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

Soms schuilen achter deze verhalen
bovendien vragen naar zorg of contact en ook daarop kunnen handelaars inspelen. Vandaar dat het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen
voor deze handelaars het initiatief
Zorgzame Handelaars heeft ontwikkeld om hen te ondersteunen in hun
zorgzaamheid. Dit gebeurt op verschillende manieren …
Met een ‘buurtzorgkaart’ waarop
alle contacten van buurtgebonden zorg- en welzijnsdiensten
staan waarnaar een handelaar
laagdrempelig kan doorverwijzen.
Met een etalagesticker waarmee
een handelaar zich bekend maakt
als Zorgzame Handelaar.
Meer informatie over het project
Zorgzaam Sint-Andries:
Florine Van Puyvelde, projectmedewerker Zorgzame Buurten,
florine@elzacentrum.be
tel. 0480 68 53 52
Zorgzame Handelaars:
Peter Volders, deelnemende
zorgzame handelaar, info@volderstextiel.be - tel. 0478 72 75 79
De website www.ikzorgook.be:
Lieve Van Nieuwenhuysen,
docent en onderzoeker aan de
Hogeschool Thomas More, lieve.
vannieuwenhuysen@thomasmore.be
Het Neutraal Syndicaat
voor Zelfstandigen:
Nico Volckeryck, Regiodirecteur
NSZ Groot-Antwerpen,
nico.volckeryck@nsz.be
tel. 0496 25 97 45
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Zorgzame Handelaars
voor een zorgzame buurt

Karlien van der Elst (winkel Acces), Koen Kuylen (initiatiefnemer Zorgzame
Straten), Peter Volders (contactpunt Zorgzame Handelaars) en Florine Van
Puyvelde (projectmedewerker Zorgzame Buurten).

Nabijheid en zorgzaamheid, daar
gaat het om bij Zorgzame Handelaars. Winkeliers staan midden in
de buurt en ontmoeten meer dan
wie ook buurtbewoners. Zij horen
ook vaak hun verhalen. Ruimte
geven voor zo’n verhaal is op zich
al erg belangrijk.
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Volg ons op facebook.com/
Gazet van Sint-Andries

Door alle Zorgzame Handelaars te
registreren in de digitale databank www.ikzorgook.be die werd
ontwikkeld door de Hogeschool
Thomas More.
Met zorgzame ogen kijken
Het initiatief Zorgzame Handelaars
staat niet op zich in onze wijk. Het

COFFEEBAR INTENSE, Schoytestraat
1, heeft een breed assortiment aan
kleine gerechten, lekkere cakes en
dranken. In de schaduw zitten en met
buren, kennissen of vrienden van de
zomer genieten kunt u op onze zitplaatsen buiten doen. Openingsuren:
di-za: 9-18 u. en zo: 9-17 u. Tel. 0492
96 52 30 - www.coffeebar-intense.
business.site

kadert in het project Zorgzaam
Sint-Andries dat door de Vlaamse
Overheid erkend en ondersteund
wordt binnen Zorgzame Buurten.
Met bewoners en wijkinitiatieven
zoals de Stuurgroep Sint-Andries,
het NSZ, Eerstelijnszone Antwerpen
Centrum, Campus National van de
Hogeschool Thomas More in de Kronenburgstraat 62 enz. worden initiatieven genomen om een houding
van zorgzame aandacht voor elkaar
in de wijk te ontwikkelen. Zo nabij
en inclusief mogelijk, want iedereen
heeft soms hulp nodig en iedereen
kan soms helpen. Vandaar uit groeit
ook het project Zorgzame Straten dat
bewoners in de eigen straat stimuleert om met zorgzame ogen naar
hun straat te kijken.
Signalen in de buurt opvangen
Koen Kennis, schepen voor Middenstand van de stad Antwerpen,
looft de inspanningen van de handelaren en de handelsverenigingen:

ELECTRO ZUID, Nationalestraat 112,
is al meer dan 35 jaar een vaste
waarde in Antwerpen op het gebied
van elektrotechnische activiteiten
en detailhandel. Wij streven ernaar
om een perfecte service te bieden.
Daarin zijn we immers goed en in tijden van online shops willen wij ons
onderscheiden door onze service.
Openingsuren: di-za: 11-18 u. Tel.
03 203 03 09 - electrozuid@telenet.
be - www.electrozuid.com

dersteuning aan op een informele
en vitale manier. Het vraagt een
krachtenbundeling op alle niveaus,
over de grenzen van organisaties en
sectoren heen. Enkel door samen te
werken kunnen de best mogelijke
hulp en zorg geboden worden. Zelfstandigen kunnen hier op informele
manier een belangrijke rol spelen,
want ze zijn heel vaak een luisterend
oor voor de klanten. Het is de ambitie van het Neutraal Syndicaat voor
Zelfstandigen om dit gestaag verder
uit te rollen in de rest van Antwerpen.” (GS)

“Mij hoef je niet te overtuigen van
het belang van onze ondernemers
en verenigingen voor het sociale
weefsel van de stad. We hoeven
maar terug te denken aan de stille,
verlaten straten tijdens de pandemie om ons te herinneren hoezeer
we ze toen gemist hebben. Onze
lokale handelaren zijn uitstekend
geplaatst om signalen in de buurt
op te vangen die anders misschien
onder de radar blijven. Ik kan als
Antwerpse schepen voor Middenstand alleen maar trots zijn op het
engagement dat ze nemen om mee
garant te staan voor zorgzame straten en buurten.”

Onze zorgzame Handelaars
Acces Antwerp, Apotheek Antverpia, Apotheek Lescrinier,
Bloemen Driesen, Broodatelier,
Café Het Neusje, Café Multatuli,
Coffeebar Intense, Electro Zuid,
Haarmode Leo, Heilig Huisken,
Kapper Heidi, Volders Textiel en
Wafelhuis Van Hecke.

Op een informele manier een belangrijke rol spelen
Nico Volckeryck, regiodirecteur NSZ
Groot Antwerpen, bekijkt dit initiatief verder dan de gekende grenzen en beoogt een samenhangende
én buurtgerichte aanpak voor jong
en oud: “We bieden zo zorg en on-

BLOEMEN DRIESEN, Nationalestraat
149, is een mooie bloemenwinkel in
Antwerpen. Spring zeker eens binnen, als je kwaliteit verkiest. Al meer
dan 45 jaar kun je in de Antwerpse
Nationalestraat terecht voor een
groot aanbod dagverse boeketten en
bloemstukken voor verschillende gelegenheden. Alle bloemen en planten
zijn afkomstig van de Nederlandse
veiling Naaldwijk en zijn 100 % vers
en van de beste kwaliteit. Openings–
uren: di-za: 9-18 u. en zo: 10-13 u. Tel.
03 233 37 - info@bloemendriesen.be www.bloemendriesen.be

HET BROODATELIER, Nationalestraat
147, heeft zichzelf als doel gesteld de
ambachtelijke bakkerij weer hip te
maken. Te vaak kopen mensen voorverpakt brood in de supermarkt waar
het gewoon een van de vele boodschappen is, terwijl het kopen van
brood in een bakkerij net een beleving
moet zijn die men kan delen met de
kinderen. We houden ervan om onze
klanten te laten genieten van een bezoek aan ons atelier en vinden het
aangenaam om te zien dat ook jonge
mensen het opnieuw plezierig vinden
om naar de bakker te komen waar ze
een broodje kunnen meenemen na
hun latte of koffie. Openingsuren: maza: 7-18 u. en zo 7-16 u. Tel. 03 440 25
62 - bestelling@onsbroodatelier.be www.onsbroodatelier.be

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

APOTHEEK LESCRINIER, Nationalestraat 70, is gespecialiseerd in magistrale bereidingen. Er wordt altijd
gezocht naar de meest geschikte en
betaalbare oplossing voor iedere
patiënt. Als Zorgzame Handelaar
ondersteunen we bewoners van
Sint-Andries met hun zorg- en welzijnsvragen. Openingsuren: ma-vrij:
8.30-12.30 u. en 13.30-18.30 u. Tel. 03
232 89 17 - apotheek.lescrinier@pandora.be - www.lescrinier.be

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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SINT-ANDERS: op 15 augustus gaat ’t hier knallen!

