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Pieter Vis weet warmte te scheppen!

Veel bezoekers uit de St.-Andriesparochie op het 9e Advents-Kerstconcert
In de Sint-Andrieskerk vond het 9de
Advents-Kerstconcert plaats. Veel bezoekers uit het Sint-Andrieskwartier
kon men onder de ruim 400 bezoekers
herkennen. Naast bekende meezingers
uit het Nederlandstalige kerstrepertoire klonken ook mooie kerstliederen uit
Oost- en West-Europa. Het thema ‘De
Groote Oorlog’, die een eeuw geleden
over België woedde, stond centraal op
dit middagconcert. Er waren ook andere memorabele muzikale momenten
in dit gevarieerde middagprogramma.
Zanger, musicoloog, dirigent en energieke organisator, Pieter Vis, hield de
regie strak in handen.
Voor het achtste jaar zorgde de parochiepastoor Drs. Rudi Mannaerts,
als gastheer en zielenherder van de
Sint-Andrieskerk, voor een hartelijk
en toepasselijk welkomstwoord. Zijn
stem had haar kracht en sonoriteit verloren door een verkoudheid, zodat hij
het eeuwenoude Latijnse Rorate Caeli
niet kon voorzingen. Daarom nodigde

Onder de ruim 400 bezoekers van het Advents-Kerstconcert herkende men veel
inwoners uit de wijk.
zanger Pieter Vis met zijn volumineuze
baritonstem het volk uit in het keervers: ‘Dauwt, hemelen uit den hoge en
laat de wolken gerechtigheid regenen.’

STUDERENDE WIJK …

laten en veranderde de naam van het
instituut in Katholieke Vlaamse Hogeschool. De belangstelling voor die
hogeschoolopleidingen nam vooral
in de jaren tachtig een hoge vlucht.
Daardoor kampte de hogeschool met
plaatsgebrek. In 1987 verhuisde de
afdeling vertaler-tolk naar de Sint-Andriesstraat en nam ze haar intrek in
het gebouw van De Vlijt, de voormalige drukkerij van de Gazet van Antwerpen.

Drie campussen
In 2000 smolt de Katholieke Vlaamse
Hogeschool samen met de Handelshogeschool in de Korte Nieuwstraat. Die
fusiehogeschool kreeg de naam Les-

COLUMN

Eindejaar 2016
‘De winter in Antwerpen overtreft alle
voorafgaande!’ las ik in GvA. ATV overweldigde ons met feeërieke lichtbeelden:
het rad, de ijspiste, het Steen, de Grote
Markt, de kathedraal, vuurwerk en de
plechtige onthulling van het monument
van Nello en Patrasche. Het Hobokense
jongetje van op de Kioskplaats beschikt
nu over een rustplaats op de Handschoenmarkt. De Japanners van aan
het Zuiderterras sparen vanaf nu een
busticket uit: goed voor hun wisselgeld,
slecht voor de Lijn.
En mijn gedachten voerden me terug
naar die heldere zomerdag op het pleintje in de Kloosterstraat …
Naast mij nam een goed uitziende,
rijzige man plaats, een reisgids en een
prijzige Nikon in de aanslag, alvast een
levensechte ‘cruisevaarder’. Een gesprek
ontspon zich en wat bleek? De man
voelde zich niet alleen heel comfortabel naast mij, maar zeker ook naast zijn
roemruchte voorvader Peter. Hij deed de
Europatrip per boot over van zijn Tsaar
Peter de Grote I, nu alweer 300 jaar terug.
Natuurlijk kende hij het standbeeld
al uit de literatuur, maar waarom het tot
de mooiste beeltenis van Peter in Europa
bekroond is, werd hem nu pas duidelijk.
Van het St.-Andrieskwartier had hij
verder geen weet, ik wel natuurlijk. Maar
het pittoreske pleintje met ook de unieke
muurschildering van Nero en in de verte
het silhouet van het MSK heb ik op zijn
netvlies en in zijn camera voor heel lange
tijd gratis meegegeven.
Misschien even een opfrissing …
Waarom staat die Russische monarch

Vervolgt op pag. 6
GROENE WIJK …

Campus Sint-Andries: Van Katholieke
Vlaamse Hogeschool tot KU Leuven
Het begon allemaal in 1919. Toen
richtte Marie Elisabeth Belpaire in
de Jozef De Bomstraat de Katholieke
Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
op. Na de Tweede Wereldoorlog organiseerde de hogeschool een aantal
beroepsgerichte opleidingen en studierichtingen die tot ‘vrouwelijke’
beroepen konden leiden. Daarvan
bleven na verloop van tijd alleen de
opleidingen tot assistent in de psychologie, logopedie en vertaler-tolk
over. In 1953 werd het diploma van
assistent in de psychologie wettelijk
erkend, in 1957 dat van de opleiding
logopedie en eind jaren zestig ook dat
van vertaler-tolk. In 1969 werden de
eerste mannelijke studenten toege-

De eerder vermanende oproep van
pastoor Mannaerts: “Consolamini …

(Jean Dekkers)
uit lang vervlogen tijden uitgerekend hier
voor onze deur? Vooreerst, het beeld is
wel een gift van de Russische overheid
aan Antwerpen. Peter de Grote I is nog
steeds en voor altijd de meest vermaarde hervormer uit het tsarendom, een alleenheerser, een despoot, maar één met
een bijzonder modernistische visie.
Het ergerde hem grondig dat het zijn
enorm groot land aan een bruikbare,
echte zeehaven ontbrak, en denk dan
zoals hij aan Amsterdam en Antwerpen.
Omdat hij in de ban was van de scheepvaart en vooral van een oorlogsvloot, liet
hij Sint-Petersburg ontwikkelen tot een
voldoende bruikbare haven.
En voor langere tijd trok hij naar de
Nederlanden met als vestigingsplaats
Zaandam. Kennis en vaardigheden opdoen in de scheepsbouw en het scheeps
timmerwerk was zijn betrachting. Hij
bekwaamde er zich op korte tijd tot een
volwaardig wetenschapper en vakman.
Van de Zaanse werven naar Amsterdam,
de financiële en economische draaischijf
met wereldhaven, en dus ook naar Antwerpen, met nog meer bedrijvigheid en
bekendheid dan de Hollandse hoofdzetel.
Het is dan ook effectief zo dat hij aan de
Sint-Michielskaai aanmeerde, in onze
wijk dus.
Dat hij uitgerekend op zijn huidige
standplaats voetsporen naliet, is zeer
waarschijnlijk en dat hij onze metropool
een afgunstig maar warm hart toedroeg,
is dat nog meer. Wij zijn fier op dat stukje
historiek hier midden tussen ons, maar
we verheugen ons evenzeer op het fonkelende en kerstversierde centrum. Ook
Brabo lacht ons instemmend toe!

Mensen
verbinden en
de planeet
beschermen

sius Hogeschool en had in Antwerpen
drie campussen: Sint-Andriesstraat
(vierjarige opleiding vertaler-tolk),
Korte Nieuwstraat (vierjarige opleiding handelswetenschappen) en De
Vervolgt op pag. 3

Op 24 november vond de samenwerking plaats tussen enkele wijkverenigingen en bedrijven dankzij Human
Business (Hu-Bu).
Human Business (Hu-Bu) werd in
2009 opgericht met de steun van de
Koning Boudewijn Stichting. Door
het stimuleren van de samenwerking
tussen verenigingen en bedrijven wil
Hu-Bu helpen om een hechtere samenleving en een circulaire economie
te creëren. De maatschappelijke en
milieu-uitdagingen vormen het hart
van de zakelijke belangen. Van hun
kant ondervinden socialprofit-organisaties steeds meer moeilijkheden
bij het budget of de praktische hulp in
het veld. Een grotere solidariteit tus-
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Josephine De Flamand: “Met AMSA en
coStA kan ik mijn 2 passies combineren.”
Vervolgt op pag. 7
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SPORTIEVE WIJK

Gazet van
Sint-Andries
wenst u een
goed 2017!
En meteen
ook een goed
voornemen:
Start to Run vanaf 23 februari 2017 als
voorbereiding op de grote Sint-Andriesrun van zondag 4 juni 2017.
Klinken volgende uitspraken je bekend in de oren?
• Ik wil me fitter voelen en iets aan
mijn conditie doen.
• Joggen spreekt me wel aan.
• Ik ben al een paar keer Start to Run
begonnen op mijn eentje, maar hou
dit niet vol.
• Ik kan al wat joggen/lopen en wil
dit onder begeleiding opkrikken tot
10 km.
• Samen bewegen spreekt me aan.
Dan is Start to Run iets voor jou.
Na 15 weken loop je 5 of 10 km
De training start elke donderdag om
19.30 uur aan het coStA, Sint-Andriesplaats 24. Om 20.30 uur zijn we
terug en kan je nog wat napraten in het
coStA. De eerste training is op 23 februari 2017. Het kost je slechts 30 euro
voor 15 weken.
Meer info bij Beerschot Atletiek
www.beerschot-atletiek.be

