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

FOTO: CATHERINE MOORTGAT

Rampzalige verkeersinfarcten
Als bewoner – vooral in het weekend – eens naar buiten de stad op
bezoek gaan bij vrienden of familie
of een uitstapje doen, is je ook steeds
vaker de vraag stellen: “Hoelang gaat
het deze keer duren om weer thuis te
geraken?”
Een halfuur aanschuiven om van
het Mechelseplein tot in de Bogaardestraat te rijden of 40 minuten om
van de Scheldekaaien tot in de Sleutelstraat te geraken, het zijn maar enkele filetijden die de redactie ter ore
kwamen.
En het openbaar vervoer nemen?
Trams en bussen staan gewoon
mee stil tussen het andere verkeer.

Oplossingen
gevraagd!
Er moet een duidelijk
wijkcirculatieplan komen, zowel
in het belang van de
bewoners als van de
handelaars. Daarin
moet uitgestippeld worden dat de
bezoekers aan onze stad aan de rand
ervan kunnen parkeren in plaats van
te proberen om tot in het centrum te

Infomoment gedeeltelijke
ontharding Bogaardeplein

Naar jaarlijkse gewoonte reikt de vzw Stuurgroep Sint-Andries op
de laatste zaterdag van
januari haar Gouden
Neuzen uit. Vanwege
de ondertussen door iedereen gekende reden
verplaatsen we dit jaar
de uitreikingen naar
zaterdag 11 juni 2022 in
het coStA.
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De Nationalestraat,
Kloosterstraat, Klein
Markt, Muntstraat,
Oever … kleurden op
Google Maps alle dagen bloedrood van
het autoverkeer. Of
onze lokale handelaren hier zoveel beter
van worden valt te
betwijfelen, want bezoekers aan onze stad
die in de file stilstaan,
spenderen ook niets.

Dienstencentrum
De Oever wordt
meldpunt

Save the date!

es

Een wijkcirculatieplan
voor Sint-Andries is
dringend nodig!
We ondervinden het als wijkbewoners al veel langer, meestal in het
weekend, tijdens een koopjesperiode of een groot evenement, maar
de laatste weken is het overduidelijk
geworden met de invasie van onze
Noorderburen: onze wijk kreunt
meer en meer onder het autoverkeer.

Op dinsdag 8 februari zal er van 17.00 tot 19.00 uur op het
Bogaardeplein een doorloopmoment zijn om de voorstellen tot gedeeltelijke ontharding van het plein in te kijken.
Districtsschepen Tom Van den Borne zal samen met mensen van Team Participatie en in samenwerking met de
Stuurgroep Sint-Andries aanwezig zijn om uw vragen te
beantwoorden.
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Volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

rijden. Dat zou al een beetje druk van
de spreekwoordelijke ketel halen!
Er is dus werk aan de winkel voor de
Stuurgroep Sint-Andries …
greep haar erg aan. Nadien is ze een
opleiding verpleegkundige gaan
volgen, maar … ze verzeilde in het
parlement in Brussel. En toen schepen Fons Duchateau opstapte om de
fusie tussen de ziekenhuisgroepen
ZNA en GZA te coördineren, waagde
ze haar kans als vervangster.
Op haar achttiende blijven
‘plakken’ in ’t stad.
Haar jeugd bracht ze met haar ouders door in de buurt van Utrecht.
Op haar elfde verhuisde het gezin
naar Schilde en na haar studies bleef
ze op haar achttiende ‘plakken’ in
Antwerpen. Tijdens die 14 jaar heeft
ze Antwerpen, en dan vooral de
buurt van het Sint-Jansplein waar ze
momenteel woont, goed leren kennen. Ze is ook al twee jaar lid van de
Antwerpse gemeenteraad. (GS)

Dienstencentrum
De Oever
Meldpunt voor
hulpbehoevenden
Els van Doesburg (schepen van Gezondheidszorg) met Nico Volckeryck
(voorzitter vzw Stuurgroep Sint-Andries) die Zorgzame Straten toelichtte.

Els van Doesburg, schepen voor
Gezondheidszorg, kondigde
tijdens een persconferentie in WZC
De Gulden Lelie in de Schoyte–
straat het Dienstencentrum
De Oever in de Korte Riddersstraat
aan als meldpunt waar iedereen
terecht kan om alleenstaanden,
chronisch zieken, senioren en
eenzamen met problemen in de
wijk te signaleren. Gespecialiseerde diensten nemen dan contact op
met deze bewoners.
Nico Volckeryck lichtte als voorzitter
van de vzw Stuurgroep Sint-Andries
het project Zorgzame Straten toe.
Dit project groepeert tal van lokale

organisaties die als eerste lijn hulpbehoevenden willen detecteren.
Elke wijkbewoner kan nu echter zelf
terecht bij Dienstencentrum De Oever, wanneer hij meent dat iemand
in een probleemsituatie zit of extra
aandacht nodig heeft.
Opleiding begrafenisondernemer
én verpleegkundige
In een kort gesprek dat we achteraf
met Els van Doesburg hadden, lichtte ze haar affiniteit toe met zorg. Ooit
volgde ze een avondcursus begrafenisondernemer. Daar hoorde ze dat
het dikwijls gebeurt dat alleenstaanden bij overlijden soms wekenlang
door niemand worden gemist. Dat

Korte Riddersstraat 18
tel. 03 431 67 40
dc.deoever@zorgbedrijf.antwerpen.be

Het centrum is open van
maandag t.e.m. vrijdag
van 9 tot 17.15 uur en
op zondag van 12 tot 17.15 uur