EDITO
M’n vorige edito droeg als titel Ren
de straat op. Dat is nu realiteit.
Op zaterdag 4 juni kwamen de
Murgagroepen ons weer verrassen
met dans en aanstekelijke muziek
en op 13 augustus is de regenboogkleurenstoet Antwerp Pride Parade
met een show aanwezig op onze
Sint-Andriesplaats. Maar noteer
ook 15 augustus alvast in vette letters in je agenda voor het wijkfeest
Sint-Anders (let op de schrijfwijze:
geen tikfout!). Dan gaan we als bewoners zelf de wijk doen knallen!
Ondertussen draait het project Zorgzame Straten op volle toeren. Binnen dit project heeft het Neutraal
Syndicaat voor Zelfstandigen samen
met de Stuurgroep Sint-Andries en
andere partners nu ook Zorgzame
Handelaars opgestart. Winkeliers
krijgen immers vele buurtbewoners
over de vloer, inclusief hun belevenissen en bekommernissen. Dat die
bekommernissen nu zullen wor-

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave van de vzw Stuurgroep Sint-Andries om de Sint-Andriezenaar op de
hoogte te houden van wat er zoal in
de wijk reilt en zeilt. De Gazet wordt
financieel gesteund door de middenstand en het District Antwerpen.
Gratis verdeling: 5 000 exemplaren.
Veantwoordelijke uitgever:
Nico Volckeryck, Kammenstraat 80,
2000 Antwerpen, tel. 0496 25 97 45,
e-mail: redactie@gazetvsa.be
Redactie:
Guido Sanders, Paul Struyf, Walter Van
den Bulck, Nico Volckeryck
Werkten mee aan dit nummer (alfabetisch): Keith Baert, 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, Alan Cuypers, Patrick Colen.
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. 116 kunnen worden
gestuurd naar redactie@gazetvsa.be.
De redactie behoudt zich het recht
voor inzendingen zonder opgave van
reden te weigeren/in te korten waar
nodig. Elke auteur is verantwoordelijk
voor zijn bijdrage.
Lees de krant digitaal
www.gazetvansintandries.be
(Archief)
Lay-out
Peter Cuypers info@anthologie.be
www.anthologie.be
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De Parochie van Miserie, het kloppend hart van de Antwerpse Binnenstad, waar bewoners mondig, sociaal en samenhorig zijn.

den begeleid met een tool, zodat de
klanten kunnen worden geholpen of
doorverwezen, sluit aan bij de traditie van de lokale handelaar als sociale wijkantenne. Handelaars die dat
beetje meer willen betekenen voor
de wijk, kunnen naar Peter Volders
op 0478 72 75 79 bellen. Hij zal op z’n
gekende enthousiaste manier
uitleggen hoe je klanten
kan
‘doorverwijzen’
naar de professionele
hulp die het best bij hen
past. Ook op de website
www.ikzorgook.be van
de Hogeschool Thomas
More worden winkeliers en
bewoners wegwijs gemaakt in
de talrijke mogelijkheden van hulpverlening. De Zorgzame Handelaars
zijn te herkennen aan een speciale
etalagesticker.
Alles komt en gaat
Zorgzame Straten is in deze bijzondere en onzekere tijden een mooi
begin om voor onszelf en elkaar te
zorgen. Er wordt geschreeuwd over
een derde wereldoorlog en sommigen zetten hun nucleair arsenaal al in
de etalage. Dit zijn
dreigementen
die
opnieuw ons dagelijks bestaan in vraag
stellen. Toch hebben
we in het verleden
geleerd dat alles
komt en gaat en dat
wij, als Antwerpenaren en zeker als Sint-Andriezenaren,
onze gang zullen blijven gaan. Met
deze woorden wil ik, ondanks alles,
zeggen: geniet van de zomer! En zeker op 15 augustus!
Schoonste mannenbenen
van de wijk
Vorig jaar had op 15 augustus, midden tussen 2 lockdowns, de eerste
editie van het wijkfeest Sint-Anders plaats: schoorvoetend, maar
toch onder ruime belangstelling. Op
diezelfde datum komt dit jaar een
tweede editie. Het gonst in de wijk
al tussen alle mensen van goede wil
van de plannen en ideeën om er met
knaldrang weer een origineel feest
van te maken.
In de Korte en Lange Vlierstraat
houden wijkbewoners (enkel wijkbewoners!) weer een garageverkoop/rommelmarkt. Vier cafés
gaan volop mee in de ambiance.
Het Neusje met muziek en BBQ, het
Beestenbos met een groot wijkontbijt, St.Simonne met muziek. De
roddel gaat dat het personeel de
klanten in verpleegstersuniformen
zal bedienen. En Multatuli gaat in de
Lange Vlierstraat wegens groot succes vorig jaar opnieuw de verkiezing
van de schoonste mannenbenen van
de wijk organiseren. De rijke traditie
van de stoeten, processies, ommegangen, noem het zoals je wil, gaat
weer gereanimeerd worden. Enerzijds zal dat in oude klederdracht
gebeuren met onze reus Zotte Rik op
kop, maar anderzijds mogen ook alle

fashionista’s uit de wijk meelopen
om hun mooiste, apartste, hipste,
meest gedurfde, meest gewaagde en
meest gender verwarrende outfits te
tonen. Een soort Antwerp Fashion
Weekend, maar dan met de bewoners op de catwalk. Mogelijk kunnen
de kleren ter plekke tweedehands
worden verkocht. Kledingwinkels die wat te bieden
hebben, zullen ook van
de partij zijn.
Al veel gelachen
Op 15 augustus zal er ook
een ambachtenmarkt 2.0
nieuwe stijl worden gehouden. Naast enkele oude ambachten gaan de creatievelingen uit
de wijk het beste van hun artistieke
huisvlijt tonen. Van pannenlappen
tot …
Lokale boeren zullen hun groenten, die de dag ervoor nog in de
biologische grond staken, te koop
aanbieden en er zullen gratis rozen
worden uitgedeeld. Diezelfde dag
start een rondleiding over de geschiedenis van de wijk. Er zullen
workshops worden gehouden door
De Groene Stadshut (o.a. groentezakjes maken), KlimaatRobuust
Sint-Andries (vergroenen van je
straat) en Zorgzame Straten (buren
in ’t oog houden). De Hogeschool
Thomas More, waarvan de studenten door hun inzet voor Zorgzame
Straten ondertussen wijkbewoners
mogen worden genoemd, zal van
de partij zijn en ook Betonne Jeugd
staat klaar met tal van activiteiten.
15 augustus is nog veraf, maar
iedereen is al danig in touw om alle
losse eindjes aan mekaar te knopen
en … er wordt al veel gelachen. Dat is
een goed teken, want humor is verbindend en ook dat is de bedoeling
van het Sint-Anders Wijkfeest. Wie
nog een origineel idee heeft of wil
meewerken, stuurt een mail naar
stes.vanlint@gmail.com of een sms
of WhatsApp naar Sylvia Van Lint
op het nummer 0476 21 98 17 (niet
bellen).
(Nico Volckeryck, voorzitter Stuurgroep Sint-Andries)

Herbekijk de
verkiezing
Schoonste
mannenbenen van
Sint-Anders
van vorig jaar met deze QR-code of
via de zoekterm ‘Schoonste mannenbenen Sint-Anders’ op YouTube.

© SEBASTIAAN PEETERS

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

Naam

Aankomst

06 juli 2022

Hamburg

14.00 u.

Vertrek
21.00 u.

10 juli 2022

Seven Seas Navigator

07.00 u.

18.00 u.

15 juli 2022

Hamburg

08.00 u.

16.00 u

22-25 juli 2022

The Tall Ships Races

15 augustus 2022

Ocean Majesty

09.00 u.

19.00 u.

30-31 augustus 2022

Bolette

09.00 u.

17.00 u.

19-20 september 2022

AidaAura

10.00 u.

20.00 u.