Vervolgt op pag. 2
WIJKVERENIGING IN DE KIJKER …

15 jaar BOTA

Greta en Christiaan tijdens het jaarlijkse mosselsouper in een dampend clubhuis
op de gelijkvloerse verdieping van het Woonhavenblok, hoek Preker- en Van Craes
beeckstraat.
 p 19 februari 2017 bestaat BOTA
O
(Buurtgroep Open Tuin Antwerpen)
op de kop 15 jaar. BOTA werd opgericht
door Bob Verbeeck (inmiddels overleden), maar dynamisch verder- gezet
door diens echtgenote Greta Bollen
en haar rechterhand Christiaan Code-

nie. (Christiaan helpt trouwens ook
bij de verdeling van de Gazet. Waarvoor dank!) Het clubhuis telt 80 leden
(leeftijd tussen 50 en 101) en is elke
donderdag en vrijdag vanaf 10 u. een
Vervolgt op pag. 3
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EDITO

A.u.b.
We presenteren u de volledig gerestylede Gazet van Sint-Andries. En we
mogen trots zijn op onze enige, echte,
eigenzinnige gazet!
Na een dipje staan we er weer, niet
alleen met een redactie die is aangevuld met nieuwe leden, maar vooral
ook met een nieuwe look. Namens
onze redactie en de leden van de
Stuurgroep Sint-Andries wens ik jullie
allemaal trouwens een participerend,
inspirerend en ondernemend 2017
toe. Ik hoop dat het een jaar met heel
veel geluk en vooral een heel goede gezondheid zal worden.
Ten eerste zullen onze artikels worden ingekort, dus geen lange epistels
meer in onze gazet.
We hebben óók een aantal nieuwe
FILM

rubriekjes. Allereerst gaan we in elke
editie ondernemers uit onze wijk belichten en aan jullie voorstellen. Ondernemers zijn niet onbelangrijk in
onze wijk en zijn deels de motor van
onze krant en werking door de financiële bijdrage die ze ons schenken voor
de reclame in onze krant. Niet alleen
het financiële kapitaal is van belang
voor onze wijk, al ken je het gezegde:
geld maakt niet gelukkig, maar het is
wel makkelijk. Ook het sociale kapitaal
van onze wijk gaat ruim aan bod komen in onze krant. We roepen organisaties, verenigingen en clubs uit onze
wijk dan ook op om artikels in te sturen, zodat we die kunnen publiceren in
deze vernieuwde krant.
Dat deze verenigingen, dus het sociaal kapitaal, goud zijn voor onze wijk
bewijzen we nogmaals tijdens de uitreiking van de Gouden Neuzen.
Op zaterdag 28 januari 2017 delen
we ze om 20 uur weer uit aan onze uitmuntende bewoners, verenigingen en

voor de voetgangers, ondernemers,
spelende kinderen etc. Dat we niet
altijd iedereen even gelukkig kunnen
maken, hebben we na al die lange jaren
van hard werken rond inspraak voor
de wijk wel geleerd. Hoeveel infosessies en vergaderingen er ook komen,
enkelingen zullen altijd ontevreden
zijn, maar zo werkt inspraak natuurlijk
wel: iedereen maakt zijn bezwaren en
verzuchtingen bekend, en dan nemen
de politici de beslissing. Daarvoor zijn
ze natuurlijk ook verkozen.
Geniet van deze nieuwe krant en
wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op de feestelijke uitreiking
van onze fiere Gouden Neuzen. (Nico)
GROENE WIJK

Moestuinieren in
Sint-Andries

voer mij was da man huiseke.
En wa doe ne mens asem nie kan
sloapen. Awel dan telt them schoppekes. Moar die zing kik al joare nie
meer in ’t Stad. De leste keer da kik nog
is bieste hem geteld was toen er koeie
oan de Sinsefoor ware gaan loepen vant
circus. Den Dreitand en ne kik kosten
ons ogen nie geloeve toen die koeie deur
de Volkstroat liepen! Oemda der dus
geen bieste mier zijn, zen ik moar iet anders goan telle. En wa dis ‘t heilig biest
da ge nog iel veel ziet? Just, nen otto.
Dus zen kik mor otto’s beginnen tellen.
Duzenden zing kik hier veur manne
neus voerbai rije. Het begint ’s morgens
vreug al as de mense gon warken. De
parkeerpleutse komme vrij om ietekes
loater wer vol te loepen met d’otto’s van
de mense die warke in de winkels. ‘k
vraag ma toch af woar die hun kelante
moeten parkeren, mor swat, we adde
het over mannen slaap! Of het feit da
kik die nie em.
Dus telle kik otto’s inploats van
schoppekes. Moar dor valle kik oek
nie mier van in sloap. Die otto’s passere ier zoe traag! Da’s precies of die
stoan hier geparkeerd int midden van
de stroat. Kelante die met den otto

10
jaar

1€

Haute

FRITUUR

kome winkele kunnen beter ba Solly
de Kookwinkel stoppe. Kunne ze voer
volgende kier hun middag- en avond
ete oep veurhand kleermake en meepakke as ze niog is hier kome winkelen. Da veroengere ze nie in de Nationale file!
En veur da kik het vergeet. Ope ne
kier was kik sneeblind en dat in putteke zomer! Bleek dat er iel den tijd nen
tram veur manne neus vastzat in de
Boeksteeg en met de zon deroep was
kik stekeblind geweure. Dus as ge ga
winkelen druit af en toe oewe kop is
nor d’ huize veur de ge gien lap meer
zee! ( De Neus)

In het Lode Sebregtspark, Bogaardestraat 50, start in 2017 een derde moestuintje.
Wie zin heeft om samen met ons
te tuinieren, gelieve contact te leggen
met een van onze tuiniers terplaatse.
In KAVKA, Oudaan 5, kan je ook
gaan samen-tuinen en de contactpersoon is Adriana Jobse. 03 232 85 47,
adrianajobse@hotmail.com

Interesse?
Geef je naam op aan transitie.sint.andries@gmail.com
We verwittigen dan op welke data
deze workshops van start zullen gaan.

WOENSDAG:
curryworst, viandel, kipcorn
(om mee te nemen)

2€

15 €

DONDERDAG:
Bicky burger

(om mee te nemen)

VRIJDAG:
frietjes met stoofvlees
(bij ons aan tafel)

Vanaf 01.01.2017 1 jaar lang feest!
Haute Frituur

Kloosterstraat 110

2000 Antwerpen

Volg ons op

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van de Stuurgroep Sint-Andries met bijdragen van wijkbewoners.
Met deze gazet wil de de redactie de Sint-Andriezenaar
op de hoogte houden van wat er zoals in de wijk reilt
en zeilt. De Gazet wordt financieel gesteund door
de middenstand en met de steun van het District
Antwerpen.
Veantwoordelijke uitgever en eindredactie:
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80, 2000 Antwerpen,
tel. 0496 25 97 45
Redactie: Paul Struyf, Guido Sanders, Walter Van den
Bulck, An Maes en Lief Cappaert (redactie@gazetvsa.be)
Werkten mee aan dit nummer: Marijke Brouwer, Wim
Harkx, Marc Wiesé, Tine Geunens, Hein Verdingh,
Jacky Styven, Sofie van ’t Stad Leest, Sint-Andrieskwartier Herleeft!, Nico Parassiadis, Saskia Speelman,
Pierre Van den Bergh en Jean Dekkers

Foto’s: Marc Wiesé, Paul Struyf, Marijke Brouwer,
An Maes, Jos Thys, Tine Geunens en Guido Sanders.
Kom naar ons open wijkforum!
De volgende Stuurgroepvergaderingen gaan door
in coStA op de laatste woensdag van de maand: 25
januari 2017, 22 februari, 29 maart en 26 april om 20 u.
Om 19 u. is er de vergadering van de Straatantennes in
aanwezigheid van politie en buurttoezicht. Info: nico.
volckeryck@telenet.be, 0496/ 25.97.45
Adverteer in de Gazet van Sint-Andries
Contacteer guido.sanders@gazetvsa.be 4 advertenties (1 jaar): klein = 120 euro, middel- groot = 195 euro,
groot = 300 euro. Achterpagina en speciale maten,
vraag info aan Guido. Verschijnt vier keer per jaar.
Werk mee aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 94 verschijnt in maart 2017. Artikels en activiteiten van verenigingen kunnen worden

Aan allen die
Sint-Andries
een warm hart
toedragen
De Gazet van Sint-Andries is een krant
van en voor de wijk Sint-Andries. Om
de uitgave ervan, eens per kwartaal,
mogelijk te maken en te zorgen dat die
tijdig bij alle wijkbewoners in de brievenbus ligt, zijn er uiteraard mensen
nodig.
Mensen die op hun eigen wijze een
bijdrage kunnen en willen leveren. Er
zijn momenteel redacteuren en bezorgers actief. Om het blad zo dicht
mogelijk bij de bewoners en ondernemers te brengen, zou het aantal medewerkers zeker mogen uitbreiden.

… GROENE WIJK

WORKSHOPS moestuinieren
Ook in 2017 organiseren we moestuinieren voor beginners. Deze opleiding
door een expert van VELT richt zich
specifiek op tuinieren in de stad. De
workshops gaan van start in maart en
april.

