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

10de Sint-Andries Run

Pastoor Rudi
Mannaerts
in het SAM:
“Achter de schilderijen zien we het
echte leven van
de gewone man
van toen.”

SAM, Sint-Andries Muzeum
Het SAM, het MAS van Sint-Andries,
is een initiatief van Pastoor Rudi
Mannaerts die de garage van de
kerk heeft omgebouwd tot een
nieuw en bijzonder museum.
Gekalkte muren, onderaan met
teer bewerkt tegen vocht, tonen
onze steegjes van toen, alsof je er
echt in wandelt. Tal van schilderijen en foto’s illustreren verder heel
gedetailleerd de vele afgebroken
steegjes en het leven van weleer.
Maar er is meer …
Pastoor Rudi Mannaerts: “Vanuit
mijn historische interesse wilde ik
een blijvend beeld tonen van onze
parochie tot na WOII. Acht jaar geleden is het idee ontstaan. Ook
in onze schatkamer wilde ik niet
uitpakken met het duurste, chicste of oudste voorwerp, maar wel
de lokale geschiedenis tonen met
het leven van het gewone volk als
middelpunt. Wij kijken achter de
afbeeldingen, want meestal brengen musea beelden van de gegoede
burgerij en overgeromantiseerde
steegjes met een vals zonnetje en
bloempotje. Het SAM toont echter
het echte dagelijkse leven van de
gezinnen en dat was niet zo romantisch. Twee derde van de wijkbewoners woonde in zulke steegjes met 1
toilet en 1 pomp voor gemiddeld 8
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gezinnen. Geld om te reizen, zoals
nu, was er niet. Daarom maakten ze
zelf plezier onder mekaar; alles gebeurde op straat. Door zo dicht op
mekaar te wonen, was er natuurlijk
dikwijls ambras, maar ook samenhorigheid.”
De essentie van het leven

Pastoor Rudi Mannaerts: “Het
Sint-Andries Muzeum is eerder een
ervaring, een gedenkruimte, om
even stil te staan bij de huidige tijd,
dankbaar te zijn met de tijd waarin
we nu leven en erover te waken dat
we – zoals toen – de essentie van het
leven en de zorg voor elkaar niet
verliezen.”
Huishoudelijke
voorwerpen,
boeken over de parochie, een pomp,
schilderijen van de Sint-Andriestoren vanuit diverse gezichtspunten,
havenzichten over een periode van
500 jaar, de visserij, de vismijn,
mosselkuisers, een karakollenkraam, een authentiek toilet, een
heel verhelderende gravure van de
Sint-Michielsabdij, moeder Netje,
de geboorteakte van Hendrik Conscience enz. maken van dit museum
een unieke belevenis. Bezoek is
enkel mogelijk in groepsverband.
Reservatie:
sint-andrieskerk@
outlook.com
(Guido Sanders)
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Ook de jubileumeditie was weer
een groot feest voor de wijk
Warme momenten van vriendschap tekenen steeds de Sint-Andries Run. Yannick Heeren vond
in Albert Van der Linden spontaan een loopbuddy. Albert:

“Een blinde loper begeleiden
was niet zo moeilijk, maar hem
blijven bijbenen was andere
koek.” Op hun 81e en 82e plaats
mogen ze best fier zijn.

Soepbedeling: een studente getuigt
Als studente aan de Hogeschool
Thomas More ontdekte ik Sant Egidio, Kamiano in de Kammenstraat.
Ik koos voor de soepmobiel, een
rode bakfiets die je vast al eens
hebt zien passeren. Deze mobiel
toert samen met een klein
team vrijwilligers rond
met soep en een babbel
voor mensen in armoede en daklozen.
Waarom koos ik dit?
Omdat ik iets wou betekenen voor iemand, voor
de maatschappij, en daarbij
ook het gevoel wou ervaren dat ik
uit mijn comfortzone kan treden.
In het begin was het wel wennen
en een beetje eng. Je geeft wel eens
eten of centjes aan iemand op straat,
maar ze aanspreken en vragen of

Deze Gazet kwam tot stand
met de steun van:

ze soep willen, een babbel met hen
proberen te slaan … dat is toch nog
iets anders. Gelukkig ebde dit gevoel na enkele maandagen weg. Ik
denk dat dit kwam, omdat ik met
sommige mensen een band kreeg:
je (her)kent elkaar en je praat
over van alles en nog wat.
Dat kan heel oppervlakkig zijn, maar ook warm
en gezellig of diep, gevoelig en moeilijk.
Dit engagement is
voor mij een enorme
wake-upcall geweest: het
leven dat ik heb, is niet voor
iedereen weggelegd en bovendien
heeft niet iedereen gekozen voor
het leven dat ze moeten leiden of
soms zelfs lijden … Je moet niet kijken naar de reden waarom iemand
dakloos is, maar naar de kracht en
de energie die deze persoon wil
steken in een beter leven, want het
kan iedereen overkomen. Daarom
is het belangrijk dat we allemaal
lief zijn voor elkaar en met kleine
beetjes helpen, want waar een wil
is, kan een weg ontstaan.
(Sara Robenek, 2e jaar Toegepaste Arbeids- en Organisatiepsychologie, Hogeschool Thomas More, Campus Kronenburgstraat)
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Ja, robuust Sint-Andries, dat is
het minste wat je kan zeggen over
Sint-Andries: dat we een robuuste wijk zijn. Op de maandelijkse
openbare bewonersvergaderingen
die de vzw Stuurgroep Sint-Andries organiseert, kan je dat het
best ervaren. Ze hebben elke laatste woensdag van de maand om 20
u. in het coStA plaats, behalve in
de zomermaanden. Vele wijkbewoners komen er spontaan naartoe, want reserveren hoeft niet
en gooien er zonder enige
schroom hun kleine en
grote problemen op
tafel, hopend op een
oplossing.
Neem nu de Schoytestraat, Bogaardestraat,
Happaertstraat, Sint-Antoniusstraat en Aalmoezenierstraat. Dat zijn woonerven met een
snelheidsbeperking van 20 km/uur,
maar het verkeer in deze straten
maakt het er al te bont. Geregeld zie
je dat grote vrachtwagens of gefrustreerde automobilisten die de files
in de Nationalestraat ontvluchten,
deze straten als sluipwegen gebruiken of er gewoon door vlammen.
De 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.