De ‘Kathedralen van de Zee’ komen naar ’t Stad

De KRI Dewaruci (Dewa Ruci of de god van de waarheid en de moed), het Indonesiche opleidingsschip van de marine is een klasse A tall ship en meteen
ook het grootste van de Indonesiche vloot. De scheepswerf HC Stülcken & Sohn
startte in 1932 met de bouw ervan, maar kon het schip door de oorlog pas tewaterlaten in 1953.
Van 22 tot 25 juli 2022 ontvangen stad
Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges voor de zevende keer The Tall
Ships Races. Bezoek de grootste zeilschepen ter wereld aan de Antwerpse kaaien en in de dokken, ontmoet
de bemanningen en dompel je onder
in het maritieme feestgedruis.
Op vrijdag 22 juli 2022 houden de
schepen halt in Antwerpen en dat zal
je geweten hebben. Overal in de stad
proef je de maritieme sfeer. Op het
programma: tientallen historische
schepen die je vrij kan bezoeken, een
kleurrijke parade van de scheepsbemanningen, muzikale optredens,
een maritieme markt, vuurwerk en
nog veel meer. Het Zaha Hadidplein,

het Steenplein en het MAS zijn de
plaatsen waar je naartoe moet. Extra
muzikaal plezier vind je op de Grote
Markt, want daar gaat het jaarlijkse
Bollekesfeest door.
De schepen bezoek je aan de
kaaien of in de dokken rond het
MAS en het Havenhuis. Er zitten
trouwens heel wat pareltjes bij: niet
alleen de Shabab Oman II en zijn
bemanning laten steeds een indruk
achter, maar ook de Indische Tarangini en de Poolse Dar Mlodziezy doen monden openvallen. Een
vloot die de stad extra allure geeft!
Kijk op tallships.antwerpen.be voor
een overzicht van de deelnemende
schepen en de kalender.
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Onbeantwoorde liefde
Iedereen herinnert zich de door
alleman gekende kater Rik uit
de Lange Riddersstraat die ook
erg geliefd was bij de passerende
studenten en die hem de naam Raf
hadden gegeven. Op een ochtend
werd hij overreden. Rik woonde
samen met de lapjeskattin Janneke
die toen plots alleen achterbleef.

Sedertdien is de relatie met de 6-jarige roodharige Storm uit de Rijke
Beukelaarstraat op een kritiek punt
gekomen. Storm had reeds lang een
boontje voor de 5-jarige Janneke die
toen echter samenwoonde met Rik.
Dagelijks kwam Storm voor het huis
van Janneke flaneren. Soms waagde
hij het zelfs om binnen te komen,
maar Rik, een dominant mannetje,
joeg hem steeds weg.
Janneke wil er niet van weten
Nu Rik er niet meer is, denkt Storm
dagelijks zijn kans te zien, maar Janneke wil er niet van weten. Gewoon
vrienden om wat te wandelen, oké,
maar komt Storm te dichtbij, dan zet
Janneke het op een lopen, achternagezeten door Storm.
MONA (9 jaar), de dochter des huizes: Janneke wil ruimte voor zichzelf. Als ik ze wil oppakken, moet ik
ze ook boven op m’n armen leggen
en niet in m’n armen nemen, want
dat vindt ze te beklemmend. Als
Storm onze garage eens binnenkomt
om het eten van Janneke op te eten,
dan laat ze hem gewoon begaan.
Maar verder moet het niet gaan! Als
je Janneke, achtervolgd door Storm,
door de straat ziet rennen, weet je
hoe laat het is, want hij mag haar
zelfs niet knuffelen.

Storm (rechts) is heel geïnteresseerd
in Janneke, maar zij wil er niet van
weten.

Jip en Janneke
GVSA Vanwaar de naam Janneke
voor een vrouwtje?
MONA Ik vond de verhaaltjes van Jip
en Janneke erg leuk en Janneke had
ook een kat. Vandaar! Ik denk nog
dikwijls aan Rik. Ik heb een troostend herinneringsdoosje gemaakt
met tekeningetjes die ik indertijd
voor Rik heb gemaakt, een foto en
de knuffel in de vorm van een kat
waar hij graag mee speelde. Maar
hij was nogal nijdig, want hij beet
haar steeds in de hals. Dat kun je er
nog aan zien. Janneke is wel opengebloeid, nu ze alleen is. Na een vakantie bracht ze eens vier gevangen
muizen naar huis, als cadeautje voor
ons. (GS)

Mona met Janneke: “Janneke wil wel
wandelen met Storm, maar daarmee
stopt het.”

Petanquen Huizeken van Nazareth

Op vrijdag 10 juni weerklonk veel
jolijt op het Bogaardeplein: de bewoners van Huizeken van Nazareth
zochten medespelers voor hun
eerste petanquetoernooi.

De toeschouwers, onder wie directeur De Win, wachten op het volgende
spel. Op de achtergrond vertrekt een
Londense schoolgroep uit Jeugdherberg Pulcinella.

Ieder team bestond uit één bewoner
aangevuld met een familielid of een
buurtbewoner. In totaal namen acht
teams het tegen elkaar op, met in de
voormiddag de voorrondes en in de
namiddag de halve finales en de grote finale.
Elke wedstrijd bestond uit 6
spelletjes en het team met de meeste punten stootte door tot de volgende ronde. Onder luid gejuich
van de supporters, met hun spreekwoordelijke toeters en bellen, werden de verschillende wedstrijden
gespeeld. Enkele van deze wedstrijden werden zelfs pas beslist bij het

rollen, en uiteraard stilliggen, van
de laatste bal.
De grote finale werd uiteindelijk
gewonnen door Irène Cloostermans,
bewoonster van Huizeken van Nazareth, en Walter Van den Bulck,
buurtbewoner. Na de plechtige
medaille-uitreiking, keek iedereen
tevreden en voldaan terug op een
aangename en zeker niet te vergeten
zonnige dag.
Bedankt aan alle deelnemers en
proficiat aan de winnaars. En stiekem
hopen we natuurlijk tot een volgende
keer op een volgend toernooi!
(Greetje De Leenheer)

Tiende editie
Antwerp Fashion
Weekend zette
modesector in
de kijker
Voor de tiende keer alweer had
niet onopgemerkt het welbekende
Antwerp Fashion Weekend in de
binnenstad plaats. Van de Meir
tot de Nationalestraat stoomden
honderden winkels zich klaar om
modeliefhebbers uit Antwerpen en
van ver daarbuiten extra in de watten te leggen tijdens het weekend
van 3 en 4 april.

lende dj’s. Uiteraard werden klanten
door de vele boetieks en modewinkels extra verwend met verrassende
in-store-acties, hapjes en drankjes
en leuke cadeautjes.
Het Antwerp Fashion Weekend,
met als motto You are the fashion!,
was een initiatief van Antwerp Retail Shopping Promotion vzw met de

steun van district Antwerpen en het
Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. De volgende editie is op 1 en
2 oktober. Zelfde zeer gesmaakte
formule met catwalks op dezelfde
lokaties en een grote verassing. De
nieuwe gezichten, gekozen tijdens
de modellenwedstrijd van de vorige
editie, zullen de affiches sieren.

VAN ’T STRAAT GEPLUKT

De Schelde geeft
Veerle Decorte een
vakantiegevoel
Deze keer een bizarre Van ’t straat
geplukt. Een vrouw stapt op de Sint-Michielskaai een appartementsblok
binnen met een gekende blauwe plastic
Ikeatas waarin losweg een huilende
baby ligt. Ik stap op haar af met m’n
iPhone in de aanslag, klaar om De
Blauwe Lijn te bellen, want dát is niet
normaal.

