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Zalig Kerstmis en een
gelukkig en gezond 2021

Beetje Sinksenfoor in de Scheldestraat
Gratis smoutebol voor iedereen
Jenne Decleir, Willemijn de Krey, Pascal Verlinden en trouw hondje Modigliani

Enkele zomers geleden ontmoette ik Pascal Verlinden toevallig op het terras van Dansing Chocola in de Kloos
terstraat. Het late uur van de schaamte voorbij demonstreerden we mekaar op het voetpad spontaan trucs om
als oude rakkers bepaalde yogaoefeningen toch nog perfect te kunnen uitvoeren. Nadien zag ik hem regelmatig
door de wijk flaneren, als in een Franse film, met hondje Modigliani en muze Willemijn de Krey. Een tijd gele
den hoorde ik op YouTube What is love en die song is in m’n hoofd blijven hangen. Ik raak hem niet meer kwijt.
Een concertganger zei er ooit over: “Pascal zingt liefde op een platooke.” Nu zit ik weer met hem aan tafel, maar
dan ten huize van wijkbewoner Jenne Decleir (zoon van) in de Lange Riddersstraat om te praten over z’n nieuw
muziekalbum Walking the dog.

Wijkbewoner Pascal Verlinden

“zingt liefde op een platooke”
FOTO: JAN STES

Pascal (60) heeft 8 jaar geleden, toen
z’n vader overleed, de zakenwereld
de rug toegekeerd en leeft nu nog
enkel voor de muziek. In 2013 werd
hij door Vier TV uitgeroepen tot 1 van
de 10 beste singer-songwriters
van Vlaanderen. Hij trad
tweemaal op in Dranouter en belandde ooit op
Studio Brussel als beste
new release. Willemijn
de Krey, celliste en backing vocaliste, verzorgt
de sociale media en zorgt
ervoor dat zijn nummers
wereldwijd online komen: Spotify, iTunes, Deezer …

Ik leef nu met 90% minder luxe, 4
stoelen, een tafel, handgemaakte
instrumenten en goede schoenen.
Ik moet toegeven dat ’t soms niet
gemakkelijk is. Soms moet ik op m’n
kin kloppen, staat het water aan
m’n schenen. Maar dat stuwt
me voort en geeft me inspiratie om te componeren, autobiografische
liedjes te schrijven en te
schilderen. En … ik heb
me nog nooit zo goed
gevoeld! M’n streefdoel
is met het nieuwste album
Walking the dog één lied de wereld rond te sturen.

Autobiografische liedjes
Pascal: Ik kreeg geen lucht meer,
kon niet meer functioneren, vroeg
me af: “Is dit nu alles?” Ik ben diep
in mezelf gaan kijken. En door yoga
te doen kwam ik tot het besef: ik heb
maar één leven en dat is dat van mij.

Duizendpoot
Jenne is een duizendpoot: acteert
op het toneel en in films, musiceert
(al een paar keer opgetreden in het
coStA), bewerkt geluid en muziek
voor films, maakt radioreclame en is
de vaste producer van Pascal om de
opnames in goede banen te leiden.
Via de films Vanitas en Alias Wolf
van de gebroeders Spierenberg met
Jenne in de hoofdrol komt het drietal
vier jaar geleden met elkaar in contact en wordt Willemijn zijn muze.
Pascal: Zij doorbreekt voor mij de
alledaagse sleur, is steeds 100 procent goed gezind, denkt anders als
muzikante en schilderes. Ze is een
beetje zoals Pipi Langkous.

Deze Gazet kwam tot stand
met de steun van:
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Volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

Willemijn: Acht jaar geleden ben ik
uit Enschede in Antwerpen beland.
Op drie dagen voelde ik me hier
thuis. Ik belde galerie Picoux van
Oscar Spierenberg met de vraag of ze
geen woonruimte hadden. Zo ben ik
ook in de films terechtgekomen.
Minder sociale controle
Naast het filmwerk stond Jenne
buiten het andere werk veel op de
planken met z’n monologen Sacrale
vertelsels uit de volksmond en Fran
ciscus, jongleur van Assisi van Dario
Fo (gekend van Mistero Buffo).
Jenne: Het gaat er telkens over om
alle materie los te laten, gewoon
te zijn en verbonden met alles wat
leeft. Franciscus en Jezus zijn twee
figuren die waarschijnlijk naar de
essentie zijn gegaan, tot een vorm
van leven zijn gekomen die wij nog
niet kunnen vatten. Zij waren de
vraag Moeder waarom leven wij?
allang voorbij. Als je de kerk als instituut en religie weg filtert, kom je
uit bij spiritualiteit. Soms ga ik in
Elsene naar de kerstnachtmis. Het
bewieroken van een logo van iemand die tot de dood is gemarteld,
is niet liefdevol. Maar de harmonie
van die gemeenschap met mensen
uit alle windstreken, daar word ik
wel warm van.

Lees verder op pag. 5

Ontdek opnieuw de heerlijke sink
senfoorgeuren in de Scheldestraat
recht tegenover supermarkt Okay.
Wegens het afgelasten van kermissen
is Philippe Lainez hier neergestreken met o.a. smoutebollen, frieten
en lackmans. Met licht, kleur en ker-

misgeuren brengt hij een beetje van
de feestelijke sinksenfoorstemming
terug. Een onverwachts geschenk
voor de wijk in deze donkere dagen.
Op vertoon van deze krant trakteert
Philippe Lainez tot 31 januari iedereen eenmalig op een gratis smoutebol. Dagelijks open van 11.30 tot 20 u.

Zo ervaren zij de lockdown
Machteld Heylen:
De tweede lockdown is lastiger
dan de eerste
Machteld Heylen (46)
uit de Bogaardestraat,
een trouwe volgster
van de facebook
pagina van de Gazet
van Sint-Andries en
verzot op artisjokken,
werkt als therapeute
met jongeren met psy
chische problemen in
het PZ Sint-Amedeus
in Mortsel.
MACHTELD: Doordat
de inwoners in de
weekends niet naar huis mogen, hun
enige afwisseling, worden hun problemen zwaarder: je ziet ze zo achteruit gaan en vermits personeel met
onderliggende ziektes niet mocht
werken, moesten de anderen keihard werken en veel shifts overnemen. We organiseerden extra workshops keramiek, taarten bakken
en een paasspel om ze af te leiden.
M’n nek is compleet geblokkeerd,
ook door als gastprofessor Creatieve
Therapie online les te moeten geven. Alle spontaniteit is weg: de dag
ervoor word ik al misselijk.
En de impact op je persoonlijk
leven? MACHTELD: Enorm! Vroeger
ging ik elke dag na het werk met
m’n vriend Sonny op de Sint-Andriesplaats iets drinken. Je ontmoet
mensen en je kan je sociaal opladen
door contacten met vrienden. Nu
moet je gaan wandelen in de hoop
iemand tegen te komen. Maar je
hebt amper de fut om je aan te kle-

den en van Netflix word je op de
duur onnozel. De eerste lockdown
hebben we nog verbouwd, opgeruimd en geschilderd. De tweede is
lastiger. We zijn wel meer beginnen
te koken en zelfs taarten te bakken;
bovendien zijn we ook meer met
klei beginnen te werken in m’n atelier.
Je dochter Margot verjaarde de
eerste week van de eerste lockdown.
MACHTELD: Ja, ze werd 19 en ze was
pas alleen gaan wonen in de Kloosterstraat. Geen groot feest dus! Het
enige wat ik kon doen, was met krijt
gelukwensen op haar stoep gaan
tekenen. Nadien zijn we even gaan
wandelen. Dat was het...
Op het einde van de eerste lockdown had je ook nog een dakbrand?
MACHTELD: Die is gelukkig goed afgelopen met weinig schade. Buren
hebben ons uit ons bed gebeld. De
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EDITO