Zijn zegje doen

Deze verkeersoverlast moet
dringend en duurzaam worden
opgelost en liefst in samenwerking
met alle actoren, want op deze manier wordt met onze leefbaarheid
gespeeld. En hoe we het draaien of
keren, de oplossing moet van het
district komen, namelijk van de
Districtsburgemeester Paul Cordy.
Eerlijk is eerlijk. Hij is al een aantal
keren komen kijken naar de problemen in de woonerven en kent
ze, alsook de oplossingen. Maar
blijkbaar heeft iedereen ‘binnen
de stad’ zijn zegje over hoe deze
verkeersinfarctproblemen
moeten worden opgelost! Ondertussen
© PAUL STRUYF
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De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.
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Onderzoek-eneninnovatiehub
innovatiehub imec
Antwerpen
experimenteren
in
jouw
wijk
Antwerpen experimenteren in jouw wijk 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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willenbuurt
we graag
jouw
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en inzichten
leren
kennen.
Dan maken
ideeën
en inzichten
leren
we Sint-Andries
samen
nógkennen.
slimmer. Dan
maken we Sint-Andries samen nóg slimmer.
Doe mee op www.antwerpsmartzone.be
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An Sibhin Irish Pub
Nationalestraat 44
2000 Antwerpen
03 226 72 51
ww.ansibhin.be

SM-art

te koekeloere, lee
ter oem de vijf
botte nen Barak
Na verschote kik ma nen floe- Fraituur on roemren-aap verleje week. Stoeng der mel oep’t plein of
iniens a paar waerekmanne oep de in de Poepstroat.
On den iene
Sint-Andriespleuts die ne groete
put mokte, 2 lichtpoale oeppakte, kant van’t plein
die ne meter verzette en diene put weurt eun fortung uitgegeven
veur de toekomst, den andere
terug toekapte.
Na oere kik a al denke, amaai kant zie ter minder sm-ART uit.
die verschiet na oek van’t minst. De boekerij en ongs centrum
Moar neje, ’k was ni van man hange me spannedrap en kinnemelek voer die wareke mor wel keszalf onien. Ze valle bekanst in
da dare solle voer zen. Na stoen- frenne van ien. Zoe mokt de airge die poale wel effenaf in de co in de groete zaal van de coStA
zoen laweit dat ze
weg. Nen basketni oep kan stong.
ter die galak de
“Ge kunt nieverans
En de toeriste oept
Willy Steveniers
mier is goe krabbe oep stroat mor afvrage
nen bal wil redwaroem de mensen
de oep de rand
eun ongemakkelijke
van’t veld, awel
pleuts of ze hemme het oek in putteke winter in hawai-emmedieje liep lossend
gezing!”
kes neur de coStA
tege zoenne poal.
goan. Oe kun de na
Wa wel straf is da
on den andere kant de poale nog verwachte da ge in de toekomst
alted flak neffe ’t veld stong. Die nog SM-art goa kunne zen as ge
poale stoenge der nog mor just en gien geld mier in ontwikkeling en
arrêt lap der wier weral geld tegen me-mekandere-leve stekt?
In de boekerij hemme ze wel
gekwakt.
Same mêt die poale schote wa geld gestoke. Der zen eun paar
de camera’s in ongs waik gelak schabbe in de coStA gekwakt me
champions uit de grond. En die eun poar boeke en DVDs. Mor da
zen giene boecht. Kilometers jis een zier kleine collecse. As ge
varder kunnen ze oep den buro al die boeke oep ne oep lei, komt
daarmêt zoe inzoemen, dat ze oe die nog nie tot on de knoesels van
neushare kunne telle! Ge kunt nie- ne kabouter. En der kom doek
verans mier is goe krabbe oep eun giene mens mier me aan te pas.
ongemakkelijke pleuts of ze hem- Zoe weurt de menselijke waikme het gezing! Die camera’s kwa- werking, weur deur de bonobo’s
me me as doel de overlast aan te zoe mêt gestoefd weurt, weral de
pakke. As er na ien groet problèm jard ingeboord. OMG(*)(**).
(*) Oe ne mengs allemol ni moe
is rond ongs pleuts dan is het wel
het sluiksteurte. Awel ondanks schrijve oem SMART te zen!
(**) da kan na ni he!
da der nen hiele oep camera stoan

De Neus

EDITO
Robuust
Sint-Andries!

Wildparkeren is er dagelijkse kost blijven de bewoners dagelijks de
en dikwijls staan bestelwagens pal spreekwoordelijke s*** over zich
tegen de voordeuren of de ramen heen krijgen …
van de huizen geparkeerd. Auto’s
die in de dubbele richting door zo’n Smet op het blazoen
woonerf willen rijden of dat althans Als Stuurgroep hebben we nu meer
proberen, moeten achterwaarts te- dan ons best gedaan: door te blijrugkeren of spookrijden en vuilnis- ven communiceren en te hopen
wagens geraken er vaak niet door. op duurzame oplossingen voor
Wanhopige onderde problemen. En
nemers zetten allerondanks alle in“Op deze manier
hande bloembakspanningen
voor
spelen ze met onze
ken voor hun zaak
de leefbaarheid in
leefbaarheid.
om toch maar geen
de stad en alle klifoutparkeerders
Maar we geven niet op!” maatrobuuste invoor hun deur en
spanningen van de
winkelraam te krijgen. De leefbaar- stad en de bewoners, is het dossier
heid van deze zogenaamde woon- ‘Schoytestraat/andere woonerven’
erven kan écht wel in vraag worden een smet op het blazoen voor alle
gesteld. Vanuit het district komt mensen die werken, denken en
er weinig of tergend traag nieuws doen rond een stad die leefbaar en
naar onze bewonersgroep, want klimaatrobuust is, die vol staat met
blijkbaar heeft er niemand bloem- en compostbakken en met
een oplossing, tot grote geveltuintjes, waar boerenmarkten
en begrijpelijke woede worden gehouden en die houdt van
en wanhoop van de be- alles wat naar milieu ruikt.
woners. Maar toch ge(Nico Volckeryck, voorzitter vzw
ven we niet op!
Stuurgroep Sint-Andries)

VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN
Datum

Naam

Aankomst

Vertrek

10-11 augustus

Balmoral

13:30

15:00

19 augustus

Amera

09:00

17:00

23-24 augustus

Braemar

13:30

14:00

25 augustus

Azamara Journey

08:00

20:00

30 augustus

Le Dumont D’Urville

08:00

19:30

11 september

Seabourn Ovation

08:00

18:00

12-13 september

Aidavita

10:00

20:00

24-25 september

Aidavita

10:00

20:00

30 september

Europa 2

08:00

23:00

1-2 oktober

Boudicca

08:00

18:00

11 oktober

Artania

13:00

20:00
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Dolle pret in De Oever