“De voorbije twee jaar waren we genoodzaakt om digitale en aangepaste evenementen te organiseren. We
zijn dan ook heel verheugd dat we
eindelijk weer met onze collecties de
straat en de catwalks op kunnen,” aldus Nico Volckeryck, voorzitter van
ARSP vzw. “We zien dat de mode herMaar wat blijkt? Niks aan de hand! Het is
opleeft na die sombere periode en
Veerle Decorte, werkzaam bij De Kraamdat zorgt meteen ook voor heel wat
vogel in de Volkstraat 7. Morgenvroeg
kleur en diversiteit in de winkelstramoet ze in de wijk een Real Care Baby
afleveren. De Kraamvogel geeft al 37 jaar
ten. Onze modehandelaars kunnen
advies rond kinderwensen, bevallingen
een boost zoals Antwerp Fashion
Weekend goed gebruiken om de en zelfs begeleiding van de nieuwe moeders. Je kan er elke woensdag- en
verliezen van de voorbije jaren weer vrijdagvoormiddag terecht (telefonisch dagelijks op 03 238 11 00).
Bij twijfel of je het moederschap wel aankan, is er de Real Care Baby
goed te maken.”
waarmee je het praktisch kan ervaren. Ze duwt de pop in m’n handen en,
vreemd genoeg, heeft die het gewicht van een echte baby. Het hoofdje valt
Catwalks
Nieuw dit jaar was de Free Catwalk achterover en ik kan het nog net ondersteunen. Wanneer er plots een huilop de Theodoor van Rijswijckplaats, geluid uit de baby komt, duw ik hem weer in haar armen, want dan moet je
waar deelnemende winkels de kans proberen te achterhalen of de baby honger, dorst of een vuile luier heeft.
kregen om op een originele manier
hun eigen creaties te presenteren VEERLE Er zit een computertje in dat borstvoeding, wasbare luiers enz. We
aan het grote publiek. De Nationa- op de meest ongewenste momenten, informeren zeer breed, maar de (toelestraat kleurde helemaal Black & ook ’s nachts, de baby laat huilen. komstige) moeders maken zelf hun
Gold en in de Kammenstraat zorg- Wie twijfelt over het moederschap, keuze. www.kraamvogel.be is ook te
den een dj en een Rodeo Stier voor kan hem een paar dagen in huis ha- volgen op Facebook en Instagram als
de ambiance.
len. Het is de kerntaak van vzw De @eckkraamvogel.
Ik woonde voordien op Zurenborg,
Het waren unieke modeshows Kraamvogel om, ook in persoonlijke
met professionele mannequins, gesprekken, op een neutrale maar maar via de Volkstraat leerde ik onze
indrukwekkende live acts en een professionele manier zoveel mogelijk wijk goed kennen.
Het grote verschil is de aanwezigmuzikale omkadering door verschil- informatie te verspreiden over alles
wat met zwanger- en ouderschap heid van zoveel zelfstandige winkels.
heeft te maken. We werken nauw sa- Daardoor zijn de straten kleuriger en
men met de Huizen van het Kind en niet eentonig. Ook de bewoners zijn
de vroedvrouwen in de buurt, zoals zeer divers qua leeftijd en origine. Het
de Stadsvroedvrouwen en La Ma- zicht op de Schelde en de meeuwen
drugada. Ook organiseren we in de geven me steeds een vakantiegevoel,
Huizen van het Kind cursussen over alsof de zee niet ver weg is. Water is
zwangerschap, de (al dan niet na- tijdloos en troostend, vertelt dat alles
tuurlijke) bevalling, zwangerschaps– goed komt in de stroom van het leven.
yoga, het kiezen voor draagdoeken, (GS)

Nationalestraat
De winnaars: Irène Cloostermans,
bewoonster van Huizeken van Nazareth, en Walter Van den Bulck, buurtbewoner.
Bekijk het fi
 lmpje
op YouTube
Zoektermen:
Petanque
Huizeken van
Nazareth
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Belartisan in de Riemstraat

Mariëlle Somers (met mokatines van Confiserie Roodthooft) en Marina Wijkmans (met advocaat De Klok en de klik-klakdoosjes van Curix) brengen met
likeur Vieux Nouveau de jenevers van De Poldenaar terug in onze wijk.

In de Riemstraat 24 vind je een
paradijs, als je lokaal wil winkelen
en wil verrast worden door Belgische nostalgische en artisanale
producten. Reeds 12 jaar vinden
firma’s hier originele geschenkpakketten om hun personeel mee
te plezieren. Maar ook als je jezelf
of iemand anders met een lekker
geschenkje wil verrassen voor een
verjaardag, geboorte, pensioen
of ‘beterschap’ (naar keuze zoet
of hartelijk), is dit de Grot van Ali
Baba. De particuliere klanten zijn
wijkbewoners, nieuwsgierigen en
toeristen die een stukje Antwerpen
mee naar huis willen nemen.

10 jaar jeugdherberg in Sint-Andries
Duitsland, 29 augustus 1909: een
dag die alles zal veranderen, een
mijlpaal voor het verblijfstoerisme.
De Duitse leraar Richard Schirmann is op kampeerschoolreis met
zijn leerlingen. Een onweersbui
overvalt de groep en ze zoeken hun
toevlucht in een school. Daar brengen ze de nacht door en Schirmann
ontwikkelt dan het idee van een
permanente verblijfslocatie.
De geboorte van de jeugdherberg
In Altena, zijn thuisstad, stelt hij de
school waar hij lesgeeft, tijdens de
vakanties open voor wandelaars. In
de zomer van 1912 opent hij in Burg
Altena een nieuwe overnachtingsmogelijkheid die hij ‘eine Jugendherberge’ noemt. De jeugdherberg
zal de wereld veroveren, ook in
Vlaanderen, waar begin jaren dertig
van de vorige eeuw de VJHC boven
de doopvont wordt gehouden: de
Vlaamse Jeugdherbergcentrale.

Op het Bogaardeplein
Op een haartje na mist deze het
eeuwfeest van de jeugdherberg,
want begin mei 2011 wordt op het
Bogaardeplein de nieuwe jeugdherberg geopend. Een decennium later is het hostel onlosmakelijk verbonden met
onze wijk. Reizigers uit alle
werelddelen, van nabij en
heel ver weg, maken er
hun eerste kennismaking met Sint-Andries
en Antwerpen. Verblijven op het Bogaardeplein is uniek! De jeugdherberg is de meest sociale overnachtingsmogelijkheid die er bestaat. Je
komt eigenlijk weer thuis: de sfeer
is familiaal en ontspannend, zowel
tussen de gasten onderling als tussen de gasten en de leden van het
personeel. Deze laatsten worden
aangestuurd door Caroline, de manager van het hostel, een heel charmante en innemende gastvrouw.

Antwerpen volgt in 1956
Begin mei 1956 wordt aan de Eric
Sasselaan ‘Op Sinjoorke’ geopend,
de voorloper van de hedendaagse
jeugdherberg op het Bogaardeplein.
Ook Richard Schirmann woont de
opening bij. Ondanks renovaties in
de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw, haalt de tijd onherroepelijk de jeugdherberg in. Gedacht
wordt aan een nieuwe, in het centrum van de stad.

Vroeger en nu
In vervlogen tijden werd haar functie aangeduid als jeugdherbergouder. Maar... dat is ze nu ook nog, zoals ze voor ‘haar jongens en meisjes’
zorgt die er verblijven. En ja, dat zijn
ook volwassenen. De deur van de
jeugdherberg staat open en je moet
er zeker eens binnenwandelen. Je
zal er versteld van staan hoe jeugdherbergen uit de 21ste eeuw eruit
zien: net hotels, maar dan veel be-

In de winkel vind je ook tal van Antwerpse producten, zoals de Philips
Biscuits (met Antwerpse handjes),
mokatines van Confiserie Roodthooft, Elixir d’Anvers, champagnebier Dame Jeanne en Koffie Verheyen Amberes.
Er zijn ook vele Belgische wijnen
te vinden die duidelijk in opmars
zijn. Mariëlle Somers: “Er komt
steeds meer keuze, ze worden alsmaar beter en kunnen gerust wedijveren met de Franse en Zuid-Afrikaanse wijnen. Ook in sterke
dranken is er een ruim aanbod, denk
maar aan whisky’s en gins.”