Van diep uit
m’n hart
Ziezo, alweer een nieu
we Gazet van Sint-An
dries. Maar … we zijn
ook weer in een nieuwe
lockdown terechtgekomen.
Blijkbaar hebben we ons niet
aan de regels gehouden, zoals het
moest volgens de virologen. Dat
die niet altijd gemakkelijk zijn,
moet ik aan niemand meer vertel
len, want ze gaan zo hard in tegen
onze menselijke natuur als een
sociaal wezen. We zullen ze echter
toch nog moeten volhouden en
als er geen absurde voorstellen of
uitspraken komen waar iedereen
zich het nut van afvraagt, komt het
wel weer goed.
Er is gelukkig ook goed nieuws. Voor
de openbare veiligheid en een feestelijker uitzicht zullen tijdens de eindejaarsperiode in de Nationalestraat de
geparkeerde wagens worden vervangen door bloembakken met groen,
een actie in samenwerking met
De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van de vzw Stuurgroep Sint-Andries om de Sint-Andriezenaar op de
hoogte te 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 exemplaren.
Veantwoordelijke uitgever
en eindredactie:
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80,
2000 Antwerpen, tel. 0496 25 97 45,
e-mail: redactie@gazetvsa.be
Redactie: Guido Sanders (coördinatie),
Paul Struyf, Walter Van den Bulck,
Nico Volckeryck

onze vrienden van KlimaatRobuust
Sint-Andries, de vzw Winkelvereniging Quartier National en onze vzw
Stuurgroep Sint-Andries. We hopen
hiermee tegemoet te komen aan de
tegenstanders van de betonnen
blokken van vorig jaar die
ook wel effectief waren,
maar niet zo feestelijk
oogden.
Een sociaal
r elanceplan?
Volgend jaar zal het dus
beter worden! We kijken
er reikhalzend naar uit. Ondertussen worden er al heel wat
postcoronavergaderingen gepland
en relanceplannen gesmeed om na
de pandemie de stad weer nieuw
leven in te blazen. Maar ik kijk ook
even naar het sociale aspect. Wordt
er ook zo’n plan voorzien voor de
bewonersgroepen en verenigingen? Wordt er ook gezorgd voor een
sociaal relanceplan? Zal het district
met geld en ideeën over de brug komen om het sociale leven weer op de
rails te zetten en te zorgen voor extra
middelen om de bewoners weer samen te brengen?
Appartement bemeubeld
Niet dat er niets gebeurd is! Zo heeft
de Stuurgroep ervoor gezorgd dat
de dakloze Yoeri een appartement
heeft gekregen dat hij via oproepen
van de Gazet van Sint-Andries op
sociale media volledig heeft kunnen
bemeubelen. Dus toch nog een leuke kerstnoot tussen de lockdowns
door. En we hebben samen met de
Stad Antwerpen, Zorgzame Straten

Adverteer in de Gazet
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.
be 4 advertenties (1 jaar): klein = 120
euro, middelgroot = 220 euro, groot
= 330 euro. Achterpagina en speciale
maten, vraag info aan Guido.
Verschijnt vier keer per jaar.
Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 108 verschijnt
volgend jaar. Artikels en activiteiten
van verenigingen kunnen worden
gestuurd naar redactie@gazetvsa.be.
De redactie behoudt zich het recht
voor inzendingen zonder opgave van
reden te weigeren/in te korten waar
nodig. Elke auteur is verantwoordelijk
voor zijn bijdrage.
Lees de krant digitaal
www.gazetvansintandries.be
(Archief)
Lay-out
Peter Cuypers info@anthologie.be
www.anthologie.be
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De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.

Hernieuwde vrijheid
We kijken dus benieuwd en reikhalzend uit naar onze hernieuwde
vrijheid, want, geef toe, de laatste
maanden hadden we wel het gevoel
in een dictatuur te leven met een
regering die zelfs bepaalt wie er in
je tuin en naar je toilet mag en die
willekeurig beslist om duizenden
winkels te sluiten, gewoon om de
bevolking een lesje te leren.
O ja, door al dat gedoe zou ik het
bijna nog vergeten, maar nog nooit
zijn mijn welgemeende woorden
Zalig Kerstmis en Een Gelukkig, Gezond en Covidvrij 2021 van diep uit
mijn hart zo betekenis- en hoopvol
geweest. Bovendien trakteren de
Gazet van Sint-Andries en Philippe
Lainez iedereen op een smoutebol.
Kijk maar op de voorpagina! (Nico
Volckeryck, voorzitter vzw Stuur
groep Sint-Andries)

Pekke, pekke mor na echt
effenaf pekke doengker!
De leste tij-jed hoere kik elken jen rooi voille
avond eun raar getik. ’k Vongd da en zen spierwit
wel een bitteke zot, maar ni zot haar gelak nen
genoeg oem van mannen haak los ontplofte poete koome oept Neuzeplain; ’k zen del.
eigenlak feitenlijk vi veur niks nen
Na bleek da toch Sinterklaas te
hangjoengere avant la lettre. Mor zen zeker! A was men zen klikke
oep nen avond hoerde kik inniens en klakke oep de pekke, pekke mor
nen boenk en eun gevloek, da was na echt effenaf pekke doengkere
ni normaal.
Sint Andriesplots oep zan schokNa konne kik mijn coerrieuziteit kedijzen gedonderd. A was ielemol
ni mier inawe en veur da kik ’t wist, allien want Zwarte Piet had corida
liepe kik deur de Lange Ridders- of zowiet. Noda tem terug oep zen
straat oep zoeuk nor da lawaait. ’k melk was gekome, vroege kik ofda
Erkende manne weg bekanst
’k zen bij ongs Slongs heure i-foon gon ale.
ni meer: man
’k Wist dat ze der ienen od
stamcafe den
Multatuli,
de
want zat der a lieke over gemokt.
leste lokale cafe
in de stroat,
had eun nief vitrin. Mor bref, we tem oek de leste tij-jed alta da geglij-je naf. Toeng dak oep de Sint tik had g’oerd. “Ja” zee tem direct,
Andriesplots kwam hoerde kik der “dat zenne kik. Ik gebruik manne
ne vent ston vloeke en tiere, deur staf oem manne weg te vinne. Hiel
kreeg zelvs Mie Katoen rooi kake de waik me zen smart-lampe, da
van. Mor ’k zag kik der gien lap. trekt oep die dinge weur da kik just
Oep da basketplain zogde na echt oep zen gevalle!”
gien lap voer oe oege! ’k zen bij
ongs Slongs heure i-foon gon ale. Olle Neus
’k Wist dat ze der ienen od want
zat der a lieke over gemokt. Met de
Volg ons op Facebook
pillamp van heure i-foon liep kik
voor meer nieuwtjes en
gelak Livingstone deur den betonleuke foto’s uit de wijk:
ne jungle. En deur lag ‘em dan, ne
Gazet van Sint-Andries
vent in een soort van trakleed me

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

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

Werkten mee aan dit nummer (alfabetisch): Keith Baert, Lief Cappaert,
Chris Codenie, Peter Cuypers, Veerle De
Laet, Greetje De Leenheer, Chantal De
Paepe, Filip Deslee, Ann Gabriels, René
Hooyberghs, Guy Keeren, heemkundige kring Sint-Andrieskwartier Herleeft,
Sofie van ’t Stad Leest, Paul Struyf, Ann
Van de Peer, Walter Van den Bulck, Rik
Van Gansbeke, Anja Van Heuckelom,
An Van Loo, Hein Verdingh, Bjorn Verreet, Nico Volckeryck en Marc Wiesé.
Kom naar ons open wijkforum!
Normaliter gaan de bewonersvergaderingen door in het coStA op de laatste
woensdag van de maand: telkens om
20 u. Om 19 u. is er de vergadering van
de Straatantennes in aanwezigheid
van politie en buurttoezicht. We houden je op de hoogte.
Info: nico.volckeryck@telenet.be
0496 25 97 45

en de Thomas More Hogeschool
een kaartschrijfactie georganiseerd.
Heel eenvoudig: je krijgt een kaartje
in je brievenbus, schrijft er iets op en
steekt het bij je rechterbuur in zijn
of haar bus. Schrijf erop wat je wil,
maar zo houden we tenminste toch
contact met elkaar.

De Neus

2

deopendeur@skynet.be

03 233 62 73

Autonome vrijwilligersvereniging erkend door de Vlaamse overheid

Permanente dienstverlening

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

in ’t Stad

in Hoboken

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

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

www.deBlauweHond.be

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79

Neem tijd voor je buur
Wie wil dat niet, even een praatje maken?

voor wijkbewoners Sint-Andries

Campus National

weekdagen van 8 tot 20 uur

Bringme Box in onze binnenstraat
Wij ontvangen je pakjes wanneer je niet thuis bent.
Installeer de Bringme-App op je smartphone en
registreer je op onze Bringme Box. Laat je pakje
leveren aan: Bringme <je naam>, Kronenburgstraat
66, 2000 Antwerpen.

