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Mysterieus
gebouw
geeft stuk
verleden
terug aan
onze wijk
Kapel
Ter Zieken
in de Willem
Lepelstraat

het ziekenhuis dat nabij het Papenmoer, het huidige Harmoniepark,
gesitueerd was en vooral dienst
deed als ziekenhuis voor melaatsen,
maar dan buiten de stadsmuren. Dit
ziekenhuis werd in 1230 opgericht
en in 1580 verwoest.

Melaatsheid teruggedrongen
Het complex in de Lepelstraat had
aan de straatzijde een gebouw waarin een keuken, eetzaal, ziekenhuis
en spreekkamer waren ondergebracht. Daarachter was een koer met
een waterput en een binnentuin. Als
laatste zou de kapel gebouwd zijn.
Sommige bronnen melden dat er
nog 21 afzonderlijke cellen voor melaatsen waren in een achterbouw;
andere bronnen melden dan
weer dat er geen leprozenhuis was na de verhuis.
In 1783 was het klooster achterhaald, omdat
melaatsheid was teruggedrongen en het werd
door Jozef II afgeschaft.
De Franse bezetter gebruikte de gebouwen nadien
als militair hospitaal om ze in 1798
dan toch openbaar te verkopen.
Pakhuis, huurkazerne en woning
Het merendeel van de gebouwen
werd afgebroken, maar de kapel
bleef bestaan en werd in de 2de

Binnenzicht met vrijgemaakte boogramen: de balken werden aangebracht bij de ingebruikneming als
pakhuis.

dens het interbellum kreeg de kapel
een nieuw leven als huurkazerne, de
Spekkas genaamd.
In 1990 werd deze verborgen parel, ondertussen tot een ruïne verworden, herontdekt en tot een woning omgebouwd. Nu, 30 jaar later,
wordt dit levenswerk verdergezet
door de nieuwe eigenaars. Ze herstellen en reinigen de meest waardevolle elementen en ontdoen het
gebouw van de toevoegingen van de
laatste decennia.
Het gebouw is opgetrokken in
traditionele bak- en zandsteenstijl
met speklagen en was oorspronkelijk een eenbeukige kapel. Met engelengeduld werden deze speklagen
gereinigd en hersteld.

Engelen laten hun gelaat
weer zien
Met het verwijderen van
de tuinmuur kunnen de
bewoners van de wijk
het indrukwekkende barokke hardstenen rondboogportaal opnieuw ontdekken. Zo geven de nieuwe
eigenaars weer een stukje geschiedenis aan Sint-Andries terug.
Helemaal boven het portaal
werden de 2 engelenkopjes gereconstrueerd. Volledig geërodeerd,
hadden ze de tand des tijds slecht
overleefd. Op basis van gelijkaardige gebouwen en het nodige onderzoek heeft men weer een gezicht aan
het engelenpaar kunnen geven.
In de jaren 60 van de 20ste eeuw
zijn tijdens werkzaamheden aan het
stooklokaal van de Fierensblokken
even muurrestanten van de verdwenen gebouwen van het ziekenhuiscomplex tevoorschijn gekomen.
Dus zal enkel de meer dan 400
jaar oude kapel de enige zichtbare
getuige blijven van het ooit grootse
en rijke Ter Siecken.
(Keith Baert)
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Wijkbewoner en politicoloog Dave Sinardet

‘Betere participatie op wijkniveau’
Professor politicologie Dave Sinardet (45) woont al 16 jaar in onze
wijk en heeft het naar zijn zin met
het Munthof op voetafstand. We
spraken hem daar over bewonersgroepen, zijn job als prof en in de
media, muziek, literatuur en zijn
verborgen talent als dj.

— Ik heb het Munthof nog meer
leren appreciëren tijdens de lockdown. Een ideale plek om te lezen,
werken en af te spreken, maar ook
om voeling te houden met de buurt.
Nico Vzw Stuurgroep Sint-Andries
heeft met de bewonersgroep hard geknokt voor Munthof, Bogaardeplein,
Nationalestraat en Fierensblokken
en heeft een impact gehad op de buurt
De bakstenen gevel is de
en politiek. Zijn bewonersgroepen reenige verwijzing naar het
ziekenhuiscomplex Ter Zieken. levant?
Daarvoor moeten we terug naar — Dat zijn ze zeker. En als een bewo1596. Ter Zieken was een recht- nersgroep intern eensgezind is, staat
die sterker om iets af te dwingen bij
hoekig complex, omgeven door
district of stad.
een muur. De toegangspoort
Nico Heb je nog stedelijke politiek
was gelegen in de toenmalige
nodig of werk je beter met buurtraden
Lepelstraat. In de jaren 50 van
en bewonersgroepen?
de vorige eeuw is de straat— Een sterk stadsbestuur is zeker
nodig, maar wat ik altijd een overnaam veranderd in Willem
bodig niveau heb gevonden zijn de
Lepelstraat omwille van de
districten in Antwerpen. Na de funegatieve connotatie van het
sie werden de vroegere gemeenten
woord ‘lepel’ (van ‘lepeltje lepeltje’) met de talrijke bordelen opnieuw ingesteld als districten om
de kloof tussen burger en politiek
die er vroeger huisden.
te dichten. Maar er speelde ook partijbelang: partijen die minder sterk
stonden in de stad dan in sommige
districten, zagen er een manier in
om hun macht te vergroten. Eén van
de problemen met de districten is
dat ze heel weinig bevoegdheden en
middelen hebben. Maar als je die zou
uitbreiden, wordt het moeilijker om
nog een gecoördineerd en slagkrachtig stadsbeleid te voeren en dreig je
in Brusselse toestanden terecht te
komen. Bovendien zijn de grenzen
van de districten historisch bepaald,
maar niet in overeenstemming met
het huidige sociaal-demografische
weefsel van de stad. District Antwerpen bijvoorbeeld is te groot met
Na het nodige onderzoek kunnen de zeer diverse buurten als Centrum,
engeltjes opnieuw hun originele ge- Linkeroever, Noord en Kiel. Ik denk
dat je beter werkt met burgerparticizichten tonen.
patie per wijk en per project, rechtIn het FelixArchief kan je oude streeks aangestuurd door de stad.
kaarten terugvinden waarop de In Gent zijn de ervaringen hiermee
naam Ter Siecken is terug te vin- redelijk positief.
den (kaart Verbiest, ca. 1662). Lief- Nico Is de Burgerbegroting daarvoor
hebbers kunnen op de kaarten van niet een schaamlapje?
Scribani (titel Blaeu) uit 1649 ook — Binnen het huidige systeem van
de kapel met toren op de tekenin- de districten is dat op zich een goed
idee. Maar bepaalde goed georganigen terugvinden.
(www.antwerpen.be/nl/overzicht/ seerde wijkcomités halen nu vaak
felixarchief)
het gros van de middelen binnen.
Om er een echte burgerbegroting

Jarenlang lag het gebouw
verscholen achter een hoge
Door het verwijderen van de tuinmuur is de voorgevel met barokke portaal uit tuinmuur, maar sinds kort
1596 opnieuw te bewonderen.
openbaart de Kapel Ter Zieken
opnieuw haar gelaagde geTer Zieken werd binnen de stadsmu- helft van de 19de eeuw als pakhuis schiedenis aan de Sint-Andrieren opgebouwd ter vervanging van gebruikt door Ferdinand Meeus. Tijzenaren.
FOTO’S: FILIP DESLEE
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Volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

van te maken zou je misschien beter
met gelote burgers werken.
Mensen niet kwijtraken
Nico Soms komen individuen of politiek geëngageerden hun ei leggen in
een bewonersgroep.
— Als bewonersgroep moet je reputatie en legitimiteit opbouwen,
wat kan als je representatief genoeg
bent om een spreekbuis te zijn voor
een hele wijk. Er mag niet enkel een
specifiek belang zijn. Je moet tegen
de politiek durven ingaan, maar ook
expertise hebben, openstaan voor
dialoog en constructief overleg.
Nico Wordt er genoeg gedacht aan
een relanceplan voor de sociale cohesie?
— Dat is belangrijk omdat de lockdown weegt op het mentale welzijn
van de mensen. De sociale cohesie
op wijkniveau moet worden hersteld. We moeten mensen meekrijgen, volgen, zodat we ze niet kwijtraken.
Nico Burgerrechten zijn met een vingerknip opzij geschoven en gouverneurs …
— Ik maak me wel zorgen over de
precedentwaarde van een aantal
van die maatregelen. Zonder veel
discussie en debat zijn er nogal wat
grondrechten verdwenen. Ik zie ook
een groeiende polarisatie onder de
mensen: sommigen leven nog strikter dan de maatregelen, anderen
volgen ze niet meer.
Guido Je bent wel duizendpoot: prof
politieke wetenschappen aan VUB en
Saint-Louis, columnist, lezingen, congressen en tv-panels.
— Ik heb het altijd belangrijk gevonden om als prof aan het publieke
debat deel te nemen en kennis met
een breder publiek te delen door columns, lezingen, mediaoptredens …
Als ons land in een grote politieke
crisis zit, wil ik daar niet enkel met
wat collega’s op een congres in Reykjavik over staan keuvelen. Ik zou ongelukkig zijn als ivorentorenprof die
de samenleving enkel vanop veilige
afstand van achter zijn
bestudeert. Maar ook als journalist die

