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Nationalestraat
Tijdens een druk bijgewoond infomoment
op woensdag 23 november gaf de lokale
overheid in het auditorium van het vergadercentrum De Stroming concrete toelichting over de start en de fasering van de
werken die de Nationalestraat en omgeving te wachten staan en die een jaar
zullen duren.

ring zal sowieso dalen en er zullen zich ook bevoor- ken, maar door dit vooruitzicht heb ik nu wel minradingsproblemen voordoen. Kortom, het wordt der zorgen.”
voor de wijk een moeilijke tijd.

Wijkoverleg
Voetpaden
Het district heeft een hele resem maatregelen genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.
Een van die maatregelen is dat de aannemer ervoor
moet zorgen dat de voetpaden tijdens de werken
toegankelijk blijven, zodat de winkels bereikbaar
blijven. Er werden ook strikte afspraken gemaakt
met de aannemers en de nutsbedrijven, opdat ze
zich aan de timing zouden houden en de werken
gecoördineerd zullen verlopen. Tijdens de voorbereiding van de fasering is er ook druk contact geweest met de buurtbewoners en Unizo om zoveel
mogelijk rekening te houden met de verzuchtingen
van de betrokkenen. Op basis daarvan werden de
plannen hier en daar aangepast.

De sfeer bij het aanwezige publiek, onder wie heel
wat handelaars en bewoners, was vrij gelaten omdat iedereen wel beseft dat de werken aan de drukke winkelstraat en belangrijke verkeersader meer
dan noodzakelijk zijn en dat deze zure appel hoe
dan ook moet worden doorgebeten. Bovendien
starten de werken voor de lokale overheid die verantwoordelijk is voor de heraanleg, op een electoraal ongelukkig tijdstip. Het resultaat zal immers
pas merkbaar zijn lang na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012, want pas op
woensdag 29 mei 2013, als alles tenminste volgens Tramsporen
plan verloopt, zal de Nationalestraat haar nieuwe Tijdens de eerste fase wordt de rijweg vanaf de
look kunnen tonen.
Steenhouwersvest tot aan de Kronenburgstraat, samen met de verouderde riolering en gasleiding
aangepakt en volgt na de grondwerken het aanlegAfgesloten
Dat ondertussen iedereen hieronder zal lijden is gen van nieuwe tramsporen en de creatie van een
duidelijk. Niet alleen de handelaars, bewoners en aangename winkelwandelstaat. Na de heraanleg
lokale politici, maar ook alle gebruikers van het blijft er tweerichtingsverkeer en kunnen trams en
openbaar vervoer en automobilisten die het stads- bussen opnieuw door de straat. De voetpaden worcentrum tijdens die periode willen bereiken. Vooral den breder en aan de straatkant van de Delhaize zal
tijdens de eerste fase van de werken zal de hinder het mogelijk zijn om terrassen aan te vragen. Dat is
erg groot zijn. Vanaf dinsdag 29 mei 2012 tot don- bijzonder goed nieuws voor onder meer het wafelderdag 29 november 2012 zal de Nationalestraat huis Van Hecke: “In februari zei men nog dat er geen
volledig worden afgesloten voor alle verkeer en zul- terrassen kwamen. Maar in de zomer overleef ik op
len bussen en trams niet door de straat rijden. Dit mijn ijsverkoop; niemand wil dan binnen wafels
zal zich laten voelen in de hele wijk, omdat auto's eten. Dit betekende de doodsteek voor mij,” zegt
tijdens die fase van de werken krampachtig hun zaakvoerster Zorica Mitrovic die na een petitie en
weg zullen blijven zoeken door de kleine straatjes met de hulp van Unizo dan toch haar terras mag
van Sint-Andries. De omzet van de plaatselijke ne- houden: “Ik ga ongetwijfeld afzien tijdens de wer-

Maar ondanks een zekere tevredenheid bij Stuurgroep Sint-Andries, omdat er meer bomen komen,
de handelaars op voorhand betrokken en verwittigd werden en omdat de voetpaden niet onnodig
worden opgebroken, zijn er toch handelaars in de
buurt die er niet helemaal gerust in zijn. Ben Hadach Abdemdi van de winkel Couscouscola zette de
winkelvereniging ‘Quartier National’ op, om kort op
de bal te kunnen spelen als er vertragingen zouden
komen. Stuurgroep Sint-Andries volgt de werken
kritisch op. Het district wapent zich dan weer met
een klachtenlijn via het stedelijk wijkoverleg op het
nummer 03 338 39 65
of via wijkoverleg.2000@stad.antwerpen.be
Daar is het de eerlijke intentie om alle klachten op
te vangen en indien mogelijk bij te sturen. De aannemers zullen dus streng geviseerd worden en onder druk worden gezet om de gemaakte afspraken
en vooral de voorziene tijdsduur voor de werken na
te komen.

Pleintjes
Na donderdag 29 november 2012 worden de voetpaden in de Nationalestraat heraangelegd en volgen de vernieuwingswerken aan de Theodoor Van
Rijswijckplaats, de Zwaardstraat, de IJzerenwaag en
het Kopstraatje. Het pleintje aan de Prekerstraat
komt dan als laatste aan de beurt. Het kostenplaatje voor de volledige heraanleg zal 2,3 miljoen euro
bedragen. Volgens de ontwerpster van de heraanleg, Evelyn Adriaenssen, zal het resultaat er mogen
zijn en wordt de Nationalestraat terug de trotse
winkelstraat van weleer. Het gedeelte tussen de
Groenplaats en de Kammenstraat wordt voorlopig
niet aangepakt. (ldl)
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Wijk in het nieuw(s)
Edito

Hier presenteren wij u alweer de laatste Gazet van
Sint-Andries van dit jaar. In deze decembereditie
past een terugblik op het voorbije jaar en bekijken
we ook de plannen voor wat zal komen. En dat is
nogal wat.
Mogen we zeggen dat het een goed jaar was voor
onze wijk? Er zijn heel wat projecten gestart, die al
lang op stapel stonden. De heraanleg van de Sleutelstraat bijvoorbeeld, liet lang op zich wachten,
maar het resultaat mag er zijn. In de andere straten
rond de jeugdherberg wordt nu nog gewerkt om
heel deze buurt als woonerf in te richten en de werken vorderen snel. De jeugdherberg zelf is dit jaar
plechtig geopend en we kijken volop uit naar het
nieuwe Bogaardeplein. Ander goed nieuws is de
heraanleg van het Munthof vanaf januari 2012. Natuurlijk kregen we als bewoners niet alles wat we
vroegen. Ook op het Munthof zullen helaas de bestaande bomen sneuvelen, maar we krijgen nieuwe, meer kwaliteitsvolle exemplaren in de plaats.
Volgend jaar beginnen nog andere, reeds lang aangekondigde belangrijke werken in de wijk: de heraanleg van de Nationalestraat. Op 29 mei 2012
wordt het startsein gegeven voor de aanleg van de
rijweg en zo’n halfjaar later zullen de voetpaden en
de pleintjes aangepakt worden. De werken zullen

de nodige hinder met zich meebrengen, maar hopelijk wordt de buurt er daarna nog gezelliger en
veiliger door. Daarmee komen we aan het thema
dat centraal staat in dit nummer van de gazet, namelijk de mobiliteit in de wijk. Schepen Ludo Van
Campenhout licht in een interview toe wat er zoal
in de Sint-Andrieswijk staat te gebeuren. Dat mobiliteit een van de grootste oorzaken van spanningen
is in onze stad, is geen nieuws. Wie is er al eens niet
bijna van zijn fiets gereden? Of kon als voetganger
maar net een roekeloze automobilist ontwijken? En
aan de andere kant: welke automobilist is zich nog
geen hoedje geschrokken, toen een onbevreesde
fietser zomaar uit het niets opdook? Velen van ons
zijn afwisselend voetganger, fietser of autogebruiker en het lijkt wel alsof we daarbij ook telkens een
andere gedaante aannemen, waarbij de andere
weggebruiker bijna een tegenstander wordt. Meer
hoffelijkheid en een mentaliteitsverandering is natuurlijk de grootste oplossing voor veel problemen
in het verkeer, maar de infrastructuur kan ook in
grote mate bijdragen tot een beter samen-stappen
en -rijden. En daar wordt dus volop aan gewerkt.
Soms leiden maatregelen echter gewoon tot een
verplaatsing van het probleem. Het verkeersarm
maken van de Suikerrui en Oude Korenmarkt, dreigt

al het verkeer naar de Munt- en Augustijnenstraat
te loodsen. Dat zorgt op piekuren voor gefrustreerde automobilisten en veel getoeter en ook voor terechte ergernissen en protest van de bewoners van
deze straten, onder meer via zwarte vlaggen. Dit
krijgt ongetwijfeld een vervolg.
Eind november organiseerde ‘Antwerpen aan
’t woord’ een groot stadsdebat rond mobiliteit. Dat
werd voorafgegaan door verscheidene rondetafelgesprekken over het thema, ook in de Stuurgroep
Sint-Andries. De belangrijkste conclusie was dat
simpelweg de verkeerswet moet gehandhaafd en
gerespecteerd worden. Dan zouden al 80 % van de
incidenten worden vermeden en moet de overheid
niet telkens strenger en repressiever optreden om
erger te voorkomen. Regels zijn er niet om het ons
moeilijk te maken, maar juist om ons allemaal te
beschermen en het samenleven van veel en verschillende mensen op een beperkte oppervlakte
mogelijk te maken. Vanzelfsprekend moet het
openbaar vervoer een vlot en toegankelijk alternatief voor de auto kunnen bieden. Laat ons tot slot
een erg positieve verandering aanstippen: de komst
van de vélo-fietsen, met verschillende depots in onze wijk, is een groot succes. Hebt u al een vélokaartje?
Ann en Nico

Wijkbudgetten voor Sint-Andries
Woont u in de wijk SintAndries? Bent u 18 jaar of
ouder? Heeft u een goed
idee om het leven in uw
buurt te verbeteren? Dien
dan een project in en
maak kans op een wijkbudget.

