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20 jaar Het Stadsmagazijn
Alles ademt gezelligheid en 
warmte in Het Stadsma-
gazijn in de Keistraat 5-7 

te  Antwerpen. Kortom, een 
parel om snel te ontdekken!  
> lees verder op pagina 2

Handen op elkaar voor: 
Sonia Patteet
In deze rubriek werpt de 
wijkkrant het licht op een 
lokale persoon die uitblinkt 
in maatschappelijke inzet. 

> lees verder op pagina 2

Spectaculaire comeback in 
noordelijk deel historisch 
centrum
De verbinding tussen de 
Grote Markt en het MAS loopt 
via de Koepoortstraat en 
Klapdorp. 

Sedert 2010 is dit deel van 

het historisch centrum in  
Antwerpen aan een felle 
opgang bezig.

> lees verder op pagina 8

Gesprek met onze wijkagenten
In de voorbije jaren werden 
ze als “kwartieragent” 
geboekstaafd. Tegenwoor-
dig  heten zij “wijkagenten” 
en vormen ze het ideale aan-
spreekpunt voor de inwoners 
en de nieuwe inwijkelingen 
in onze buurt. “Politiewerk 
is al lang geen uitsluitend  

repressief gebeuren meer.” 

De wijkwerking van Politiezone 
Antwerpen zet al jaren sterk 
in op persoonlijke contacten 
met de inwoners van de ver-
schillende Antwerpse wijken. 

> lees verder op pagina 4

Seminiviering op 26 maart 2022
Elke eerste zaterdag na het 
begin van de lente is er de 
viering van het vruchtbaar-
heidssymbool ‘Semini’ op de 
Grote Markt en aan het Steen. 

Het “Actiecomitee Semini 
In Ere” staat in voor de 
handhaving van deze  

folklore en houdt niet 
alleen dit event maar ook  
gezegden, verhalen en tra-
dities rond de figuur van 
Semini levend.

> lees verder op pagina 10

m e t  s t e u n  v a n :

INKIJKEXEMPLAAR - REGISTREER NU GRATIS
Je ontvangt de wijkkrant, meer verhalen en maandelijkse agenda met activiteiten.
Bezoek www.bijdehand.be of scan de QR-code.

Fameus vzw effent het pad
Tetty Kayembe, verantwoor-
delijk voor projecten en com-
municatie, lacht ons hartelijk 
toe en licht ons graag in over 
de werking van Fameus. Deze 
vzw werd in het leven geroe-
pen om de drempel tot het 
kunst beoefenen in de stad 

Antwerpen te verlagen. In 
alle leeftijdscategorieën en 
voor alle kunstvormen kan je 
als creatieve mens voor een 
eerste stap richting podium 
of expositie bij Fameus 
terecht.

> lees verder op pagina 5
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Handen op elkaar voor

Sonia Patteet heeft een hart voor de buurt
Wat is je achtergrond?
Mijn vader en zijn vader 
waren handelaars en het 
ondernemen is mij met de 
paplepel ingegoten. Het leek 
mij dus vanzelfsprekend om 
in 1979 een dagbladen- en 
tijdschriftenzaak te beginnen. 
Geboren en getogen in het 
Antwerpse, landde ik op Klap-
dorp 15 in het noordelijk deel 
van het historisch centrum  
Antwerpen.

Welke zijn de drijfveren die 
jouw inzet voor de buren 
onderbouwen?
In mijn dagbladhandel 
merkte ik snel op dat ik 
mensen met vragen kon  
koppelen aan mensen die 

een oplossing hadden. Het 
leek mij evident dat een buurt 
aan haar bewoners veel 
ondersteuning en samen-
werking kan bieden van zodra 
de mensen elkaar beter leren 
kennen. Zo lag ik midden de 
jaren tachtig aan de grond-
slag van het oprichten van 
het buurtcomité Schippers-
kwartier. 

Welk initiatief heeft je heel 
veel tevredenheid opgele-
verd?
In een ver verleden was de 
braderij tussen de Grote 
Markt, de Paardenmarkt 
en de Leien een bijzonder 
belangrijk evenement. Maar 
vanaf de economische crisis 

in de jaren tachtig kwam er 
een periode van verval in de 
kleinhandel, waardoor deze 
grote braderij verdwenen is. 
Daarom nam ik het initiatief 
samen met Wouter Bervoets, 
onze penningmeester, en de 
wijkbewoners om een eerste 
rommelmarkt op Klapdorp 
te organiseren. Dit groeide 
steeds verder uit tot de hui-
dige “Ramblas” van ’t Stad. Dit 
gezellig initiatief combineert 
nu een frisse rommelmarkt 
met optredens en nodigt uit 
tot kuieren en verkennen van 
lokale zaken. 

Wat zijn jouw talenten die je 
inzet bij deze projecten van 
de buurt?

Hulpvaardig ben ik van 
nature, maar ik kan eveneens 
mensenkennis en daadkracht 
aan de dag leggen. Dat is 
heel nuttig gebleken om veel 
tot stand te brengen voor de 
wijk. Het ligt mij nauw aan het 
hart een warme wijk rondom 
mij te zien ontstaan. Je  
familie heb je gekregen, 
maar je buurt kan je helpen 
maken! Het geeft mij grote 
tevredenheid dat de buurt 
evolueert naar een omgeving 
waar je je super goed kan 
voelen. Elke dag zie ik hierin 
vooruitgang, dus wellicht 
kan je mij ook als optimist 
bestempelen met vertrouwen 
in de mensen!

20 jaar Het Stadsmagazijn van Antwerpen
De vroegere schoolgebouwen 
werden, na een poosje als 
opslagmagazijn voor de stad 
te hebben gefungeerd, van-
daar de naam, op 8 juni 2002 
na restauratie en een mooie 
herinrichting opengesteld 
als Cultureel Ontmoetings-
centrum Het Stadsmagazijn 
of COC Het Stadsmagazijn 
afgekort. De voeling met de 
bewoners vertaalt zich bij de 
gedreven medewerkers van 
Het Stadsmagazijn in een 
openheid voor dialoog met 
de lokale mensen die ideeën 
over opstartende initiatieven 
in de wijk willen uitwerken. Er 
wordt stevig meegedacht 
en gekeken hoe deze ideeën 
kunnen worden gerealiseerd. 