2€

OPROEP

Dus, als u: vindt dat de Gazet belangrijk is … altijd al heeft willen meewerken en nog niet weet hoe … creatieve
ideeën heeft … hand- en spandiensten
wilt verrichten … wat vrije tijd heeft …
enthousiast bent … meld u dan graag
aan bij de redactie via mail redactie@
gazetvsa.be
We kunnen u altijd gebruiken: bezorgers, fotografen, ideeënmakers,
IT’ers voor de website, verhalenvertellers, kenners van de wijk, tipgevers. En
we vergeten vast nog wel anderen.

DAGBOEK

‘Sint-Andries‘k Zen (gt) meug
kwartier Herleeft’ Sings de Boeksteeg is eroan gelei, sloappe kik nog slechter dan vreuger. Stoan
presenteert:
ne kik vanaf dan in weer en wind.
Manne rug en man gat hemme iel den
10 jaar film
tijd ne kauwe trek en ast regent kan
ne kik mijn onderlefke en onderbroek
‘Parochie van
uitwringe. Ja ‘k mis manne decor wel.
Voer soemmige wast misschien mor
Miserie’
een dun plangeske met a schildereike,
Op zondag 5 februari 2017 om 15 uur
in de Kleine Zaal van het coStA. Het
is 10 jaar geleden dat comitélid Harry
van Bokhoven het boek verfilmde van
John Wilms. Die film vertonen we nog
eens als ode aan de inmiddels overleden cineast.
In het programma voor de pauze
kan U luisteren naar gedichten over
onze wijk van Edmond van Offel, Constantijn Huygens, Karel van den Oever,
Jack Verstappen, Gust van Brussel,
Bert De Bruyne, Gaston Decoo en Tony
Rombouts.
U zingt mee met liedjes over het
Sint-Andrieskwartier van Dree Deweerdt, Lutje Visterin, Leon Snoeys,
Robert Stolz, Bobbejaan Schoepen en
Frans Lamoen.
De inkomprijs is 5 euro per persoon.
Kaarten zijn te koop via bankrekening
BE14 789 5662440 83 of op 5 februari
aan de kassa.

ambtenaren/politici. We nodigen jullie
graag uit op dit event. Vanaf 18 uur is
er een buurtmaaltijd voorzien, om 20
uur start de uitreiking en dan volgt
onze jaarlijkse ‘Zoete Receptie’ tegen
de verzuring.
Ondertussen hebben we weer een
mooi eindejaar achter de rug. De kerstperiode zorgde opnieuw voor heel wat
bezoekers in de wijk en vooral in de
winkelstraten. De klanten vlogen als
motten op de mooie kerstversiering
van Quartier National. die ons ook dit
jaar weer helemaal in het rood had gedompeld. Ook dit heeft ons wijkgeluk
weer een stukje verbeterd.
We zouden haast gaan denken dat
alles peis en vree is in onze wijk ...
Toch zullen er ook dit jaar nog een aantal dossiers op ons afkomen. Ik denk
o.a. aan de heraanleg van de Sint-Andriesplaats. In dat dossier hebben we
samen met het district al een mooi parcours van inspraak afgelegd en samen
naar een gulden middenweg gezocht

Mensen verbinden
en de planeet
beschermen
Vervolg van pag. 1
sen bedrijven en de socialprofit-sector
lost enkele van de uitdagingen op van
de twee gemeenschappen, namelijk
budgetten, expertise en operationele
ondersteuning voor socialprofit-organisaties of betrokkenheid van innovatieve bedrijven die het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
concreet willen aanpakken. Corporate
vrijwilligerswerk is een ‘enabler’ die
het mogelijk maakt voor werkgevers
en social- profit-organisaties om een
verschil te maken en nieuwe bruggen
van solidariteit op te bouwen waar iedereen bij wint.
MSD, een wereldspeler in de farmaceutische industrie bracht op 24
november een vrijwilligerswerkbezoek aan onze wijk. MSD is sterk onderzoeksgedreven en gespecialiseerd
in het opsporen, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van een
breed gamma aan innovatieve producten. Er werken meer dan 1000 mensen
in België voor dit bedrijf. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de
hoeksteen van de bedrijfscultuur.
Enkele tientallen MSD-werknemers
zetten op een zonnige novemberdag
hun schouders onder diverse activiteiten. De kookploeg ging samen met
Habbekrats aan de slag om ervoor te
zorgen dat iedereen een lunch kreeg en
de nodige hapjes en drankjes tijdens
het werk. Twee teams stonden in voor
grootse renovatie en onderhoudswerken bij Habbekrats en Betonne
Jeugd. Een ander team pakte dan weer
het sluikstort aan in de Prekerswijk.
Tenslotte ontfermden enkele andere
teams zich over de vele lokale (moes)
tuintjes in de wijk.

gestuurd naar: redactie@ gazetvsa.be Ten laatste 15
februari 2017. De redactie behoudt zich het recht voor
inzendingen zonder opgave van reden te weigeren/in
te korten waar nodig.
Lees de krant digitaal
www.gazetvsa.be
www.gazetvansintandries.be
Lay-out
Peter Cuypers
info@anthologie.be
www.anthologie.be
like us on facebook.com/
anthologietranslations/

gazet van

Driemaandelijkse gratis wijkkrant. Gedrukt op 5000 exemplaren. redactie@gazetvsa.be

Accessoires
Handtassen
Steenhouwersvest 33
2000 Antwerpen
Tel. 03 231 86 82
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HISTORISCHE FIGUREN UIT DE WIJK

NIEUW VOLK

Clatch werd
volk.be

Zotte Rik

Maria Van Kerkhove viert haar 75e verjaardag op historische grond: haar
geboorteplek, De Fierensblokken. Vele Sint-Andriesenaren vierden mee op
13 november 2016.

Kent u nog een jarige? Stuur foto naar redactie@gazetvsa.be
MUZIEK

Slotfeest ‘Zingeven verbindt’
Op 29 vond in Amuz het slotconcert
plaats van de ‘Week van religie en levensbeschouwingen Antwerpen’. Het
zoeken naar ‘zin geven’ werkt verbindend. Ook musiceren werkt verbindend.
Het concert was divers in klank en
kleur en in betekenisgeving. Het werd
geopend door het jonge energieke en
kleurrijke koor Zing Zang Zong, samen met Amaj. Zing Zang Zong is een
kinderkoor dat door samenzang en
musiceren kinderen met diverse achtergronden verenigt. Amaj is een strijk
orkest en maakt deel uit van Jeugd en
Muziek. Zij brachten een mix van evergreens en eigen werk waarbij ‘Wees
Welkom’ niet mocht ontbreken. Daarna bracht sopraan Cristel De Meulder,
begeleid door Bart Wils op accordeon,
werken van o.a. Wendel en Schubert.
Zij sloten af met Piazzolla’s ‘Ave Maria’. Daarna onthaalde Tarek Alsayed
Yahya de aanwezigen op traditionele
muziekstukken uit zijn geboortedorp
Aleppo, doorvlochten met Andalusische variaties.
Na de pauze zong chazan Benjamin
Muller van de Grote Synagoge Ant-

werpen stukken die hij brengt tijdens
diensten, feesten en gebedsstonden.
Ook zonder de voorziene vertalingen
was zijn voorzang zeer aandoenlijk.
Hij werd begeleid door geschoold pianist en diaken Luc Van Hoof. Daarna
was de Govinda Bhajan Group aan de
beurt. De aan Krishna toegewijde muzikanten komen uit Bangladesh. Zij
presenteerden devote liederen begeleid op harmonium, mridanga (drum)
en karatels (cymbalen). Hun optreden
werd afgesloten met het aanbidden
van Krishna samen met Belgische
vaishnava’s. Het gospelkoor Faith
Yinkore, verbonden aan de Ethimkerk in Antwerpen, deed Amuz op zijn
grondvesten daveren. Het grote koor
werd begeleid door een uitgebreide
band. Het concert werd afgesloten
door De Karavaan, een ensemble
van jonge en oudere, zowel amateuristische als professionele Roma- en
niet-Romamuzikanten uit Antwerpen
en Gent.
Tijdens de pauze werd een receptie
voorzien waarop wereldlekkernijen de
papillen masseerden.

Vervolg van pag. 1
Bomstraat/Sanderusstraat (driejarige
opleidingen toegepaste psychologie
en logopedie/audiologie). In juli 2012
werd de naam van de Lessius Hogeschool omgedoopt tot Thomas More
Hogeschool.

KU Leuven
In oktober 2013 integreerden, conform
een door het Vlaamse Parlement goedgekeurd decreet, de Vlaamse academische hogeschoolopleidingen officieel
in de universiteiten. Sinds die datum
is campus Sint-Andries een campus
van de KU Leuven en behoort hij dus
niet langer tot de Thomas More Hogeschool. De academische bacheloropleiding toegepaste taalkunde en de

ELECTRO ZUID
ELECTRICITEIT

masteropleidingen vertalen, tolken
en meertalige communicatie zijn geïntegreerd in de Faculteit Letteren
van de KU Leuven. De masteropleiding journalistiek , die ook op campus
Sint-Andries georganiseerd wordt, is
geïntegreerd in de Faculteit Sociale
Wetenschappen van de KU Leuven.