Ideeën kunnen ingediend worden tot 1 februari
2012 via www.districtantwerpen.be of via een inschrijvingsformulier, op te halen in het districtshuis.
Uw voorstel dient gesteund te worden door vier andere meerderjarige wijkbewoners. Aan de projectaanvraag koppelt u een actieplan waarin u beschrijft welke acties u gaat ondernemen en wat de
kost daarvan zal zijn.
Het district Antwerpen bekijkt of de ideeën haalbaar zijn. Per wijk voorziet het district 15 000 euro
met een maximumgrens van 5000 euro per project.
Grote ingrepen in het straatbeeld zijn dus niet mo-

gelijk. Na deze eerste selectieronde door het district, maken de projectindieners promotie voor hun
project. Het district maakt een folder waarin alle
geselecteerde ideeën uit de wijk worden voorgesteld. Of een idee het uiteindelijk haalt, hangt af
van de andere buurtbewoners. Tijdens een stembeurs kiezen buurtbewoners vanaf 10 jaar uit de
verschillende projectvoorstellen. De uitslag van de
stemming bepaalt welke ideeën in aanmerking komen voor een toelage, het wijkbudget.
De indieners van de winnende ideeën bekijken samen met het district de uitvoering en de kostenra-

ming van hun projecten. In de loop van 2012 worden
de projecten uitgevoerd. Het is de derde keer dat
het district een budget voorziet voor projecten van
bewoners. Ook andere wijken kunnen dit jaar projecten indienen.
De voorbije jaren werden al uiteenlopende ideeën
van bewoners gerealiseerd: een buurthuis, een tijdelijke kinderboerderij op Linkeroever, een gedenksteen op het Kiel, een kookboekje met favoriete gerechten uit de buurt in Antwerpen Noord, de aankoop van fluovestjes voor een school op ‘den Dam’, …
Barbara Martens

Lessius renoveert pand in de Kronenburgstraat Pagadder: 56 extra plaatsen
Lessius Antwerpen zorgt
voor een nieuwe bestemming aan een pand in de
Kronenburgstraat (tegenover het Instituut voor
Tropische Geneeskunde).
In maart 2013 zouden de
grootschalige verbouwingswerken klaar moeten zijn en kunnen de 24
studentenkamers, conciërgewoning, 25 bureauruimtes en een polyvalente
ruimte in gebruik genomen worden.

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van
de Stuurgroep Sint-Andries met bijdragen
van de wijkbewoners. Met deze gazet wil de
redactie de Sint-Andriezenaren op de hoogte
houden van wat er zoal in de wijk reilt en
zeilt. De Gazet wordt financieel gesteund
door de middenstand en met de steun van
het District Antwerpen.
Redactie en medewerkers: Ann Mares, Paul
Struyf, Jos Thijs, Ilse Van Mol, Nico Volckeryck,
Leo De Ley, Barbara Martens, Femke van der
Zalm, Robert van de Vorst.
Foto’s: Jos Thijs, Leo De Ley, René Timmermans, Paul Struyf, Johan Thielens.
Lay-out: Peter Cuypers, www.Anthologie.be

Het gebouw krijgt een grondige metamorfose. Een deel van de ruimte wordt
opgeofferd voor een binnenstraat. Deze
ingreep beperkt de hinder en eventuele
overlast voor het voetpad en de straat
tot een minimum. De inwonende conciërge zal bovendien dag en nacht een
oogje in het zeil houden.
In de polyvalente ruimte achteraan worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. In de blokperiode wordt de zaal
omgevormd tot gezamenlijke studeerruimte. Aan de start van het academiejaar kunnen de nieuwe studenten zich in
deze ruimte komen inschrijven aan de
hogeschool. Af en toe zullen er ook
sportlessen of culturele bijeenkomsten
doorgaan. De zaal staat bovendien ook
ter beschikking voor buurtactiviteiten.
Lessius Antwerpen gaat bij dit nieuwe
project resoluut voor sociaal engagement. Naar analogie met het Dondeyne-

huis in Leuven zal een zestal residerende
kotstudenten zich een jaar lang sociaal
engageren. Het is de bedoeling dat de
studenten zich inzetten voor maatschappelijk relevante initiatieven en ondersteuning bieden bij sociaal getinte
activiteiten. Een kleinschalige start die
kan evalueren naar een grotere betrokkenheid van studenten in de wijk.
Lessius Antwerpen nodigt alle bewoners
van de wijk Sint-Andries van harte uit op
de bewonersvergadering van 13 januari
2012 om 17.30 in de Kronenburgstraat 6266. De architecten en de aannemer zullen meer uitleg geven bij de geplande
werken. De voorstelling wordt gegeven
in het pand zelf dat voorlopig weinig
comfort heeft. We zullen zorgen voor
kleine verwarmingselementjes en een
warm drankje. Ook de maquette van onze nieuwe ‘campus Kronenburg’ is te bezichtigen. Graag tot dan!

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in coStA op:
woensdagen 25 januari 2012, 29 februari, 28
maart 20 u. In december is er geen Stuurgroep.
Vooraf, om 19 u, is er nog de vergadering van
Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

Kinderdagverblijf ‘De Pagadder,’
Lange Riddersstraat 52 heeft momenteel een capaciteit om 70 peuters op te vangen. Voor een periode van 3 jaar worden er 56 opvangplaatsen bij gecreëerd.
Daarom worden er aan de achterzijde, Kloosterstraat 37-49, een 12tal container-units van telkens 2
bouwlagen opgetrokken. Kostprijs: 800 000 euro.
Het geheel wordt mooi omkaderd.
Er komt binnenin alvast een groen
grasveldje met eromheen een lui-

fel. Die luifel loopt door naar ‘De
Pagadder’, want de toegang blijft
via de Riddersstraat, niet via de
Kloosterstraat. Er komen nieuwe
omheiningen. De stalen containers krijgen een terracottaverflaag.
Op 3 plaatsen in de stad Antwerpen worden nieuwe kinderdagverblijven gebouwd. Binnen 3 jaar zullen deze samen een extracapaciteit van 485 opvangplaatsen realiseren en kunnen de tijdelijke opvangplaatsen verdwijnen.

Adverteer in
Gazet van Sint-Andries

Werk mee
aan de Gazet van Sint-Andries

Contacteer Ilse Van Mol
Gsm 0496 55 76 05 | Tel. 03 288 62 69
kurt.beckers@telenet.be
4 advertenties (1 jaar): klein = 120 euro, middelgroot = 195 euro, groot = 300 euro. achterpagina en speciale maten, vraag info aan Ilse.
Verschijnt om de drie maanden: maart, juni,
september en december.

De volgende krant nr. 76 verschijnt in maart
2012. Artikels en aankondigingen binnensturen voor 1 maart bij:
paul_struyf@skynet.be
Verenigingen die hun activiteiten van april,
mei en juni willen aankondigen, kunnen die
sturen naar:
paul_struyf@skynet.be
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Gemengd verkeer is ideaal
Schepen Ludo Van Campenhout over de toekomstige mobiliteit in Sint-Andries
Rekening met elkaar houden, het verkeer zoveel mogelijk mengen en het juiste vervoermiddel voor het juiste
doeleinde gebruiken, dat zijn de algemene adviezen van schepen voor mobiliteit Ludo van Campenhout. De
vele werkzaamheden, plannen en tot op heden onopgeloste problemen rondom de mobiliteit in Antwerpen
waren de aanleiding voor een uitgebreid vraaggesprek met de schepen. Wat gaat er gebeuren met de Nationalestraat? Wordt de Kammenstraat volledig autovrij? Is de oplossing van de ene straat niet problematisch
voor de andere straat? Praktische vragen waarmee ook de inwoners van Sint-Andries regelmatig worden
geconfronteerd.
Wat is in uw ogen het belangrijkste dat u de
afgelopen jaren heeft verwezenlijkt op het vlak
van mobiliteit in het algemeen?
Ludo Van Campenhout: We zijn al een tijdje bezig met het
kaderen van mobiliteit binnen de WCP's, de wijkcirculatieplannen. Van elke grotere wijk wordt er een wijkcirculatieplan gemaakt om het overzicht te behouden en de mobiliteit in zijn geheel te bekijken. Een ingreep of heraanleg op
één plaats heeft immers gevolgen voor andere straten.
Daarom is het belangrijk dat je niet ad hoc een straat gaat
heraanleggen, maar rekening houdt met het gehele plaatje. Er is momenteel een wijkcirculatieplan voor heel de binnenstad, waarvan de uitgangspunten vastliggen. Dat WCP
is nagenoeg goedgekeurd. De ingrepen die nu worden gedaan, zijn gebaseerd op die uitgangspunten.
Hoe verloopt het verkeer in Sint-Andries?
Lokaal bestemmingsverkeer is niet zo problematisch in
Sint-Andries, omdat het vooral kleine straten zijn. Buiten
mensen die een parkeerplaats zoeken in de buurt van de
Nationalestraat en zo een blokje rond rijden, is er hier vrij
weinig verkeer. Het verkeer dat er is, verloopt meestal traag
en rustig en veroorzaakt geen grote problemen.
Ik heb gelezen dat er plannen waren om de Nationalestraat autovrij te maken.
Het klopt dat er meermaals in de pers is verschenen dat de
Nationalestraat autovrij zou worden, maar dat is nooit zo
gezegd. De Nationalestraat is een belangrijke verbinding
tussen het zuid en het centrum, zowel voor voetgangers en
fietsers, als commercieel. Daarom gaan we de Nationalestraat heraanleggen, waarbij er vooral gefocust wordt op
de voetganger en de fietser. We bekijken of er een gedeelte
eenrichtingsverkeer zou kunnen worden, met name het gedeelte aansluitend op de Groenplaats. We moeten een afweging maken tussen het bereikbaar blijven van parkeerplaatsen en het winnen in de breedte. Gemengd verkeer is
het meest ideaal. We moeten met elkaar rekening houden.
We leven immers in een bestaande stad waarvan we niet
zomaar even de gevels kunnen veranderen. Eenrichtingsverkeer in de Nationalestraat zou een goede oplossing zijn
die ook binnen het geheel van het wijkcirculatieplan past.
Wél volledig autovrij wordt de Suikerrui. Daarbij is het belangrijk dat er venstertijden worden gemaakt voor bewoners die afhankelijk zijn van hun auto en voor handelaren
die moeten laden en lossen. Daarbuiten krijgen alle bewoners die er wonen en hun auto in een garage hebben staan,
een badge. Niet alleen de mensen die op de Suikerrui en
Oude Koornmarkt wonen, maar ook de mensen in de Grote
Pieter Potstraat of in de Hoogstraat. Er zijn ook speciale oplossingen voorzien voor gehandicapte bewoners. Dat is ook
het voordeel van de palen die nu naar boven en beneden
kunnen. We kunnen veel flexibeler zijn.
Een autovrije Suikerrui heeft ertoe geleid dat het
verkeer via de Muntstraat, de Oever of de Augustijnenstraat gaat rijden, zodat het probleem zich
verplaatst. Bewoners van die straten hebben
daarover al eerder geklaagd. Is die kwestie inmiddels opgelost?
In het algemeen gaan we ervan uit dat door de werken die
plaatsvinden, de verkeersstroom zal verminderen en er
geen problemen in omringende straten zullen ontstaan. Er
zal circulatie langs het noorden en zuiden komen. Er worden ook ingrepen gedaan ter hoogte van de Meirbrug, zodat men niet enkel een straat verder inrijdt en de volgende
straat gaat belasten, maar men een heel ander circulatiepatroon krijgt. Er komt een meer geregeld patroon in plaats
van een verplaatsing van de problemen.