VAN ’T STRAAT GEPLUKT
Johan Poppelaars (66), goedlachs en gelukkig

Woont al 30 jaar in de Korte Riddersstraat. Was
vrachtwagenchauffeur en technicus voor verkoopautomaten tot z’n pensioen. Kreeg op z’n
22e MS, maar voelt zich mentaal perfect in z’n vel.
Tevreden als hij ’s ochtends uit z’n bed geraakt.
Maakt er het beste van.
Z’n lievelingsplek is de straat en overal. Actief
in diverse verenigingen. Omschrijft zichzelf, logisch dan ook, als zeer sociaal. Houdt van muziek:
van klassieke tot pop van de jaren ’60 en van beefsteak met frites. Zeer actief op sociale media en
pc. Post dagelijks op facebook over alles in de wijk
en vooral foto’s van schepen. Een moedig, goedlachs en gelukkig man.
Rose Anna Gould (7) zoekt graag regenbogen

Woont in de Volkstraat, maar als dochter van Lief
en Barry van The Boogie Barn in de Korte Vlierstraat ligt haar hart op de Sint-Andriesplaats, waar
ze kan spelen, klimmen, onder bomen schuilen als
het regent, en een regenboog kan zoeken. Eet graag
tortellini. Gaat volgend jaar vioolles volgen. Haar
knuffel is een eenhoorn en heet Sofia, want heeft
dezelfde kleur als prinses Sofia. Vindt het fijn dat ze
snel kan lezen en dingen opzoeken op de pc. Knuffel Hatchibaby vindt ze leuk om te verzorgen, papfles te geven, haartjes te kammen en te ontdekken
of het een jongen of een meisje is. Volgt balletles als
een vlinder en streetdance om cool te doen.

Aisha Abraham van Stadsakker
kwam via Landwijzer terecht in de
biolandbouw en coördineert het project van de compostbak.

Buurtcompostbak
in onze wijk
Op stap door de wijk met een
emmertje groenten- en fruitafval,
’t is een aparte ervaring, een klein
beetje buitenleven. Vanaf nu is het
echter geen eigenaardigheid meer,
dankzij een uniek experiment dat
ook goed is voor het milieu.

Op vraag van enkele gezinnen uit
onze wijk hebben Stadsakker van
Buurtwerk Posthof vzw uit Berchem en de stad Antwerpen achter
het coStA een compostbak geïnDe vacaturen van Tomorrowland, onze nieuwe buren met kantoren in de stalleerd. Composteren is een geKorte Vlierstraat, voor tappers, hamburgerbakkers en broodjessmeerders makkelijke en ecologische manier
om uw tuin- en keukenafval kwijt
hebben altijd veel succes. Een lange rij voor hun restaurant MESA.
te raken. In gans Antwerpen wordt
HERINNERINGEN
jaarlijks 30 000 ton gft opgehaald.
Het geproduceerde compost kan
gebruikt worden voor planten,
bloemen en de (moes)tuin.
nog kunnen zitten. In het puin zijn
Buurtcomposteren is ook soPierre Van den Bergh herinnert
drie ingenieurs omgekomen en een ciaal. Buren leren elkaar kennen
het zich nog, alsof het gisteren
was. Op vrijdagavond 15 december buurman van de taverne, Guillau- en werken samen. Je hoeft het gft
ook niet meer in huis te houden en
1989 was hij met z’n vrouw Martha me De Decker.”
je vermijdt – vooral in de zomer –
Meulemans naar een concert
geuroverlast. Het moet bovendien
geweest in de Sint-Andrieskerk
Mooie samenwerking van vrijwilliniet meer getransporteerd worden,
naar aanleiding van het 460-jarig
gers en organisaties
bestaan van de kerk.
Pierre: “De dag na de ontploffing waardoor de CO2-uitstoot daalt.
verzamelden wijkgenoten voor Momenteel gebruiken al 16 gezinPierre: “Rond halfelf ben ik samen het overgebleven puin. De buren nen de compostbak tijdens de opemet mijn vrouw, vrienden, leden van het gebouw hadden hulp no- ningsuren van het coStA.
Niet alleen voor inlichtingen
van de heemkundige kring
dig, want hun huizen waSint-Andrieskwartier
ren zwaar beschadigd. maar ook voor mogelijke overlast
Herleeft, mijn toenDe uitbater van kan je naar compost.sintandries@
malige
mede
het café Quinten gmail.com mailen.
leerkrachten en
Matsys,
Ludo
directeur als afVerlackt, richt- Wat mag er in de compostbak?
sluiting van de
te samen met MAG WEL groenten-, fruit- en
avond nog iets
Horeca
Ant- tuinafval, tuin- en snijbloemen,
gaan drinken
werpen
een koffiefilters en theebuiltjes
in de taverne
s t e u n f o n d s MAG NIET bereid voedsel, brood,
’t Swart Schaep
op. Er volgde vlees- en visresten, behandeld
in de Kloostereen reeks initi- hout, luiers, verpakkingsafval,
straat. Toen rond
atieven waarbij aardappelschillen, citrusvruchten
middernacht een
organisaties
en (GS)
leerkracht als eerindividuen samenste zei dat hij naar huis
werkten. Zo hebben drie
ging, volgden wij daarna ook
gediplomeerde stadsgidsen
allemaal. Wat daarna gebeurde, een benefietwandeling georganikon niemand van ons voorspellen: seerd waarvan de opbrengst intenog geen uur later stortte ’t Swart graal naar de mensen in nood ging.
Schaep in. Martha en ik hoorden Ook het Theater Multatuli gaf voorvanuit ons huis een oorverdovende stellingen waarvan de opbrengsten
knal. We woonden toen al niet ver naar het fonds gingen. Bovendien
Nationalestraat 70
van de taverne. Na de knal kwam waren er nog tal van andere acnog een ontploffing en dan volg- ties. Het was pakkend om te zien
tel. 03/232.89.17
de een instorting. We waren echt dat mensen op zo’n moment echte
uit sympathie
op het nippertje aan de dood ont- solidariteit kunnen tonen.” (Zara
snapt. We hadden daar evengoed Vynck)

Op ’t nippertje aan de dood ontsnapt

Apotheek
Lescrinier

Marina Haeck van de poetsdienst van De Gulden Lelie deed er tijdens de fotoshoot na de show nog een schepje bovenop.
Het was weer een middag dolle
pret in de cafetaria van Dienstencentrum De Oever in de Lange
Riddersstraat, ditmaal met Robby
Lathé and Friends die er een travestieshow van jewelste brachten.

Allemaal echt?