Campus National
De driejarige professionele bacheloropleidingen toegepaste psychologie
en logopedie/audiologie bleven opleidingen van de Thomas More Hogeschool. Ze zijn gehuisvest in campus
Sanderus, verspreid over de De Bomstraat, de Sanderusstraat en de Molenstraat. Sinds maart 2015 heeft de
Thomas More Hogeschool met campus National in de Kronenburgstraat
62 een tweede campus in Antwerpen.
Deze voormalige huurkazerne werd
omgebouwd tot een multifunctioneel
gebouw met onder andere een polyvalente zaal, studentenkamers, een café,
een open leercentrum en de dienst studentenvoorzieningen. (Jacky Stijven,
KU Leuven, campus Sint-Andries)

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

VERKOOP - HERSTELLING

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

(Tekening: Nico Parassiadis)
Met zijn pagadders maakte hij ook
muziek. Hij stelde ze op in rijen voor de
taptoe. Dan haalde hij zijn mirliton te
voorschijn en gaf de toon aan. En weg
waren ze …
Met de straatbengels speelde hij
ook ‘gardecivique’. Op een mooie dag
haalde hij het zelfs in zijn hoofd voor
politieagent te spelen, aan de huisdeuren te bellen en de mensen te bekeuren, omdat ze hun vuilnisbak buiten hadden laten staan.
Dit woelige leven en vooral het
overdadig drinken deden Rik geen
goed. Zienderogen ging hij achteruit,
zodat zijn familie besloot hem in een
rustige omgeving te plaatsen. Zo werd
hij in 1907 bij een boer in Geel uitbesteed. Als gevolg van de veelvuldige
zenuwaanvallen was men genoodzaakt hem in een krankzinnigengesticht in Mortsel te plaatsen, waar hij
op 12 maart 1909 stierf. (Tekst: Sint-Andrieskwartier Herleeft!)

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans

In de Kloosterstraat 120, schuin tegenover het Heilig Huisken, was tot
voor een half jaar koffieshop Clatch
gevestigd. Zaakvoerder Alain Praet is
echter overgestapt naar de koffiegroothandel. Zodoende stond de ruimte
een maand leeg. Z’n neef Arto Cornelis
(grafisch ontwerp, videoproductie en
animatie) werkte thuis aan de spreekwoordelijke keukentafel.
En ja dus, na de nodige verbouwing, is het een gezellig zoemende
coworking space geworden, samen
met Stefan Declerck , Chiel Van Hoeij
en Bert D’Haen. Hun leeftijden variëren tussen 27 en 38 jaar. Verder doen
ze ook aan film en grafisch design, elk
voor eigen rekening weliswaar. Enkele klanten uit de buurt zijn Mercado,
Plein Publiek, Beweging.net uit de
Nationalestraat en ook TV-zender VIER
(met Ben Segers en Axel Daeseleire).
Nog een mooi ecologisch detail: alle
coworkers komen en gaan met de fiets.
Meer info: Volk.be (GS)

… WIJKVERENIGING IN DE KIJKER

15 jaar BOTA
Vervolg van pag. 1

De Kleinste Revue van Vlaanderen

… STUDERENDE WIJK

Campus
Sint-Andries:
hogeschool is nu
KU Leuven

Zotte Rik kwam op 10 november 1854
ter wereld als een onwettig kind van
Maria Theresia Geley, beter bekend
als Mie Citroen. Nog geen twee jaar
oud, week hij met zijn moeder uit naar
Breda. Een jaar later verhuisden ze
naar de Kaasstraat 13 in Antwerpen. Zij
woonden een tijd in ’t Schipperskwartier waar zijn moeder in het huwelijks
bootje stapte met Henricus van Aken
die haar kind erkende en wettigde.
Rik, die toen tien jaar oud was, zou
voortaan Rik van Aken heten. Het huisgezin kwam zich nu voorgoed vestigen
aan de Lange Riddersstraat 1 waar Mie
Citroen met fruit leurde en later een
winkeltje zou houden. Hier ravotte
Rik op straat met de kinderen van zijn
‘kantje’. Bij het spel aan een huis in opbouw kreeg hij een klad kalk in het oog,
waardoor hij aan één oog blind werd.
Door zijn kameraadjes werd hij de
‘Schele’ of de ‘Lodderoog’ genoemd.
Alsof dit nog niet genoeg was, liep hij
tijdens een aanval van hete koorts de
straat op. Zijn gezondheidstoestand
verergerde zodanig dat hij begon ‘te
spelen’. Rik was niet krankzinnig geboren, want hij kon lezen en schrijven.
Toch kon hij sindsdien geen stiel aanleren. Vanaf dit ogenblik zou iedereen
hem leren kennen als ‘Zotte Rik’.
“Houd-a-zot, dan moette nie warreke”, herhaalde hij aan al wie het horen wou. Mie Citroen dacht daar nochtans anders over. Voor dag en dauw
vloog hij van zijn strozak af om naar de
vroegmarkt groenten en fruit te halen.
Zotte Rik was gelukkig, wanneer een
hele bende straatkinderen hem naliep, aan wie hij schriften, griffels en
prentjes kon uitdelen. Het geld hiervoor haalde hij ‘s zondags op bij vrienden en kennissen.

In december bracht het gezelschap van nachtburgemeester Vitalski een voorstelling in het coStA. Speciaal aan deze revue is dat ze lokale helden mee engageren in
de show. En ook de lokale geschiedenis aan bod laten komen. Hierboven de lokale
helden die even wereldberoemd werden in de wijk (of het al waren). (foto Hein Verdingh)

open inloop voor koffie en een babbel.
Het is de bedoeling om oudere bewoners een doel te geven, ze aan de praat
te houden en een remedie tegen eenzaamheid te zijn. Het is als een uitnodigende open woonkamer waarin bij
de geur van lekkere koffie altijd bewoners zitten om de laatste nieuwtjes uit
te wisselen. Eén keer per maand is er
een verrassingsactiviteit: stoofvlees
met frietjes, een wafelbak of zelfs
een tentoonstelling. Ines, een sociaal assistente van Woonhaven, volgt
ook alles met een warm hart. Info:
0477/134.183 (GS)
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“Elke dag gaan heel veel volwassenen
om ons heen de deur uit. Pas ’s avonds
zien we hen weer … Maar, wat doen ze
de hele dag?”
Zo begint ‘Wat grote mensen de hele
dag doen’, een heerlijk prentenboek
van de Franse illustratrice Virginie
Morgand. Het boek neemt jonge kinderen mee op een verkenningstocht
langs meer dan 100 beroepen. Voor de
hand liggende beroepen zoals de dokter en de bakker. Maar ook de visagiste,
de webredacteur en de bagage-afhandelaar komen aan bod.
Virginie Morgands prachtige kleurrijke retroprenten zitten vol leuke details die zowel kleuters als volwassenen weten te boeien.
Het boek bezoekt 14 werkplekken,
telkens voorafgegaan door een grote
prent waarop de volwassenen ‘in actie’
te zien zijn: zoek de directrice en de
wiskundeleraar in het schoolgebouw,
de architect en de metselaar op de
bouwplaats, de rector en de doctor in
de biologie in het universiteitsgebouw.
Extra leuk aan dit boek is dat het lezers spontaan uitnodigt tot het bedenken van spelletjes: zoek het beroep van
mama of papa of wie ken je die loodgieter, fotograaf of boekhandelaar is?
Maar bovenal laat het kleuters heerlijk wegdromen bij de vraag: “En wat
wil JIJ later worden?” (Sofie van ’t Stad
Leest)
Wat grote mensen de hele dag doen,
door Virginie Morgand. Uitgegeven
bij Oogappel voor Manteau/WPG 15,99
euro

Het coStA organiseert tal van
cursussen. Kijk op:
www.cosintandries.be!

Apotheek
Lescrinier
Nationalestraat 70
tel. 03/232.89.17
uit sympathie

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

Peter Volders

Net niet, net wel
Sedert 3 jaar woont René Hooyberghs
in de Hoogstraat, op amper 100 meter van de wijkgrens ... Maar vanaf z’n
schrijftafel heeft hij dagelijks (en ook
’s nachts) pal zicht op de Tunnelplaats
en de schouwen van het Sint-Juliana-gasthuis, al 40 jaar kunstgalerie De
Zwarte Panter. Hij hoort dus net niet,
maar toch ook net wel bij de wijk. Dagelijks struint hij operavoorstellingen
en tentoonstellingen af. Hij schrijft
kunstbeschouwingen, kortverhalen,
poëzie en boekrecensies. Verder is hij
met oprichter Guy Commerman ganse dagen (en nachten) in touw met de
uitgave van het 34-jarige Antwerpse literaire tijdschrift Gierik & Nieuw
Vlaams Tijdschrift (begonnen als een
gestencilde studentengrap, maar nu
3-maandelijks 100 pagina’s dik). Dage-

lijks ziet hij 2 duiven op de schouwen
van De Zwarte Panter neerstrijken. Die
2 duiven inspireerden hem tot het volgende:

Een koppel
Ben ik voyeur, nu ik dagelijks wacht
tot ze uitdagend neerstrijken, op de
schoorsteen van De Zwarte Panter
aan het trekkebekken slaan?
Ik weet niet eens: zijn ze straight of gay,
is dit overspel, pril geluk of huwelijkse routine?
Het gebeurt zo tegen vijven, vrijwel zeker
werken ze bij de post even verderop.
Tevergeefs verbijt ik het woord ‘vertederd’.
Hun naspel is volbracht, nu gaan ze eten.
Keuze zat in deze buurt: gevallen friet,
een klodder burger, gesmolten ijs.
Gevleugelde stadsratten, in de ban van de ring.

