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

Pesten gebeurt niet alleen bij kinderen,

maar helaas ook onder buren!
Vier stippen
Onze buurtbewoner Sven heeft in
de aanloop naar de week tegen pesten van 18 tot 25 februari zoveel mogelijk stippen proberen te zetten.
Weet jij waar die vier stippen voor
staan? Elke stip heeft een betekenis
en is gelinkt aan een engagement.
Ze geven onze kinderen en dus ook
de volwassenen een houvast in hoe
met pesten om te gaan. Maar ook
het woord ‘stip’ zelf kreeg een mobiliserende betekenis, want samen
vormen de 4 letters een duidelijk
engagement: STIP = Samen Tegen
Iemand Pesten.

Radio 2-presentator Sven Pichal,
is de actie dus voor het eerst ver- De 4 engagementen
breed. “De kinderen hebben jaren
een inwoner van onze wijk, was
1. Ik vind pesten niet
lang het goede voorbeeld gegeven
dit jaar boegbeeld van de STIP
oké en zal er nooit aan
en goede resultaten beIT-campagne, samen met zangemeedoen.
haald, maar als we echt
res Camile (bekend van Like M),
2. Ik praat erover, als
Gloria Monserez (Ketnet) en Wanne willen dat pesten stopt,
pesten mij bang of
dan moeten we de krachSynnaeve (MNM). “We hebben
verdrietig maakt.
ten bundelen om ook de
de campagne nu ook met Radio 2
3. Ik sluit niemand uit:
volwassenen te engageen MNM uitgedragen, omdat we
voor mij hoort iederren,” zegt Sven daarover.
niet alleen willen opkomen tegen
Pesten komt niet enkel
een erbij.
pesten onder kinderen, maar ook
voor bij kinderen, maar
4. Ik zal altijd proberen
onder volwassenen.”
helaas ook bij volwasseop te komen voor
iemand die gepest
Tot vorig jaar organiseerde Ketnet nen, organisaties, sportwordt.
een antipestcampagne, maar dit jaar clubs of onder buren.

Sint-Andries in de ban van chocolade

Inis, initiatiefneemster Tugba en Celeste van Chocotale in de Nationalestraat.

Chocolade is blijkbaar hot in onze
wijk. Bij chocoladecafé Günther
Watté in de Steenhouwersvest kan
je al jaren terecht voor heerlijke
koffie en allerlei soorten chocolade uit eigen atelier. In de Korte
Vlierstraat organiseert stadsgids
Carolien Krijnen van Chocalicious
workshops voor bedrijven en particulieren. Tijdens de lockdowns
ontwierp ze DIY-dozen om thuis

Deze Gazet kwam tot stand
met de steun van:

met vrienden, familie en kinderen
chocoladekunstwerkjes te maken
en die zijn nog steeds erg populair.

Tot de vriendelijke verkoopsters
je met enthousiasme wegwijs maken, zoals bv. in de chocotale bombs
met hun unieke smaakexplosie. Alles wordt ter plaatse gemaakt in de
strawberry bar. Er zijn thematische
creaties voor babyborrels, verjaardagen en bruiloften of op aanvraag. Je
vindt er ook zelfgemaakte drankjes
en confituren van luxefruit zonder
kleur- of bewaarmiddelen.
De rose iced latte, koffie met romantische rozenblaadjessmaak, is ongetwijfeld een topper. Je kan
de combinaties niet
bedenken of ze zijn er.
Alles oogt er zoet en lieflijk, een prinses waardig. Een bezoek aan de
winkel is als een therapie waar je vrolijk van
wordt. En … als origineel cadeautje zal je er
zeker mee scoren! (GS)

Dit zijn de tips …
Probeer het eerst zelf!
Probeer een gesprek te starten met
je buur. Een goed gesprek kan vaak
ergernissen oplossen. Wacht niet
te lang om met je buur te praten. Je
kan makkelijker een kleine ergernis
bespreken dan verschillende ergernissen die zich hebben opgestapeld.
Praat niet met je buur, als je zelf nog
boos bent. Wacht tot je vindt dat je
rustig met haar of hem kan praten.
Bereid het gesprek voor!
Wat wil je juist met je buur bespreken? Begin je zinnen steeds met ‘ik’
in plaats van ‘jij’. Bijvoorbeeld: “Ik

Enkele cijfers

• 1/6 van de Vlaamse kinderen
wordt gepest tijdens hun jeugd
(16,5 %).
• 1/14 is het slachtoffer van cyberpesten (8 %).
• 1/4 van de gepeste leerlingen
vertelt niemand dat ze gepest
worden.
• 6,4% van de werknemers ervaart wekelijks minstens twee
pestgedragingen.
(afkomstig van het Netwerk Kies
Kleur tegen Pesten en IDEWE)
kan moeilijk slapen, als jij ‘s avonds
zoveel lawaai maakt.” Zeg het als
iets je stoort. Bespreek wat je buur
kan doen om het voor jou aangenamer te maken én wat jij kan doen.
Meer tips staan op de website van
de stad Antwerpen. Als het niet lukt
om pestgedrag op te lossen, neem
dan contact op met de dienst Burenbemiddeling via eloket.antwerpen.
be of het tel. 03 338 65 73.

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

En nu is er ook nog de winkel
Chocotale (vertaald als ‘chocoladesprookje’ maar op Facebook en
Instagram ‘Chocotaleofficial’) in de
Nationalestraat 86 tussen Panos en
Van Hecke. Het is de eerste chocoladeaardbeienbar van België en … ze
bevindt zich in Sint-Andries.
Therapie waar je vrolijk van wordt
De kleur roze waait je langs alle
kanten toe en je waant je in een
sprookjeswereld. Kunstige lekkernijen – luxefruit, aardbeien, vijgen,
passievruchten en bananen gedipt
in allerlei soorten chocolade – in alle
kleuren en vormen met pareltjes en
glitters benemen je even de adem.

En wij als buren?
Opkomen tegen pesten is overal
van belang, dus ook als het gebeurt
onder buren in onze wijk. Op de
website van onze stad vind je al een
aantal belangrijke tips om conflicten
tussen buren op te lossen en niet te
laten verrotten tot het te laat is. Er is
ook de dienst Burenbemiddeling die
je om hulp kan vragen.