Ook heel wat nostalgische producten vind je bij Belartisan. Marina
Wijkmans: “Choco Marbi met een
hard chocoladelaagje bovenop, zoals 50 jaar geleden, de klik-klakdoosjes met drop-muntpareltjes (zie foto,
meteen herkenbaar), borstbollen,
babelutten en Loonse stroop, een
soort Sirop de Liège, zijn onze nostalgische toppers. Je geniet opnieuw
van je kinderjaren.”
Verrassend, maar te verklaren
door het rijke aanbod, is er veel
vraag naar de verschillende soorten
mosterd en pickles van Tierenteyn
en vooral Wostyn, de spreads van La
Délicieuse in verschillende smaken,
als dip, op de boterham of warm op
pasta.
In Belartisan hebben we de jenever van De Poldenaar, de verdwenen
winkel op de hoek van de Scheldestraat en de Kloosterstraat, herontdekt. De Stokerij De Poldenaar
zelf is dankzij de vierde generatie
Van Rillaer nog springlevend in de
Welvaartstraat. Daar worden naar de
118 jaar oude recepten nog jenevers
en elixirs gebrouwen. Mooier kan lokale economie niet zijn. (GS)
Belartisan, Riemstraat 24
dagelijks open van 10 tot 18 u.
www.belartisan.be of 03 283 51 25

ter, gezelliger, socialer. Dat is hun
kracht. En als je er toch bent, koop
dan een lidkaart van de Vlaamse
Jeugdherbergen. Met die kaart
krijg je korting in 4 000 jeugdherbergen, verspreid over
meer dan 80 landen. Het hostel is immers wereldwijd
verbonden via HI, Hostelling International.
Wens
Tenslotte
wensen
we Caroline en haar team het allerbeste toe, veel reizigers en dat de
jeugdherberg snel weer op kruissnelheid mag komen.
(Patrick Colen)

Steenhouwersvest 30
2000 Antwerpen

info@alfasloten.be

|

03 293 58 94
www.watte.be

www.alfasloten.be
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SEMINIVIERING 2022

‘God Sjumenas, dat heeft deugd gedaan!’
schillende groepen zich op de
G odef riduskaai
verzamelden. Ze
trakteerden er het
talrijke publiek en
de toevallige passanten op een gesmaakt optreden.
Van Het Eilandje
naar Het Steen
De belle-époquegroep op de Godefriduskaai met
Daarna werd de
Seministoet
gerechts wijkbewoners Maria Van Kerkhove en
Walter Van den Bulck.
vormd die o.a. via
de Bloedberg, de
Veemarkt en dus ook de Sint-PauTegenwoordig willen uitleggen
luskerk Het Steen bereikte waar de
waarom een activiteit, een feest of
eigenlijke Seminiviering zou plaatseen viering enkele jaren niet heeft
vinden bij het beeldje boven de
kunnen plaatsvinden, is een open
burchtpoort. Na de officiële toespradeur intrappen: de COVID 19-panken, de hulde aan Semini, het ophandemie, natuurlijk.
gen van de lentekrans en het zingen
De opluchting was dus immens,
van het Seminilied kreeg iedereen
toen de bevoegde stadsdiensten
de gelegenheid om op het binnenhet definitieve groen licht gaven
plein van de vernieuwde burcht naar
dat de Seminiviering 2022 op 26
de moderne versie van het originele
maart jl. mocht doorgaan.
beeld een handvol rijst te gooien onOmdat het Antwerpse Stadhuis pas der het roepen van “god Sjumenas”.
later dit jaar weer voor het publiek Wie dat wou, mocht een wens doen …
en de trouwers zal opengesteld wor- Op vraag van de stad Antwerpen en
den na de renovatiewerken en om- de vzw Aksie heeft de kunstenares
dat er nog geen trouwers waren die Sharon Van Overmeiren nl. een hedag, zou het nog geen traditionele dendaagse interpretatie van het Seviering worden, zoals voor de pan- minibeeldje gemaakt. Haar sculptuur
demie, maar dat kon de pret
bij de deelnemers niet drukken. Semini mocht eindelijk
weer gevierd worden!
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De Gazettesteeg in de
Rijke Beukelaarstraat

Erik Tonen: “Met zoveel boeken over
Antwerpen was het logisch er een winkel mee te beginnen … om ze te verkopen.”

Erik Tonen
Books in de
Kloosterstraat

Als je de wereld mooier wil maken,
dacht Jerome Maeckelbergh, begin
er dan aan. En meteen zette hij zich
in 1979 aan de keukentafel om een
uitgewerkt ontwerp te maken voor
wat een mooie trompe-l’oeil zou
worden om de vale garagepoort in
de Rijke Beukelaarstraat, vlak voor
zijn huis, om te toveren tot een
pittoresk steegje.

De Rijke Beukelaarstraat was, naar
eigen zeggen, een typisch voorbeeld
van een straat in de Parochie van
Miserie met nog enkele erfgoedpanden die destijds aangezien werden
Een stukje Antwerpse ge
als krotten. Hun valse plafonds verschiedenis: de mythe van
stopten de eiken balkenstructuren,
Semini
maar zonder meerjarenplan of beSemini is een heidens vruchtmoeienis van architecten hebben
de nieuwe eigenaars die huizen in
baarheidssymbool, een heiere hersteld. Naar een ontwerp van
dense vruchtbaarheidsgod
Jerome werden de smalle trottoirs
van wie de oorsprong onverwijderd en mochten de bewoners
bekend is. Zijn beeldje, dat
door weer, wind en luchtver- De lentekrans is onder het beeld van Semini op- van de straat bloembakken metselen
vuiling in heel slechte staat gehangen en het Seminilied wordt gespeeld en voor hun huizen met de enthousiasis, bevindt zich boven de gezongen.
te toelating van Bob Cools, destijds
burchtpoort van Het Steen.
schepen van Ruimtelijke Ordening.
Bovendien werd zijn vruchtbaar- ‘De Gulle Waard/The Generous Ga- Zo werd dit straatje een van de allerheidssymbool (door de jezuïeten?) tekeeper’ schittert tegenwoordig op aardigste straten van de wijk.
tijdens de contrareformatie (16de het binnenplein van Het Steen, waar
- vroege 17de eeuw) vakkundig ver- ze vanaf 22 oktober 2021 toeristen en Papierrollen
bezoekers verwelkomt.
wijderd.
voor Gazet van Antwerpen
Antwerpse vrouwen met een onJEROME Uit allerlei documenten uit
bibliotheken heb ik elementen van
vervulde kinderwens zouden zich Naar de Grote Markt
geregeld tot Semini hebben gewend Daarna ging het opnieuw in stoet via
en dat was natuurlijk een doorn in het Steenplein en de Suikerrui naar
het oog van de toenmalige katholie- de Grote Markt waar de groepen nog
een laatste keer voor het publiek opke leiders.
De Antwerpenaren worden ook traden. In café Den Bengel konden
wel Semini’s Kinderen genoemd en de deelnemers genieten van een Se‘god Sjumenas’ is een krachtterm die minikoek en een drankje, waarna de
vooral door oudere Antwerpenaren geslaagde viering werd afgesloten.
nog geregeld wordt gebruikt Er beLaten we hopen dat we vanaf volstaat sedert 1958 ook een Hoogstu- gend jaar opnieuw trouwers mogen
dentenclub Semini die oorspronke- begroeten aan het prachtig gerestaulijk heel nauwe banden had met het reerde stadhuis.
Sint-Jan Berchmanscollege.
De Seminikoek
die normaal aan
De deelnemers verzamelen
de trouwers op de
Het was al van ’s morgens duidelijk
Grote Markt wordt Jerome, met echtgenote Christa: “Nu
dat Semini zelf er ook zin in had
ik op mijn 77ste nog altijd een stelling
aangeboden.
op 26 maart, want de zon straalde
op kan, zou er dringend wat budget
aan een blauwe hemel op de eerste (tekst Walter Van den Bulck & foto’s moeten worden gevonden voor de mazaterdag van de lente, toen de ver- Wilfried Schul)
teriaalkosten.”