Onze wijk kent nogal wat viervoeters.
Sofie uit de Fortuinstraat opent de rubriek.
Ze is wel wat bang van aard, maar
toch gelukkig. Precies een jaar geleden
is Sofie vanuit Nederland naar Sint-Andries verhuisd. Ze had in haar jonge
leventje al heel wat meegemaakt.
Oorspronkelijk komt ze uit de hoofdstad van Bulgarije, Sofia. Helaas heeft
ze een valse start in haar leven gehad,
want ze heeft nooit een warm nestje
gekend. Waarschijnlijk heeft ze als
jonge pup gezworven en is ze niet altijd even goed behandeld. Andere honden vindt ze wel heel erg leuk. Als ze
samen met haar baasje een wandeling
naar het parkje maakt, aan de overkant
van de straat, dan is dat een hele uitdaging voor haar.
Ook al is ze nog zó bang, ze doet
geen vlieg kwaad en vele andere hondenbezitters zullen dit direct herkennen. Thuis en in de velden is ze de
gelukkigste hond van de wereld. Het is
fijn dat zoveel mensen in de buurt zo
begripvol zijn voor haar angstjes!
KOKEN OP KOT

KEN UW BUUR

Ditmaal Filip Deslee

Filip Deslee: “Toeval bestaat.”
Als bij toeval passeert Filip Deslee uit
West-Vlaanderen, werkzaam als interieurarchitect, vanuit Kortrijk eind
2000 voor zijn werk de stad Antwerpen en besluit daar zijn lunchpauze te
nemen. Hij parkeert op De Leien voor
een immobiliënkantoor waar net een
bord wordt buitengezet: lofts te koop,
aangeboden in project De IJsfabriek.
De plannen moeten nog worden uitgewerkt. Het gebouw is in deplorabele staat met dichtgetimmerde ramen.
Maar Filips interesse is gewekt.
De andere dag komt hij terug met
zijn moeder en tante. Het plan is het inrichten van een loft en die te gaan verhuren. Er zijn 4 jaar voorzien voor ontwerp en realisatie. Het ontwerp echter
wordt Filips eigen kindje en hij besluit om er zelf te gaan wonen. Vanuit
Kortrijk kan hij niet heel vaak in Antwerpen komen kijken naar de voortgang en zo kan het zijn dat Filip op 1
april 2005, een schitterende zondag,
de deur achter zich sluit in West-Vlaan-

deren en met zijn valies zijn volledig
ingerichte loft in Antwerpen betreedt.
En daar staat hij dan... Wat is Antwerpen? Waar ben ik? Wat voor een
buurt is dit?
Toen is hij maar de toerist gaan
uithangen. Naar Bureau Toerisme geweest, een toeristenbus gepakt en de
stad en de wijk gaan verkennen. Filip
heeft zich ook verdiept in de geschiedenis van de wijk.
Daaruit werd snel duidelijk dat hij
een goede locatie gekozen had: het
Zuid is in opkomst en Sint- Andries is
een groene wijk. Hij kan volmondig
zeggen: “Ik heb hier mijn thuis gevonden.”
De buurt, de buren, een perfecte
mix van sociale gemeenschappen,
dat alles loopt hier naadloos in elkaar over. Grote troeven zijn: het
groen, de connectie met het stadscentrum (via de Kloosterstraat en de
Hoogstraat in 10 minuten op de Grote Markt), de betrokkenheid van de
buurtgemeenschap op de wijk met
als schakels het coStA en de Stuurgroep Sint-Andries. Verder de grote
verscheidenheid aan buurtwinkels in
de Nationalestraat en de kleine straa
tjes rond de Sint-Andrieskerk die een
dorpsgevoel geven.
Filip vindt het spijtig dat de buurt
nog altijd bestempeld wordt als ‘De Parochie van Miserie’. Dat is het hier absoluut niet meer. Het is een open buurt
waar een dergelijk stempel onterecht
is. Als het zo is dat bepaalde miserie
onzichtbaar is, dan zou de Gazet van
Sint-Andries een belangrijke rol kunnen gaan spelen door een interactieve
opstelling. (Marijke Brouwer)

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

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

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

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

ONDERNEMEND SINT-ANDRIES

bouwspecialiteiten, renovatiematerialen

www.deBlauweHond.be

Tel. 03 260 90 70 • Fax 03 260 90 79

Lisa Goethuysen (21) is student Journalistiek aan de KU Leuven, campus
Sint-Andries. Ze komt uit Aarschot en
zit hier in Sint-Andries op kot in de Aalmoezenierstraat.

Peter Volders organiseert modeshows in
woonzorgcentra.
Is de enthousiaste en gedreven eigenaar van Volders Textiel. 85 jaar Volders Textiel omvat 3 generaties en de
zaak bevindt zich nu sinds begin december op de 3e locatie in de Nationalestraat.
Volders Textiel: 3 generaties met
alle drie een totaal verschillende werkwijze over 3 verschillende tijdsperiodes in blokken van 20/30 jaar. De
grootouders van Peter Volders hadden
nog de klassieke seniorenwinkel met
ondergoed, panty’s en schorten. De
verkoop van bovenkledij is gestart bij
de 2e generatie. De huidige specialisatie is comfortkledij voor senioren
(zowel mannen als vrouwen). Met uitzondering van schoenen, pantoffels
en mantels kan iedereen hier geheel
gekleed de winkel uit.
Het hoeft geen betoog dat een dergelijke onderneming ook een sociale
functie heeft verworven. Klanten kunnen altijd een goede babbel slaan, ook
onder vier ogen. Daarnaast legt Volders ook huisbezoeken af aan klanten
die niet mobiel zijn. Winkel aan huis:
keuzes maken, thuis passen, kopen
en de mogelijkheid voor retouches. In
woonzorgcentra worden modeshows
georganiseerd. Men kan daar ook direct kopen.
De huidige generatie senioren is
autonoom geworden. Vroeger kozen
de kinderen de kledij uit. Dat doen de
senioren nu liefst zelf. Ook ziet Peter
Volders een ontwikkeling in het soort
kledij: van gedekte tinten naar kleurrijk, van een jurkje met een gilet naar
zelfs jeans en een T-shirt.
Binnen alle geschetste ontwikkelingen is de huidige winkel een logische
stap. Geen chique boetiek, wel een
functionele en vooral toegankelijke
zaak. Bestaand cliënteel naast nieuwkomers in de wijk. De collectie is hierop aangepast. Ondergoed en nachtkleding is er voor jong en oud, net zoals de
lakens en handdoeken.
Online shoppen is nog niet aan de
orde. De meeste klanten willen zien en
voelen wat ze kopen. De nieuwe website wordt wel interactief met artikelen
op foto die men kan reserveren. Voor
de nieuwsbrief kan men zich inschrijven met je mailadres: info@volderstextiel.be. Dat is al een groot succes.
(Marijke Brouwer)

Pastasalade met yoghurtdressing
Ingrediënten (voor 2 personen): 300g
macaroni, 1 komkommer, 2 plakjes kalkoenfilet, 2 plakjes goudakaas, 1 paprika, 250g kerstomaten, 250g yoghurt,
olijfolie, peper, zout en bieslook.
Snijd de komkommer en paprika
klein. Halveer de kerstomaten. Snijd
de kalkoenfilet en de kaas in dunne
reepjes. Kook de macaroni volgens de
instructies op de verpakking. Meng
voor de yoghurtdressing 4 eetlepels
yoghurt met 1 eetlepel olijfolie. Kruid
Gouden Neuzen worden bekend
af met peper, zout en 2 eetlepels fijngegemaakt op 28 januari 2017
hakte bieslook. Meng de groentjes met
om 20 u in coStA.
de pasta, de kalkoenfilet en de kaas.
Meer info op de achterpagina.
Serveer de yoghurtdressing apart.
Favoriete radiozender: MNM
Favoriete muziekgenre: Commercieel/Drum&bass
Beste Film: ‘Remember me’ van Allen Coulter met Robert Pattinson
Knapste acteur: Channing Tatum
Lievelingsboek: ‘Millennium-trilogie’ van Stieg Larson
Sport: BBB (borst-buik-billen) en pilates
Favoriete vakantiebestemming: Madagascar (Tine Geunens)

ONDERNEMEND SINT-ANDRIES

Ismena Soly
De Kookwinkel Soly is de oudste winkel en het oudste familiebedrijf van
Antwerpen.
In 1859 is de winkel gestart op het
Kipdorp met ijzerwaren, kookmateriaal en visnetten en in 1896 verhuisd
naar de Kasteelpleinstraat. Er kwam
toen ook een slotenmakerij bij. In 1985
werd hij overgenomen door de tante
en oom van Ismena, die de winkel op
haar beurt op 1 september 1999 heeft
overgenomen als 5e generatie. Daarmee waren er ook geen mannelijke familieleden meer in de winkel. Ismena
heeft de ijzerwaren en slotenmakerij
afgestoten en de kookafdeling uitgebreid.
Grappig is dat Ismena destijds de
enige van de familie was die niets van
de winkel wilde hebben. Maar nadat ze
enige jaren in het buitenland gewoond
en gewerkt had, vond ze het in 1999
tijd om zich te settelen. Ze besloot de
winkel over te nemen. Door dit besluit
loste ze als het ware haar oom af, die
liever wilde gaan reizen.