Lees verder op pag. 4

Deze Gazet kwam tot stand
met de steun van:
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Het Steen, Provincie en Districten? Times are changing
EDITO

Dat onze gazet te klein is om al
die boeiende bewoners uit onze wijk
aan bod te laten komen, is zwak uitgedrukt. Al die bv’s en mensen met
invloed uit onze gezellige gemixte wijk houden geen blad voor de
mond. Je zal het maar zeggen zoals
een echte Sint-Andriezenaar het
denkt.
Het Steen
Dat we weer in een flinke bouwstorm zitten met Het Steen hoeft
niemand ons nog te vertellen. Je zou
voor minder een hartaanval krijgen.
Door zelfs maar de foto’s in de krant
en op tv te zien, hebben meteen
17 000 mensen een petitie getekend.
En het aantal groeit.
De aanbouw van het nieuw gebouw had onder een breed participatietraject moeten vallen met
grootse inspraak- en participatie-

feesten. Dat er nu
heel wat kritiek
en ongenoegen
naar boven komt,
heeft vooral te maken met
het feit dat je zulke bouwbeslissingen niet mag
overlaten aan de happy
few. Het recht om mee te
denken en te dromen over
de nieuwe cruiseterminal –
nu geplakt aan een van onze
herkenningspunten – had men
ons niet mogen afnemen. Ook voor
de heraanleg van de Scheldekaaien
zijn er heel wat participatiegesprekken gehouden met de bewoners,
ook die van onze wijk. We hopen
dat de afwerking dan ook een weerspiegeling zal zijn van wat er bij de
bewoners leeft en geen kaakslag
zal worden. Maar we houden het
vertrouwen erin. Tenslotte zou een
stadsbestuur de bevolking toch
moeten zien als een partner in dit
soort bouwwerven. Het zijn de bewoners die er gebruik van moeten
maken en die ook in het stemhokje
de rekening presenteren. Dan houd
je de bevolking best te vriend in
plaats van te vijand.
Over die betrokkenheid van de
bevolking gaat ook het interview op
de voorpagina met Professor Dave
Sinardet die nogmaals het belang
van goede bewonersgroepen en par-

ticipatie in de schijnwerper zet. Bewoners zijn de beste ervaringsdeskundigen. En met hun advies kom
je al heel ver. Districten vindt hij een
overbodig niveau.

Provincie
Ik volg hem op provincieniveau. Tijdens de coronacrisis hebben we het
masker zien afvallen van de gouverneur die toch wel zware maatregelen
nam en zelfs opriep om niet meer
naar Antwerpen te komen. Ook uitte ze haar verontwaardiging dat op
Allerheiligen winkels open waren
op een katholieke feestdag. Begrijpe
wie kan. Voor iemand die zich niet
hoeft te verantwoorden tijdens verkiezingen zijn dit zware maatregelen
en uitspraken.
Laat dat soort debatten over aan
mensen waar je op kunt stemmen
in plaats van mensen die voor het
leven zijn aangesteld. Voor de districten hebben we nog enig begrip
omdat we ze toch nog altijd kunnen
wegstemmen.
Het pleit wel in het voordeel van
het districtscollege dat we sommigen van hen wel regelmatig op de
bewonersvergadering van de Stuurgroep zien en ze met oplossingen komen. Wat ons betreft mogen ze nog
even blijven (;-)
(Nico Volckeryck, voorzitter vzw
Stuurgroep Sint-Andries)

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.

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, Marijke Van Horebeeck,
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
Adverteer in de Gazet
Contacteer paul1struyf@gmail.com
of nico.volckeryck@telenet.be.
Verschijnt vier keer per jaar.
Werk mee aan Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 110 verschijnt
binnenkort. 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.

ongs
geland.
Reisverbod? Da
zie de van ier,
’k gon elken
dag
cullinair
full intercontinental! Ba die
restaurants ziede oek raar dinges.
Af en toe broi-jet den heering ni
en ist al terug toe veur dat goe en
wel ope is. Eun commercieel sociaal restaurant ging ineens toe. Veur
nen lange tijd wier doar allien mor
stof geserveerd. Dan wier da eun
blaa fabriekske, de vitrien was iene
groete barnum
reclam. Vanbinnen wier dor
allien nog mor
lucht gebakken.
Mokt da mee
En na oerek
olle al iel den
tijed
denke,
worroem
stoter-na “Times are changing” van
bove. Awel, in tij-je da de mengse,
OMG, ni mier “da kan na ni hé ” zegge en da ’t binnekeurt wer midseason is, moet ne mengs me zanne
tijed mee zen!
Olle Neus

Reisverbod?
Da ziede van ier,
’k gon elken dag full
intercontinental!

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

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

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

Zoen 30 jaar geleje was man Nationalestroat ien groet karekof. De
blaffereture van de Gazet van Antwarepe hingen oep halfzeven, allee
ierder oep 5 veur middernacht en
mier dan den helft van de winkels
stoeng leeg. As ge in de wij-jek
kwam woene, kreegde Europees
geld in oe polle gedauwd.
Vandaaag den dag, zen bekan
alle winkels wer open en ge moet
Usain Bolt zen oem eun kot te kunne koepe. Zoe rap moette zen of ’t
is verkocht. Oek moette eun Australische ranch me geld sch**tende ezels emme,
agge nog iet wilt
kunne koepe.
Mor as ge goe
oeplet, dan marekte da ter veul
verloep is achter de vitrins,
soems pakket
gin vaaref en
zen ze rap wer weg. Toeng da’t Modemuseum ope ging, doechte kik
da wa de nief Faubourg Saint-Honoré wiere. Mor da’s ont krimpe
gelak eun oep 60 grade gewasse
wolle golfke. Wemme oek recent
eun coiffeur golf g’ad. ’t Was ginne minivaag, ierder nen tsunamie.
Agge wou konde elken dag nor nen
andere coiffeur gon en da allemol
oep ne zakdoek groeiet.
Na stoeme vanaf ’t zuid de restaurants oep, iel de wereld is ba

De Neus

Voila, hier zijn
we weer met
een nieuwe
Gazet Van
Sint-Andries. Telkens
weer een boeiend
avontuur om eraan
te beginnen en een
opluchting als ze
weer klaar is om in
jullie handen terecht
te komen.

in ’t Stad

FOTO: TOM JESPERS

Tunnel

René Hooyberghs

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

De tunnel waar de mensen elkaar zelden groeten,
toch komen ze altijd op de juiste oever terecht.
Ook eb en vloed komen elkaar nauwelijks tegen,
zo blijft de stad in evenwicht.

Een verzameling van
boeken die studenten
en buurtbewoners
graag met elkaar delen.

Buurtbib

in Hoboken
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

We Are More!

Geen vakliteratuur,
maar goeie
ontspanningsboeken, kinderboeken,
kookboeken,
anderstalige boeken …
… aangevuld met
fictieverhalen met
thema’s die aansluiten
bij onze opleidingen
logopedie, audiologie,
psychologie en
maatschappelijk werk
zoals bijvoorbeeld:
stotteren, doofheid,
dementie, faalangst,
diversiteit …

Open: alle werkdagen van 9 tot 17 uur
Uitlenen van boeken is volledig gratis !

Kronenburgstraat 68 | Antwerpen

Gazet Van Sint-Andries | nr. 109 | maart 2021 | 29ste jaargang

3

Radio Beton houdt sofasurfers bij de hand
de leerlingen op school een gesprek
met de directeur mogen hebben,
waardoor ze zich geen nummer meer
voelen. Met een opvallende openheid worden ook andere lastige thema’s zoals kleding, zelfvertrouwen,
spijt, jaloezie, transgenders, huilende mannen, drugs en zelfmoordgedachten aangesneden, maar steeds
met een positieve, opbouwende instelling. Via Radio Beton houdt iedereen mekaars hand vast.

Van links naar rechts: Nick, Laura, Ward en Nanko tijdens een vrijdagse uitzending. Ze maken authentieke, ongedwonen en drempelverlagende radio.
En er wordt ook veel gelachen.

