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Met de steun van:

Ommekeer naar duurzame wijk
In navolging van de Engelse Transition
Towns is ook een Transitienetwerk in
Vlaanderen ontstaan. In het Sint-Andries-
kwartier ging in januari de transitiegroep
Sint-Andries van start. Opzet van de
transitiebeweging is om in steden en
wijken de burgers weerbaar te maken voor
de gevolgen van de klimaatverandering en
energieschaarste.

Duurzaam duurt het langst

Transitiegroep Sint-Andries ging op zoek welke
voorwaarden moeten vervuld worden om een vita-
le en veerkrachtige wijkgemeenschap te behouden
en verder uit te bouwen. Daarom werd vooruitgeke-
ken naar het jaar 2030 en welke wijk we dan in on-
ze dromen zien verschijnen. Sociale duurzaamheid
kwam sterk naar voor. Het Sint-Andrieskwartier
moet zijn goede sociale mix behouden en een soli-
daire wijk met een fijne sociale samenhang is de
garantie voor een warme wijksamenleving.
Er is de economische duurzaamheid: geen toe-
komst vanuit een korte termijnvisie, maar investe-
ringen met een hoog rendement. Openbaar vervoer
en de inrichting van de wijk tot één woonerf zijn
hiervoor belangrijk. De ecologische duurzaamheid
of groene initiatieven zijn uiteraard de meest in het
oog springende invalshoeken. Het lijstje is zeer
lang: tegeltuinen, autodelen, ecologische kerstbo-
menverkoop, geen verpakkingen, iedereen betrek-
ken, buurtmaaltijden, voedselteams, buurtgerichte
winkels, fietsengarage, adopteer een tuin, enz. 

Paniekvoetbal?

Sommige kritikasters beweren dat die bekommer-
nissen rond de klimaatverandering en energie-
schaarste opgeklopt worden en de mensen ten on-
rechte bang maken. Stel dat het op termijn toch
niet zo’n vaart zal lopen, dan is het toch onze over-
tuiging dat het steeds zal lonen om op een bewus-
te wijze onze wijksamenleving in een duurzaam
perspectief uit te bouwen. 

Wie? Wat? Transitie?
Buurt-etentje op 2 juli

Benieuwd waar transitie voor staat? Of zin om mee
te doen? Kom naar het buurt-etentje op 2 juli 2011
in en om het bewonerslokaal, Willem Lepelstraat 13.
Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur. Je kan er kennis
maken met de mensen van de Transitiegroep.
Er wordt samen gegeten volgens de potluck-formu-
le. Ieder brengt iets lekkers mee, maar zeker niet
meer dan je zelf op kan. Bij goed weer worden tafels
en stoelen buiten gezet en in de keuken van het be-
wonerslokaal kan alles worden voorbereid.

Meer info op www.sintxandries.transitie.be

Wil je er graag bij zijn?
Mail naar transitie.sint.andries@gmail.com

Groene stad brengt op
Groen maakt gezond. Op ‘voorschrift’ van de dokter
moeten veel mensen meer gaan bewegen. Wande-
len in de stadsnatuur is goed tegen fysieke en psy-
chische kwalen en levert besparingen op van medi-
camenten en medische behandelingen. Het park
als groene long.
Projectontwikkelaars weten dat groen geld in het
laatje brengt. Ze hebben er alle baat bij om nabij
een groene omgeving te bouwen. Een park zorgt
immers voor een waardestijging van grond en
vastgoed; in een groene omgeving is geld te ver-
dienen. Alles volbouwen is dus niet verstandig.
Groen in de stad heeft bijgevolg een belangrijke
economische waarde.
Een slimme overheid investeert in meer groen in de
stad. Groen brengt de mensen samen, maakt de
mensen gezonder en gelukkiger. 
Je moet deze ‘winsten’ alleen maar willen
zien…

Zaterdag 2 juli 2011, 18.30 u

BUURT-ETENTJE
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Adverteer in
Gazet van Sint-Andries
Contacteer Ilse Van Mol
Gsm 0496 55 76 05 | Tel. 03 288 62 69
kurt.beckers@telenet.be
4 advertenties (1 jaar): klein = 120 euro, middel-
groot = 195 euro, groot = 300 euro. achter-pagi-
na en speciale maten, vraag info aan Ilse.
Verschijnt om de drie maanden: maart, juni,
september en december.

Werk mee 
aan de Gazet van Sint-Andries
De volgende krant nr. 74 verschijnt in septem-
ber 2011. Artikels en aankondigingen binnen-
sturen voor 1 september naar:
nico.volckeryck@telenet.be
Verenigingen die hun activiteiten van okto-
ber, november en december willen aankondi-
gen kunnen dit sturen naar:
paul_struyf@skynet.be

Kom naar ons open wijkforum!
De volgende vergaderingen van de Stuurgroep
van Sint-Andries gaan door in coStA op:
• woensdagen 29 juni, 28 september, 20 u. In
juli en augustus geen stuurgroep.
Vooraf, om 19 u, is er nog de vergadering van
Straatantennes in aanwezigheid van politie en
buurttoezicht.
nico.volckeryck@telenet.be, 0496 25 97 45

De Gazet van Sint-Andries is een uitgave
van de wijkbewoners met de steun van
het District Antwerpen. Met deze gazet
willen wij de Sint-Andriezenaren op de
hoogte houden van wat er zoal in de wijk
reilt en zeilt. De Gazet wordt financieel
gesteund door de middenstand en door
vrijwillige bijdragen van de bewoners.
Redactie en medewerkers: Ann Mares,
Paul Struyf, Jos Thijs, Ilse Van Mol, Nico
Volckeryck, Leo De Ley, Pierre Van den
Berghe, Esmeralda Pira, Nico De Beukelaer.
Foto’s: John Moussiaux, Jos Thijs, Leo De
Ley.
Lay-out: Peter Cuypers,
 www.Anthologie.be

Onze wijk beter leefbaar en groener maken, is en
blijft meer dan actueel. Bewoners steken hun nek
uit voor het behoud van de bomen in de Nationa-
lestraat of voor de aanleg van een groen Munt-
plein. Of ze hangen zwarte vlaggen om de druk
van het autoverkeer tegen te gaan. Er zijn heel
wat sportieve initiatieven. Er was de tweede Sint-
Andriesrun en ook uit de vele sporters die elke
avond joggen of fietsen, blijkt de keuze voor een
gezonde levensstijl.

Gaat het echt de goede kant op? 
We moeten allessins waakzaam blijven. Toen Stuur-
groep  Sint-Andries in 1984 van start ging, was ont-
pitting de regel. Gebouwen midden in bouwblok-
ken moesten plaats ruimen voor open ruimte en
groen. Vandaag stellen we vast dat vele binnenge-
bieden kunnen worden volgebouwd  en  vrezen we
dat alles  terug zal dicht slibben. Hetzelfde met de
pleinvorming. Door protest van de bewoners is ver-
hinderd dat het Bogaerdeplein of het Muntplein
werden volgebouwd. Ondertussen beseft men de

enorme aantrekkingskracht van openbare pleintjes
en groen op jonge gezinnen. Het voor velen onbe-
kende Lode Sebregspark aan de Bogaerdestraat 50
is een mooi voorbeeld van een ontpit woonblok.
Maar de baksteen- en betonlogica blijft de groene
en open ruimte-logica overheersen. In het RUP-bin-
nenstad lijkt de trend van dichtslibben van onze
wijk en het opeten van groene ruimte en publiek
domein zich verder te zetten. Van 1 augustus tot
eind september kunnen bewoners in het kader van
het openbaar onderzoek bezwaarschriften indie-
nen. We moeten hier alert zijn en een groenere toe-
komst voor de wijk veiligstellen.
De ommekeer naar een veilige en duurzame mobi-
liteit is een heikel punt dat de wijkbewoners reeds
vele decennia bezighoudt.  Dertig jaar geleden was
de Rijke Beukelaerstraat een grauw straatje dat vol-
geparkeerd stond met auto’s; vandaag is het een
groene oase en een aangename ontmoetingsplek
voor de buurtbewoners. Maar de ommekeer naar
woonerven komt maar erg traag op gang. Hoe de
auto uit het straatbeeld halen en toch parkeervoor-

zieningen scheppen? Dat blijft de uitdaging voor de
toekomst. 
En die toekomst begint vandaag al. Fair-trade, ge-
zonde voeding, ambachtelijke beroepen, eetbare
planten, er zijn 1001 invalshoeken om een leefbare,
gezonde en aangename levensstijl te ontwikkelen
in Sint-Andries.  Ook de ondernemers van de wijk
zijn betrokken in dit verhaal. De afgelopen maan-
den zagen vele nieuwe winkels het licht, gaande
van biologisch/ecologisch tot recyclage. Sleutelbe-
grippen zijn inventiviteit en duurzaam omgaan met
grondstoffen en energie en de opwaardering van
vakmanschap en kleinschaligheid. De overheid kan
hier eveneens een belangrijke rol spelen. Bij de Len-
tepoets van volgend jaar zou Opsinjoren bijvoor-
beeld ook kruidenbakken of ander eetbaar groen
kunnen aanbieden. Schepen Leen Verbist had hier
alvast oren naar. Een ommekeer naar een aangena-
mer Sint-Andries waar iedereen zich in kan vinden,
daar gaan we voor.

Nico en Ann 

Ommekeer naar een groenere wijk

De visie: voorkomen van de klimaatverandering en
de negatieve effecten beheersen.
Vier beleidsprincipes als basis: Stad als goede voor-
beeld; Samen aan de slag, Het is een beleid van ie-
dereen; Het is een dynamisch beleid
Op 7 domeinen wordt de aanpak georganiseerd:
De Stad geeft het goede voorbeeld en zal voor de ei-
gen stedelijke werking fors inzetten op energiebe-
sparende maatregelen. Een klimaatsbewuste stads-
gemeenschap wordt betrokken doormiddel van in-
tegratie en participatie. De uitdaging is om het
maatschappelijk bewustzijn te verhogen en een ef-
fectieve gedragsverandering te bekomen. Op het
vlak van ruimtelijke ordening worden klimaatas-
pecten op een doorgedreven wijze geïntegreerd. Op
termijn zal dit leiden tot een klimaatneutrale stede-
lijke ruimte. Wonen: de Stad informeert, sensibili-

Als het huidige systeem van samenleven je niet
meer bevredigt kan je via LETS toch in je behoeften
voorzien. Als onderdeel van het transitie-gedach-
tengoed is dit mooi meegenomen. Je moet je enkel
bewust worden van wat je vraag en aanbod is. Wat
heb je echt nodig en wat kan je je medemens aan-
bieden, zodat er op deze manier een ruil kan plaats-
vinden.