Van heinde en verre, dat wil zeggen,
van het Huizeken van Nazareth
in de Sint-Antoniusstraat tot De
Gulden Lelie in de Schoytestraat,
waren er bewoners naar de show
gekomen. Na afloop was er ook geGlitter en glamour, oogverblinden- legenheid tot een fotoshoot met de
de showjurken en pluimen, ever- 3 artiesten. Marina Haeck (foto, in
greens en sketches, niets ontbrak. het midden) die al 10 jaar werkzaam
En natuurlijk ook de reacties van is bij de poetsdienst van De Gulden
de aanwezigen niet: “Vele vrouwen Lelie, mocht als begeleidster van de
zouden jaloers zijn op zo’n lijf. Spij- bewoners niet ontbreken om er nog
tig dat ’t niet echt is. Als ik die zou een schepje bovenop te doen, voor
kunnen tegenkomen. Ferme dikke wie het nog niet had gezien. Maar
billen.” Maar dit laatste sloeg op de was het allemaal echt? Dat ziet u op
hoofdschotel van het feestmenu: de foto op de achterpagina rechtskonijnenbout met pruimen, wit- boven, toen er voor Robby Lathé
loofsalade en kroketten.
and Friends langdurig werd geapplaudisseerd. (Guido Sanders)
Verdriet vergeten

Het was aandoenlijk hoe de 3
‘friends’ inspeelden op het publiek met zelfs ‘op de man af’ aangebrande, maar toch binnen de
grenzen van het fatsoen blijvende
opmerkingen en grappen. Diverse
evergreens riepen bij het publiek
dan weer herinneringen op aan
vroeger, aan jeugdige verliefdheid
of verloren partners. Menig bewoner pinkte een traan weg bij ‘Plaisir
d’Amour’ van Edith Piaf. Om dan
weer te worden getroost met sketches die de sfeer in de zaal meteen
deden overslaan in algehele vrolijke uitbundigheid en die het verdriet deden vergeten.

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans

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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Bibliotheek

Seminiviering

Boeken en films nu
veel beter beschikbaar

Bibliotheek Sint-Andries en
Cultureel Ontmoetingscentrum
Sint-Andries (coStA), beide op de
Sint-Andriesplaats, hebben de
handen in mekaar geslagen om de
bibliotheekwerking qua openingsuren te verbeteren. Met de opening
van de zelfuitleenbib in het coStA
is de bibliotheekcollectie voortaan
51 in plaats van 12 uren per week
beschikbaar.
Ongeveer 1 200 van de spannendste boeken (thrillers, detective- en
griezelboeken), de waar gebeurde
verhalen en de kinderstrips van de
bib staan nu in het coStA en kunnen dus tijdens de openingsuren
van het coStA zelf worden meegenomen en teruggebracht door ze
zelf te scannen met de A-kaart. Alle
sprinters, nieuwe boeken en dvd’s
die voor een snelle roulatie slechts
een week lang kunnen worden uitgeleend, zijn er aanwezig.
In de foyer kan men ook (her)
inschrijven, reservaties maken en
ophalen, leenverkeer aanvragen en
ophalen (ook dvd’s en cd’s), materialen terugbrengen (ook van andere
Antwerpse bibliotheken) en diverse papieren kranten en tijdschriften
lezen. Bovendien heb je er gratis
digitale toegang tot meer dan 6 000
nationale en internationale kranten en tijdschriften via GoPress en
Pressreader.
Openingsuren van de foyer van
het coStA: dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 21 uur of einde activiteiten en zaterdag van 10 tot 17
uur of einde activiteiten. De bib zelf
blijft geopend op woensdag van 10
tot 18 uur en donderdag van 14 tot
18 uur.
Op woensdagnamiddag blijft de
bibliotheek zelf de plek bij uitstek
om met uw kinderen naartoe te
komen voor de voorleesmomenten. De vrijgekomen plek in de bibliotheek is voortaan een gezellige
leesplek voor kinderen geworden.

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

Paaseierenraap

Zoals elk jaar organiseerde de vzw Stuurgroep Sint-Andries de Paaseierenraap aan het bewonerslokaal BOTA bij de Bergskes. Ruim 140 kinderen hadden zich hiervoor ingeschreven.
Elke 1e zaterdag na het begin van de lente organiseert de vzw Aksie, het Antwerps Komitee Semini In Ere, in onze wijk een optocht ter ere van Semini.
Semini is de naam die de Antwerpenaars geven aan een bas-reliëf, vermoedelijk uit de 2e eeuw, ingemetseld boven de enige nog bestaande poort van
de oude burcht Het Steen. Het volksgeloof zag in het beeldje een vruchtbaarheidssymbool. Vrouwen gingen er een kindje afsmeken. In de stoet liepen
ook reus Den Djon van de Snorrenclub en Vic Mees van ‘den Antwaarp’ mee.
Daarnaast brengt de vzw sinds 2002 elke laatste zondag van de maand (behalve tijdens de zomermaanden) met ‘Het Spelleke van Semini’ poesjenellentheater in authentiek Antwerps dialect op de 3e verdieping van café Den
Bengel op de Grote Markt. Info en reservaties: 0477 254906

Stadsmakers: ‘Lentepoetsrecord’

Buitenspeeldag
Ook tijdens dit voorjaar werd er in heel de stad op verschillende plekken een
Buitenspeeldag georganiseerd door Sporting A. In onze wijk konden de jongsten terecht op de Sint-Andriesplaats voor een springkasteel, kindergrime,
racen, lopen, springen en voetballen. De jongens en meisjes van Habbekrats
uit de Prekerstraat zorgden ervoor dat alles feilloos verliep.

Lente staat voor poetsen en schoonmaken. Ook in ’t Stad. Steeds meer vrijwilligers engageren zich voor de jaarlijkse Lentepoets om alles eens grondig
te poetsen en bloembakken te plaatsen. Vorig jaar deden 650 straten mee,
dit jaar waren het er al 741. Voor heel de stad leverde Stadsmakers 6 000
bloembakken, 37 000 bloemen, 2 320 zakken potgrond en 640 lunchboxen.
Voor de 18 deelnemende straten uit onze wijk Sint-Andries werden in het
verdeelpunt in de Augustijnenstraat 130 bloembakken, 58 zakken potgrond
van 50 liter en 16 lunchboxen voor de vrijwilligers afgeleverd.
Stadsmakers organiseert ook Speelstraten, Buurtboost (een sociaal initiatief, een poets- of opruimactie) en de Burendag (telkens op 31 mei) en
coördineert de 2 000 straatvrijwilligers die wekelijks het zwerfvuil van de
straten halen.