Ook Bij De Hand, deze 
nieuwe wijkkrant, vond in 
Het Stadsmagazijn een 
ideale ontmoetingsplaats 
met geïnteresseerde buren 
en vrijwilligers. De “foyer” is 
er vrij toegankelijk vanaf de 
middag en bij een geurige 
kop koffie kan men er de 
pers doornemen, via inter-
net en enkele kranten en 
tijdschriften. Deze leuke ont-
moetingsplaats wordt door 

de medewerkers van Het 
Stadsmagazijn en enkele vrij-
willigers hartelijk be-mand 
en be-vrouwd. Het kleine 
maar bijzonder aantrekke-
lijke terras vormt in de zomer 
een ware oase waar menige 
bekende even komt uitblazen. 
De “Foyer concerten” zijn een 
echte trekpleister en worden 
druk bijgewoond. Op tijd 
komen is dan de boodschap.

Een gerichte visie in de zaal-
verhuur staat eveneens ten 
dienste van het sociale weef-
sel van de stad Antwerpen. 
De lokalen worden via een 

aanmeldingsplatform vlot ter 
beschikking gesteld. Vanaf de 
opening twintig jaar geleden 
staat de prachtige danszaal 
ten dienste van de bewe-
gende medemens. De mooie 
spiegelmuur en schitterende 
dansvloer brengen vele lief-
hebbers naar Het Stadsma-
gazijn, zowel in de context 
van Sporting A als van diverse 
sport- en dansgroepen. De 

zolder boven de danszaal is 
de plaats waar het publiek 
geniet van theater en cul-
tuur bij Het Stadsmagazijn. De 
zaal Jan Olieslagers vlakbij de 

inkompoort is dan weer een 
mooie locatie voor tentoon-
stellingen door de mensen 
uit de buurt. Burenverenigin-
gen en hobbyisten komen er 
vaak samen om rustig hun 
activiteiten te plannen en tot 
stand te brengen. Deze leuke 
activiteiten brengen ook 
alleenstaande buren teza-
men en vind je terug onder 
dans&sport en crea&hobby 
op de website (stadsmaga-
zijn.be). De buurtbewoners 
kunnen in Het Stadsmagazijn 
ook een computer gebruiken. 

Wie er met laptop of mobile 
komt, treft er gratis wifi stad 
Antwerpen. Een “living” naast 
de inkomhal is ingericht als 
leesplek. Mensen kunnen er 
eveneens hun boeken ruilen 
voor andere, een mooi circu-
lair principe!

Wil je een zaal boeken 
in Het Stadsmagazijn? 
Scan dan de QR-code:
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Jan Olieslagers, “den Antwerpschen Duvel”

Jan Olieslagers en zijn Blériot XI Monoplan, die hij in 1908 bij de 
Franse vliegtuigbouwer kocht. De foto dateert volgens het op-
schrift uit 29/11/1909, en is getrokken voor de achtergevel van 
de Turnzaal van de school in de Keistraat waarvan nrs 5 en 7 
momenteel Het Stadsmagazijn huisvesten. Er wordt ook ver-
wezen naar zijn vliegtuigcrash in Oran, Algerije op 20/01/1910

Optreden van La Esterella 
bij opening van Het 
Stadsmagazijn
Oh ! Lieve Vrouwe Toren 
La Esterella
Oh Lieve Vrouwe Toren Hoog boven ‘t Vlaamse land 
Wij zijn in uw schaduw geboren Zo hecht aan u verwant
Nooit zullen wij vergeten De trotse gouden haan Voor u, lieve 
toren 
Blijf steeds ons hart slaan Blijf daar voor eeuwig staan
Oh Lieve Vrouwe Toren 
Blijf daar voor eeuwig staan
Als een wachter aan de Schelde staat gij daar in weer en 
wind 
Heersend over stad en velden die de stroom tot één verbindt 
Als een baken in de baren, blijft gij steeds het zinnebeeld 
Dat vooruitgang en welvaren over Vlaanderen verdeelt
Oh Lieve Vrouwe Toren Hoog boven ‘t Vlaamse land 
Wij zijn in uw schaduw geboren Zo hecht aan u verwant
Nooit zullen wij vergeten De trotse gouden haan 
Voor u, lieve toren Blijf steeds ons hart slaan 
Blijf daar voor eeuwig staan 
Bron: Musixmatch
Songwriters: Jo Dante

Klapkunst
Het buurtcomité Schippers-
kwartier vzw en de han-
delaarsvereniging Klapaf 
brengen met het project 
“klapkunst” in de Klapdorp- 
buurt een nieuwe beleving 
van het straatbeeld tot stand.

De vensters aan de straat 
veranderen in vele vitrines 
voor jonge kunstenaars en de 
voorbijganger wordt verrast 
door de creatieve objecten 
die er worden getoond.

Met de bevestiging aan de 
gevel van de flashy rood-
groene “Klapkunst” displays 
worden de locaties van de 
“kunst in een doos” vensters 
opgemerkt in het straatbeeld. 
Street-art vormt een belang-
rijk onderdeel van deze ver-
frissende aanpak van de 
straat. Kunstenaars maakten 
voorstellen voor de bewoners 
en hiervan zijn ondertussen al 
enkele realisaties te bekijken 
in Klapdorp.

Jan Olieslagers (14 mei 1883- 
23 maart 1942) bereikte de 
top in zowel motorraces als 
in luchtvaartwedstrijden. Jan 
Olieslagers startte zijn loop-
baan als piepjonge Antwer-
penaar bij een fietsenbouwer 
en debuteerde als wielrenner 
onder de naam John Max. 
Toen startte Jan een job als 
leerling-mecanicien in de 
firma Minerva in Antwerpen, 
waar hij in de ban geraakte 
van de luid knallende eerste 
motorfietsen. Met zelfstu-
die leerde hij de Franse taal 
en las in Franse sportbladen 
over de wedstrijd voor motor-
fietsen “Parijs-Bordeaux-Pa-
rijs” van de “Auto-Cycle Club 

de France”. Jan Oliesla-
gers schreef zich in met een 
Minerva-motorfiets en won 
de beker. Hij werd Belgisch en 
zelfs wereldkampioen motor-
racen en kreeg de bijnaam 
“de Antwerpse Duivel”.

Begin 20e eeuw raakt Jan 
Olieslagers gefascineerd 
door de krachttoeren in de 
beginnende luchtvaart even-
als de grote massa’s die 
deze spannende exploten 
bijwoonden. Op 20 septem-
ber 1909 reed de “Antwerpse 
Duivel” zijn laatste motorfiets-
wedstrijd en vertrok toen naar 
Frankrijk om snel te leren vlie-
gen. Hij had geen instructeur 

maar des te meer vuur om te 
leren en hij knalde zelfs enkele 
keren neer met behoorlijk wat 
materiaalschade. Hij was 
gehaast want hij had zich al 
ingeschreven voor de Vlieg-
week van Antwerpen die op 
23 oktober begon. Daar kon 
hij zich alvast tonen als een 
rijzende sterpiloot, ondanks 
weer wat brokken.