Kledingcontainer ‘De Collectie’
Geef je textiel een tweede leven. Het wordt lokaal
verwerkt en verkocht. De Kringloopwinkel geeft de
opbrengst aan een goed doel!

Buurtbib in ons gezellige café
Ontleen boeken die door buurtbewoners en
studenten werden binnengebracht: kookboeken,
kinderboeken, anderstalige boeken, romans,
non-fictie …

Kronenburgstraat 62, Antwerpen

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, zijn senioren
gebonden aan huis. Dat heeft voor hen nu grote gevolgen, denk aan o.a.
• Niet naar (ontmoetings)activiteiten kunnen
• Te weinig bewegen
• Geen buitenlucht
• Geen digitale contacten mogelijk
• Verveling, dagen duren lang
• Bezoek kan niet ontvangen worden
• Onzekerheid over hoe lang deze situatie duurt

Heb aandacht voor de senioren in je buurt. Zorgzame buren zijn zo waardevol!
Bij vragen kan je ons contacteren op info@passionforcare.be
www.pasionforcare.be

café
OCTO
Food and Drinks
Kloosterstraat 108
2000 Antwerpen
Buurtcafé met terras, gelegen op het pleintje
tussen Kloosterstraat, Riemstraat en Goedehoopstraat
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Vervolg van pag. 1
brandweermannen waren super lief.
Ze kwamen buiten met onze schildpadden in een doos en ze hebben
ook de twee katten veilig uit het huis
gehaald. We konden daarna weer
gaan slapen.
Op Facebook pronk je – tot gruwel van velen – soms met je twee
naaktkatten, Gilette en Wax. Wel
goed gekozen namen, maar ...
MACHTELD: Toch mooi? Hun huid
voelt aan als een perzik, ze zijn super
aanhankelijk en geven meer warmte af dan een gewone kat. Gilette
apporteert zelfs zoals een hond: ze
brengt ons steeds spulletjes die we
naar haar moeten teruggooien om ze
op te vangen. Eindeloze pret! Goed,
dat is ’t? Merci.
Merci? MACHTELD: Omdat ik die
interviews op de facebookpagina
van de Gazet van Sint-Andries zo tof
vind. Zo leer je heel veel mensen uit
de wijk beter kennen.

Chris Codenie:
Ik ben er een beetje fier
op een kerstekind te zijn.
Voor Chris Codenie (79) uit de Van
Craesbeeckstraat wegen de lock
downs dubbel. Hij kan amper z’n
kinderen zien en de vereniging BOTA
in de Willem Lepelstraat (80 leden,
senioren uit de wijk, van wie er 40
wekelijks komen bijpraten bij koffie,
koekjes en meer) ligt al stil sedert
maart. Gezellig gaan eten – zot van
witloof op alle manieren – is er ook
niet meer bij.
Maar hij is er de man niet naar om
bij de pakken te blijven zitten: altijd goedgemutst en klaar voor een
kwinkslag. Hobby’s heeft hij niet
meer. Vroeger heeft hij wel gebiljart, zelfs met Ceulemans en Dielis,
en basketbal gespeeld, tot hij een
lief had. Hij kent de wereld, want
z’n loopbaan liegt er niet om: achtereenvolgens smid, opvoeder bij
Vrij en Vrolijk, vertegenwoordiger
in parketvloeren en later metalen
gereedschappen, met z’n vrouw
zelfstandige in een kledingwinkel
op de Groenplaats, marktkramer
in fantasiejuwelen en uiteindelijk
verkoper van auto-onderdelen bij
Bellekens.
Toen je 65 werd, kreeg je nog
een aanbod om opnieuw als vertegenwoordiger te beginnen. CHRIS:
Het was een droomjob, maar ik
was al jaren mantelzorger voor m’n
vrouw. Ze was manisch-depressief
en begon licht te dementeren. Toen
ik thuis kwam van het sollicitatiegesprek, had ze een ongeluk gehad
en zat ze onder het bloed. Ik heb
meteen de telefoon gepakt, die job
afgezegd en nog 5 jaar voor haar gezorgd. Maar ’t was geen ‘opdracht’:
het gaf me een goed gevoel. Als ik
haar zou kunnen terugkrijgen, met
alle miserie erbij, ik tekende er direct voor. Soms blader ik nog in fotoboeken met foto’s van haar. Dan
is het soms net of ik haar nog hoor
praten. Een intiem momentje, zeg

Liesbeth en Oliver: Nog altijd
geen echt trouwfeest!
Het zal je maar overkomen: twee jaar
verliefd en je trouwdatum gepland
einde maart 2020. En pats! Tweede
week van de lockdown op de fiets
naar een lokaaltje in het Felix Pak
huis met ouders en getuigen en een
uur later weer thuis. Dat overkwam
Liesbeth en Oliver uit de Klooster
straat.
OLIVER: We wilden de trouwdag
zelf wel sober houden, maar hoopten op een feest in de zomer. Is dus
nog niet gebeurd.
Volgende zomer dan maar? LIESBETH (twijfelend): Laten we hopen,
maar we hebben de beste herinnering aan de trouwdag zelf. We hebben thuis met een flesje en muziek
de openingsdans gedanst, enkel samen met de 3 katten.
Oliver komt uit Grimbergen en
zag Liesbeth aan de toog bij een live

3

optreden van Stravroz in de buurt
van het Slachthuis. Was het liefde
op het eerste gezicht? LIESBETH:
Naast mij stond een vriendin die me
per ongeluk een duwtje gaf, zodat
ik een volle pint over Oliver morste.
Het ijs was meteen gebroken. Een
geluk bij een ongeluk dus.
En het feest? LIESBETH: Nee, we
plannen nog niets. We wachten nu
maar af.

Lola Bulte: Ik denk dat de
mensen hun geld op is
Lola Bulte (11) uit de Bogaardestraat
eet graag sushi. Zij is de dochter van
Steven Bulte, de vroegere uitbater
van eetcafé Het MisSverstand op de
Sint-Andriesplaats. Tot voor 2 jaar
hielp ze er graag afwassen. Tijdens
de eerste lockdown veranderden ook
haar dagelijkse bezigheden: uitsla
pen, vier uur schoolwerk en dan
fietsen of wandelen.
LOLA: Op de duur werd dat wel
eentonig. Ik miste m’n vriendinnen.
We belden wel, maar dat was niet
hetzelfde. Er waren ook geen slaapfeestjes of speeltuinen en de bioscopen waren dicht. Les volgen via het
scherm was ook niet zo leuk. Het is
moeilijker om spontaan vragen te
stellen. Gelukkig heb ik m’n papa
kunnen helpen met een nieuw dakterras. Ik ben gaan beseffen wat een
fijne tijd het vroeger was. Ik zal nooit
meer zeuren, omdat ik naar school
moet. Ik besef nu wat een vrijheid
we toen hadden.

maar. Daar geniet ik van. Ik doe dat
ook met fotoboeken uit m’n jeugd.
Ik ben een kerstekind, want ik verjaar op 25 december en daar ben ik
toch een beetje fier op. Dat is toch
iets speciaals! Ik heb altijd twee cadeaus gekregen. Nadien hoorde ik
dat m’n vader daarvoor overuren
deed. Ja, ik heb een fijne jeugd gehad.

Toen m’n vrouw net was overleden, kwam ik toevallig Bob Verbeeck, de oprichter van BOTA,
tegen. Het was een vreemde ontmoeting, alsof we al jaren vrienden
waren. Hij zei plots: Gij zijt mijn
broer en gij gaat ooit BOTA overne
men. Ik antwoordde: Ik denk het
niet! Maar, heel vreemd ... Toen hij
onverwachts overleed, ben ik z’n
vrouw Greta Bollen beginnen te
helpen, want ik kon flyers maken
met de computer. Dat had ik geleerd in de Lange Riddersstraat.
Het is aandoenlijk hoe ze beiden al 8 jaar, louter als collega’s,
BOTA runnen, zij als voorzitter, hij
als secretaris-barman. En op elke
flyer prijkt de foto van stichter
Bob Verbeeck. CHRIS: Bob zit nog
steeds in m’n hart. Door BOTA zijn
m’n dagen goed gevuld. We mogen
wel niet open, maar ik steek af en
toe wat in de brievenbussen van de
leden, o.a. dit krantje. Daar hebben
ze plezier aan. Zeker nu.