werkzaamheden worden aangekondigd, lezen mensen er wel eens
over, omdat het op dat
ogenblik niet voor hen
van belang is. Wanneer
ze dan geconfronteerd
worden met de heraanleg, is het even aanpasIs er al meer bekend over het eventueel autovrij
sen. Er zal altijd overlast zijn. Maar we doen het maximale
maken van de Kammenstraat?
We zitten nog steeds met het conflict in de Kammenstraat, aan communicatie en we proberen ook zoveel mogelijk af
omdat je daar enerzijds een succesvolle winkelstraat hebt te stemmen op de termijnen van de winkeliers.
en anderzijds een straat die ook een passage is voor redelijk wat verkeer. Tijdens vakanties en speciale gelegenheden Wat is uw mening over een mogelijke tram op de
zorgen we ervoor dat de straat autovrij is. Daar is namelijk Scheldekaaien?
een grote vraag naar van de winkeliers, maar ook vanwege Er is nog discussie over een tram op de Scheldekaaien. In
het praktische gebruik. Er zijn namelijk dusdanig veel voet- principe komt er een tram, zij het wel dat die een te grote
gangers, dat ze bijna op straat lopen. Het fietsverkeer in snede maakt door de kaaien, letterlijk en figuurlijk. We zijn
beide richtingen plús de auto is dan te veel. Het is de be- aan het bekijken of we de tram bovenleidingsloos kunnen
doeling dat er bij de heraanleg nog een verbinding komt, laten rijden, zoals in Bordeaux. Het zou wel een toegevoegeen doorsnee, zodat de Kammenstraat meer en meer auto- de waarde zijn. Maar mensen hebben soms ten onrechte
vrij kan worden, wellicht zelfs volledig autovrij. Een beetje schrik van de tram.
het idee van de Meir. Die twee zaken gaan samen: je kunt Onze totaalvisie is dat alles binnen de Leien en de Kaaien zo
moeilijk in het verkeer knippen zonder dat je alternatieve autovrij mogelijk is. Daarbij willen we meer trams en minder bussen laten rijden, omdat de tram veel efficiënter is.
wegen aanbiedt.
We willen de frequentie van de tram dan ook opvoeren. De
afstand tussen de haltes onderling is vrij klein, dus daar
Vreest u niet dat winkels en bedrijven commerciële
hoeven we niet veel aan te veranderen. Mochten er haltes
hinder ondervinden als gevolg van het heraanlegtoegevoegd worden, dan zou de tram daardoor ook trager
gen van de straten? Winkeliers van de Leien op het
worden. Maar onze ambitie is wel om meer trams te laten
Zuid ondervinden nu nog altijd de gevolgen van de
rijden.
heraanleg van een aantal jaar geleden...
Niet overal waar er sprake is van een verkeerstechnische ingreep, is er ook sprake van een heraanleg. Bijvoorbeeld Ook meer faciliteiten voor fietsers?
rondom de Meir worden er een aantal straten afgesloten, We sporen mensen aan meer de fiets te gebruiken. Conomdat daar problemen zijn. Dat kan vaak door een vaste form de afspraken leggen we als stad honderd vierkante kipaal, verdwijnpaal of een verkeersbord te plaatsen. Een her- lometer fietspaden aan. We zitten nu al aan 96. Wel is het
aanleg is in veel gevallen niet nodig. Wél worden de Suiker- in de binnenstad niet altijd wenselijk of noodzakelijk om
rui, Oude Koornmarkt en Nationalestraat heraangelegd. fietspaden aan te leggen. Bij een heraanleg houden we er
Om problemen met winkeliers zoveel mogelijk te vermij- wel rekening mee dat op de locatie van de tramsporen het
den proberen we de regie samen met Vlaanderen te doen, materiaal ook geschikt moet zijn voor gemengd verkeer,
precies om te voorkomen dat het te traag verloopt en dat dus ook voor de fietser.
men te weinig rekening houdt met de lokale noden. We Bovendien is in de zone 30 de fietser ook veilig, zodat je
proberen de heraanlegperiode zo kort mogelijk te houden geen verkeerslichten en fietspaden nodig hebt. Die nemen
en op de ondernemers af te stemmen. Zo verloopt de her- immers ook veel ruimte in en die ruimte zou, bijvoorbeeld
aanleg van de Suikerrui in drie fasen. De eerste fase, die in de Nationalestraat, gebruikt kunnen worden voor meer
trouwens al afgelopen is, was het plaatsen van een aantal voetpaden en een goede rijbaan. Fietsers mengen zich goed
leidingen. De tweede fase is aangevangen op het moment met het autoverkeer.
dat men de terrassen niet meer gebruikte, zodat handelaars minimale overlast hebben. Ook zorgen we ervoor dat In hoeverre wordt er rekening gehouden met
de handelspanden altijd bereikbaar blijven door onder an- blinden en invaliden in het verkeer?
dere tijdelijke bruggen. De heraanleg wordt kortstondig De nieuwe verkeerslichten houden sowieso rekening met
stilgelegd in december vanwege de kerstmarkt. Vervolgens blinden. Er zijn nog wel oude verkeerslichten in de stad,
hervatten we de heraanleg in januari en proberen we de maar in de buurt van scholen voor blinden zijn alle lichten
prioritair vervangen. Daar plaatst men niet alleen de ratels
werken dan zo snel mogelijk af te ronden.
op de lichten, maar past men ook de vloer aan.
Bovendien maken we dat steeds meer overbodig door verToch wordt er soms geklaagd over een slechte
keerslichten te schrappen. We hebben een eigen adviescommunicatie, vooral door ondernemers. Uit een
dienst die bij alle projecten naar de integrale toegankelijkenquête van Voka bijkt dat de helft van de onderheid kijkt. Of we nu een park aanleggen of een straat, we
nemers in Antwerpen niet op de hoogte is van het
houden altijd rekening met rolstoelgebruikers en blinden.
mobiliteitsbeleid en dat meer dan 32 procent spijt
heeft zich in Antwerpen te hebben gevestigd. Vindt
Wat is de belangrijkste boodschap die u met uw
u dat u met uw plannen genoeg rekening houdt
mobiliteitsbeleid wil uitdragen?
met alle betrokkenen en hen daarvan voldoende
Belangrijk is dat we ondanks het promoten van de fiets en
op de hoogte stelt?
Absoluut, maar het hangt ook af van de verwachtingspa- het openbaar vervoer de auto niet wegpesten. We sporen
tronen. In andere steden is het mobiliteitsbeleid veel min- mensen aan het juiste vervoermiddel te gebruiken voor het
der, zoals bijvoorbeeld in Brussel of Amsterdam. Als je ver- juiste doel. Wie bijvoorbeeld gaat winkelen en grote waren
wacht overal binnen tien minuten te kunnen zijn, dan kun moet versjouwen, kan gewoon de auto nemen. Die komt
juist minder in de file te staan vanwege het gemengd verje wel eens gefrustreerd raken.
We communiceren goed met de belanghebbenden. We keer. En zo willen we een positief verhaal uitdragen rondom
hebben stedelijk wijkoverleg. Het district voert ook veel mobiliteit. We willen geen auto's wegpesten, het parkeren
communicatie. Wel is het zo dat een werf altijd overlast ver- duurder maken of de wagen beboeten, maar we stimuleren
oorzaakt. Een bepaald moment wordt de straat afgesloten. wel alternatieve oplossingen. Dat schept ook weer ruimte
Zo kon ik zelf bijvoorbeeld een paar weken geleden niet voor de wagen als je hem nodig hebt. Het is dus ook een
door de Suikerrui rijden. Dat heeft er dan meer te maken positief verhaal voor de auto.
Robert van de Vorst,
dat je op dat moment vergeten bent dat dit vooraf is aanstudent master in de journalistiek aan Lessius
gekondigd, dan wel met slechte communicatie. Wanneer
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Iedereen op de fiets
Leren fietsen in Sint-Andries en de verkeersveiligheid in Antwerpen
Het lijkt allemaal zo
vanzelfsprekend. Je pakt je
fiets, je stapt op en rijdt
vervolgens met de wind in
je haren tussen alle auto’s
door in korte tijd naar je
bestemming. Dat is echter
niet voor iedereen het
geval. Sommige mensen
hebben nog nooit van hun
leven op een fiets gezeten
en anderen zijn het
verleerd. De Fietsersbond
van Vlaanderen organiseert in samenwerking
met de Fietsschool Antwerpen verschillende
fietscursussen, onder
andere in Sint-Andries, om
meer mensen op de fiets
te krijgen.