Hij monteerde zelf zijn 
Blériot vliegtuig uit een  
bouwpakket in de Keistraat in 
Antwerpen, waar nu de nrs 5 
en 7 het Cultureel Ontmoe-
tingsCentrum Het Stadsma-
gazijn huisvesten. Dezelfde 
winter 1909 – 1910 ging hij zich 

verder bekwamen in Oran, 
Algerije, en sloeg er de bewo-
ners met verstomming met 
vluchten van een uur, wat 
toen een buitengewone pres-
tatie was. Een ongeval waar-
bij hij de telegraaflijnen langs 
de spoorweg Oran-Alger 
raakt en brandend neervalt 
maakte een einde aan deze 
Noord-Afrikaanse vliegreis.

Hiermee is zijn verhaal niet 
ten einde.

Verder lezen? 
Scan dan de QR-code:
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Wijkagenten Marc Knops en Jeff Verhelst

DE BLAUWE LIJN
0800 123 12

DRINGENDE POLITIEHULP
101

CONTACTCENTER CORONAVIRUS
0800 14 689

Politiewerk is al lang geen uit-
sluitend repressief gebeuren 
meer. Er is ook veel aandacht 
voor preventie en communi-
catie. Daarbij is een cruciale 
rol weggelegd voor de wijk-
agenten.

Onze wijk behoort tot de 
Regio West van de politie. 
Deze regio behelst de grote 
zone van postcode 2000 en  
Linkeroever. Het team van een 
15-tal wijkagenten bestrijkt dit 
gebied en zij hebben elk een 
toegewezen deel van de stad 
onder hun vleugels.

Je kan de naam en e-mail 
gegevens van jouw eigen 
wijkagent vinden op basis 
van jouw straatnaam op de 
homepage  
www.politieantwerpen.be.

De wijkagent komt als eerste 
over de vloer bij controles van 

de nieuwe bewoners die van 
buiten Antwerpen naar onze 
stad verhuizen. Dit is een van 
de vele administratieve en 
gerechtelijke taken die door 
hen worden uitgevoerd.

Zij kennen de wijk door 
en door en geven vast- 
stellingen of problemen uit 
hun wijk intern door, die dan 
verder door het politionele 

wijkteam worden onderzocht. 
Hierbij fungeren zij dus als 
ogen en oren dicht bij de 
mensen. Zij zijn hiervoor prima 
uitgerust met onder andere 
een stevige tablet en ze

patrouilleren in de wijk op 
de fiets of te voet. Kortom, 
deze wijkagenten zijn een 
wandelend politiekantoor en 
beschikken over de nieuw-

ste tools ten dienste van de 
inwoners.

Als ervaren politiemensen 
hebben zij de nodige diplo-
matieke aanpak om met de 
soms verontruste of geër-
gerde medemens die op hen 
een beroep doet om te gaan. 
Hun uitgebreide kennis van 
zowel de wijk als de admi-
nistratieve overheid is een 
belangrijke troef om conflic-
ten tussen bewoners te ont-
mijnen via bemiddeling of een  
politioneel onderzoek op te 
starten waar nodig.

Waar een onmiddellijke inter-
ventie nodig is, geldt het 
noodnummer 101. In Antwer-
pen kan je ook via de Blauwe 
Lijn niet urgente info door-
spelen en via het blauwe 
loket kan je digitaal aangiftes 
doen, afspraken maken en 
aanvragen sturen.

Van bij ons
We trekken erop uit in het historisch centrum, 

op zoek naar interessante meningen en wensen uit de buurt. 

Patsy D’Hoogh met poedel Charlie 
Woont in de Lange Koepoortstraat, 

heeft een broodjeszaak aan de 
Vogelenmarkt 

Wat ik hier tof vind: 
De heraanleg van de Lange 

Koepoortstraat, nieuwe leuke 
zaken, de sfeer in de wijk en het 

wandelen in de buurt.

Wat ik wens: 
Regelmatig verhuisde ik, maar nu 
wens ik hier gesetteld te blijven. 

Cédric Van den Bosch 
met Franse dog Jules

Woont in de Wolstraat, is fotograaf

Wat ik hier tof vind: 
Het leven van de stad horen, het 
geroezemoes en gelach van de 

mensen.

Wat ik wens:
Meer vuilbakken voor de strontjes 

van mijn hondje (lacht).

Michèle Ketelaar en 
Duitse  Pinscher Pim

Woont in Klapdorp en heeft een 
zaak in Lange Koepoortstraat 

Wat ik hier tof vind: 
Het werken en wonen in één buurt, 
een goede sfeer om een zaak uit te 
bouwen. Dit is een fijne en gezellige 

wijk waar ik mij welkom voel. 

Wat ik wens: 
Verdere vriendschappen en onze 

zaak kunnen uitbouwen. 
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Fameus: een springplank voor jouw kunst?
In de Zirkstraat opent een 
brede poort bescheiden 
de weg naar het hoofd-
kwartier van Fameus en de  
achterliggende Zaal Zirkus en 
repetitieruimtes. Daar werkt 
de tienkoppige Fameus-
ploeg zich uit de naad om 
voor onze kunstenaars 
‘toonkansen’ te realiseren en 
hen in het netwerk van de 
kunst in de vrije tijd in Antwer-
pen te introduceren.

Tetty Kayembe, verant-
woordelijk voor projecten 
en communicatie, lacht ons 
hartelijk toe en licht ons graag 
in over de ruime werking van 
Fameus. Fameus werd in het 

leven geroepen om de drem-
pel tot het kunst beoefenen in 
de Stad Antwerpen te verla-
gen.

In alle leeftijdscategorieën en 
voor alle kunstvormen kan je 
als creatieve mens voor een 
eerste stap richting podium 
of expositie bij Fameus 
terecht. Amateurkunste-
naars worden gestimuleerd 
via het uitgebreide netwerk 
dat hen via Fameus bereikt. 

Dans, zang, mode, woord, film 
en cross-over kunstvormen, 
kortom overal waar passie is, 
kan Fameus je een duwtje in 
de rug geven!

Met het project ‘GAST’ biedt 
Fameus artiesten ook gast-
vrijheid aan via residen-
ties of zoekt een match met 
geschikte locaties in de stad.