Voor Betonne Jeugd, dat onder de
hangar van het coStA voor maatschappelijk kwetsbare thuis- en
dakloze jongeren, ook wel sofasurfers genoemd, een vriendenkring,
een thuis, een gezin, een familie
creëert, kwam de lockdown als een
harde klap. Kamperen, uitstappen
maken en vechtsport-trainingen
geven als middel tot zelfontplooiing konden plots niet meer.
Beperkte activiteiten onder de hangar moesten coronaveilig verlopen.
Om toch contact te houden met wie
er met het openbaar vervoer niet
meer kon geraken, werd Radio Beton
opgericht met steun van de Burgerbegroting. Elke vrijdagavond zendt
hij van 19 tot 22 uur uit op www.mixcloud.com/live/BetonneJeugd/. Het
programma is nadien op hetzelfde
platform permanent opnieuw te beluisteren.
Rapnummers
Het is geen buurtradio, geen Radio
Minerva, geen Radio Centraal of
Radio Maria. Het is radio op maat
gemaakt voor en door de jongeren
om via deze weg ondersteuning te
geven en verbonden te blijven. De
muziekkeuze sluit naadloos aan bij
hun levensstijl: van zelfgemaakte

rapnummers, waaronder enkele
met Slons Dievanons, tot hoopgevende en troostende luisterliedjes.
Op deze radio voeren de jongeren
ook zelf een maatschappelijk debat
over armoede en kansen.
Slapeloosheid en
zelfmoordgedachten
Jongeren uit instellingen hameren
erop hoe belangrijk het is om hulp te
durven vragen en een positief zelfbeeld te hebben. In het nieuws op
Radio Beton komen actuele thema’s
aan bod, zoals afkeer voor geweld in
betogingen en gaybashing. Ook simpele maar lastige onderwerpen worden openhartig besproken. Lisa deelt
trucs om rusteloosheid te verdrijven
bij het slapen gaan door een duikboot
rond je lichaam te laten varen. Zeer
gedetailleerd heel je lichaam van
teen tot teen verkennen tot je van
verveling in slaap valt. Omdat knuffelen nog amper mag, vertelt Sarah
dat haar boomknuffel rust en contact
met de natuur brengt. Waarover hebben ze het nog op Radio Beton? Verder vertelt ze hoe jongeren door het
ontbreken van complimenten van
ouders als een plant in het donker
moeten opgroeien. Als je dan in het
zonlicht komt, raak je snel verbrand.
Yassin vertelt hoe opgetogen hij is dat

De budgetten van de Burgerbegroting
voor de 12 thema’s zijn gekend
Bewoners zetten meeste geld ooit
in op groene thema’s
Voor de achtste keer verdeelden de
inwoners van het district Antwerpen het geld van de Burgerbegroting
en ze beslisten zo opnieuw over 10
procent van het jaarbudget van het
district.
Inwoners van het district Antwerpen verdeelden de afgelopen weken
maar liefst 1,4 miljoen euro over
de 12 populairste thema’s van de
Burgerbegroting. Omwille van het
coronavirus gebeurde dat voor het
tweede jaar op rij uitsluitend online,
zowel individueel als via videoconferenties. Dit jaar gaat er een recordbedrag naar groene thema’s.
Dit zijn de 12 thema’s en de toegekende bedragen
• Groen in straten en op pleinen:
170 891 euro.
• Verkeersremmende maatregelen:
84 369 euro.
• Meer bomen: 172 284 euro.
• Fietsvriendelijke straten: € 127 666.
• Tuinstraten en experimenteel
groen: 104 312 euro.
• Ontharden: 132 038 euro.
• Ontmoeting in de buurt: € 114 419.

• Klimaat- en milieuprojecten:
109 414 euro.
• Buurtconcerten en -feesten: 98 241
euro.
• Aantrekkelijkere pleinen: 110 161
euro.
• Kindvriendelijke straten: 85 003
euro.
• Cultuur op straten en pleinen:
91 202 euro.
De Burgerbegroting in 5 stappen
Bewoners en organisaties kunnen
de Burgerbegroting elk jaar mee
vormgeven in 5 stappen.
• In de eerste stap kiezen zij 12
thema’s.
• Later, in stap 2, verdelen ze 1,4
miljoen euro over deze 12 gekozen
thema’s.
• In de derde stap (tot 17 mei om
9 uur ’s morgens) worden projecten ingediend.
• In september, tijdens stap 4, kiezen de inwoners van het district
Antwerpen welke projecten het
volgende jaar uitgevoerd zullen
worden.
• Het uitvoeren van de projecten
in 2022 is de vijfde en laatste stap
van de cyclus.

Veel gelachen
Jeugdwerker Ward De Blick: “Het
is geen buurtradio, eerder een sociale disctrictsradio. We starten
een samenwerking op met bijvoorbeeld Jump, een inloopcentrum
voor dak- en thuisloze jongeren
bij Kavka, Viktor van het CAW voor
nachtopvang, Stormkop aan de
droogdokken
site, het jongerennieuwsagentschap Stampmedia en
het sociale restaurant Foodprint 14
bij Habbekrats in de Willem Lepelstraat. In de toekomst willen we ook
samenwerken met wijkbewoners.”
Bij Betonne Jeugd werken 5
jeugdwerkers, onder wie een outreacher, een soort straatwerker die
thuisloze jongeren in beeld probeert
te brengen en opvangmogelijkheden aanbiedt.
Radio Beton brengt elke vrijdagavond voor velen verbondenheid.
Het is radio op een ongedwongen
manier, recht uit het hart, niet gelikt of geacteerd, maar authentiek
en drempelverlagend. En er wordt
veel gelachen tijdens de uitzendingen, zelfs vanachter de plexiglaswanden. (GS)

Straatvinken
tellen het verkeer
Op donderdag 20 mei gaan de
Straatvinken van 17 tot 18 uur
in heel Vlaanderen opnieuw
alle verkeer tellen dat door hun
straat rijdt.
Via www.straatvinken.be krijg
je alle info om mee te doen. Daar
vind je een papieren telformulier
of een online teltool, alsook de
resultaten van vorige metingen
en leefbaarheidsindexen.
Hoe leefbaar is je straat?
Na de telling zul je ook uitgenodigd worden om vanaf zondag 23
mei de leefbaarheidsenquête in te
vullen. Je kunt dan jouw verhaal
over jouw straat delen. Op basis
van 20 indicatoren, waaronder
luchtkwaliteit, verkeersdrukte,
straatbreedte en straatgroen, berekenen wetenschappers de verkeersleefbaarheidsscore van je
straat.
15 minutenstad
Dit jaar wordt ook voor het eerst
de Week van de Straat georganiseerd. Op donderdag 20 mei organiseert de Vereniging voor Ruimte en Planning een congres over
de 15 minutenstad. Iedereen zou
binnen de 15 minuten stappen of
fietsen alle dagelijkse voorzieningen moeten kunnen vinden.
Met een slager, viswinkel, bakker,
bloemenwinkel,
doe-het-zelfzaak en kledingwinkels mogen
we onze wijk nu reeds trots een 15
minutenstad noemen.

Amuz wil de eerste Burendag uit 2019 graag herhalen.

Actie ‘Zorgzame Straten’ weekte
al veel nieuwe initiatieven los
Tijdens de vorige kerstperiode
deponeerden studenten van de
Hogeschool Thomas More kerstkaarten van ‘Zorgzame Straten’ in
vele brievenbussen van de wijk om
ze met een vriendelijke wens in
de brievenbus van je rechterbuur
te steken. Deze kaartenactie was
een aarzelend begin, maar weekte
in de hele wijk wel tal van andere
initiatieven los bij lokale organisaties en ondernemers. Aandacht en
zorg voor buren was een thema dat
iedereen blijkbaar aansprak.

Kristof Wouters, de directeur van
het coStA op de Sint-Andriesplaats,
wil het project ‘Zorgzame Straten’
zichtbaar maken in de straten met
labels en zelfs vlaggen.
Ann Van de Peer, de projectmanager van de Hogeschool Thomas
More, promoot het campuscafé in de
Kronenburgstraat 68 als buurtcafé
en wil ook graag verhalen verspreiden van mensen die zorg dragen
voor elkaar om zo anderen te inspireren. Een kleine stap kan een groot
verschil maken!

Amuz wil haar Burendag, die het in
2019 voor het eerst organiseerde,
graag herhalen, wanneer de situatie en de crisismaatregels dit toelaten. In afwachting daarvan bekijkt
AMUZ hoe het op een kleinschalige
en veilige manier buurtbewoners
en cultuurliefhebbers kan samenbrengen, bv. door een maandelijks
ontmoetingsmoment met koffie en
taart te organiseren voor buurtbewoners. “Het zou mooi zijn om aan
die maandelijkse koffie in AMUZ ook
een buddywerking te kunnen koppelen. Die buddy’s zouden er dan
voor moeten zorgen dat mensen
makkelijk naar AMUZ kunnen komen
om een koffietje te drinken en daar
tegelijkertijd een vertrouwd gezicht
ontmoeten. Als ze nadien zin hebben om een concert bij te wonen, is
dat leuk. Maar het samenzijn, elkaar
ontmoeten en leren kennen, daar
draait het om.”