Turnkring
De Hoop
Na een jaar oefenen, trainen en repeteren presenteerde Turnkring De Hoop
haar 98e Jaarfeest in het coStA. Verrassend vernieuwend was dit jaar het
thema Emoties. Tal van emoties werden op lenige wijze uitgebeeld, en speels
door de allerkleinsten. Secretaris Elvira Saerens (foto) verzorgde de presentatie. 3 keer per week wordt er geturnd in de Musica (Kloosterstraat). Men
kan zich op elk moment van het jaar via het telefoonnummer 03 646 64 96
inschrijven.

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?

Kom er eens over praten bij: DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou luistert
Gratis, anoniem, zonder afspraak, iedereen welkom !
Alle werkdagen van 14 tot 18u, ook op zaterdag, donderdag tot 21u

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

Digitale schermen actief
De interactieve digitale schermen op de Sint-Andriesplaats en aan het Momu
brengen, als deel van de Smart Zone, permanent wijknieuwtjes. Vooraf werden bewoners uitvoerig bevraagd over de inhoud en lay-out. Wenst u bij een
volgend project van de Smart Zone te worden betrokken, dan kan u naar
info@antwerpsmartzone.be mailen of naar 0471 582375 telefoneren.

deopendeur@skynet.be

03 233 62 73

BASTENIE

Speelautomaten
www.luckygames.be
www.bastenie.be

NV

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen
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Het beste speelgoed

GENIET LOKAAL

Veronique Vanheerentals van Take 5 uit de Kloosterstraat
Wat vroeger bekend stond als een
jazzcafé, is nu een bistro geworden.
Take 5 werd omgetoverd tot Take 5
minutes in Paris. De naam Take 5 is
echter blijven bestaan. Het begrip
komt uit de jazzwereld waarin Take
5 wordt gezegd bij het nemen van 5
minuten pauze.
Het interieur van Take 5 minutes
in Paris bezorgt je haast meteen een
gevoel van nostalgie, doordat het
is geïnspireerd op oude bioscopen:
je treft er namelijk een deel van het
decor van Cinema Rubens in aan.
Wat vele mensen trouwens niet
weten, is dat een pronkstuk zich
bij de toiletten bevindt. Het glas
op het lavabotafeltje is namelijk in
een vorig leven nog een stukje van

5

de dansvloer geweest van diezelfde
bioscoop. Daarnaast valt ook het
thema van art deco maritiem op.
Uitbaatster Veronique Vanheerentals werkt al meer dan 20 jaar
met seizoensproducten om haar bekende soepen op smaak te brengen.
Op dat vlak kunnen we zeker zeggen dat Veronique een trendsetter
is, omdat ze als één van de eersten
zo te werk gaat. Dit is ook de reden
waarom vele klanten keer op keer
terugkomen. Momenteel zet Take 5
minutes in Paris zichzelf op de kaart
met zijn heerlijke bouillabaisse. (tel.
03 248 64 75) (Zara Vynck, eerste
jaar master Journalistiek KU Leuven,
Campus Sint-Andries)

De afvalberg van plastic speelgoed, liefst met lichtjes en geluiden, wordt alsmaar groter. Op de
Sint-Andriesplaats beleven kinderen nochtans veel plezier aan een
lege kartonnen doos. Ze stimuleert
de fantasie en de creativiteit, want
in de loop van een halfuur wordt
ze een koffer, een clubhuis met en
zonder dak, een huis (mét schuifdeuren), een tunnel …
’s Anderendaags zal alles netjes worden opgehaald met het oud
papier en de week erna wacht hen
waarschijnlijk weer een nieuwe uitdaging. Duurzaam en gratis. (GS)

Schoolschip Dar Mlodziezy dagje in Antwerpen

Het milieu! Maar hoe is’t met uw milieu?
Op straat wordt betoogd tegen
milieuvervuiling, maar ook in ons
eigen lichaam wordt soms heftig
strijd gevoerd tegen vervuiling, lees
ongezonde voeding. Met als gevolg:
obesitas, diabetes, hoofdpijn,
krampen, lusteloosheid of
een opgeblazen gevoel.
Onze aarde kreunt onder overdaad: een teveel aan broeikasgassen
en plastic. Ze krijgt dat
teveel niet meer verwerkt
met de opwarming en vervuiling als gevolgen.
Ons lichaam kreunt ook onder
overdaad: teveel aan suikers, bewerkte producten, gewoon te veel.
Gevolgen: steeds meer obesitas, diabetes en andere welvaartziektes.
Wanneer we ons lichaam voeden
maar niet vullen, staan we stil bij
wat ons lichaam nodig heeft en kunnen we het de juiste voedingsstoffen geven.
Een gezond voedingspatroon
gaat hand in hand met een gezond
leefmilieu.

Gezonde voeding is onbewerkte,
gevarieerde voeding

Laat me je even helpen je boodschappentas in te laden:
Water hoef je voortaan niet
meer te kopen in de winkel.
Kraantjeswater is een gezonde drank en zorgt
voor een kleinere plasticafvalberg en minder
vrachtwagens op de
weg (minder koolstofdioxide). Koop andere
dranken met zo weinig
mogelijk verpakking.
Groenten en fruit koop je bij
voorkeur uit volle grond van Belgische boeren of eventueel van
boeren uit buurlanden. Transportkosten en energieverbruik (voor
kweek in serres bv.) zijn belastend
voor het milieu. Koop gevarieerd
(seizoengebonden) en onverpakt
en maak gebruik van herbruikbare
zakjes voor groenten en fruit.
Verkies kip boven runds- en varkensvlees. Van alle vleessoorten
heeft kip de laagste klimaatbelasting. Eet nu en dan vis en eieren.