‘Antwerpse Parels’, een 
samenwerking tussen 
Fameus en district Antwer-
pen, brengt nieuw lokaal 
talent op diverse podia in 
onze stad. Deze podiumkun-
stenaars staan garant voor 
innovatieve optredens dit 
voorjaar 2022, hier dus onze 
tip: google even op ‘Ant-
werpse Parels’. Op 5 en 6 Mei 
2022 organiseert Fameus 
een bruisend festival voor 
hun 10-jarig bestaan. Alvast 
de moeite dit te noteren en 

nader kennis  te gaan maken 
daar in de Zirkstraat! 

Niet-professionele artiesten 
kunnen dus best snel de web-
site  van de organisatie, www.
fameus.be, erop naslaan 
want de projecten die deze 
vzw brengt, stapelen zich 
razendsnel op.

“Het lot van de Antwerpse amateur- 
kunstenaars na de aanslepende 
Coronamaatregelen beroert ons. 

Culturele verenigingen en vzw’s werden 
financieel hard getroffen maar ook diep 

geraakt in hun sociale weefsel.”
Eline Van Hoyen, Directeur vzw Fameus

Gesprek met Femke Meeusen
Femke Meeusen startte haar 
politieke loopbaan toen zij op 
8 januari 2019 de eed aflegde 
als schepen van cultuur, par-
ticipatie, de Burgerbegroting 
en wijkwerking in ons district 
Antwerpen.

In een ongedwongen gesprek 
levert zij ons een inkijk in haar 
motivatie en inzet voor de 
wijk.

Authenticiteit en een warm 
hart voor de bewoners
Een maatschappelijke inzet 
leveren en constructief de 
toekomst van onze omge-
ving mee tot stand brengen, 
liggen Femke nauw aan het 
hart. Een langetermijnvisie 
helpen tot stand te brengen 
boeit haar en zij kiest voor een 
aanpak waar duurzaamheid 
en respect voor elkaar aan 
de basis liggen. Zij had zich 
reeds ingezet als vrijwilliger 
voor GROEN en als voorzitter 
van Jong Groen en werd ver-

kozen in oktober 2018 waarna 
ze het ambt van schepen 
opnam.

Femke Meeusen is een har-
telijke warme vrouw met oog 
voor de noden van de bewo-
ners van het uitgestrekte 
district Antwerpen. Zij voelt 
zich goed thuis in het district, 
een bestuursniveau dat het 
dichtst bij de bewoner staat.

Zelf is zij vlot aanspreekbaar 
en staat ze open voor verbin-
dende projecten in de wijken 
van het district. Zij is zich goed 
bewust dat de vele wijken in 

dit district een grote diversi-
teit vertonen en kijkt graag 
naar een aanpak op maat 
van hun bewoners.

De wijkkrant als speerpunt 
voor ontplooiing van ons 
sociaal weefsel
Het district Antwerpen zet via 
de bevoegdheden die Femke 
Meeusen uitoefent heel sterk 
in op het tot stand bren-
gen van een warm buurt-
gevoel. De wijk historisch 
centrum bevat twee “kwar-
tieren”: de wijk rond de Grote 
Markt, soms nog als Eerste 
Kwartier aangeduid, en het  
Schipperskwartier. In het hart 

van de stad werden er vorige 
eeuw grote stedelijke projec-
ten uitgevoerd. Denk maar 
aan de Woonhaven pro-
jecten tussen het stadhuis 
en de schippersbuurt en de 
heraanleg van de rosse buurt.

Met haar steun aan de wijk-
krant beantwoordt Femke 
als schepen voor wijk- 
werking aan de nood van 
de bewoners naar informa-
tie en betrokkenheid. Femke 
Meeusen apprecieert dat de 
wijkkrant lokale organisaties, 
handelaars, bewoners en  
initiatieven zichtbaar maakt 
en eveneens het sociaal 
weefsel in het hart van de 
stad versterkt door ontmoe-
tingsplaatsen in de schijn-
werper te plaatsen. Zo kan de 
wijkkrant bijdragen tot een 
fijn gevoel van fierheid om in 
deze wijk te wonen en dit wijd 
en zijd delen.
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KERKEN

Carolus Borromeuskerk
02/03 - 14u
Hendrik Conscienceplein -  
Schilderijenwissel
www.kerknet.be

Onze-Lieve- 
VrouweKathedraal
13/03 - 15u30
Vrije toegang via de 
Handschoenmarkt - Boek 
van de maand door Albrecht 
De Preter
www.dekathedraal.be

Sint-Pauluskerk
14/03 - 15u
Veemarkt - Pianorecital 
door Jens Vermeiren en het 
Emmanuel Durlet-fonds VZW
www.sintpaulusantwerpen.
be 

Blijf op de hoogte
Registreer je hier om de 
agenda te ontvangen. 
Scan de QR-code.

www.bijdehand.be

MUSEA

Eug. Van Mieghem  
Museum
01/03 - zondag en 
maandag - 14u - 17u
E. Van Dijckkaai 9 - 
Permanente collectie in het 
Redershuis
www.vanmieghemmuseum.
com

Diva
TOT 20/03
Suikerrui 17-19 - Speuren in 
museumzalen (vanaf 8j.)
www.divaantwerp.be

Vleeshuis
23/03 - 14u30 - 16u
Vleeshouwersstraat 38/40 - 
Woensdagklanken
www.museumvleeshuis.be

Letterenhuis
22/05
Minderbroedersstraat 22 -  
Creëer je eigen personages, 
jeugdboekenmaand, 12-14j. 
www.jeugdboekenmaand.be

Museum Plantin-Moretus
27/03 - 15/05
Museum Plantin-Moretus - 
Vrijdagmarkt 22 - Expo n.a.v. 
de prijs Frans Dille
www.
museumplantinmoretus.be

Snijders& Rockoxhuis 
26/03 - 26/06
Keizerstraat 12 -  Klavier: 
Virginalen, Klavecimbels en 
Orgels (16e & 17e eeuw)
www.snijdersrockoxhuis.be

OPTREDENS

Cabron
03/03
Niels Hendrix & de 
belevenissen voor 10 jaar 
Fons Records
Zie facebookpagina Cabron

Who’s Afraid of Red Yel-
low & Blue
13/03
Comedy Night
www.whosafraid.be

Tram 3
23/03 - 15u
Komen Daten 60+
Zie facebookpagina Tram 3

Den Beulebak
26/03 - 10u - 17u
ABC Boekenmarkt
www.denbeulenbak.be

KID’s Rhythm’n Blues
26/03
Fireforce
www.kidsrhytmnblueskaffee.
com

Witzli-Poetzli
29/03
Klankhaven
zie artikel verder p. 7
www.klankhaven.be

De Muze
31/03
Don Kapot
www.jazzcafedemuze.be 
zie facebookpagina De Muze

Den Hopsack
31/03
Publiek Geheim
www.denhopsack.be 
www.publiekgeheim.
blogspot.com