Antwerpen profileert zich als een fietsstad. Daarvan
getuigen de vele initiatieven zoals het gele en rode
fietsenplan. Maar is Antwerpen wel zo fietsvriendelijk? En weten wij nog wel hoe te fietsen en welke
de regels zijn? En wat als je nog niet weet hoe te
fietsen of bang bent in het drukke verkeer?
Anuschka De Coster is vertegenwoordigster van de
Fietsersbond. Zij vertelt over de doelstellingen van
de Fietsersbond, het initiatief van de Fietsschool en
de verkeersveiligheid in Antwerpen.
De Fietsersbond is een belangenvereniging voor de
fietsers. Zij pleiten voor meer fietsers en dat mensen vaker de fiets nemen om zich te kunnen verplaatsen. Hiernaast zetten zij zich in voor educatie
en een aangenamere manier van fietsen, waaronder betere fietspaden.
Wat zijn de doelstellingen van de Fietsersbond?
Wij willen de mensen ervan overtuigen om meer te
gaan fietsen en te laten zien dat fietsen aangenaam is. Een apart fietspad is leuker om op te fietsen dan op een drukke straat waar zo'n heel smal
moordstrookje langs loopt. Veiligheid is dan ook
wel een aandachtspunt, maar het aangename is
even belangrijk. Het leuk vinden om te fietsen staat
voorop!
Het initiatief is om meer mensen op de fiets te krijgen. De Fietsschool Antwerpen organiseert fietscursussen in de wijk voor fietsers van verschillende niveaus. De lessen vinden plaats op de Sint-Andriesplaats. Afhankelijk van de vaardigheden die je al bezit, worden er verschillende modules aangeboden
waar je je afzonderlijk voor kunt inschrijven. Hierbij
ligt de focus op het leren fietsen, het blijven fietsen,
alles over fietsen en het fietsen in de stad. Er worden verschillende fietsvaardigheden bijgebracht,
maar daarnaast wordt er ook aandacht besteed
aan het morele gedrag van de fietser en andere
weggebruikers in het verkeer.
Wat vindt u van het project, zoals het hier in SintAndries door de Fietsschool wordt uitgevoerd?
Dit project zorgt ervoor dat meer mensen gaan fiet-

Naam: Anuschka De Coster
Functie: Coördinator preventie en educatie
Haar voornaamste taken zijn het ontwikkelen, plannen en
uitvoeren van preventiecursussen en educatieve projecten
rond verkeer en mobiliteit en promotie en communicatie met
de onderwijswereld, de organisaties, bedrijven en overheden.

sen, dus dat kunnen wij alleen maar toejuichen.
Hier leren mensen vanaf het begin hoe te fietsen.
Het vergroot de autonomie van de bewoners en
geeft ze meer vrijheid. Zo zijn ze niet meer zo afhankelijk van het openbaar vervoer of van de auto, die
door de vele wegomleggingen de stad toch niet
goed doorkomt. Het bespaart veel tijd en is nog beter ook voor het milieu en je eigen gezondheid. Aan
het einde van de cursus kunnen de fietsers vol zelfvertrouwen de stad trotseren op hun stalen ros.
Hoe staat het met de verkeersveiligheid in Antwerpen voor fietsers?
Eerlijk gezegd vind ik dat ze de jongste jaren heel
sterk aan het verbeteren is. Er wordt werk gemaakt
van fietspaden in Antwerpen. Er komen betere
fietspaden met asfalt en drempels worden weggehaald. Het gaat dus de goede kant op. Maar fietsveiligheid is niet alleen de fietsinfrastructuur, het
heeft ook veel te maken met het gedrag van mensen. Er worden campagnes gehouden rondom dit
onderwerp, maar het kan altijd beter! Het rijgedrag
van fietsers is één punt, maar ook autobestuurders
moeten met fietsers om kunnen gaan. Het is een
mes dat aan twee kanten snijdt. Tijdens de cursus
leren fietsers onder andere dat het belangrijk is om
’s nachts verlicht te fietsen en om verkeersregels te
respecteren als fietser. Anderzijds is het voor automobilisten belangrijk dat wij ze erop wijzen ook de
rechten van de fietser te respecteren. Campagnematig denk ik dat er in Antwerpen nog wat kan gebeuren. We kunnen er een perfecte fietsstad van

maken, dan nog blijven we allemaal mensen. Dus
we zullen aan ons gedrag op de weg moeten werken.
Niet alleen fietsers hebben verkeerslessen nodig?
Het gaat eigenlijk om de algemene verkeersveiligheid. Het gaat niet alleen om de fietser, maar ook
over het respect voor voetgangers. Dat wordt af en
toe vergeten. We moeten op verschillende niveaus
werken. Alle partijen kunnen hier nog wat van leren, zowel fietsers, voetgangers als automobilisten.
Het mooiste zou zijn als iedereen de verkeersregels
zou kennen en met respect ervoor met elkaar zou
omgaan in het verkeer. Dat zou ook mogelijke angsten van sommige weggebruikers kunnen wegnemen. De Fietsschool werkt eraan om samen met de
deelnemers die doelstellingen te bereiken en hopelijk gaan uiteindelijk meer mensen op de fiets.
Femke van der Zalm,
studente master in de journalistiek aan Lessius

Inschrijven en meer info
over de Fietsschool
Buurtsport Antwerpen
Fietsschool
Parkloods - Damplein 31
2060 Antwerpen
Tel. 03 270 31 30
fietsschool.buurtsport@stad.antwerpen.be

Heraanleg omgeving jeugdherberg
In juni 2011 startte de heraanleg van de straten
rond de jeugdherberg. De Sleutelstraat, Sint – Antoniusstraat, Happaertstraat, Bogaardestraat en
het Bogaardeplein worden daarbij van gevel tot
gevel heraangelegd en krijgen een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het district ook de huisaansluitingen vernieuwt.
Met de heraanleg worden de straten rond de
jeugdherberg omgevormd tot woonerf. In een
woonerf mag een voetganger zich vrij over de
ganse breedte van de straat bewegen, is de snelheid voor voertuigen beperkt tot 20 km/u en mag
parkeren enkel op de daarvoor voorziene plaatsen.

De werken aan de Sleutelstraat en de Sint – Antoniusstraat zijn ondertussen al afgerond. Momenteel werkt de aannemer volop aan de vernieuwing van de riolering in de Happaertstraat en Bogaardestraat. Deze werken rondt hij af tegen
Kerstmis. De aannemer werkt niet van 26 december 2011 tot 8 januari 2012. Op maandag 9 januari begint hij met het bestraten van de Happaertstraat en Bogaardestraat en het opbreken van
het Bogaardeplein.

Barbara Martens

Geen fitnessabonnement meer nodig
Wijkverpleging
Sint-Andries kiest
bewust voor de fiets

Josee Wyns en Gert Leysen van Wijkverpleging SintAndries vzw zweren voor hun patiëntenronde al vele jaren bij de fiets. “De fiets is niet alleen veel milieuvriendelijker dan de auto, je komt ook een pak
minder gestresseerd bij je patiënten aan.”
Josee Wyns, die lid is van de Raad van Beheer van

Wijkverpleging Sint-Andries vzw, werkte van 1978
tot 2004 als wijkverpleegster. “Ik heb van dag één
mijn patiëntenronde per fiets gedaan. Wijkverpleging Sint-Andries vzw behoort tot geen enkele zuil
en moet zijn werking met beperkte middelen zien
te klaren. Om die reden is het niet mogelijk om auto’s aan te kopen en te onderhouden. De
fiets is trouwens veel milieuvriendelijker
en je geraakt met de fiets ook veel vlotter
bij je patiënten. Bovendien kom je veel
minder gestresseerd bij hen aan. Op de
fiets heb je immers tijd om even afstand te
nemen. Dat je af en toe een nat pak hebt,
neem je er gewoon bij. Of ik veel fietsen
versleten heb? Eigenlijk niet. Ik ben in de
loop van de jaren wel enkele fietsen kwijtgeraakt. Tot voor kort waren er amper degelijke fietsenstallingen. “Gelukkig is dat
nu al flink verbeterd,” vertelt Josee. “Dat de
mensen me met mijn rugzak door de wijk
zagen fietsen, zorgde ermee voor dat het
contact met de patiënten heel vlot verliep.
We kunnen alleen maar toejuichen dat er
vandaag meer en meer aandacht voor de
fietsers is en dat er beter nagedacht wordt
over het gebruik van de auto.”

Bibbergeld
Ook Gert Leysen is helemaal voor de fiets gewonnen. “Vóór ik in 2003 in Sint-Andries ben komen
werken, was ik in Borgerhout als thuisverpleger aan
de slag. Daar gebruikte ik voor mijn patiëntenronde
wel de auto. Nu doe ik dagelijks ongeveer 25 patiënten, goed voor ongeveer 10 km fietsen per dag. Ik
heb voor mijn gezondheid dan ook geen fitnessabonnement meer nodig,” lacht Gert. “Ik was al een
overtuigd fietser, maar ik heb tijdens mijn werk in
Sint-Andries de waarde van het fietsen nog meer leren appreciëren. Vooral straten met éénrichtingsverkeer zijn een waar plezier voor fietsers. In de Nationalestraat betaal je als fietser dan weer bibbergeld. In het algemeen vind ik dat automobilisten te
weinig respect voor fietsers en voetgangers hebben. Automobilisten leven volgens mij dan ook in
een soort van subwereld en zijn tijdens hun verplaatsing, in tegenstelling tot fietsers, eigenlijk voor
een groot stuk afgesloten van de omgeving. Het is
uiteraard positief dat de fiets vandaag aan een revival bezig is. Minder positief vind ik dat stad en overheid met het promoten van de fiets willen scoren,
terwijl wij daarvoor in alle stilte al meer dan dertig
jaar inspanningen doen. Daar had best wat meer
appreciatie voor mogen zijn.”
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Stadsgesprek: mijn mobiliteit…

Een stadsgesprek legt
toekomst Antwerpse
mobiliteit bloot.