Deze Gazet kwam tot stand
met de steun van:
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’t Was van den hond!
EDITO
Zo kunnen we de afgelopen twee
jaren wel omschrijven. En de communicatie van de overheid blonk
ook niet uit in rechtlijnigheid.
Adviezen van de virologen werden
door politici in de wind geslagen
uit schrik sympathie te verliezen
in de aanloop naar de verkiezingen
van 2024. Onduidelijkheid was
troef: besmettingen werden in
absolute cijfers gegeven en niet in
procenten, want hoe meer testen,
hoe meer besmettingen. Logisch!
Geen procenten, liever afschrikwekkende cijfers!
Aan preventie werd zelden of nooit
gedaan. Op de achtergronddecors
van de nieuwslezers dreigden voortdurend injectiespuiten, ziekenhuisbedden en coronabollen, maar nooit
eens een smakelijke appel of een
rode tomaat. Nooit werd gesproken
over gezonde voeding, eventueel
aangevuld met supplementen, meer
beweging en minder stress, de zwakmaker bij uitstek. En dan de slag onder de gordel van minister Vandenbroucke die er eens den blok ging op
leggen en winkels slachtofferde voor
een schokeffect. Twee mensen uit
hetzelfde bed mochten, zelfs met
een mondmasker en ontsmettingsgel, niet samen in een gigantisch
grote lege winkel rondlopen.
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: 5 000 exemplaren.
Veantwoordelijke uitgever:
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80,
2000 Antwerpen, tel. 0496 25 97 45,
e-mail: redactie@gazetvsa.be
Redactie:
Guido Sanders, Paul Struyf, Walter Van
den Bulck, Nico Volckeryck
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,
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 (niet in
december): 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
Artikels en activiteiten van verenigingen voor krant nr. 114 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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Gezond verstand
Maar er is ook goed nieuws. Eenmaal de teugels wat losser werden
gelaten, hanteerden winkeliers en
wandelaars in drukke straten strengere regels dan voorgeschreven. Met
uitzondering van massamanifestaties zegevierde het gezond verstand.
Veerkracht
Ook is het hartverwarmend om de
veerkracht van de maatschappij
te ontdekken. Groot voorbeeld in
moeilijke tijden was de opstart van
Zorgzame Straten in onze wijk. Met
Hogeschool Thomas More als
gangmaker sloegen verenigingen en organisaties
figuurlijk de handen
in mekaar om via alle
mogelijke kanalen initiatieven te ontwikkelen om de zwakken en
eenzamen in onze wijk
aan boord te houden. Ook
de inzamelactie van Kamiano om
armen en thuislozen een kerstgeschenk te geven was, zoals vorig jaar
trouwens, een groot succes, dankzij
het NSZ, de stad Antwerpen en een
logeclub. Het coStA, dat zich heeft
moeten heruitvinden, bracht toch
nog veilige activiteiten en zelfs geschenken in de straat.
Heruitgevonden
Velen hebben zich heruitgevonden.
Www.eshopantwerpen.be, dat online shoppers bij de lokale handelaars wist te houden, was een schot
in de roos. Chris Codenie van onze
wijkvereniging BOTA buste telkens

dit krantje bij de leden die niet meer
op de wekelijkse koffieklatschen in
het clublokaal mochten komen.
Boekhandel Stad Leest leverde binnen de singel bestelde boeken per
bakfiets. De sluiting van kruidenier
Jespers van Jo en Milleke op de Oever (wegens pensioen) vond online
een doorstart door Jo’s petekind
An en haar partner Kurt met www.
jesperskoffie.be. Het vroegtijdig
ontsteken van de kerstverlichting
op kosten van de winkeliers uit de
Kammenstraat, Nationalestraat en
Kloosterstraat bracht vreugde in de
harten.
Flexibiliteit
Hadden we twee jaar
geleden vooraf geweten
wat ons allemaal stond
te wachten met de lockdowns, dan hadden we in
de vrijgekomen tijd bv. een
(online) cursus kunnen volgen: gezond koken, een taal leren …
Hadden we nu misschien al Japans
gesproken, ik zeg maar wat.
Wat we u voor volgend jaar wensen is voor iedereen duidelijk: naast
geluk en gezondheid niet alleen terug naar het normaal, maar vooral
ook flexibiliteit en veerkracht om
die nare periode door te komen zonder grimmigheid en lange tenen.
Hoed u voor een tweedeling in de
maatschappij en laat iedereen recht
hebben op z’n eigen mening of zelfs
twijfels. Laat iedereen de warmte in
z’n hart behouden.
(Nico Volckeryck, voorzitter vzw
Stuurgroep Sint-Andries)

Veule ongder olle wete
oep de afspraak, neje
ni da de coStA vreuger
dor kwam afval van iel ’t
de Pacht was. Alt vuil
stad bajien. Oep ne kier
van de waaijek wier
stoeng der inniens oep
neur doar gebroecht. Al
nen boet eun bien oemdienen brol kost dor nahoog gelank eun vlag
oep de Mont-Everest.
tuurlijk ni blijve ligge. Da
Ba’t Stuivenbereg adde
wier dus me karre neur
ze nog ni veul kees geten
de Sinksefoer gereje.
van goe sorteren. Der
Neje, ni dienen oestergebeurde oek accidense betonne woestijn die
soemmige a parek darve noeme, ze ten in de stationsbuurt. Ure emme
zen veur niks beschomd.
z’ont zeuken gewest neur de diaOek ni neur den Boelevaar weur mante die per abuus ware weggede foer stoeng totda sloer otto de kapt. Ze zen nooit gevonne. Allee
foer deur wegjaagde. Neje da ging das wa ze de polis verteld hemme.
allemol neur de dokken weur da
Der ware oek tiepkes met ne
ze na iet in de grond
greune
recyclage
hemme gestoemd
drang.
Swengst
Azek oeit nen
weurvan gien kat
da de mengse van
wet woerveur da da
de greundienst de
ambulance gon
noedig is. Zeker ni
groete takke van de
noedig emmee,
die pipo’s die wer
boeme ont afdoeng
ure in de Nationahopek da da nooit ware, vroeg a malestroat en d’Audammeke of ze die
in eun weekend in takke mogd emme.
gustijnestroat ston
on te schuive en de
december go zen! Da was gien prowaaijek barrikadebleem voer die stielre. Azek oeit nen ammanne, ze broechte
bulance gon noedig emme, hopek ze zelfs on uis. De dage deroep bleef
da da nooit in eun weekend in de- dat madammeke mor achter takke
vrage. Na ad die toch ni een gans
cember go zen!
Mor we ware over afval bezig. bos in eur living gemokt zeker! Der
Awel da wier allemol mierdere stoeng niks anders dan die takke,
kiere per dag met eun kaar neur de zelfs giene kneur. Ze wier der rustig
dokke gebroecht, just achter den van zei ze. En zie na, tientalle jare
hoek en in platbodems gekwakt. later wier de stroat van da madamOep die boete stoenge mengse met meke een tuinstroat. Da mengske
eun riek da allemol uittien te doeng was nen ieuw te vreug gebore.
zoeda ter overal evenveul lag. Dor
Ne Gelukkige Nievejoar!
was ni allien brol van ongs waaijek
Olle Neus

De Neus
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VERWACHTE ZEECRUISES IN ANTWERPEN
De cruiseterminal mag dan wel verhuisd zijn naar het Noorderterras, vlak aan Het
Steen, toch zullen we op vraag van vele lezers van onze krant de aankomsten van
de cruiseschepen blijven publiceren. De aangekondigde aanlopen van de schepen
zijn steeds onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.
Datum

schip

rederij

lengte

22-23/03/2022 Bolette

Fred.Olsen

08/04/2022

Hapag Lloyd

Hanseatic Spirit

aankomst

vertrek

238m

?

?

138m

08.30 u.

15.30 u.

18-19/04/2022 Spirit of Discovery Saga

236m

13.00 u.

15.00 u.

26/04/2022

Ponant

131m

?

?

27-28/04/2022 Europa 2

Le Champlain

Hapag Lloyd

225m

17.30 u.

17.00 u.

29/04/2022

Phoenix

175m

13.00 u.

21.00 u.