VARIA

FelixArchief
04/03 - 29/04
Oudeleeuwenrui 
29 - cursussen 
stamboomonderzoek, oud 
schrift en oude foto’s dateren
www.felixarchief.be

Academie Antwerpen
12/03 - 10u - 18u
Mutsaardstraat 31 - 
opendeurdag
www.ap-arts.be

Nottebohmzaal
13/03 - 11u - 12u30
Hendrik Conscienceplein 4 
- De parabel van de Vos en 
Demir
www.consciencebibliotheek.
be

Het Stadsmagazijn
20/03 - 15u
Allez Chantez! Matinée
www.stadsmagazijn.be

Groene Waterman
24/03
Shortlist voor de eerste Boon 
voor Literatuurprijs
www.groenewaterman.be

Antwerps Talent
13/03 - 14u - 17u
Duimpotjes kleien
www.antwerpstalent.be

Den Bengel
08/03 - 20u
Antwerpse Jazzclub
www.antwerpsejazzclub.be

OPGELET: dit is een overzicht van slechts enkele  
evenementen.

Een volledig overzicht?
Dit en meer informatie vindt u op de website en sociale 
media van de organisatoren.

DISTRICT 
ANTWERPEN

Het Stadsmagazijn
16/03 - 14u - 17u
Lezing Geluk
www.stadsmagazijn.be

Horta
27/03 - 14u-17u
Kick-off Burgerbegroting
www.burgerbegroting.be
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Uitgelicht: vrolijk buurten bij café Tram 3
Op 30 maart 2022 is  
Tram 3, gelegen op de Oude  
Koornmarkt 38, drie jaar 
jong en Lizzie, de vrolijke uit-
baatster van Tram 3, kijkt nu 
al uit naar een mooie feest-
week die ze dan gaat voor-
zien. Ondertussen is haar 
inventiviteit om de buurt-
bewoners bijeen te brengen 
meer en meer gewaardeerd 
in onze wijk.

Zo plant Lizzie op 23 maart 
een “Dating voor 60 plus-

sers”. In Tram 3 zijn ont-
moetingsavonden niet 
uitzonderlijk. Menig koppel 
begon er hun hartelijke rela-
tie...

Lizzie houdt die middag 
dan haar zaak gereser-
veerd voor vrijgezellen. De 
inkomhal van Tram 3 is  
indrukwekkend mooi en 
na het bestijgen van de 
prachtige trap is de ge- 
zellige gelagzaal de plaats 
waar men ongedwongen 

kan kennis maken met een 
nieuwe vriend of vriendin.

Bij de aanvang breekt Lizzie 
het ijs voor de singles, die 
trouwens vaak alleen komen 
opdagen. Snel wordt de 
zaal van Tram 3 gevuld met 
spontane babbels. Niets 
moet er. Een warm welkom 
is voorzien bij een dampend 
kopje koffie of een speciaal 
biertje en de kans bestaat 
dat je er een hartelijke 
vriendschap kan vinden. Een 

mooi aanbod dus om ook 
eens uit je schulp te komen!

In de grootstad Antwer-
pen is het heel fijn vast te  
stellen dat mensen zo elkaar 
nog ongedwongen kunnen  
treffen en aanspreken.

Op 31 maart is er overigens 
een “Dating voor 25 plus-
sers” voorzien.

Uitgelicht: Witzli-Poetzli brengt “Klankhaven” uit
KLANKHAVEN 
PROGRAMMA

Dinsdag 01/03
Smoliakas & Thijs Troch

Dinsdag 08/03
Jon Birdsong & Wim De 

Busser

Dinsdag 29/03
Vitja Pauwels & Karel Van 

Deun

Meer info:

Zoektocht: waar ligt 
deze tegel?

Ergens in het historisch cen-
trum van Antwerpen vind je 
deze tegel. De vraag is: waar 
ligt hij precies? 

Wakker je innerlijke detec-

tive aan en ga op zoek. We 
onthullen het antwoord in 
de volgende editie van onze 
wijkkrant in juni 2022. Veel 
succes!

Publiekswerking 
DIVA verhuist even 
naar de Grote Markt
Het museum DIVA sluit tijdens 
de renovatiewerken in de  
Gildekamersstraat. Deze wer- 
ken worden tijdens de 
komende acht maanden uit-
gevoerd. De publiekswerking 
van DIVA blijft evenwel gega-
randeerd. 

Het infopunt en de muse-
umshop van het museum 
DIVA verhuizen als pop-up 
naar de voormalige kantoren 

van Visit Antwerp op de Grote 
Markt. 

Midden april zal er even-
eens een gratis expo openen. 
In de Gildekamersstraat 
blijven de bibliotheek, de  
eventzalen en de educa-
tieve ruimte nog toeganke-
lijk. Het Leonie Glassplein met 
haar ondergrondse fietspar-
king blijft toegankelijk op de 
gebruikelijke toegangstijden.

Witzli-Poetzli is de char- 
mante bar in de Blauw- 
moezelstraat naast de 
Onze-Lieve-Vrouwekathe-
draal met een ruim terras 
aanleunend aan onze ‘oude 
dame’.

Diego Faes, de zaakvoerder 
van Witzli-Poetzli, start met 
een nieuwe bijkomende 

activiteit op de Paarden-
markt: “Klankhaven”.

In een intieme concert- 
locatie op de Paardenmarkt 
brengt Diego optredens van 
artiesten met een vernieu-
wende en authentieke klank. 

Dit staat garant voor een 
unieke avond die bovendien 
toegankelijk geprijsd werd.

Voorafgaand aan deze con-
certen kan men er ook een 
volkskeukenetentje boeken.

Inschrijving en meer info via 
www.klankhaven.be
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Spectaculaire comeback in noordelijk 
deel historisch centrum
Hier geen grote promocam-
pagne om de buurt te hypen: 
kieskeurige Antwerpenaars 
vinden meer en meer de weg 
naar dit “discrete geheim”. 