Wist je trouwens dat 70% van de
methaangasemissie in Vlaanderen
afkomstig is van de veestapel? En
dat methaangas een broeikasgas is
dat 20 keer meer bijdraagt aan de
opwarming dan koolstofdioxide?
Kies zoveel mogelijk voor onbewerkte producten, bv. geen
kant-en-klaarlasagnes uit de supermarkt. Zo beperk je de consumptie
van voedingsmiddelen met te veel
zout, vet en suiker. Als je gezonder
wilt eten, en ja, zelfs gezond wilt
afvallen, gebruik dan je verstand:
eet onbewerkt, gevarieerd, meer
plantaardig en niet te veel. Voed je
lichaam in plaats van het te vullen.
En elke hype ten spijt, luister naar
jouw eigen lichaam en eet wat goed
is voor jou. Dat is nu eenmaal niet
voor iedereen hetzelfde!
Zorg bovendien steeds voor een
boodschappentas, wanneer je naar
de winkel gaat en tel de plastic tasjes die je ermee uitspaart. Volgende keer de milieutopic: wat is de
impact van een glas water op ons
innerlijk milieu? (Veerle De Laet,
coach uit de Willem Lepelstraat)

Het Poolse opleidingsschip Dar
Mlodziezy, Pools voor ‘Gift van de
Jeugd,’ was een dag in Antwerpen om
de 100 eerstejaarsstudenten van de
Antwerpse Hogere Zeevaartschool
na een maand opleiding weer thuis
te brengen. Sedert het Belgische opleidingsschip Mercator in 1960 uit de
vaart werd genomen, huurt de Hogere Zeevaartschool de Dar Mlodziezy
voor de opleidingen. De driemaster,
die uit Portugal kwam, meerde aan

aan de Scheldekaaien ter hoogte van
het Zuiderterras. De kapitein was
zeer opgetogen over de studenten
en hun instructeurs. ‘Den Dar,’ gebouwd in 1981, was in augustus 2016
met zijn 110,6 meter het langste schip
dat in Antwerpen aanmeerde ter gelegenheid van de Tall Ships Race, een
evenement dat 500 000 bezoekers
trok. In 2022 keert de Tall Ships Race
trouwens opnieuw naar Antwerpen
terug. FOTO: JAN STES

Verdwenen paneel is terug
Tijdens de renovatie van de Nationalestraat werd het beeld van De Neus op het
Neuzenplein tijdelijk opgeslagen in een
stadsmagazijn. In 2014 werd het opnieuw
ingehuldigd, maar zonder achterpaneel.
Nu, 5 jaar later, is dat er terug. Maar wat
blijkt? Het toont een afbeelding van Poppenschouwburg Van Campen in de Lange
Nieuwstraat. En dat is wel heel vreemd!
De Lange Nieuwstraat ligt ver buiten de
wijk van de Neus én daar werden meer
gesofisticeerde poppen gebruikt met
verschillende draden voor hoofd, armen
en benen. De poesjenellen in onze eigen
poesjenellenkelders daarentegen waren tweestangpoppen zonder draden en
met slechts 2 metalen stangen: 1 voor het
hoofd en 1 voor de rechterarm. (GS)

DANSING
LUNCH & DINNER

kloosterstraat 159
0486 60 04 59
Restaurant

Muntstraat 4
2000 Antwerpen

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

Scheerdijck

BELEEF HET MEE

FEESTEN
STADSPARK

GRA
T IS

6 en 7 juli

V.U.: Herald Claeys, Lange Gasthuisstraat 21,2000 Antwerpen | 2019 | ANBZ

IN
HET

Johannes Ludovicus Scheerdijck
werd geboren op 30 maart 1809.
Hij werd schrijnwerker en huwde
met Joanna Carharina Van de
Velde.
Op verzoek van zijn echtgenote werd dokter Vaerenberg gevraagd Johannes te onderzoeken,
omdat hij soms lastig deed tegen
de klanten. Na een bezoek van
de arts bij de schrijnwerker thuis
oordeelde de dokter dat de zwakzinnigheid alleen voor hemzelf
gevaarlijk was en dat hij nog niet
opgesloten diende te worden.
Toen de vorstin van België
overleden was, liep Scheerdijck
in de rouwstoet plechtig tussen
de hoogwaardigheidsbekleders.
Op zijn hoofd droeg hij een hoge
zwarte hoed waaraan achteraan
een fluwelen doek bevestigd was
die tot op zijn hielen neerhing.
Om zijn nek waren allerlei eretekens, penningen en medailles
gehangen. Wie echter goed keek,
zag dat het gewoon deksels van
conservenblikjes waren.
Tijdens de rouwmis in de kathedraal wilde hij naast de personaliteiten plaatsnemen, maar
de suisse versperde hem de weg.
Scheerdijck bekeek hem echter
op zo’n minachtende wijze dat
deze even de kluts kwijtraakte.
Daar profiteerde hij van en onder
het mom de ‘onderkoning van
België’ te zijn nam hij plaats in het
koorgestoelte.
Zijn zwakzinnigheid verergerde
en hij diende in het krankzinnigengesticht van de Sint-Rochusstraat te worden opgenomen,
waar hij op 4 mei 1889 stierf.
(Sint-Andrieskwartier Herleeft !
Tekening : Gaston Schuermans)

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en

www.districtantwerpen.be

leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries

Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (coStA) heeft een ruim cursusaanbod: www.costa.be

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

DE BESTE KWALITEIT THEE’S

KLEINE MARKT 8 ANTWERPEN

EN LEKKERSTE KOFFIE’S
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Programma
September
Sinjor Circo:
Duo Masa & Noah Chorny

Zondag 15 september – vanaf 13 uur –
gratis, op de Sint-Andriesplaats

Madam Circo zorgt voor een glaasje fris en een leuk terras. De dames
van DJ Vinylla openen het festival
met enkele leuke plaatjes. De hele
namiddag kan je terecht bij verschillende side-shows. Laat je betoveren
door de Maharadja of laat je kinderen door de wijk slepen met de Sterke Man en geef ze nadien een total
make-over in de Super 3000! Voor
het spektakel in de lucht zorgen Duo
Musa en Noah Chorny.

Breakdance

bevrijding van Antwerpen met de
vertoning van de film Ze zijn d’r!
Het programma voorziet ook oorlogsliedjes uit 1940–1945, live gezongen door Chris Gils die begeleid
wordt door een muzikaal combo.

Bar coStA : Poppel – ‘Make
Sense’ LP-release

Vrijdag 27 september – 20.30 uur – € 5

Eva De Roovere in Naakte aap
toevoegen logo naakte aap

Met het tweede full album ‘Make
sense’ bewandelt Poppel de eerder
ingeslagen weg van de janglepop.
Het Kempisch viertal vond onderdak bij het Spaanse Meritorio Records voor de LP; de cassette komt
uiteraard uit op het eigen label van
Hermanos Driesos, Gazer tapes.