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

Tel. 03 260 90 70
Fax 03 260 90 79
info@dBH.be

www.deBlauweHond.be

in Hoboken
Boombekelaan 1
KMO-zone Polderstad
2660 Hoboken-Antwerpen
machines, ijzerwaren, gereedschappen
verf & decoratie 2
bouwspecialiteiten, renovatiematerialen
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EDITO
Nadat we twee jaar verlamd hebben moeten binnen zitten, hebben
we futloos, verstijfd en zonder
energie aan den lijve ondervonden
wat een gemis aan sociaal leven en
de nabijheid van mensen betekent.
We moeten onszelf a.h.w. opnieuw
bij mekaar rapen om initiatieven
op te starten.
Laten we hopen dat het district beseft dat financiële steun noodzakelijk zal zijn om de materiële kosten
daarvan te kunnen betalen. Tenslotte zijn er relanceplannen voor alles
en nog wat. Wel, ook zo’n plan voor
de sociale cohesie dringt zich op!
Maar niemand beter dan de bewoners zelf weten wat er nodig is om
het leven weer op gang te krijgen.
Het zijn die mensen die de wijk leefbaar houden, ja, zelfs maken.
Als slecht voorbeeld denk ik aan
het infomoment dat door het district
werd georganiseerd op het Bogaardeplein. Boven de hoofden van zowel het district zelf (uit goede bron
vernomen!), de Stuurgroep Sint-Andries als de bewoners rond het plein
werden de plannen, die duidelijk in
mekaar werden geknutseld vanachter een bureau, ons botweg onder de
neus geduwd. Nochtans zijn degenen die het plein regelmatig gebruiDe 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. 115 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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ken om er petanque te spelen, om er
een martiale sport te beoefenen, om
er hun kinderen te laten ravotten of
om er gewoon op een bankje te zitten, de echte ervaringsdeskundigen
die weten wat de sociale functies ervan zijn en hoe je er de hittestress
kunt verminderen. Meer bomen die een verfrissende
schaduw werpen op de
banken en het plein tijdens de hittegolven, en
een verzorgde, waterdoorlatende petanquebaan kunnen daar al heel
veel toe bijdragen. Heel erg
spijtig dat het recht op inspraak
door de wijk en de bewoners rond
het plein zo flagrant werd genegeerd.
Hartverwarmende initiatieven
Maar er zijn ook hartverwarmende
initiatieven. Het coStA heeft zich
kronkelend en in bochten wringend
opnieuw uitgevonden door toch nog
activiteiten te ontplooien.
Op 4 juni a.s. organiseert het cultureel centrum een spektakel in de
straten dat je nu al in je agenda moet
noteren. Een goed voorbeeld van
persoonlijk engagement is Luc Hazenbosch die op eigen houtje maaltijden rondbrengt (zie verder in dit
nummer).
Ik mag ook Christiaan Codenie
en Greta Bollen niet vergeten, die
zich permanent inzetten voor BOTA,
waar senioren wekelijks vrienden
kunnen ontmoeten om niet te vereenzamen. En Sylvia Van Lint doet
een warme oproep aan alle gangmakers van goede wil die, los van welke organisatie ook, zich individueel willen inzetten voor een groots
wijkfeest dat in augustus zal plaatsvinden.
Potentieel van onze wijk
Een nieuwe lente brengt een nieuw
geluid. Jonge, enthousiaste ondernemers hebben al voor een nieuw

De Neus

Ren de straat op!

geluid gezorgd, zoals Chocotale in
de Nationalestraat 86 en de nieuwe
bakker Broodatelier in de Nationalestraat 147. Zij hebben het potentieel van onze wijk gezien en krikken
het niveau nog een trede hoger door
hun energieke creativiteit.
Zelf doen
Ik moet ook even stilstaan bij het
overlijden van Pierre Van den
Bergh, de stuwende kracht
achter de heemkundige
kring Sint-Andrieskwartier Herleeft. We herinneren ons Pierre als een
vriendelijk man, met
veel aandacht voor anderen, soms een beetje
vormelijk, maar altijd met
die pretoogjes, genietend van
andermans verhalen.
Dankzij de vele monumenten die
door zijn betrokkenheid in de heemkundige kring, onze wijk sieren,
zal hij nooit uit het straatbeeld verdwijnen. We denken hierbij aan de
gedenksteen Trijntje Cornelis op de
Theodoor Van Rijswijckplaats, het
glasraam van Trijntje in het coStA en
het beeld van De Neus op het plein
dat geen naam draagt, maar dat wij,
Sint-Andriezenaren, halsstarrig het
Neuzenplein blijven noemen. Er
voorbij stappend zullen we steeds
aan Pierre denken.
En telkens de reus Zotte Rik z’n
goedkeurend oog op wijkfeesten
allerhande zal laten vallen, zullen
we onvermijdelijk terugdenken aan
de man die al z’n vrije tijd heeft besteed aan het bewaren en doorvertellen van de geschiedenis van onze
wijk die hij in z’n hart droeg. In onze
herinnering is Pierre zelf een monument geworden en een groot voorbeeld van iemand wiens vrijwillige,
persoonlijke inzet een onuitwisbare
stempel op onze wijk heeft gedrukt.
Iedereen die wat tijd over heeft,
kan iets betekenen voor Sint-Andries. En vergeet niet: geven is krijgen. Ren de straat op! Er is genoeg
dat we zelf kunnen doen …
(Nico Volckeryck,
voorzitter Stuurgroep Sint-Andries)

Een rugzak vol geheimen
en mooie herinneringen
Nadat Ann Cuyvers 27 jaar het seksleven in onze wijk en ver daarbuiten
kwalitatief heeft opgekrikt, is ze gestopt met haar winkel De Erotische
Verbeelding in de Kloosterstraat,
vlak naast Dansing Chocola. Ze vertrekt met een rugzak vol geheimen
en mooie herinneringen.
ANN Vele klanten, ook 60-plussers uit
de buurt, draag ik mee in m’n hart,
vanwege hun reacties: “We gaan je
missen, je hebt m’n huwelijk gered, je
hebt me geleerd om zelfliefde te vieren,
er iets moois van te maken om zelfvertrouwen en zelfkennis te krijgen.”

© PAUL STRUYF

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		

lengte

18-19/04/2022

Spirit of Discovery		

236m

aankomst
13.00 u.

vertrek
15.00 u.

26/04/2022

Le Champlain		

131m

07.00 u.

14.00 u.

27-28/04/2022

Europa 2		

225m

17.30 u.

17.00 u.

29/04/2022

Deutschland		

175m

13.00 u.

21.00 u.

03>04/05/2022 AIDAaura		

203 m

10.00 u.

20.00 u.

15/05/2022

Le Boréal		

142 m

07.00 u.

14.00 u.

05/06/2022

Europa		

199 m

08.00 u.

17.00 u.

12/06/2022

National Geographic Explorer

112 m

08.00 u.

22.00 u.

Sea Cloud Spirit		

138 m

08.00 u.

13.30 u.

Seabourn Ovation		

211 m

08.00 u.

23.00 u.

De webshop www.erotischeverbeel14/06/2022
ding.be met haar drie zelf geschre27/06/2022
ven boeken blijft bestaan. (GS)
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Sint-Andrieskwartier Herleeft!

Heemkundige kring zoekt vrijwilligers voor heropstart
voor de zomer hiervoor een handig
te raadplegen website te kunnen
opstarten.

Hein Verdingh en Gaby Guldix voor de archiefkast in de kelders van het coStA
waar ook nog tal van andere voorwerpen, zoals brochures, boeken en reusachtige koppen in papier-maché, een veilig onderkomen hebben gevonden.