Stevige investeringen van de 
privésector en de heraanleg 
van de Lange Koepoortstraat 
dragen bij aan het succes 
van de wijk en het geloof in 
het potentieel van dit deel 
van het historisch centrum 
doet de rest. Na de herin- 
richting van de Antwerpse 
rosse buurt en de oprichting 
van Villa Tinto in 2004 bleef dit 
deel van het centrum begin 
deze eeuw een stadskanker. 
Het Van Ommeren-huis, met 

waardevolle architectuur, 
verloederde tot het tien jaar 
geleden werd gerenoveerd. 
Eveneens tien jaar geleden 
werd de leegstand van de 

handelspanden in de Lange 
en Korte Koepoortstraat en 
Klapdorp aangepakt op  

initiatief van vastgoedkan-
toor Walls, in samenwer-
king met Unizo Antwerpen, 
Flanders Fashion Institute 
en de Stad Antwerpen. Een  

campagne werd opgestart 
om jonge Antwerpse onder-
nemers daar een onderko-

men te bieden. Ondertussen 
werd recent de Lange Koe-
poortstraat heraangelegd en 
de verkeersluwe straat nodigt 
uit tot slenteren en genieten 
van de vele mooie gebouwen 
en handelszaken.  

Je vindt er een mix van 
ambachten, snuister- 
winkeltjes en kunstgalerijen 
die omkaderd zijn door leuke 
terrasjes en restaurants. 
Onlangs eerde Michelin, de 
befaamde gastronomische 
bijbel, er de innovatieve 
keuken van het jonge team 
in restaurant Nathan met een 
eerste ster! 

“De toekomst van de Lange 
Koepoortstraat  ziet er zeer goed uit. De 

handelszaken die er de laatste jaren  
bijkwamen, zijn zo goed als allemaal zeer 

kwalitatief. Naar mijn mening de enige 
straat in Antwerpen die de laatste jaren 

zo’n sterke opmars gemaakt heeft.”
Wout Jacobs,  Gedelegeerd Bestuurder Walls

Nobel ambacht in de 
Lange Koepoortstraat
Op de hoek van de Lange 
Koepoortstraat en de Zirk-
straat vind je de zaak van 
Pascale Masselis.  Zij startte 
net dertig jaar geleden de 
zaak op na haar opleiding tot 
goudsmid aan de Academie 
voor Schone Kunsten. 

Goudsmid Pascale Masselis 
houdt de passie warm. 
Na een flinke groeispurt 
treft men er nu een prachtig  
atelier, waar haar ragfijne 
juwelen en creaties het licht 
zien. Er is ook een  unieke 
Parijse winkelinrichting, die 
dateert uit 1885. 

Na de heraanleg van de 
Lange Koepoortstraat vorig 
jaar,  investeert Pascale Mas-
selis opnieuw. Nu wordt de 
gevel van de zaak grondig 
aangepakt en in een nieuw 

kleedje gestoken. De juwe-
lenontwerpster deelt onder-
tussen haar passie met haar 
dochter Lauren Johnstone. 
 
Duurzaamheid draagt men 
hier hoog in het vaandel. Klan-
ten komen er gouden juwelen 
uit hun oude doos aanbieden 
en die worden gesmolten en 
omgetoverd tot de kostbare 
kleinoden die we nu appre-
ciëren. Kortom, een juweeltje 
van een ambachtelijk succes.

WIST JE DAT...
het historisch centrum eveneens een uitstekend 

aanbod juwelenkunstenaars huisvest in de 
Wijngaardstraat en langs de Steenhouwersvest?
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Het Van Ommeren-huis: Interbellum 
architectuur met roots in de havenwereld
Op de hoek van de Lange Koe-
poortstraat en de Sint-Pau-
lusstraat staat het Van 
Ommeren-huis, in Antwerpen 
beter bekend als het “Glazen 
Huis”.  Dit gebouw dateert uit 
1938. De rederij Van Omme-
ren uit Rotterdam was in die 
tijd actief in de Antwerpse 
havenwereld als scheeps- 
agentuur en expediteur. 

De bouwopdracht voor een 
nieuw kantoorgebouw werd 
verleend aan het Neder-
landse architectenbureau 
Brinkman & Van den Broek. 
Tijdens het interbellum, de 
periode tussen de twee 
wereldoorlogen, ontstond 
een “nieuwe wereld”. De stad 
Antwerpen nam in die peri-
ode het voortouw in de Euro-
pese stedelijke vernieuwing 
met New York City en haar 
wolkenkrabbers als voor-
beeld. De Boerentoren werd 
gebouwd in 1931 en was hét 
icoon van de art-decostijl. 

Het Van Ommeren-huis, iets 
later gebouwd, was dé voor-
loper van de modernistische 
stijl. 

Het gebouw bezit bouw- 
elementen die hun tijd ver 

vooruit waren: een stalen 
gevel bekleed in glas, een 
ronde betonnen binnen-

structuur en een strakke lijn-
voering. Beide gebouwen 

brachten grote vernieuwing 
in de architectuur en bouw-
technieken tot stand. Zeven-
tig jaar later was het gebouw 
evenwel verlaten en vaak 
door “krakers” bezet. De ver-
loedering van het “Glazen 
huis” was een doorn in het 
oog van de wijk. Pas in 2012 
zou de projectontwikke-
laar UrbanCapital, samen 
met Conix Architects een 
grondige renovatie van het 
“Glazen Huis” afwerken. 

Het pand biedt nu een han-
delsruimte en stadsflats. 
Als buurtwinkel met haar 
geschikte aanbod voor stads-
bewoners, draagt het “Glazen 
huis” nu bij aan de dynamiek 
van deze wijk. Ondertussen 
krijgt het gebouw de laatste 
10 jaar weer het verdiende 
respect voor haar historische 
avantgardistische stijl en is 
het opgenomen in de inven-
taris van ons onroerend erf-
goed.

Wat gebeurde er met het bedrijf Van Ommeren?
Het bedrijf Van Ommeren spitste zich later toe op scheepvaart en tankopslag. Eind 20e eeuw ontstond uit de 
fusie van Van Ommeren met de firma Pakhoed de internationale groep Vopak. Vopak is nu in de Antwerpse 

haven en ook wereldwijd een van de belangrijkste tankopslagbedrijven.

Waar vinden we onze winkels in de toekomst?

bron: ondernemeninantwerpen.be
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Het hart van het Belgische basketbal
Van basketbalpleintjes...
Basketbal leeft in het histo-
risch centrum van Antwerpen. 
Het waren de Amerikaanse 
geallieerden die de basket-
balsport een grote boost 
gaven in Antwerpen. In het 
Sint-Annabos op Linkeroever, 
waar nu graafmachines de 
nieuwe Scheldetunnel aan 
het voorbereiden zijn, lag op 
het einde van de Tweede 
Wereldoorlog een wacht-
kamp voor Amerikaanse  
soldaten, genaamd ‘Top Hat’. 

Daar verbleven toen duizen-
den Amerikanen die er hun 
beurt afwachtten om naar 
hun vaderland gerepatrieerd 
te worden via de Antwerpse 
haven. Het lange wach-
ten werd door deze jonge  
militairen doorbroken door af 
en toe een partijtje te gaan 
basketten. 