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

WINKEL LOKAAL

authentieke verdwenen steegjes
in Antwerpen bij mekaar gebracht.
Daarna ben ik dan de stelling opgekropen om die naar mijn ontwerp
uit te werken met de gewaardeerde
hulp van Nico Parassiadis, de vader van Slongs Dievanongs, en van
buurman Willem. De poort werd
meteen de Gazettesteeg genoemd,
omdat vroeger langs deze poort de
grote papierrollen werden binnengebracht voor Uitgeverij De Vlijt
om er o.a. de Frut, de Gazet van
Antwerpen, op te drukken. Nu is
de poort een nooduitgang van de
Hogeschool Thomas More, campus
Sint-Andries.
Op café gaan heet nu netwerking
Ontwerpen doet Jerome al z’n hele
leven. De helft van de tijd werkte hij
voor het Koninklijk Jeugdtheater dat
toentertijd repeteerde op de Vlasmarkt, waar nu het Grieks Huis is
gevestigd. De rest werkte hij voor gezelschappen als Antigoon, het Meir–
theater, het Echt Antwerps Theater
(EAT), de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg (KNS), het Theater Antwerps Amusement (TAA) en het Reizend Volkstheater (RVT). Ook voor
het Ballet van Vlaanderen, de Opera
en de KNS heeft hij nog beeldhouwwerken uitgevoerd.
Eerst studeerde hij schilderen
en beeldhouwen aan de Antwerpse
Academie. En hoe hij dan bij decoren kostuumontwerp belandde? Met
een knipoog van verstandhouding
en lachend, wanneer hij er nu aan
terugdenkt, antwoordt hij: “Door
veel te drinken! Nu noemen ze dat
Public Relations en Netwerking. Ik
zat als academiestudent veel op café
met de studenten van het conservatorium. Toen die later begonnen te
regisseren, wisten ze me meteen te
vinden.
Maar nu even serieus: de poort
mag na al die jaren wel wat restauratie hebben. Nu ik op mijn 77ste
nog altijd een stelling op kan, zou er
dringend wat budget moeten worden gevonden voor de materiaalkosten. (GS)

Erik Tonen Books in de Kloosterstraat 48, vlak naast eethuis
Take Five Minutes in Paris, kan
je niet zomaar negeren. Op het
tafeltje op het trottoir liggen altijd
tweedehandsboeken van allerlei
genres aan spotprijzen waar je
moeiljk aan voorbij kan.
Stap je de winkel binnen, dan word
je verleid door een gigantisch uitgeselecteerd aanbod aan mooi geïllustreerde boeken over oude, moderne
en toegepaste kunst, fotografie, architectuur, auto’s, mode, meubelen
tot en met hedendaags design. Dat
past perfect in een straat waar steeds
meer kunst, mode en design worden
aangeboden. Verder vind je er ook
tweedehandsliteratuur, bibliofiele
uitgaven en zelfs pareltjes van antieke boeken, want de winkel is tevens
een antiquariaat. Bovendien is er
ook nog de webshop www.erik-tonen-books.com waarop je dagen kan
rondstruinen.
Blijven plakken
Erik Tonen heeft zijn eigen naam
aan de winkel gegeven, omdat hij
persoonlijk volledig achter het assortiment staat, een waarborg voor
de kwaliteit dus. Aanvankelijk verkocht hij enkel boeken over Antwerpen. Tijdens een ‘wereldreis’ in 1992
vanuit Brabant kwam hij de tweede
dag toe in Antwerpen en bleef er
plakken, raakte gefascineerd door
de stad, begon er boeken over te kopen en had na verloop van tijd zo’n
grote verzameling boeken over Antwerpen dat het hem logisch leek om
een winkel te beginnen… om ze te
verkopen. Boeken over Antwerpen
en ook onze wijk zijn nog steeds prominent aanwezig.
Lezen is reizen in je hoofd
Erik is gepassioneerd door boeken
en die passie stralen zijn boeken uit.
Hoe je je in de winkel ook draait of
keert, er zijn altijd wel blikvangers
die je moet bekeken hebben. De
boeken verkopen zichzelf en Erik is
de perfecte gids voor wie op zoek is
naar een bijzonder onderwerp.
Zoek je een geschenk voor iemand en je noemt zijn of haar interesse, dan legt Erik meteen een vijftal keuzes op de toonbank waarvan
je zeker kan zijn dat je de ontvanger
er gelukkig mee zal maken. Z’n ooit
zo vroegtijdig afgebroken wereldreis
zal hij niet verder zetten. “Want boeken lezen,” zegt hij, “dat is reizen in
je hoofd. En avontuur heb ik genoeg
met het ontdekken van antiquariaatsboeken. Ik ben altijd blij, als ik
een juweeltje heb gevonden, maar
even gelukkig, als ik er een klant
mee blij heb gemaakt.” (GS)
Erik Tonen Books - Kloosterstraat
48 – 0495 25 35 66 - info@erik-tonen-books.com - open van dinsdag
t.e.m. zondag van 13 tot 18 uur
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Caféstoel
het geheugen
(waar ligt de sleutel, de bankkaart,
weldra de geheugenpil – snel)
kan ook speels en dartel zijn,

Fierensblokken

verzint een verleden voor me
dat ik doorvertel aan vrienden,
perplex over mijn roekeloze
spitsvondigheid.
zo schenkt het mij een waarheid
als een nieuwe huid, het verleden
achteloos achtergelaten
op een bruine caféstoel.
René Hooyberghs

Antwerpen telt vele nieuwe
bouwwerken anno 2022, maar het
moment is aangebroken om ook
de oude gebouwen in de stad op te
smukken. Zo kon tijdens de Openwervendag op 15 mei de Gazet van
Sint-Andries een blik werpen op de
restauratiewerken aan de Fierensblokken.
De Fierensblokken aan de Nationalestraat zijn in 1939 door Gustave
Fierens ontworpen in een moderne
stijl met invloed van de art deco en
verdienen te blijven bestaan.
Highlights van de unieke bouwmaterialen zijn onder andere de
zoutgeglazuurde terracotta gevel-

Op de hoogste (7de) verdieping van
het nieuwe hoekgebouw komt een
polyvalente ruimte met een mooi uitzicht. Het oude gebouw werd in 2019
afgebroken.

tegels en terrazzo betonvloeren in
de traphallen. Ook is er overvloedig
gebruik gemaakt van blauwe steen
in het gebouw.
ACH Bouw & Vanhout zijn verkozen tot uitvoerders van de renovatie
die zouden lopen tot eind 2022.

De Belgische architect Gustave
Fierens bouwde de Fierensblokken
in 1939 met de rationele benadering
van sociale huisvesting à la Existenz
minimumwohnung, een term die
letterlijk neerkomt op het minimum
wat men nodig heeft om te leven.
En het zag er ook zo uit: piepkleine, maar voor die tijd heel moderne keukens die uitkwamen op mini
terrasjes, alsook kleine badkamers.
Maar … dat was toen heel renoverend en vooruitstrevend, want de
gemiddelde mens kon helemaal niet
op zoveel luxe rekenen.
De bewoners van de 205 sociale
woningen werden vanaf 2012 uit het
gebouw gezet om plaats te maken
voor een eventueel afbraakplan dat
toen op tafel lag. Gelukkig werd uiteindelijk toch besloten om de 2 Fierensblokken te renoveren, goed voor
122 betaalbare huurwoningen.
(Foto’s Alan Cuypers)

Modern, minimalistisch en functioneel design zoals het originele art-deco-ontwerp van Fierens.

Traphal en originele liftkoker met gegoten
marmerbeton. Het natuurlijk licht zorgt voor
een luchtige en aangename leefomgeving.

De bestaande ramen en deuren worden tijdelijk in de nieuwe fietsenkelder
gestockeerd en na een grondige restauratie opnieuw in de corresponderende
appartementen geplaatst.

De nieuwe (en minder gevaarlijke) fietsenhelling naar de kelder.

De buitenmuren zijn nu goed geïsoleerd en er werd tijd noch moeite gespaard om de art-deco-tegelvloeren te
bewaren of te restaureren.

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

Pelgrimstraat 27
2000 Antwerpen
www.deopendeur.be

deopendeur@skynet.be

www.nsz.be

03 233 62 73

Autonome vrijwilligersvereniging erkend door de Vlaamse overheid

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

augustus
Antwerp Pride

zaterdag 13 augustus

Tijdens de vijftiende editie van de
Antwerp Pride zal er een grote parade zijn, een Love United Festival
op zaterdag en een Closing Festival
op zondag. De gerenoveerde Scheldekaaien ter hoogte van de De Gerlachekaai worden het grote festivalterrein en de Sint-Andriesplaats
krijgt een regenbooginvulling.

