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Onze nieuwe Gouden Neuzen
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Volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

Sint-Andries Run
Zondag 26 mei 2019
Zie achterpagina
Voor een proper, veilig, hersteld en gezellig stukje Sint-Andries

Buurt aan de beurt

Foto’s Hein Verdingh

In maart streek Buurt
aan de Beurt neer in
de Nationalestraat
en de aanpalende
woonerven, vanaf
de Sleutelstraat tot
en met de Aalmoezenierstraat.

v.l.n.r.: Younes Abdellatif van Habbekrats Antwerpen, Lieve Stallaert (Lifetime Achievement Award), Reinhilde
Schmit van Stadslabo 2050, Ann Houtmeyers van Zorgcentrum De Gulden Lelie, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries
Nico Volckeryck, burgemeester Bart De Wever, Ilona Wellens van De Stroming, Samuel Markowitz van het district
Antwerpen, Manuela Ringelberg van het Leger des Heils, Paul Diels van De Stroming, bewoner Wim Claeskens, Ekrem
Kocak van Straatvrijwilligers/Stadsmakers, ondervoorzitter Stuurgroep Sint-Andries Paul Struyf, bewoner Walter
Van den Bulck, Aimé Mposhi van het Leger des Heils, districtsvoorzitter Paul Cordy en presentator Sven Pichal.

De grote zaal van Cultureel Ontmoetingscentrum
coStA
van
Sint-Andries was al om 18 uur weer
afgeladen volgelopen voor de voorafgaande buurtmaaltijd (tomatensoep met balletjes en vol au vent
met een jardinière van marktgroenten en puree). Onder aanvoering
van Marc Wiesé en Marc D. vanuit
de keuken en de bar zweefden de
jongeren van Habbekrats de ganse
avond opvallend behendig en op
een professionele en vriendelijke
wijze met borden en drankjes langsheen de tafels die vooraf door Maria
Van Kerkhove waren geschikt. Ondertussen toonden 150 geprojecteerde foto’s een overzicht van het
afgelopen jaar. Het muziektrio Van
Loco bracht rustige en daardoor bijzonder gesmaakte covers.
Sint-Andries als voorbeeld

Sven Pichal - u wel bekend - praatte
de avond aan mekaar. Burgemeester Bart De Wever, districtsvoorzit-

Deze Gazet kwam tot stand
met de steun van:

dorp. “We kunnen deze wijk best
als voorbeeld stellen voor de ganse stad,” besloot de burgemeester,
wat op instemmend applaus van
alle trotse wijkbewoners werd onthaald.
Gouden Neuzen

De Gouden Neus voor de meest
verdienstelijke bewoner ging naar
Younes Abdellatif van jeugdopvangvereniging Habbekrats AntWilly Martinet en Lieve Stallaert werpen met de treffende woorden:
kregen een Lifetime Achievement “Niemand hoeft iemand te vrezen;
Award voor hun jarenlange inzet we moeten mekaar leren kennen en
samenwerken. Dan komt er samenvoor de wijk.
horigheid en kunnen we vreedzaam
ter Paul Cordy en ondervoorzitter samenleven.” De Gouden Neus voor
van de Stuurgroep Sint-Andries de ambtenaren ging naar Ann HoutPaul Struyf reikten de Gouden en meyers van Zorgcentrum De Gulden
Lelie. En voor de verenigingen ging
Zilveren Neuzen uit.
Nico Volckeryck, Stuurgroep- de Gouden Neus naar de straatvrijvoorzitter, interviewde burgemees- willigers van Stadsmakers.
ter Bart De Wever, wat uitmondde
in een zelfrelativerend, vriendelijk Lifetime Achievement Awards
steekspel, op omfloerste wijze ge- Uitzonderlijk werden 2 Lifetime
lardeerd met de nodige humor, Achievement Awards uitgedeeld.
waarmee meteen toch oplossingen De eerste ging naar Lieve Stallaert
voor hangende wijkprobleempjes die zich jarenlang heeft ingezet om
uit de brand werden gesleept. Ook op een warme manier cultuur in de
de bezorgdheid van de Stuurgroep wijk en het district te brengen. Paul
over het uitblijven van de contrac- Cordy en Samuel Markowitz hadten i.v.m. de verhuis van de bewo- den lovende woorden voor haar en
ners van de serviceflats op de Oever besloten met: “De grote verbinding
werd duidelijk aan de burgemees- zoals het hoort. Je moet het maar
ter meegegeven en viel niet in do- doen: het hart van Sint-Andries
vemansoren.
winnen!”
De tweede was voor bewoner
Willy Martinet voor zijn 30-jarige
2 hondjes
Zelfs een onverwachte reactie van- inzet voor de Stuurgroep Sint-Anuit de zaal van iemand die wees op dries. Hij verhuist nu met z’n kinhet gevaar voor haar 2 hondjes door deren naar de Ardennen. Zijn afte snel sluipverkeer in woonerven, scheidswoorden: “Laat jullie niet
wist Bart De Wever zeer begrijpend doen en blijf er als Sint-Andries temeteen mee te nemen in z’n agen- genaan gaan.”
De avond werd traditioneel afgeda. Hij maakte ook een treffende
samenvatting door te zeggen dat sloten met een ‘zoete receptie’ met
Sint-Andries een ‘hoeksteenwijk’ taart en gebak, een probate toveris in het historische centrum: heel formule tegen de verzuring, want
divers, met lage en hoge inkomens, in Sint-Andries wordt – door de
nog veel onafhankelijke winkels en meesten althans – liever gelachen
cafés en met het huiselijke van een dan geklaagd. (Guido Sanders)

Spoor naar nergens meer
Ooit denderden ze over je heen,
zwaar beladen goederentreinen:
hun wagons vol exotisch fruit
of tonnen hout, ijzer en staal.

Foto Walter Van den Bulck

De 2 grootste evenementen in onze
wijk zijn de Sint-Andries Run en de
uitreiking van de Gouden Neuzen.
Bij de Run, die dit jaar plaatsvindt
op zondag 26 mei – noteer het al! –
is het van “1, 2, 3, START!” Bij de
Gouden Neuzen betekent de start
van de uitreiking om 20 uur het
EINDE van weken onzekerheid voor
de 9 genomineerden: 3 bewoners, 3
verenigingen en 3 ambtenaren die
zich het afgelopen jaar uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt
voor de wijk.

Het meest zichtbare
tijdens deze week
waren alvast de grondige schoonmaakacties. Alle straten werden grondig geveegd,
rioolkolken gereinigd Alle grofvuil kon naar het popup-containerpark op
en onkruid en zwerfhet Bogaardeplein worden gebracht.
vuil verwijderd.
Als alternatief voor het ophalen het Modemuseum de nutskasten
van grofvuil werd een pop-upcon- in de Nationalestraat tegen de zotainerpark ingericht op het Bogaar- mer in een nieuw kleedje steken.
deplein. De bewoners ontvingen De dienst Onderhoud Wegen zal
een infofolder waarin duidelijk nagaan of kleine herstellingen in het
vermeld stond wat hier mocht inge- straatbeeld mogelijk zijn.
Als slotevent nodigde Buurt aan
leverd worden. Elektrische apparaten konden dan weer voor de deur de Beurt alle bewoners van het actiegebied uit om samen de week geaangeboden worden.
Het Wijkteam van de politie or- zellig af te sluiten met een drankje
ganiseerde ook een fietsactie om en een versnapering in de cafetaria
gratis fietsen te laten graveren en van Woonzorgcentrum De Gulden
kleine herstellingen en onderhoud Lelie, Schoytestraat 19. Verschillente laten uitvoeren (ketting smeren, de stedelijke diensten, alsook partbanden oppompen, remkabels aan- ners uit de wijk, maakten hier hun
aanbod en werking bekend.
spannen ...).
Om de buurt op te frissen gaat Info: tel. 03 22 11 333 of
het District Antwerpen samen met Buurtaandebeurt@antwerpen.be

Nu lig je hier eenzaam en alleen,
doelloos als een brug in een wei,
te wachten op het roemloze einde
van je lange, boeiende verhaal.
Walter Van den Bulck
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EDITO
Klimaat en mobiliteit zijn hot
items in Sint-Andries, de prijs van
ons succes. De Kloosterstraat en de
Kammenstraat lokken de design-,
vintage- en kunstliefhebbers en de
fashionata vanuit het Zuid, vanaf
de Ring en zelfs internationaal
naar onze wijk, meestal langs de
Nationalestraat.
In de straten zelf van de
wijk is er echter steeds
meer wrevel bij voetgangers over de leensteps die op het openbaar domein van de
voetpaden staan geparkeerd in afwachting van
een gebruiker. En door lukraak of dubbel geparkeerde bestelwagens zijn er steeds meer fietsers
en stepgebruikers die de stoep als
uitwijkroute gebruiken, de zogenaamde stoepfietsers.
In de Nationalestraat rijden
trams, bussen, auto’s en fietsers
(als ze durven). In een file gestrande automobilisten sjezen uit frustratie door de zijstraten, toevallig
woonerven. Woonerven klinkt mooi
en roept idyllische beelden op van
rustige straatjes zonder auto’s, maar
met het gejoel van – veilig! – spelende kinderen, bloembakken op
de vensterbanken en moestuintjes.
Maar in de stad zijn woonerven pure
bronnen van verwarring en ergerDe Gazet van Sint-Andries is een uitgave van de vzw 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 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

nis. Er zijn wel aparte verkeersregels
voor, maar bijna niemand kent ze
of past ze toe. Er zijn ook geen afgebakende voetpaden. Voetgangers
wandelen er dikwijls in het midden van de straat, tot er plots een
auto achter hen rijdt die ongeduldig
begint te claxonneren. En zonder
stoep parkeert men er geregeld vlak
tegen de huizen of de voordeuren,
zodat bewoners met een rolstoel,
rollator, kinderwagen, caddy of fiets
niet meer buiten geraken.
Anderzijds zijn we uitgekozen in een internationaal project om van onze
wijk een Smart Zone te
maken. Met warmtecamera’s, licht-, geluidsen bewegingssensoren
worden alle veranderingen in de omgeving in
beeld gebracht om daar o.a.
stoplichten en straatverlichting op
af te stemmen.
Er is soms kritiek over de voortgang van de Smart Zone. Maar elk
experiment houdt mislukkingen
in. Beter dan voorbarige kritiek te
hebben over de zaken die nog niet
naar behoren werken, mogen we
blij zijn dat we deze historische

digitale stap mogen meemaken.
Op onze facebookpagina komen er
soms kritische, zure opmerkingen.
Nochtans organiseert imec City
of Things regelmatig hoorzittingen om de bewoners te bevragen.
De uitgelezen plek dus om samen
met andere bewoners constructief
uw mening te verkondigen en om
mee van Sint-Andries een unieke
wijk te maken. Weinige wijken of
zelfs steden krijgen die kans. Een
Smart Zone wordt opgezet door
4 partijen: de overheid, de techneuten die het technisch moeten
mogelijk maken, de academische
wereld die moet waken over de
privacy (zodat voetgangers op de
schermen geen gezichten zijn maar
groene bolletjes) én de bewoners
zelf. En dat bent u die men, bijna
nederig, vraagt te willen meewerken. Grijp die kans en ga naar www.
antwerp smartzone.be/nl/maakdat-mee om te zien hoe je dat kunt
doen. Of kom naar de maandelijkse
bewonersvergadering die door de
vzw Stuurgroep Sint-Andries wordt
georganiseerd: elke laatste woensdag van de maand om 20 uur in het
coStA, Sint-Andriesplaats 24.
(Nico Volckeryck)
© Paul Struyf

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN
Datum

Naam

Aankomst

1-2 april

Boudicca

08:00

Redactie: Guido Sanders, Paul Struyf,
Walter Van den Bulck, Nico Volceryck

4-5 mei

Braemar

11:00

12:30

15 mei

Seabourn Quest

07:00

23:00

Werkten mee aan dit nummer (alfabetisch): Levi Audenaert Lief Cappaert,
Peter Cuypers, Guy Keeren, Linte
Provost, Jan Stes, Paul Struyf, Walter
Van den Bulck, Ann Van de Peer, An
Van Loo, Sofie van ’t Stad Leest, Hein
Verdingh, Bjorn Verreet en Zara Vynck.

16 mei

Le Boreal

08:00

17:00

18-19 mei

Prinsendam

10:00

23:59

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende bewonersvergaderingen
gaan door in het coStA op de laatste
woensdag van de maand: 24 april, 29
mei en 26 juni, 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. 103 verschijnt
op 15 juni 2019. Artikels en activiteiten van verenigingen kunnen worden
gestuurd naar redactie@ gazetvsa.be,
ten laatste op 15 mei 2019.
De redactie behoudt zich het recht
voor inzendingen zonder opgave van
reden te weigeren/in te korten waar
nodig. Elke auteur is verantwoordelijk
voor zijn bijdrage.

Vertrek
17:00

27 mei

Roald Amundsen

08:00

18:00

3-4 juni

Marco Polo

14:00

13:00

12-13 juni

Europa

13:00

23:59

20-21 juni

Balmoral

18:00

18:00
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met
met
digitale schermen en geautomatiseerde
slimme verkeerslichten, automatisch werkende
verlichtingspalen die ook nog eens vertellen
verlichtingspalen en slimme parkeerplaatsen.
wat voor weer het wordt.
Maar niemand kent deze buurt beter dan
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slimmer. Dan
maken we Sint-Andries samen nóg slimmer.
Doe mee op www.antwerpsmartzone.be

Doe mee op www.antwerpsmartzone.be

An Sibhin Irish Pub

Lees de krant digitaal
www.gazetvansintandries.be
(ARCHIEF)
Lay-out
Peter Cuypers info@anthologie.be
www.anthologie.be / www.thislin.be
like us on facebook.com/
anthologietranslations/

gazet van
van

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

Nationalestraat 44
2000 Antwerpen
03 226 72 51
ww.ansibhin.be

Weervrouw Jill Peeters over
onze impact op het klimaat

Weervrouw Jill Peeters (4e van links) met Eric Depuydt (7e) die wijst op het
belang van meer verticale tuinen in de stad en Walter Van den Bulck (helemaal rechts) die het belangrijk vindt om zich goed te informeren over het
klimaat om zo zelf resultaatgerichte initiatieven te kunnen nemen.
Weervrouw Jill Peeters gaf in
februari een lezing op Campus
National van Hogeschool Thomas
More in de Kronenburgstraat:
Weer over het klimaat. Met een
voorproefje van de lente achter
de rug was er geen beter moment
om bij te leren over het klimaat en
onze impact erop.
Als deel van de klimaatrobuuste wijk kan Campus National die
avond op een grote opkomst rekenen. Buurtbewoner Walter Van
den Bulck vindt het belangrijk om
te blijven bijleren over het klimaat.
Dat is volgens hem essentieel om
zelf initiatieven te kunnen nemen.
Walter: “De bewoners van Sint-Andries zijn heel geëngageerd. Zij werken aan de vergroening van hun
wijk en treffen maatregelen die de
hittestress kunnen tegengaan.” Jill
Peeters is tevreden dat er zoveel belangstelling is. “Er zijn mensen die
zich afvragen of het klimaat überhaupt nog te redden valt. Dat vind
ik zorgwekkend,” geeft ze toe. “We
gaan verder met de mensen die wel
bezorgd zijn en die er iets aan willen doen.”
Wat kan jij doen?

Als eenvoudige dagelijkse oplossingen stelt Jill Peeters voor om je
plastieken fles in te ruilen voor een
drinkbus en minder vlees te eten.

De grootste boosdoener voor het
klimaat en het milieu is het vliegtuig. “Maar door duurzaam te leven
zal de temperatuur niet plots een
graad zakken. We kunnen er wel
voor zorgen dat het niet nog warmer wordt,” beklemtoont de weervrouw. “Soms heb je het gevoel dat
je niet genoeg doet, maar alle kleine
beetjes helpen. Ik vind het knap dat
wij een voorbeeld kunnen stellen
aan de wereld: Jongens, wij kunnen
het en jullie niet.”
Volgens buurtbewoner Eric
Depuydt moet er nog meer geïnvesteerd worden in verticale tuinen. “Iedere meter groen die erbij
komt, is een verbetering. Er is nog
te veel beton en te weinig groen in
de stad.” Volgens Jill staan we voor
een duidelijke opgave: “Als je niets
doet, verandert er ook niets. Vroeger gaf ik de tips om ledlampen te
gebruiken en de fiets te nemen,
maar dat doen ze ondertussen al.
Nu zeg ik dat ze hun mond moeten
opentrekken.”
(Linte Provost; derdejaarsstudent
Journalistiek; Thomas More, Campus Mechelen)

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries
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Gebarencafé in Fakbar
De woorden van de vingers

Samen Lezen in het coStA
Een omgekeerde leesclub
Nee, het leven is niet perfect. Er
is altijd wel iets en iedereen zit
wel eens te tobben. Gelukkig is er
literatuur om bij weg te drijven in
avonturen of rustig bij stil te staan
en ‘alles’ even te vergeten. DE
DAGEN, een literaire organisatie,
serveert elke vrijdag om 11 uur
Samen Lezen in het coStA: korte
verhalen en gedichten worden er
in groep onvoorbereid geproefd en
besproken. Literatuurkennis hoeft
niet. Na afloop is er gratis soep.

trollen van Ishiguro. Commentaar:
Angst is een instinct dat we nodig
hebben, maar wordt ook wel misbruikt om kinderen braaf te houden. Dan Pessoa: Hij heeft het over
de ziel. ‘Ziel’ komt misschien van
‘bezielen’ wat ‘leven geven’ betekent. Geweten is een menselijke
constructie. Vervolgens Nooteboom: De les is: bij problemen een
andere start nemen.
En zo gaat het filosoferen maar
door. Zonder competitieve discussies weliswaar, dikwijls met
een lach en vrijwel altijd met een
link naar het dagelijks leven. Soms
wordt zonder schroom het mes in
een gedicht gezet. Bij Nootebooms
Van lichtende tijd zonder nu bv.:
“Die nu zou beter u zijn. Dat vind
ik beter.” Algemene hilarische instemming …

“We zijn het omgekeerde van een
leesclub,” beklemtoont Eefje Anthoni die leesbegeleider is bij DE DAGEN.
“Je moet niet eerst een moeilijke turf
hebben gelezen. We lezen gewoon
een paar gedichten of korte verhalen en iedereen vertelt onbevangen,
recht uit het hart hoe het bij hem of
haar overkomt. Geen academische
analyse, gewoon spontaan!”
Laagdrempelig
25 deelnemers, verdeeld over Eefje: “We werken zonder drem3 groepjes, lezen een gedicht over pels: je hoeft niets van literatuur te

Rokjesdag
De koude huisgevels van onze wijk
hunkeren naar warmte na een langdurige periode van bar winterweer.
Wanneer de grijze wolkenmassa
langzaam voorbijschuift, openen
de poorten van de blauwe hemel
zich voor de gepassioneerde liefhebbers van zomermode.
Want daar komen ze! Met de
minutieuze nauwkeurigheid van
een Zwitsers uurwerk zwaaien de
voordeuren van de Sint Andriesgebouwen gezwind open. Prachtige
vrouwelijke verschijningen, keurig
getooid in kleurrijke jurkjes en
rokjes, ontbloten de benen
en trekken goed geluimd
de zonovergoten straten in.
Een zacht briesje
laat de vederlichte stof
van de rokjes wulps op
en neer waaien. Uitdagend weigeren ze grote geheimen prijs te geven, maar net
voldoende om de vindingrijke verbeeldingskracht van voorbijgaande
mannen overuren te laten draaien en een brede glimlach op hun
mond te toveren.
Met de #metoo-gedachte nog
vers in het achterhoofd horen we
enkel de jonge vogels in de bomen
verrukt fluiten van plezier. Diverse
frisse bloemenmotiefjes verschijnen voor de achter de zonnebril
verstopte ogen als een betoverend,
ongerept stuk weiland in de Franse
Provençe.

Intussen wordt het zware terrasmeubilair uit koude kelders en van
muffe zolders naar buiten gesleept.
Café- en restaurantuitbaters staan
vol enthousiasme met emmer en
spons in de aanslag om hun terrasjes op te blinken en klaar te stomen
voor een lange, hete zomer. De
hardnekkigste zonnestralen verdwijnen onder de opengevouwen
parasols met schreeuwerige drankreclames.
Ongemakkelijk strompelt een
jonge vrouw naar een vrije bank op
een plein. De warme temperaturen zorgen voor pijnlijke voeten in de nog niet
ingelopen open schoenen. Door de vriendelijke begroeting van een
paar zoemende insecten kan ze echter niet
lang genieten van de rust.
Wanneer de zon langzaam maar zeker achter de gevels
zakt, blijven de terrassen overvol zitten. Dat winterbenen nog
moeten wennen aan UV-stralen,
blijkt een understatement en de
roodkleurige gevolgen worden al
snel duidelijk. Niemand die erom
rouwt, want onze buurt bruist volop in een zomerse gezelligheid.
Eindelijk keren we de winter de rug
toe en verwelkomen we uitgelaten
de zomer in ’t Stad. (Bjorn Verreet)

kennen, je hoeft niet in te schrijven
én het is gratis. Het sociale contact
is minstens even belangrijk als het
delen van literatuur.”
Bij de soep wordt nog een poosje
doorgegaan op de teksten. Er worden ook afspraken gemaakt om samen een tentoonstelling te bezoeken. Iemand heeft gebeld naar J. die
ze twee weken niet hebben gezien.
Ze heeft last aan haar knie. Meteen
komen de agenda’s en de telefoonnummers boven om samen langs
te gaan. Nooteboom is een letter
kwijt, maar de deelnemers hebben
er een hechte vriendengroep bij.
(Guido Sanders)
Wil je meedoen?