Grootmoeder Lieven (61) heeft
vier maanden op intensieve zorg gelegen en is nu thuis. LOLA: Maar we
kunnen haar niet helpen of knuffelen
en dat vind ik het moeilijkst. Ik ben
ook altijd heel voorzichtig, want m’n
mama verkoopt schoenen en speelgoed in de winkel Once Upon a Time
op de Mechelsesteenweg en zij mag
niet ziek worden of ze gaat failliet.
Tijdens de eerste lockdown heeft ze
online goed verkocht. Soms ging ik
zes uur met mama mee in de auto om
alles te leveren, maar nadien was het
veel minder. Ik denk dat de mensen
hun geld op is. Ondertussen ben ik
handiger geworden op de computer:
ik plaats zelfs dansjes op TikTok. Ik
heb al 1 000 volgers, onder wie al m’n
familieleden. Zij vinden dat natuurlijk ook leuk en plezant, maar houden
wel een oogje in het zeil.

Barry Gould: Een unieke
kans om op te ruimen
Barry Gould (56) met een G, zoals
de pianist Glen Gould, want meestal
schrijft men Bould, door de associatie
met z’n muziekinstrumentenwinkel
The Boogie Barn in de Korte Vlier
straat 15. Hij is geboren in Los Angeles,
maar woont hier al 14 jaar en is verzot
op alle soorten kaas. Iedereen herkent
z’n luide, enthousiaste stem en
lachsalvo’s, hoorbaar van in de Kloos
terstraat tot op de Sint-Andriesplaats.
Die luide stem is een gevolg van z’n
30-jarige loopbaan als straatartiest en
comedian in theaters.
BARRY: De lockdown op zich
was voor mij en m’n vrouw Lief een
unieke kans om zowel thuis als in

de winkel alle spullen op te ruimen
en te schikken. Wel een permanente
strijd, want Lief schikt alles esthetisch en ik functioneel. Een mooi
uitstalraam in de winkel overleefde
niet lang. De gesloten winkel was
ook een feest om alle instrumenten
zelf te bespelen. Ik speel al 15 jaar viool en daarna ook mandoline, dat is
viool voor idioten, want veel gemakkelijker. Normaal klinkt een man
doline nogal scherp en metaalachtig, maar ik probeer ze zacht te doen
zingen. Ondertussen hebben we ook
de tijd gehad om een website: www.
theboogiebarn.com te maken.
Ik hou van de stad, maar die stilte vond ik een verademing. Voor
tieners vind ik het wel erg dat hun
sociale leven is geblokkeerd, maar
tegelijkertijd is het een waarschuwing om te waarderen hoe we worden verwend in deze wereld, met alles wat er is. Tevens beseffen we nu
ook dat het leven niet veilig is en dat
we verantwoordelijkheid moet nemen. Toch zie ik op straat nog steeds
schoolkinderen knuffelen zonder
masker. Dat is erg!
Je was jarenlang internationaal
straatartiest? BARRY: Toen ik na 20
jaar besefte waarom ik het deed, ben
ik er 10 jaar later mee gestopt. M’n
ouders waren ook allebei artiest met
alle tijdrovende besognes die daarbij
komen kijken. Op m’n zesde maakte
ik al showtjes om aandacht en waardering te krijgen. De winkel is nu m’n
showtoneel. Lief maakt kleinkunstobjecten, assemblages van allerlei
voorwerpen, poppetjes, keukengerei, speelgoed, noem maar op, en ze
heeft nu een groot werk gemaakt:
een tijdmachine. Spijtig dat ze niet
echt werkt, anders konden we terug
naar vroeger, corona voorbij.

down konden we
gelukkig verhuizen
naar onze net afgewerkte keuken op de
gelijkvloerse verdieping. Zo konden we
de rest van ons huis
beginnen te schilderen. Nu ben ik meer
gaan lezen en ik heb
Jeroen
Brouwers
ontdekt: De Geheime Kamers en De
Zondvloed.
Ellen is projectverantwoordelijke
in het Havencentrum in Lillo dat
per bus of boot uitstappen in de haven
organiseert
voor
scholen. ELLEN: Maar dat ligt nu stil.
We werken momenteel volop aan de
vernieuwing van ons educatief aanbod waarmee jongeren op een nog
leukere manier de haven kunnen
ontdekken. Over twee jaar starten
we een expo waarin schoolverlaters
en werkzoekenden havenberoepen
kunnen leren kennen. In de haven
zelf werkt 62 000 man en er werken
nog eens 83 000 mensen bij toeleveranciers. Over vijf jaar komt er aan
de droogdokkensite een havenbelevingscentrum. We zijn dus goed
bezig.
Wat mis je het meest tijdens de
lockdowns? ELLEN: Vrienden in
huis, de cafeetjes en restaurantjes in
de buurt. We wandelen nu meer, met
familie en vrienden, maar we hebben al een paar weekends moeten
afzeggen, zoals ons jaarlijks weekendje met tien vrienden in de Ardennen. Pasen en de verjaardagen waren voor mij het moeilijkst, omdat ik
geen familie kon zien. Door thuis te
werken win je wel veel tijd. Ik merk
ook dat dingen waar men vroeger
over klaagde, nu gemist worden.
Men zou bv. liever gaan werken voor
de afwisseling en het contact met de
collega’s. Mijn man Fabian zit mee in
het bestuur voor de organisatie van
de jaarlijkse Sint-Andries Run. Die
mist dat ook heel erg. We mogen zeker nog niet te veel vooruit denken.
Laten we proberen er vandaag het
beste van te maken.
(Guido Sanders)

Ellen Fels:
Nu meer te voet
dan met de fiets
Ellen Fels (43) woont vijf jaar in de
Augustijnenstraat, eet graag vis en
vergadert 60 % van de tijd online
voor haar scherm.
ELLEN:Maar dat begin ik te voelen
in mijn rug en schouders. Daarom
doe ik alle boodschappen nu tijdens
de middagpauze te voet in plaats
van met de fiets: zo heb ik wat meer
beweging. Tijdens de eerste lock-

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be
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Jo en Milleke genieten van
een welverdiend pensioen
Maar Koffie Jespers blijft bestaan
De haast iconische winkel Jespers op de Oever is
nu, na meer dan 100 jaar,
definitief gesloten. Voor
velen een groot verlies,
want of je nu heerlijk gebrande koffie, brood of
kaas (hun specialiteiten)
kocht, je kreeg er steeds
een vriendelijk klapke
bij. Jo en Emilia (Milleke)
kunnen na 46 jaar eindelijk genieten van een
verdiend pensioen, maar
de vers gebrande koffie
blijft verkrijgbaar. An
Liekens, de kleindochter
van stichters Jef en Wiske
en het petekind van Jo,
zet samen met haar man
Kurt De Bilde de traditie
verder. Beiden zijn al actief met het bakken van
speltwafelkoekjes en de
verkoop van studentenhaver en thee en ze breiden hun gamma nu uit met de vertrouwde koffieblends van Jespers. Er is een nieuwe

FOTO TOM JESPERS
website opgezet (www.jesperskoffie.
be), waarop je zowel de koffie als de
zoetigheden kan bestellen.

Update straatwerken in de
Lange Riddersstraat
Alle nutsleidingen in de straat
werden vervangen. Aannemer
Verbruggen BVBA is nu bezig met
de heraanleg van de riolering, de
groenvakken en de bestrating.
Deze werken gebeuren in 4
fases om zo de hinder voor de
buurt zoveel mogelijk te beperken.
Fases 1 en 2 zullen rond de
kerstvakantie afgewerkt zijn,
zodat er terug verkeer van de
Sint-Andriesstraat naar de Augustijnenstraat zal kunnen. Het
ganse project zal tegen eind
maart 2021 afgewerkt zijn
Deze planning is natuurlijk
onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals
het weer.

BASTENIE

Speelautomaten
www.luckygames.be
www.bastenie.be

NV

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen

FOTO JOHAN POPPELAARS
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Stilleven op het pleintje

René Hooyberghs

Luister nu naar dit:

FOTO: TOM JESPERS

Aan de Sint-Jansvliet een Harley Davidson.
Hij heeft de nacht in de regen doorgebracht,
nu straalt de dikkerd in de eerste zon.

Kristof Wouters (coStA):

We hebben mekaar nodig

In de luwte rond de schroefdop van de benzinetank
een restje water, een gift van de goden.
Zonnend op de bolle tank zitten beurtelings
twee mussen en een witte poes. Ze likken
en spitten zuinigjes van de wonderlijke bron.
Nog merkt niemand: dit is het centrum van de nieuwe wereld.