Dit was meteen het begin 
van onze baskettraditie in het 
historisch centrum van Ant-

werpen. Antwerpse jongeren 
startten een hype rond deze 
“Amerikaanse” sport. Onder 
meer op het Sint-Jans-
plein, de Sint-Jansvliet, de 
Sint-Andriesplaats en het 
De Coninckplein ontstonden 
spontaan basketbalpleintjes. 

Op de Veemarkt ontstond in 
de jaren vijftig de basketbal-
ploeg Zaziko. Dat waren jon-
geren uit de naburige straten, 
namelijk de Zakstraat, de 
Zirkstraat en de Lange Koe-
poortstraat, die er hun eerste 

basketbalwedstrijdjes speel-
den. Bij Zaziko beleefde onze 
grote basketballegende Willy 
Steveniers zijn eerste suc-
cessen. Basketballiefhebbers 
herontdekten bij het jaarlijkse 
Retrobasketbaltornooi op de 
Veemarkt hun helden. 

Een groep ex-eersteklassers 
organiseerde er sedert 2011 
een jaarlijks tornooi waar 
oud-spelers aantraden voor 
de eervolle overwinning.

... tot de wereldtitel 3x3 op de 
Groenplaats
Door de Coronapandemie 
was 2019 het jaar waarin 
voorlopig het laatste retro-
basketbaltornooi werd geor-
ganiseerd. De twee volgende 
jaren werd het windstil. Maar 
de plannen voor dit jaar zijn 
niet min. De sportliefhebbers 
krijgen dit jaar een indruk- 
wekkende primeur die de 
pandemie snel zal doen ver-
geten. Het 3 x 3 basketbal 
is een jong en dynamisch 
onderdeel van het klassieke 
basket. 

Sinds 2020 is het bovendien 
een Olympische discipline. De 
absolute wereldtop van deze 
urban vorm van basket zal 
binnenkort onze wijk opnieuw 
laten vibreren. Vanaf 20 juni 
zal er op de Groenplaats 
zes dagen lang gestreden 
worden om de wereldtitel. 
Antwerpen zet zo een lange 
basketbaltraditie opnieuw in 
de kijker.

Seminiviering op 26 maart 2022
Elke eerste zaterdag na het 
begin van de lente is er de 
viering van het vruchtbaar-
heidssymbool ‘Semini’ op 
de Grote Markt en aan Het 
Steen. Het “Antwerps Komitee 
Semini in Ere” staat in voor de 
handhaving van deze folklore 
en houdt niet alleen dit event 
maar ook gezegden, verha-
len en tradities rond de figuur 
van Semini levend.

Semini, soms ook “(God) 
Jumenas” genoemd, is het nu 
bijna verdwenen bas-reliëf 
dat boven de poort van “Het 
Steen” is bevestigd. Semini 
verzinnebeeldt de vrank en 
vrije vruchtbaarheidsriten uit 
het vroege Antwerpen.

Na de Val van Antwerpen in 
1585 was de viriliteit van het 
beeldje een doorn in het oog 
van de preutse contra-refor-
matie en het heidens sym-
bool werd bijna letterlijk van 
boven de poort weggehakt.

Maar zelfs nu leeft Semini nog 
steeds in het hart van vele 
Antwerpenaren als symbool 
voor hun levenslust en vrije 
denken.

Als Covid het toelaat wordt 
ook dit jaar op 26 maart 2022 
met de jaarlijkse Seminivie-
ring hulde gebracht aan de 
jonge bruidsparen van die 
dag met het zingen van het 
Seminilied. Een Seminikoek en 
bloemen worden hen daar-

bij ritueel aangeboden. Die 
huldiging zal dit jaar wellicht 
nog in de “Lichtstraat” van 
het Felix Pakhuis plaatsvin-
den tijdens de werken aan 
het stadhuis.

Ondertussen wordt op de 
Grote Markt ter ere van 
Semini een feestelijk zingen 
en dansen ingezet, waarna 
het publiek mee in vrolijke 
stoet naar het Steen gaat 
voor het ophangen van 

de bloemenkrans. Iedereen 
is van harte welkom om de 
Semini feestelijkheden mee 
te vieren en check even nog 
de laatste schikkingen op  
www.semini-saga.be

Met dank aan:  
Philippe Van den Heuvel, 
Voorzitter vzw AKSIE 
Jo Giebens, foto’s  
Harry van Hest, 
redacteur-bewoner  
historische wijk 
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In een klein straatje, de  
Jezuïetenrui, vind je de oudste 
Irish pub van Antwerpen,  
Molly’s Irish Pub. Audrey  
Mc Donnell verklaart dat 
zij wellicht de kleinste pub 
zijn, maar toch het grootste 
hart hebben. Deze pub staat 
bekend bij liefhebbers van het 
Ierse gerstenat, steengoede 
muziek en sportieve interac-
ties. Vooral rugby, darts en 
voetbal zijn er gesprekson-
derwerp.

De Captain van de Darts- 
ploeg van Molly’s Irish Pub is 
Iain Crawford. De dartslief-
hebbers, die lid zijn van de 
caféploeg Molly’s Bulls, treffen 
elkaar in een zaaltje boven 
het café voor de praktijk en 
oefeningen die nodig zijn 
om zich te handhaven in de  

amateurliga waarin zij uit-
komen. Met de recente evo-
lutie in de Covid pandemie 
is de hervatting van deze 
oefensessies weer in zicht. 
Iain toont ons de collectie 
‘darts’ die bij hem in bewa-
ring worden gegeven door de 
spelers van de pub tussen de 
oefensessies door.

Het profiel van de dartspe-
ler is eerder jong in jaren. 
Deze sport vraagt een goede 
oog-handcoördinatie. De 
‘countdown’ van het dart-
spel begint aan 501 en met 
welgemikte worpen dient de 
speler de puntendaling tot 
nul in te zetten. Dit vraagt heel 
wat behendigheid, immers 
de rood-groene cirkels op 
het dartsbord verschaf-
fen slimme rekenaars snel 

een voordeel. De middelste 
ring telt de aangegeven cij-
fers drie maal, de buitenste 
ring verdubbelt ze. Zo is niet 
alleen een vaste hand, maar 
evenzeer een rekenknobbel 
mét trefzekerheid een ver-
eiste om het tot kampioen te 
schoppen. Het Belgisch Kam-
pioenschap Darts zal dit jaar 
in mei in Turnhout worden 
georganiseerd door BeDarts 
of de Belgische Dartsbond. 
De Antwerpse dartstoppers 
Dimitri Van den Bergh (Dan-
cing Dimi) en Kim Huybrechts 
zullen ongetwijfeld op onze 
steun kunnen rekenen!