Deutschland

© PAUL STRUYF

roep
Stuurgndries
Sint-A

Zorgzame hogeschool doet mee aan
het project Zorgzame Straten

Welkom @ Café National

Kronenburgstraat 68
Antwerpen

Elke vrijdag van 15u tot 17u

voor vragen/ontmoetingen/gesprekken
over Zorgzame Straten Sint-Andries
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BOULEVARD NATIONAL
Wijkfeest Sint-Andries:

Hoopvolle Wens

Ook in 2021 heeft het COVID-19-virus de gezellige en
sfeervolle activiteiten in onze wijk lelijk gedwarsboomd.
Daarom willen wij, de Stuurgroep Sint-Andries en het coStA, met enkele prachtige foto’s van de Murgaparade 2019 van voor de coronacrisis een
hoopvol beeld scheppen voor de toekomst. Laten we ons best doen en hopen dat we stilaan mogen terugkeren naar een tijd waarin we zulke momenten opnieuw mogen beleven, want dit is waar onze wijk voor leeft en onze
bewoners voor samenkomen om te feesten. Vergeet dus zeker het artikel
van Kristof over het ‘Wijkfeest Sint-Andries: BOULEVARD NATIONAL’ niet te
lezen. (Stuurgroep Sint-Andries en coStA)

Dat Sint-Andries een diverse wijk
is, weten we allemaal. Jong en oud,
van hier of van daar, ‘bakfiets- middenklasse’ of sociaal kwetsbaar,
in onze wijk vind je een weerspiegeling van de wereld. En toch zijn
we een dorp binnen de grote stad.
Als de Galliërs van Asterix laten
we niet over ons heen lopen en
doen we vooral ons eigen goesting.
In ons dorp kennen we mekaar
bij de voornaam, wordt de wereld
gered op de bankjes op het plein,
zijn banale ontmoetingen vaak
het begin van iets moois. Kortom,
Sint-Andries is de schoonste wijk
van ’t stad, waar het goed is om te
zijn en te blijven.

we jaren later allemaal nog weten:
“Ah ja, toen, dat feest.”
De voorbije maanden en zelfs jaren hebben we veel te weinig kunnen feesten. Daarom hebben we de
ambitie om dat in 2022 – en laten we
hopen dat het dan weer allemaal kan
en mag – ruimschoots in te halen!
Achter menig mondmasker wordt al
druk gefantaseerd over hoe we opnieuw de peper in het gat van onze
wijk kunnen krijgen. Heerlijk om al

Feesten
Regelmatig willen we – ondanks
onze legendarische bescheidenheid – aan de rest van de wereld laten zien wat voor een fijne wijk we
zijn en hebben. Dan organiseren
we feesten, want in feesten zijn we
goed. De besten! En meer dan brood
en spelen alleen geven we er telkens
ook onze eigen smoel aan, waardoor

FOTO’S: SANDRA GEERTS, MURGAPARADE 2019
dat enthousiasme opnieuw te ontwaren! Laten we vooral de handen
in elkaar slaan en samen een echt
wijkfeest – die naam waardig! – uit

winkels, van straattheater, van live
performances enz. Dit alles hoeft natuurlijk niet alleen die ene dag door
te gaan. Ervoor en erna zijn er nog
tal van kansen om te benutten: een
expo mag ook 4 weken in een etalage
hangen bv.
Het wordt een feest waarop iedereen welkom is, maar dat ook van
ons allemaal is. Laten we samen,
buurtbewoners, verenigingen, handelaars, horecazaken, organisaties
enz., een zaadje planten om hier een
sterk feest van te maken, niet om
enkel ons eigen ding te willen doen,
maar wel om een nieuw verhaal te
schrijven.

de grond stampen. We dompelen de
hele wijk onder in een feestelijk bad.

Nationalestraat

Praktisch
Heb je ideeën om op die dag of tijdens die periode te doen, laat het
ons weten, ook als je denkt aan bepaalde mensen die graag mee hun
schouders zetten onder dit project.
Wil je (een deel van de) verantwoordelijkheid opnemen of heb je
een bepaalde expertise die heel goed
van pas kan komen, laat het ons weten.
Zodra we verdere stappen aan het
zetten zijn, houden we jullie op de
hoogte. Check de communicatiekanalen van de partners in de wijk en
vergeet www.costa-antwerpen.be
niet. (Kristof )

Laat het ons weten
sintandriesfeest@gmail.com

Waar staan we al?
Op zaterdag 4 juni 2022, het begin
van het verlengde pinksterweekend, ontvangt onze wijk alvast enkele muzikale parels. Alsof ze nooit
weg zijn geweest, komen de murga’s opnieuw de pleinen en straten
betoveren met hun speelse en aanstekelijke dansen, muziek en kostuums. Negeren is geen optie! Op de
Sint-Andriesplaats komt de ene fantastische groep de andere aflossen.
In de straten is er animatie, overal
eten en drinken. Maar er is zeker
ook plaats voor kunst … Wat dacht je
van een expositie in de etalages van

WWW.JESPERSKOFFIE.BE
LOKAAL - TRADITIE - AMBACHT

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

Daar stond ik dan, naakt, op het
Bogaardeplein. Natuurlijk, simpele, hoor ik je denken, dat is toch de
normaalste zaak van de wereld. In
december is een notenboom in Antwerpen zijn bladeren kwijt. Zo erg
is het nu ook nog niet gesteld
met de opwarming van
de aarde … Of waande
je jezelf al aan de Côte
d’Azur?
Maar dat bedoelde
ik niet! Ik bedoelde:
naakt zonder eindejaarsverlichting. Nochtans had Mara, de merel,
me verteld hoe mooi verlicht mijn
boomvrienden in vele straten en
op verscheidene andere pleinen erbij stonden. Voor mij was er echter
alweer geen snoertje met lampjes
voorzien, geen enkel, nul komma
nul. Om tranen met tuiten te huilen!

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

    
  

 

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be

  Eenzaam ? Verdriet ?
 



Kri, de kraai, probeerde het me
allemaal uit te leggen. “Jij weet blijkbaar nog niet dat de gas- en elektriciteitsprijzen als raketten aan ‘t stijgen zijn, vent! De hoogste tijd dat je
je wortels eens uitslaat en een beetje
up-to-date wordt …” Maar Lady, een
van de buurthondjes, die de onderkant van mijn stam voor zijn dagelijks sanitair mag gebruiken, was
formeel: “Fake informatie, vriend,
dat van die hoge prijzen, want ik
weet uit eerste poot dat voor de eindejaarsverlichting in onze wijk speciale lampjes worden gebruikt. Mijn
baasje leest elke keer de Gazet van
Sint-Andries en de voorzitter van een
of andere mensenvereniging heeft
daar een grote tekst over geschreven.
Het verbruik van die lampjes is spotgoedkoop; anders had onze wijk al
lang donker gestaan tijdens de
eindejaarsfeesten, geloof me
vrij.”
Vrolijker maakte mij
dit nieuws niet, integendeel. Men had mij dus
niet overgeslagen, omdat
het anders allemaal te
duur zou zijn, nee, men wou
mij gewoon niet verlichten.
Misschien moest ik gewoon maar
aanvaarden dat mijn pleintje niet
belangrijk genoeg is om een verlichte
boom te krijgen. Ik zal eens aan Micky, de wijze zwarte zwerfkat vragen
of hij er wat meer over weet …
(tekst/foto: Walter Van den Bulck)