Bib in het coStA
Bibliotheek Sint-Andries en het
coStA tillen de bibliotheekwerking
in de wijk samen naar een hoger niveau. Eind april opende de zelfuitleenbib in het coStA en een deel
van de bibliotheekcollectie kwam
naar de foyer.
Voortaan kan je 51 in plaats van 12
uur boeken lenen, terugbrengen,
verlengen, reserveren en ophalen.
Tijdens de openingsuren van het
onthaal kan je ook je bibkaart laten
hernieuwen en openstaande saldo’s betalen.
Openingsuren bib Andries:
(huisnr. 22)
Woensdag van 10 – 18 uur
Donderdag van 14 – 18 uur
Openingsuren zelfuitleen coStA:
(huisnr. 24)
Dinsdag tot vrijdag van 10-21 uur
Zaterdag van 10 – 17 uur

25 jaar coStA

De ergste stortbuien en rukwinden
tot 80 km per uur werden aangekondigd voor de dag dat uitgerekend ‘25 jaar coStA’ zou worden
gevierd. Uiteindelijk werden het
2 stortbuitjes, maar het was wel
erg koud en winderig. Dat kon de
pret echter niet bederven. Zovele
feestvierders die het coStA een
warm hart toedragen, maakten van
de Sint-Andriesplaats weer eens de
warmste plek van de wijk.

Het coStA, het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries, is 25
jaar geleden begonnen als buurthuis op de plek waar voordien de
stadsreiniging, ‘De Pach,’ was gevestigd. Nu organiseert men er
culturele evenementen met bekende namen, maar het engagement
voor de buurt blijft centraal. Het is
vooral een ontmoetingsplek voor
de wijkbewoners van alle rangen
en standen. Onder de bezielende
leiding van Kristof Wouters, het
personeel en tal van vrijwilligers is
het coStA, en zeker het foyer waar
– wegens personeelstekort – tot 12 u.

de koffie en thee gratis klaar staat,
het hart van de wijk waar iedereen
mekaar ontmoet: zowel de minder
begoeden, die er nog steeds zijn,
als de middenklasse, die het coStA
heeft ontdekt. Er vinden ook laagdrempelige activiteiten plaats,
zoals Samen Lezen van De Dagen,
cursussen van het Centrum voor
Basiseducatie, busuitstappen, gitaarlessen, open podia, allerhande vergaderingen enz. Sinds kort
wordt het gezellige bijgebouwtje
‘Lokaal 25’ gebruikt voor verscheidene activiteiten. Zo kan je daar
elke donderdagnamiddag terecht
om samen te breien of te haken,
herstelwerk uit te voeren of te tekenen. (GS)
© RUDI SCHUEREWEGEN

LIESBET PEREMANS©

Eva De Roovere is zangeres. Ze
werd bekend als frontvrouw van de
folkrockgroep Kadril. Ondertussen
heeft ze al 4 soloalbums op haar
palmares: De Jager, Over & weer,
Mijn huis en Viert. Dit laatste album
loopt samen met een dichtbundel
van haar hand, Positron. Eva werkt
samen met vele fantastische muzikanten uit alle windstreken. Ze
toert solo of met band.

Eva de Roovere

Vrijdag 20 september – 20 uur – € 10 |
€ 14 | € 2

Op Stap met coStA – Vlissingen
Zaterdag 21 september – 9 uur – € 8
kansentarief | € 12, enkel balieverkoop &
max. 2 tickets pp, start ticketverkoop op
dinsdag 20 augustus om 10 uur.

Vlissingen, stad aan zee: een unieke
bestemming die het stadse karakter
combineert met de oneindige mogelijkheden van het strand en het
water.
In september starten er ook tal

Cursussen

75 jaar vrij!

Zondag 22 september – 15 uur – € 5,
matinee met taart en koffie

De heemkundige kring Sint-Andrieskwartier herleeft viert 75 jaar

van nieuwe cursussen:

• Vinyasa Flow Yoga beginners &
gevorderden • Gitaar • Capoeira • Breakdance • Filosoferen
met Betonnen Jungle • Atelier 25.
info: www.cosintandries.be/cursus

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

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 donderdag 11 juli tot en met
maandag 19 augustus

Clandestiene beelden bevrijding 1944
Noteer alvast zondag 22 september om 15 u. in uw agenda. Dan
vertoont de heemkundige kring
Sint-Andrieskwartier Herleeft in het
coStA de film Ze zijn d’r met unieke opnames van de bevrijding in
1944, clandestien gemaakt vanuit
een boekentas waarin een camera
was verstopt. Het idee kwam van
Fred Dewaele, de tekst is van de
legendarische stadsgids George

Van Cauwenbergh met beelden van
de ruïnes hoek Kronenburgstraat/
Kloosterstraat en de Steenberg
straat.
De film wordt omlijst met oorlogsliedjes uit ‘40-’45 door Chris
Gils met muzikaal combo. Tickets
aan 5 euro, te storten op BE14 7895
6624 4083; ereleden gratis. Inlichtingen kunt u op het nummer
03/234.32.42 verkrijgen.

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
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KINDERBOEKENHOEKJE
Met de zomervakantie voor de
deur haal
ik graag
nog eens
een echte
klassieker uit
de kast: ‘De geheime tuin’ van Frances Hodgson
Burnett. De oorspronkelijke
Engelse tekst dateert uit 1911, maar
deze editie is in een gloednieuwe
vertaling van Imme Dros helemaal
21e-eeuw-proef voor jonge lezers
vanaf 9 jaar.
‘De Geheime tuin’ neemt ons mee
naar het koloniale India van de
vorige eeuw waar we kennis maken met de 10-jarige Mary Lennox,
een bijzonder onaardig, verwend,
hooghartig en egoïstisch meisje.
Wanneer een zware cholera-epidemie uitbreekt, verliest Mary beide
ouders. Het weesmeisje wordt naar
Engeland gestuurd, waar ze gaat
wonen op Misselthwaite, het landgoed van oom Archibald Craven,
een man die ze nog nooit in haar
leven heeft gezien.
Het huis blijkt een sombere plek
te zijn, een plek van eeuwige rouw
omwille van zijn jong gestorven
echtgenote. Overal zijn er geheimzinnige deuren die op slot zitten en
’s nachts weerklinkt gehuil door de
gangen. Het bijzonderste is echter
de vrijwel onzichtbare, ommuurde tuin die ooit van Mary’s tante is
geweest. Toen zij tien jaar geleden
overleed, heeft oom Archibald,
overmand door verdriet, de tuin afgesloten en het werd iedereen verboden er een voet in te zetten.
Op een dag krijgt Mary de sleutel
van de tuin in handen en ze opent
de poort tot een verwilderd paradijs. Samen met dierenvriend en
natuurkenner Dickon, de broer van
haar dienstmeisje, gaat Mary er in
het geheim aan de slag. De kinderen weten de tuin weer tot leven
te wekken en zodoende bloeit ook
Mary open en ontdooit haar hart.
Maar wat als oom Archibald te
weten komt dat de poort naar de
geheime tuin is geopend? En wat is
toch dat raadselachtige gehuil dat ’s
nachts altijd weerklinkt?
‘De Geheime tuin,’ Frances
Hodgson Burnett, vertaald door
Imme Dros, uitgeverij Leopold,
2019, 17,99 euro. (Sofie van ’t Stad
Leest, uit de Steenhouwersvest)

Hitte in Sint-Andries
De hittegolven van nu kunnen
door klimaatveranderingen over
80 jaar wel eens de norm worden.
Om dat te voorkomen moeten
we nu al maatregelen nemen. We
praatten hierover met Inge Liekens
van VITO en Griet Lambrechts van
Stad Antwerpen.