De heemkundige kring Sint-Andrieskwartier Herleeft, die midden
de jaren 70 van de vorige eeuw is
ontstaan, hield op 18 februari 2020,
dus nu meer dan twee jaar geleden, zijn laatste vergadering. Als
een donderslag bij heldere hemel
kwam dan in datzelfde jaar, op 8
augustus, het overlijdensbericht
van voorzitster Martha. Vanaf het
eerste uur was zij, samen met haar
echtgenoot Pierre Van den Bergh,
betrokken bij de vereniging.
Collectie traditionele kledij
Toen Guido Smulders na meer dan
20 jaar actieve dienst het voorzitterschap doorgaf aan een jongere
generatie, was het Martha (Martje)
die deze verantwoordelijkheid op
zich nam. Daarnaast was zij ook verantwoordelijk voor de kledingbank.
Deze verzameling, opgestart om de
deelnemers aan de folklorestoeten
te voorzien van traditionele kledij,
was in de loop der jaren uitgegroeid
tot een immense collectie. Het huis
van Martha en Pierre werd de opslagplaats voor deze bonte verzameling kleren en attributen.
Goedlachse pretoogjes
Einde 2020, na het overlijden van z’n
vrouw, verhuisde weduwnaar Pierre wegens gezondheidsproblemen
vanuit de Korte Vlierstraat naar het
RVT De Gulden Lelie in de Schoytestraat. Dit jaar is hij in februari
in het ziekenhuis Sint-Augustinus
overleden. Spijtig dat hij niet meer
kan betrokken worden bij de heropstart van zijn geliefde vereniging.
Een groot gemis voor de wijk!
De laatste jaren stapten ze samen, hij op krukken, door de wijk
om het tijdschrift van de vereniging
bij de abonnees te bussen. Af en
toe moesten ze even rusten op een
bank. Wanneer ik hem met Martje
tegenkwam op hun ronde, nam ik de
verst afgelegen adressen voor mijn
rekening.
Met zijn goedlachse pretoogjes
wist hij iedereen te charmeren. Hij
was al die tijd de archivaris van de
vereniging. Hij was ook de vraagbaak voor iedereen die op zoek was
naar informatie betreffende de Parochie van Miserie. Hij alleen wist
wat er zich allemaal in het archief
bevond en kon de verhalen op een
smakelijke maar historisch correcte
manier vertellen. Hij bepaalde de
inhoud van de thematentoonstellingen in de gang van het coStA en bij
BOTA. Na zijn overlijden bleven enkel nog Hein Verdingh, Gaby Guldix
en Maria Van Kerkhove achter met
de grote verantwoordelijkheid voor
de vereniging.
Verzamelingen veilig gesteld
Het huis van Martha en Pierre, waar
alles werd bewaard, is ondertussen
verkocht. Gelukkig hebben Hein,

Gaby en Maria dankzij de goede samenwerking met de erfgenamen de
verzameling van de vereniging grotendeels kunnen veilig stellen en is
deze niet in de container beland.
Vijf gevulde kamers
De actieve leden moesten op zoek
naar een onderdak voor het archief
en de kledingbank. Vijf kamers
moesten op drie maanden tijd worden leeggemaakt. Drie zolderkamers
waren tot aan de nok volgestouwd
met kleren voor mannen, vrouwen
en kinderen, schoenen, klompen,
sjaals, hoeden, petten, toneelattributen, spandoeken, manden, waskuipen, 13 reusachtige koppen in
papier-maché … Er kwam geen einde aan.
Een vierde zolderkamer bevatte
een deel van het archief:
documenten,
films,
dia’s, archieven van lokale verenigingen uit
de wijk, foto’s, foto’s en
nog eens foto’s …
In een vijfde kamer
was de bibliotheek ondergebracht. Er moest
nu dringend een ruimte
worden gezocht om dit
alles veilig in te kunnen
opbergen.
Kelders
van het coStA
Dankzij
het
coStA
kwam er licht aan het
einde van de tunnel.
Men kreeg de toelating
om een aantal kelders
van het centrum als
tijdelijke opvang te gebruiken, droge kelders
die mits een grondige
schoonmaak bruikbaar
waren. Eindelijk kon
de verhuis beginnen,
mede door de vele handen en de spierkracht van bereidwillige Sint-Andriezenaren. Maar
toen werd Maria, het derde nog actieve lid, zelf geconfronteerd met
ernstige gezondheidsproblemen.
FelixArchief
Na een serieuze zoektocht kon men
ook in het FelixArchief op de Oude
leeuwenrui terecht met de unieke
stukken uit de verzameling. Het archief van schrijver Jack Verstappen
zit ondertussen in het Letterenhuis.
De meters documenten, krantenartikels, boeken en foto’s moeten nu
gecontroleerd en geïnventariseerd
worden. Het is de bedoeling om alles nadien te digitaliseren en te ontsluiten, zodat het archief toegankelijk zal worden voor iedereen die
interesse heeft in de geschiedenis
en de folklore van de wijk. Maar het
digitaliseren en indexeren wordt
een hele klus waarbij hulp meer
dan welkom zal zijn. Men hoopt nog

Alle inbreng is welkom
Ook financiële steun blijft welkom.
Men wil de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift voortzetten,
maar de jongste twee jaar is geen
abonnementsgeld meer geïnd. Het
opzetten van de website brengt
eveneens bijkomende kosten met
zich mee. Langs deze weg vraagt
men geïnteresseerden en sympathisanten die hun wijk en de vereniging genegen zijn, naar eigen
vermogen financiële steun te verlenen op het rekeningnummer BE14
7895 6624 4083 van Sint-Andrieskwartier Herleeft. De vereniging
zoekt bovendien medewerkers met
interesse voor historiek en folklore
om door te starten met de nieuwsbrieven, om de website op te zetten,
rondleidingen te organiseren enz.
Deze opsomming is dus echt niet
beperkend: alle inbreng is welkom.
Alle mensen met een gezonde belangstelling, mensen met initiatief,
mensen met creatieve ideeën, kortom, mensen met GOESTING, laat van
jullie horen! (GS)

Laat iets van je horen
sah@sint-andries.com
Gabie Guldix, Pompstraat 13,
2000 Antwerpen, 0474 33 15 72
Hein Verdingh, Kloosterstraat 67,
2000 Antwerpen, 0477 31 15 54

Warme William op het Heldenplein
Warme William zit op een bankje
op het Heldenplein aan het kruispunt van de Prekersstraat en Van
Craesbeeckstraat met de uitnodiging: ‘Zit je met iets? Praat erover!’
Warme William luistert…
Warme William is de mascotte van
het Fonds GavoorGeluk en wil jongeren tot 24 jaar stimuleren om te
praten over emoties, kwetsbaarheid
en problemen, veroorzaakt door de
coronatoestanden van de afgelopen
twee jaar.
Uit een onderzoek blijkt dat de
helft van de jongeren zich de afgelopen twee weken niet goed in zijn
vel voelde. Zeker als je je eenzaam,
angstig of verdrietig voelt, is het
moeilijk om hierover te praten. Praten helpt nochtans om je weer beter

te voelen, maar dat kan je pas, als je
het gevoel krijgt dat je je kwetsbaar
kan en mag opstellen, als je je veilig
voelt bij je gesprekspartner.
Vele plekken
Warme William wil jongeren er bewust van maken dat het belangrijk is
om geen rem of schaamte te voelen
om hierover open te zijn. Problemen
onder mekaar uiten en delen kan al
helpen. Hij maakt je er ook bewust
van dat er heel wat plekken zijn waar
je ook met professionelen over je
problemen kan praten. In onze wijk
is dat Habbekrats, Prekersstraat 14,
dat zelfs een speciale spreek- en luisterruimte, een OVERKOPhuis, heeft
ingericht, waar je onaangekondigd
kan binnenlopen en waar een luisterend oor op je wacht. (GS)