Even wat meer uitleg
Het economische luik heeft te maken met profijt
halen uit wat je te bieden hebt en je vraag zo te
combineren dat er een ruil kan ontstaan.
Als je met weinig geld moet toekomen, is het altijd
fijn dat je kan ruilen in de vorm van diensten, ipv
geld. Vb. je living is aan een opknapbeurt toe, maar
je kan geen schilders betalen en zelf weet je niet
hoe eraan te beginnen. Misschien is er wel iemand
in de LETS-groep die deze klus voor je wil doen voor
een kleine waardering. Misschien vind je zelf de

ideale kleur verf of het juiste behangpapier bij ie-
mand van de LETSgroep.
Het sociale aspect ligt hem hierin dat je door je
diensten te ruilen, nieuwe mensen leert kennen die
misschien van jouw aanbod gebruik willen maken.
Waardoor je misschien uit je isolement geraakt of
mensen leert kennen met gelijke interesses.
Het aspect van idealisme gaat erover dat je een
duurzame samenleving promoot. Door het ruilen
van diensten en spullen moet je er minder kopen,
dit bespaart je geld en er wordt iets gedaan met ge-
recycleerde spullen; er wordt meer gedeeld. Zo kun-
nen er vb. tuinstoelen gerestaureerd worden door
een nieuwe verflaag, je grasmachine kan meege-
bruikt worden door je buurman. Zo kunnen je
ideeën over transitie gedeeld worden en in de prak-
tijk omgezet worden.

LETS in de praktijk
Eva knipt mijn haar precies zoals ik het wil. Gewoon

thuis in mijn keuken terwijl we kletsen over LETS en
andere ditjes en datjes (...) Ik laat Richard wel eens
genieten van een heerlijke maaltijd. Ik kook voor
hem dan een extra portie. Voor mij geen werk en
voor hem een aangename afwisseling. Richard tui-
niert graag; hij helpt samen met Theo bij Marco de
tuin heraanleggen. Een zware klus als je het alleen
moet doen, maar een onvergetelijke dag met z'n al-
len. Marco kan dan weer goed sleutelen. Hij herstelt
de fiets van Eva in een handomdraai.
Een LETS-groep bestaat meestal uit een groep men-
sen uit dezelfde wijk of gemeente. Zo is het gemak-
kelijk om bij iemand binnen te springen en kan het
letsen vlot verlopen.
Voor meer info en een instapmoment kun je terecht
op www.letsapen.be of
anja.vanloock@vormingplusantwerpen.be
Met dank aan Katelijne Bombeke

Esmeralda Pira

LETS: local Exchange and Trading System of lokaal uitwisselingssysteem

Lets in Sint-Andries. Hoe
kan je op een economi-
sche, sociale en idealisti-
sche manier je leven
aangenamer maken.

De Stad Antwerpen heeft
een ambitieus klimaat-
plan opgemaakt. In
samenwerking met de
Antwerpse samenleving
wil ze het klimaatbeleid
vanaf 2011 inhoud geven.
Voor 7 domeinen zal een
visie en een vergezicht
2020 vastgelegd worden.
Concreet wil Antwerpen
20 % minder CO2-uitstoot
ten opzichte van 2005
realiseren en minstens
30% minder voor de eigen
stedelijke werking.

seert en zet financiële middelen in voor het realise-
ren van een energiezuinig woningbestand. Mobili-
teit: de overgang naar een autoluwe stad die steunt
op doorgedreven toepassingen van het STOP-prin-
cipe. Een slimme en duurzame energievoorziening:
er wordt ingezet op hernieuwbare energie en het
aanpassen van de energie-infrastructuur en elektri-
citeitsverdeling.
Klimaatvriendelijk werken en ondernemen kan op
een eco-efficiënt bedrijventerrein waar kennisinno-
vatie, economische versterking van ecoclusters en
optimalisatie van stedelijke distributie tot ontplooi-
ing komen.
www.antwerpen.be/klimaatplan

Edito

Klimaatplan Tegen 2050: CO2-neutraal



In de meeste gevallen zou de inbraak echter kunnen
vermeden worden. Vele woningen zijn immers wei-
nig of niet beschermd tegen deze vorm van crimi-
naliteit. Door relatief eenvoudige maatregelen te
nemen, kunnen de risico's aanzienlijk worden ver-
minderd.

Organisatorische maatregelen
Veiligheid begint met het aannemen van goede ge-
woonten. Deze maatregelen kunnen door iedereen
worden toegepast; ze zijn goedkoop en zo eenvou-
dig dat ze vaak over het hoofd worden gezien. Voor-
beelden: sleutels goed beheren, op vakantie gaan
en het huis toch een bewoonde indruk geven, tijdig
de hagen snoeien, registreren van waardevolle
voorwerpen, deuren en ramen met sleutel sluiten
zelfs bij korte afwezigheid, …

Bouwkundige maatregelen
U kan de ramen en deuren van uw woning verste-
vingen teneinde het de inbreker moeilijk te maken.
Er bestaat momenteel een heel gamma producten
om uw woning beter te beveiligen. Het maakt de
keuze van het systeem er niet eenvoudiger op en
daarom adviseren wij u om gratis advies in te win-
nen bij de lokale politiediensten.

Elektronische maatregelen
Sinds enkele jaren is er een groot aanbod aan aller-
lei elektronische systemen op de markt te vinden.
Het plaatsen van een elektronische veiligheidssys-
teem moet in combinatie gebeuren met vooraf-
gaande organisatorische en technische maatrege-
len. Anders heeft het geen zin. Elektronische maat-
regelen zijn dus een aanvulling op de organisatori-
sche en technische maatregelen.
Voorbeelden: alarmsysteem , videobewaking mits
inachtneming van reglementering.
Nuttige links
www.besafe.be – 710 euro belastingsvermindering
voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en
brand. Registratieformulier voor waardevolle voor-
werpen. Meer informatie en voorbeelden over de te
nemen maatregelen op de site van de federale poli-
tie. Informatie over beveiliging en alarmen op de si-
te van de Directie Private Veiligheid.

Buurtinformatienetwerk?
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samen-
werkingsverband tussen burgers en de lokale poli-
tie binnen een bepaalde buurt. De actoren van het
project zijn de burgers (meewerken), een coördina-
tor (leiding geven) en de lokale politie (overleg). 
Het doel is om het algemene veiligheidsgevoel te
verhogen, de sociale controle te bevorderen en het
belang van preventie te verspreiden.
Binnen een buurtinformatienetwerk is er een per-
manente informatie-uitwisseling tussen de lokale
politie en de burgers door het verspreiden van pre-
ventieve tips met de nadruk op nuttige operatione-
le informatie, afgestemd op de specifieke noden en
behoeften van de betrokken burgers.

Afwezigheidstoezicht
U gaat op vakantie of bent geruime tijd afwezig
door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Uiter-
aard laat u uw eigendom niet graag onbeheerd
achter.
U kan bij de lokale politie van Antwerpen afwezig-
heidstoezicht aanvragen die dan een oogje in het
zeil houdt. Het toezicht gebeurt zowel overdag als
's nachts. De politie kijkt of alles in orde is in en om
uw woning. Bij enig probleem of onregelmatigheid
wordt de door u opgegeven contactpersoon verwit-
tigd. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen
worden in afwachting van uw thuiskomst.
Let wel, het verhoogde afwezigheidstoezicht kan
enkel gebeuren als onze ploegen geen andere prio-
ritaire opdracht hebben en kan dus in geen geval als
een garantie worden beschouwd.
Indien u wenst gebruik te maken van het afwezig-
heidstoezicht, vul dan het aanvraagformulier va-
kantietoezicht in en bezorg het in uw politiekan-
toor. 

Tips voor een veiligere vakantie
• Sluit alle vensters af en doe alle deuren op slot.
Denk eraan dat de achterkant van de woning
kwetsbaarder is dan de voorkant.
• Voorkom een onbewoonde aanblik van de woning
(gesloten gordijnen, overvolle brievenbus, onge-
maaide gazon, enz.)

• Berg ladders en ander gereedschap op met slot-
vaste beveiliging.
• Huur een kluis bij de bank en berg daarin uw geld
en waardevolle voorwerpen op.
• Vul op een registratieformulier het type en num-
mer in van de waardevolle voorwerpen die in uw
woning aanwezig zijn. Neem eventueel foto’s van
de voorwerpen.

Nuttige links op een rijtje
www.besafe.be
www.buurtinformatienetwerken.be
www.politie.antwerpen.be
www.binharmonie.be
www.bindecluyse.be

Nuttige adressen
Preventie afdeling West, Oudaan 5, 3de verdiep,
2000 Antwerpen, tel. 03/338 59 07
Centrale preventie, Oudaan 5, 8ste verdiep, 2000
Antwerpen, tel. 03/338 57 33
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tuin • dier • bakplezier

-10% korting
AVEVE city Nationalestraat 132

B
O
N

op het volledig assortiment Tuin, Dier en Bakplezier producten in je winkel

A3252

Twee stadskippen
In een stadstuintje in de wijk vertoeven 2 legkip-
pen die met plezier, gretig alles oppikken wat
hun voorgeschoteld wordt. Aanleiding was de
invoering van het gescheiden huisafval. In die
gemeenschappelijke stadstuin staat een com-
postvat voor groen composteerbaar afval, maar
niet alle organische zaken mogen bij de com-
post, zoals overschot van de gekookte patatjes,
brood, de overschot uit de keuken. De kippen
smuller ervan en je krijgt eieren in de plaats.

Woninginbraak een van de vijf belangrijkste criminaliteitsvormen

Voor het slachtoffer
betekent inbraak een
catastrofe die niet alleen
in financiële termen kan
worden uitgedrukt. In
geval van inbraak moet er
immers een grote emotio-
nele prijs betaald worden.
Slachtoffers van inbraak
hebben vaak veel moeilijk-
heden om de schok te
boven te komen en het
trauma kan verschillende
maanden duren. Veel van
onze medeburgers be-
schouwen inbraak als een
"zeer ernstig misdrijf" en
dus als één van de meest
traumatiserende crimina-
liteitsvormen.

RUP staat voor ruimtelijk uitvoeringsplan. Het is
een plan waarmee de overheid de bodembestem-
ming vastlegt zoals bouwzone, groenzone of pu-
bliek domein. Een RUP omvat stedenbouwkundige
voorschriften, zodat bouwvergunningen kunnen af-
geleverd worden. RUP-binnenstad vervangt BPA-
binnenstad dat in 1980 werd goedgekeurd. Van 1
augustus tot 31 september loopt het openbaar on-
derzoek. Burgers kunnen dan hun stem laten horen
en eventuele bezwaren formuleren. Daarna volgt
een definitieve goedkeuring en treedt het nieuwe
bouwreglement in werking.
Sedert de informatievergadering van februari 2010
zijn heel wat bewoners druk in de weer om dit inge-
wikkelde document te bestuderen. 

Vast staat dat op het grafisch plan vooral met
ROOD is ingekleurd. ROOD staat voor allerlei vor-
men van bouwen met bepaalde percentages van
open ruimte. GROEN is blijkbaar erg marginaal in
dat toekomstplan voor de binnenstad, alsook GRIJS,
het publieke domein waar de bewoners elkaar ont-
moeten. Gemeenschapsvoorzieningen werden ge-
schrapt in dit zogeheten ‘moderne’ ruimtelijke toe-
komstplan van de binnenstad.
De publieke groene ruimtes rond de sociale woon-
complexen kleuren rood. Waarom kleurt men bui-
ten de rooilijnen ook alles als rood in? Het pagad-
derpleintje is rood ingekleurd. Klopt het wel om dit
publieke speelpleintje in de toekomst in een bouw-
project op te nemen? Het publieke parkje achter de

rijkswachtkazerne en naast het seniorenlokaal zien
we eveneens liever niet verdwijnen in een bouw-
project.
Er is wel een grote groene zone in de bouwblok tus-
sen Aalmoezenierstraat en Schoytestraat. Aan Bo-
gaerdestraat 50 kan je het Lode Sebregtsparkje be-
treden. Eigenlijk verdient elke bouwblok zo’n groe-
ne long. Hoe kleuren we de toekomst van de wijk
groen bezorg je deskundig advies tijdens het open-
baar onderzoek.
Wil je mee Sint-Andries een groenere toekomst be-
zorgen dan vandaag? Geef dan je naam op aan
maakbarestad@skynet.be. We zoeken dan samen
uit hoe we van het Sint-Andrieskwartier de meest
groene wijk van de binnenstad kunnen maken.