Bij de Antwerpse Uitgeve-
rij Het Vervolg vind je het 
“Darts Woordenboek” van 
Erik van Hoorick. Deze han-
dige gids loodst je door de 

termen, weetjes en anekdo-
tes van darts en verandert je 
in een handomdraai tot een 
bekwame en grappige com-
mentator van de dartsevents. 
Dit boek is rechtstreeks te 
bestellen via de QR-code.

Darts bij Molly’s Irish Pub Antwerp
Publi-reportage

Wil je het Darts Woordenboek 
bestellen?

Scan dan de QR-code hieronder:

Verbluft zie ik:
middeleeuwse kelder
In de omgeving van de 
Kleine en Grote Pieter 
Potstraat en de Haarstraat, 
zijn bijzondere bouwonder-
delen uit een ver verleden 

vaak nog aanwezig. Vele 
lokale fuifnummers herinne-
ren zich nog heel goed het 
café “Pieter Pot”, waar in de 
historische gewelfde kelder 
vaak nog uit volle borst werd 
gezongen onder pianobe-
geleiding.

Huidige bewoners van dit 
deel van de wijk appreciëren 
deze historische elemen-
ten in hun woning. Zo ook bij 
Pam en Ivan die er in 2014 

een pand kochten. Daarna 
werd een jaar lang hun aan-
vraag voor de verbouwing 
geanalyseerd en nageke-
ken. Een rapport van een 

erfgoeddeskundige, die ter 
plaatse alle bouwelemen-
ten uit het verleden nazag, 
duidde enkele historische 
knappe elementen aan.

Onder de bepleistering werd  
vastgesteld dat er zich een 
moer(der)balk bevond uit 
de 16e eeuw, die het gebouw 
toen zijn draagkracht 
bezorgde. Daarnaast waren 
ook nog de aanhangige 
kinderbalken te observeren. 

Ivan haalde een mooi weetje 
over deze moerbalken aan: 
deze balken werden in het 
verleden enkele maan-
den in de Schelde gelegd 
om te harden. De fraaiste  
verrassing was de 16e- 
eeuwse kelder onder het 
pand. De kelder bestaat uit 
twee gewelfde delen en het 
metselwerk werd uitgevoerd 
in handvormbaksteen, 
kortom een laatmiddel-
eeuwse kelder. De nieuwe 

eigenaren waren heel opge-
togen over deze ruime kelder 
en renoveerden deze met 
respect voor de metseltech-
nieken uit het verleden. Een 
trapopening in het kelder-
gewelf, die door de vorige 
eigenaars werd gemaakt, 
werd met mallen opgeme-
ten en door een vakman 
met gerecupereerde oude 
bakstenen gedicht.
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Naast het bekende Café au 
Lait aan de Oude Beurs, vind 
je een leuke zaak “Antwerps 
Talent” . Dit is een hotspot 
voor “nief, innovatief, artistiek 
en creatief Antwerps talent”. 
Grafiek, keramiek, glaswerk, 
leuke hebbedingen, zowat 
elke kunstvorm voor een  
origineel cadeau of interieur 
decoratie vindt er een afne-
mer. Een onverwacht zicht uit 
het venster aan de achterkant 
van het pand is de “Pagad-

dertoren” of ook de “Huisto-
ren” die bij het historisch 
herenhuis “Den Spieghel” 
hoort. Dit huis wordt reeds in 
de vroege 14e eeuw vermeld 
en de “Bullinckstrate”, wat nu 
de Oude Beurs is, was een 
van de voornaamste straten 
van het middeleeuwse Ant-
werpen.

In de Antwerpse koopmans-
huizen, geïnspireerd door de 
Italiaanse paleizen, treft men 

vaak een sierlijke binnenkoer 
en een inpandige huistoren 
of pagaddertoren aan. Beide 
bouwelementen gaven de 
woning een verhoogd pres-
tige, waarmee de rijkdom en 
kredietwaardigheid van de 
bouwheer werd geïllustreerd. 

Verbluft zie ik: Pagaddertoren

Sterke schouders gezocht dit najaar
Antwerpen kent een  
eeuwenoude traditie van 
processies. De patrones van 
onze stad speelt hierbij een 
grote rol. In augustus 1399 
ging de eerste officiële ste-
delijke Mariaprocessie uit in 
Antwerpen. Over de eeuwen 
heen weerspiegelen deze 
processies de noden en 

wensen van de gelovi-
gen, waardoor hun vrome  
invulling behouden bleef 
en niet tot pure folklore 
verviel. Het beeld van O.L.
Vrouw van de Rozenkrans 
uit de Sint-Pauluskerk gaat 
op processie de tweede 
zondag van oktober. Reeds 
sinds 1962 trekt deze pro-

cessie langs het Steen voor 
de ‘Scheldewijding’. Vrijwil-
ligers die deze taak op hun 
schouders willen nemen, 
worden vriendelijk uitgeno-
digd zich bij Sint-Paulus aan 
te melden via:

info@sintpaulusantwerpen.
be

Meer info? 
Scan dan de QR-code:

BIJ DE HAND
ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zin om je steentje 
bij te dragen aan de 

wijkkrant?
Scan de QR-code 

hieronder voor meer 
informatie:

Medewerkers
Luc Van Puyvelde, coördinatie en 
redactie
Rudy Van den Bosch, fotografie 
en archief
Paul Harding, logo en eindre-
dactie
Marion van der Horst, eindre-
dactie
Onze buren en vrijwilligers
Verantwoordelijke uitgever
Rose-Marie Pype, Zilversmids-
traat 31, 2000 Antwerpen
Vormgeving
www.boelet.be
Met dank aan
District Antwerpen
www.het-vervolg.be
Druk 
www.stroommaatwerk.be

Vrijwilliger worden bij Mentoring Naar Werk?
Zin in een mooi buddypro-
ject? Een Nederlandstalige 
vrijwilliger en een andersta-
lige werkzoekende worden 
gematcht in functie van 
interesses en achtergrond. 

Zo komt snel een construc-
tieve interactie tot stand 
waarbij vooral uitbreiding 
van zijn of haar sociaal net-
werk, informeel Nederlands 

oefenen en ondersteuning 
naar een fijne job centraal 
staan. 

Zin om jouw talenten, erva-
ringen en weetjes over de 
arbeidsmarkt te delen?

Neem contact op via men-
toringnaarwerk@gatam.org 
of via de QR-code.

Zin om te helpen?
Scan de 

QR-code:


