik vind dat
denten hun smartphone afgeven. wel plezant.
Ik heb het meegemaakt dat een
student in het bezit was van een Wil je meer weten?
tweede smartphone en die gezwind Wil je meer informatie vooraleer
gebruikte om af te schrijven. Wij je je kandidaat willen stellen als
hadden dat niet gezien, maar an- toezichter, mag je mij altijd contacdere studenten waren het gaan teren. Ik ben meestal op dinsdagmelden op het secretariaat. De voormiddag te vinden op Campus
mensen van het secretariaat kwa- National in de Kronenburgstraat.
men dan aan de toezichters zeggen (Eric Depuydt)