Nieuwe sorteerstraat in de Pompstraat
Tijdens de Stuurgroepvergadering
van november vorig jaar werd de
vraag gesteld aan de bevoegde
schepen Fons Duchateau of de
sorteerstraat in de Pompstraat zou
afgewerkt worden?

soonlijke gestructureerde mededeling die is gekoppeld aan je A-kaart
of sorteerpas. Je gebruikt deze altijd om de overschrijving te doen
aan de Stad Antwerpen. Je stort
een bedrag naar keuze op de rekening BE53 0961 1004 0053 van de
Sinds 1 september is het zover! In de Stad Antwerpen met vermelding
Pompstraat, ter hoogte van de hoek van je persoonlijke gestructureermet de Sint-Andriesstraat, kan je nu de mededeling. Dat kan je doen,
alle dagen terecht met je gesorteerde huisafval. Voor al het gesorteerde
huisvuil heb je een sorteerpas nodig,
behalve voor de ondergrondse glascontainers.
Hoe moet je je sorteerpas of
A-kaart opladen?
Om de sorteerpas of A-kaart te kunnen gebruiken, moet je er geld op
zetten. Dit kan op drie manieren:
1. Via de website
Dit moet je via https://sorteerpasopladen.antwerpen.be
doen.
Hier kan je het nummer van je identiteitskaart ingeven, je huidige saldo opvragen en je saldo opladen.
Je betaalt via Bancontact, Maestro,
Visa of Mastercard. Een uur na je
online betaling is je saldo beschikbaar om een storting te kunnen
doen aan een inwerpzuil van een
sorteerstraat.
Na betaling krijg je een bevestiging daarvan via e-mail en die kan
je voor je boekhouding gebruiken.
2. Via een bankoverschrijving
Dit doe je met een vaste en per-

Vervolg van pag. 1
Hoe is het om de zoon
van Jan te zijn?
Jenne: Het is geen cadeau, want
men denkt dat het zoon-zijn van een
icoon een verdienste is. Het is vermoeiend om een kopie van iemand
te zijn. Op het podium is het soms
een muur, zoals wanneer een bekende TV-soapacteur in het theater
optreedt. Iedereen ziet nog z’n personage van op TV.
Hoe ervaren jullie onze wijk?
Jenne: Gezellig, er heerst een soort
rust.
Pascal: Ik woon op nog geen 100 meter van Jenne en ontmoet hier enkel
fijne mensen. Ik wil hier niet weg.
Willemijn: Een dorp, maar met minder sociale controle waardoor je

wanneer en zo vaak je maar wil. Als
de betaling in orde is, komt het saldo automatisch op je sorteerpas of
A-kaart. Opgelet, dit kan wel enkele werkdagen duren, want je moet
die vaste en persoonlijke gestructureerde mededeling via https://
sorteerpasopladen.antwerpen.be
opvragen. Je geeft het nummer van
meer jezelf kan zijn. Niemand kijkt
ervan op als ik bv. een opvallende
hoed draag. In een echt dorp zou er
worden geroddeld.
(Guido Sanders)
Pascal op YouTube
Om nummers van Pascal te beluisteren, ga naar Youtube en tik
als zoekterm: Verlin What is Love,
Verlin Whitout You en Verlin Win
ner. Deze laatste clip is volledig
opgenomen in onze wijk.
Pascal schildert ook, in een
zeer krachtige, maar toegankelijke symboliek. Hij neemt deel aan
de tentoonstelling KANST die van
25/3/21 tot einde augustus is gepland in het Maagdenhuis, Lange
Gasthuisstraat 33.

je identiteitskaart in en drukt op de
knop ‘kaart opladen’. Je ziet hierna
je persoonlijke gestructureerde mededeling onderaan de pagina.
3. Via de wijkbib of het coStA
Je kan je sorteerpas of A-kaart
altijd, ook tijdens de sluiting van
het coStA, in de wijkbibliotheek opladen. In Sint-Andries is dat enkel
mogelijk op woensdag van 10.00
tot 18.00 uur en op donderdag van
14.00 tot 18.00 uur.
Het kan ook van op afstand
• Je stuurt een mail naar het coStA
(costa@antwerpen.be ) met het
nummer van je sorteerpas of je
rijksregisternummer.
• Wij sturen je een pdf-bestand
met daarop jouw persoonlijke
‘mededeling’.
• Je doet vervolgens een overschrijving naar het rekeningnummer dat wij jou geven voor
het bedrag dat je zelf kiest met de
persoonlijke mededeling die je
van ons kreeg.

Als dit te moeilijk is, kan je ook
tijdens de kantooruren bellen op
het nr. 0470 54 18 37 naar een medewerkster van het coStA. Zij zal
dan telefonisch helpen met deze
instructies.
Denk erom dat zowel de wijkbib
als het coStA tijdens de kerstvakantie gesloten en ook NIET telefonisch
bereikbaar zijn. (PSA)

Ook voor Kristof Wouters (44),
winnaar van de Gouden Neus 2020
in de categorie ‘ambtenaar’ en bijna
12 jaar directeur, zeg maar gang
maker, van het coStA op de
Sint-Andriesplaats, zijn de
lockdowns moeilijk.
Hij is van opleiding orthopedagoog
en was o.a. vier jaar opvoeder en
begeleider in de psychiatrische afdeling van het Stuivenberg Ziekenhuis. Hij heeft de bekende acteur
Julien Schoenaerts nog begeleid,
alsook mensen die 24 uur voordien
zelfmoord hadden proberen te plegen. Zijn zorg voor het welzijn van
mensen merk je aan het coStA. Het is
niet zomaar een cultureel centrum,
maar een echt ontmoetingscentrum.
Steeds met de laptop in de aanslag,
praat Kristof met een passionele
woordenvloed, maar hij is nooit langer dan een halfuur aan tafel te houden, want altijd moet er wat worden
geregeld.
KRISTOF: Toen ik hier begon,
kwam m’n ervaring in de psychiatrie
goed van pas. In zo’n levendige wijk
met figuren en verenigingen die botsten en wrongen, moest ik hoofdzakelijk onderhandelen en sussen om
de plooien glad te strijken. Ik her-

Burenkaartjes met warme wens
Dit eindejaar kleurt wellicht donkerder dan andere jaren. Laten we
elkaar niet loslaten in onze wijk.
Schrijf een warme wens op het
burenkaartje. Steek het dan in de
bus van je rechterbuur. Waarom je
rechterbuur? Iedereen in onze wijk
heeft dit burenkaartje gekregen.
Als nu iedereen het post bij de rechterbuur, dan maken we samen de
‘warme wensen wijkkring’ rond.
Wil je meer kaartjes?
Deze kan je afhalen in het dienstencentrum De Oever in de Korte Riddersstraat 18.
Dit burenkaartje is een begin.
Meer dan ooit willen we elkaar
niet loslaten. Met de steun van het
stadsbestuur en samen met velen wordt dit kaartje het begin van
een burenactie om iedereen erbij
te houden in onze wijk. Ook zij die
dreigen te vereenzamen.
Heb jij zin om zorg te dragen
in de buurt?
Wil je meer weten over dit project?
Wie werkt nog mee aan dit project
in onze wijk? Hoe kunnen wij het
aanpakken? Kunnen we nu al ‘iets’
doen? We nodigen je uit om het er
samen over te hebben. We antwoorden op je vragen en horen graag wat
jij nu denkt en voelt. Hoe en wanneer? We kiezen voor veilig. Dus
echt samenkomen kan nog even

niet. Het moet dus wel digitaal: op
woensdag 06/01/2021 van 20 tot 21
uur. Je vooraf aanmelden maakt het
je gemakkelijk. Dan krijg je tijdig de
digitale link om deel te nemen en
die kan je via ann.vandepeer@thomasmore.be bekomen.