Ismena was destijds de enige van de
familie die niets van de winkel wilde
hebben.
Aanleiding voor de verhuizing naar
de Nationalestraat 137 waren diverse
besluiten van de stad tot de heraanleg
van de Kasteelpleinstraat, waarvan de
werken 1,5 jaar kunnen gaan duren. In
de Nationalestraat zijn ook openbare
parkeerplaatsen aanwezig, trams en
bussen stoppen er en mensen lopen
te voet door deze straat. Qua cliënteel
valt op dat de mensen in Sint-Andries
meer de tijd nemen voor een praatje. In de Kasteelpleinstraat waren ze
vaak gehaaster. Toch blijven de klanten van de Kasteelpleinstraat trouw
aan Ismena.
Veranderingen door de tijd heen
zijn vooral dat de klanten mondiger
geworden zijn en dat ze vaak beter geïnformeerd en ook kritischer zijn. Service is bijzonder belangrijk. Daarom
heeft De Kookwinkel ook de duurdere
merken die een goede naservice bieden.
Over de toekomst ... De verkoop zal
deels online verlopen, maar er blijft
een publiek dat de artikelen tastbaar
wil zien. Ismena heeft een eigen webshop en ze zit ook op bol.com. De bekendheid van de winkel ontstaat nog
veel door mond-tot-mondreclame.
De Kookwinkel Soly is ook een afhaalpunt voor DPD en gaat mede daardoor mee met de tijd.
Of er een 6e generatie komt, is onzeker. “Ik vind het leuk om te zeggen
dat we de oudste zijn. Maar je moet
mee in de ontwikkelingen. Je kunt
niet blijven hangen in het verleden. Ik
heb het verleden niet alleen verdiend.
Ik heb geluk gehad dat ik de zaak kon
overnemen. Uit het verleden past nu
alleen nog maar een oude kast en de
weegschaal.”(Marijke Brouwer)

Plein Publiek
Plein Publiek (Van Craesbeeckstraat
33) heeft ondertussen haar bestaansrecht bewezen: gratis inkom (1 x per
maand met inkom). Don-, vrij- en zaterdagen zijn er dj’s vanaf 22u! Zelden
gesloten voor privé-events. Woensdagavond vanaf 21u30 live band met
gratis inkom. 2 x per maand buurtbrunch voor maar 8 euro. Reserveren
moet, want meestal volzet! via reserveren@pleinpubliek.be of bel Nadia
0486/73.61.68. Ook organiseren ze
vaak marktjes op zaterdagen of zondagen, vanaf 11 of 12u. Wil je zelf iets
organiseren? Ook dat kan. Volg Plein
Publiek op Facebook @pleinpubliek.
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Programma
Januari
Nieuwjaarsreceptie

Op locatie in Plein Publiek, van Graesbeeckstraat 33, 2000 Antwerpen
Woensdag 18 januari 2017, 20 uur, gratis

We gaan feesten op de uitmuntende
klanken van De Pandoering.

Jenne Decleir

Sacrale vertelsels uit de volksmond
(première)

Zaterdag 21 januari, 20 uur, €10 |€12 |€2

De nieuwe voorstelling van Jenne Decleir: gedragen dieren zich als mensen,
en mensen als goden. In coproductie
met coStA.

De stuurgroep Sint-Andries reikt de
‘Gouden Neuzen’ uit aan personen of
organisaties die zich hebben ingezet
voor de wijk.

Babelette- Duizendeneen (4+)
Zondag 29 januari, 15 uur, €4 |€6 |€2

Een muzikale kindervoorstelling dat
het verhaal vertelt over een zwijgzame
man vol verhalen en een babbelkous
zonder verhalen die plots oog in oog
staan.

Februari
Van woensdag 1 tot met zondag 26
februari, 10 tot 18 uur, behalve op maandag, gratis

Door middel van eglomises, schilderijen en grafiek brengt Peter Hosteaux de
wereld van ballet en theater tot leven
in sprankelende taferelen.

Club 27

De Dagen organiseert een warme boekenavond, waarbij het leesleven van
Nederlandse kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten centraal staat.

Sioen in Naakte aap

Donderdag 26 januari, 20 uur, 12|10|2 €

Een unieke avond met eveneens ruimte voor vragen en verzoeknummers.

Club 27
De DAGEN organiseert waarbij het
leesleven van een auteur of bekende
lezer centraal staat.

Bar coStA

Vrijdag 17 februari, 20 uur, €5

Livemuziek en een geweldige DJ zijn
de basisingrediënten die van Bar coStA
de ideale cocktail maken om de grauwe wintermaanden te doen vergeten.

Op stap met coStA- Doornik
Zaterdag 25 februari, 9 uur, 8 euro

Start ticketverkoop op dinsdag 24 januari om 10 uur (maximum 4 tickets
per persoon)

Sport- en cultuurweken

coStA, gratis

De eerste zaterdag van de lente is het
Seminiviering, de dag waarop geliefden dit vruchtbaarheidssymbool eren.

Manneke tap

De kolonie MT (4+)

Zondag 26 maart, 15 uur, €4 |€6 |€2

Manneke TAP is een klankrijke voorstelling met weinig woorden, voor de
hele familie.

Warme Boekenavond

Donderdag 30 maart, 20 uur, gratis

De DAGEN organiseert waarbij het leesleven van een auteur of bekende lezer
centraal staat.

Ism buurtsport, jeugddienst en district
Antwerpen

Clara Cleymans & Jo Mahieu

Maandag 27 februari tot vrijdag 3
maart, van 9 tot 16 uur, € 60 | € 18

Samen met Jo Mahieu gaat Clare Cleymans de confrontatie aan met deze
mensen en brengt ze eigenzinnige versies van hun nummers aangevuld met
anekdotes uit hun leven.

Maart

Zaterdag 4 februari, 20 uur, €10 |€12 |€2

Woensdag 25 januari, 20 uur, gratis

Vervolg van pag. 1

Zaterdag 28 januari, 20 uur, gratis (reserveren noodzakelijk, kan tot 19 januari)

Peter Hosteaux

Warme boekenavond

Pieter Vis
weet warmte
te scheppen!

Gouden Neus

Expo ‘In motion two’

Jenne Decleir

… CONCERT

Tijdens schoolvakanties zijn er in
coStA leuke sport- en cultuurweken
voor kinderen tussen 6 en 12 jaar!

10 jaar parochie van miserie

Sint- Andrieskwartier herleeft presenteert

Zondag 5 februari, 15 uur, 5 euro

10 jaar geleden verfilmde comitélid
Harry van Bokhoven het boek ‘Parochie van miserie’ van John Wilms.
Als ode aan de inmiddels overleden
cineast, vertonen we deze film nog
eens.

Warme boekenavond

Donderdag 16 februari, 20 uur, gratis

Kracht? Betonnen Jungle

Zaterdag 18 en zondag 19 maart, 20uur
en 15.30 uur, vrije bijdrage

Conflict: geweten of wet? Knielen
of rechtstaan? Een productie van
Behroez Khederli.