VAN ’T STRAAT GEPLUKT
Maria Blokzijl (37) gebruikt
muziek als medicijn
Ook voor Maria Blokzijl, stadsambtenaar
bij de burgerlijke stand en zot van andijvie, was na twee jaar het licht aan het
einde van de tunnel een verlossing: “Opnieuw meer vrienden zien, gaan dansen
en reizen naar Spanje en Ierland.”
Maar de onverwachtse dood van haar
13-jarige hond Sigmund door een herseninfarct was wel een domper. Sigmund
was een gekende en graag geziene gast
op het terras van café Octo, toen haar zus
Anneke het café nog uitbaatte.
MARIA Hij had z’n favorieten en ging dikwijls gezellig op de grond naast steeds
dezelfde klanten zitten. Ik had in de hal
van m’n appartement een mat liggen met
daarop de tekst ‘Een huis zonder hond
is geen thuis.’ Ik wilde die mat eerst niet
meer zien, maar na een paar dagen heb ik
ze toch teruggelegd en nu is ze een mooie
herinnering. De hond was een echt familiebeest. Toen m’n vader overleed,
week hij geen seconde van z’n bed.
Wat zijn voor jou positieve dingen in je leven?
MARIA Vrienden en muziek. Ik ben geen beller, maar stuur liever berichtjes,
dan kan ik de tekst beter formuleren. Ik schreef als kind al kortverhaaltjes,
liedjes en een dagboek. Nu nog trouwens. En muziek is voor mij een medicijn: ze kan troostend zijn, maar ook opbeurend. Prince, dat is m’n held,
leerde ik kennen via m’n ouders en op m’n 25e zag ik een liveconcert van
hem. Een onvergetelijke ervaring! (GS)

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

Nationalestraat

www.nsz.be
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WINKEL LOKAAL

Mario in de Kammenstraat

Antonio (met dochter Tatiana): “Als een Italiaan iemand pasta ziet eten met
een mes, krimpt hij in mekaar.”

Een van de klassiekers in de Kammenstraat is restaurant en traiteur
Mario, vlak naast de vroegere
Sint-Augustinuskerk, waar nu
AMUZ is gevestigd.
Tussen de twee wereldoorlogen in
hadden de ouders van de huidige patron Antonio reeds een Italiaans restaurant. Toen Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog een bondgenoot
werd van Duitsland, vluchtten zijn
ouders voorzichtigheidshalve terug
naar Italië, maar kwamen er midden
in een bommenregen terecht die de
geallieerden amper 10 km verder
vanuit de Adriatische Zee op hen afschoten.

KINDERBOEKENHOEKJE
‘De Golf’ zal voor velen onder jullie,
net zoals voor mij, ooit verplichte
lectuur geweest zijn in de eerste jaren van de middelbare school. Dit
was een van de weinige verplichte boeken waar ook
de klasgenoten die minder graag lazen, zeer van
onder de indruk waren.
De laatste jaren lijkt het
boek echter wat in de vergetelheid te zijn geraakt.
Laten we hopen dat de bijzonder mooie, nieuwe uitgave van
uitgeverij Lannoo daar verandering
in kan brengen.
De eerste uitgave van ‘De Golf’
dateert al van 1981 en het verhaal is
gebaseerd op waar gebeurde feiten

uit 1969. Toch blijft dit boek ook in
2022 nog volledig overeind. Het is
even spannend, fascinerend, beklijvend en intelligent, als op de dag dat
het voor het eerst verscheen.
‘De Golf’ vertelt het verhaal van
geschiedenisleraar Ben Ross
die samen met zijn leerlingen een documentaire
over WO II en het nazisme
bekijkt. De leerlingen zijn
erg onder de indruk en bestoken hem met vragen. Ze
begrijpen niet hoe het kan
dat mensen destijds zo maar
mee gingen in de nazitheorieën en
zijn er rotsvast van overtuigd dat dit
nooit meer zou kunnen gebeuren.
In een poging de vragen van zijn
leerlingen te beantwoorden start
Mr. Ross met een experiment. Hij

info@alfasloten.be

|

introduceert ‘De Golf,’ een beweging waar leerlingen vrijwillig aan
kunnen deelnemen en die discipline en samenhorigheidsgevoel moet
bevorderen. Tot zijn verbazing doen
de meeste leerlingen spontaan en
enthousiast mee.
Laurie Saunders, die voor de
schoolkrant schrijft, bekijkt het hele
gebeuren met een kritische blik,
want ze merkt dat sommige van haar
klasgenoten wel heel erg in ‘De Golf’
opgaan. Voor Mr. Ross het goed en
wel beseft, loopt zijn goed bedoelde experiment volledig uit de hand.
Valt ‘De Golf’ nog te stoppen?
Een super spannend, leerrijk en
nog altijd actueel boek voor 12+’ers!
‘De Golf’ | Morton Rhue | Uitgeverij Lannoo | 14,99 euro
(Sofie van ’t Stad Leest, Oudaan 18)

www.alfasloten.be

Hete adem van vader Mario
Na de oorlog keert de flamboyante
Mario Tiboni met Italiaanse flair terug naar België, werkt hier als kleermaker, maar wordt door het geld
gelokt als kelner naar een restaurant
aan de Belgische kust. Daarna wordt
hij kelner in het bekende restaurant
Milano in de Antwerpse stationsbuurt, begint dan een eigen restaurant op de Eiermarkt en koopt in
1979 het pand in de Kammenstraat.
Zijn vrouw Mimi stapt ook mee in
de zaak en dat is het begin van een
Antwerpse klassieker. Zoon Antonio
komt op z’n dertigste onverwachts
mee in de zaak na een loopbaan in
de zeevaart. Zijn instap komt onverwachts door ziekte van de kok. En
zo leert Antonio het vak, met vallen
en opstaan, maar vooral met de hete
adem van vader Mario in z’n nek.

de pasta een paar minuten mengen in een pan op een licht vuur. De
pasta moet dan ook nog een beetje
al dente zijn. Een paar minuutjes
minder koken dan op het pakje staat
en 1 liter water per 100 gram, droog
gewogen. En de gouden tip: maak de
saus de dag voordien, net zoals bij
stoofvlees. Doodzonden zijn olie in
het water, want dat is voor niets nodig, de spaghetti breken, snijden op
het bord en eten met vork en mes.
Als een Italiaan iemand pasta ziet
eten met een mes, krimpt hij in mekaar.
Niet makkelijk met alleen een vork.
Waarom?
ANTONIO Zelfs niet met een lepel,
dat is enkel voor de kinderen om de
pasta tegen te houden, zodat hij niet
van het bord zou schuiven. Italianen
zitten vol dramatiek en emotie. Met
het draaien van je vork en de manier
waarop je hem naar je mond brengt,
kan je uitpakken met je Italiaanse
elegantie: een manier van firten. Op
die manier druppelt de overtollige
saus van de pasta, zodat je de juiste
verhouding hebt, want puur saus
eten mag niet.
Bij Mario vind je de authentieke Italiaanse klassiekers, lasagna’s,
pasta’s en soepen, met klanten van 7
tot 77 en ouder, zelfs over drie generaties heen. Ondertussen verschijnt
ook dochter Tatiana geregeld mee in
het restaurant. (GS)

Het restaurant is open van dinsdag tot
en met zaterdag van 12 tot 14.30 uur.
Een gerecht afhalen kan van 12 tot 17
uur.
Flirten met een vork
Mario
Tips en doodzonden?
Kammenstraat 71
ANTONIO Bolognaisesaus niet op je Tel. 03 226 02 95
bord opscheppen, maar vooraf met www.mariorestaurant.be