RUP-binnenstad: Wordt onze wijk volgebouwd? 
Meer beton en bakstenen
of minder groen en open
ruimte?

Info BIN bewoners 
Paul Struyf
paul_struyf@skynet.be

Info BIN handelaren
Nico Volckeryck
nico.volckeryck@telenet.be
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Vanaf zijn dertiende jaar liep de kleine Theodoor in
de stad rond om de katoenstoffen van zijn vader
aan de klanten te leveren. Later probeerde hij beeld-
houwer te worden, siertekenaar en onderwijzer
maar het ambacht dat hij echt onder de knie had,
was het dichten.
Theodoor maakte rijmwerk voor het volk dat zijn
opdrachtgever was. Hij versierde zijn teksten met
pentekeningen. Als stukjes kalligrafie werden ze
aan de klanten geleverd om voorgedragen te wor-
den op hun familiefeesten en banketten.
Van 1831 tot 1835 trok ‘den Door’ met het Belgisch le-
ger mee als vrijwilliger bij het regiment van de ja-
gers. Eind 1835 werd hij klerk in de ‘Berg van Barm-
hartigheid.’ In 1837 werd zijn vader benoemd tot be-
stuurder van het ‘Knechtjeshuis’ aan de Paarden-
markt. Later woonde Theodoor in de Engelse Beurs
bij de Pottenbrug. Deze Pottenbrug bracht hem
over de Minderbroedersrui naar de Kunstacademie.
De romantische schilder Gustaaf Wappers en Nicai-
se De Keyzer werden al vlug zijn vrienden. Even la-
ter woonde ‘den Door’ in de Minderbroedersrui bo-
ven een renaissancepoortje. Zijn overbuurmeisje

was Suzanne Matheesens. In 1839 trouwde hij met
haar en ging hij bij haar inwonen.
Het gezin kreeg drie kinderen. Den Door was veel
uithuizig. Het leven van de volksdichter voltrok
zich bij pijp en pint in de dichtberookte gelagzalen
van de taveernen waar hij de stichter, secretaris en
bezieler werd van allerlei kunstgenootschappen.
Eén van die taveernen was ‘Het Roosken’ achter
het stadhuis dat later het Volkskundemuseum
werd. Dit café lag vlakbij het Vleeshuis, waar de
romantische schilders hun ateliers hadden. Een
ander café was “De Faem” op de noordelijke hoek
van de Kleine en de Grote Pieter Potstraat. Hier las
Van Rijswijck in 1835 voor uit zijn “Eigenaerdige
Verhalen”.
“Het Zwart Peerdeken” vlakbij de academie was het
stamlokaal van “De Olijftak”, de rederijkerskamer
die Theodoor en zijn kunstvrienden heropgericht
hadden. Hendrik Conscience las er voor uit zijn eer-
ste roman ‘In het wonderjaar’. Theodoor was een
volksdichter. Zijn werk werd aan de muren geplakt,
op losse blaadjes gedrukt en als eigentijdse co-
lumns in dagbladen afgedrukt.

Zijn verzen werden op muziek gezet door o.a. Au-
gust Dekkers. Den Door begeleidde zichzelf op een
lier waardoor hij de bijnaam “de arme liereman”
kreeg. Het verschijnen van een gedicht bracht vaak
een volkstoeloop teweeg voor de ramen van zijn
uitgever waar men kwam aanschuiven om het
nieuwe liedje te kopen. Zijn stijl was rechtuit, gees-
tig en hekelend.
Eind 1847 kreeg Theodoor ‘hoofddraaiingen’. Zijn
jaarlijks ‘Muzenalbum’ kon hij niet meer samenstel-
len. In maart 1849 keerde hij terug naar het Sint-An-
drieskwartier waar hij werd opgenomen in het zin-
nelozengesticht op de zuidelijke hoek van de Sint-
Rochusstraat en de Nationalestraat. Zijn sterfkamer
bevond zich aan de kant van het Tropisch Instituut.
Hij overleed er op 7 mei en werd nog geen 38 jaar.
Pastoor Visschers zong zijn begrafenismis.
Zijn verzameld dichtwerk werd in de 19de eeuw vier
keer uitgegeven. Leonard De Cuyper bouwde zijn
standbeeld dat nu prijkt op de naar hem genoemde
plaats niet ver van zijn geboortehuis. Op de sokkel
staat een lier afgebeeld. Peter Benoit dirigeerde bij
de onthulling de ‘Van Rijswijck-cantate’.

Theodoor Van Rijswijck 100 jaar
Theodoor werd geboren
op 8 juli 1811 in een huisje
op de noordelijke hoek
van de Sleutelstraat dat
sinds de verbreding van de
Boeksteeg verdwenen is.
Het gezin bestond uit 4
jongens en 3 meisjes. Zijn
geboortehuis was een
katoenwinkeltje waar zijn
moeder ook koorden en
linten verkocht. Zijn vader
Jan-Cornelis, een katoen-
wever, woonde als kind in
de Bogaerdestraat 22.

De nieuwe 
jeugdherberg 

‘Pulcinella’

Hinderlijk parcours
In zijn toespraak op de officiële opening toonde
Bourgeois zich niet wars om zijn excuses aan te bie-
den voor het toch wel moeizame en hinderlijke par-
cours dat het uitvoeren van het bouwen van deze
nieuwe jeugdherberg heeft afgelegd. De werken
begonnen in de lente van 2007 met de intentie dat
het gebouw in de loop van 2009 gebruiksklaar zou
zijn, maar werden herhaaldelijk stilgelegd wegens
budgettaire problemen. Oorspronkelijk werd de
jeugdherberg begroot op  7,5 miljoen euro. De kos-
ten liepen echter snel op tot  11,50 miljoen euro, te-
veel voor bouwheer Toerisme Vlaanderen die de
plannen moest herzien. De architect kreeg de op-
dracht het gebouw gedeeltelijk te hertekenen. Om
uit de kosten te komen werd er een volledige ver-
dieping geschrapt. Toch liep het kostenplaatje uit-
eindelijk op tot  9 miljoen euro. En zodoende duur-
de het vier jaar voor de jeugdherberg klaar was, een
kleine ramp toch voor de bewoners die twee jaar
langer dan voorzien rond een bouwwerf moesten

Jeugdherberg Pulcinella
eindelijk van start

Met de officiële opening van de
nieuwe jeugdherberg in de Sint-
Antoniusstraat op zaterdag 7
mei komt er een einde aan de
lijdensweg die de omwonenden
er, sinds de eerste spadesteek
door Vlaams Minister Geert
Bourgeois op 28 april 2007 werd
gestoken, moesten ondergaan.
Toch is de miserie nog  niet
helemaal voorbij. Het pleintje
voor de jeugdherberg is nog een
bouwwerf in plaats van een
kuierzone. Er werd wel afgespro-
ken dat het Poesjesnellenplein-
tje nog voor de zomer wordt
opgekuist en er een voorlopige
petanquebaan wordt geïnstal-
leerd. De definitieve heraanleg
is voor het najaar.

wonen. En een bittere pil voor diegenen onder hen
die het jeugdhotel niet graag zagen komen.

Conscience
Ondanks hun twijfels over het project waren de be-
woners massaal opgedaagd om de festiviteiten bij
te wonen. Na de toespraken en de openingsrecep-
tie kon eenieder die dat wou het gebouw bezoeken
of genieten van authentiek  Antwerps poesjenel-
lentheater. De plek waar de jeugdherberg werd ge-
bouwd was vroeger jaren immers de bakermat van
het Antwerpse poesjenellentheater. Het was in de
poesjesnellenkelders van de Bogaerde-en Happa-
ertstraat dat Hendrik Conscience als kind in contact
kwam met de Vlaamse cultuur en haar geschiede-
nis. Hij zag er hoe de stangpoppen er de Guldenspo-
renslag van 1302 tegen de Fransen wonnen, wat
hem inspireerde om later De Leeuw van Vlaanderen
te schrijven. Vandaar dat de jeugdberg de naam Pul-
cinella kreeg, dat een internationaal symbool is
voor volkse kunst en cultuur, en dat het Bogaerde-
plein later zal worden omgedoopt tot Poesjenellen-
plein als eerbetoon aan het rijke verleden van de
Antwerpse  marionettentheaters van weleer. 

Trendy
De nieuwe jeugdberg Pulcinella beschikt over 162
bedden en is een eigentijdse, trendy jeugdherberg
met veel comfort en een ruime aandacht voor de-
sign, duurzaamheid en toegankelijkheid. Het ge-
bouw past in het streven van Vlaanderen om zich te
profileren als kwaliteitsvolle bestemming. Voor Ant-
werpen is de jeugdberg ongetwijfeld een meer-

waarde en voor de jonge reizigers is het een verbete-
ring omdat de vorige jeugdherberg Op Sinjoorke
buiten het centrum van de stad lag. De nieuwe loca-
tie is ongetwijfeld een aantrekkelijke troef voor het
internationale jongerentoerisme. Dat uit zich trou-
wens al in de boekingen die de Vlaamse Jeugdher-
bergcentrale, die verantwoordelijk is voor de exploi-
tatie, mocht ontvangen. De volgende maanden wor-
den er ±  8.000 jonge reizigers verwacht. Die betalen
voor een nacht minimaal 19,50 euro, ontbijt inbegre-
pen. Voor de historische binnenstad is deze toevloed
aan jongeren een zegen en een goede zaak ook voor
de nabijgelegen handelaars van de Kammenstaat
die op een jeugdig publiek mikken en voor de om-
wonenden uiteraard die straks voorgoed verlost zijn
van de storende bouwwerf midden hun woonge-
bied en hun pleintje terug gaan krijgen.(ldl)

Voor de toenmalige Antwerpse burgemeester Antoon van
Stralen was dit een buitenkans en een uitzonderlijk koop-
je.  Voor slechts 43.000 gulden verwierf hij niet alleen
Merksem, maar kreeg er ook Dambrugge, Sint-Job en
Schoten bovenop bij. Dat zou vandaag 2,75 miljoen euro
zijn. Het bewijst alleszins dat je op de Vrijdagmarkt, met
een beetje geluk, gouden zaken kan doen. Dat was ook in
1561 al zo toen nogal wat grootgrondbezitters failliet wer-
den verklaard als gevolg van de zogenoemde tulpencrisis,
vergelijkbaar met de internationale beurscrash in de jaren
dertig van vorige eeuw.   
Eén en ander kadert in de vieringen die rond 450 jaar
Merksem werden gehouden en die met het inhuldigen

van de gedenksteen werden afgerond. Voortaan wordt
trouwens 23 mei een officiële Merksemse feestdag. Ant-
werps schepen voor Decentralisatie Guy Lauwers mocht
ook een woordje plaatsen: “Is de nieuwe gedenksteen
een lokale of een bovenlokale bevoegdheid? t Is maar
voor het onderhoud ervan,” merkte hij op. Antwerpens
bekende stadsgids Tanguy Ottomer juicht de nieuwe ge-
denksteen alvast toe: ‘Een prachtig initiatief,” stelt hij. Of
de gedenksteen deel gaat uitmaken van een begeleide
stadswandeling? “Sowieso, want als mensen daar voor-
bijkomen, zullen ze daar vanzelf vragen over beginnen
stellen.” En zo is onze wijk voortaan weer een mo-
numentje rijker. (ldl)