Antwerpen heeft nood aan een autoluwe inrichting met wijk- en randparkings zodat er
meer ruimte komt voor groen, spel en sport.
Dat is één van de voorstellen die de deelnemers aan het grote stadsgesprek op
19 november jl. uitkozen ter verbetering
van de mobiliteit.
Meer dan 2500 Antwerpenaren formuleerden de voorbije acht maanden voorstellen
voor een betere mobiliteit in Antwerpen. Ook de
Stuurgroep Sint-Andries werd afgelopen september
via een rondetafelgesprek bevraagd. Twintig voorstellen werden voorgelegd aan de tweehonderd
deelnemers van het stadsgesprek.

info@antwerpenaantwoord.be
www.antwerpenaantwoord.be

Eén ticket
Het openbaar vervoer in de stad moet beter georganiseerd worden. Zo zou één enkele kaart toegang
moeten kunnen geven tot De Lijn, de NMBS, het
fietsennetwerk Velo, taxi’s, cambiowagens, … zodat
je vlot en voordelig van het ene systeem naar het
andere kunt overstappen. Om dit mogelijk te maken moet er in de Antwerpse regio één groot transparant en autonoom mobiliteitsbedrijf komen.

Autoluwe stad
De Antwerpenaren kozen verder voor een autoluwe
inrichting met wijk- en randparkings, zodat er meer
ruimte komt voor groen, spel en sport. Kinderen
zouden zelfstandig en veilig op school moeten geraken. Ook het comfort en de dienstregeling van

het openbaar vervoer kan beter en het net moet
verder uitgebreid worden. Het openbaar vervoer
moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. In elke
wijk moet een groot aanbod aan winkels en horeca
aanwezig zijn, zodat alle voorzieningen op wandelafstand liggen.

Wederzijds respect
Veel deelnemers vonden tot slot dat meer wederzijds respect tussen de verschillende weggebruikers
de mobiliteit en het leven in de stad zouden kunnen
verbeteren. Om dat te bereiken, zou er een sensibiliseringscampagne rond het Antwerps Handje georganiseerd kunnen worden, gekoppeld aan een
streng handhavingsbeleid.

Vervolg
Organisator ‘Antwerpen aan’t woord’ ijvert voor een
betere samenwerking tussen stad, bestuur, middenveld en burgers op het vlak van mobiliteit. ‘Antwerpen aan 't woord’ gaat alle voorstellen in een
aanbevelingsnota gieten voor iedereen die werkt
rond mobiliteit. Ook alle politieke partijen zullen de
aanbevelingen ontvangen. De stad werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan voor de mobiliteit in
de stad. Het is hét moment om die samenwerking
op gang te trekken.
Antwerpen aan’t woord
Gasstraat 12, 2060 Antwerpen
Telefoon: 0473 865 503
www.antwerpenaantwoord.be

Heraanleg Munthof van start
In mei 2011 keurde het college het definitieve ontwerp van het Munthof
goed. Ondertussen staat de aannemer van de stad klaar om in januari de
werken aan te vatten.

© TV Cluster Landscape / ARA

Ontwerp Munthof
Het ontwerp voor het Munthof is het resultaat van
het ontwikkelingsplan. Dit werd in de periode
2009-2010 in overleg met de buurt opgesteld. Het
centrale deel van het Munthof wordt
een volwaardige publieke ruimte
met aan de randen nieuwe tuintjes
voor de aangrenzende woningen.
Het wordt een groen plein dat als
buurtpark zal dienstdoen. Ook komen er twee nieuwe hoekgebouwen
die de huidige gebouwen afwerken.
In het plan zijn ook speeltoestellen
en een plekje voor ‘de Munt’, een
schenking van de Koning Boudewijnstichting aan de buurt, voorzien.

Start werken
Op 16 januari start de aannemer met
de heraanleg van het plein. In een
eerste fase worden de bomen verwijderd en wordt het plein afgegraven.
Aansluitend zal de archeologische
dienst van de stad gedurende een
drietal weken de sporen van 500 jaar

DE ANTIEKSTRAAT VAN ANTWERPEN–LA RUE DES ANTIQUAIRES D’ANVERS
THE PLACE TO BE FOR ANTIQUES – DIE ANTIEKSTRASSE ANTWERPENS

bouwen op het plein onderzoeken. Hierna brengt
de aannemer de verharding aan en bouwt hij de
nieuwe muren voor de tuintjes op. Tenslotte wordt
het groen aangelegd en wordt het straatmeubilair
geplaatst. Het einde van de werken is voorzien tegen de zomer van 2012.

Graffiti
Met de start van de werken verdwijnt ook de gedoogzone voor graffiti op het Munthof. Er zijn wel
plannen om op het Munthof iets te behouden dat
refereert naar de vroegere gedoogzone.

Archeologisch onderzoek
In het verleden was het Munthof al tweemaal onderwerp van archeologisch onderzoek. Daaruit is
gebleken dat op de site sporen van 500 jaar bouwen te vinden zijn. Het archeologisch onderzoek
stelt tot doel de bouwgeschiedenis van het Munthof in kaart te brengen. De Antwerpse Munt nam
eind 15de eeuw haar intrek in bestaande gebouwen
ter hoogte van het huidige Munthof. In de 16de
eeuw kreeg de Munt een geheel nieuw bouwcomplex. De verwachting is dat hiervan resten worden
aangetroffen.
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Verdraagzaam Sint-Andries

HUP daar is het RUP
RUP staat voor ruimtelijk uitvoeringsplan. Het bevat de regelgeving
van waar en hoe men mag bouwen
in de stad. Vroeger heette dat BPA,
maar met het nieuwe decreet op
ruimtelijke ordening werd het
omgevormd tot RUP. Voor RUPbinnenstad werden 23 bezwaarschriften ingediend, waarvan een
deel uit onze wijk. Er werden aanpassingen gevraagd voor meer groen en
ook de bestemming gemeenschapsvoorzieningen werd in de aandacht
gebracht. De leden van de gecoro
(gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening) gaven hun
adviezen door aan het stadsbestuur.

AUTOLUW = LEEFBAAR

Publiek domein

Het Pagadderpleintje viel
volledig buiten de prijzen.
Omdat dit speelplein ons
vroeger publiek trapveld
vervangt en omdat met
gelden van het district dit
pleintje als publiek speelplein werd ingericht, vroegen de bewoners om het
als ‘zone voor publiek domein’ te beschouwen. Dat
lukte niet. We zullen dus
steeds alert moeten blijven
en bv. in een overeenkomst met het districtsbestuur deze publieke voorziening moeten
vastleggen.
Het Pastoor Visschersplein stond aanvankelijk
als ‘zone voor groen’ ingekleurd. Dit werd net
Volle-grond-groen
De juiste bepaling van wat we in de binnen- zoals het Muntplein een ‘zone voor publiek
stad als ‘zone voor groen’ kunnen beschou- domein’.
wen, dat is niet zo simpel. Wanneer er bv. een
parkeergarage onder een plantsoen ligt, kan je Gemeenschapsvoorzieningen
dat als groene zone definiëren? Daarom: er Hier werd lang over gediscuteerd. We stellen
moet infiltratie van regenwater mogelijk zijn vast dat vaak theatertjes, jeugdlokalen en
en er moeten grote bomen kunnen groeien. plekken waar verenigingen mekaar ontmoeOp die wijze kwam enkel het parkje aan de ten, plots verdwijnen en opgeslorpt worden
Prekersstraat naast het seniorenlokaal in aan- door commerciële projecten. In BPA-binnenmerking en het kreeg de bestemming ‘zone stad werden beschermde zones vastgelegd
voor groen’. Ook de tuin van het Mercator-Or- voor deze gemeenschapsvoorzieningen. Er
teliushuis is nu officieel een groene zone.
werd gesuggereerd om een wijkontwikke-

lingsfonds op te richten waar via financiële
lasten deze sociale en culturele ontwikkelingen een kans krijgen. Ook hier: we zullen alert
moeten blijven, zodat de commerciële projectontwikkeling op tijd haar bijdrage tot dat
fonds zal leveren.
Het is dus zeer belangrijk om de verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van onze wijk
op de voet te volgen. Vooral in de zone rond de
Schoytestraat met illegale parkeervoorzieningen is het nog steeds een stedenbouwkundige chaos. Per bouwblok moeten we strategieën uitzetten, zodat woningen en groene
tuinen de overhand gaan nemen op de parkeersilo’s in dit gebied. Er is werk aan de winkel.

In 1991 werd na inspraak van 200 wijkbewoners
een verkeersplan voor de wijk opgesteld. Gevraagde maatregelen: zone 30, inrichting van de
kleine straatjes tot woonerven, beter openbaar
vervoer, meer ruimte voor voetganger en fietser,
bewonersparkeren en stadsrandparkings, …
Vandaag werden reeds heel wat maatregelen
gerealiseerd. Het is echter nog geen tijd om victorie te kraaien. De parkeerdruk blijft hoog,
want de rotatieparkings zuigen auto’s van bezoekers naar het hartje van de stad. En het wijkcirculatieplan, dat de logica van de bewoners
hanteert, geraakt maar niet op gang.
Op 19 november brachten 200 Antwerpenaars
in een stadsgesprek met de titel DE GROTE VERSNELLING enkele prioriteiten naar voor. Twee
punten kwamen naar voor: 1. Een dicht en circulair openbaar vervoersnet en 2. Een autoluwe
inrichting inclusief wijk- en randparkings.
Voor puntje 1, het openbaar vervoer, werden,
voor onze wijk althans, rasse schreden gezet.
Wij worden zeer goed bediend door tram- en
buslijnen en de service ging flink vooruit.
Voor puntje 2. blijven we ter plaatse trappelen.
Het invoeren van het bewonersparkeren en het
betalend parkeren voor bezoekers had al een
gunstige invloed, maar ondertussen is het wagenbezit weer toegenomen, zodat elke 8 m²
parkeerplaats weer ingepalmd wordt.
Er zijn nog 1001 maatregelen nodig, zodat iedereen zich goed en vooral gezond kan verplaatsen
in de koekestad. We geven de moed niet op…

Senioren en jongeren gaan de confrontatie aan
Ondanks de recente heropleving van de buurt en
een toevloed van jonge gezinnen, kampt Sint-Andries al jaren met overlast. Veel buurtbewoners zijn
dolende drugsgebruikers en lawaaierige hangjongeren beu. Jongeren zelf balen van die veralgemening en de politie die bij het minste opgetrommeld
wordt.
De jeugddienst Habbekrats en de werkgroep voor
Culturele en Maatschappelijke Ontwikkeling, een onderdeel van de Antwerpse Ouderraad, zetten daarom
een dag op poten waarop senioren en jongeren wer-

Antoinette Pacher (rechts) barst in tranen
uit als ze wordt betrapt op diefstal.

© 2011 - StampMedia - Vincent Buyssens

den uitgenodigd. “Voor de jongeren is het belangrijk zeker hoeveel jongens er nu eigenlijk aan het skadat de ouderen een gezicht krijgen,” zegt coördinator ten waren in de supermarkt, wat volgens Hassan
van Habbekrats Antwerpen, Jeroen van Gilse.
Chetioui een goede reden is om niet alle jongeren
over dezelfde kam te scheren. De bewakingscamera's brachten echter uitsluitsel over de daders. Zij
Gebrek aan respect
De fictieve situatie die in het rollenspel gesimuleerd gingen akkoord met een werkstraf.
werd, was een stel jongeren die met hun skate- De gestolen fles bleek uiteindelijk een daad van
board een aantal flessen omstootten in een super- mevrouw Pacher te zijn, die met haar klein pensimarkt. In groep beslisten de jongeren of ze de scha- oen tot wanhopige daden gedwongen werd. Ook
de zouden vergoeden of gedurende een maand in hier hekelden de jongeren dat zij de zwarte piet
doorgeschoven kregen. De vrederechter besloot de
de winkel zouden werken.
De senioren beraadden zich over wie van de jongens zitting met een oproep aan de jongeren om elders
eigenlijk verantwoordelijk was voor de schade. De si- te spelen en riep de senioren op zich te verontmulatie kreeg nog een extra dimensie toen bleek schuldigen voor de ongegronde aantijgingen. Padat een fles vodka in de tas van Antoinette Pacher cher was de jongens dankbaar voor hun deelname
was beland. Gestolen door mevrouw Pacher of daar en vertelde geëmotioneerd dat zij de toekomst van
moedwillig geplaatst door een van de jongeren? De 't stad zijn.
senioren zochten tegelijkertijd ook naar de beweegredenen van de jongeren. Lisette Van Hoecke bear- Gezamenlijk
gumenteerde dat “de jeugd van tegenwoordig op Volgens van Gilse was de opzet om elkaar beter te
zoek is naar kicks en alle respect kwijt is.” De bewe- begrijpen gelukt: “Na vandaag begrijpen beide gering dat ouders niet meer naar hun kinderen omkij- neraties elkaars reactie hopelijk beter en zullen ze
ken kon op bijval van de senioren rekenen.
toekomstige conflicten onderling oplossen. Jongeren hebben liever niet dat hun ouders of de politie
betrokken worden bij zulke kleine geschillen,” voegt
Vrederechter
Na een halfuurtje overleg riep van Gilse de twee hij er nog aan toe.
groepen naar voren om het geschil te beslechten Deelnemer Khalid Bali beaamt dit: “We verliezen
voor een vrederechter. Met een dosis humor en het respect van onze ouders, als de politie er steeds
theater brachten beide partijen hun argumenten bij geroepen wordt. Als ze gewoon vragen om stilnaar voren. Door de chaos was de verdediging niet ler te zijn dan doen we dat ook,” besluit hij.
A3252

AVEVE city Nationalestraat 132

BON

Habbekrats organiseerde
op 5 oktober een ludiek
rollenspel voor de buurtbewoners. Met het spel
wil de jeugddienst de
relatie tussen jong en oud
in de wijk verbeteren.
Conflicten tussen de
generaties zorgen al jaren
voor strubbelingen.

-10% korting
op het volledig assortiment Tuin, Dier en Bakplezier producten in je winkel

tuin • dier • bakplezier
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Voor advies op maat
Voor een persoonlijke opvolging
Voor net dat beetje méér …
Bij ons bent u aan het juiste adres
Kantoor NOBEN Jean-Marie
Nationalestraat 66–68
2000 Antwerpen
Tel. 03/231 61 80
Fax. 03/231 00 52

Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur
Woensdag 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.30 uur – 16.30 uur
Vrijdag 9.30 uur – 16.30 uur

Voor al uw bankzaken én verzekeringen
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wijkleven

De gasopmeter Jacques vertelt…

Jacques is in 1934 geboren in de Kloosterstraat. Vandaag kijkt hij vanuit de woonkamer van zijn appartement op Linkeroever naar het Sint-Andrieskwartier en de
rede van Antwerpen.
Hij was ooit gasopmeter- en -ontvanger bij de
gasmaatschappij. Geen pc-banking of overschrijvingen, maar elke maand ging hij in Belgische franken ter plekke ontvangen.
Het was zalig om te werken in de Antwerpse
volkswijken. Hij genoot met volle teugen van de
hartelijke bewoners die op een vaak ruwe maar
heel plezante manier ‘den afhaalder’ ontvingen.
Jacques studeerde af als kleermaker, maar van
werken met naald en draad kwam er niet veel
in huis. Zijn eerste job was in de biercentrale in
de Kloosterstraat 65, waar nu de viar-design is.
Via de basketploeg van Sint-Andries kwam hij
in de ploeg van de gasmaatschappij terecht en
in 1958 vatte hij zijn job aan als gasopmeter bij
‘de gas’.
Na de oorlog werd in Antwerpen een uitgebreid
verdelingsnet voor aardgas geïnstalleerd. In elk
huis werden op elke verdieping gasmeters geplaatst, zodat elke bewoner kon koken op gas.
Huisverwarming op gas, dat bestond toen nauwelijks. In elke woning stond toen een kolenkachel en in de betere woning waren er soms
koelkasten op gas aanwezig. Jacques heeft nog
zo’n stempeltje om de betaling te bevestigen
en hij heeft nog van die oude kaarten waarop
zorgvuldig de betalingen werden genoteerd.
In de kleine kwartieren van ’t stad betaalde
men gemiddeld 40 BEF per maand. Wanneer
hij ging opmeten in de volkswijken, dan was er
veel vertrouwen tussen de mensen. Jacques
kon overal binnenstappen en het geld lag klaar.
“Het geld ligt op de schouw,” was de boodschap
en Jacques liet er vervolgens wat wisselgeld
achter.
Hij moest ook gaan ontvangen in de villa’s
rond het Nachtegalenpark. Hier waren het rekening van 150 tot 200 BEF per maand. De
sfeer was er totaal anders. Aanbellen, schoenen uitdoen, naar de gasmeter gaan, terug
naar de inkomhal en wachten tot madame

tijd had om te komen betalen. Hier werd krenterig afgerekend. Bij de arme mensen kreeg je
vaak fooien. Hier was het omgekeerd. Wanneer je niet kon weergeven, dan deed men
moeilijk en je schoot er steeds bij in.
In de volkswijken kreeg je onmiddellijk een kopje koffie of een borrel, was er gezelligheid en
volgden er aangename gesprekken. De koffiekop was niet steeds zo proper, maar hij dronk de
koffie met plezier. Soms waren het de laatste
centjes van het pensioentje van de mensen.
Maar je kon toen afspraken maken om weer
langs te komen, wanneer de postbode het pensioen gebracht had. Werken in Sint-Andries, dat
heette niet ‘werken’ voor Jacques. Het was op
een gemoedelijke en warme wijze samen met
de wijkbewoners ervoor zorgen dat de betalingen geïnd werden.
Soms was het een gevaarlijke job. Er waren
honden die blaften en sommige beten. Bij van
die kleine kefferkes was het af en toe bingo. Op
de Cogels Osylei woonde een oude circusman
met leeuwen. Om de meterstand op te nemen
was het dan de kunst om voorzichtig de kooien
proberen te passeren. Gaan opmeten in het begin van de Kloosterstraat, waar de eigenaar een
baviaan als huisdier had, dat was ook steeds
zweten.
Verder ontmoette hij slangen, leguanen en andere reptielen. Ook vervelende en drukdoende
papegaaien maakten hem het leven zuur.
Te veel gezelligheid kon soms ook voor problemen zorgen. Vaak werd een pint of een borrel
aangeboden en je moest op tijd ‘neen’ zeggen.
Een collega die zich te fel liet trakteren en in cafés bleef plakken werd afgedankt.
Ook bij prostituees was het opletten geblazen
en een professionele houding was belangrijk.
In sommige hoerenkotjes moest je op onmogelijke plekken of in de werkruimte de gasmeter
gaan zoeken en opletten dat je de klanten niet

te fel stoorde. Vele prostituees spraken Frans.
Hoofdrekenen, dat kon ik heel goed, talen minder. Maar ik deed steeds mijn best om dan het
bedrag in verstaanbaar Frans door te geven.
In commerciële vestigingen was het vaak een
zoektocht om de gasmeter te vinden. We kregen wel goede plannen, maar in kelders zonder
licht en vol met spinnenwebben vond je de meter niet altijd direct. Een keer heb ik in water
van meer dan een meter diep gestaan. Je ging
de trap af en op het water lag een stoflaagje.
Zonder het te zien, was het gebeurd.
Sommige gasmeters stonden in een WC. Ik
moest dan op de bril gaan staan om de stand te
kunnen aflezen. Ik heb ook duizenden trappen
moeten bestijgen en tienduizenden traptreden
moeten verwerken. Eigenlijk was het een gezonde job. Vandaag vraagt men om de meterstand via de computer door te geven.
Verplaatsingen deed ik meestal met de fiets,
soms met de tram. Er was toen tram 23. Die
tram kwam aan in de Scheldestraat. Als een
soort keerlus reed die over de Sint-Michielskaai,
Fortuinstraat en Kloosterstraat terug naar de
Scheldestraat. Maar minstens een keer per
week ging ik per fiets in Berchem nieuwe fiches
halen. Om de twee dagen moesten we afrekenen en pakte ik ook de fiets.
In de jaren ’70 kwamen grote veranderingen.
We kregen een VESPA ter beschikking of een
auto. Het ontvangen viel weg en aanvankelijk
waren er de ponskaarten van IBM. De computer
heeft dan later alles totaal veranderd. Vanaf de

jaren ’70 werd gas een zeer belangrijk middel
om te verwarmen. Eerst de gaskachels, later de
CV-installaties op gas.
Tot de jaren ’70 ging alles veel trager. Ik werkte
in de biercentrale en later ook een tijdje als dokwerker. O ja, in 1953, tijdens de grote overstromingen, was ik in het leger en werden we ingeschakeld in hulpprogramma’s. De eerste 15 jaar
bij de gas, dat was zalig. Soms hard werken om
alles gedaan te krijgen, maar alles verliep op
een menselijke, vertrouwelijke en aangename
wijze.
Na 1970 was alles steeds in verandering. De job
van gasopmeter, daar blijft nauwelijks nog iets
van over. En betalen, dat is ondertussen een
heel abstract gegeven in vergelijking met vroeger, toen ik met mijn lederen handtasje de
munten en biljetten ging ontvangen.
Vandaag zijn er vele problemen, heb je meters
die afgesloten worden, plaatst men budgetmeters, want de energie is blijkbaar verschrikkelijk
duur geworden. Of zijn de mensen in verhouding armer geworden? Ik weet het niet.
Wat helemaal weg is, dat is de vriendschap en
het vertrouwen tussen de mensen. Aanvankelijk ging ik heel graag werken. Vandaag wordt
alles van achter het scherm van een computer
georganiseerd. Is dat vooruitgang?
De gas gaan opmeten en basketten, dat was
mijn leven.
In de volgende Gazet van Sint-Andries zoomen
we in op de carrière als ‘basketspelers van de
Sint-Andriesplaats’.