   

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

deopendeur@skynet.be

03 233 62 73

Autonome vrijwilligersvereniging erkend door de Vlaamse overheid

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

info@alfasloten.be

|

www.alfasloten.be
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Stripmuur Oever gesloopt
Begin december is de stripmuur
aan de Oever gesloopt voor een
nieuw project dat op de site
gebouwd zal worden. Net zoals
de wijkbewoners zijn
de bezielers van de
stripmuren in Antwerpen erg aangedaan door
het plotse verdwijnen
van dit kunstwerk van
Brecht.

het allereerste album dat onder de
naam ‘Suske en Wiske’ verscheen.
Het spook Sus Antigoon waarschuwt
voor overmatig drankgebruik!

Ter hoogte van de Kloosterstraat
147 kan je tegen de zijgevel van huisnummer 149 onze tweede stripmuur
terugvinden. Die dateert uit 2014.
Ook striptekenaar Marc Sleen,
overleden in 2016, heeft zijn verdiende stripmuur in Antwerpen gekregen. Het is een dubbele muur, een
ode aan zijn omvangrijk oeuvre en
zijn sympathieke protagonist Nero
of M. Schoonpaard, een man die zich
door het drinken van het Matsuokabier de Romeinse keizer Nero waande. De stripmuur laat Nero zien op
weg naar de Noordpool, maar toont
ook sfeerbeelden van de haven, de
sleepboten, de Scheldekaaien en de
typische Scheldehangars.

Nu resten er nog
slechts 2 stripmuren
in onze wijk!
In de Korte Riddersstraat
kan je tegen de zijgevel
van huisnummer 8 de
allereerste stripmuur in
onze wijk terugvinden.
Hij dateert uit 2006.
Het is de cover van
‘Het Eiland Amoras’, een
historisch album van
‘Suske en Wiske’: een
middeleeuwse versie van
Antwerpen, het album
waarin Suske en Wiske
elkaar leren kennen, de
introductie van Jerom én

Galerie Walden Art Stories op de Oever
Meer dan wat schilderijtjes aan de muur
iets te maken hebben met
kunst en vooral kunstwerken
uit het interbellum. In deze
turbulente periode tussen
de twee wereldoorlogen
ontstonden talloze nieuwe
kunststromingen zoals het
futurisme, dadaïsme, constructivisme en vele andere
-ismen.
Maar nu terug naar de Oever 5
voor een gesprek met dr. Dennis Van Mol en Ewald Peters …
In 1854 was Walden een
plek in Amerika met een
boshut waarin de schrijver
Thoreau zich had teruggetrokken om na te denken over
de evolutie van de moderne
maatschappij. De hut is thans
verdwenen en gemarkeerd
door negen opstaande stenen.
Vijftig jaar later baseerde
Walden Art Stories is zoals het coStA ook een de Nederlandse schrijver Freontmoetingscentrum, maar dan voor kunst- derik Van Eeden zich hierop
liefhebbers.
met de kolonie Walden in
Nederland, maar dan eerder
Galerie Walden Art Stories, Oever 5, als een experiment voor een nieuwe
is niet zomaar een kunstgalerie met samenlevingsvorm zonder privébeaan de muren schilderijen die men zit, waar alles wordt gedeeld en dat
tevens een rustoord voor psychiatrihoopt te verkopen. Het is eerder
sche patiënten is. Twee hutten daareen kenniscentrum voor allen die
van zijn nog bewaard gebleven.
Een interview met Cel Overberghe
in Galerie Walden Art Stories kan
je op YouTube via de zoekterm
‘interview Cel Overberghe’
bekijken.

De rol van Paul van Ostaijen
Voor zijn loopbaan als galerist was
Ewald Peters literatuurwetenschapper en uitgever en deed Dr. Dennis
Van Mol onderzoek naar het ont-

tiek. Daarnaast blijft ook schrijven
een tijdrovende bezigheid. Die aspecten van de galerie zijn minder
zichtbaar, maar vergen inderdaad
veel energie.
staan van de nieuwe literatuur- en
— Vorige zomer hadden
kunststromingen ten tijde van Paul
jullie een succesvolle tenvan Ostaijen.
Die laatste bekleedt overigens
toonstelling van wijkbewoeen bijzondere plaats in de galerie.
ner Cel Overberghe, free
Van Ostaijen was immers niet aljazzmuzikant, dichter en
abstract schilder die ook
leen dichter, maar ook kunstkenner.
geperfectioneerd is in hyHij was zelfs heel even zelf galerist.
Zijn kunstenaarsvrienden staan dan
perrealistische schilderijen.
ook centraal binnen de galerie. WelOnder het thema ‘Ik wil vannacht in de straten verdwalicht doen de namen van Antwerpse
len’ (Wannes Van de Velde)
pioniers van de avant-garde als Flotoonde hij avondlijke stadsris Jespers, Paul Joostens, Edmond
Van Dooren of Jozef Peeters wel een
gezichten. Zeer toepasselijk,
belletje rinkelen.
want Cel Overberghe was
— Waarom uitgerekend op de Oever?
ooit een vriend van en een
DENNIS Omdat Floris Jespers en Edmuzikant bij Wannes Van
de Velde. Hij heeft ook veel
mond Van Dooren ooit hun atelier
met hem getourd, zelfs in het
vlakbij de huidige locatie van de ga- Schilderij met straatzicht uit onze wijk van
buitenland. In Parijs heeft
lerie hadden. Maar eigenlijk vooral, Cel Overberghe (60 × 60 cm, acryl op canvas).
hij samen met Wannes nog
omdat je ons een beetje kan vergelijken met het coStA, het Cultureel Antwerpen kunstliefhebbers heel in winkelportalen geslapen. Hij heeft
hem dus van heel nabij meegemaakt.
Ontmoetingscentrum Sint-Andries veel te bieden.
op de Sint-Andriesplaats. Naast de — Op jullie website kondigen jullie Hoe waren de reacties op de tentoonorganisatie van tentoonstellingen ook tentoonstellingen elders aan, van stelling?
zijn wij ook een ontmoetingscen- Borgerhout tot Nieuw Zuid en nog ver- DENNIS Enthousiast. Het was dan
trum, maar dan voor kunstliefheb- der. Jullie werken dus niet enkel voor ook een tentoonstelling die echt
over deze buurt ging en Cel heeft
bers. Wij adviseren verzamelaars bij de eigen winkel?
het stroomlijnen van hun collectie, EWALD We schrijven graag en heb- ook velen van zijn vrienden en kenhelpen externen die een tentoon- ben in die zin ook heel wat collega`s nissen mee naar de galerie gebracht.
stelling willen opzetten met een aan het woord gelaten over hun ac- Dat was absoluut een verrijkende
bijbehorende catalogus en zelfs met tiviteiten. Onze passie voor kunst is ervaring voor ons. Er kwam echt een
spellingcorrectie en met taalkundige inderdaad zo groot dat we bezoekers stukje stadsgeschiedenis tot leven
door de verhalen die hij zo mooi kan
en/of inhoudelijke redactie, geven tips willen aanreiken.
voordrachten, maken schattingen — Van op straat gezien lijkt een ga- vertellen.
van kunstwerken …
lerie een rustig tijdverdrijf: wat keu- — Welke zijn de plannen voor dit
De Oever is ook ideaal gelegen: velen bij een koffietje. De realiteit is jaar?
het M HKA, onze buurgalerie De echter anders. Waar kruipt de meeste DENNIS Tot en met eind februari
loopt onze huidige tentoonstelling
Zwarte Panter, Museum de Reede tijd in?
en tal van andere galerieën zijn trek- EWALD Je zou het misschien niet over Stan Hensen, abstract beeldpleisters voor toeristen. Met de wijk meteen verwachten, maar er sluipt houwer en pionier van de optische
Sint-Andries als middelpunt heeft veel tijd in administratie en logis- kunst. Nadien plannen we een expo
over het fenomeen van de kunstenaarskolonies die omstreeks
1900 overal in Europa ontstonden.
Het waren plekken die voor jonge
schrijvers en schilders dienstdeden
als een soort kuuroord in de nerveuze, moderne tijd. In België zijn
de bekendste voorbeelden Genk,
Ook dagsoepen, broodjes, salades en desserts
Sint-Martens-Latem, Kalmthout en
Knokke.
(Guido Sanders)