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

03 293 58 94
www.watte.be
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Meet Zeger

Van winnaar uit Kamp Waes naar
held voor de jeugd van Sint-Andries
In 2019 ontpopte een 23-jarige
student Marketing zich tot held
van Kamp Waes en idool van heel
Vlaanderen. Zeger van Noten
worstelde zich door de Special
Forcesopleiding met dank aan zijn
ongelofelijk doorzettingsvermogen, bewonderswaardige kracht
én goedlachs charisma. Dankbare
eigenschappen die ook van pas
komen als jeugdwerker, zo blijkt,
want na 15 maanden aan de slag bij
de kleurrijke jeugdorganisatie Habbekrats is Zeger ook in onze wijk
een heel graag geziene kerel.
— Dag Zeger. Welkom in Sint-Andries. Vertel eens hoe je bij Habbekrats bent terechtgekomen?
Zeger Al voor ik bij Habbekrats aan
de slag ging, had ik de droom om me
in te zetten voor jongeren, in de eerste plaats voor kinderen en jongeren
die stotteren. Voor hen is er immers
een groot gebrek aan gepaste begeleiding of trajecten. Initieel was het
mijn doel om zelf kampen te organiseren, maar wanneer kort na Kamp
Waes de covidpandemie uitbrak,
kwam dat plan op de helling te staan.
In die periode werd ik gecontacteerd
door Chris van Lysebetten, de coördinator van Habbekrats. Hij had me
gespot op Kamp Waes en twijfelde
geen minuut aan mijn potentieel om
een voorbeeld te zijn voor de jeugd.
Mijn interesse was er meteen
voor gewekt om mijn eigen talenten en krachten in te zetten om die
van anderen te ontplooien. Wat is er
eigenlijk mooier? Toen ik voor het
eerst door de deuren van Habbekrats in de Prekersstraat liep, was ik
pas helemaal verkocht. Het jeugdcentrum van 2 000 m2 bruist van
energie, positiviteit en mogelijkheden voor kinderen en jongeren.
— Was je voordien al bekend met
onze wijk?
Zeger Ik woon zelf al heel mijn leven in Deurne en kende Sint-Andries
als onderdeel van het stadscentrum
wel een beetje. Dat deze wijk echter
een gezellig dorp in het midden van
de stad is, was me onbekend. Nochtans heb ik ook wel het gevoel dat er
nog veel aangename ontmoetingen
op me wachten. Door COVID-19 leven
we immers allemaal meer op een
eiland dan normaal. Zo kijk ik er bijvoorbeeld heel hard naar uit om deel
te nemen aan de Sint-Andries Run.
— Terug naar Habbekrats en de
jeugd … Hoe verloopt het daar?
Zeger Goed! Binnen Habbekrats
richt ik me vooral op het sportieve
aanbod. Dankzij de Stad Antwerpen
en Nike hebben we in 2021 de sportkelder kunnen renoveren tot een
echte gym. Die renovatie hebben we
samen met een aantal jongeren uit
de buurt voltooid. Niet enkel leren
ze zo nieuwe competenties, maar
door hen mede-eigenaar te maken

van de nieuwe gym, worden ze ook
zelf verantwoordelijk voor de ruimte. Wat je dan terugkrijgt, is heel veel
respect en zorgzaamheid.
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Kaartje

moment waarop een kind verwonderd de wereld rondom zich ontdekt. Aan het einde van het KoersKamp, de laatste kilometers waren
die van de Muur van Geraardsbergen, was iedereen letterlijk doodop
en uitgeput, maar bovenal voldaan
en vol zelfvertrouwen. Een beetje
zoals ik na Kamp Waes …
All right Zeger! Bedankt voor dit
interview en nogmaals welkom in
Sint-Andries!

Het ontbijt
wachtend bij de bakker rijst
de eerste twijfel:
lang of rond,
zelfs dat weten ze niet
over elkaar. hun giechelend
vertrouwen eindeloos, de
vingers grijpgraag naar steun,
het vel nog vol voorbije nacht.
trots om elkaars bezit,
geen verleden behalve
dat van lijf en leden,
hun schoonheid onaangetast.
lang of rond, het eerste
compromis is kosteloos.
nu nog het beleg.

— Waarom was er nood aan zo’n
gym?
Zeger Heel simpel. Sporten is plezant én gezond. Dat is de basis. Je
moet dus een plek creëren waar
kinderen en jongeren graag zijn en
plezier kunnen maken, ondanks de
moeilijkheden die soms elders op
hen wachten.
Doorheen de pandemie is het
ook heel belangrijk geworden om
allemaal in beweging te blijven.
Voor iedereen, maar voor kinderen
en jongeren in het bijzonder, is het
écht van levensbelang. Niet iedereen beschikt echter over de middelen of mogelijkheden om aan sport
te doen. Wat de gym van Habbekrats echt uitzonderlijk maakt, is de
grote toegankelijkheid.
Zo is het aanbod volledig gratis,
een basisvoorwaarde bij Habbekrats. Vandaag wordt er dagelijks
gesport, van gevechtssporten tot
krachttraining en gymnastiek. Er is
een vrije inloop voor iedereen die
zin heeft om te sporten, individueel of in groep. Tegelijkertijd is deze
gym ook een opstap naar het reguliere sportaanbod in de stad. Wanneer jongeren voldoende vertrouwen hebben opgebouwd, helpen we
hen om aansluiting te vinden bij een
andere club.
— Waar ben je zelf het meest trots op?
Zeger De gasten hé! Echt waar! Er
is geen betere kuur in deze vreemde periode dan dagelijks te mogen
samenwerken en -leven met de kinderen en jongeren van de stad. Je
krijgt echt enorm veel vriendschap,
warmte en waardering, wanneer je
in hen gelooft. De slogan van Habbekrats is ‘De Jeugd is goed bezig!’
en dat menen we. Als ik een favoriet
moment moet kiezen, dan ga ik voor
het KoersKamp van afgelopen zomer. We zijn toen gedurende 5 dagen
meer dan 200 km dwars door Vlaanderen gefietst en hebben er gebivakkeerd. Er is niets zo magisch als het

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

René Hooyberghs

Mekaars mondeling examen
gedaan en stageplek ingewisseld

Het klinkt de eeneiige tweeling
Danielle en Vera Leysen uit onze
wijk (geboren in 1943) als uit één
mond: “Als we opnieuw zouden
geboren worden, dan liefst weer als
tweeling. Op het internaat voelden
we ons samen nooit alleen. De
nonnen moesten zelfs een letter
op onze kleding pinnen om ons
te herkennen. We hebben allebei
dezelfde smaak en dezelfde opkomende pijntjes, zoals artrose. Maar
verder zijn we allebei kerngezond.
Tijdens de Spaanse griep waren wij
de enigen in de klas die daarvan
werden gespaard.
DANIELLE (moeder van Frank, de
slotenmaker in de Nationalestraat)
We trekken het wel aan, die meerlingen. M’n zoon Peter heeft een drieling en z’n vrouw haar zus een tweeling. We studeerden allebei voor
kinderverzorgster. Toen ik schrik

Eeneiige tweeling Danielle en Vera:
“Enkel ons geschrift verschilt.”
had voor m’n mondeling examen, is
Vera in mijn plaats gegaan. En toen
Vera een slechte stageplek had, ben
ik een week in haar plaats gegaan.
Niemand heeft het ooit gemerkt. We
hadden mekaar vooraf wel goed geïnformeerd over alles.
VERA Soms kopen we, zonder het
van mekaar te weten, op dezelfde
dag hetzelfde kledingstuk. Elke dag
bellen we met mekaar en dan blijkt
dat we ook dikwijls dezelfde droom
hebben gehad. Maar … we hebben
niet hetzelfde geschrift: enkel daarin
verschillen we. Met de jongens waren we er ook allebei rap bij, al toen
we pas veertien waren. We zijn getrouwd met 2 broers en hadden dus
ook nog eens dezelfde schoonmoeder. (GS)

Behendig met m’n elleboog de
deurklink openwrikkend (besmettingsgevaar!), verlaat ik in de
Kammenstraat een winkel, terwijl
een vrouwelijke klant meteen naar
me toe komt gerend met de té nadrukkelijke woorden: “Ik ga wel
met je mee.”
Maar het klinkt ietwat te overtuigend, zodat de andere klanten
beginnen te lachen. “Ik bedoel niet
mee naar huis, wel te verstaan,”
voegt ze er meteen lachend aan
toe. Humor is een zeldzaam goed
geworden, dus ik repliceer meteen:
“Maar best, we moeten niet overdrijven.” Ik schrik
van m’n eigen woorden …
Toevallig
moeten we ook
nog dezelfde
richting uit en
ik vraag in welke straat ze woont,
maar die vraag ontwijkt ze.
“Toch een leuke straat?” vraag
ik, mezelf reddend uit die indiscretie.
“Ja, nu wel,” antwoordt ze met
rollende ogen.
“Hoezo?”
“De buren maakten dikwijls ruzie dat horen en zien vergingen. En
wanneer ik hen er ’s anderendaags
op aansprak, ontkenden ze het in
alle toonaarden. Bij de volgende
ruzie heb ik met m’n oor aan een
koffiekop tegen de muur de discussie gevolgd en alle wederzijdse verwijten op een briefje geschreven.
Toen ze de lawaaioverlast bij m’n
volgende klacht weer ontkenden,
heb ik op straat, als een therapeut,
rustig alle verwijten vanaf m’n
lijstje opgesomd. Een maand later
zijn ze verhuisd. De nieuwe bewoners merkten dat er een vreemde
geur in huis hing, alsof iemand een
oude matras had zitten oproken.
Maar nu is het rustig.”
We stappen aan de Oever voorbij de zijstraat Steegsken en voelen
een felle wind van op de kaaien.
“Telkens ik een zijstraat passeer, moet ik denken aan de Belgische kust,” zegt ze snuivend.
“Daar is ook dikwijls veel wind
en dat is eigenlijk de helft van de
pret, dat open zeegevoel. Dat heb
ik hier ook bij elke zijstraat van
de Kloosterstraat, als de wind uit
het westen waait. Het is gezonde
lucht, want met uitzondering van
Gent en nog wat dorpen komt hij
recht uit zee. Over de vervuilende
industrie in de haven, daar denk ik
liever niet over na.
Weet je wat ik soms doe met m’n
man? Als we vakantie hebben, om
8 uur de straat op en niet terug
thuis voor 11 uur ‘s avonds. Geïmproviseerde vakantie in eigen stad.
Ergens een ontbijtje, winkels in en
uit, museum Plantin-Moretus, De
Rederij, park Belvédère aan het Eilandje, de nieuwe kaai of lukraak
een buurt waar we niks te zoeken
hebben. ’t Stad heeft veel gezichten. Met de uitgespaarde vlieg- en
hotelkosten doen we liever hier iets
extra’s.
Plots scheiden onze wegen.
“Stuur een kaartje van je vakantie,” flap ik er zonder na te denken
uit. Gelukkig heb ik haar m’n adres
niet gegeven. We stappen elk een
andere straat in. Zonder enige reden eens een kaartje sturen naar
iemand, bedenk ik nu plots, strooit
geluk in het rond. (Guido Sanders)

Volg ons op Facebook
voor meer nieuwtjes en
leuke foto’s uit de wijk:
Gazet van Sint-Andries
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worden behandeld in een gezellige,
intieme setting. Ook nu hebben we
een ongelooflijke klepper te pakken!
Echt, we zijn heel trots op deze artiest!
Wil je weten wie het is en tickets
kopen? Schrijf je dan NU in op onze
nieuwsbrief en maak als eerste kans
om erbij te zijn op deze exclusieve
avond!

Programma
april

© JULIE ROMMELAERE

Naakte Aap met Senne Guns

Tattaratat –
Theater Froe Froe (3 +)
zondag 24 april – 15 uur

In TATTARATTAT!(*) staan soorten en
enkelingen op, onder, tussen, naast,
boven, voor, achter of tegenover elkaar: Plank treft Balk – Vrouw knalt
op zichzelf – Groot slaat Klein gade –
Abstract kletst met zijn evenbeeld of
hassebast met Concreet – Hoe klinkt
Blauw? – Wat doet Plat? – Met hoeveel is Stevig?

Wannes Van de velde
zaterdag 30 april – 20 uur

Boulevard National
zaterdag 4 juni

‘Het rijk der vrijheid’ of ‘knaldrang’
zijn maar enkele begrippen die we
de laatste weken en maanden vaak
in de mond namen als lichtpunten
aan het einde van de donkere tunnel. Met Boulevard National serveren wij het feest van de vrijheid, van
Senne Guns en Lokko
de samenhorigheid en van Sint-Andries. Er zijn tal van feestelijke optredens, exposities, een rommelmarkt, de gezelligste kraampjes en
animatie gepland voor heel jong én
heel oud En … helemaal gratis! Wil je
mee vorm geven aan dit evenement?
Warme Boekenavond
Dan moet je snel een mail naar sinzaterdag 7 mei – 20 uur
Onze Warme Boekenavonden orga- tandriesfeest@gmail.com sturen.
niseren we samen met de Bond zonder Naam. Kom je warmen aan een Try-out Thomas Smith
intens interview met een bijzondere vrijdag 10 juni – 20 uur
gast, aan boekentips én aan elkaar. De immer sympathieke en o zo geWij hebben jou er heel graag bij.
vatte Thomas Smith is een van de
meest succesvolle comedians van de
lage landen. Niemand is veilig voor
Naakte Aap met ??
zijn gevatte opmerkingen en zijn onvrijdag 20 mei – 20 uur
Tijdens een Naakte Aap laat een geëvenaard improvisatietalent. In
groot artiest in zijn of haar ziel kij- deze try-out voor zijn nieuwe show
ken. Er worden covers gespeeld of kan het dus werkelijk alle kanten uit.
nieuwe nummers. Wie weet komt er Zeg niet dat we het niet gezegd hebpoëzie of een vuile mop. Alles kan! ben …
Tijdens de pauze schrijft het publiek
vragen en verzoekjes op, die nadien

mei

Gouden Neuzen

zaterdag 11 juni – 20 uur

De Stuurgroep Sint-Andries reikt dit
jaar Gouden Neuzen uit aan personen, ambtenaren en organisaties die
zich hebben ingezet voor de wijk.

Eenzaam ? Verdriet ?
Zorgen ? Relatieproblemen ?