Home XXL, come in!
Hans Van Cauwenberghe

vrijdag 26 augustus - 20.30 uur op de Sint-Andriesplaats

Baucis en Philemon zijn jong getrouwd en leven een karig maar gelukkig bestaan. Ze zijn tevreden met
dit leven. Beiden zijn meester noch
knecht. In eenvoudige zinnen en bewegingen geven ze gestalte aan hun
liefde voor elkaar en voor de wereld.
Op een dag belanden twee zwervers
in het dorp …

september
DAKkan

zondag 18 september - op Antwerpse
daken binnen de Leien

Na twee geslaagde edities in 2018 en
2020 komt het dakenfestival DAKkan
in september terug! We willen zoveel mogelijk daken cultureel openstellen voor publiek.
Meer info: www.dakkan.be

juli
Jazzkroegentocht

vrijdag 1 juli - vanaf 20 uur in buurtcafés

Te lang niet op café. Te lang geen
concerten. Dat gaan we nu dubbel en
dik inhalen met de enige echte Jazz–
kroegentocht! In verschillende cafés
in onze wijk en in de binnenstad zetten we heerlijke jazzensembles.

na-openluchtvoorstelling met een
totaal gevaccineerde grootmoeder.
De tekst is van Jan Maillard en de
muziek van Lili Grace. Roodhapje:
een fijn geflipte muzikale versie van
het gekende sprookje.

Sinjor circo

zondag 18 september - vanaf 13 uur De Gerlachekaai op Het Zuid

Cordes Nuptiales - circoPitanga: circus en theater en een eerbetoon aan
de liefde. Flying Trapeze - Gravity is
a Mistake - Omnivo lant: vliegende
trapeze, recht omhoog, het rijk der
vrijheid tegemoet!
Info en tickets
co Sint-Andries
Sint-Andriesplaats 24
2000 Antwerpen
03 260 80 50
www.costa-antwerpen.be
costa@antwerpen.be
Openingsuren | Onthaal
Dinsdag tot vrijdag 10 tot 16 uur
Sluitingsdagen
van zaterdag 16 juli tot en met
maandag 15 augustus

Joepie! Een nieuw deel in de reeks
‘Fred het hert’ is verschenen. Fred,
het immer komische hert, is
inmiddels al
aan z’n zesde
boekje
toe.
Ditmaal is het
feest,
want
Anton, de boswachter, is jarig.
Fred komt hier toevallig achter,
maar eigenlijk weet hij, als hert,
helemaal niet wat ‘jarig zijn’ wil
zeggen. Het is echter duidelijk dat
Anton iets van hem verwacht: een
cadeautje, een feest, een verjaardagstaart …
Fred begrijpt het allemaal niet
goed en gaat te rade bij de andere
dieren in het bos. Ook zij zijn echter
niet helemaal vertrouwd met het
concept van verjaardagen en raken
het al helemaal niet eens over wat
nu een geschikt cadeau zou kunnen zijn: eikels, een babymuis, stilte, alenigheid ... Ze kunnen moeilijk
iets anders bedenken dan wat ze zélf
graag zouden willen, maar of dat
dan ook geschikt is voor hun boswachtervriend?
Wat ze echter wel snappen is
Antons verlangen naar een verjaardagstaart. Natuurlijk! Als enige dier
in het bos zonder staart is het meer
dan begrijpelijk dat Anton graag een
verjaardagstaart wenst. Fred en zijn
vrienden doen dan ook hun uiterste
best om hun geliefde boswachter de
dag van z’n leven te bezorgen. Zullen ze daarin slagen?
Een superleuk voorleesboek
voor feestherten, euh, feestvarkens
vanaf 3 jaar. Maar ook volwassenen
zullen genieten van de grappige tekeningen en tekst van de Nederlandse kunstenares en illustratrice Pépé
Smit.

Sport- en cultuurweek (6+)
dinsdag 12 tot vrijdag 15 juli telkens van 9 tot 16 uur

Deze zomer organiseert het coStA
in samenwerking met Buurtsport
en het district Antwerpen sport- en
cultuurweken voor kinderen tussen
Roodhapje
6 en 12 jaar. Vijf dagen lang kan je koTheater Froe Froe (5+)
zondag 10 juli - op de Sint-Andriesplaats men sporten, spelen en ontdekken
ROODHAPJE is een echte coro- met kinderen uit de buurt.

‘Fred en de (bijna mislukte) verjaardag’ | Pépé Smit | Uitgeverij De Harmonie | 14,90 euro
(Sofie van ’t Stad Leest, Oudaan 18)

Word wijkjournalist
Wil je meewerken aan de Gazet van Sint-Andries?
Maak je foto’s van de wijk of schijf je graag een
interviewtje met een van de bewoners stuur dan
een mailje naar de redactie:
walter.vandenbulck@telenet.be

ELECTRO ZUID
ELEKTRICITEIT
VERKOOP - HERSTELLING

PARLOFONIE
ATTESTEN VOOR KEURING
RENOVATIE ELEKTRICITEIT
ALLE HERSTELLINGEN
DEPANNAGE
DISCO MATERIAL
LED VERLICHTING
03 203 03 09 - 03 226 15 91
ELECTROZUID@TELENET.BE
WWW.ELECTROZUID.COM
NATIONALESTRAAT 112 - ANTWERPEN
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Atelier Du Mon in de Happaertstraat
Nodig eens een vriend(in) uit voor een yogasessie
soep en stoofpotten (ook
om ze af te halen!) je verwelkomen. Langs een langwerpige tuin, omgetoverd
tot een zentuin met stapstenen, wandel je een hoge
minimalistische ruimte in,
waar de rust, de stilte en
het licht je liefdevol omarmen. Bijna adembenemend. Je bent weg van de
wereld, en dat in Sint-Andries. Nooit verwacht …
Het gebouw
Het 17de-eeuwse gebouw
was ooit een suikerfabriek,
een kapelletje, een opslagplaats voor kolen, brandhout en kalk en in de jaren
70 van de vorige eeuw ook
al eens een yogastudio,
maar tot voor kort lag het
er verloederd bij. Er is veel
geld in de renovatie gekropen.

Het begin van een jaar is de uitgelezen periode voor goede voornemens. Atelier Du Mon in de Happaertstraat 26 is een gloednieuwe
yogastudio met gezonde drankjes
en hapjes die je op weg kan helpen
naar een gezonder leven. Bewegen, alle spieren laten werken om
soepel te blijven, ontstressen en
gezonde voeding zijn nu immers
meer dan ooit nodig.
Langs een onopvallende deur kom je
meteen in de bar waar de geuren van
gezonde koolhydraatarme slaatjes,

Bakkersfamilie
Initiatiefnemers zijn Denies Du Mon
(32) en echtgenoot Nathan Schulpen
(30). Denies komt uit een bakkersfamilie en doctoreerde in de Taal- en
Letterkunde aan de UA, dan volgde
ze achtereenvolgens een opleiding
tot yogadocente, orthomoleculaire
therapeute en osteopate van 5 jaar
aan de universiteit.
Alles verkocht wat ze hadden
DENIES Alles wat we hadden, hebben m’n man en ik ervoor verkocht:
ons huis, onze auto en onze meube-

len. Met de steun van onze ouders
hadden we genoeg cash om een zware lening bij de bank te krijgen. We
gaan nog flink moeten werken, maar
doen het met plezier. We wonen
hierboven, maar 260 vierkante meter is te groot, zodat we een stuk voor
een Airbnb hebben voorbehouden.
Barista achter de bar
Er zijn yogacursussen op alle niveaus, geschikt voor iedereen, van
slow class (traag, meditatief, met
ademhalingsoefeningen, om te
ontstressen) en yin yoga (liggend,
zittend, stretchen, de ideale instap)
over vinyasa yoga (met meer beweging) naar rocket yoga (met bijna
acrobatische oefeningen). En dan is
er nog de zwangerschapsyoga.
Tien verschillende lesgevers vullen het programma. Daarnaast zijn
er vijf therapeuten (osteopathie,
massage, gesprekken, gezonde voeding) én een barista achter de bar.
Lichaam soepel houden
DENIES Je mag onze holistische aanpak dus wel erg letterlijk nemen. Met
de therapieën kan je bij ons ook terecht voor lichamelijke problemen.
Het lichaam is te vergelijken met
een ketting. Nekklachten kunnen
bv. ontstaan uit een voet, een been
of het bekken, voortkomend uit een
eerder trauma. Yogalessen zijn preventief om je soepel te houden of
kleine letsels weg te werken.
Holistisch
Duurzaam en holistisch zijn twee
slogans waarmee nogal dikwijls

wordt gezwaaid, maar bij Atelier Du
Mon zijn het geen holle woorden.
DENIES Onze koffie komt van een lokale branderij. Het gebouw hebben
we volledig gerecycleerd. Van onze
yogadocenten en therapeuten verwachten we dat ze minstens een jaar
blijven, zodat mensen een vaste begeleider hebben.
(Guido Sanders)