Take-away

Dagschotel €15,95

Alles dagvers,
à la minute &
huisgemaakt

Bestel via www.de-mama.be of kom langs in Kronenburgstraat 10.

Galerie Walden Art Stories
Oever 5
Open: donderdag tot zaterdag van
13 tot 18 uur of op afspraak
tel. 03 486 46 28 30
Bestel online op
www.waldenartstories.com
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Programma
Februari

intens interview met een bijzondere
gast, aan boekentips én aan elkaar.
Wij hebben jou er heel graag bij. Het
thema in februari zal de liefde zijn.

Maart

Zaterdag 5 februari – 20 uur –
12/16 euro

Fetskeu, ook wel ‘fausse keu’ genoemd: een misstoot die een kets
veroorzaakt bij het biljarten. Overdrachtelijk: een verkeerde handeling, een miskleun, een misser, een
afschamper (ook gebruikt in het
voetbal).

Wij - Lennaert Maes, Andries
Boone, Hussein Rassim,
Asia Obstarczyk, Jeremie
Hakeshima

Sam Valkenborgh in
Naakte aap

Dinsdag 8 februari – 10 & 13.30 uur –
3 euro

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Sam Valkenborgh
Sharp Cookies |
Herwig Verhovert en
muzikanten Jan Evenepoel,
Toon Dockx en
Samuel Mampuya

Zaterdag 19 maart – 20 uur – 8|12 euro

Zaterdag 19 februari – 20 uur – gratis

Onze Warme Boekenavonden organiseren we samen met de Bond zonder Naam. Kom je warmen aan een

Mauro Pawlowski
Delphine Lecompte

Vrijdag 18 februari – 20 uur – 8|12 euro

Een theatrale mix van grote mislukkingen, diepe gedachten en filosofische inzichten. Of het gebrek daaraan …

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

JOHANNES VANDE VOORDE

Warme Boekenavond |
Bond Zonder Naam

In De Coulissen |
Sofie Palmers/Bigger Thing

SLAGERIJ GYSELS

Op stap met het coStA |
Verbeke Foundation en
Terneuzen

Op vraag van velen rijden we nog
eens naar de Verbeke Foundation.
Verstopt midden in de bossen van
Kemzeke ligt dit (openlucht)museum dat moderne kunst op specta-

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans

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

Nationalestraat 106
2000 Antwerpen
© JOHAN JACOBS

Zaterdag 19 februari 2022 – 10 uur
Let op: start ticketverkoop op
dinsdag 18 januari om 10 uur

Als radiopresentator leefde Herwig
Verhovert jarenlang tussen de meest
uiteenlopende muziekgenres. Samen met Toon Dockx, Jan Evenepoel en Samuel Mampuya vormt hij
de band Sharp Cookies en speelt hij
al die muzikale invloeden er weer
uit, verpakt in snedige popsongs.

Vrijdag 18 maart – 20 uur – 12|16 euro

Zestien jaar bestaat Fixkes intussen.
En toch is het pas de eerste keer dat
‘Wij’ is een nieuw en straf muzikaal
Sam Valkenborgh solo het podium
verhaal door Nederlandstaligen én
opzoekt.
anderstaligen die Nederlands leerBent Van Looy
den, gemaakt voor wie Nederlands
leert, maar net zo goed boeiend voor
Fetskeu
de Vlaamse theaterbezoeker. Bij culaire wijze tentoonstelt. We com‘Wij’ komen we allemaal samen.
bineren de trip met een uitstap naar
Terneuzen, een gezellig oud cenDelphine Lecompte
trum aan het water in Zeeland.
De woorden van Delphine stuwen je
op de smerige riffs van Mauro naar
een blasfemisch poëtisch hoogtepunt. Een dichterlijk universum en
een muzikale draad vinden elkaar,
botsen, raken compromisloos in de
war.

www.cosintandries.be

Zaterdag 12 maart – 20 uur – 10|14 euro

Bent Van Looy is een duizendpoot.
Hij is vooral bekend als zanger en
muzikant, maar daarnaast is hij ook
presentator, schrijver en schilder.

Vrijdag 11 februari – 20 uur – 10|14 euro

cosintandries@stad.antwerpen.be

Fetskeu | Ben Segers,
Ini Massez, Dominique
Mondelaers

Bent Van Looy in Naakte aap

en Mauro Pawlowski

Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50

De vijfde generatie van
de slagersfamilie Gysels.
Sinds 5 jaar actief in
Antwerpen.

03 232 33 91
info@gyselsantwerpen.be
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Heraanleg Hoogstraat
er een inspraakmoment voor alle
buurtbewoners in het Fakkeltheater.