Seminiviering
Ism Aksie vzw

Zaterdag 25 maart, 10 uur aan het
stadhuis Grote markt, vanaf 13.30 uur in

Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50
cosintandries@stad.antwerpen.be
www.cosintandries.be

Tom Helsen © Koen Bauters

Babelette

BASTENIE

Speelautomaten
www.luckygames.be
www.bastenie.be
©
Frederic Picard

Openingsuren
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

NV

Lange Vlierstraat 11-13 • 2000 Antwerpen

Ma-Vrij: 8u30-12u & 13u-18u30
Zaterdag: 8u30-12u & 13u-18u
Zondag gesloten

en de vrede van Kerstmis zij met u in
deze zalige adventstijd” werd daarmee
voluit beaamd.
De minnaars van kerstmuziek van
eigen (rijke) bodem en eeuwenoude
Europese liederen kregen ook nieuwe creaties te horen. Diverse minder
gekende zangpareltjes werden door
tenor Renaat van Beeck en het ‘Vrouwenkoor SanseveriaPlus’ uit Duffel
o.l.v. de mezzosopraan Ann Janssens
uit Mortsel op hoog niveau gebracht.
Als mezzosopraan zong zij twee onbekende kerstliederen van Flor Peeters,
wiens 30ste sterfjaar hiermee werd
herdacht. Het koor en de samenzang
werden wisselend begeleid door Michel Asselmans aan de concertvleugel.
De bekende Nederlandse musicus
Wouter Vossen (eerste aanvoerder van
de violen van de Filharmonie Antwerpen), die inviel voor de zieke altviolist
Dirk Van Bel, speelde het overbekende
Largo (Winter) uit de Vier Jaargetijden
van Vivaldi. Tevens bracht hij van zijn
schoonvader, de Georgische componist Nodar Gabunia (1933–2000) in
Vlaanderen de eerste uitvoering van
‘Thema voor viool en piano.’ De twee
vioolminiatuurtjes Allegretto van de
zanger Pieter Vis en diens Elegie mogen vaker worden gehoord.
Wim De Wit (voorzitter van de Elza
Vis-De Clercq Stichting) herdacht in
zijn voordracht wijlen dichteres Mia
Brans-Dujardin. Mia stond als voorvrouw van de Vlaamse Beweging
mede aan de wieg van de bijna 2 decennia gehouden Advents-Kerstconcerten. Achter de schermen heeft zij
de Antwerpse Kunstvrienden tot begin van dit jaar met raad en daad nog
bijgestaan.
De bijna 35 jaar durende vriendschapsband met componist Dr. Vis
werd in 2004 muzikaal beklonken
met een van haar populairste gedichten ‘Ode aan Vlaanderen.’ Vanaf die
tijd zingt menig Vlaams koor het op
zijn zanguitvoering. Voor de pianist
Michel Asselmans was het de muzikale uitdaging om samen met de tenor
Renaat Van Beek de twee getoonzette
kerstgedichten van Brans-Dujardin op
te luisteren. Zo waren deze kleinoden
verschillende hoogtepunten van het
gebrachte kerstprogramma.
Het meest opvallende was de jongste deelnemer uit Noord-Nederland,
Lilianne, 10 jarig dochterje van het viool-echtpaar Natalia Gabunia en Wouter Vossen. Met haar helder en zuiver
sopraanstemmetje zong ze het Ave
Maria van Gounod. Na de pauze werd
haar grootste succes toch wel O mio
babbino caro (O mijn lieve vader) van
Puccini. Terecht kreeg zij, en ook de
Russisch-Nederlandse pianiste Jelena
Bazova die haar op de Steinway-vleugel subtiel begeleidde, een langdurig
applaus.
De organist Peter Possemiers bespeelde met veel toewijding het Johannesorgel, zodat iedereen uit volle borst
eeuwenoude, maar nooit vergeten
kerstliederen, waaronder Susa Nina en
Stille Nacht kon meezingen. Voor het
geliefde lied Minuit Chrétien werd het
kerstgedicht Ijzerfront van de 84-jarige dichteres Aleidis Dierick – zij was
hiervoor speciaal uit Aalst afgereisd –
door de heren De Wit en Vis op gepaste
wijze voorgedragen.
Tot slot klonk dan Cantique Noël,
populair geworden in de Nederlandse
vertaling van de West-Vlaamse priester-dichter Guido Gezelle. Het publiek
had muisstil genoten, maar op het einde klonk dan toch het welverdiende
luide applaus. Bloemen waren door
bloemist Vervoort uit Lier beschikbaar
gesteld en werden aan alle medewerkers overhandigd. De warme chocolademelk en de Glühwein vonden
gretig aftrek bij het publiek en werden
welwillend door enkele dames van de
Sint-Andriesparochie opgediend.
Terecht behoorden het weekblad
’t Pallieterke en het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds tot de milde ondersteuners van dit hoogstaand kerstgebeuren.
Het is voor velen weer uitkijken
naar volgend jaar.
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Dag van de Sociale Huurder
Zotte Rik
10 december 2014: Beste dagboek,
nu heb ik iets zots meegemaakt! Ons
moeder, je weet wel, Mie Citroen, en ik
werden uitgenodigd om de presentatie
van de ‘Dag van de Sociale Huurder’
aan elkaar te breien.
Onze taak was zeer verantwoordelijk: we moesten de mensen groeten
aan de ingang en ze naar de vestiaire
doorverwijzen. Den Heino heeft heel
de namiddag op de jassen gepast. Nadat iedereen was gedrenkt in koffie
met gebak en ik eens goed uit mijn
krammen was geschoten, gingen we
naar de grote zaal voor de bijeenkomst.
Op het podium wachtte een zekere Mat
ons op. Dat zag er wel een geleerd type
uit, verward-professor-kapsel inclusief. Begon die direct te zeggen dat we
op een congres waren beland. Ik weet
begot niet waar die man het over had:
het was gewoon een plezante middag
met vertier en heel interessante info.
We begonnen de middag met de
5 geboden van een leefbare wijk. Zo
moest iedereen beloven elkaar te
groeten en te helpen. Tevens gaan we
verder werken aan de netheid van de
wijken en moeten we eerbied hebben
voor fauna en flora. En natuurlijk gaan
we elkaar liefhebben en respecteren.
Amai dagboek, dat laatste wordt een
harde dobber voor ons ma en ne kik!
Vanmiddag zaten we elkaar soms wel
flink in de haren. Maar dat wil niets
zeggen, want ‘k zing ons ma iel gere!
‘Straatlawaait’ zorgde voor fantastische liedjes en op het einde konden
we nog eens plezant samen zingen.
Allemaal Antwerpse liedjes uit mijn
jeugd: “Oep de groete mart, ge wet wel
wie doar piept!”
Nu, van al dat zingen vielen sommigen wel in slaap. Maar daar had Pash,
Platform Antwerpse Sociale Huurder,
de organisator van deze middag, wel

een oplossing voor. Telkens als we bijna begonnen weg te doezelen, werden
er interessante gesprekjes gehouden.
Zo kwam men vertellen wat de leden
van Pash hadden geleerd tijdens bezoekjes aan andere huurdersverenigingen. Wist je bijvoorbeeld dat in
Glasgow een sociale woning maximaal
30 dagen leeg staat, terwijl dat in Antwerpen maanden kan duren? Tevens
staan er elke maand in Brussel ongeveer 3% van de sociale woningen leeg,
terwijl het in Antwerpen 15% is. Waarom doet men daar niets aan? Tenslotte kwam Bleiten aan de beurt. In deze
Oostenrijkse stad woont 60% van de
bewoners in een gesubsidieerde woning. Zelfs nu de sossen hun matten
hebben moeten oprollen, blijft het huidige bestuur daar investeren in woningen die gehuurd kunnen worden.
Ook werd nog eens aangetoond
hoe belangrijk het is om betalingsachterstallen zo snel mogelijk aan te pakken. Ik viel bijna van mijn stoel, toen
een dame vertelde dat een achterstal
van 7 euro soms oploopt tot meer dan
1000 euro! Door allerlei kosten kan die
7 euro oplopen tot een bedrag dat groter is dan menig mens zijn maandinkomen!
Tenslotte werd nogmaals onderlijnd dat je moet opletten met het waterverbruik. Die rekening, en ook die
voor gaz en elentrik, kunnen hoog
oplopen. Da madammeke van de Energiecel van OCMW Antwerpen, de dienst
die bekijkt hoe mensen betalingsproblemen van hun energiefactuur kunnen aanpakken, was trouwens geen
misse. Ik heb direct haar telefoonnummer gevraagd: 03 298 13 40.
De denderende namiddag werd afgesloten met een receptie. Ik doe mijn
klak af voor allen die dit alles zo prachtig in elkaar hebben gebokst.
Tot morgen, dagboek, slaap zacht!

WERFNIEUWS

Geplande straatwerken
werf

nutswerken

start heraanleg

Geuzenstraat,
De Vrièrestraat,
Marnixplaats

reeds gebeurd

tweede helft janu- volgorde:
ari (gefaseerd)
Geuzenstraat,
De Vrièrestraat,
Marnixplaats

Steenhouwersvest, Muntstraat,
Korte Ridderstraat, Oever

lopende

30 januari (veel
fases)

Sint-Andriesstraat ja, timing nog
onduidelijk

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

extra?

volgorde: Muntstraat, Korte
Riddersstraat,
Steenhouwersvest (in 4 fases),
Oever

tegen de zomer

03 293 58 94
www.watte.be

Jeugdherberg Pulcinella ontvangt internationaal
milieulabel Groene Sleutel
Jeugdherberg Pulcinella uit Antwerpen (162 bedden, vergaderzalen, een
bar en een loungegedeelte) heeft op
13 december 2016 in het Crowne Plaza Hotel in Brugge een Groene Sleutel
ontvangen. Het internationale label is
een erkenning voor de extra inspanningen die ondernemingen leveren om
bijvoorbeeld water en energie te sparen en wordt jaarlijks uitgereikt. Het is
intussen het grootste milieukeurmerk
voor toeristische accommodaties.
Jeugdherberg Pulcinella is een moderne jeugdherberg, gelegen in de historische binnenstad van Antwerpen,
Bogaardeplein 1. Sinds 2013 beschikt

zij reeds over het milieulabel Groene
Sleutel en elk jaar blijft zij inspanningen leveren om dit label opnieuw te
verdienen.
Buiten enkele structurele energiezuinige eigenschappen van het
gebouw (o.a. een zonneboiler, het gebruik van regenwater voor de gemeenschappelijke toiletten …) doen ze een
aantal kleine ‘groene’ inspanningen
(o.a. donderdag veggiedag, het aanbieden van kraantjeswater, de plaatsing
van een bijenhotel, het gebruik van
ecologische schoonmaakproducten…)
en hier willen ze dan ook blijvend werk
van maken.

MUZIEK

AMSA: muziekles à la carte
Vervolg van pag. 1
De 2 passies van Josephine De Flamand? Haar inzet als muzieklerares
voor de Alternatieve Muziekschool
Sint-Andries én het coStA. AMSA werd
gesticht in 2004 door Guy Mannaerts,
maar na diens overlijden in 2014 werd
hij na een spoedvergadering meteen
opgevolgd door de huidige voorzitter, Erwin Van den Brande. Die wordt
bijgestaan door Eva Van Robbroeck,
Dave Bernaerts en Peter Distelmans.
Josephine volgde conservatorium en
maakte nadien een switch naar maatschappelijk assistent.
In de AMSA is ze in het coStA nu
reeds 4 jaar op een zeer speciale manier bezig met muziekonderricht
(saxofoon en notenleer). Ze laat mensen middels muziek op een laagdrempelige manier deelgenoot worden in
de vreugde van het musiceren. De taak
van een sociaal assistent is dikwijls
mensen te ondersteunen. Josphine tilt
mensen op naar hogere sferen. Dat is
haar passie.
AMSA is ook geen gewone muziekschool. De school is zeer goedkoop,
maakt geen onderscheid naar voorop-

leiding en geeft muziekonderricht à la
carte. Naadloos worden de cursisten
ingeschoven voor notenleer, koper,
sax en klarinet of percussie. Gitaar
zelfs zonder vooropleiding. Er bestaan
ook geen leeftijdscategorieën, waardoor ouders, zelfs grootouders, vrienden en buren die kinderen hebben
gebracht, in de cafetaria niet het einde
van de les afwachten. Nee, ze worden
gewoon mee in de cursus ingeschoven. Vandaar: de jongste 7, de oudste
71. De drempel naar het klassieke muziekonderwijs is hier gewoon onderuitgehaald. Muziek heelt alle wonden.
Maar het gevoel zelf een melodie of
een ritme uit een instrument te toveren is een totaal ander beleven. Zoals
een studente het verwoordt: “Sinds ik
een instrument kan bespelen, loop ik
thuis neuriënd en zingend rond en ik
voel me vrolijk worden.”
Gestart als een project voor talent
ontwikkeling bloeit de AMSA, als een
uniek project in Vlaanderen, als nooit
tevoren. Dankzij het originele concept
en het enthousiasme van de 87 leerlingen en 7 lesgevers. Lesgevers? Pardon,
vreugde-delers is een beter woord!
Info: 0477/25.44.62 (Guido Sanders)

Gitaarles bij AMSA met van links naar rechts: Ronny Metdepenningen (“Ik word de
2e Jimi Hendrix.” met knipoog), Rik Vandersmissen, Jan Naulaerts, Victor Cloots
(enkel gekend als ‘de Vic’), lesgever Yip Fola (Muziek ontspant en houdt je creatief )
en Vatan Mehdi.

CAMPUSNIEUWS

Fakbar KU Leuven
wordt polyvalente
ruimte
Vanaf dit academiejaar werd het beheer van de Fakbar (in de kelder van
het campusgebouw Sint-Andriesstraat 2) overgenomen door de dienst
Studentenvoorzieningen van de KU
Leuven in Antwerpen. Er zijn geen
vaste openingsdagen meer. In plaats
daarvan kunnen studentengroepen
en proffen de ruimte gebruiken om de
samenhorigheid tussen studenten van
de Antwerpse KU Leuven campussen
te vergroten. Op sommige activiteiten
zijn ook bewoners welkom. Ze zullen
niet langer dan tot middernacht duren.
Activiteiten tot 3u zijn een uitzondering en de verenigingen zijn ertoe verplicht om de wijk hiervan op de hoogte
te stellen. In geval van overlast: 0492
15 18 73. Volgende activiteiten voor
dit academiejaar: 2 maal per jaar een
‘Proffentap’. Proffen staan achter de
tapkast. 4 maal per jaar een TD en een
karaokeavond.
Tijdens andere activiteiten zijn ook
bewoners van de wijk welkom: elke 2e
donderdag van de maand is er ‘Improcomedy’, verzorgd door The Lunatics.
5 maal per jaar zijn er Taaltafels.
Aan elke tafel wordt uitsluitend een
andere taal gesproken (Engels, Frans,
Arabisch, Spaans, Russisch). Ideaal om
je vreemde taal bij te spijkeren (enkel
voor studenten).
Elke maand is er een ‘Gebarencafé’
waar studenten uitsluitend in gebarentaal spreken. ‘Vlaamse Gebarentaal’ wordt trouwens in de campus gedoceerd als een volwaardige richting
(net als Frans, Engels …), uniek voor
Vlaanderen. Enige basiskennis is wel
verreist. Meer info: 03/201.18.19
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GOUDE NEUS

Bekendmaking
Gouden neuzen
Zaterdag 28 januari om 20u. in coStA
bekendmaking winnaars de Gouden
Neuzen met nadien zoete receptie (gratis kaarten verkrijgbaar bij coStA). Muzikale noot: The Bunch. Deuren: 20u.
Info: nico.volckeryck@telenet.be of
0496/25.97.45
Vooraf om 18u is er een buurtmaaltijd (15 € per persoon – inschrijven bij
coSta voor 19 januari).

De genomineerden
PERSONEN
Ditmar Groffen zet zich in voor jeugd
en ouderen. Maakt steeds tijd voor een
praatje. Is een heel actieve kracht bij
meerdere lokale verenigingen (toneel,
jeugdverenigingen, voorzitter van de
districtsjeugdraad …) Hij bekleedt een
onmiskenbare voorbeeldfunctie in
onze wijk.
Rudi Mannaerts, pastoor St.-Andries,
zet zich op bijzondere wijze in voor
zijn parochie (sociaal) en voor de kerk
(verfraaiing). Hij is onder meer de
initiatiefnemer van een zeer interessante en doorlopende tentoonstelling
in de museumruimte van de kerk. De
pastoor is ook ver buiten St.-Andries
bekend voor zijn uitzonderlijk redenaarstalent en zijn misvieringen in het
Aantwaarps.
Peter Borghraef is een heel sociaal geëngageerde persoon. Hij is een harde
werker achter de schermen. Tevens
staat hij steeds klaar om hulp te verlenen. Hij is genesteld in de wijk samen
met zijn gezin.
WIJKVERENIGINGEN
AMSA, de Alternatieve Muziekschool
St.-Andries, geeft gratis muziekles
aan iedereen vanaf 8 jaar. Ze doet dit
op een speelse en niet-schoolse manier. Ook familie en vrienden van de
leerlingen mogen komen kijken of zelf
komen meedoen. De lessen omvatten
notenleer-, gitaar-, koper-, sax- en percussie-lessen die doorgaan in coStA. Er
is een zeer lage instapdrempel.
Wijk4love. De wijkbewoners organiseren zich opnieuw, ze laten zien waar
hun wijk voor staat! Dit resulteerde in
een ongedwongen feest op de St.-Andriesplaats afgelopen zomer. Een aanzet voor de Jan zonder Vrees-spelen
van weleer?
Plein Publique. Dit initiatief op het binnenplein van de Fierensblok brengt
veel mensen samen. Zo is de burenbrunch een enorme hit. Een mix van
de buurt komt langs (jong/oud uit alle
sociale lagen).
AMBTENAREN EN POLITICI
Buurttoezicht: de ‘mauve toezichters’.
De toezichters hebben een warm hart
voor de buurt. Geen verzoek is hen te
veel, ze engageren zich en volgen de
onderwerpen goed op. Ze hebben een
zeer goede binding met de bewoners.
Tom van den Borne. Deze districtschepen ondersteunde en bewerkstelligde
de vergroening van onze wijk. Tevens
is zijn steun en bijdrage tot de stadstuinen (een must voor elke zichzelf respecterende stad) niet te onderschatten.
Burgerbegroting. De inwoners van het
district Antwerpen kunnen voor het
tweede jaar op rij beslissen over hoe
een miljoen euro ofwel een tiende van
het totale begrotingsbudget voor 2016
het best gespendeerd wordt. Vorig jaar
hebben ongeveer 400 Antwerpenaren
deelgenomen aan die burgerbegroting. Toen werd beslist om meer in te
zetten op fietsvriendelijke straten en
op projecten die ervoor zorgen dat
mensen, vooral ouderen, langer kunnen thuis wonen.