Een ideaal
DOE-cadeau
Interessant voor de wijkbewoners
zijn de Community Classes, waarover je alle info op de website bij
EVENTS vindt. Het zijn laagdrempelige sessies waarnaar je een
vriend(in) gratis kan meenemen,
met nadien een gratis koffie erbovenop. Het ideale DOE-cadeau
dus.
DENIES Zo verbinden we mensen.
Het verlaagt ook de drempel om
naar een yogasessie te gaan. Je
hoeft niet te denken dat je er niet
op je plaats bent, dat het te spiritueel of te stijf is, dat je kwetsbaar
bent of de oefeningen niet goed
zal kunnen. Niemand kan het perfect en dat hoeft ook niet bij yoga,
maar, omdat iedereen dat gevoel
heeft, valt alle schroom weg. En
nadien ontmoet je in de bar vele
gelijkgestemden. Dat schept een
band. En voor studenten zijn er
gunsttarieven.

Atelier Du Mon
Happaertstraat 26
www.atelierdumon.com
info@atelierdumon.com

Kristof ‘Sprokkel’ Wouters steunt kwetsbare mensen in Nepal
In 2008 vertrok Kristof,
meer nodig zullen hebben.
Die insteek, die manier van
cultuurfunctionaris
werken loont.
van het coStA, met zijn
vrouw voor 6 maanden
Lopende projecten
naar Azië. Ze reisden
KRISTOF: We hebben ondoor verschillende
dertussen al verschillende
landen en kwamen
projecten lopen. We finanin februari 2009 aan
cieren die voor een deel,
in Nepal. Ze zagen er
omdat we het belangrijk
schrijnende armoede en
vinden dat er lokaal ook
onmenselijke miserie,
geldschieters
gevonden
maar evengoed tot de
worden, bespreken de maverbeelding sprekende
nier van aanpakken en voltempels, de magische
gen mee op.
natuur en … de schoon- Kristof (rechts) met reisgenoten en de Nepalese gids.
Een van de grootste proheid van de mensen zelf.
jecten zijn de health camps. Het
Efficiënt ontwikkelingswerk
Het land zou hen nooit
KRISTOF: We begonnen het zieken- ziekenhuis trekt verder de bergen in
meer loslaten.
huis financieel te ondersteunen om om daar de mensen een gratis meKRISTOF: In 2018 startte ik samen materiaal aan te kopen dat daar ter dische check-up te geven. Voor vele
met een vriend de vzw Samundra plaatse kan worden hersteld. Ook mensen is een gewone hulppost onop om een lokale NGO te steunen goed voor de lokale economie. In bereikbaar: de wegen zijn slecht, de
en geen individuele personen. ‘Hi- heel onze werking is het lokale eimalayan Care Hands’ is een Nepa- genaarschap belangrijk. Elke 2 welese organisatie die het leven van ken hebben we een online overleg,
de mensen in en rond het bergdorp we delen projectfiches en bepalen
Mainaphokari wil verbeteren. De be- samen een strategisch plan. Het is
zieler ervan, Jagat Dahal, heeft een dus veel meer dan wat geld opstustuk familiegrond afgestaan om er ren. Wat we doen, is proberen hen
een ziekenhuis op te bouwen. Dat zo zelfstandig mogelijk te maken dat
wekte onze interesse.
ze ons op een bepaald moment niet

afstanden te groot en de middelen
beperkt om dit zelf te regelen.
Een ander voorbeeld is het kiwiproject. We ondersteunen enkele
bewoners die naast hun gewone gewassen ook investeren in kiwiplanten. We helpen hen dan ook graag
om deze stap te zetten, omdat het
geen evidente, maar wel een duurzame investering is.
En zo zijn er nog verschillende
kleine en grote projecten die we mee
vorm geven en op een bepaalde manier ondersteunen.
Samundra is een kleine vrijwilligersorganisatie. Wil je meer weten
over het werk, ga dan naar www.
samundra.be of volg ons op Facebook. Men is heel blij met elke
schenking. Dat kan op
BE 19 9733 5642 4312. (Kristof )

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes

Nederlands – Engels – Frans

info@anthologie.be

Wachten
Wachten, daar ben ik ontzettend
goed in: in de wachtkamer van de
huisarts, in winkels, op de tram
in de Nationalestraat, aan stoplichten.
Voor mij
is wachten
een heerlijk
moment
om zonder
schuldgevoel te niksen. Alle drukte om je heen zakt als
bezinksel in je hoofd en er komt
tijd vrij voor andere gedachten,
meestal nieuwe ideeën, zoals o.a.
dit stukje.
Dikwijls zie je mensen in wachtkamers met de handen in de schoot
wezenloos naar de muur zitten
staren met af en toe een verontwaardigde luide zucht in de hoop
op een gelijkgestemde reactie. Velen lopen er figuurlijk de muren
van op en vertellen het later uiterst
verontwaardigd aan iedereen die
het horen wil.
Maar ik niet. In de huisartsenwachtkamer is de wachttijd voor
mij altijd te kort om geboeid alle
tijdschriften te kunnen doorbladeren. Ik spreek nu over de precoronatijd. Toen lette ik er echter
wel op om de pagina’s niet om te
draaien door met een natte vinger
de rechter onderhoek om te plooien. Dat doen de meesten, maar iedereen in de wachtkamer heeft wel
iets: anders zaten ze er niet. Sinds
de coronacrisis, toen de tijdschriften werden verbannen, neem ik
een boek mee. Of ik nu thuis zit te
lezen of in een wachtkamer, maakt
mij niet uit en het is zelfs winst op
m’n energierekening.
Aan loketten van het ziekenfonds of de bank hoor ik graag de
verhalen en klachten van anderen
aan. Alles wat vlot loopt, gebeurt
nu online, maar het zijn de complexe gevallen over misgelopen
betalingen en gemiste adresveranderingen die het loket halen. Zelfs
verhalen over ex’en komen er aan
bod. Aan de kassa van supermarkten neem ik graag de tijd om uit te
zoeken of er een verband bestaat
tussen de aankopen en het uiterlijk van de klant en of er een samenhang is tussen de aankopen.
In computerwinkels duurt het
voor mij nooit lang genoeg. De
adviezen die klanten vóór mij
krijgen, kunnen mezelf ooit ook
wel eens van pas komen. Bij Volders in de Nationalestraat heb ik
het verschil geleerd tussen wol en
katoen en bij Electro Zuid vernam
ik dat ledlampjes dikke of dunne
contactpinnetjes hebben (12 of
220 Volt).
Maar … als er bij Italiaanse
traiteurs een Italiaansprekende
klant vóór me staat, breekt voor
mij de hel los en hoor ik het in Keulen zangerig donderen. Spijtig dat
de bediening aan de kassa’s van al
onze supermarkten in de wijk zo
vlot verloopt. Geen tijd voor verhalen!
Stoplichten zijn dan weer ideaal voor discrete yogaoefeningen,
zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Niemand merkt
er wat van. Ruim daarvoor de tijd
aan het kruispunt Nationalestraat/
Kammenstraat en aan het Tropisch
Instituut. Maar daar geen ademhalingsoefeningen: beetje schrik
van mogelijk ontsnapte virussen.
Er is wel één plek waar ik het
wachten haat: thuis aan de telefoon, wanneer ik na het verplicht
intoetsen van 1, 4, 2 enz. na 10 minuten nog steeds niemand aan de
lijn krijg, zoals bv. bij … Vul zelf in.
(Guido Sanders)