Merksem kreeg gedenksteen op Vrijdagmarkt
Onder het waakzaam oog van
het (bijna) volledige schepencol-
lege van de stad Antwerpen en
talrijke politici uit Merksem en
Schoten, mocht de Merksemse
districtsvoorzitter, Gilbert
Verstraelen, op maandag 23 mei
een gedenksteen onthullen op
de Vrijdagmarkt die herinnert
aan het feit dat precies 450 jaar
geleden de Heerlijckheid Merk-
sem door een deurwaarder
openbaar werd verkocht. 
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Er zijn 1001 goede redenen om op de fiets te sprin-
gen. Fietsen is gezond en je houdt je conditie op
peil. Je moet niet op zoek gaan naar een parkeer-
plaats. Je plaats je fiets vlak voor de winkel op de
stoep. In de stad is de fiets veel sneller dan de auto,
je betaalt geen parkeerticket, je hoeft niet te tan-
ken, de wijk wordt rustiger, veiliger, aangenamer,
het is beter voor het milieu, …

Originele picknickponcho
Met liefde gemaakt door Kaat Tilley
Waarom hebben ze jou gevraagd?
Kaat Tilley: Het thema van Belgerinkel dit jaar
is ‘Liefde’. Door mijn trouwjurken linkt men mij
aan romantiek en poëzie. Vandaar de vraag. Ik
vond het zelf een grote uitdaging. Mijn collec-
ties zijn meestal nogal exclusief. Dit project liet
me toe voor het grote publiek te werken. De he-
le productie aan een grote oplage aanpassen,
boeide mij ook. Bovendien zitten er al jaren
capes in mijn collectie, maar een regenponcho
had ik nog nooit gemaakt.
Hoe is het ontwerp tot stand gekomen?
Kaat Tilley: Rood past perfect bij het thema
liefde, maar ik wilde een aangename stof met

structuur. Geen plat rood vlak, want daar is niks
unieks aan. We hebben lang gezocht naar een
fijne kreukstof die tegen de regen kan, maar
toch soepel aanvoelt. De poncho kan je langs
beide kanten dragen. Het dessin en de structuur
binnenin, komen uit een schilderij dat ik zo’n 2
jaar geleden maakte. Er werd een detail van uit-
vergroot: het bovenaanzicht van een jurk in cir-
kelvorm. Dat paste perfect bij de ronde vorm
van de poncho. De uitvergrote structuur, lijnen
en tekst vormen de tekening.
Wat vind je zo leuk aan de poncho?
Kaat Tilley: Het is een positief element in het
straatbeeld, dat je aanzet om je fiets vanonder
het stof te halen. De poncho tovert een glim-
lach op je lippen. Of het nu regent of de zon
schijnt. Er zit tegelijkertijd romantiek en hu-
mor in. Het was een hele uitdaging om aan al-
le eisen te voldoen. De poncho moest tegen de
regen kunnen, leuk zijn om dragen en multi-
functioneel. Je kan hem niet alleen langs bei-
de zijden gebruiken als cape, maar ook als rok.
Dan heb je zelfs een handig heupzakje om
vanalles in te steken. Uiteraard is de poncho
ook een leuk picknicktapijt. Ik werkte maan-

den aan het ontwerp, in zeer goede verstand-
houding met Bond Beter Leefmilieu. Ze begre-
pen mijn perfectionisme, waardoor het resul-
taat geslaagd is.

Met belgerinkel naar de winkel 
kiest voor een andere mobiliteit
Op 7 mei werd op het
Muntplein het startschot
gegeven van de campagne
Met Belgerinkel naar de
Winkel. Met Belgerinkel
naar de Winkel is een
initiatief van BondBeter-
Leefmilieu, UNIZO en de
Christelijke Mutualiteit en
met de steun van de
Gezinsbond en de Fietsers-
bond.

Today is a good day
Positiviteit is de boodschap van deze fair-trade en
eco-winkel. De winkel was vroeger aan het Neuze-
pleintje (toe nog King of Town & Karma Queen),
maar verhuisde onlangs naar de Nationalestraat.
Geen geitewollesokkentoestanden hier, maar zeer
hippe kleren en schoenen voor man en vrouw, maar
ook tassen, speelgoed en schoonheidsproducten:
de winkel werd dan ook al een ecologisch modepa-
radijs genoemd. Vandaag is een goede dag en deze
winkel is een goede winkel. Nationalestraat 73,
www.todayisagoodday.be

Hadhi
Eveneens al langer aanwezig in Sint-Andries en re-
cent verhuisd van de Kloosterstraat naar de Natio-

nalestraat, is HADHI.
Fair is beautiful volgens
Hadhi en ze hebben ge-
lijk. Wondermooie
schalen, tassen, juwe-
len, speelgoed van over
heel de wereld, vaak
ook gerecycleerd mate-
riaal en handgemaakt.
Ooit al modieuze tasjes
gezien, gemaakt van

lipjes van drankblikjes? Of handtassen van wollen
dekens of schalen van gevouwen magazines? Na-
tionalestraat 76, www.hadhi.com

Rewind Ecodesign
Niet alleen worden mensen zich bewust van het
feit dat de consumptiemaatschappij nodeloos zorgt
voor bergen afval van verpakkingen – het besef
groeit dat dat afval nog heel wat potentieel heeft
en als het ware tot nieuw consumptiegoed kan
worden omgetoverd. Bij Rewind vind je onder meer
lampjes van oud servies of van proefbuisjes, kaar-
senhouders van bestek, een valiesje van een brand-
stoftank en hippe tassen van dekzeil. Riemstraat 27,
www.rewinddesign.be

Fair. Food & fashion
Fair gaat voor een integrale aanpak van de binnen-
en buitenkant. Aan de ene kant is er het biologische
en fairtrade eethuis, waar je kan genieten van dag-
verse tagines, salades en broodjes, maar ook van ge-
zonde sapjes, glutenvrij bier en granenkoffie. Daar-
naast kan je terecht voor eigentijdse kledij op basis
van ecologisch geteelde stoffen. Ecologie hangt hier
samen met eerlijke handel, sociaal engagement, sa-
menhorigheid een goed humeur en eenvoud. Kort-
om: lekker eten en shoppen met een schoon gewe-
ten. Steenhouwersvest 29-33, www.fairkleding.be,
www.fair-food.be

’t stad leest
Voor leesvoer over duurzaam of ecologisch bouwen,
groenten kweken op de vensterbank of genees-
krachtige planten kan u terecht in de gloednieuwe
boekenwinkel ’t stad leest. Natuurlijk is er ook een

grote collectie van de laatste romans en kinderboe-
ken, maar de eigenaars hebben een (groene) boon
voor boeken die meer bewustzijn bijbrengen als het
gaat over een duurzamere organisatie van ons (sa-
men-)leven. Steenhouwersvest 16, www.tstad-
leest.be

Couscouscola
Exclusieve mode, Marokkaanse handgemaakte au-
thenticiteit en gerecycleerde materialen ontmoe-
ten elkaar. Couscouscola maakt duidelijk dat uit-
eenlopende herkomsten of stijlen best mooi samen
passen. De boodschap is dus tolerantie en open-
heid, maar de kleren en schoenen zijn ook gewoon
bijzonder leuk.
Schoytestraat 2/4, www.couscouscola.be

Eilean Nature Schop
Stelt zich voor als “natuureiland” in de stad. Duurza-
me producten en eerlijke handel bepalen het aan-
bod aan tuinartikelen, verzorgingsproducten, stap-
schoenen en kledij, gemaakt van natuurlijke vezels
als hennep, cocos en bamboe. Ook voor de inrich-
ting van de winkel werd de ecologische voetafdruk
neutraal gehouden: ecoboard en gerecycleerde ma-
terialen, maar ook bomen en takken afkomstig van
een snoeibeurt van de Hobokense Polder. Goed
adresje als je op zoek gaat naar een verantwoord,
maar vooral leuk geschenkje. Kammenstraat 72,
www.eileannatureshop.com

Sint-Andries goes green
Er waait een eco-wind
door Sint-Andries. Dat
onze wijk het mode-hart
van Antwerpen wordt
genoemd, weten we al
langer en dat zich precies
hier deze nieuwe trend
voordoet, stemt dan ook
hoopgevend. Nieuwe
winkels voeren eco of fair-
trade hoog in het vaandel
en bij andere is duurzaam-
heid, kleinschaligheid en
ambachtsschap opnieuw
troef. 

Danane
In de lijn van de Markt van Mor-
gen ontstond enkele maanden ge-
leden op Peter de Grotepleintje de
“new vintage” design shop, Dana-
ne. In deze Art Shop kan je terecht
voor erg uiteenlopende artikelen
van unieke stukken, zoals de lam-
pen van Bart Reyntjes en digital
Art van Jacky Kahan tot vrouwelij-
ke danskleding van Freya en erg
mooie zijden jurken. Bij Danane,
‘the lady of the house,’ mag u een
exclusieve selectie van duurzame
en wondermooie artikelen ver-
wachten. Kloosterstraat 106,
www.danane.eu

Creatieve ambachtlui tonen zich
5 zondagen per jaar strijkt de Markt van Morgen
neer op het pleintje in de Kloosterstraat, op de hoek
van de Riemstraat. Naast het standbeeld van Peter
de Grote staan er dan tientallen kraampjes waar be-
ginnende ontwerpers hun creatief handgemaakt
product aan de man proberen te brengen. Hun werk
bestaat uit juwelen, grafiek, design, accessoires, mo-
de, interieur, lampenkappen, meubelen, enz.. Deze
markt is voor hen een springplank om naar buiten te
treden en hun werk te tonen aan het grote publiek.

Naast een zachte poging om commercieel te gaan
denken halen vele deelnemers er de moed en vol-
harding om hun creatief bezig zijn vol te houden, ze
steunen mekaar. Creativiteit wordt niet beloond
naar werkuren en ondernemen houdt dan risico’s in.
Toch zijn er stilaan creatievelingen die via dit plat-
form de stap wagen om als zelfstandige aan de bak
te gaan. Direct contact tussen ontwerper en klant
zijn belangrijk. Een creatieve en duurzame economie
komt hier tot bloei op ons heerlijk Peter De Grote-
pleintje in de Kloosterstraat.

Markt van morgen
10 JULI – 14 AUGUSTUS – 11 SEPTEMBER – 11 DECEMBER
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Gewapend met een witte overall, een mondmas-
ker en handschoenen trok een klein legertje vrij-
willigers in het najaar van 2010 goed vermomd en
enthousiast naar de bunker om hier grote kuis te
houden. Afval vond de weg naar het container-
park, de waardevolle objecten werden naar het
depot van archeologie gebracht, waar zij geïnven-
tariseerd werden. Hiermee werd het startsein voor
het onderzoek naar de geschiedenis van de bun-
ker gegeven.
Dankzij de hulp van de vrijwilligers kon de dienst
monumentenzorg een deel van de geschiedenis
van de bunker achterhalen. De informatie uit de do-
cumenten van de bunker werd aangevuld met in-
formatie uit het Felixarchief en het archief van het
Legermuseum te Brussel. Het resultaat lezen jullie
hieronder.