Wildbreien

In augustus werd het Mechelsplein aangekleed met kleurig brei- en haakwerk en in
een aantal andere straten dook eveneens
wildbreiwerk op, onder meer in de Tolstraat
op het Zuid. Dat inspireerde de stad om hier
mee de schouders onder te steken en in het
kader van ‘Knit the city’ gingen in ‘t Werkhuys in Borgerhout en in CoStA op Sint-Andries brei- en haakgroepen aan de slag. In
oktober en november werd op dinsdag en

Warme maaltijden aan huis 7 op 7
Gespecialiseerd in dieetmaaltijden
volgens doktersadvies
Particulieren • Bedrijven • Festivals
Feestzaal tot 1000 personen

03 455 08 18 • 0495 212 778
Restaurant (huiskamerlocatie)
Welvaartstraat 44, 2530 Boechout

donderdag naarstig gewerkt om op een
mysterieuze nacht in december een plein op
het Zuid in te pakken met breisels. Het resultaat is sinds Sinterklaasavond te bekijken
op de Leopold De Waelplaats, voor het Museum van Schone Kunsten. De grote zwarte
verkeersbollen kregen er warme en kleurrijke mutsjes aan. Voorbijgangers reageren blij
en verrast en dat is precies de bedoeling van
deze actie.
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Programma coStA voorjaar 2012
Januari

Vrijdag 10 en zaterdag 11 februari 2012

Vrijdag 20 januari 2012

ENCUENTRO - ENCONTRO

NIEUWJAARSRECEPTIE COSTA
BUURTSPORT-SECRETARIAAT-REGIE

Telkens om 20 uur • 10 euro|12 euro
Fado ontmoet flamenco, met Maria de
Fátima, Amparo Cortes en Studio Garcia
Lorca

19 uur • gratis • inschrijven noodzakelijk

Dinsdag 13 maart 2012

SPORTDAG 55+
Antwerpen Centrum
9 uur • DC de Oever • gratis
Ideale manier om sporten uit te proberen
Zaterdag 17 maart 2012 19.30 uur
Zondag 18 maart 2012 14.30 uur

ETALAGEDRAMA
Betonnen Jungle

Woensdag 25 januari 2012

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG

Woensdag 29 februari 2012
Radio Minerva dansnamiddag
13 uur • 3 euro • koffie en cake inbegrepen

13 uur • 3 euro • koffie en cake inbegrepen
Dj Danny van Tichelen van Radio Minerva
draait zijn beste dansplaten!

Maart
Vrijdag 2 maart 2012

MÖRG – GEERT HAUTEKIET

GOUDEN NEUS EN DINER

20 uur • 8 euro| 10 euro
Eén bombardon, één elektrische altviool en
een hoop zelfgeknutselde muziekinstrumenten. Dat is Mörg.

FRESH AIR

Zaterdag 28 januari 2012

20 uur • gratis • reserveren noodzakelijk •
diner 12 euro
Uitreiking ‘Gouden Neus’ door stuurgroep
Sint-Andries.

Februari
Zondag 5 februari 2012

CHINEES NIEUWJAAR
13.30 uur • 5 euro • maaltijd 15 euro
Drakendans, traditionele Chinese muziek,
demonstraties Tai Chi en nog veel meer.

10.30 uur • prijs later gekend
Zaterdag 24 maart 2012

SEMINI I.S.M. AK SIE VZW
10 uur • Kathedraal van Antwerpen •
gratis
De eerste zaterdag van de lente is het
Seminiviering, de dag waarop geliefden
semini (vruchtbaarheidssymbool boven de
poort van 't Steen) eren.

Zaterdag 3 maart 2012

Zaterdag 18 februari 2012

OP STAP MET COSTA

OPENING EXPO: FRESH AIR

Bezoek aan Ieper
9 uur • 6 euro

19 uur • In designcentrum De Winkelhaak,
Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen • gratis
tentoonstelling over de veranderende
vrijheden in heel wat landen

DAGUITSTAP HAVEN VAN ANTWERPEN & BUURTMAALTIJD

DE AGRUFFALO

DE GRUFFALO

Zondag 18 maart 2012

Zaterdag 10 maart 2012

BUURTKWIS
Woensdag 28 maart 2012

20 uur • 5 euro per persoon

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
Vrijdag 24 februari 2012

13 uur • 3 euro • koffie en cake inbegrepen

DISISIT
Toneelhuis en KVS |Benjamin Verdonck
20 uur • 12 euro| 14 euro
Zondag 26 februari 2012

Martine de Kok & Tom Kets (4+)
15 uur • 4 euro| 6 euro
Een warme, grappige en spannende muzikale vertelling voor de allerkleinsten.

Vrijdag blijft Soepdag
Heerlijk verse soep met brood,
met veel liefde gemaakt door
een coStA-vrijwilliger.
Geserveerd vanaf 12 uur
1 euro per kom

KOEN BROOS DISISIT

CHINEES NIEUWJAAR

DE GRUFFALO
Cultureel Ontmoetingscentrum
Sint-Andries (coStA)
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen, 03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be
Reservaties en openinguren van
dinsdag tot vrijdag van 10 tot 16 uur
donderdag tot 18 uur
Sluitingsdagen: 24 december 2011
tot en met maandag 9 januari 2012
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Kammenstraat gaat (opnieuw) mobiel
alles te weten over de straat en haar creatieve handelaars en de geplande evenementen. U kan zelfs virtueel door de winkelstraat wandelen.

Vrijdag-zaterdag 10-11 februari 2012 – 20 uur

Een kwestie van goede service
“We willen onze klanten nog beter van dienst zijn, zowel in de fysieke als digitale wereld, want de twee zijn
vandaag onherroepelijk verbonden. Het is gewoon
een kwestie van goede service,” stelt Nico Volckeryck,
voorzitter van Kammenstraat United en Unizo Antwerpen Stad. “En alsof dat nog niet genoeg is, willen
we onze bezoekers ook belonen: tussen 10 december
en 13 januari geven we in samenwerking met BASE
vijf Samsung Chat-toestellen weg.”

De wedstrijd
Vanaf zaterdag 10 december 2011 tot vrijdag 13 januari 2012 is er elke week een Samsung Chat-toestel te
winnen, aangeboden door BASE. Wie de beetagg
scant en de wedstrijdvraag beantwoordt, maakt kans
op een van de vijf toestellen. (Personen die niet over
een smartphone en/of mobiel internet beschikken,
kunnen ook via www.kammenstraat.com deelnemen.)
Zowel 11 en 18 december 2011 als 8 januari 2012 zijn de
winkels geopend.
Kom mee de Kammenstraat ontdekken.

Parkeren in Sint-Andries

Met een mobiele website zorgen de handelaars in de
trendy Kammenstraat ervoor dat hun vernieuwde site
www.kammenstraat.com ook via mobiele telefoons
toegankelijk en aantrekkelijk is. Om klanten aan te
sporen – als dat al nodig zou zijn – een bezoekje te
brengen aan de website(s), lanceren de handelaars
een unieke wedstrijd waarbij vijf Samsung Chat toestellen te winnen zijn.
Consumenten oriënteren zich meer en meer online,
waardoor handelaars noodzakelijkerwijs online aanwezig moeten zijn. Is de smartphone het shopping
center of the future?
Kammenstraat United, de vereniging van winkeliers
in de Kammenstraat, speelt in op deze trend en lanceert een mobiele versie van hun website: m.kammenstraat.com. Bovendien plaatst ze een ‘beetagg’
(de nieuwe, personaliseerbare variant op de QR-code)
op al haar offline communicatiemateriaal. U komt er

ENCUENTRO – ENCONTRO
ONTMOETING TUSSEN FADO
EN FLAMENCO
TOTAALSPEKTAKEL:
MARIA DE FÁTIMA (PORTUGAL)
AMPARO CORTÉS (SPANJE)
STUDIO GARCIA LORCA vzw
Met de steun van District Antwerpen,
Stad Antwerpen Fonds voor Talentontwikkeling
De Portugese Fado en de Spaanse flamenco raken mensen met hun herkenbare emoties van heimwee en liefde
(saudade en duende) en met hun rijkdom van muziek, zang en dans.
Studio Garcia Lorca brengt 2 grote dames samen op het podium.
De Sevilliaanse flamencoster Amparo
Cortes maakte in 1978 kennis met
Wannes van de Velde, haar ‘compañero’ met wie ze in verschillende projecten samenwerkte. Ze wordt tijdens deze voorstelling op gitaar begeleid door
haar zoon.
Fadozangeres Maria de Fátima werd in
1961 geboren in Lissabon. Op haar 12e
nam ze haar eerste fado-album op, het

Info en Tickets
co Sint-Andries, Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen
VVK 10 euro – Kassa 12 euro
03 260 80 50 - cosintandries@stad.antwerpen.be

Nello & Patrasche: daklozen en hun (huis)dieren
Op 1 oktober startte een nieuw initiatief waabij daklozen en armen gratis hun huisdieren kunnen later verzorgen. Schepen van dierenwelzijn Luc Bungeneers, de
peter van het initiatief, startte tijdens een walkingontbijt in Kamiono het project. Deze feestelijke bijeenkomst kreeg ook een cultureel likje door beroepsantwerpenaar Tanguy Ottomer die het verhaal ‘Nello &
Patrasche, A Dog of Flanders’ bracht.
Het platform ‘Nello & Patrasche’ is een initiatief van
de privé vzw Carlos Aertsens en de Commerciële vzw
Kammenstraat United. Zij hebben de volgende partners verzameld: de Prins Laurent Stichting, Kamiano
(Sant’ Egidio), ‘t Stadsbeest en beroepsantwerpenaar
Tanguy Ottomer.