Nu de werken aan de Grote Pieter
Potstraat, Haarstraat, Haverstraat
en Kleine Pieter Potstraat zijn afgerond, volgt de heraanleg van de
Hoogstraat in 2022. De riolering en
bestrating zijn toe aan een grondige vernieuwing.
Omdat het rioleringsstelsel in de
Grote Pieter Potstraat, Haarstraat,
Haverstraat, Hoogstraat en Kleine
Pieter Potstraat aan vervanging toe
was, werkt Rio-link samen met de
stad en het district Antwerpen aan
de heraanleg van deze straten. In juli
2016 werd een eerste bevraging over
de kelders onder het openbaar domein gehouden. Op 29 mei 2017 was

Algemene timing
De werken werden opgesplitst in
twee delen. In eerste instantie werd
gewerkt in de Haverstraat, Grote Pieter Potstraat, Haarstraat en Kleine
Pieter Potstraat. Later zal de Hoogstraat apart worden heraangelegd.
Deze timing is onderhevig aan wijzigingen
(weersomstandigheden,
onvoorziene moeilijkheden …)
• Na de kerst- en koopjesperiode
zullen de resterende nutswerken
door Fluvius vanaf eind januari 2022 hervat worden. Het gaat
voornamelijk om huisaansluitingen en overkoppelingen van
leidingen. De nieuwe leidingen
werden reeds eerder gelegd.
• De heraanleg van de riolering en
de bestrating zal starten vanaf
september 2022. Een aannemer
vervangt dan de bestaande riolering en legt nieuwe bestrating.
Deze werken zullen veel impact
op de straat hebben. Om de hinder te spreiden, zal de heraanleg
in fases uitgevoerd worden.
Minder-hinder-vergunning
Tijdens de werken wordt de straat
afgesloten voor doorgaand verkeer

en zijn de garages in fases niet bereikbaar. Als je niet beschikt over
een vergunning voor bewoners en
eigenaar of huurder van een garage bent, dan heb je recht op een
minder-hinder-vergunning. Dat is
een tijdelijke vergunning waarmee
je vrij mag parkeren in de buurt. Je
kan online een aanvraagformulier
invullen. Voor meer informatie kan
je terecht bij Mobiliteit en Parkeren
Antwerpen op het nummer 03 727 16
60 of bij mobiliteitenparkeren@antwerpen.be via mail.
Minder-hinder voor handelaars
Handelszaken die in de werfzone
liggen, kunnen gebruik maken van
minder-hinder-maatregelen.
Via
www.ondernemeninantwerpen.be
kan je een overzicht bekomen. Voor
extra vragen kan je terecht bij het
bedrijvenloket via bedrijvenloket@
antwerpen.be of op het nummer 03
338 66 88.
Geveltuin
De heraanleg van je straat is hét moment om een geveltuintje aan te leggen. Het district voorziet het plantvak, de teelaarde en planten. Je kan
je inschrijven tot vlak voor de start
van de werken voor jouw woning/
handelszaak.

Het Bogaardeplein spreekt.
Ik droom van groen en blauw,
zoals Marva ooit zong.
Ik wil geen tafels en stoelen,
geen stenen en beton.
Geef mij bomen en planten,
heerlijk ruikende bloemen,
waar de vogels in zingen
en de bijen op zoemen.
Ooit werd ik aangelegd
om de bewoners te behagen.
‘t Was nooit de bedoeling
om ze op stang te jagen.

(INDIGNE)

Internet, de digitale dorpspomp
YouTube biedt gratis
concerten,
cabaretprogramma’s, documentaires,
trucs voor klussers, recepten en nog veel meer aan.
Ervaringen uitwisselen
Bovendien zijn er de dikwijls – soms terecht – neergesabelde sociale media.
Op bv. TikTok wordt veel
onbenullig vertier de wereld ingestuurd, op Instagram presenteert men zich
mooier, meer trendy dan
men in werkelijkheid is en
op Facebook is het tijdverlies anderen lastig te vallen
met foto’s van bv. halfleeg
gegeten borden in restaurants. Je moet je vrienden
streng selecteren.

We staan er niet bij stil, maar net
zoals de actie Zorgzame Straten is
het internet, naast wat tijdverlies,
ook een grote hulp voor de meest
diverse zaken: hoelang asperges
moeten koken, hoe een knoop
aannaaien, hoe een afvoerbuis
ontstoppen, enz. Alle antwoorden
op de vragen die vroeger aan de
dorpspomp werden gesteld, zijn
een paar muisklikken verwijderd.
Links loodsen ons feilloos en zonder
omwegen naar een adres in een onbekende stad, herinneren ons aan
dagelijkse lichaamsoefeningen of
voorspellen een regenbui.

Behulpzame antwoorden
Op sociale media moet je niet enkel
vrienden volgen. Volg ook onbekenden of groepen rond een bepaald
thema, dan kan je dagelijks op de
hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen in bepaalde vakgebieden,
hobby’s, sport, gastronomie … Ervaringen worden uitgewisseld en
vragen worden behulpzaam beantwoord op forums en in duidelijke
YouTube-filmpjes. Het is een open
gemeenschap waarin met hand en
tand wordt uitgelegd hoe specifieke
problemen worden opgelost, ongebreidelde creativiteit wordt gestimuleerd of depressieve gedachten
worden omgebogen in positieve

energie. Wie strikte keuzes maakt,
zal dankbaar zijn.
Zelfs lokaal
Podcasts over allerlei onderwerpen
geven ons de mogelijkheid zelf te
bepalen op welk moment we welke
radio-uitzending, welk televisieprogramma, welke film of serie willen
beluisteren of bekijken. Op o.a. de
apps VRT NU, NPO START en tal van
andere is er keuze te over. Je kijkt
wanneer het je past. Zelfs de gezellige ouderwetse luisterspelen kennen
hierdoor een wedergeboorte. En … je
krijgt het tijdens een mensenleven
niet allemaal bekeken.
De 40-jarige Radio Centraal op de
Scheldekaaien zendt het literatuurprogramma ‘Boekenpraat’ uit en is
nadien te beluisteren op Mixcloud.
Idem voor Betonnne Jeugd die vanonder de hangar van het coStA wekelijks ‘Radio Beton’ uitzendt. Grote
broer Tomorrowland brengt vanuit
een kelder in onze wijk ‘Radio Tomorrowland,’ beluisterd over de hele
wereld. Over zo’n rijkdom aan toegankelijke informatie heeft geen enkele voorgaande generatie kunnen
beschikken. De techniek heeft ons
in een stroomversnelling gebracht.
En dan te bedenken dat sommigen
onder ons hun eerste woordjes nog
hebben leren schrijven met een griffel op een lei …
Mails en berichten via WhatsApp
of de klassieke sms verstevigen contacten in families en tussen vrienden en buren, zoals dat vroeger gebeurde rond de dorpspomp. (GS)

WINKEL LOKAAL

Bloemen Driesen in de Nationalestraat

Ronny Driesen (met moeder Maria en vader Jos): “Elk bloemetje is wel een
paar keren door onze handen gegaan, vooraleer het thuis bij de klant staat.”

Bij de familie Driesen zit de liefde
voor bloemen in het DNA. Het
begon met Ronny’s grootvader.
Samen met zijn tantes en ooms
bezat hij op een bepaald moment
vijf bloemenwinkels.
58 jaar geleden begon Ronny’s vader
Jos (75) een bloemenwinkel in de
Nationalestraat. Z’n moeder Maria
en zus Nancy zijn ondertussen bijgesprongen.
— Vroeger dacht ik altijd: Wat bloemen bij mekaar pakken, touwtje en
papiertje errond en klaar is kees. Rap
verdiend!
RONNY Denk dan maar anders.
Eerst naar de veiling in Nederland
rijden met tientallen bakken met per
stuk 60 tot 80 bloemen, alles uitladen achter de hoek, omdat we geen
parkeerplaatsen voor de winkel hebben, dan alle bloemen schoonmaken (stukjes afknippen, overtollige
blaadjes verwijderen, in vazen zetten, vazen prijzen en dan beginnen
te combineren tot een boeket. Dus
elk bloemetje is wel een paar keren
door onze handen gegaan, vooraleer
het thuis bij de klant staat.
We moeten ook de trends volgen, zoals de wilde bosbloemen met
lange takken die reliëf geven, we
moeten bloemstukken en kransen
samenstellen … Echt, we zijn altijd
bezig! Ook de seizoenen moeten
in ’t oog gehouden worden: rond
Nieuwjaar de tulpen, dan de pioenen en ga zo maar door. We moeten
keuzes maken, nieuwe dingen zoeken, de prijs-kwaliteit in ‘t oog houden. Kunstbloemen zijn er aan het
uitgaan. De jeugd wil die niet meer,
maar in de horeca en voor op grafzerken worden ze nog wel gebruikt.
Enkel personen die er echt van houden, kopen nog kunstbloemen.
— Het moet gezegd dat jullie bloemen
steeds een week tot 10 dagen vers blijven. Dat is lang. Hoe komt dat?
RONNY Ik koop in Naaldwijk bij
Rotterdam, maar niet op de klok,

wel per opbod. Ik heb dat een paar
keer gedaan, maar je moet vroeg
opstaan, heel alert zijn en met je
vinger klaar zitten. Ben je te rap, dan
zijn ze te duur; ben je te traag, dan
val je ernaast. En je kan niet alle leveranciers kennen. Daarom koop
ik nu van één inkoper die de goede
Nederlandse kwekers kent. Ik betaal
hem iets meer dan op de klok, maar
ik ben zeker van de kwaliteit. Ik ben
er ook zeker van dat ze niet te lang
in de koeling hebben gezeten, want
dat bepaalt de levensduur, hoelang
ze bij de kweker en daarna in de winkel in de koeling hebben gezeten.
Wij beperken dat tot een paar dagen.
Daardoor blijven ze lang vers.
— De speciaalste bestellingen ooit?
RONNY Voor de winkelketen Uniqlo
hebben we voor de openingen van
hun winkels op de Meir, in het Wijnegem Shopping Center en in Brussel drie keer, telkens op korte tijd,
een bloementapijt van anjers van
12 meter lang moeten leveren dat
de naam Uniqlo vormde. Elk tapijt
bevatte 5 000 anjers. Op één dag leveren en ’s anderendaags weer ophalen. Dat was stressen!
M’n vader kreeg ooit van een hele
familie een bestelling van diverse kransen voor een begrafenis. Er
werd vooraf betaald. Hij kwam toe
aan de kerk, maar er was geen begrafenis. Hij had geen telefoonnummer en is dan naar alle kerken in de
wijde omtrek gereden. Er waren wel
begrafenissen, maar niet die van die
bepaalde persoon. Dus is hij maar
terug naar de winkel gereden. Nooit
meer iets van gehoord!
Bloemen leveren is ook altijd een
avontuur. Mensen zijn dikwijls blij
verrast. “Voor mij? Van wie?” Maar
een enkele keer willen ze ze niet
aannemen. “Van wie is ’t? Van den
die? Om het goed te maken, zeker!
Pak ze maar terug mee! Ik wil hem
nooit meer zien!” Ik heb ze dan maar
voor de deur gelegd, want ze waren
betaald.
(GS)
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Recyclagepunt

den doorverwezen naar de gewone
recyclageparken.

De verkoopdag ademde volgens Ann Van de Peer de sfeer van Camden Town,
een van de populairste markten van Londen.

Gezellige verkoop
tweedehandskleding
op Campus National
Axelle De Bie (19, studente Communicatiemanagement, Hogeschool Thomas More in Mechelen)
diende voor het vak Buitenkans
een project op poten te zetten om
zelf eens haar organisatietalent te
testen. Het werd een verkoopdag
van tweedehandskleding. En …
zelfs in Mechelen was geweten dat
Campus National in de Kronenburgstraat 62 in de Antwerpse wijk
Sint-Andries hiervoor een veel
betere locatie was. Een stad met
meer volk en vooral een toffe wijk,
werd haar verteld. En dat klopt
volgens haar!
AXELLE Campus National staat ervoor bekend veel met ecologie bezig
te zijn, vele workshops te organiseren rond ecologie, te werken rond
zero waste, te fermenteren, eigen
notitieboekjes te maken en een textielworkshop te organiseren om je
eigen kleding te upgraden. Ik ben
zelf ook van Antwerpen en ken er
dus meer mensen om mijn ‘circle’
mee op te starten.
Ik heb ook veel steun gekregen
van Ann Van de Peer, projectmanager Campus National, want ze gaf
me geregeld tips en trucs. Ze vertelde me dat we heel de dag precies in
Camden Town zaten, de populairste
markt in London. De campus hier in
de Kronenburgstraat was vroeger
een woningcomplex voor havenarbeiders met een grote verkoophal.
Nu bruist het er van de hippe en
trendy activiteiten. Ann is zelf ook
met 3 kledingstukken meer naar
huis gegaan dan ze was gekomen.
Ook oma Mariette was stand-by
AXELLE Wegens Covid-19 konden
we het evenement niet in een afgesloten ruimte organiseren maar in
de grote open inkomhal en dat was
zelfs nog beter, want nu was het veel
zichtbaarder van op de straat. Zo
heb ik met m’n enthousiaste verhalen nog extra mensen kunnen bin-

Heb je kleine spullen om te
recycleren? Breng ze binnen
bij het recyclagepunt.
Het recyclagepunt is een mobiel minirecyclagepark dat de stad rondreist. Elke week staat het van 08 tot
13 uur op een andere plek. In 2022
komt het ook enkele keren naar onze
wijk.
Hoe werkt het?
Je komt te voet of met de fiets – niet
met de wagen, behalve als je minder
mobiel bent – langs met je spullen
bij het recyclagepunt in onze wijk.
Je identiteitskaart hoeft je niet te tonen. Je mag maximum tweemaal per
dag een bezoek brengen.
Heb je toch veel spullen? Maak
dan snel en gemakkelijk een afspraak voor een bezoek aan het recyclagepark. Mensen met de wagen en
met grote hoeveelheden zullen wor-