Top Secret. De geschiedenis van de
Antwerpse C.P.R.A.-bunker
Vandaag staat de bunker in het Sint-Andrieskwar-
tier, op de hoek van de Willem Lepelstraat en de Van
Craesbeeckstraat, zichtbaar maar onopvallend tus-
sen de sociale woonblokken. Ooit was dit anders.
Waar nu de sociale woonblokken staan, stond vroe-
ger de Prekerskazerne. De bunker werd gebouwd in
de beslotenheid van de Prekerskazerne en bleef
overeind toen die begin jaren 70 afgebroken werd.

De Prekerskazerne
Om de pas verworven Belgische onafhankelijkheid
te kunnen verdedigen, had België nood aan een le-
ger. Het jonge België nam het Napoleontische lote-
lingsysteem over. Jaarlijks werden uit de beschikba-
re dienstplichtige jongens rekruten geloot. Ook in
Antwerpen werd een legergarnizoen ingericht. Net
als vele andere steden was Antwerpen niet uitge-
rust om het grote aantal rekruten te kazerneren.
Om aan deze nood tegemoet te komen, werden in
de jaren veertig van de 19de eeuw in onze stad ver-
schillende kazernes gebouwd, waarvan de Prekers-
kazerne in 1843 er één was. bedoeld om er de ka-
nonniers in onder te brengen.

C.P.R.A.-bunker in de
Prekerskazerne
Een eeuw later, tijdens het interbellum, was de oor-
logsdreiging reëel. Duitsland voerde een agressieve
binnen- en buitenlandse politiek. De verwoestende
bombardementen, veroorzaakt door de Spaanse
burgeroorlog toonden de noodzaak om de bescher-
ming van de burgerbevolking te organiseren. De
Passieve Luchtbescherming, de voorloper van de Ci-
viele Bescherming, werd opgericht om de bevolking
te beschermen tegen luchtaanvallen. Later werd ze
ook belast met de coördinatie, uitwerking en con-
trole van te treffen maatregelen en de organisatie
van oefeningen, cursussen en propaganda.
In 1938 gaf het Algemeen Commissariaat van de
Passieve Luchtbescherming de opdracht om in elke
provincie een ‘Centre Provincial du Renseignement
et d’Alerte’ (C.P.R.A.) op te richten. In de voornaam-
ste provinciehoofdsteden werd in het geheim een
provinciale commandopost in een onderaardse
bunker gebouwd, de zogenaamde C.P.R.A.-bunker.
Vanuit de C.P.R.A.-bunkers kon de overheid bij bom-
bardementen of andere rampsituaties de bevolking
alarmeren door middel van een sirenenet. Verder
kon de overheid op die manier hulp organiseren en
opdrachten doorgeven aan interventie-eenheden.

In Gent werd de C.P.R.A.-bunker in het Citadelpark
gebouwd. Voor Antwerpen dacht men aanvankelijk
aan de Oude Arsenaalplaats/Meistraat, maar uit-
eindelijk werd deze opgericht in de voormalige ma-
nege, garage en reparatieatelier van de Prekerska-
zerne. Doordat de bunker in een bestaande ruimte
gebouwd werd, moest deze niet volledig ingegra-
ven worden.
Na de Tweede Wereldoorlog bleef de bunker in ge-
bruik door de Civiele Bescherming. Tot 1986 deed de
bunker dienst als opleiding- en alarmcentrum.

Vanaf het eind van de jaren 40 liepen de mon-
diale politieke spanningen tussen oost en west
hoog op. Een nucleaire, bacteriologische of che-
mische aanval tegen België en zijn bondgenoten
was plots niet meer ondenkbaar. De bunker
diende tijdens de Koude Oorlog als plaats om de
vrijwilligers van de Civiele Bescherming op te lei-
den. Zij leerden hoe zij moesten reageren bij een
nucleaire aanval, maar ook hoe zij noodhulp
konden organiseren in het geval van een over-
stroming

Van alarmcentrale tot feestzaal
Begin jaren 70 werd de Prekerskazerne afgebroken.
In 1973 kwam in haar plaats het sociaal wooncom-
plex, dat er anno 2011 nog steeds staat. De C.P.R.A.-
bunker werd op dat ogenblik nog steeds gebruikt
door het leger, de Civiele Bescherming en de Vrien-
denkring van de Civiele Bescherming. Het leger
testte regelmatig het alarm. De vrijwilligers van de
Civiele Bescherming kregen hier les en oefenden in
het voorbereiden van civiele interventies. De Vrien-
denkring van de Civiele Bescherming. Zij organi-
seerde Sinterklaasfeesten, quizzen en tombola’s in
de bunker.
De C.P.R.A.-bunker in Sint-Andries is een unieke ge-
tuige van de geschiedenis van het interbellum, de
periode van de Koude Oorlog en de geschiedenis
van de Civiele Bescherming. In heel België werden
negen C.P.R.A.-bunkers gepland, één in elke provin-
cie, namelijk in Antwerpen, Gent, Brugge, Bergen,
Luik, Namen, Hasselt, Jemmelle en Brussel. De plan-
nen voor Hasselt werden vermoedelijk nooit uitge-
voerd en de bunkers in Bergen en Jemelle werden
vernietigd. De bunkers van Brussel, Brugge, Luik, Na-
men en Gent zijn gekend. Hoewel de bunker in Sint-
Andries bovengronds zichtbaar was, wist niemand
ondertussen nog waar de oorsprong van dit bouw-

sel lag en waar het oorspronkelijk voor diende. Als
één van de uitgevoerde en bewaarde C.P.R.A.-bun-
kers is deze van het Sint-Andrieskwartier een be-
langrijke stenen getuige van enkele bepalende his-
torische gebeurtenissen van de 20ste eeuw.

Meer wil weten over de geschiedenis van de Ant-
werpse C.P.R.A.-bunker en het leven rond de bun-
ker? Kom dan zeker naar het wijkfeest op zater-
dag 10 september. We heten jullie welkom om 13
uur aan het bewonerslokaal in de Willem Lepel-
straat 13.

Buurtbewoners die niet goed te been zijn maar
graag willen komen, mogen een seintje geven aan
Laura Weyns, de WijkNetwerker van uw buurt (gsm
0474 50 17 27). Zij zorgt ervoor dat een vrijwilliger u
komt ophalen en terug veilig thuis brengt.

CPRA-bunker: Wat hier aan vooraf ging…

25 JUNI PINK FAIR @KAMMENSTRAAT
WWW.KAMMENSTRAAT.EU 
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Bewoners kregen
kunstzinnige
huisnummers
Antwerpen is dit jaar uitgeroepen tot Europese Jongerenhoofdstad. In het kader daarvan
organiseerde de stad een wedstrijd, Troef2010, waarin jongeren de opdracht kregen
ideeën aan te brengen om de stad te verfraaien. De jongerengroep Explozant won de
wedstrijd en mocht haar ideeën concreet uitwerken. Explozant doet vooral artistieke in-
grepen, geïnspireerd op een museum in de buurt. 

Straatbeeld
Als eerste project werd het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet gekozen waar
een groep  15-plussers de museumateliers mocht gebruiken. Ze kregen er de kans om
zelf huisnummers te ontwerpen met de druktechnieken in het museum
als uitgangspunt. Tijdens een toonmoment in de binnentuin van het mu-
seum kon elke bewoner van de Sint-Andriesbuurt gratis een uniek huis-
nummer afhalen. Zo vindt het creatieve werk van de jongeren zijn weg
naar de straat. In ruil voor een huisnummer werd aan de bewoners hun
handtekening gevraagd. Met die verzamelde handtekeningen wordt een
nieuw kunstwerk gemaakt dat een tijdelijke plek krijgt in het museum of
in het straatbeeld. 
Schepen voor Jeugdzaken Leen Verbist kwam tijdens het toonmoment de
jongeren en aanwezigen toespreken en kreeg van Explozant het eerste huis-
nummer cadeau. Een fraaie nummer 1, goedgekeurd door monumentenzorg
om aan de gevel van het Antwerpse stadhuis te plaatsen.(ldl)

Deze zomer kan je op de Kaaien terecht voor een
‘Guinguette’.  Dit concept grijpt terug naar een
aloude Franse traditie waarbij gezelligheid, comfort
en genieten centraal staan. In Antwerpen wordt het
deze zomer dé manier om nog eens van de huidige

Kaaien te genieten voor de
heraanleg start. De ingrediën-
ten van een guinguette zijn
lekker eten en drinken, ont-
spannen, een dansje doen;
kortom gewoon genieten van
de stad en het water. Vanaf 13
uur ben je er al welkom om te
komen aperitieven. Rond 16
uur serveren we een lekkere
warme maaltijd. Daarna is de
dansvloer helemaal van u. Een
live orkestje speelt ten dans.
Dat alles met zicht op de
Schelde.
Natuurlijk mag je op de guin-
guettedagen ook gewoon
langskomen voor een drankje.
Daarvoor hoef je niet te reser-
veren.

26 juni, 3 en 10 juli, 4, 11
en 18 september
De Guinguettebar is
open vanaf 13 uur 
Maaltijden worden
geserveerd om 16 uur
aan 10 euro

Reservatie aanbevolen: 03 22 11 333
Concert en dans vanaf 18 uur
Parkeervrije zone op Scheldekaaien ter
hoogte van Scheldestraat

tijdens solden
7/7 open

www.erola.be
Neem deze bon mee 

en ontvang
35% KORTING OP ALLE

 MATRASSEN IN ONS GAMMA
open ma/za van 10-18.30u

Nationalestraat 126
T. 03 237 30 53 • gsm 0488 30 37 65 

www.erola.be – info@erola.be

DE ANTIEKSTRAAT VAN ANTWERPEN–LA RUE DES ANTIQUAIRES D’ANVERS
THE PLACE TO BE FOR ANTIQUES – DIE ANTIEKSTRASSE ANTWERPENS

Op zaterdag 14 mei organiseerde
Stuurgroep Sint-Andries een heer-
lijke buurtmaaltijd met lekkre culi-
naire specialiteiten uit de Marok-
kaanse keuken. Ook de consul van
Marokko nam plaats aan tafel.
Na het eten was er een knappe
educatieve film waar jongeren
met Marokkaanse roots aan het
woord kwamen en hun wel en
wee vertelden over integratie en
kansen in deze samenleving.

Buurtmaaltijd:
Marokkaanse jongeren aan het woord

Cambio is een zeer efficiënt systeem van autodelen. Op de Vlaamse Kaai en in de par-
king van de Nationale Bank is er een standplaats, dat is dus op wandel- of fietsaf-
stand.
Wanneer je maar weinig kilometers met je wagen doet, dan is Cambio een schitte-
rend en vooral een goedkopere oplossing. De vaste kosten zijn lager dan wanneer je
eigenaar bent van een wagen. Je moet je wagen nergens gaan zoeken of zoeken
naar een parkeerplaatsje, je moet je auto niet wassen en naar de garage brengen,
enz. Cambio is alvast veel gemakkelijker! Ook de gebruikskosten vallen mee. Details
vind je op de website van CAMBIO.