Een simpele goeiedag doet
wonderen!
De gouden sleutel is eens goeiedag te zeggen tegen je buren. Zo
verdwijnt elke drempel of obstakel meteen. Het verhaal van een
90-jarige zegt alles. Z’n boodschappentas woog te zwaar en hij
vroeg een passerende buur om
hulp. Iemand vroeg hem nadien:
“En durfde jij dat zomaar te vragen?” Zijn antwoord sprak boekdelen: “Waarom niet! Die buur
zegt me altijd goeiedag op straat.
Dus zal hij wel een vriendelijke
man zijn.”

Obstakels om hulp te bieden of te
krijgen
Ik val nog liever dood dan hulp te
vragen.
Hoe kan ik hulp bieden zonder
opdringerig te zijn?
Wat kan ik terugdoen?
Nico Volckeryck, de voorzitter
van de Stuurgroep Sint-Andries en
eigenaar van FANS (sciencefiction en
fantasy) in de Kammenstraat, gaat
handelaars mobiliseren om klanten met noden door te verwijzen
naar mensen die kunnen helpen of
– zo nodig – naar professionele zorg,
want in winkels worden de meeste
levensverhalen verteld.
Zelfs vlaggen in de straten
Annelies Floren, coördinator van de
Stedelijke Kinderopvang Pagadder in
de Lange Riddersstraat, wil buurtbewoners betrekken bij de organisatie.
Na COVID-19 kan dit o.a. zijn: ouders
en buurtbewoners betrekken bij de
voorbereiding van infosessies rond
pedagogische thema’s, een opendeurdag en rondleidingen met een
hapje en een drankje organiseren en
in geval van nood opvang voorzien
voor zieke kinderen of hulp bieden
aan alleenstaanden zonder netwerk.

En dit is nog maar een begin, want
er volgt nog veel meer. We houden
je zeker op de hoogte. Iedereen kan
zelf ook al een steentje bijdragen.
Wie graag wil meewerken aan een
van de bovengenoemde initiatieven,
kan contact opnemen met Ann Van
de Peer via ann.vandepeer@thomasmore.be of via het gsm-nummer
0478 27 62 58.
Goeiedag zeggen zit
in het DNA van onze wijk
Tot wat een goeiedag zeggen dus
kan leiden. Wijk4Love, een privé-initiatief van een groep vrienden en wijkbewoners, staat voor
een aantal waarden en normen
die onze wijkbewoners hoog in
het vaandel dragen. Deze werden
al tweemaal door bewoners in
een geïmproviseerde trouwjurk
als huwelijksbelofte bevestigd en
hernieuwd tijdens een muziek-,
dans-, drank- en hapjesdag op de
Sint-Andriesplaats. De hernieuwing van de belofte gebeurde
onder het goedkeurend oog van
pastoor Rudi Mannaerts en Slons
Dievanons. De allereerste belofte
luidt:
Groeten
Goeiendag, oewist, alles goe me
de kids?
Gaget ni goe me uw gebit, zie da
ge dan vriendelijk knikt.
Zedde te voet, me den otto of me
de fiets, het handje liften kost ons
tenslotte niks.

WWW.JESPERSKOFFIE.BE
LOKAAL - TRADITIE - AMBACHT

Online bestellen - Afhalen Tunnelapotheek - Thuisbezorging | Vul kortingscode ANDRIES in en ontvang een zoete attentie

4

Gazet Van Sint-Andries | nr. 109 | maart 2021 | 29ste jaargang

Wijkbewoner en politicoloog Dave Sinardet
Vervolg van pag. 1
moet meedraaien in de dagjespolitiek zonder veel ruimte voor afstand
en diepgang. De combinatie van het
academische en het maatschappelijke is voor mij ideaal, maar soms
wel slopend. Want helaas wordt je
maatschappelijke rol als prof in het
huidige academische systeem niet
echt gestimuleerd, waardoor je eigenlijk twee aparte carrières moet
managen.
Doctoraatsthesis in
Dansing Chocola
Guido Op school was je een stille figuur die niet echt opviel. En nu een
publieke figuur.
— Ja, dat klopt. Ik heb kennelijk een
metamorfose meegemaakt. Voor
een spreekbeurt op school was ik al
een week op voorhand zenuwachtig, nu geef ik les aan honderden
studenten, spreek ik voor grote zalen en kom ik op TV. Als kind zat ik
veel thuis, zelfs wat sociaal geïsoleerd, nu lijk ik dat te compenseren.
Politiek heb ik helemaal niet met de
paplepel meegekregen, nu ben ik er
elke dag mee bezig. Ik heb zelfs eerst
even TEW gestudeerd, maar na een
tijd realiseerde ik me dat ik iets wilde
doen dat dichter bij de samenleving
staat. Ik zag me sowieso niet op een
bank of een verzekeringskantoor
werken (lacht).
FOTO: JAN STES

Dave Sinardet: “Ik heb kennelijk een
metamorfose meegemaakt. Voor een
spreekbeurt op school was ik al een
week op voorhand zenuwachtig, nu
spreek ik voor grote zalen en TV.”

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

Guido Je bent dj als hobby?
— Mijn passie voor muziek gaat terug tot mijn prille kindertijd. Als
vijfjarige zat ik al gekluisterd aan
de radio, Hilversum 3 was dat toen
vooral, ik nam dat ook allemaal op

cassettes op. Daarna heb ik mijn muzieksmaak wel wat verfijnd (lacht).
Ik draai nu al een paar jaar, soms
samen met Axel Daeseleire. Ik heb
onder meer gedraaid in Bar Rodin
in de Lange Nieuwstraat, Café Le
Tour aan het Noordkasteel en café
Mombasa op het Moorkensplein. Ik
kan heel breed en divers gaan, maar
één van mijn ‘expertises’ als dj is
Franstalige muziek. Die moet dan
wel dansbaar zijn natuurlijk. Er zijn
wel enkele nummers van mijn held
Jacques Brel die je op een dansvloer
kunt draaien, maar voor veel muziek
in het chansongenre geldt dat niet.
Daar luister ik dan maar op andere
momenten naar, want ik ben begeesterd door die prachtige mengvorm
van muziek en literatuur.
Guido Wie lees je graag?
— Goh, veel auteurs. Om er enkele
te noemen: Julian Barnes, voor de
combinatie van filosofie, psychologie en humor. Ik ben ook een echte
Elsschotliefhebber: zijn taal lijkt
zakelijk en spaarzaam, maar het is
een bijzonder literaire vorm van
droge humor. Eén van zijn mooiste
boeken, Het Dwaallicht, speelt zich
trouwens af in onze buurt. En LouisPaul Boon, onder meer voor zijn
maatschappelijke inslag naast de
fantastische taal.
Guido Lievelingsplek in de wijk?
— Het Munthof vind ik echt een
aanwinst voor de wijk. En de Kloosterstraat blijft een klassieker, maar
die is wel aan het verzuidelijken, de
authenticiteit vermindert. Ik loop
er ook liever door tijdens de week,
want als ze in het weekend volloopt
met toeristen, is het er wat te druk.
In de week is de wijk meer van de bewoners. Het is goed dat de stad inzet
op toerisme, maar elke week evenementen hoeft misschien ook niet.
Ik houd ook van de vele restaurants
en cafés en hun terrassen. Voor het
plezier natuurlijk, maar soms ook
om te werken, wat soms beter gaat
in een sociale omgeving. In Dansing
Chocola heb ik nog gewerkt aan mijn
doctoraatsthesis. Ik had een vaste
pc, nog geen laptop. Dus printte ik
eerste versies van hoofdstukken uit,
verbeterde met de pen in de Chocola
om die correcties dan thuis terug op
de pc in te voeren. Ja, efficiëntie was
mijn ‘middle name’ (lacht).
(Guido Sanders/Nico Volckeryck)

    

  Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?
  

Kom er eens over praten bij: DE OPEN DEUR, waar iemand naar jou luistert
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Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be
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Thomas More: van klas naar aula
Studeren in het hoger onderwijs
We zien dagelijks nogal wat studenten in onze wijk die aan een
universiteit of hogeschool
studeren. Wat is het verschil en wat is wat?

opleiding aan een hogeschool ofwel
voor een academische bachelor
aan een universiteit kiezen.

Het hoger onderwijs is
de laatste jaren sterk
geëvolueerd in Vlaanderen. Vandaag kan een
18-jarige na het secundair
onderwijs ofwel voor een graduaat of een professionele bachelor-

Professionele bachelor
Een professionele bacheloropleiding aan een
hogeschool is een driejarige opleiding, goed voor
180 studiepunten (60 per
jaar). Die 60 studiepunten
worden verdeeld over een reeks
opleidingsonderdelen (vakken). Het

Gilberte Verbeeck: Er zijn

ergere dingen in de wereld
Gilberte (76) uit de Kloosterstraat
werkte als stenotypiste bij Esso
Belgium en is op de Sint-Andriesplaats op weg naar de slager.
Gilberte: Het is de eerste keer dat
ik vandaag iets zeg. M’n stem werkt
dus blijkbaar nog. Gewoonlijk zie
ik m’n vriendinnen in de Pinot op
de Vrijdagmarkt, maar nu moet ik
het stellen met wat telefoontjes of
mails op m’n tablet. M’n TV is nu
m’n beste vriend geworden voor actualiteitenprogramma’s en natuurdocumentaires. Ik los ook kruiswoordraadsels op. Maar wat ik het
meest mis, is een partner
voor een knuffel, voor
het simpel samenzijn.
M’n man is 30 jaar geleden onverwachts gestorven, toen hij 46 was. Als
ik er begin aan te denken,
word ik opnieuw triestig. Maar dan pak ik een
boekje en dan gaat het
wel over. Of de telefoon.
Mensen hebben mensen
nodig! Of ik denk aan m’n
vader die altijd optimistisch was en dan spiegel
ik me aan hem. Ik heb
nadien nog een andere partner gehad, maar

het lukte niet meer: de relatie was
opgesoupeerd. En nu ik er 76 ben,
begin ik er niet meer aan. De kans is
te groot dat hij gezondheidsproblemen krijgt en ik wil geen verpleegster worden. Of andersom: hij verpleger voor mij.
Ik woon nu al 27 jaar in Sint-Andries en zou nergens anders willen
wonen. ’t Is hier gezellig: een mengelmoes van mensen, maar nooit
te druk of vervelend. ’t Zijn rare tijden, maar hoe ouder je wordt, hoe
beter je kan relativeren. Er zijn ergere dingen in de wereld dan alleen
thuis zitten. (GS)

An Sibhin Irish Pub
Nationalestraat 44
2000 Antwerpen
03 226 72 51
ww.ansibhin.be

aantal studiepunten zegt iets over
het belang en de moeilijkheidsgraad
van een vak. De bacheloropleiding is
heel praktijk-gericht, maar vertrekt
altijd van een brede wetenschappelijk-theoretische basis. Wie afstudeert, heeft de kennis en vaardigheden om een beroep, zoals verpleger
of leraar uit te oefenen. Vanaf het
academiejaar 2019–2020 organiseert
elke hogeschool ook graduaatsopleidingen. Dat zijn 2-jarige beroepsopleidingen (90-120 studiepunten)
in het dag- en/of avondonderwijs.
Ze zijn dus korter dan de bacheloropleidingen en nog méér gericht op
de praktijk: in de lessen, maar vooral
op de werkplek. De studenten leren
door iets te doen in echte werksituaties. De theorie blijft beperkt tot wat
men echt nodig heeft voor een vak.
Academische bachelor
Wie naar de universiteit trekt, begint
aan een academische bacheloropleiding, ook goed voor drie jaar en 180
studiepunten. Elke universitaire opleiding is sterk wetenschappelijk en
theoretisch gericht; praktijkvakken
komen veel minder aan bod. Een

academische bacheloropleiding is
niet gericht op de arbeidsmarkt. Het
is niet meer of minder dan de voorbereiding op een masteropleiding.
Die bestaat uit 60 (1 jaar) of 120 studiepunten (2 jaar) en uitzonderlijk uit
180 studiepunten (bv. geneeskunde).
Aanvullingstraject
Het is ook makkelijker geworden om
verder te studeren. Wie na een graduaatsopleiding de smaak van het
studeren te pakken heeft, kan aan
een (verwante) bacheloropleiding
beginnen via een aanvullingstraject
van minstens 90 studiepunten. Met
een bachelordiploma op zak kan je
na een schakelprogramma van 45 tot
90 studiepunten beginnen aan een
academische masteropleiding. En
dan zijn er nog de verkorte trajecten
aan de hogescholen. Die tellen minder dan 180 studiepunten, omdat
de student omwille van andere opleidingen of relevante beroepservaring vrijstellingen krijgt. Wie bv. de
Lerarenopleiding Kleuteronderwijs
achter de rug heeft, kan in 1 jaar (60
studiepunten) het diploma van Leraar Lager onderwijs behalen.
Wil je nog meer weten? Op onder w ijs.vlaanderen.be/nl/wegwijs-het-hoger-onderwijs vind je
alle verdere info. (Ann Van de Peer,
Thomas More, Campus National)

KINDERBOEKENHOEKJE
Alfabet vind ik
momenteel
een van de
leukste prentenboeken in
onze winkel.
Het is letterlijk
een
prentenboek: geen tekst,
e n ke l
tekeningen van de reeds dikwijls
bekroonde Charlotte Dematons, een
Nederlandse illustratrice.
Haar stijl is heel gedetailleerd
met realistische tekeningen in felle
kleuren met vaak grapjes. De meeste van haar boeken bevatten een of
meer zoekopdrachten, maar dit keer
heeft ze werkelijk álles uit de kast
gehaald. Het hele boek is één grote, kleurrijke zoektocht, gebaseerd
op de letters van het alfabet. Iedere
pagina draait om een bepaalde letter
en alles, maar dan ook werkelijk alles wat je op die pagina ziet, tot het
kleinste bloempje of insectje toe,
begint met die letter van het alfabet.

Wat een fantastisch leven!
Een jaar geleden stokte de klok.
Van de ene op de andere dag zag
onze gezellige, levendige wijk er
helemaal anders uit. Met gedisciplineerde stille files voor de
bakkers. Toch bespeurde ik nog
enig relativeringsvermogen bij de
dame voor mij: “Of we nu binnen
of buiten moeten wachten, maakt
niet uit. Het duurt allemaal even
lang.”
Onderweg naar huis
zie ik de terrasstoelen
treurig
vastgeketend
aan de tafels staan. De
lege kruispunten met
knipperende oranje verkeerslichten steek ik blindelings over, want telewerken
blijkt de norm te zijn. Opgesloten in
mijn eigen woning tokkel ik op mijn
pc. Geen collega in de buurt. Door
het open raam hoor ik geluiden die
ik vroeger niet opmerkte: spelende
kinderen, het kletterende servies
van de buren, een radio die luid in de
tuin speelt, allerlei vogelgeluiden…
Tijdens mijn lange wandelingen
door de straten ontmoet ik onderweg vrienden, hun gulle glimlach
wrang verborgen achter het lichtblauwe mondmasker. Enkel wanneer ze, rechtstaand, voorzichtig
van hun hete koffie nippen, zijn ze
er helemaal terug. In elke bubbel
slechts één onderwerp: de lockdown
en de gevolgschade.
Wat kijk ik hunkerend uit naar
de dag dat onze buurt weer als vanouds zal bruisen. Nu pas besef ik wat
een fantastisch leven we voordien
hadden! Tijdens het weekend met
vrienden of familie naar een kroeg of
restaurant, waar we samen lachten

en grapten. We trokken wekelijks
naar het voetbalstadion of zaten gezellig met z’n allen voor het televisiescherm een sportwedstrijd te volgen. Gemoedelijk kuierden we langs
de talloze winkels in de stad.
Dagelijks onderhielden we nauw
contact met warme knuffels en welgemeende schouderklopjes. Intens
geluk en verdriet verwerkten we
samen.
Tijdens onze professionele activiteiten werkten we in groep naar een
oplossing om de klant
verder te helpen en we
klopten ons trots op de
borst voor elke gezamenlijke verwezenlijking. We
konden onze ervaringen fysiek
delen.
Pas nu beseffen we deze onuitputtelijke rijkdom. Geduldig wachten we tot die terugkomt …
(Bjorn Verreet)

ELECTRO ZUID
ELEKTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

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

Het fijne is dat Charlotte Dematons haar lezertjes nooit onderschat
en hen uitdaagt om hard na te denken, om iets te gaan opzoeken of om
te rade te gaan bij anderen. Een hond
in dit boek is niet zo maar een hond
maar een Bulldog of een Dalmatiër.
Een aap is niet zo maar een aap maar
een Baviaan of een Orang-oetang …
Ook typisch voor deze illustratrice
is dat ze graag bekende personages
verstopt in haar tekeningen: Mary
Poppins, Pluk van de Petteflet …
Je kan dus uren plezier beleven
met dit boek door te speuren, te kijken en te raden, maar tegelijkertijd
vertellen de tekeningen ook volop
verhalen die je er zelf bij kan bedenken. Het is een heerlijk boek om
samen door te bladeren, maar het
is eveneens fijn dat kinderen, zelfs
kleintjes, er alleen ook veel plezier
aan kunnen beleven.
Een voorsmaakje van wat je zoal
in het boek kan vinden: de B is van
een badlaken waarop een broccoli
in badpak de blauwe bergen bewondert, terwijl op de bloemetjesbank
een andere broccoli, in bikini, naar
hun baby bloemkooltje in de buggy
kijkt. Kan je je voorstellen wat voor
een leuke prent dat moet zijn? Eindeloos kijk-, raad- en verzinplezier
voor álle leeftijden!
Alfabet, Charlotte Dematons I
Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren I 24,90 euro (Sofie van ’t Stad
Leest, Oudaan 18)

Apotheek
Lescrinier

Nationalestraat

Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

uit sympathie
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Tijdschrift Sint-Andries 2000 bestaat 30 jaar

FOTO: TOM JESPERS

Paddestoelen sieren Sint-Jansvliet
In 1991 werd de vzw
Sint-Andries 2000 opgericht om de Sint-Andrieskerk open te stellen als
monument voor het grote
publiek en bij te dragen
in het onderhoud en de
restauratie van de rijke
kunstschatten.
Om de drie maanden publiceert de vzw een interessante nieuwsbrief van acht pagina’s, in kleur en op glanspapier,
met nieuws over activiteiten in de
Sint-Andrieskerk
(www.sint-andrieskerk.be), interessante foto’s en
gegevens over de geschiedenis van
de kerk en over haar kunstschatten
en aansluitend ook over kerken in
het buitenland.

U kan er o.a. ook in lezen dat eind
vorig jaar ornamenten in de Sint-Andrieskerk naar beneden stortten
en het beeld van de patroonheilige
Sint-Andries raakten, waardoor zijn
linkerhand en het andreaskruis afbraken. Aanvankelijk was Andreas
visser, later werd hij apostel en in die
hoedanigheid ook patroonheilige

Gehavend beeld van Sint-Andreas door neergestorte ornamenten.

van onze kerk. Sint-Andreas herken
je – dankzij een foutieve vertaling
ooit - aan het diagonale kruis.
Verder lezen we dat pastoor Rudi
Mannaerts in de vroegere winterkapel, links van het hoofdportaal, alle
jaren 60-labrizeringen weghaalde
en enkele historische ontdekkingen
deed. Ook de vervolgserie Op stap
doorheen het Sint-Andrieskwartier,
rijkelijk geïllustreerd met plannetjes
en kleurfoto’s, is bijzonder interessant.
Abonnees en vrijwilligers
Dankzij een schare vrijwilligers kan
de kerk van 1 april t.e.m. 31 oktober
alle dagen van 14 tot 17 uur worden
bezocht (ingang via de Waaistraat).
Evenals de onmisbare steun van de
leden/abonnees, zorgt ook de infobalie aan de ingang voor enig inkomen via de verkoop van zinvolle
wenskaarten, kerstkaarten, kerkgidsen en diverse brochures. Nieuwe
abonnees en vrijwilligers voor het
toezicht zijn meer dan welkom. Geïnteresseerd? Kom dan even langs
vanaf 1 april of neem contact op met
Griet Bosschaert (telefoon 03 225 19
42 of griet.bosschaert@skynet.be).
Het jaarlijks lidgeld/abonnementsgeld voor het interessante
tijdschrift bedraagt 20 euro (gewone
leden) of 40 euro (ereleden), te storten op het rekeningnummer BE43
7895 6396 6001 van de vzw Sint-Andries 2000, Sint-Andriesstraat 7/4,
2000 Antwerpen.

Op korte tijd verscheen op twee aanpalende huizen op de Sint-Jansvliet,
frituur Arré Patat! en restaurant Poule & Poulette, een muurschildering van
gigantische paddenstoelen. De Antwerpse kunstenares Charlotte De Cock is
hiermee niet aan haar proefstuk, want ze realiseerde reeds over de hele wereld dergelijke murals. Met haar schilderijen en muziek en ook als dj op o.a.
Tomorrowland veroverde ze al heel

wat internationale grootsteden. Charlotte koos voor paddestoelen, omdat
ze de eerste planten op aarde waren
en water, mineralen en suikers met
bomen uitwisselen. Ze zijn ook voor de
mens heel lekker en voedzaam en hebben medicinale krachten.
De panden zullen later worden
gerenoveerd en opnieuw op de markt
worden gebracht door projectontwikkelaar MADE, gespecialiseerd in
het renoveren van oude panden tot
eigentijdse, hoogst originele, trendy,
zeg maar heerlijk eigenzinnige woonplekken.

Wijkgeruis
Vrouw tegen haar man voor een winkeldeur: Ja,ja, echt typisch. “Ja, ja”
zeggen en dan toch niet binnengaan.
- - - - - In een café: Iedereen sukkelt
met het openscheuren van die zakjes met een koekje voor bij de koffie
met dan ook nog een bewaardatum
erop tot over twee jaar. Hoeveel bewaarmiddelen moeten daar niet in
zitten? Weer een bemoeienis van de
EU? - - - - - De Lorre, hoe heet hij ook
weer? O,ja, Prins Laurent! Ik denk
dat die in ’t weekend witte sokken
en een gouden collier draagt. - - - - Weet jij hoe een kruising van een
Franse en een Japanse straathond
heet? Franchi-japanneke. - - - - - Tegen de avond doe ik een wandeling
in de hoop iemand tegen te komen
die ik ken voor een babbeltje. Anders zit ik toch maar thuis tegen m’n
tv geplakt. - - - - - M’n grote voorbeelden in ’t leven waren niet m’n
ouders, maar m’n grootouders. M’n
ouders bakten er niets van. - - - - - Als
stilte een taal was, dan was alles gezegd. - - - - - (GS)
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Groene ader door Sint-Andries breidt uit

FOTO’S: JAN STES

KlimaatRobuust Sint-Andries zorgt
nu reeds enkele jaren actief voor
meer vergroening in de wijk. Afgelopen winter werd er samen met
Quartier national en Commonslab
voor gezorgd dat de parkeerplaatsen in de Nationalestraat tijdens de
feest- en koopjesperiode werden
opgesierd met houten bakken met
kerstbomen. Deze werden meer
geapprecieerd door de handelaren
en shoppers dan de witte betonnen
blokken die de stad er vorig jaar
had geplaatst. Er kwam meer voetpadruimte vrij en de uitstalramen
kwamen van op de overkant van de
straat beter tot hun recht.

Nu de kerstperiode al lang achter ons
ligt, hebben zowel de bomen als de
bakken een nieuw leven gekregen.
Op 6 maart hebben de vrijwilligers
van KlimaatRobuust Sint-Andries de
kerstbomen op een open vlakte op
Linkeroever geplant. Als alles goed
gaat, kunnen ze daar overzomeren
om tijdens de volgende kerstperiode
opnieuw gebruikt te worden. Dat is
veel duurzamer dan elk jaar nieuwe
bomen te moeten kopen.
Hofkes om te verzorgen
De houten bakken waar de bomen in
staan, zijn verder over de wijk verspreid. “We kregen van vele buurtbewoners de vraag of ze ook
zo’n bak met plantjes in hun
straat konden krijgen,” klinkt
het bij Vincent van KlimaatRobuust Sint-Andries.
Lief Vandervoort van de
Boogie Barn in de Korte Vlierstraat is erg opgezet met de
plantenbakken. “Ik ben opgegroeid in een dorp in de
Kempen en miste een hof en
groen. Thuis heb ik alleen een
vensterbank. Ik vind de bakken leuk, omdat ik nu eindelijk een paar hofkes heb om te
verzorgen.”
Bewoners/bakbeheerders
Op de hoek van de Francken–
straat en de Salm-Salmstraat
zijn 4 bakken geplaatst om
foutparkeerders te ontmoedigen die steeds op de hoeken van de straat parkeren.
“Nu kan je met een kinder-

Lief Vandervoort van
The Boogie Barn in de
Korte Vlierstraat 15 en
gekend van haar
Klein Kunst-sculpturen,
kan al haar creativiteit
bot vieren in en op de
plantenbakken in
haar straat.

Speelgoedboten op hoge palen
Op 29 mei is het weer zover. Er komen nieuwe plantjes, met dank aan
het district Antwerpen. De bloembakken worden met een leuke kleur

beschilderd of krijgen kleurrijke vormen. De bakbeheerders die zelf hun
bloembak een mooie kleur willen
geven, krijgen alle materialen ter beschikking. Enkele creatieve of handige vrijwilligers staan klaar om te helpen waar nodig.
Ook Lief Vandervoort doet mee:
“Ik ga felle kleuren schilderen op
de bakken, waarschijnlijk bomen of
gewoon een mooi kleurenspel van
strepen. Ik heb ook speelgoedboten
op hoge palen in de bakken gezet om
vogeltjes aan te trekken. Het zijn dan
ook vogelvoederbakken. Regelmatig
gooi ik er zaadjes in.”

FOTO JAN STES

GVSA Wat vind je leuk
aan de nieuwe groene
bakken in je straat?
— Aan ons winkeltje
heb ik een koertje dat
nu ook mooi vol groen
staat, maar er komt
nooit zon. Dus bloemetjes zijn daar niet zo
gelukkig. Daarom ben
ik blij met hofkes in de
buurt die de zon kunLief Vandervoort en dochter Rose zijn graag in de weer met de plantenbakken.
nen aanraken.
Voor mij voelen de
bloembakken ook als een plekje om GVSA Je hebt niet alleen maar ten op hoge palen gezet om vogeleens rustig te gaan zitten en naar de plantjes in de bakken geplaatst …
tjes aan te trekken. Het zijn dan ook
plantjes te kijken. Soms vind ik de — In mijn bakken staan inderdaad vogelvoederbakken.
Regelmatig
buurt te vol met mensen. Ik ben dan niet alleen planten. Ik heb met gooi ik er zaadjes in. Kleine vogelook super content dat ik deze ‘stilte- stenen die ik op straat vond, bloe- tjes heb ik er nog niet op gezien,
plekjes’ voor mezelf heb. ’t Is tof dat men en cirkels gemaakt, zoals in wel grote dikke bosduiven. Ik vind
ook andere mensen ten volle genie- een zentuin. Voor de schoonheid, het heel grappig, als ik een van die
ten van het groen en de kleurrijke maar ook om af te bakenen waar ik dikke duiven op een boot zie zitten.
bloemen. Ik heb al veel complimen- bloembollen geplant heb en waar ik Dan lach ik eens goed in mezelf met
gezaaid heb. Ik heb speelgoedbo- dat beeld …
ten gekregen …

Heb jij ook nog creatieve ideeën om de bakken op te fleuren of
weet je nog een goede plek in de wijk waar ook zeker zo’n bak zou
moeten komen? Kom dan eens een kijkje nemen op de Sint-Andriesplaats op 29 mei vanaf 10 uur.
Je kan ook een mailtje naar info@klimaatrobuust.eu sturen.

Vergroening in cijfers
Sint-Andries in cijfers
• 6 190 inwoners (13 694/km2)
• 2,7m2 groen per inwoner (tegenover 49,5m2 voor heel het district
Antwerpen)
• 9% onverharde ruimte: privaat
of publiek groen (tegenover 41%
voor het district Antwerpen)
• 84,3% van de publieke ruimte in
de wijk is verhard (tegenover 61%
voor het district Antwerpen)
• 11,8 inwoners per boom (tegenover 10,1 in het district Antwerpen)
Meer cijfers vindt je op:
www.stadincijfers.antwerpen.be
Wist je dat?
• De 30 dikste bomen aan de Bergskes 46 kg fijn stof en 465 kg CO2
uit de lucht halen en zuurstof
produceren voor 6 personen.
• Er nu reeds 90 houten plantenbakken verspreid staan over
de wijk, goed voor 110 m2 extra
groen.
• Het ontharden van de openbare
ruimte voor een betere grondwaterstand zorgt, wat op zijn beurt
de bomen ten goede komt.
• Meer insijpeling van regenwater
door ontharden overstromingen
helpt voorkomen.
Voor meer informatie en
interessante weetjes:
www.klimaatrobuust.eu
Professor Patrick Willems (KU
Leuven) wijst erop dat er op 40
jaar tijd drie keer zoveel beton,
asfalt en klinkers zijn bijgekomen in Vlaanderen: “In de jaren 70 van de vorige eeuw was
slechts 5 procent van Vlaanderen verhard. Door die extra verharding is de kans op wateroverlast verhoogd en kunnen we
onze grondwaterreserves niet
aanvullen.”
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wagen, rolstoel of rolator tenminste
weer de straat oversteken,” horen
we bij Sylvia.
Het beheer van het groen in de
bakken doen de bewoners/bakbeheerders zelf. Om ze hierbij te ondersteunen organiseert KlimaatRobuust Sint-Andries tweemaal per
jaar een Doedag. Dan worden de
bewoners uitgenodigd om samen
de bakken op te fleuren. Wie wil,
kan zelf aan de slag met materiaal of
vraagt de hulp van enkele vrijwillige
creatievelingen.

Uw mening telt
en ook uw hulp
is welkom!
De
bewonersgroep
Klimaat
Robuust Sint-Andries presenteert
regelmatig diverse projecten en
ideeën om ons kritisch aan het
denken te zetten.

Wil je als vrijwilliger 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.

Doe mee!

GVSA Heb je zelf groene vingers en aan de bibliotheek zou er ook nog
lukt het om zelf de bakken te onder- één mogen komen. De buren op de
houden?
hoek van de Korte Vlierstraat en
— Ik heb spontaan groene vingers. de Sint-Andriesplaats hebben ook
Ik plant wat ik mooi vind en zorg dat al gevraagd of zij geen bak kunnen
ze genoeg water krijgen. Wat groeit, krijgen om tegen hun gevel te zetgroeit. Ik heb enkel ervaring van in ten. Zij hebben vaak last van auto’s
den hof te werken bij mijn moeder. die dicht bij hun deur geparkeerd
Ik onderhoud die samen met mijn staan.
broer sinds mijn vader is gestorven.
Hier in de wijk ga ik elke dag langs GVSA Heb je nog plannen voor de
al de plantenbakken om te kijken bakken en hulp nodig?
of er al iets gegroeid is en of er geen — Ik ga felle kleuren schilderen op
afval in gedumpt is. Dat gebeurt wel de bakken, waarschijnlijk bomen of
vaker, maar daar maak ik me niet gewoon een mooi kleurenspel van
kwaad over.
strepen. De palen van de boten wil
Ik heb niet echt hulp nodig. Wel ik ook nog schilderen en bij enkele
meer planten! Regelboten moet ik de zeimatig ga ik ook langs
len meer weerbestende Schelde om daar
dig maken, want de
verloren plantjes te redwind waait hier soms
heel hard. Ik heb niet
den. Of langs de straten
echt hulp nodig. vMijn
waar ik plantjes vind
dochter Rose helpt
tussen tegels en achter
wel. Ook wil ik nog veel
vuilbakken. Ik ga ook
meer plantjes planten.
veel naar de Kempen en
Die komen er wel met
neem elke keer een zak
KlimaatRobuust.
Er
vol Kempische plantMAYA VAN TREECK zijn nog meer voederjes mee uit den hof van
mijn moeder. Die plant
boten onderweg. Daar
ik meestal in het groenperkje op de zoek ik nog lange palen voor, zodat
Sint-Andriesplaats, herdoopt tot de vogels zich op hun gemak voelen
De Ardennen. Ik opteer zelfs voor en de grijpgrage mensen er niet aan
meer bakken! Aan de cementen blok kunnen.
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De memmen van Sint-Andries

Keren we tweehonderd jaar terug
in de tijd, naar de periode van 1
augustus tot 31 december 1820.
26 voedsters [ook wel ‘memmen’
genoemd] uit de stad ontfermden
zich over de vondelingen en verlaten kinderen van Antwerpen. Voor
de vondelingen weten we, dat ze te
vondeling werden gelegd in de stad
of sinds 1812 in de schuif aan het
vondelingentehuis, in de Sint-Rochusstraat, daar waar nu het Insti-

tuut voor Tropische Geneeskunde huist.
De vrouwen, behalve
eentje, woonden daar allemaal in de buurt, in de
vierde wijk beter bekend
als het Sint-Andrieskwartier. Via de bevolkingsregisters kon ik nagaan dat
hun adressen situeren
zich vooral situeerden
in de Boeksteeg [nu Nationalestraat] en de zijstraten en -stegen. Geen
straat was volkser, drukker, vuiler en armer dan
deze.
Enkel in de Boeksteeg
al vond ik acht voedsters,
telkens aangeduid met
de familienaam van hun
echtgenoot en het huisnummer: Vandervorst op nummer
1201; Plas op nummer 1224; Casson
op nummer 1228; Zielens en Loykens op nummer 1238; Everaerts op
nummer 1242; Visser en Schoensetters op nummer 1327. De voedsters
waren buurvrouwen.
Sommige
voedstermoeders
woonden zelfs op hetzelfde adres
in onderverhuring, van onderverhuring! Op het nummer 1238 van de
Boeksteeg vinden we in het bevolkingsregister maar liefst 44 inwo-

Lees en win
Wilt u graag weten hoe het de
vondelingen verder verging,
lees dan ‘De vondelingen’ van
Diane De Keyzer (uitgeverij
Pelckmans). 500 pagina’s lang
onthult de auteur de verborgen
geschiedenis van deze kinderen. Het boek is verkrijgbaar bij
Boekhandel ’t Stad Leest, Oudaan 18.