inner me een concert van toen: het
kostte 2 700 euro en er was 50 man in
de zaal. Te veel geld dus voor te weinig mensen!
Toen heb ik het centrum laagdrempelig opengetrokken door allerlei clubs binnen te halen, zoals
een buurtsecretariaat, Buurtsport,
De Dagen, Open School ... De foyer
is nu een permanente ontmoetingsruimte geworden. Na m’n eerste vijf
jaar kwam er 350% meer volk binnen, niet alleen voor cursussen en
vergaderingen. Ook veel meer wijkbewoners kwamen naar de foyer
voor een koffie en om er te komen
kletsen. Dat is belangrijk om mensen uit hun isolement te halen, ook
zij die het wat moeilijk hebben en
elders niet terechtkunnen.
Maar nu, met de lockdown, is het
triestig. Door de actuele afbouw van
onze activiteiten zijn we constant
bezig ons opnieuw uit te vinden
met online Samen Lezen en De Boekendokter (beide van De Dagen),
een kleurwedstrijd, een straatquiz,
foto-expo’s in winkels, het aanbieden van onze ruimte als veilige leerplek en al 130 serenadeconcerten
die we in woonzorgcentra hebben
gegeven.
Sedert de lockdown zie je hier op
straat mensen staan ijsberen voor
de gesloten poort, hopend om met
iemand een klapke te kunnen doen.
We weten hoe dat gemis voelt, want
wijzelf missen de collega’s en de 25
vrijwilligers ook enorm. We hebben
steeds te weinig geld voor voldoende personeel, maar de vrijwilligers
zijn de bruggenbouwers waardoor
het coStA van de wijkbewoners is
geworden. En het geeft hun een zinvolle vrijetijdsbesteding. De bezoekers missen wij natuurlijk ook, want
van hen krijgen we veel warmte terug. We hebben mekaar nodig.
Tot slot... Je wordt hier dikwijls
aangesproken als Sprokkel. Vanwaar die bijnaam? KRISTOF: Mijn
moeder noemde mij altijd Stoffel.
Als ‘langharige teckel’ tijdens m’n
chirojaren was ik fan van de Freggels, Muppetachtige figuren, en daar
liep de langharige hond Sprokkel
tussen. Vandaar. (GS)

Apotheek
Lescrinier
Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie
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Stress: oorzaak van ‘een kilootje te veel’

Coronakilo’s, ondertussen een be
kend begrip. Je weet het allemaal
wel: gezond en evenwichtig eten
en voldoende bewegen zijn
de pijlers om gewicht te
verliezen. Een derde
element om iets aan
je gewicht te doen
is echter je stressni
veau onder controle
krijgen.

Aankomen door stress wordt
vaak onderschat. Meestal denk je
dat stress je doet vermageren. Dat
is helaas maar voor enkelingen
het geval. Een stressreactie is een
keuze van het lichaam om te overleven, het oerinstinct. Er worden
hormonen (adrenaline en cortisol)
aangemaakt die lichamelijke reacties teweegbrengen om heel hard

Quartier National vermindert bestelwagens
Er wordt steeds meer online besteld,
hopelijk bij webshops van lokale
winkels.
Nico Volckeryck: “Maar hierdoor hinderen wel steeds meer bestelwagens van diverse transportfirma’s het verkeer in onze wijk.
Vaak noodgedwongen parkeren ze
op verkeerde plekken, soms zelfs
op de trottoirs, en zo veroorzaken ze op enkele minuten een file.
Voetgangers worden gehinderd
en fietsers worden stoepfietsers

die de voetgangers nog eens extra
hinderen.” Quartier National zette
daarom in samenwerking met Commons Lab, de Hogeschool Thomas
More en het NSZ in de Kronenburgstraat aan de rand van onze wijk
als veertiendaags experiment een
microhub (magazijntje) op waar
dagelijks alle pakketten van diverse commerciële transportfirma’s
werden verzameld. Fietskoerier.be
haalde die dan in dat magazijntje op
om ze gegroepeerd te leveren aan

An Sibhin Irish Pub

vier winkels. Tegelijk haalden ze in
die winkels ook alle klaarliggende
winkelbestellingen op die dan weer
vanuit de hub door de commerciële transportfirma’s werden opgehaald. Op die manier konden veel
hinderende bestelwagens uit onze
wijk worden geweerd en verlaagde
de CO2-uitstoot.
Het project, gesteund door de
Burgerbegroting, liep één maand en
wordt nu door studenten Transport
en Logistiek van de Hogeschool
Thomas More onder begeleiding
van twee docenten geëvalueerd.

te kunnen wegrennen of te vechten.
Het lichaam gebruikt dan reserves
die het heeft opgeslagen in spieren
en organen, maar jammer genoeg niet de vetreserves.
Omzetten van voedsel
naar energie is dan even
geen prioriteit. Het lichaam verwacht echter
wel dat je hierna moet
herstellen, want hard
weglopen of vechten voor
een reëel gevaar kost heel veel
energie.
Rolletjes en een bierbuik
Maar bij onze dagelijkse stress hoeven we niet weg te rennen of te vechten. We krijgen stress van andere
dingen: in de file staan, een huwelijksprobleem, hoge werkdruk, je

kinderen laten opgroeien tot gezonde volwassenen, zorgen voor
zieke ouders … Je lichaam ervaart
dit alles als een klassieke stresssituatie en denkt dat het hiervan
moet herstellen. Dat doet het door
naar extra voedsel te vragen, met
als gevolg een hongergevoel. De
verhoogde cortisol doet ons hunkeren naar zout en vet (chips) of
zoet (snoep), maar de grootste negatieve uitwerking van cortisol is
dat het vet verplaatst naar vetafzettingen diep binnen in de buik, het
beruchte buikvet. Vrouwen krijgen
de beruchte rolletjes om hun mid
del en mannen een bierbuik. Aankomen door stress is dus eigenlijk
heel logisch. Pak dus ook je stress
aan, wanneer je graag wil vermageren. (Veerle De Laet, www.maya.
life)

Beste wensen voor je buren
Hier een idee van Nico Volckeryck
(voorzitter Stuurgroep Sint-Andries).
De jaarwisseling zal vreemd zij. Toch
moeten we niet wegkwijnen in ons
kot. Zoals indertijd met het dagelijks
massale applaus voor de zorgverleners, kunnen we nu om middernacht
de buren de beste wensen toeroepen
met een glas in de hand. Dat kan via
je dakraam, venster, balkon of terras.
Geef ook een applaus aan al wie strikt
de regels heeft gevolgd. Lutje Visterin
doet ook mee.

    
 

   
 



   

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

Open School
Antwerpen

ELECTRO ZUID

Cursussen voor volwassenen

ELECTRICITEIT

Stap voor stap leren in je eigen tempo

VERKOOP - HERSTELLING

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

TAAL
Fris je Nederlands op.
Leer juist schrijven, een sms
of e-mail sturen.

03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN

REKENEN
Bereid je voor op een opleiding
of help je kinderen met hun
huiswerk.
COMPUTER
Aan de slag met de computer,
smartphone of tablet.
Een e-mail sturen, informatie
opzoeken of een brief typen.
ALGEMENE VORMING
Leer bij over jezelf en de wereld.
Krijg meer zelfvertrouwen
en sta sterker!

03 230 22 33
www.basiseducatie.be/antwerpen
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Bijen welkom in Sint-Andries

FOTO JEAN-PAUL VAN DOOREN

We hebben natuurlijk allemaal
geleerd over de bloemetjes en de
bijtjes, maar wist je dat deze laatste
ook in het midden van de stad erg
belangrijk zijn voor de biodiversi
teit?
We hoeven niet meer uit te leggen
dat bijen onmisbaar zijn voor de bestuiving van planten en bloemen. Nu
er stilletjesaan meer en meer kleine
groenperkjes ontstaan in onze wijk,
dankzij o.a. de bakken van de Groene Ader en de actie Breek-uit, komen
er ook meer bijen en andere insecten
naar de stad.
Bijenhotel te winnen
In tegenstelling tot op het platteland
vinden solitaire bijen echter minder