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans
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Maandag 9.30 uur – 16.30 uur
Dinsdag 9.30 uur – 16.30 uur

Woensdag 9.30 uur – 16.30 uur
Donderdag 9.30 uur – 16.30 uur

Vrijdag 9.30 uur – 16.30 uur

Voor al uw bankzaken én verzekeringen

Voor advies op maat
Voor een persoonlijke opvolging
Voor net dat beetje méér …

Kantoor NOBEN Jean-Marie
Nationalestraat 66–68
2000 Antwerpen
Tel. 03/231 61 80
Fax. 03/231 00 52

Bij ons bent u aan het juiste adres
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Jaarlijkse paaseieren-
slag meer dan geslaagd
Paasdag mocht dan dit jaar wellicht de warm-
ste ooit zijn sedert de optekening van de ge-
middelde temperaturen, Paasmaandag was
het zeer zeker. En zo konden een 120-tal kinde-
ren uit de wijk onder een stralende zon in de
tuin van het wooncomplex Willem Lepelstraat
naar hartelust en naar jaarlijkse traditie op uit-
nodiging van de Stuurgroep Sint-Andries, be-
wonersgroep Onze Tuin en Turnkring De Hoop
paaseitjes komen rapen.
Er liepen wel enkele mokkende paashaasjes
rond, want die hadden het immers duidelijk te
warm, maar hoewel ze geen tropisch klimaat
gewoon zijn, deden ze toch flink hun best het
tuinfeest in goede banen te leiden. Dat lukte
wonderwel, mede door de inzet en samenwer-
king van de mensen van Buurtsport, Straat-
hoekwerk en Laura van het Zorgbedrijf.
Er was heerlijke taart voor iedereen, animatie
en het onvermijdelijke springkasteel dat bijna
zwichtte onder het enthousiasme van de uit-
gelaten kinderen van de wijk die zich eerst nog
konden uitleven voor de dag erna de school-
poorten terug opengingen. Teamsport was het
thema. De kinderen moesten 6 proeven afleg-
gen om hun eitjes te verdienen. Het matjeslo-
pen kende een groot succes. LdL

In 1921, één jaar na de Olympische spelen in Antwer-
pen, werd in de Parochie van Miserie Turnkring De
Hoop opgericht. Aanvankelijk waren het enkel jon-
gens en mannen, later ook meisjes en vrouwen. Na
de Tweede Wereldoorlog was er de doorbraak van
de Zweedse gym met de lange stinkmat van rendie-
renharen. Later kwamen er allerlei toestellen zoals
de trampoline en vandaag is er de air track die voor
nieuwe uitdagingen zorgt. Vandaag is er ook een
grote diversiteit en de turnkring is een internatio-
naal gezelschap geworden. Die geschiedenis en
evolutie werd in zaal Kielpark door 80 kinderen, jon-
geren en ouders in beeld gebracht. Meer dan 200
toeschouwers waren getuige van het prachtige eve-
nement in meer dan 20 schuifkes.

Beste Turnkring, doe er
nog 90 jaren bij!

Hoe?
Als team bepaal je wat je koopt, bij wie je het koopt
en welke criteria belangrijk zijn. Je komt minstens
één keer per jaar samen om de werking te bespre-
ken en bezoekt of ontvangt producenten die je
team bevoorraden. Een team bestaat uit minstens
een twaalftal huishoudens, liefst meer zodat de ge-
reden kilometers voor de bevoorrading zoveel mo-
gelijk renderen. Het team organiseert zelf hun be-
stellijst, de betalingen, het depot (distributie van
het voedsel), het overleg en de onderlinge afspra-
ken.

Waarom?
Wereldwijd gaat elk jaar 1,3 miljard ton voedsel,
ruim een derde van de voedselproductie voor men-
selijke consumptie, verloren of wordt het verspild.
Elke consument verspilt jaarlijks tussen 95 en 115 ki-
lo voedsel. 
Rechtstreekse verkoop van de boer aan de consu-
ment biedt heel wat voordelen. Zo zullen de hoge
producteisen van supermarkten kunnen vermeden
worden. De vele nutteloze kilometers die een pro-

duct aflegt vallen weg – de korte keten – en ook de
regionale economie zal hersteld worden. Lokaal
denken kan omgezet worden in lokaal handelen.
Voedselteams willen kleinschalige familiebedrijven
een kans geven. De band gebruiker-producent is be-
langrijk: enkel gezonde en eerlijke producten wor-
den daarom aan de man gebracht.
Voedselteam Sint-Andries & Antwerpen-Zuid werd
boven de doopvont gehouden.

Spelregels
Je kan tot donderdagavond bestellen via de web-
shop ; de levering vindt dan plaats de dinsdag daar-
op. De biologische (sommige zelfs bio – dynamisch)
produkten : groenten/fruit/brood/kaas/yoghurt en
platte kaas (assortiment zal in de toekomst nog uit-
gebreid worden). Deze levering zal kunnen opge-
haald worden de dinsdagavond bij Mandragora
(natuurkleding, houten speelgoed, boeken, …)
Wie interesse hebben kan contact leggen via e-mail
adres : nicolaas.de.beukelaer@telenet.be. Of desge-
vallend op 03/232.91.10.

Voedselteam Eetbaar Antwerpen
Is een nieuw initiatief dat via Google-maps alle
plekken in kaart brengt waar eetbare planten
staan. Voorlopig is dat nog niet veel, maar het
is de bedoeling dat dit groeit ... en groeit ... Voor
de aanleg van het nieuwe Muntplein is alvast
een notenboom en munt voorzien.
Weet jij nog plekjes? Je kan ze toevoegen op de
kaart: google ‘eetbaar Antwerpen’ en klik op
‘bewerken’. 
Geïnteresseerd in een eetbare geveltuin? Vol-
gende planten doen het ook in de stad vrij
goed: bieslook, munt, rozemarijn, hop, braam
en druivelaar. Meer informatie op de website
van het ecohuis: ecohuis.antwerpen.be

Een voedselteam is een
groep mensen uit een
zelfde buurt die gezamen-
lijk verse groenten, fruit,
vlees, brood, zuivel, We-
reldwinkelproducten …
aankopen bij producenten
uit de streek. Iedereen kan
lid worden. Als lid kan je
wekelijks bestellen via de
webwinkel. Je haalt je
bestellingen af in het
depot in je buurt en
betaalt de maandelijkse
afrekening via een over-
schrijving bij de bank.
Lidmaatschap van de vzw
kost 10 euro per jaar, per
gezin.

Eén op drie woningen in het Sint-Andrieskwartier is
een sociale huurwoning. Een extra inspanning van
de overheid om een inhaaloperatie te organiseren
en te investeren in energievriendelijke oplossingen
is noodzakelijk. Vanaf 1 januari is trouwens voor alle
huurwoningen een EPC-energiecertificaat ver-
plicht.
Volgens een recente studie voldoet de helft van de
sociale woningen niet meer aan de huidige nor-
men. In Sint-Andries staan er dus minstens 500

huurwoningen die een groene impuls nodig heb-
ben. Met een enquête bij huurders in de wijk bleek
dat sociale huurders soms tot 40 % van hun klein
inkomen moeten besteden aan de gas- en elektrici-
teitsfactuur. De overheid zou het initiatief moeten
nemen voor de installatie van bv. zonnepanelen of
zonneboilers. Het terugverdieneffect en het rende-
ment van zo’n investering is groot. Er is minder CO2-
uitstoot, de sociale huurders ontvangen een kleine-
re energiefactuur, het is een stimulans voor de

werkgelegenheid, iedereen wordt er beter van.
In het buitenland zijn prachtige voorbeelden van
sociale passiefwoningen. Duitsland staat ver voor-
uit op ons land. Zo moeten ze minder emissierech-
ten voor CO2-uitstoot betalen en het is sociaal
rechtvaardig, want lage inkomensgroepen doen het
voortaan ook zonder dure energiefacturen. Waarop
word gewacht?

Maak sociale woningen energiezuinig

Turnkring De Hoop
• Van 5 tot 9 september: startweek
• Van 12 tot 16 september: 

week van de sportclub
• Zondag 18 september: opendeur & open-

culturendag. De ouders zorgen voor een
multicultureel-lekker-festijn

DE HOOP wordt 90
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De indiaan op de hoek Prekersstraat-Kloosterstraat waakt over
het welzijn van de wijk. Het beeld ‘de aarde’ is van Wilfried Pas.



Zaterdag 24 septemeber

ENCUENTRA/ENCONTRO
OPENINGSRECEPTIE EXPO
20 uur • gratis • reserveren noodzakelijk •
tot zondag 30 oktober • dagelijks van 12
tot 18 uur behalve op maandag
Expo over Portugal met zijn weemoedige
fado en Spanje met zijn passionele flamenco

September
Donderdag 8 september 

ALEX AGNEW – INTERESTING TIMES 
20 uur • 10 euro/12 euro
Nieuwste show van Alex – allereerste try-
out voorstelling in coStA!

Woensdag 28 september 

RADIO MINERVA DANSNAMIDDAG
13 uur • 2 euro • koffie en cake inbegrepen
Vrijdag 30 september
Rapklap
14 uur • gratis
Ontmoeting voor senioren
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Cultureel Ontmoetingscentrum 

Sint-Andries (coStA)

Sint-Andriesplaats 24

2000 Antwerpen, 03 260 80 50

cosintandries@stad.antwerpen.be

www.cosintandries.be

Reservaties van dinsdag tot vrijdag van

12 tot 16 uur, donderdag van 12-18 uur

Sluitingsdagen 2011: van vrijdag 1 juli

tot en met maandag 1 augustus, 

maandag 15 augustus

Augustus
Van dinsdag 2 tot vrijdag 5 augustus
Van maandag 8 tot vrijdag 13 augustus

SUMMER ‘S COOL
Dagelijks van 9 tot 16 uur voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Prijs 1e week: 16 euro en
12 euro* (4 dagen). Prijs 2e week: 20euro en
15 euro* (5 dagen) *kinderen met een
Grabbelpas krijgen 4 of 5 euro korting.
Vermeld dit bij je inschrijving! Inschrijven via
buurtsport.antwerpencentrum@stad.ant-
werpen.be of tel. 03 260 80 54 (Annemie
van Elsacker)
De Summer ’s Cool is de ultieme zomercock-
tail van sport en cultuur. Een sterk program-
ma uitgewerkt door coStA, Buurtsport en
jeugddienst District Antwerpen.

Zondag 28 augustus

CAMPING COSTA 
OP DE CULTUURMARKT
11 tot 18 uur • gratis • Sint-Andriesplaats
Kom alles te weten over het komende
seizoen van alle culturele centra. Bovendien
kan je kijken naar enkele toppers, genieten
van miniconcertjes met een hapje en een
drankje en meedoen aan activiteiten.

Programma coStA zomer 2011

Zondag 25 september

ENCUENTRA /ENCONTRO
FADO ONTMOET FLAMENCO
15 uur • 5 euro
Lezing door Ivo Hermans gevolgd door de
film ‘Fados’ van Carlos Saura. Ivo Hermans
is auteur van verscheidene boeken en
artikels over de Spaanse en Portugese
cultuur.

Bunkerfeesten
Op zondag 11 september 2011 tijdens Open Mo-
numentendag wordt de bunker, op de hoek van
de Willem Lepelstraat en de Van Craesbeeck-
straat, opengesteld voor het publiek.

Feest voor de bewoners
Op zaterdag 10 september kunnen de bewo-
ners in preview de bunker met een gids bezoe-
ken. Aansluitend is er muziek, een hapje en een
drankje voorzien. Bewoners zijn welkom vanaf
13u.

Twee tentoonstellingen
De eerste tentoonstelling ‘Top Secret’ (bewo-
nerslokaal) over de geschiedenis van de Ant-
werpse C.P.R.A.-bunker. Buiten, langs het par-
cours naar de ingang van de bunker toe, is er de
hedendaagse tentoonstelling: ‘Wij wonen rond
een bunker! De bewoners van de wijk stellen
zich voor’. Tegen de gevel komen 20 grote foto’s
over het leven rond de bunker.
Beide tentoonstellingen zullen alleen tijdens
dit weekend te bekijken zijn. De bewoners ont-
vangen nog een leuk aandenken over deze
mooie buurtgeschiedenis. Wie benieuwd is,
moet dus zeker langskomen!
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Zondag = taart en koffiedag

Vanaf september kan je

iedere zondag om 12 uur,

in onze gezellige foyer,

koffie en taart krijgen voor

€ 3,5. Het taartenbuffet

blijft geopend zolang de

voorraad strekt.
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In juli en augustus komt voor de eerste
keer het ‘Festival Jong talent uit de Lage
Landen’ naar de Sint-Andrieskerk. De 81-
jarige meesterpianist Daniel Wayen-
berg zal op het openingsconcert van
zaterdagmiddag 2 juli enkele Ballades
van Chopin en Études van Liszt bren-
gen. Op zondagmiddag 3 juli geeft
Wayenberg om 15 uur een meestercur-
cus pianospel aan de jonge deelnemers.
Alle 7 middagconcerten beginnen om 15
uur en duren anderhalf uur met een
korte pauze. Pianowerken van Ludwig
van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz
Liszt, Henri Duparc, Nancy van der Elst
en Petros Psaris. Daarnaast ook liederen
van Schubert, Schumann, De Clercq en
Mahler (t.g.v. diens 100ste sterfdag),
alsook een selectie uit de Vlaamse
liederengarven. Het slotconcert is op
zondagmiddag 14 augustus en staat in
het teken van 15 augustus, de viering
van ‘Maria ten Hemelopneming’! De
kerkdeuren aan de Waaistraat gaan een
half uur voor aanvang open.

Elza Vis-De Clercq Stichting werkt samen met
4de lustrumvierende St.-Andrieskerk 2000
De organisatie berust bij de Elza Vis-De Clercq
Stichting (Houten) en de afd. Internationale
Culturele Betrekkingen - Provincie Utrecht (Ne-
derland). De uit Nederland opererende culture-
le instelling, onder voorzitterschap van haar op-
richter en musicoloog Dr. Pieter Vis, verzorgde in
de afgelopen 8 jaren de succesvolle zomerserie
‘Vrije Inloopconcerten’. Deze gehouden concer-
ten in de St.-Carolus Borromeuskerk waren be-
stemd voor het resaturatiefond van het be-
faamde Dillens-Delhaye-orgel uit 1721. Ruim
49.000 bezoekers vanuit Vlaanderen en van
boven de grote rivieren kwamen naar deze po-
pulaire serie toe in de Antwerpse hoogbarok-
kerk. Ter gelegenheid van haar 22-jarig bestaan
werd de zomerserie ‘Muziekfestival Jong Talent
uit de Lage Landen’ in het leven geroepen. Or-
ganisator Dr. Vis is verheugd dat de samenwer-
king met de VZW St.-Andries 2000 (viert 4de
lustrumjaar) tot stand kwam in de 13de eeuwse
St.-Andrieskerk. 

Veelzijdig talent uit Nederland en Vlaanderen 
Onder de uitvoerende talenten zijn o.a.: de 17-
jarige baritonzanger Pieter-Jan Koninckx uit
Mol-Rauw. Hij was 5 jaar geleden nog een bege-
nadigd solozanger bij het Wiener Sängekna-
benkoor (Oostenrijk) en is naast zang ook pia-
nostudent te Lanaken bij de pianist-pedagoog
Igo Lange. De 20-jarige pianostudent Lester Van
Loock uit Niel, werd 1ste prijswinnaar ‘Cultuur-
weekend Venetië’, dat was aangeboden door de
‘Stichting Vrienden van het Prinses Christina
Concours’. De jongste deelnemer is de 9-jarige
Amsterdamse Juliette-Constance Riebeek. Haar
natuurlijke pianospel viel op tijdens het gehou-
den Steinway concours 2010 te Alkmaar. Andere
talenten zijn de 16-jarige Eijsdense fluitiste Fré-
derique Purnot (prijswinnaar van het Christina
Concours 2010) en haar oudere zus Anne, clari-
netist. De 16-jarige cellist Rogier Hornman
(Deurne-NL) werd laureaat van het Christina
Concours 2011 evenals de 16-jarige, in Leeuwar-
den geboren, pianiste Valentina Tóth (1ste prijs-
winnaar - landelijke publieksprijs - van het Prin-
ses Christina Concours 2009). De twee laatstge-
noemde jonge musici beleven hun podiumde-
buut in Vlaanderen!

Vlaamse laureaten spelen!
De volgende piano-laureaten, 3 van de 4 geta-
lenteerde broers Van de Velde uit Belsele, tre-
den op. Jonathan (20 j.) speelt cello en de twee
jongere broers, Nicholas (17 j.) en Samuel (13 j.),
behaalden afgelopen jaar prijzen op de 14de

laureaten Cantabile Pianowedstrijd 2010. Het
Mechelse strijktrio, bestaande uit Ine Pollenus,
viool; Wouter Tooten, altviool, & Thomas Too-
ten, cello, voert interessante kamermuziek van
klassieke meesters uit. 

Van Will Ferdy tot ‘Ensemble Voces Capituli’
Tevens zal er aandacht worden besteed aan de
zangkunst. Op zaterdag 16 juli a.s. zingt de 84-
jarige nestor van het Vlaamse Kleinkunstlied,
Will Ferdy, ‘Liedjes uit Liefde’ van zijn nieuwste
CD ‘Ferdy 2011’ Met de bas-baritonzanger Pieter
Vis zingt hij verschillende populaire duetten
van o.a. Armand Preud’homme en enkel van
zijn ‘Gezelletjes’. 
Het ensemble ‘Voces Capituli’ o.l.v. Dirk Maes,
bestaande uit 6 voormalige koorknapen van
het Antwerps Kathedraalkoor, zingt werken van
componisten uit de Lage Landen. De in Oezbe-
kistan geboren (Berchem wonende) concertpi-
aniste Albina Ksvirskaya, zal naast pianocompo-
sities van Russische componisten tevens Pieter
Vis aan de concertvleugel begeleiden in duits-
talige liederen.

Slotconcert met samenzang, processie gewijd
aan de viering van ‘Maria ten Hemelopneming!’
Op zondag 14 augustus 2011, aanvang 15.00 uur,
valt het slotconcer.t ‘De Mooiste Maria-liederen
van alle tijden’ rond de viering van haar ten He-
melopneming worden gehoord met een intre-
deprocessie van het Mariabeeld geleid door
kunsthistoricus drs. Rudi Mannaerts, pastoor
van de Sint-Andrieskerk. Naast soli en duetzang
door de mezzo-sopranen Ann Callens-Janssens
en Emma van der Kaden treedt het ‘Dameskoor
R.-K. Antoniuskerk’ uit Dordrecht op o.l.v. de or-
ganiste Wendeline Wilmink. Verdere medewer-
kers zijn baritonzanger Pieter-Jan Koninckx, hij
zal ook enkele pianowerken spelen van Petros
Psaris en de Nederlandse musicus Piet Noort.
Hij zal op de piano en het orgel de samenzang-
begeleiding verzorgen. De algehele muzikale
leiding is in handen van concertzanger Pieter
Vis.

Voor deze middagconcerten wordt er
gecollecteerd voor de onkosten, het
programmaboekje kost 2 euro.
De netto opbrengst is bestemd voor het
restauratiefonds van de ‘barok preek-
stoel’ in de Sint-Andrieskerk.

Informatie: Pieter Vis
GSM 0032-0474-704658 (België)
GSM 0031- 0623149414 (Nederland)

www.elzavisdeclercqstichting.nl
www.pietervis.com
psaris@zonnet.nl
www.topa.be

Zaterdag 2 juli 2011, 15 uur
Lester Van Loock, piano (20 j.), Niel; Pieter-Jan
Koninckx, piano (17 j.), Mol - Rauw; Fréderique
Purnot, fluitiste (16 j.), Eijsden - NL; Juliette-Con-
stance Riebeek, piano (9 jaar) Amsterdam - NL;
Igo Lange, pianodocent, Bunde - NL.
Zondag 3 juli 2011, 15 uur
(Meestercursus: Daniel Wayenberg, Frankrijk) 
Lester Van Loock, piano (20 j.), Niel; Pieter-Jan
Koninckx, piano (17 j.), Mol - Rauw; De 2 broers
Van de Velde, Nicholas (16 j.), & Samuel (13 j.), pi-
ano, (Belsele, Oost-Vlaanderen).
Zaterdag 9 juli 2011, 15 uur
Pieter-Jan Koninckx, piano (17 j.), Mol - Rauw;
Pieter Vis, bas-bariton & Thomas Tooten, cello,
Mechelen; Albina Skvirskaya, piano & orgel, Ber-
chem
Zaterdag 16 juli 2011, 15 uur
De Antwerpense bard Will Ferdy (84 j.) zingt 
o.a. ‘Liedjes uit Liefde’ van zijn nieuwste CD 'Fer-
dy 2011’ ; Diverse populaire duetten: o.a. van Ar-

Muziekfestival ‘Jong talent uit de Lage landen – St.-Andrieskerk onder leiding van concertzanger dr. Pieter Vis

mand Preud’homme en teksten van de priester-
dichter Guido Gezelle (1830-1899). M.m.v. Pieter
Vis, bas-bariton & Albina Skvirskaya, piano & or-
gel.
Zaterdag 23 juli 2011, 15 uur
Juliette-Constance Riebeek, piano (9 j.) Amster-
dam - NL; Fréderique Purnot, fluitiste (16 j.) Eijs-
den - NL; Anne Purnot, clarinet, (24 j.), Eijsden -
NL; Rogier Hornman, cello (16 j.), Deurne - NL;
Valentina Tóth, piano (16 j.), Den Haag - NL; Pie-
ter Vis, bas-bariton & Albina Skvirskaya, piano &
orgel.
Zaterdag 30 juli 2011, 15 uur
Pieter-Jan Koninckx, piano (17 j.), Mol-Rauw; Pie-
ter Vis, bas-bariton & Albina Skvirskaya, piano &
orgel; De 3 broers Van de Velde, Nicholas (16 j.), 
en Samuel (13 j.), piano, Jona-
than (20 j.), cello (Belsele, Oost-
Vlaanderen); Het Mechelse
Trio: Ine Pollenus, viool, Wouter
Tooten, altviool, & Thomas
Tooten, cello, Mechelen.
Zaterdag 6 augustus 2011, 15
uur
Ensemble ‘Voces Capituli’ Ant-
werpen (6 voormalige knapen
van het Antwerps Kathedraal-
koor); o.l.v. Dirk Maes met Pie-
ter Vis, bas-bariton; Lester Van
Loock, piano (20 j.), Niel; Juliet-
te-Constance Riebeek, piano (9

jaar), Amsterdam - NL; De 3 broers Van de Velde,
Nicholas (16 j.), Samuel (13 j.), piano, en Jonathan
(20 j.), cello (Belsele, Oost-Vlaanderen).
Zondag 14 augustus 2011, 15 uur
Slotconcert met samenzang o.l.v. concertzanger
dr. Pieter Vis. Processie geleid door pastoor drs.
Rudi Mannaerts. ‘De Mooiste Marialiederen van
alle tijden’ t.g.v. de viering ‘Maria ten Hemelop-
neming’op 15 augustus
Ann Callens-Janssens, mezzo-sopraan, Rumst;
Emma Van der Kaden, mezzo-sopraan, Ber-
chem; ‘Dameskoor R.-K. Antoniuskerk’ Dor-
drecht - NL; o.l.v. de organiste Wendeline Wil-
mink; Dordrecht - NL; Pieter-Jan Koninckx, (17 j.)
piano, Mol - Rauw; Piet Noort, piano & orgel.
Amersfoort - NL.