3 boeken te
winnen!
Hoeveel keer wordt in het fragment de naam ‘Zielens’ vermeld?
Schiftingsvraag: ‘Hoeveel juiste antwoorden krijgt de redactie?’
Uw antwoord op deze beide vragen moet u naar redactie@gazetvsa.be sturen.
ners, waaronder de voedsterfamilies Loykens en Zielens. Het gezin
Zielens bestond uit de vader Gerardus, zijn vrouw en dus de voedster,
Anna Maria Van Lens. In 1820 wordt
hun dochter Anna Maria geboren en
het is ook daarom, dat de moeder
nog een extra mondje kan voeden.
Er zijn op dat moment al drie zonen:
Gerardus drie jaar, Augustus twee
en Henricus één jaar. Het is dus niet
denkbeeldig dat Anna Maria in die
periode vier kinderen voedde.
In de vijf laatste maanden van
1820 neemt het gezin Zielens, negen
vondelingen op, waarvan er vijf sterven, nog voor ze uitbesteed kunnen
worden. De eerste vondeling
komt op 30 augustus en
sterft al op 3 september,
amper vier dagen oud.
Het tweede kind arriveert meteen de volgende dag, op 4 september
en heeft wellicht meer
geluk, want het wordt na
drie dagen door de moeder
opgehaald. Dan blijft het een tijdje
stil en op 10 oktober is er een volgende. Ook dit kind zal niet lang leven, want het sterft op 25 oktober.
Twee weken later, op 7 november,
is er weer een vraag van het vondelingenhuis. Een nieuwe vondeling
komt aan en vertrekt twee dagen
later naar de voedsterfamilie buiten
de stad. Als de kinderen gezond zijn,
kan dat snel gaan. Op 25 november
is er weer nood aan een voedstermoeder en Mevrouw Zielens voedt
weer een nieuw kindje, dat zal sterven op 3 december. Vier dagen later
is het de beurt aan nummer acht in
de rij. Deze baby blijft een week in
de Boeksteeg, in het boek vermeld
als Ruelle du Livre nummer 1238
en vertrekt dan naar een nieuwe
thuis ergens op het platteland. En
een negende vondelingbaby, Anne

Sint-Andries wil een zorgzame buurt worden. Met veel aandacht voor elkaar.

Hoe doen we het? | Wat staat al op stapel? | Wie is al betrokken?

Catherine Cospens, komt in het gezin Zielens op 19 december 1820 en
sterft op 6 januari 1821.
Vijf zuigelingen op negen die
sterven, is een zware tol. Waren de
kinderen al verzwakt of ziek, wanneer ze bij de familie Zielens werden
binnengebracht? Leefde de voedstermoeder zelf in bijzonder moeilijke omstandigheden, zodat ze de
haar toevertrouwde kinderen niet
goed kon voeden? Was er sprake van
verwaarlozing?
Het was heel gewoon dat vrouwen in deze wijk vondelingen uit
de Sint-Rochusstraat opvingen.
Gerardus Zielens [voor zover ik kon
nagaan, geen familie van de auteur
Lode Zielens] was baardscheerder of
barbier en de vergoeding die ze kregen voor het voeden van een schuifkind was welkom.
Het loont zeker de moeite om
verder in te zoomen op de omgeving waar de vondelingen terecht
kwamen. Door het dichtbevolkte
Sint-Andrieskwartier slingerde zich
de fameuze Boeksteeg. Deze straat
liep van de IJzerenwaag tot aan de
Kasteelpleinstraat en was, anders
dan dat de ‘steeg’ in de naam zou
doen vermoeden, één van de langste
straten van Antwerpen. Er woonden
extreem veel mensen. Op sommige
huisnummers telden we wel meer
dan veertig bewoners. Dit is omdat
er zich aan weerszijden van de straat
een doolhof van vuile, vochtige
dompige steegjes en poortjes bevonden. In elk van die zijstraten van zijstraten woonden mensen op elkaar
gepakt in bouwvallige, half verrotte
vaak nog houten huizen. De meeste
van deze woningen hadden geen bovenverdieping, maar de zolders waren tot slaapplaats ingericht, terwijl
beneden in de voorkamer winkel werd gehouden. Heel de
Boeksteeg was één grote winkel, waar alles te
koop was tegen prijzen,
een stuk lager, dan in de
rest van de stad.
Met de hygiëne namen de bewoners van de
Boeksteeg het niet zo nauw.
Her en der waren er mesthopen. Een
rioolstelsel was er nog niet. Niet te
verwonderen dat er in deze buurt
zeer veel slachtoffers vielen tijdens
de vele epidemieën die de stad teisterden.
Het was dus in deze miserabele
omstandigheden dat de vondelingen opgevangen werden. Ze ruilden
de armoede van hun moeders, voor
een al even armoedig verblijf bij de
nourrices …
(Fragment uit ‘De vondelingen’ van
Diane De Keyzer)
Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Ben je benieuwd? Wil je mee overleggen?
Dat kan. Neem deel aan het volgende wijkoverleg 'zorgzaam Sint Andries'

Dinsdag 25 mei om 20 uur
Voorlopig nog digitaal wegens de corona. Mail je naam en mailadres naar:
ann.vandepeer@thomasmore.be, dan krijg je heel zeker de uitnodiging om deel te nemen.

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans

Een initiatief van:

roep
Stuurgndries
Sint-A

Vuilnisbakken
Ik kijk op straat graag in vuilnisbakken. De vieze troep erin is als
een dagboek. Een half pak frites.
Ogen groter dan de buik of niet
van al te beste kwaliteit? Kartonnen koffiebekers. Ja, dat is nog
de enige manier waarop mensen
kunnen socializen. Lege flessen
cava. Hier werd
zeker Hollywoodse glamour nagespeeld.
Ik kijk ook
graag naar
de vuilniskar, wanneer
de grote klep
bovenaan alle vuilnis naar binnen schraapt, dozen vervormt en
zakken doet openbarsten. En ik
ben blijkbaar niet de enige genieter. YouTube bulkt van de filmpjes, gestreamd vanuit de vaste
camera achteraan, soms een uur
lang. Een prullenmand, dat is een
weekoverzicht: een boodschappenlijstje, een leeg inktpatroon
(een lopende rekening!), een blisterverpakking …
Onlangs sta ik weer eens een
vuilnisbak te inventariseren op
het Neuzenplein. Hoor ik plots
een stem achter me: “Heb je iets
nodig? Vind je nog wat?” Uit geveinsde solidariteit antwoord
ik: “Nee, ik heb niks nodig.” Ongemakkelijke stilte! Dan vraag
ik spontaan maar onverwachts:
“Hoe is ’t?” Altijd een goeie ijsbreker, als je wil weten met welke problemen de medemens
worstelt. Dan ben je niet de enige
die ergens mee zit. Troostend.
Twee uur lang rolt een levensverhaal over me heen. Een
anoniem oor is de ideale pispaal.
“Zes jaar in ’t Vreemdelingenlegioen gezeten,” begint hij. “Hoezo?” vraag ik. Je een beetje van
den domme houden, dan krijg
je smakelijkere details. “Vader
dronk de helft van z’n inkomen
op, er was amper eten voor de
vier kinderen en moeder kreeg
regelmatig slaag. Toen ik twintig
was, kon ik het niet meer aanzien. Gevlucht naar Marseille. Zit
daar met m’n laatste geld een koffie te drinken op een terras. Raak
met iemand aan de praat die me
een pak bankbiljetten toestopt.
Ik vraag hem waarom. Ben ik
tot wederdienst verplicht? Nee,
maar na twee wijntjes schuift
hij me een papier toe dat ik maar
moet tekenen. Het was in het
Frans. Ik begreep er niets van,
maar tekende. Resultaat: ik was
ingelijfd bij het Vreemdelingenlegioen. Na m’n opleiding kon ik
met een klein vliegtuig vliegen,
met een tank rijden, met een
schip varen en van op negenhonderd meter een bierflesje kapot
schieten. Nu niet meer: slechte
ogen gekregen.”
Ik zeg dat ik maar eens moet
opstappen, want de waslijst van
ouderdomsziekten is begonnen.
“Bedankt voor het luisteren,”
zegt hij. Hij heeft z’n dagelijks
praatje gehad, open en zonder
schroom wegens het anonieme
oor. Ik kijk hem na, terwijl hij
verdwijnt aan het einde van de
Nationalestraat, als de aftiteling
van een film, maar dan zonder
namen. Melancholische klarinetmuziek en dan het beeld op
zwart … (Guido Sanders)