GVSA Waarom wordt het in de stad
warmer en koelt het er minder af ?
Inge Een stad is een hitte-eiland
dat op warme dagen gemiddeld 3°
C warmer wordt dan buiten de stad,
maar soms tot 8° C, vooral ’s nachts.
Verschillende factoren spelen een
rol: er wonen meer mensen die
warmte produceren door de auto,
verwarming … Steden houden ook
meer warmte vast: beton en asfalt
absorberen de hitte die in de stad
moeilijk weg kan door de compacte
bebouwing en smalle straten waarin soms geen wind komt.
GVSA Hoe is het project opgezet?
Griet In Sint-Andries lopen verschillende projecten om de wijk
klimaatrobuust te maken. Een aantal richten zich specifiek op hitte.
Een van de initiatieven is een burgerobservatorium, een platform
waarbij burgers en organisaties,
wetenschappers en beleidsmakers
informatie en kennis verzamelen,
delen en gebruiken om de hitte te
verminderen. Het Europese project
GroundTruth 2.0 onderzoekt hoe je
zo’n burgerobservatorium het best
opzet. Alle informatie over deze
projecten kan je trouwens op www.
stadslab2050.be vinden.
GVSA Hoe zijn jullie te werk gegaan?

Inge Met alle mogelijke partijen
hebben we in 5 workshops bepaald
waar we in de nabije en verre toekomst aan willen werken. We willen een open dialoog creëren. Als
eerste actie hebben we samen de
koele plekken zowel binnen als buiten Sint-Andries in kaart gebracht,
zodat inwoners op hete dagen verkoeling kunnen vinden.
GVSA Welke acties zijn er deze zomer nog op til?
Griet We willen de mensen erover
informeren waar deze koele plekken te vinden zijn en wanneer ze
deze het best opzoeken. Binnen het
Smart Zone-project ontwikkelt de
stad samen met imec, Geosolutions
en Monkeyshot daarom de Hitte- Een totale metamorfose, toen er voor Robby Lathé and Friends na afloop
verklikker. Deze tool zal senioren, van de travestieshow langdurig werd geapplaudisseerd. (Zie ook pag. 3)
mantelzorgers en verplegend personeel waarschuwen, wanneer er
een hittegolf aankomt, tips geven
wat te doen bij hitte en ook doorverwijzen naar de koele plekken in
GVSA Gelden deze risico’s enkel voor
de wijk. Als je zelf een koele ruimte
senioren?
hebt die je op hete dagen wil openIsabelle Nee, baby’s, kinderen en
stellen, mag je ons dat altijd laten
jonge mensen kunnen dezelfde
weten. Meer info kan je op www.
symptomen ondervinden.
antwerpsmartzone.be vinden.
GVSA De zomer komt er opnieuw
Inge Ook onderzoeken we hoe we
aan. Hoe bereiden jullie je voor op de
de wijk verder kunnen verkoelen.
hitte?
Daarom starten we deze zomer
Isabelle leder jaar krijgen we info
met geïnteresseerde inwoners een
van het agentschap Zorg en Gemeetcampagne om ontbrekende
zondheid. We stellen een hitteplan
informatie rond lokale effecten van
op en verspreiden affiches en brohittemaatregelen te verzamelen.
chures onder alle medewerkers en
Inwoners en organisaties die willen
familieleden. We passen het menu
meedoen, mogen zich altijd bij mij
en de kleding van onze bewoners
(Inge.liekens@vito.be) aanmelden.
aan en verhogen het toezicht op
Hou zeker ook www.stadslab2050.
eten en drinken. Samen met de
be in het oog. (Willem Somers)
huisarts kijken we de medicatie na.
We geven ook lauwe baden.
GVSA Jullie stellen het WZC tijdens
We gingen ook even langs bij Isade komende zomer ook open voor
belle Dullaert, sinds 2000 hoofdverpleegkundige in het Woonzorg- wijkbewoners en mensen met jonge
centrum Huizeken van Nazareth in kinderen.
Isabelle Ja, omdat we onze wijkDe Markt van Morgen op het de Sint-Antoniusstraat.
bewoners willen helpen en beter
pleintje van Peter De Grote toont
producten van jonge creatieve GVSA Hoe ervoeren de senioren de willen leren kennen. Sociale conontwerpers in een gezellige sfeer vorige uitzonderlijk lange en warme trole is een meerwaarde voor iedereen. In onze koele tuin kan men
met een vleugje muziek. De markt zomer met hittegolven?
besteedt ook aandacht aan de her- Isabelle Onze bewoners waren genieten van een koel drankje. De
komst van de gebruikte materia- vlugger moe. Overdag waren ze sla- leefzaal op de 1e en 2e verdieping
len. Ze gaat door op 8 en 15 septem- periger, maar ’s nachts hadden ze is voorzien van airco en kan van
14 u. tot 16.30 u. worden gebruikt
slaapstoornissen.
ber | 13 oktober | 8 december.
De Boerenmarkt op de Sint-An- GVSA Aan welke risico’s zijn senioren als koele ruimte. Tijdens de hitte
worden er zo weinig mogelijk actidriesplaats biedt lokale en biolo- blootgesteld tijdens deze periode?
gische producten aan uit de korte Isabelle Vooral uitdroging en hit- viteiten georganiseerd. Er worden
keten. Ze gaat elke tweede zaterdag teslag. Door minder te drinken krijg ook verkoelde washandjes en voetvan de maand door op 13 juli | 10 au- je een droge mond, verwardheid, baden aangeboden en we werken
ver- met verstuivers.
gustus | 14 september | 12 oktober | 9 uitputtingsverschijnselen,
moeidheid en eventueel blaasontnovember.
(Griet Lambrechts, stad Antwerpen)
stekingen.
Maak ook kennis met je buren.

Verkoeling in Huizeken van Nazareth

Markten in onze wijk

FOTO: JAN STES

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

ELECTRO ZUID

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

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

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

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

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

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

www.deBlauweHond.be

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79