De tentoonstelling ‘Kerk in de Kerk’ in de Sint-
Andrieskerk is alle dagen open van 14 uur tot 17
uur.  Deze tentoonstelling is gratis en loopt nog
tot  31 oktober 2011.
De schilderijen, litho’s, aquarellen en etsen ge-
ven de toeschouwer een beeld van de evolutie
van het kerkinterieur.
De werken op de tentoonstelling  werden de
voorbije 10 jaar aangekocht door de vzw Sint-
Andries 2000 of werden geschonken door de
kunstenaar of door zijn of haar nabestaanden.
Door biddende gelovigen voor te stellen bij een
altaar of een heiligenbeeld legden enkele kun-
stenaars het accent op de religieuze sfeer die
uitgaat van het gebouw. Sommigen waren ge-
troffen door de speling van het licht in de glas-
ramen, terwijl anderen meer voeling hadden
met het interieur van deze monumentale kerk.
Verschillende schilderijen wijzen ons op een
maatschappelijke status in een bepaalde perio-
de.  De kledij van de bezoeker en de aanwezig-
heid van rieten en fluwelen stoelen in de kerk
tonen ons dat er een duidelijk onderscheid was

tussen arm en rijk. De voor-
stellingen brengen ook de
geschiedenis van het dage-
lijkse leven van de kerk in
beeld : liturgie, gebed, devo-
tie, decoratie, feesten, aan-
kondigingen en het sociale
leven in en rond de kerk. Niet
alle werken werden geda-
teerd, maar vaak was een
element op een schilderij
een referentiepunt om het
werk een plaats te geven in
de tijd.  Als gevolg van de li-
turgievernieuwing na Vati-
canum II,  gaf men de voor-
keur aan één gemeen-
schapsviering en werd er een
nieuw vieringaltaar centraal
in de kerk geplaatst.  Een an-
der ijkpunt was de inslag van
een V-bom op de Vrijdag-
markt op 2 januari 1945,
waarbij veel materiële scha-
de werd aangericht aan de
gebrandschilderde ramen.
Enkele schilderijen laten ook
zien dat, na een periode van

sobere moderniteit, een aantal kunstwerken en
beelden uit het patrimonium zijn verdwenen.
De tentoonstelling werd niet chronologisch op-
gesteld, maar eer werd getracht de plaats van
de kunstenaar in te nemen. De toeschouwer
kijkt als het ware met de ogen van de kunste-
naar naar een bepaalde plaats in de kerkruim-
te. 
Op de tentoonstelling hangen enkele werken
met een zicht op de typische Sint-Andriestoren,
waarvan de geschiedenis  boeiend en uitge-
breid is.  Het verhaal van de toren wordt verteld
in een volgende tentoonstelling. In een rijk geïl-
lustreerde catalogus wordt elk werk toegelicht
met een waaier aan historische feiten en een
kijkwijzer zorgt ervoor dat de bezoeker zeer
nauwkeurig kan observeren. Enkele foto’s van
het kerkinterieur maken van de catalogus een
rijke informatiebron.
De catalogus is te koop in de kerk aan 5 euro.
Met deze tentoonstelling wordt een tipje van
de sluier van de geschiedenis van het interieur
van de Sint-Andrieskerk gelicht.
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Gazet: Ria, er was veel werk aan?
Ria: De grond achteraan was eigenlijk te voch-
tig (vandaag is deze te droog) en het was een
echte wildernis. Het tuinhuisje moest een stevi-
ge herstelbeurt krijgen en het wegje moest te-
rug aangelegd worden. Maar de noeste arbeid
zorgde ervoor dat ik de laatste twee jaar een
op-en-top volkstuintje heb waar ik mijn groen-
ten kan gaan inzaaien.
Gazet: Je droom is waargemaakt?
Ria: Het is ontspannend en rustgevend, ik geniet
ervan. Normale mensen zullen wieden als een rot-
klus ervaren. Ik niet, ik geniet ervan. Je bent buiten,
je bent in ’t groen, 
Gazet: Welke groenten kweek je?
Ria: Aardappelen, lapbonen, tomaten, sla, war-
moes, zomerpostelein, pompoen, ajuin, teveel om
op te noemen. Ik heb ook aardbeien dit jaar. Er
staan ook struiken met rode bessen en frambozen.
Gazet: Waar heb je leren tuinieren?
Ria: Ik ben altijd veel met planten kweken bezig,
dat zie je hier in mijn woning. Maar voor groene
vingers is er heel wat literatuur, er zijn boeken ge-
noeg te vinden om te leren tuinieren. 

Gazet:
Besteed je
er veel tijd
in?
Ria: Ik doe het
graag en heel veel
aandacht gaat naar
mijn volkstuintje. In
deze periode van
het jaar is het een
halftijdse job, of
misschien nog
meer. Maar het is
het ganse kader
van zo’n verzame-
ling volkstuintjes, je
hebt er vele contac-
ten. Er zijn ook veel
buren van allochto-
ne origine.
Gazet:
Welke
nationali-
teiten?
Ria: Veel Poolse
mensen, en Chine-
zen, Tchechen, veel
Marokkanen en
Turken. En iedereen
kweekt zijn speci-

fieke groenten. De Polen kweken kolen en paprika.
En tomaten, dat is iets universeels, denk ik.
Gazet: En het vervoer?
Ria: Het is 10 km fietsen. Ik heb twee sterke fiets-
zakken, dat lukt wel.

❧

Gazet: Waaw. Naast het tuinieren ben
je nog een sportieve fietser.
Gazet: Urbain, jij hebt een moestuin?
Urbain: Naast de stacaravan in Stekene van Ur-
bain en Chris prijkt een bloementuin en een groen-
tentuin van meer dan 200 m2 groot en een serre
van 4 op 6 meter. Het was aanvankelijk een hele
karwei om de grond te bemesten en vruchtbare
tuingrond te bekomen.
Gazet: Waarom zo’n tuintje?
Urbain: De dioxine-crisis was voor mij een signaal
om meer aandacht te hebben voor een gezondere
productie van voeding. Waarom niet biologisch

Volkstuintjes: rust, plezier, ontspanning,…
Neen, in het Sint-Andries-
kwartier hebben we geen
volkstuintjes. Maar twee
bewoners van de Sint-
Andriesplaats hebben
buiten de stad hun volks-
tuintje. Het zijn 2 van de
vele duizenden Vlaamse
volkstuinders die aan deze
nuttige hobby veel plezier
beleven. Urbain is reeds 12
jaar actief in Stekene, Ria
fietst enkele keren per
week naar Ekeren om haar
tuintje te koesteren.
Vier jaar geleden huurde
Ria in Ekeren een verlaten
volkstuintje. Het was al
een tijdje onderkomen en
het was aanvankelijk een
hele klus om er een
‘normale’ volkstuin van te
maken. 

Stadspotters kweken eetbaar groen
De stads-potters zijn een themaghroep van VELT. Een stad vol met eetbaar groen, dat kan. Iedereen heeft
wel een plaatsje. Op een vensterbank, het balkon, het dak of terras om enkele kleine of grote potten te be-
planten met eetbaar groen. De stads-potters organiseren overal in de stad (0.a. in coStA) workshops. Ze
leggen ook voorbeeldtuinen aan, experimenteren met teeltwijzen en geven advies. 
Wil je graag meer weten van zelf eetbare planten in ’t stad kweken, neem dan contact op met stadspot-
ters@velt.be. Contactpersoon is Fleur Leroy, 0488 – 60 09 42

Verenigingen:
“Kondig uw activiteiten aan !!!!”

“Bezorg ons een verslag en 
foto’s van uw activiteiten.”

Mailen naar paul_struyf@skynet.be

gaan tuinieren? Ik werkte toen nog op de vakbond
en in de weekends ben ik passionele volkstuinder
geworden.
Gazet: Heb je dan een cursus gevolgd?
Urbain: Ik weet niet of je daar cursussen kunt voor
volgen. We hadden thuis een boerderij en als kind
heb ik veel geleerd hoe je alles moest inzaaien. Ik
heb in mijn jonge jaren ook heel veel moeten wie-
den in de tuin. Vroeger was het winnen van de klas-
sieke teelten, vandaag is er veel meer diversiteit. Ik
ben nu op brugpensioen en ik besteed heel veel
uren in mijn tuintje. Ik amuseer me.
Gazet: Je doet het toch ook voor de
opbrengst?
Urbain: Natuurlijk. Het is boeiend om een ver-
scheidenheid van producten te oogsten en dan fier
te bezorgen aan familie, vrienden en buren. Je weet

dat het kwaliteit is en dat je gezonde voeding ge-
kweekt hebt.
Gazet: Het zijn ongespoten groenten?
Urbain: Indien er uitzonderlijk gespoten wordt,
dan is dat met ecologisch verantwoorde sproeistof-
fen. Ik hanteer een goed vruchtafwisselingsplan.
Aardappelen, koolgewassen, peulgewassen, wortel-
groenten, enz. moet je goed laten roteren. Via VELT
koop ik groenterassen aan die ziektebestendig zijn.
Ondertussen begin ik de 101 tips die je overal kan le-
zen toe te passen. Het is allemaal een kwestie van
het uit te proberen.
Gazet: Je moet je dan toch goed
documenteren?
Urbain: Eigenlijk zijn het allemaal eenvoudige
principes die je toepast. Er is de logische spreiding
tot in het najaar. Nu in deze periode groeit alles, in
het najaar en in de winter is er de boerenkool, de
pastenaak, de prei. Ik probeer ook op zoek te gaan
naar vergeten groenten. En zeker gezonde groen-
ten. Zo is er de rode biet die veel vitaminen bevat.
Gazet: Gezonde voeding, daar ga je
voor?
Urbain: Ik stel regelmatig vast dat toch heel wat
mensen in mijn omgeving gefixeerd zijn op groen-
ten in blik, in bokaals en uitsluitend dan nog diep-
vriesgroenten gebruiken. Af en toe kan ik een bij-
drage leveren om bij vrienden gezonde voedingsge-
woontes aan te leren en ze bv. veldsla en allerlei ver-
se groentes te leren eten. Soms ben ik een beetje
een wereldverbeteraar, dat geeft een goed gevoel.

De redactie houdt er aan om de
studenten journalistiek van Les-
sius succes te wensen met hun
examens en het, alsook de do-
centen, te bedanken voor de ac-
tieve medewerking aan de voor-
bije edities van de Gazet van
Sint-Andries.