Samen Lezen doe je elke vrijdag
om 11 u. in het coStA, Sint-Andriesplaats 24 en er is geen reservatie nodig.
DE DAGEN organiseert ook gratis Warme Boekenavonden in het
coStA en daarover vind je op www.
dedagen.be en www.cosintandries.
be meer info.

De Vlaamse Gebarentaal (VGT) is
een taal die natuurlijk ontstaan is en
officieel is erkend door het Vlaamse
Parlement op 26 april 2006. Elke gebarentaal heeft zijn eigen grammatica en woordenschat. Dus verschilt
de Vlaamse gebarentaal ook van de
taal die onder Waalse doven wordt
gesproken, namelijk de Langue des
Signes de Belgique francophone.
Bovendien is er in de Vlaamse Gebarentaal ook sprake van regionale
varianten, net zoals in het gesproken Nederlands. Zo wijkt bijvoorbeeld de Antwerpse variant af van
de West-Vlaamse.
Een gebarencafé is een evenement dat doven en gebarentaligen bijeenbrengt om spelletjes te
spelen in de Vlaamse gebarentaal.
Maar ook niet- gebarentaligen zijn
welkom. Maandelijks organiseren
de studenten VGT van de campus
KU Leuven – Antwerpen een gebarencafé. Voor de studenten is het
een unieke kans om met de Dovengemeenschap in contact te komen. Een taal leer je natuurlijk het
best door er zo vaak mogelijk mee

HERINNERINGEN

Sangria vervangen door glühwein

Zijn meest markante herinnering
brengt Hein Verdingh terug naar
1998: “Toen stonden we ’s zaterdags in de Vlierstraat met onze oude
kraampjes van ’t stad met een zeil
erover. We hadden namelijk met ons
comité sangria met fruit gemaakt
voor op de Kloosterfeesten.

Apotheek
Lescrinier
Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

De volgende dag was het weer
echter omgeslagen en moesten we
de sangria vervangen door warme
wijn. Omdat die oude kraampjes
niet veel weerstand boden, aangezien het zeil dat erover hing zo
lek als een zeef was, waren we bovendien tegen het einde van de
namiddag kletsnat. Toen hebben
we er niets beters op gevonden dan
met onze paraplu’s in de kramen
maatjes en jenever te verkopen.
Onze sangria was tegen dan al aangelengd met regenwater, maar wij
hadden hier leut, terwijl ze in Merksem met hun voeten in het water
stonden, omdat de Schijn was overgelopen.” (ZV)

Foto Jan Stes

Met een lach en een link naar het dagelijks leven laat Eefje Anthoni (links) de gedichten becommentariëren.

Maandelijks vindt een gebarencafé plaats in de studentenruimte
Fakbar van de campus KU Leuven
(Sint-Andriesstraat). Maar wat is
de Vlaamse gebarentaal eigenlijk
en wat is in godsnaam een gebarencafé?

Onze medewerkster Zara Vynck
(links) ‘in gesprek’ met Imani tijdens
het gebarencafé.
in aanraking te komen. Een student Engels kan gewoon de Britse
radio aanzetten, maar dat gaat bij
gebarentalen uiteraard niet. Een
gebarencafé is dus de ideale gelegenheid voor de studenten om hun
taalvaardigheid naar een volgend
niveau te tillen door met moedertaalsprekers Vlaamse Gebarentaal
in gesprek te gaan.
Vorige maand stond het gebarencafé volledig in het teken van
Valentijn. Bij aankomst moesten
alle stemmen symbolisch in het
‘stempotje’ gestoken worden. Het
is namelijk de traditie dat er niet gesproken wordt en zoveel mogelijk
gebaard wordt. Op de achtergrond
speelt een zacht deuntje voor de
horende gebarentaligen. Iedereen
gebaart gezellig in het rond, totdat
de lichten uit- en dan weer aangaan.
Het licht wordt namelijk gebruikt
om de aandacht van alle aanwezigen
te trekken en het is bovendien een
teken dat de uitleg zal beginnen.
De studenten proberen tijdens
elk gebarencafé andere spelletjes te
introduceren, vaak in verschillende thema’s. Zo is het gebarencafé
in april telkens een speciale editie,
aangezien dan de erkenning van
de Vlaamse Gebarentaal gevierd
wordt. Alles wordt dan in een turquoise jasje gestoken, want dit is de
kleur van de Vlaamse Gebarentaal.
Voor elk gebarencafé maken de studenten een humoristisch filmpje
waarin ze het onderwerp en praktische informatie geven en dat posten ze dan op Facebook om het aan
zoveel mogelijk gebarentaligen te
laten weten. (Zara Vynck)
Info: www.facebook.com/
KULeuventaalgroepVGT/

uniek in Vlaanderen
rusthuisappartementen
voor één of twee personen
• uw eigen appartement in het rusthuis
• partner of mantelzorger kan inwonen
• aparte woonkamer met keuken
• aparte badkamer
• volledig rusthuisaanbod inbegrepen
• wijk Sint-Andries, bruisend hart van Antwerpen
• ruim aanbod aan diensten
• Grand Café
• mooie binnentuin

Woonzorgcentrum
Huizeken van Nazareth
info.hvnazareth@amate.be
Sint Antoniusstraat 21 - Antwerpen
03 - 224 02 50
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Bestuursakkoord van 8 801 woorden
District Antwerpen 2019–2024

Drie bewoners uit onze wijk die we in een vorige editie voorstelden, zijn verkozen om te zetelen in de nieuwe districtsraad: Femke Meeusen (Groen) en
Freek Niesten (N-VA) zitten sinds kort in de meerderheid. Maya Detiège (sp.a)
belandt op de oppositiebanken, maar maakt er een punt van om constructief
oppositie te voeren.
We besparen u de 8 801 woorden.
Verre van volledig te willen zijn,
lichten we er enkele punten uit die
in onze wijk zeer zichtbaar zijn.
In het akkoord lezen we o.a.: een
buurtgevoel creëren door het steunen van lokale initiatieven. Denk
hierbij aan de diverse, los van
mekaar staande activiteiten die
de vzw Stuurgroep Sint-Andries
organiseert. Maandelijks wordt
een buurtvergadering bijeenroepen (elke laatste woensdag van de
maand om 20 u. in het coStA) met
voorafgaandelijk een bijeenkomst
van de Straatantennes, samen met
het Wijkteam West van de politie en
de Buurtregisseur. De vzw organiseert jaarlijks ook de uitreiking van
de Gouden Neuzen. Bij problemen
in de wijk komen de goede relaties
van de leden van de raad van bestuur van de vzw met de overheid
goed van pas. En los daarvan is de
uitgave van deze wijkkrant nog een
extra activiteit van de vzw.
We pikken eruit: 1. Buurt Informatie Netwerken opstarten om de
veiligheid te verhogen (een voor
handelaars en een voor bewoners).
2. Pleintjes (vier en een basketbalveld) en drie speelgelegenheden
zijn belangrijk. 3. Correcte informatie verstrekken rond werken in