Axelle: “Door het evenement in de
grote inkomhal te organiseren kon ik
zelfs toevallige voorbijgangers binnenlokken.”
nenlokken. Daardoor ben ik wel de
tel kwijtgeraakt, maar het werd een
succes en vooral … het was heel gezellig, mét koffie en cava. Ook m’n
oma Mariette was stand-by met
naald en draad voor het geval een
knoop moest worden aangezet of
iets versteld moest worden voor iemand met een andere maat. Ook tof
was dat je gelijkgestemde mensen
tegenkwam en de kopers konden
kennismaken met wie het stuk voordien had gedragen. Zo kende je de
geschiedenis van het kledingstuk.
Veel toffer dan iets anoniem kopen
bij een onbekende multinational!
De verkoop werd aangekondigd als
Thrift Circle. Leg eens uit.
AXELLE ‘Thriften’ zeggen wij als we
zuinig willen zijn en op zoek gaan
naar tweedehandsspullen. ‘Circle’
verwijst naar een vriendinnengroep
én circulair kopen, zodat dingen
kunnen gerecycleerd worden. Je kan
ook swappen. Dan worden kledingstukken geruild, maar dat is moeilijker, want wil je een jas ruilen voor
een trui, dan zit je met een waardeverschil. (GS)

Winnaars van de wandelzoektocht
ERNA EN FRED MAES Onze wijkkrant vond Erna (68) en Fred (70)

Maes bij Okay. Het ouderlijk huis van Fred
stond waar nu de doorgang is van de Lange
Riddersstraat naar het Munthof.
Fred: “We hadden in de jaren 50 slechts één
toilet voor acht gezinnen. M’n moeder moest
koken onder een open koepel en water halen
uit een pomp. Er was enkel een kachel in de
living en ik werd gewassen in een losse kuip.”
Erna en Fred wonen nu op de Sint-Michielskaai en zijn erg blij met het boek ‘Sint-Andries’
van pastoor Mannaerts over de geschiedenis
en de kunstschatten van de Sint-Andrieskerk.
Het tweede exemplaar van het boek ging naar
Christine Maes uit de Salm-Salmstraat en het
derde naar Luc Puylaert uit Hove.

Wat wel?
Spullen die in een boodschappentas
passen, die je te voet of met de fiets
kan meebrengen en waarvoor je niet
hoeft te betalen in een recyclagepark, zoals:
• frituurolie;
• batterijen;
• hout;
• metalen;
• hard plastic;
• piepschuim;
• kledij (in een zak);
• porselein (enkel borden en kopjes, geen ander steenpuin);
• drinkglazen;
• klein gevaarlijk afval;
• klein elektro.
Wat niet?
• afval voor de huisvuilophaling
(restafval, papier en karton, GFT
en PMD)
• grote spullen, zoals matrassen,
want die kan je gratis naar het
recyclagepark brengen
• steenpuin
• grofvuil
• vlak glas
• herbruikbare en herstelbare
goederen
Wanneer komt het recyclagepunt
naar onze wijk?
Op woensdag 9 februari van
08.00 tot 13.00 uur op de Sint-Andriesplaats.
Op donderdag 14 april van 08.00 tot
13.00 uur op de Sint-Jansvliet.

Het coStA verraste
de wijkbewoners
met cadeautjes!

Als alternatief voor de Winterdrink die niet kon doorgaan, stapte
het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries op de Sint-Andriesplaats de straten af met geschenkjes voor de wijkbewoners
en met warme koffie en chocomelk
erbovenop! Bovendien kreeg iedereen van Alain een veilige(!) knuffel.
Z’n bakfiets was tot de rand gevuld
met allerlei cadeautjes die eventueel konden worden geruild voor iets
wat men kwijt wilde. (GS)

Eten
Wat zijn we toch gezegend in onze
wijk, denk ik steeds, als ik door
de Nationalestraat loop. Ik ben
er bijna zeker van dat er nergens
ter wereld op zo’n kleine plek zoveel traiteurs zijn met eten uit alle
windstreken.
Ik heb het
al heel m’n
leven
gedaan, eten.
Het begon
wel moeilijk. Met een
goocheltr uc
moesten ze me
aan het brood krijgen. Er werd
een snee brood voor me gehouden met een heerlijke plak kaas.
Bij elke hap schoof de kaas naar
achteren en bij de laatste boterham kreeg ik de kaas erbij. Nadien
hoorde ik een tante zeggen: “Iedereen graaft z’n eigen graf met
z’n tanden.” Ik zit nog steeds met
tegenstrijdige gevoelens tegenover
eten.
Misschien dat ik daarom op
restaurant het gezelschap belangrijker vind dan wat er op mijn bord
ligt. Tenslotte kunnen we ook overleven op water en brood. Ik ben
daar nogal ascetisch in … tot er
een lekker dampend bord voor m’n
neus staat. Met geen te luide muziek en schappelijke prijzen ben ik
al tevreden.
Maar dat brengt me wel eens in
de problemen, want ik kan dikwijls
m’n mond niet houden. Ooit moest
ik ’s middags voor een literair tijdschrift regelmatig vergaderen in
een brasserie, ver buiten onze wijk.
Bij ons gebeurt zoiets niet, dus ik
kan vrijuit spreken. Gewoontegetrouw bestelde ik een soepje voor
zes euro. Na een grondige renovatie van het interieur bleek de soep
plots het dubbele te kosten. Op m’n
vraag hoe dat kwam, kreeg ik als
antwoord dat er een apart kruid,
een of ander speciaal bloemetje
van op de Himalaya, inzat en nog
wat andere onzin. Ik antwoordde
– iets te luid weliswaar! – dat ze er
een stokje moesten insteken met
een paaldansende gamba, dan
konden ze er 30 euro voor vragen.
M’n opmerking viel niet in goede
aarde. De koffie die ik dan maar
bestelde (4,50 euro) zat vol koffiedik. Daar heb ik maar wijselijk
over gezwegen.
Eten en drinken zijn ook heel
onderhevig aan modetrends. De
ginhausse van een paar jaar geleden is voorbij. Om trendy te zijn
moet je nu alle alternatieven voor
koffiemelk kennen. Steeds meer
koffiebars bekijken je meelijwekkend, als je tevreden bent met de
melk die we al eeuwen drinken,
die van koeien! Om hot te zijn
drink je nu kokos-, amandel-, havermelk …
Voor wie geen tijd of zin heeft
om zelf te koken of onverwacht
bezoek over de vloer krijgt, ligt op
gastronomisch vlak de wereld aan
zijn voeten in de Nationalestraat.
Ik probeer hier even op te sommen (met huisnummer): Hawaiian
Poké Bowl (73), Japanse foodbar
OKOZ (92), Bavet (102) uit Italië,
Makki Maki (103) met Japanse
sushi’s, twee traiteurs uit Italië (78
en 108), King Pizza (114), The Pearl
(126) uit Sri Lanka en Zuid-India,
Showarma Docter (136) uit Syrië
en Banh Mi (146) uit Vietnam.
(Guido Sanders)
Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries