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

zondag 29 juni – 15 uur

Zannemie en de bende gaat op muzikale roadtrip met een lading gloednieuwe muziek, zottigheden en verfrissende miniverhalen. Puree kan je
bij ons niet eten, maar moet je doen.
Huh???

nies. Samen met havermout- en theekoeken zijn dat hier
dé succesnummers.
We wisten dat
Sint-Andries
een
goede buurt was,
maar dagelijks worden we nog verrast
door het toffe, alternatieve, hippe publiek. Mensen van ’t
stad leven totaal anders dan in Mortsel.
Daar staan ze om
Europees kampioen, bakker Jens De Jonghe,
patissier Ivan Meersman en Gunter Peeters,
7 uur te drummen
voor brood en na 16
het gezicht van de winkel.
uur is het gedaan.
Hier komt alles eerst om 10 uur op
Een aanwinst voor de wijk: een
gang, maar het loopt door tot 18
bakker die ons opnieuw aan
uur. De koffiebar met Tes als barista
dagelijks vers gebakken ambachzit elk weekend vol.
telijk brood wil helpen in plaats
De Jonghe is niet de eerste de
van ontbijtgranen of massaal
beste. Hij was ooit Belgisch én Eugeproduceerd fabrieksbrood.
ropees kampioen bakken en haalde
Broodatelier is na 3 jaar succes
ook een derde plaats op het wereldin Mortsel nu ook neergestreken
kampioenschap.
in de Nationalestraat 147, naast
bloemenwinkel Driesen.
Broodatelier
GUNTER Wij werken niet met crè- Nationalestraat 147, open van
me au beurre of slagroom. In plaats maandag t.e.m. zaterdag van 7 tot
van pateekes maken wij gezonde 18 u. en op zondag van 7 tot 16 u.
appelcakes, frangipanes en brow- (GS)

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

Autonome vrijwilligersvereniging erkend door de Vlaamse overheid

 
 

Sluitingsdagen
van maandag 11
tot maandag 18 april
zondag 1 mei
zondag 15 mei
donderdag 26 en vrijdag 27 mei
zondag 5 en maandag 6 juni
van maandag 18 juli tot en met
maandag 15 augustus

Broodatelier dagelijks
verrast door toffe klanten

03 233 62 73

  



Puree kan je hier niet eten –
Zannemie en de bende (3 +)

deopendeur@skynet.be

    
 

www.cosintandries.be

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

Save the date!
Het volgende minirecyclagepunt
doet onze wijk aan op donderdag 14
april tussen 08.00 en 13.00 uur en
zal op de Sint-Jansvliet staan.

cosintandries@stad.antwerpen.be

Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur

Thoma Smith

Wannes is negenentwintig en brengt
zijn eerste elpee uit. Die heet gewoon
‘Wannes Van de Velde’ en er staan 14
nummers op uit de rijke Nederlandstalige traditie. De vzw Erfgoed Wannes Van de Velde vindt het belangrijk
dat zijn repertoire niet verdwijnt in
de plooien van de tijd en brengt een
avond muzikaal vertier met de songs
van die allereerste plaat.

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

juni

zaterdag 23 april – 20 uur

Senne Guns is pianist en zanger. Hij
vertelt graag kleine verhalen en filosofeert over grote dromen, terwijl
hij tussendoor de muziek en zichzelf
fileert.

Info en tickets

SLAGERIJ GYSELS

   

Nationalestraat 106
2000 Antwerpen
De vijfde generatie van
de slagersfamilie Gysels.
Sinds 5 jaar actief in
Antwerpen.

03 232 33 91
info@gyselsantwerpen.be
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101 jaar Turnkring De Hoop
Opgericht om o.a. kinderen van de straat te houden

turnlessen werden ook clubavonden (patatten met sprot), wedstrijden en uitstappen (naar Sint-Anneke, Brussel, Oostende en zelfs
Wallonië en Aken) georganiseerd.
En als er feest werd gevierd in de
wijk, was De Hoop erbij, zoals bij
de roemruchte carnavalsstoeten,
de paasacties, de inhuldiging van
Zotte Rik en de 1 meistoeten. De
vereniging voelde zich kiplekker
in de Rode Burcht, zoals onze wijk
vroeger ook wel werd genoemd.
Ook de volksharmonicaspelers en
de spelers en supporters van voetbalclub Rode Zon waren trouwe
partners.

Elvire Milio, de hoofdcoördinator en Maurice Duytschaever, de voorzitter.

Een vereniging die 101 jaar bestaat
en uitsluitend op vrijwilligers
draait, dat is niet niks. De viering
van het 100-jarige bestaan kon vorig jaar jammer genoeg niet doorgaan. De turnkring werd in 1921
opgericht, vlak na de Olympische
Spelen die in Antwerpen plaatsvonden. Aangezien toen, na de
Eerste Wereldoorlog, de arbeidsduur drastisch werd verkort, was
het vooral de bedoeling het sociale
leven aan te wakkeren en de jeugd
van de straat te houden.

10-jarige bestaan als volgt: het kweken van een naar lichaam en geest
gezond arbeidersvolk. Ten tijde van
Zotte Rik, Lange Sander en Mie Citroen was Turnkring De Hoop een
van de eerste sportgroeperingen die
jaarlijks een medische controle door
een dokter liet uitvoeren.
Het moreel van de inwoners
Maar er werd ook aan het moreel
van de inwoners gedacht. Naast

Zowel binnen als buiten
de wijkgrenzen
Turnkring De Hoop gaf elk voorjaar
een feest op de speelplaats in de
Kloosterstraat en later zelfs in de
Handelsbeurs aan de Meir, de feestzaal van ’t Kiel en zaal Harmonie
aan de Harmoniestraat. De laatste
jaren vonden de feesten opnieuw in
de wijk plaats nl. in het coStA. Lessen werden ook gegeven in de Brederodestraat, Prinsstraat en Quellinstraat.
Heropleving na WO II
Na de Tweede Wereldoorlog werd
het clubleven door de overgebleven
moedigen vrij snel weer opgekrikt
met goede resultaten die verschillende bekers opleverden tijdens
gouwfeesten (provincie Antwerpen)

John Wilms, de schrijver van ‘De Parochie van Miserie’ die een gedenksteen op de hoek van de Prekersstraat en de Kloosterstraat heeft,
omschreef het hoofddoel bij het

en bondsfeesten (landelijk). In 1952
werd het trommelkorps Trommels
en Fluiten opgericht.

De voorzitters
Aan toenmalig voorzitter Louis Major, de latere minister van Arbeid en
Tewerkstelling, kleven nogal wat
herinneringen. Voor een vergadering kwam hij eens net op tijd uit
Brussel aan, maar hij had nog niet
gegeten. Hij liet bij Wis de Plak een
pak friet met stoofvlees halen, dat
toen friet met hond werd genoemd
en at het op, terwijl hij de vergadering voorzat. Bij zijn overlijden in
1985 werd hij opgevolgd door toenmalig Antwerps burgemeester Bob
Cools, gesteund door Frank Impens Luc Hazenbosch: “Dagelijks soms wel
als ondervoorzitter. Bob Cools, die tien maaltijden ophalen om die naar
nog steeds erevoorzitter is, werd in minder mobiele mensen te brengen.”
1996 opgevolgd door Maurice Duytschaever, de huidige voorzitter.
Gezonde lenige balans
Is turnen nog populair?
ELVIRE MILIO Het gaat met ups en
downs. Turnkringen werden o.a. opgericht om kinderen van de straat te
houden, maar we zien nu opnieuw
meer kinderen op straat of voor TV
hangen en gamen. Wat de jongste jaren wel opvalt in onze club, is dat er
een grotere mix ontstaat, zowel sociaal als qua nationaliteiten. Andere
sporten worden alsmaar populairder, zoals voetbal, tennis, hockey,
skiën en zelfs padel. Er zijn ook vele
commerciële fitnesscentra. Turnen
is een sport die geen bepaalde spieren overdreven belast, maar die een
gezonde lenige balans brengt tussen
ALLE spieren. Je hoeft geen duur
materiaal te kopen en het lidgeld
(80 euro per jaar) staat in schril contrast met dat van de fitnesscentra.
We bieden niet enkel lessen aan aan
kinderen vanaf 3 jaar, maar ook aan
volwassenen. (GS)

Op zondag 27 maart was er in
het coStA een feesteditie (dan
al 101 jaar) met optredens en
een tentoonstelling van oude
en nieuwe foto’s. De oud-leden, vrienden, huidige leden
en allen die de turngroep een
warm en sportief hart toedragen, konden er herinneringen
ophalen en gezellig babbelen
met kennissen en vrienden.

“Wij bedanken echt alle mensen –
ook onze vriendenkring die geld
in het laatje heeft gebracht – die
steeds hebben klaargestaan om
de kring levend te houden en die
steeds hun vrije tijd hebben opgeofferd voor de ontwikkeling van de
jeugd uit de 4e wijk.”

Verken het district Antwerpen en onze wijk met de route- en beweegapp

Hitta
Onlangs stelde het district Antwerpen de gratis route- en beweegapp
Hitta voor. Deze nieuwe applicatie
werd in opdracht van het district
door KONO, een jong bedrijf dat zich
inzet voor de ontwikkeling van de
oriëntatiesport in Vlaanderen, ontwikkeld om inwoners meer te laten
bewegen op het openbaar domein.
Met de gratis app kunnen bewoners
hun district en onze wijk op een
sportieve manier ontdekken.

Routes lopen, wandelen,
fietsen of skaten
Hitta staat voor ‘vinden’ in het
Zweeds. In de app zijn nu 15 routes
beschikbaar met uiteenlopende afstanden: van 1,5 kilometer in het
Harmoniepark tot wel 10 kilometer
op Linkeroever. In het aanbod vinden bewoners sportieve looproutes,
rustige wandelroutes en routes voor
het hele gezin.
Bij elke route staan het aantal kilometer en de toegankelijkheid aangegeven. Zo weten gebruikers onmiddellijk of een route geschikt is voor
bijvoorbeeld een buggy of rolstoel.

Er zijn ook specifieke themaroutes, zoals die met de belangrijkste
plaatsen en informatie in het kader
van 100 jaar Olympische
Spelen. In de toekomst
komen er nog meer bij
met nieuwe thema’s,
zoals bijvoorbeeld een
kunstroute, een route
rond het WK-voetbal en
een route om de groene plekken in
het district te ontdekken. Verder zal
in de nabije toekomst ook een specifieke route voor Sint-Andries uitgestippeld worden.
Checkpoints verzamelen
Om een route te voltooien verzamelen deelnemers checkpoints.
Als ze op de juiste locaties passeren, ontgrendelen ze deze punten
en kunnen ze deelnemen aan een
klassement. Het spelelement ‘cap-

ture the flag’ maakt het nog
spannender. De laatste die
op dat punt passeerde, kan
extra punten verdienen en
ook in onze wijk zijn reeds
checkpoints actief.
Verschillende daarvan
geven ook leuke weetjes en
informatie weer, bv. over
historische gebouwen. Op
die manier leren deelnemers op een sportieve manier het district Antwerpen beter
kennen.
Bewoners kunnen ook losse
checkpoints verzamelen of zelf een route maken tussen de verschillende checkpoints in
het district Antwerpen.
Er zijn er nu 150 en er
komen er steeds nieuwe
bij, verspreid over het district.
Verdere ontwikkeling van Hitta
Naast steeds nieuwe checkpoints en
routes, wordt ook het spelelement
in Hitta uitgebouwd. De gebruikers
zullen meer in interactie kunnen
gaan, het laatste checkpoint van elkaar kunnen afnemen en medailles
kunnen verdienen door mijlpalen te
halen in de app. Volgend jaar komt
door augmented reality een nieuwe
weergave bij het ontgrendelen van

ZORGZAME STRATEN

checkpoints. Ook de link met sociale
media wordt verder ontwikkeld.
Doe mee en win
In het voorjaar organiseert het district een evenement waarbij de
gebruikers sinds januari in de bloemetjes worden gezet en deelnemers
de app samen live kunnen ontdekken met o.a. een Instagramroute en
een competitieve route. De 100ste,
200ste en 500ste gebruiker winnen
een gezond ontbijt.
De app is volledig gratis en beschikbaar voor iOS en Android.

Luc Hazenbosch:
‘Zorgen voor’ is…

De grootste levensles van de
grootmoeder van Luc Hazenbosch
(61) bij wie hij opgroeide: “Als ge
mensen helpt, ga je er altijd iets
voor terugkrijgen.”
Luc groeide tijdens z’n eerste levensjaren op in een van de 800 houten huisjes op de Scheldedijk van
Linkeroever die in 1969 zijn verdwenen. Op z’n tiende verhuisde hij met
z’n grootouders naar de Luikstraat
waar zij de kruidenierszaak Gaby en
Wiske uitbaatten. In 1980 verhuisde
hij naar de Willem Lepelstraat.
Van de zesde verdieping gevallen
Als kind deed hij leveringen voor
senioren. Hij was graag rijkswachter
geworden, maar z’n verloofde zag
dat niet zitten, wegens te gevaarlijk.
Hij werd ruitenwasser, maar op een
onfortuinlijke dag viel hij van de zesde verdieping. Gevolg: twee weken
coma, een klaplong, een gebroken
sleutelbeen en bekken, een verbrijzelde voet en een gat in z’n schedel
dat moest worden gedicht met een
metalen plaat.
Drie keer per dag was te veel
LUC Zoals m’n grootmoeder ooit zei:
“Ik word gelukkig door anderen te
helpen.” Dagelijks sta ik om 17 uur
als eerste bij het sociaal restaurant
Foyer De Stroming in de Aalmoezenierstraat om maaltijden af te halen, soms wel tien, die ik dan naar
het clubhuis van BOTA in de Willem
Lepelstraat breng. Nu, wegens corona, zijn het er drie, die ik o.a. tot
op de Waalse Kaai aan huis breng bij
Georgette. Ik wandel ook met haar
hondje, maar drie keer per dag is me
te veel met m’n slechte voet en m’n
astma.
Ik doe ook heel kleine klusjes: een
gootsteen ontstoppen, een spleetje
in een plint opvullen, als er een muis
in wil komen logeren. M’n dagen
zijn gevuld en ik krijg veel vriendschap en genegenheid terug van de
mensen. Meer moet ik niet hebben
om gelukkig te zijn. Zoals m’n grootmoeder me indertijd heeft geleerd:
‘Zorgen voor’ is … vriendschap krijgen. (GS)

Luc in het sociaal restaurant Foyer De Stroming in de Aalmoezenierstraat

8

Gazet Van Sint-Andries | nr. 114 | maart 2022 | 30ste jaargang

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler
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