Een district is wat vroeger ‘stad
Antwerpen’ werd genoemd, alles
binnen de Ring met een verscheidenheid aan wijken, en werkt
met adviesraden. Districtsburgemeester Paul Cordy vergadert
maandelijks over lokale noden.
Bewoners kunnen het districtsbestuur uitdagen om een bestaande publieke taak in hun wijk
of buurt in samenwerking met
het district op zich te nemen. Met
Vliegende Colleges bezoekt het
districtsbestuur regelmatig de
verschillende wijken.
Aan het begin van de legislatuur wordt geïnvesteerd in de
raadsleden: er wordt voor opleidingen en uitgebreide informatie over de bestaande beleidsinstrumenten gezorgd. Burgers
kunnen voor de districtsraad
een punt aanbrengen. Deze mogelijkheid wordt nu uitgebreid.
Er worden ook open raadscommissies ingericht waarin bewoners actief mee in discussie kunnen gaan met raadsleden.

Wij komen graag in de lokale winkels van de plaatselijke middenstand,
waar je al na een paar keer met de voornaam wordt aangesproken, soms
buren ontmoet en de laatste nieuwtjes hoort. Want de middenstand, dat
de vzw Stuurgroep Sint-Andries is een stukje sociale controle die de avondlijke straten opvrolijkt met
met de overheid). 5. De Smart Zone verlichte uitstalramen. (Zara Vynck; 1e jaar master Journalistiek;
promoten (imec, met tal van hoor- KU Leuven, campus Sint-Andries)
zittingen). 6. Zorgen voor een laagdrempelig aanbod voor jongeren
(Habbekrats en Betonne Jeugd) en
ouderen (BOTA). 7. Gemeenschapsvormende, spontane en laagdrempelige sport aanbieden (Sint-Andries Run, Turnkring De Hoop). 7.
Startende ondernemers coachen
en begeleiden en een middenstandsraad voor structureel overleg voorzien (Fashion Weekend).
8. Steun geven aan deelinitiatieven
(het maandelijkse Geefplein) en
korte-keteninitiatieven (Voedselteam). 9. Gespecialiseerde kwaliteitsmarkten inrichten (Boerenmarkt op de Sint-Andriesplaats).
10. Lokale troeven voor internationaal toerisme (winkelverenigingen
Kammenstraat,
Nationalestraat, Remke van Chips
Nederland en Hasselt. Om de kwaKloosterstraat) en lokaal erfgoed
liteit van zijn producten te kunnen
(heemkundige kring Sint-Andries- Remke Fierens en Matthias Van blijven garanderen, heeft Remke
kwartier Herleeft) uitspelen. 11. Vooren namen 4 jaar geleden fri- zich verdiept in de vegan snacks.
Een forum aanbieden voor podi- tuur Chips over. De frituur ligt Nu staan er al 9 veganistische
umkunsten (coStA) en street art mooi verborgen in de Sint-Antoni- snacks en een vegan stoofpotje op
(graffitigevels Marc Sleen en Ba- usstraat, maar de mensen die deze het menu. Bij Chips is het gedurokjaar aan de Bergskes, Oever en handelszaak al ontdekten, hebben rende de zomer elke dinsdag veMusicaschool). 12. De digitalisering een ware parel gevonden. Al wie de gan dag, in de winter eenmaal om
voor ouderen ondersteunen (Ho- frituur binnenstapt en frietjes komt de twee weken. Alle vegan snacks
geschool Thomas More en Open halen, merkt meteen dat de uitba- zijn dagelijks verkrijgbaar, maar
School Antwerpen). 13. Duurzaam- ters hun frieten met liefde en puur worden op vegan dinsdag in vers
heid bevorderen (Lokaal 25). 14. De vakmanschap bakken.
plantaardig vet gebakken, terwijl
evaluatie van het Tuinstraatproject
Sinds anderhalf jaar hebben zij dat op alle andere dagen samen met
in de Korte Riddersstraat. 15. Het een extra troef achter de hand: ve- de andere snacks in plantaardig vet
STOP-principe: voorrang voor Stap- ganistische producten. Klanten gebeurt.
pers en Trappers, dan het Openbaar komen van mijlen ver om o.a. hun
Nieuwsgierigen kunnen de
vervoer en tenslotte het Personen- veganistisch stoofpotje en hun ve- veganistische producten komen
vervoer per auto. Voor de Trappers ganistische kaaskroketten, nuggets proeven in frituur Chips, gelegen in
is er nog werk aan de winkel met en loempia’s te proeven. Zo heeft de Sint-Antoniusstraat 35.
de wildgroei van geruisloze elektri- Chips vaste vegan klanten uit zelfs www.chips.be
sche deelfietsen, -steps en -vespa’s
die onverwachts achter je opduiken op de rijweg en het voetpad
(ook de niet-elektrische fietsen).
16. Aandacht voor de woonerven
(met alle gekende problemen). 17.
Parkeerdruk, klimaatbewustzijn,
duurzaam eetbaar groen, dierenwelzijn, bijen- en vleermuiskasten,
poepzakkokers voor hondenpoepzakjes …
De rest kan u lezen op het internet
via de zoekterm bestuursakkoord
district Antwerpen.

het openbaar domein. 4. Zorgen
voor inspraak en communicatie (Guido Sanders)
(onze Straatantennes en de goede
relaties van de raad van bestuur van

Luc van De Groene Oase

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?

Bij het passeren aan de Everdijstraat 23 spreekt de vitrine al meteen tot de verbeelding. Ook bij
het binnenstappen van de winkel
wordt de klant verwelkomd door
een resem aan geuren en kleuren.
Luc Decraene baat samen met
zijn vrouw De Groene Oase uit. Zij
leveren ook jaarlijks als sponsor de
boeketten die worden uitgedeeld
aan de Gouden Neuzen. Al 11 jaar
kan u bij hen terecht voor uw mooi
en verzorgd boeketje of bloemstuk
of voor uw vaas met bloem(en) naar
keuze. De bloemen worden zorgvuldig gekozen uit de grootste bloemenveiling van de wereld: die van
Aalsmeer in Nederland.