Duurzaam omgaan
met water
Droogte, schaarste aan drinkwa
ter: ook hier in Vlaanderen krijgen
we er hoe langer hoe meer mee te
maken. Het is dan ook van groot
belang dat we op een duurzame
wijze leren omgaan met het levens
belangrijke goed dat water is. Het
helpt ongetwijfeld, als we er meer
over weten. Daarom volgen hier
onder enkele belangrijke weetjes
met betrekking tot water en onze
dagelijkse voeding.
Landbouw is de belangrijkste waterverbruiker in de wereld
We gebruiken allemaal een waterbesparende douchekop en we doen
ons best om de kraan niet onnodig te
laten lopen. Maar ... zulke besparingen zijn heel beperkt in verhouding
tot de hoeveelheid water die nodig is
om ons voedsel te produceren.
Bij de productie van ons voedsel
wordt nl. dagelijks 3 000 tot 6 000 liter water per persoon verbruikt. Dat
water kan regenwater, maar ook irrigatiewater uit de grond of uit rivieren zijn.
Even wat cijfers …
Eigenlijk is het
heel simpel: 70%
van het drinkwater wordt gebruikt
door de landbouw
en 10% door huishoudens. Wat we
eten, heeft dus
een indirecte maar
aanzienlijke impact op het milieu.
In de landbouw
wordt 46% water
gebruikt voor het produceren van
dierlijke producten, 17% voor oliegewassen, 12% voor genotmiddelen
(koffie, thee, cacao), 8% voor granen
en bier, 5% voor fruit, wijn en noten
en 6% voor de overige voedingsmiddelen.
Voor een kilo rundvlees is maar
liefst 15 415 liter water nodig. Voor 1
kilo tarwe wordt 1 400 liter water gebruikt en voor 1 kilo rijst zelfs 4 500
liter. Voor de teelt en productie van 1
kopje koffie heeft men 176 liter water
nodig, voor 1 kilo tomaten zo’n 180

liter, voor 1 kilogram sla ongeveer
130 liter, maar in sommige gebieden
vraagt de avocado tot liefst 1 000 liter water.
Kraantjeswater drinken is beter
voor het milieu
België behoort wereldwijd tot de
landen met de hoogste consumptie
van flessenwater. Nochtans is ons
leidingwater van prima kwaliteit en
veel beter voor het milieu. Dat komt
omdat we voor kraantjeswater helemaal geen verpakking nodig hebben. Zowel voor het maken van de
flessen als het reinigen of recycleren
van het verpakkingsmateriaal wordt
ontzettend veel water verbruikt.
Als de watervoorraad opraakt,
gaan wereldwijd de voedselprijzen
omhoog
In vele landen wordt bij het produceren van voedsel meer grondwater
verbruikt dan er kan worden aangevuld. Hierdoor ontstaan watertekorten die de voedselproductie in
gevaar brengen en
voedselschaarste
heeft prijsstijgingen tot gevolg.
Liefst 75% van
het waterverbruik
voor de voeding
die wij hier in België consumeren,
bestaat uit water
dat gebruikt wordt
voor de productie
van
ingevoerde
voeding. Vaak is
deze voeding afkomstig uit arme
landen waar het grootste deel van de
bevolking kampt met waterschaarste: India, Pakistan, Indonesië, Thailand, Ivoorkust, Ghana, Somalië …
Minder water verbruiken
We kunnen simpele dingen doen die
helpen om onze milieu-impact en
ons dagelijks watergebruik te verminderen. Kies bv. vaker voor lokale
producten en seizoensproducten,
zet geregeld een vegetarische maaltijd op tafel en koop producten van
duurzame landbouw.
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gemakkelijk goede nestplaatsen in de stad. Daarom heeft KlimaatRobuust
Sint-Andries met de steun
van de Burgerbegroting
een project opgestart
rond het maken en plaatsen van extra bijenhotels
in de wijk. Een bijenhotel
kan je eigenlijk redelijk
eenvoudig zelf maken uit
recupmateriaal. Je hebt
enkel wat houten planken, bamboestengels en
dennenappels nodig. Bovendien
kan het overal gehangen worden,
zolang het maar droog hangt en
liefst aan een zonnige muur.
Door COVID-19 hebben slechts
twee workshops kunnen plaatsvinden. Gelukkig hebben we dit kunnen compenseren met het maken
van doe-het-zelf bouwpakketjes
voor het in mekaar zetten van een
bijenhotel.
KlimaatRobuust Sint-Andries
geeft doe-het-zelf pakketjes weg
aan de lezers van de Gazet van
Sint-Andries. Stuur je naam, je
contactgegevens en het antwoord
op volgende vraag naar info@klimaatrobuust.eu: “Hoeveel bijensoorten telt België?” (A. 113 , B. 247
of C. 403) (Vincent)

Uw mening telt
en ook uw hulp
is welkom!
Doe mee!
Wil je graag als vrijwilliger een
handje komen helpen om jouw
omgeving groener te maken? Kom
dan naar een van de doedagen
De bewonergroep KlimaatRobuust Sint-Andries presenteert
op deze pagina 3 projecten die we
samen realiseren. Dit brengt mensen dichter bij elkaar en je leert je
buren kennen.
Wil je actief meehelpen en
letterlijk ‘een steen verleggen’ in
onze wijk, dan kan je een mailtje sturen naar info@klimaatrobuust.eu of naar 0476 21 98 17
bellen.
Voor meer info over alle activiteiten kan je terecht op de facebookpagina van KlimaatRobuust
Sint-Andries. Hou daar in deze
onzekere tijden ook de agenda en
de activiteiten in het oog.
Een voorbeeld: voor 1 bakje aardbeien dat we buiten het seizoen kopen, wordt 80 l water verbruikt. Belgische seizoensaardbeien hebben
genoeg aan 40 l per bakje, dus maar
de helft, omdat de weersomstandigheden hier gunstiger zijn.
Nico De Beukelaer van Voedselteam
Antwerpen Zuid – met werking in
Sint Andries – vertelt:
Je kan ervoor kiezen om lid te worden van een voedselteam. Zo’n organisatie wil de korte keten in Vlaanderen promoten.
Die boeren hebben aandacht voor
de herkomst van hun grondstoffen
en de biodiversiteit; bovendien beperken ze zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal. Het overgrote
deel van hun producten is biologisch. Ze houden hun waterverbruik
nauwlettend in het oog en proberen
het ook maximaal te bufferen en te
recupereren.
Als lid van een voedselteam kies
je dus voor duurzame en kwaliteitsvolle voeding van dichtbij. Het voedselteam Antwerpen Zuid is 9 jaar
geleden opgestart binnen het kader
van KlimaatRobuust Sint-Andries.
Wijngaardhof, een bioboer, levert
elke week verse groentepakketten,
fruit, eieren en fruitsappen. Pintafish zorgt voor duurzaam gevangen en seizoensgebonden vis uit
de Noordzee. De Schaapskooi zorgt
voor biovlees en heerlijke zuivelproducten. Trawant op zijn beurt zorgt
voor heerlijk brood.
We zullen nooit de goedkoopste
zijn in vergelijking met de supermarkten, maar in ruil voor een eerlijke prijs krijg je een gelukkige boer
die zijn land op een ecologische wijze kan bewerken zonder waterverspilling, minder transport op de weg
en (h)eerlijk eten op je bord.
Indien je een proefbestelling wil
plaatsen, bezoek dan de website
van de VZW Voedselteams en klik op
‘Plaatsen van een proefbestelling’.
Smakelijk!
(Tita en Sylvia)

Snot, kan het eco?

De Groene Stadshut beschermt het milieu en uw portemonnee
Onze wijk heeft weer een nieu
we sympathieke stek: De Groene
Stadshut, Bredestraat 44. Maya
Van Treeck en Pablo Bilbao, een
enthousiast en gelijkdenkend
koppel, waren de afvalberg, de
overconsumptie en de vervuiling
beu en recycleerden een gewezen
frituur tot een frisse ontmoetings
plek waar nu workshops worden
gegeven rond een persoonlijke
ecologische levensstijl.
Op een creatieve en gezellige manier
bieden ze, zowel in de Bredestraat
als buitenshuis of in bedrijven,
workshops rond eenvoudige tips om
de wereld en zelfs uw portemonnee
beter te maken. Ze adviseren ook bedrijven en particulieren in het duurzaam bouwen of renoveren. Op hun
website kan je alvast tips vinden: in
10 minuten een heerlijk alternatief
voor limonade maken (gember!),
plastic tasjes bannen, kraantjeswater drinken, een eigen body scrub,
dierenspeeltjes,
ecogeschenkverpakkingen en poetsmiddelen zelf
maken. En je krijgt ook nog info rond

Snot, kan het eco? Lees er alles over
op de vermakelijke website met tal
van interessante, maar vooral eenvoudige tips. Je hoeft je leven niet
om te gooien om duurzamer te leven. Eentje waaraan nooit iemand
denkt: regelmatig oude e-mails verwijderen. Zoveel meer oude e-mails
bewaard worden, zoveel groter
moeten de servers zijn die permanent staan te draaien. Annuleer ook
nieuwsbrieven waarin je niet meer
bent geïnteresseerd.
Noodlottig detail … Een week
voor de opening viel Maya op straat
van een ladder: vier schouderbreuken. Maar ondertussen is ze weer
helemaal oké en enthousiast paraat
met woord en daad.
De Groene Stadshut wordt alvast
een van de partners-ondernemers
die enthousiast zullen meewerken
aan de Klimaathappening 2021.

(Meer info op de website www.
degroenestadshut.be, op facebook
De Groene Stadshut of op het
gsm-nummer 0485/16.94.38)
(Sylvia en Guido)

Klimaathappening
Doe volgend jaar mee aan de Klimaathappening in
Sint-Andries, hét wijkfeest voor alle buurtbewoners!
Samen met wijkbewoners, lokale
organisaties, verenigingen, onder
nemers… wil de bewonersgroep
KlimaatRobuust Sint-Andries een
gezellige, gemoedelijke en feeste
lijke happening organiseren waarin
het klimaatthema centraal staat.
We willen een feest waarin je alles
te weten komt over het klimaat en
de veranderingen in de wijk en de
wereld. Met informatie, workshops,
tips, muziek … hopen we om bewoners te inspireren
en te ondersteunen
bij de keuze voor
duurzame alternatieven. We hopen
de buurt bewust
te maken van het belang van een
klimaatbestendige en duurzame
samenleving en zoeken samen naar
oplossingen voor de klimaatproblemen. We verzamelen tips en tricks
waarmee je daarna thuis, in je tuin

of op straat aan de slag kan om je
leefomgeving veiliger, gezonder, klimaatrobuuster en toekomstgericht
in te richten.
En natuurlijk willen we op een
feestelijke manier de realisaties
van het vergroenen, verblauwen en
verbinden van de wijk Sint-Andries
tonen en in het bijzonder alle vrijwilligers in de kijker zetten. Bovenal
willen wij echter een feest organiseren dat ervoor zorgt
dat ideeën, initiatieven en acties de
dynamiek in de wijk
versterken. Kortom,
dit buurtfeest wordt
de perfecte plek
voor ontmoetingen,
nieuwe inzichten,
gezamenlijke acties
en samen feesten!
Lokale organisaties en wijkbewoners die graag willen meerwerken,
kunnen hun engagement via een
mailbericht aan info@klimaatrobuust.eu kenbaar maken. (Jan)
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Word mentor bij DUO for a JOB

STRAATNAMEN

Help zoals Frank jongeren met een migratieachtergrond aan werk
DUO for a JOB koppelt jonge werk
zoekenden met een migratieach
tergrond (mentees) aan 50-plussers
(mentoren) die hen vrijwillig bege
leiden in hun zoektocht naar werk.
Sint-Andriezenaar Frank Düring
(55), marketing consultant uit de
Scheldestraat, deelt zijn ervaring.

FOTO TOM JESPERS

Van Craesbeeckstraat
Oord van amoureuze slippers
De Van Craesbeeckstraat heette tot vrijmeester als backer ende schil
1882 Liesstraat, naar de schilder Jo- der. Hij leefde losbandig en dronk
zef Lies. De Jozef Liesstraat ligt nu te veel. Na de dood van zijn vrouw
wijdde hij zich nog uitsluitend aan
op het Zuid.
Joos Van Craesbeeck werkte als de schilderkunst, hoewel er nog
bakker op het Zuidkasteel. Hij ver- maar weinig schilderijen van hem
leidde de dochter van de baas en bestaan. (GS)
werd verplicht met haar
te trouwen. Op een bepaald moment werd de
schilder Adriaan Brouwer als spion ontdekt in
het kasteel en gevangen
gezet.
Van Craesbeeck had
veel bewondering voor
de schilder, kwam tussenbeide om zijn straf te
verminderen en bezorgde hem ondertussen
in de gevangenis wat
schildersgerei. Eenmaal
vrij, mocht Brouwer bij
hem intrekken om hem
schildersonderricht te
geven. Brouwer had
echter te veel ‘belangstelling’ voor de vrouw
van Joos en werd aan
de deur gezet. In 1634
FOTO PSA
werd Van Craesbeeck

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

Bij DUO for a JOB zet de mentor zijn/
haar (beroeps)ervaring in om de
mentee gedurende zes maanden te
begeleiden. Jongeren met een migratieachtergrond worden vaak geconfronteerd met allerlei drempels
die hun zoektocht naar werk extra
moeilijk maken. De ervaring van
50-plussers blijkt bijzonder nuttig
om die obstakels te overwinnen.
Sinds 2013 stond DUO for a JOB al
meer dan 2 500 duo’s bij in Brussel,
Antwerpen, Gent en Luik. 3 op de
4 mentees vindt binnen de twaalf
maanden een passende job, stage of
opleiding.
Een van de 950 mentoren is Frank
Düring. Hij begeleidt ondertussen al
zijn derde mentee. Frank: Het mentorschap is een enorm verrijkende
ervaring! Via een nieuwsbrief van
de stad Antwerpen ontdekte ik het
vrijwilligerswerk bij DUO for a JOB
en ik was meteen verkocht. Ik kom
in contact met fijne, interessante
mensen uit andere culturen, leer de
situatie in andere landen kennen en

hem na afloop in een knelpuntberoep deden belanden.

Mentor Frank Düring begeleidde
mentee Lilit Sarkisian om haar weg
te vinden op de Belgische arbeids
markt.
krijg meer inzicht in hoe naar de wereld te kijken. Het is fascinerend om
te zien hoe ze met wat advies beter
hun weg vinden op de Belgische arbeidsmarkt.
Een unieke menselijke ervaring
Hoe kan je als 50-plusser een jonge
werkzoekende concreet helpen?
Frank: Ik heb bijvoorbeeld een
mentee geholpen om uit te zoeken
hoe hij zelfstandig aan de slag kan.
Ik bracht hem in contact met professionals en verduidelijkte hoe solliciteren hier werkt. Uiteindelijk zijn
we bij opleidingen uitgekomen, die

Augustijnenstraat
Getuige van de ingestorte kerktoren
Deze straat ontstond in de 16de eeuw
op de gronden van het oude klooster
van de bedelorde de Saksische Augustijnen. Eerst werd er een kapel
gebouwd, nadien een kerk. In 1519
bekeerden de Augustijnen zich tot
de Lutherse leer. De monniken werd
verjaagd. De altaren werden omver
geworpen, de klokken geroofd, alle
deuren en poorten dichtgemetseld

DANSING

en de meubelen verkocht. In 1529,
10 jaar later, werd de kerk met giften
van bewoners en de stad vergroot en
opnieuw ingewijd als de parochiekerk Sint-Andries. In 1755 begon de
toren scheef te zakken. Men besloot
hem aan de oostzijde te schoren,
maar dit was eerder reeds gebeurd
aan de westzijde. Vandaar dat hij
instortte aan de oostzijde en de vol-

Waarom mentor worden?
Frank: Als mentor deel je niet alleen
je ervaring en kennis, je krijgt er ook
veel voor terug. Het is een unieke
menselijke ervaring. Je leert bij, verandert een mensenleven, verruimt
jouw blik en maakt deel uit van een
netwerk van mentoren. Om mentor
te worden heb je geen ervaring met
coaching nodig, enkel de goesting
om een mentee te begeleiden. Je
bent wekelijks 1 à 2 uur beschikbaar
en volgt vooraf de vorming voor
mentoren waarbij je tal van nieuwe
vaardigheden ontwikkelt en tips
krijgt voor de begeleiding. Je bent
tijdens de 6 maanden ook prima omkaderd door het professionele team
van DUO. Het verklaart waarom meer
dan 9 op de 10 van hun 950 actieve
mentoren na afloop aan een nieuw
mentortraject beginnen. Een traject
duurt in principe maar zes maanden, maar met mijn vorige mentees
heb ik nog steeds contact. We zijn
eigenlijk vrienden geworden.

DUO for a JOB is steeds op zoek
naar nieuwe mentoren.
Ken je iemand? Meer info is op
www.duoforajob.be te vinden.
ledige zijbeuk verpletterde, een paar
uur nadat de kerk nog vol had gezeten met gelovigen.
In Mechelen namen ze weerwraak voor hun spotnaam als ‘maneblussers’ met: “Beter blussen
zonder brand, dan schoren zonder
verstand.”
In de Augustijnenstraat woonden
2 kunstschilders: Ambrosius Francken in nr. 29 en Frans Francken in
nr. 23 (vandaar verderop de Fran–
ckenstraat). Van deze laatste hangt
nog steeds het schilderij ‘De kruisiging van Christus’ in de kerk. (gs)
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• 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

DE BESTE KWALITEIT THEEËN

KLEINE MARKT 8 ANTWERPEN

EN LEKKERSTE KOFFIES