In Kamiano (Lombardenstraat 28) kunnen armen en
daklozen terecht voor medische en andere zorgen van
hun huisdieren. De Prins Laurent Stichting zal ter
plaatse een dierenarts ter beschikking stellen, die een
eerste evaluatie van het dier kan maken. Medische ingrepen gebeuren in hun dispensarium van Hoboken.
Zij schakelen eveneens de hulp in van hun dierenambulance, alsook van Het Stadsbeest wanneer nodig.
VZW FONDS CARLOS AERTSENS, Linda Cloots,
cloots.linda@skynet.be,
www.fondsdcarlosaertsens.be, GSM 0496 23 96 45
VZW KAMMENSTRAAT UNITED, Nico Volckeryck,
voorzitter Unizo Antwerpen
nico.volckeryck@telenet.be, GSM 0496 259 745

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Magazijnverkoop
alles aan groothandelsprijzen
ook voor de particulier
boxsprings vanaf 299 euro
matrassen vanaf 59 euro
salons vanaf 499 euro
WWW.EROLA.BE INFO@EROLA.BE

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

begin van een mooie carrière. Vorig
jaar schitterde ze aan de zijde van Thé
Lau in het Sportpaleis. Zij kiest voor een
traditionele begeleiding met Portugese en klassieke gitaar en bas.
Maar er is meer. Talentvolle Antwerpse
kunstenaars verdiepten zich in de ziel
van flamenco en fado. Zij vullen deze
voorstelling aan met flamencodans en
fadochoreografie. Poëtische zielen
gaan creatief aan de slag met vertaalde teksten in een mooi decor. Zo wordt
het een artistieke, culturele en menselijke ontmoeting tussen fado en flamenco, tussen grote sterren en fonkelend talent. Een lust voor oor en oog.
Het is een unieke kans om deze twee
grote zangeressen in eenzelfde voorstelling te zien. Vooraf reserveren is
aangeraden.

Berkenrodelei 9
2660 Hoboken
03 237 30 33 - 0488 30 37 65
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“T” is voor iedereen
Sinds 2 april is in de
Muntstraat Your Cup of
Tea open. Hoog tijd voor
een gesprek met de
enthousiaste eigenares
van deze nieuwe theezaak.

Belgen zijn eerder koffiedrinkers, dus er is wat overtuiging nodig om ze over de drempel van een theehuis te krijgen, maar Your Cup of Tea heeft daarvoor
alle troeven in handen. Het is een gezellige zaak
met knusse zithoekjes en een theekaart met tot de
verbeelding sprekende smaken als Pina Colada, Caipirinha en Hawai Cocktails. T-time! De charmante
gastvrouw Alina serveert het geurige theepotje
met een zandlopertje erbij, want niet elke thee mag
even lang trekken ...
Hoe ben je in deze buurt terecht
gekomen?
Alina: Eigenlijk kende ik deze buurt niet zo
goed – enkel van naam en dan nog door de muziek, meer bepaald door de rapgroep Sint-Andries MC’s. De buurt vond ik sowieso wel gezellig. Toen we op zoek gingen naar een geschikt
pand om een theezaak te openen, kwamen we
al gauw in Sint-Andries terecht. Het pand dat

bij. Over de buurt zelf heb ik niet lang nagedacht. Natuurlijk was de nabijheid van de
Kloosterstraat en de Hoogstraat en ook van de
andere winkelstraten een pluspunt voor onze
zaak. Intussen heb ik de buurt wat beter leren
kennen en de sfeer is echt aangenaam. Het
voelt aan als een klein dorpje, gezellig en iedereen kent elkaar. Tegelijk is men hier ook heel actief – er is altijd wel iets te doen. De echte kern
van de wijk lijkt zich eerder rond het Sint-Andriesplein af te spelen, maar ook daar is het redelijk rustig, ondanks het feit dat je in het centrum van Antwerpen zit.
Naar de theeën dan. Je hebt een heel
uitgebreid assortiment, maar hoe moet
ik nu kiezen? Ga ik best voor een witte,
groene of zwarte thee?
Alina: De zwarte thee is de thee die hier het
best gekend is en ook het meest gedronken

Tegenwoordig lees je ook in de damesbladen dat veel groene thee drinken
helpt om te vermageren.
Alina: Ik geloof niet erg in wondermiddeltjes.
Thee helpt natuurlijk wel bij de vetverbranding
en is vochtafdrijvend, maar als je wil vermageren is een globale aanpak nodig: anders eten en
meer bewegen, in combinatie met veel drinken.
En dan nog zijn de resultaten afhankelijk van
persoon tot persoon. Thee kan je veel drinken –
die gaat er soms makkelijker in dan liters water.
Ik ben er wel van overtuigd dat thee heel gezond is. Een warme drank drinken gaat vaak gepaard met een moment van ontspanning of tijd
voor jezelf en dat is altijd goed.
Welke theesoort verkoop je het best?
Alina: Heel populair zijn de Bancha, een Japanse groene thee en de jasmijnthee en ook de
mango-muntthee is een grote favoriet. Speciale
theeën voor fijnproevers zijn Sencha chocolatepraliné, een groene thee met chocolade en peperbolletjes en voor de durvers: de Lapsang
Souchong, een gerookte thee met een sterk
aroma en een erg uitgesproken smaak.
Die laatste is mijn persoonlijke favoriet
en ik kijk ook altijd uit naar de wortelcake.
Alina: Er is elke dag a piece of cake, dus een
cake of taart van de dag en er zijn elke dag gezonde verse broodjes en een dagsoep om de
honger te stillen. Sinds kort zijn we ook gestart
met het aanbieden van ontbijt op zondag (tussen 9 en 14 u.).

wordt, maar er is een groot kwaliteitsverschil
tussen builtjes of zakjes-thee en de verse losse
thee. Dat is bijna niet te vergelijken. Witte thee
is erg zachte thee en groene thee is minder bewerkt en proeft dus puurder. Eigenlijk hangt alles af van je persoonlijke voorkeur. Behalve de
klassieke thees van de blaadjes van de Camelia,
zijn er ook nog de kruidenthee’s en de fruitinfusies en daarbovenop zijn er nog de mengelingen. Er is echt voor ieder wat wils. Naargelang
je smaak en je stemming kan je kiezen voor de
ene of de andere thee. Ik had hier net een vriendin in de zaak die zich niet helemaal lekker voelde. Na een lekker kruidentheetje ging het al
veel beter. Volgens mij is het altijd goed om
warme dranken te drinken – dat versterkt de
binnenkant. Ik heb klanten die hier op aanraden
van de dokter komen. Vaak zijn dat mensen die
Wat vind je van de wijk?
Alina: We kwamen hier dus door toeval te- teveel koffie drinken en op zoek zijn naar een
recht, maar ik had er meteen een goed gevoel lekker en gezonder alternatief.

we op het oog hadden op de Oever bleek niet
geschikt en teleurgesteld dropen we af langs de
Muntstraat. Ons oog viel toen op een bordje ‘te
huur’ aan pand nr. 8 en dat bleek meteen een
voltreffer. Van opleiding ben ik juweelontwerper, maar om daarmee als zelfstandige te starten, bleek niet eenvoudig. Ik wist al gauw dat ik
een eigen zaak wou en toen mijn mama voor
mij eens een zakje speciale thee had meegebracht, bedachten we dat dat misschien wel
een goed idee was. Van het een kwam het ander. Het was oorspronkelijk de bedoeling om
een theewinkel te openen, waarbij verse losse
thee en accessoires werden verkocht, maar er
was genoeg plaats om er ook een degustatieruimte van te maken.

Verenigingen:
“Kondig uw activiteiten aan !!!!”
“Bezorg ons een verslag en
foto’s van uw activiteiten.”
Mailen naar paul_struyf@skynet.be

www.stuurgroepsintandries.be

Behalve de theeën staat er ook koffie
op de kaart?
Alina: Ja, dat klopt. Soms komt een groepje
mensen binnen en wordt eerst gevraagd of er
ook koffie verkrijgbaar is vooraleer ze gaan zitten. Die vraag gaat dan als volgt: “Ik durf het bijna niet te vragen, maar hebt u ook koffie?” Alsof er een soort rivaliteit bestaat tussen koffie en
theedrinkers, want dat is natuurlijk niet zo. Ik
merk alleen dat er verschillende koffiebars bestaan, waar ook thee verkrijgbaar is en in ons
theehuis ligt de klemtoon gewoon andersom.
Overigens zijn er ook lekkere chocolademelk en
koude drankjes te verkrijgen.
Benieuwd naar meer?
My Cup of Tea is elke dag open van 10 tot 18 u,
behalve op dinsdag. Je kan er losse thee kopen
en proeven, en daarnaast zijn er ook allerlei toebehoren te verkrijgen, voor jezelf of om cadeau
te geven: theepotjes en -kopjes, theemutsen,
thermossen, snoepjes en Antwerpse honing.
Een goeie tip voor de feestdagen is een mandje
met een assortiment theeën. Dat kan besteld
worden via info@mycupoftea.be
Er zijn ook thee-initiaties voor groepen mogelijk, waarbij de kennis over thee en ervaringen
wordt gekoppeld aan een theedegustatie met
hapjes.