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

BASTENIE

Speelautomaten
www.luckygames.be
www.bastenie.be

WINKEL LOKAAL

NV

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen

Hoewel de klassieke roos nog
steeds populair is, komen mensen
steeds vaker voor de speciallekes.
De Groene Oase streeft er dan ook
naar om binnen het assortiment
toch bloemen te hebben die minder
courant zijn.
Dat een bloemist ook grappige anekdotes heeft, kan Luc zeker
beamen: “Wat je op het kaartje
moet schrijven, kan je soms zonder
overdrijving catalogiseren als zeer
merkwaardig. Met Valentijn bv.
durven mensen zonder gêne allerlei boodschappen meegeven, waarna jij met een uitgestreken gezicht
het boeket moet afgeven, terwijl je
zeer goed weet wat er op het kaartje
staat. Soms zeer gênant.”
Tel. 03 226 66 23
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Theater Multatuli
Lezen en dan… kiezen
lezen.

In mijn vorige artikel had ik het
over de 5 maanden voorbereiding
die elke productie in beslag neemt.
Dat klopt niet helemaal of helemaal niet. We weten nu immers
al welke stukken we gaan spelen
in het seizoen 2019–2020, d.w.z.
tot en met juni 2020. Hoe doen we
dat dan? Lezen, lezen en nog eens

Er worden in
Vlaanderen heel
wat toneelstukken geschreven.
En daar moet je
dan ook alle mogelijke vertalingen nog eens bij
rekenen. Harry,
Chris en ikzelf lezen dus een heel
jaar door, vaak
tussen de soep
en de patatten.
Goedgekeurde stukken worden aan
mekaar doorgespeeld en zo geraken ze op de shortlist.
Dubbeldaten

In ons kleine theater zijn we natuurlijk wel beperkt in wat we brengen. Stukken met 15 spelers op de
scène kunnen niet; grote ingewik-

5

kelde decors met bovenverdiepingen evenmin. Decorwisselingen
zijn meestal ook een probleempje.
Dus wordt er een natuurlijke selectie gemaakt. De volgende vragen
zijn belangrijk: ‘Is het een origineel
gegeven?’ ‘Kan het decor?’ ‘Hebben
wij de acteurs om het te spelen?’ En
de belangrijkste vraag: ‘Is ’t om te
lachen?’ Want dat blijft onze hoofdbekommernis: de mensen moeten
goedgezind terug naar huis kunnen vertrekken. En dat lukt meestal wel! Zodoende hebben wij voor
volgend seizoen al 4 stukken klaar:
3 van Vlaamse schrijvers en één
vertaald uit het Frans. Er is ook een
creatie bij, d.w.z. dat het stuk nog
nooit is gespeeld. Eén speelt zich af
in een chique landhuis, één in een
studentenflat, één in een klooster
en één in een rouwcentrum … Ja,
we maken jullie een beetje nieuwsgierig. Op www.multatulitheater.
be kom je alles te weten. Ondertussen is The American Dream bijna
uitgedroomd en wordt het tijd om
vanaf 20 april te dubbeldaten in
Dubbeldate. Vergeet niet om te komen kijken!
(Guy Keeren)

Samen werken aan de Antwerp Smart Zone
Begin 2018 ging in Sint-Andries de Antwerp Smart Zone van
start: een gezamenlijk project van de stad en het district
Antwerpen en onderzoeksinstelling imec dat test hoe nieuwe technologie het leven in de stad aangenamer en veiliger
kan maken in een echte leefomgeving. Waar staan we nu één
jaar later?

Om te ontdekken hoe voetgangers kunnen gemotiveerd worden tot een veiliger oversteekgedrag,
hangen aan het kruispunt Nationalestraat/Kronenburgstraat ter hoogte van het Tropisch Instituut 2 schermen. Soms toont men wachttijdindicatoren aan de stoplichten zelf (de bolletjes).
Tijdens een andere periode toont men een onderhoudende quiz over de wijk en soms enkel een
tekst waarin het project wordt uitgelegd. Op die
manier onderzoekt men via een samenspel van
slimme sensoren, beeldherkenning en de reeds
aanwezige verkeersinfrastructuur, hoe de veiligheid aan het kruispunt kan worden verhoogd.

Tom Van Dyck, projectcoördinator stad Antwerpen: “Het afgelopen
jaar zijn heel wat zaken
onderzocht,
geïnstalleerd, getest en bijgestuurd. Dat is ook nodig,
want bij projecten zoals bv. de slimme verlichting op de Sint-Andriesplaats komt heel
wat kijken. Denk maar
aan het afstellen van
sensoren en camera’s,
het plaatsen van nieuwe lichtarmaturen, het
instellen van wifi enzovoort.”
Testen en bijsturen

Gert Degreef, operationeel manager imec:
“Hiervoor hebben we
ons dan ook goed moeten organiseren, want

met al die nieuwe technologie gebeurt het wel eens dat iets niet van
de eerste keer lukt of helemaal goed
zit. Dan moeten we dat onderzoeken en weer bijsturen. Een heel
proces! Gelukkig kunnen we daarbij
beroep doen op de buurt. Zo bleek
de nieuwe straatverlichting bij een
aantal bewoners te fel te schijnen.
Dankzij de waardevolle feedback
van de buurt hebben we de intensiteit van de basisverlichting verlaagd
en onderzoeken we volop samen
naar verdere bijsturingen.”
Samen met de buurt

Tom Van Dyck: “We zijn heel blij en
dankbaar dat we de Smart Zone in
een gevarieerde en realistische omgeving als Sint-Andries kunnen testen. De wijk is een miniatuurversie
van de hele stad, met smalle maar
levendige straten, winkels, scholen, musea en geëngageerde buurtbewoners. Op die manier krijgen

Paasmaandag 22 april 14 u.
Paaseieren rapen in Sint-Andries op het Heldenplein
en de groene ruimte tussen de Willem Lepelstraat
en de Prekersstraat.
Voor kinderen van 2 tot 12 jaar
SPEEL MEE MET DE PAASHAAS !
De paashaas heeft jullie hulp nodig!
Kom de paashaas helpen bij zijn zware taak,
word hulp-paashaas en verdien een lekkere zak
paaseieren met de leuke en sportieve opdrachten.

Voor de kinderen van 13 tot 103 jaar
KLIMAATROUTE
Iedereen welkom voor een hapje en een drankje.
Klimaatrobuust Sint-Andries start zijn
3de jaargang op en stelt het
programma 2019 voor.
Een organisatie van stuurgroep Sint-Andries in samenwerking met:

Info: Nico Volckeryck 0496/25 97 45

B.O.T.A.

✁
Ja, ik kom eieren rapen op 22 april 2019 en ik doe mee aan de sportproeven.
Naam en voornaam:
Leeftijd:

Of aantal kinderen gezin:
Adres:

Stop deze strook in de brievenbus van het bewonerslokaal
Willem Lepelstraat 13, ten laatste op 19 april!
Of mail naar: paasfeestsintandries@gmail.com

we een goed beeld van terechte bekommernissen. Zo was er bijvoorbeeld bezorgdheid over wanneer
de automatische verlichting van
het basketbalveld op de Sint-Andriesplaats wel of niet zou schijnen.
Die zal voor alle duidelijkheid niet
werken na 22 uur ‘s avonds én enkel
wanneer er echt basketbal gespeeld
wordt.”
Aandacht voor de privacy

Gert Degreef: “Nachtrust en privacy zijn voor ons dé topprioriteiten.
Alle gegevens over objecten, mensen en bewegingen in de stad die de
sensoren en camera’s verzamelen,
zijn anoniem. Een gespecialiseerd
team houdt dat nauwlettend in de

gaten en garandeert dat alle slimme
toepassingen in de Smart Zone ontwikkeld worden met respect voor
de privacy.”
Zelf nog vragen of opmerkingen
over de Antwerp Smart Zone? Dan
kunt u een mail naar info@antwerpsmartzone.be sturen. Meer
info over alle lopende en geplande projecten kunt u op www.antwerpsmartzone.be lezen.
(Levi Audenaert)

coStA heeft een
ruim cursusaanbod:
www.costa.be

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

Restaurant

Muntstraat 4
2000 Antwerpen

Di tem zat van 12 u. - 22 u.
Zo-ma gesloten
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HISTORISCHE FIGUREN

Laguerre

Volgens de akte van de burgerlijke stand was de echte naam
van Laguerre Hendrik Ferdinand
Quarteer, zoon van Jozef Jan Baptiste, geboren in Schelle, en van
Elisabeth Huyens, wonende in de
Schoytestraat.
Als kleine jongen interesseerde hij zich niet het minst voor de
school en lapte hij het studeren
aan zijn laars. Toen hij zeven jaar
was, overleed zijn vader in de
Boeksteeg. Daarna maakte het gezin droevige jaren mee.
Laguerre woonde in de 4de wijk
in de Sint-Andriesstraat op een
zolderkamer in het huis dat tegen
de kerkmuur gebouwd was. Hij
was meestal gekleed in een lange jas en een geruite broek en hij
droeg een hoge hoed. Boven zijn
mond groeide een puntige snor.
Met zijn wandelstok draaide hij
steeds in het rond.
Voor de straatkinderen die hem
naliepen, haalde hij telkens wat
geld uit zijn jas en dan wierp hij die
muntstukjes voor hun voeten op
de keien. De wijkbewoners zagen
hem in die tijd ook veel te paard.
Op het oude beest reed hij kaarsrecht door de straten.
Niemand wist waar hij het geld
vandaan haalde om het bier en
de wijn te betalen die hij bijzonder graag lustte. Heel de dag door
rookte hij ook dikke sigaren.
Werken zag men Laguerre nooit
doen. Hij haalde wel wat goochel-

toeren uit en voorspelde soms de
toekomst als waarzegger. Omdat
het goochelen hem fel aansprak,
ging hij in de leer bij goochelaar
Courtois. Daarna vertoonde hij
zijn kunsten op de kermissen.
Nu eens verging het hem heel
goed en dan kon je dat merken aan
zijn uiterlijk: een gouden uurwerk,
een speld met een diamant en gelakte laarzen. Dan weer had hij
minder geluk en vertoonde hij zich
in een blauwe kiel.
Voor het aftroggelen van geld
moest hij eens drie maanden gevangenis uitzitten. In 1863 kwam
hij in het gesticht van de Sint-Rochusstraat terecht. Toen hij daar
ontslagen werd, verhuisde hij naar
de Sint-Antoniusstraat. In 1866
werd hij aangehouden, omdat hij
zonder middelen van bestaan zat.
Laguerre overleed op 9 mei 1867.
(Tekst: Sint-Andrieskwartier Herleeft, tekening: G.Schuermans)

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

coStA heeft een ruim cursusaanbod: www.costa.be

03 293 58 94
www.watte.be

machines • gereedschap • ijzerwaren • bevestigingsmateriaal
werfuitrusting • werkkledij • bouw- &renovatiemateriaal • hout
verven • vloer- & muurbekleding • decoratie • spuitapparatuur

in ’t Stad

in Hoboken

dé ijzerwinkel sinds 1883
verf & decoratie 1
Scheldestraat 31-33
2000 Antwerpen

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

café
OCTO
Food and Drinks
Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen
Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat

DE BESTE KWALITEIT THEE’S

KLEINE MARKT 8 ANTWERPEN

EN LEKKERSTE KOFFIE’S
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brengt Dirk een aantal van zijn beste en bekendste songs zoals Fool
youself forever en Building an Empire met veel passie en virtuositeit.
Ook nieuwe nummers uit het album A Boy Named dIRK komen zeker aan bod tijdens de Naakte aap.

Programma
zigeuner- en skamuziek. Het gaat
moeilijk worden om stil te blijven
staan. Verder nog overheerlijke hapjes en coole animatie. Mis het niet!

Conservatorium

Vrijdag 5 april – vrijdag 26 april – dinsdag 30 april – dinsdag 7 mei – zaterdag 11
mei – woensdag 15 mei en vrijdag 7 juni

Studenten Muziek aan het conservatorium en coStA slaan de handen
in elkaar. Dit voorjaar faciliteert
ons huis verschillende concerten
en examens. Het zijn de studenten
zelf die zorgen voor de organisatie
en vooral de muziek. Telkens heel
anders, steeds prachtig. Meer info
op www.cosintandries.be

Op stap met het coStA – Sluis

Zaterdag 6 april – 9 uur – € 12 | € 8
Start ticketverkoop op dinsdag 5 maart
om 10 uur – enkel balieverkoop – max. 2
tickets per persoon

©Guy_Kokken

Orchestre International du Vetex

SPECIALIST ELEKTRISCHE FIETSEN
UW PARTNER IN WOON-WERK VERKEER
• vouwﬁetsen
• snelle e-bike’s
•…

Donderdag 27 juni – 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.

Senne Guns

Senne Guns – Opus 3

Donderdag 6 juni – 20 uur – € 8 | € 10

Jazz Kroegentocht

Marco Solo gaat op reis (4+)

Zondag 2 juni – 15 uur – € 4 | € 6 | € 2

Marco Solo

Op stap met het coStA –
Den Haag

Warme Boekenavond

Na twee gesmaakte popalbums
gaat Senne Guns in zijn eerste solovoorstelling op zoek naar een derde
werk. En dat ziet hij groots. BaanSint-Andries Run
brekend en vernieuwend. ‘Opus 3’
Zondag 26 mei – vanaf 12 uur
Het is de 10de editie van de Sint-An- is een cabaretdebuut waarin pianist
dries Run. De kidsruns, de 5 en de en zanger Senne Guns kleine ver10 km, voor iedereen is er wel een halen vertelt en over grote dromen
mogelijkheid. Ook animatie is filosofeert, terwijl hij tussendoor
voorzien op de Sint-Andriesplaats de muziek én zichzelf fileert. Regie:
zelf en langsheen het parcours van Raf Walschaerts.
de Sint-Andries Run.

Juni

Dit jaar met o.a. Piet Verbist Quartet, Lynn Cassiers & Jozef Dumoulin, Toine Thys met Dervish, Koen
Lieckens and the Hitmachine en
Joachim Badenhorst. Het programma wordt steeds met veel zorg door
Vincent Brijs (BRZZVLL, Namid en
Scoreman) samengesteld.

Zaterdag 15 juni – 9 uur – € 12 | € 8
Kansentarief? Start ticketverkoop op
dinsdag 14 mei om 10 uur. Enkel balieverkoop en max. 2 tickets per persoon.

Mei

Dirk Blanchart

Dit jaar bestaat het coStA 25 jaar en
dat willen we vieren met een feest
voor iedereen! Voor jong en oud zijn
er de spelinstallaties van gerecupereerd materiaal door het gezelschap
Katakrak. Belgische en internationale muzikanten van Rumbaristas
en Orchestre International du Vetex
zorgen voor opbeurende balkan-,

Zaterdag 18 mei – vanaf 15 uur – vrije
bijdrage

Hart & Ziel (open podium voor
muzikanten, dj’s, sympathisanten & een fijn publiek) brengt een
XL-editie rond het thema Hip Hop
in Antwerpen. Je kan deelnemen
aan verschillende workshops zoals
breakdance, graffiti of eigen numDirk Blanchart in Naakte aap
mers maken. Doorlopend zijn er
Vrijdag 17 mei – 20 uur – € 10 | € 14
Dirk Blanchart is rockzanger en gi- toonmomenten van dj’s, live optarist, bekend van de groep Luna tredens, een platenmarktje en nog
Twist. In de jaren 80 scoorden ze veel meer. Als afsluiter is er een
met songs als African Time en Oh open podium & jamsessie!
Oh Oh. Maar hij gaat al 35 jaar mee
als soloartiest en bracht zelfs een Warme Boekenavond
compilatiealbum uit. Nog steeds Donderdag 23 mei – 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.

Fiesta de San Andres:
25 jaar coStA
Katakrak + Rumbaristas &
Orchestre International
du Vetex

Zaterdag 27 april – vanaf 13 uur – gratis,
op de Sint-Andriesplaats

Hart en Ziel

©LievenDirckx

April

Marco Polo was, net als Marco Solo
een beroemde ontdekkingsreiziger. Reis mee met deze charmante
jongleur op een vrolijke reis naar je
fantasie. We gaan naar heel bijzondere landen en ontdekken van alles
over de mensen die er wonen. En
misschien valt er wel een schat te
ontdekken? En dat allemaal zonder
je stoel te moeten verlaten.

Vrijdag 14 juni – 20 uur – gratis

Voor de zevende editie van de Jazz
Kroegentocht gooien cafés uit de
Sint-Andrieswijk én het Schipperskwartier hun deuren open voor top
jazzmuzikanten van lokale bodem.

Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50
www.cosintandries.be
cosintandries@antwerpen.be
Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur
Openingsuren Foyer
Dinsdag tot vriidag
van 10 tot einde activiteiten
Zaterdag
van 9 tot einde activiteiten
Zondag en maandag gesloten
Sluitingsdagen
van 13 april tot en met 22 april
woensdag 1 mei
van 30 mei tot en met 3 juni
van 8 juni tot en met 10 juni

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

Studenten en buurtbewoners delen boeken
en leeservaringen in Café National
Iedereen is welkom!
Heb jij nog boeken die de moeite waard zijn
om te delen? Breng ze even langs en snuister
terwijl ook even in onze boekenschabben.
Misschien vind je er wel een leespareltje!
Lezen is reizen… Lezen is ontspannen…
Lezen is verdwalen… Lezen is zalig…
Zeker bij een lekkere warme drank
in onze knusse leeshoek!
Campus National
Kronenburgstraat 66
2000 Antwerpen

© Frederic Picard
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KINDERBOEKENHOEKJE
Niet recent, maar bij ons in de
winkel een vaste waarde in het
jeugdassortiment: De Edelsteentrilogie van de Duitse auteur Kerstin
Gier. De reeks richt zich voornamelijk op meisjes in
de middelbare
school. Maar
ook ik, die
de middelbare school
inmiddels
lichtjaren
achter mij
heb gelaten,
heb de hele reeks
met veel plezier uitgelezen.

Geleide wandeling: Beeldig Sint-Andries
Op zondag 31 maart om 14 uur organiseert de heemkundige kring
‘Sint-Andrieskwartier Herleeft’ een
tocht langs 17 bekende en ook minder bekende beelden in onze wijk.
De samenkomt gebeurt om 14 uur
aan het beeld van Jacob Jordaens

DANSING
LUNCH & DINNER

op de Oever. Stadsgids Luc Horions
vertelt telkens niet alleen nuttige
maar ook plezierige anekdotes over
de beelden.
Reservatie: 03 234 32 42 of storten
op BE14 7895 6624 4083.
5 euro p/p. Ereleden gratis.

De serie begint met het boek Robijnrood over de 16-jarige Gwen.
Het hoofdpersonage is een heerlijk rolmodel: intelligent met een
scherp gevoel voor humor, een
beetje stoer, maar ook heel menselijk. Sinds de vroege dood van
haar vader woont ze samen met
haar moeder, broer en zus in bij
haar adellijke grootmoeder in
het ouderlijk huis, een statig oud
stadspaleis – inclusief butler en
balzaal – in hartje London. Ook
Gwens tante en haar dochter Charlotte wonen daar.
Maar er is iets vreemds. De familie behoort tot een eeuwenoud
geslacht waarin om de zoveel tijd
iemand geboren wordt met een onvoorspelbaar tijdreisgen. Iedereen
gaat ervan uit dat Gwens nichtje,
Charlotte, het gen heeft geërfd.
M.a.w.: Charlotte zal in haar pubertijd plots en onaangekondigd
beginnen te tijdreizen, niet wetende naar welke plek of tijd. Als voorbereiding heeft zij van jongs af aan
allerhande lessen gekregen: bergen
geschiedenis natuurlijk, schermen,
etiquette, oude dialecten, oude
dansen …
Door die voorkeursbehandeling
is Charlotte een hooghartige jongedame geworden. Geen wonder
dus dat het tussen haar en de spontane flapuit Gwen, allebei 16, totaal
niet botert. Een schok gaat door de
familie, wanneer uiteindelijk niet
Charlotte maar Gwen totaal onverwacht en onvoorbereid tijdens
een schooldag naar een andere tijd
wordt overgeheveld!
Vanaf dan volgt een spannend
en grappig avontuur met o.a. een
aardige geest, een geheim genootschap en een onbetrouwbare
graaf. Het avontuur heeft ook een
romantisch kantje, want Gwen is
niet de enige tijdreiziger. Ook de
knappe Gideon blijkt een tijdreisgendrager te zijn uit een ander oud
geslacht. Het verhaal wervelt tussen het hedendaagse Londen met
typische situaties uit de middelbare school en lang vervlogen tijden
vol bals, koetsen en prachtige hoepeljurken.
Het avontuur gaat verder in het
boek Saffierblauw en eindigt met
het boek Smaragdgroen. Héééél
veel leesplezier dus, van 13 tot 30+!
De Edelsteentrilogie: Robijnrood, Saffierblauw en Smaragdgroen van Kerstin Gier, uitgeverij
Blossom Books, 12,99 euro per deel.
(Sofie van ’t Stad Leest)

VOLDERS
Textiel

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

Kwaliteit aan de beste prijs | Vriendelijke bediening!
kloosterstraat 159
0486 60 04 59

Reeds 3 generaties een huis van vertrouwen waar de klant centraal staat!

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

