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POno (C~f6 Oud. Stoxk, L~n9~ Vli~r~
atreat) ~o akt1cf op 4~16 mn 25 oktDbez en op
22 novsmber.
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18-19-20 uktober, van 15 tot 21 u is ar aan
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Vlier~tra~t 9. Op~"irin op la ~kta b8~ to 16 u
door "~~hilds ~ch~o,.n. ~n laui$ Egger~.

VBlf' 1 to"t l5 nov.~b~r 11\ de St.. An~rie$I(~l'k J
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Op 15 nÓv$~bcs.r io · er hfl'lt Gruot p01'o.c h:lct eest

de

,V.fUI;

St-A~drie$parochi.o

Z~tmrd8g

22 ncve~b~r : · 'B~l van voorz1t~Dr li
Egga~~~, in zaél T~anap~zt, PaoraeM8rkt 66 vo~~
de SQc.PZGpagandakxin~ van da 4 uA wiJko
slle.:rlei :

Ue dru*band H~ropbouwing (Cef4 LibertyJ i . .ktief
op 5 oktober tG ~i8ze~
Jes kon
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K.A~Vo-~ookkur8ua.
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Vuil_Jeen ~ie~w kra~tje ia géboren9
kent gij het o' niet en wist ge zeker niet
dat het _~ ~a~ köman~ Maar h.t ia e~n ~ait : het
aOl'.'st-?1 nUfsHnar ht!lbS-; ge in U"" handen.
Ne6~ ~sn racl$mebleadje is hst niet~ Di~ vinaen
wa al genosgin de bU6. En vaar de PQpis~m~nd ie
h~t oek ni~t b~do~ld. Dit k~a"tjG werd Bpeciaa~
in h~t 1.v~n gare.pan voor Up in~aner van d~ • d~
wijk. H~t ia h0t krantje van n~t ~t-And~ie8k~Grti$ro
~i.uwejas z081s de brilj8ntan bruiloft a~nopa8r
~~ken 9~lcd~~ in dö ~azengen9~ of de etand van
zGk~n van d~nieuw~ blokken in d~ PreksrSka%0rhG
~unt ga et alJ$m~al '" lez8o"
Ge steit t~keg do vra~g wi~ echtjr dit ~ni~i~ti~i
Zit. Welnu, ainds enige tijd b8$tB~t ~r ~~n
komiteit ·St-Andr1è~kweitie~ harle~'t". D$ n~~Q
°epreekt Vá~~ zi~ho
lmro~rs, Dn~e wijk lDo~~ leeg en O ~~zoyd~i~. En
oud.rG menS$h vertelleR d&n oOK n~et ~Qnder neim
w~e over d$ gez~11ighe~d van vroaQ8~ in 'de pa
rochi3 vsn .. i8eri ft. ' .
aHet St-Andrieekwartier horlee'tf~o Dat 981oo~t
het ko~iteit, ~n ~aar~~ ~il h3t ~11e ~ktivitsi
t~n in àa 4 de wijk ond.r~te~nen9 of ~@s inriehtsn~
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t1er herloeft- ia ack d~ apr.uk op .~~:o~tlkk.r
d~. in onze M1jk voraproid werd. ( G. ' h.b~ toch
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helf v@etBn, wea~ heel d~ ~ijk ~sn .sn ~~.w~zkan
~n me~g~nist~n •• o
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AGENDA

November 1975

Deze agenda staat open voor alle aktiviteiten van
verenigingen uit de 4de wijk. Geef ons een seintje.
VOLKSVERGADERING

Op 10 december om 20 u. roept het Komiteit 'St
Andrieskvvartier Herleeft' iedereen samen. Wat kunnen
wij allen samen doen om werkelijk de vierde wijk
te doen herleven:? Waar: St-Andriesstraat 7.
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FE~STEN

Op 1S november is er het grote parochiefeest.
Op 22 november gaat het bal van voorzitter Eggers
door inzaaI Transport op de Paardemarkt.

(

::!l
STOET - ST-ANDRIES - STOET Komt er een half-vastenstoet in de Vierde Wijk

'I

Er wordt heel veel over gepraat, I'IIaar deze keer is

TENTOOl'TSTELLINGEN

het geenhogereinstantiB, geen hoge piet die het

De fiere St-Andrieskerk staat daatte pronken in
haar nieuw kleedje. Ze wacht op jouw bezoek.
Open tot 16 november, van 10 tot 17 u.

waar gaat maken. Neen, het zal van ons afhangen. Het
zal een stoet worden van ELKE INNONER van onze wijk,
die zich met hart en ziel Andriezenaar voelt. De

Je moet toch zeker de tentoonstelling van ONZE
Pol Horel bezoekeL in de St-Andriesstraat 7.
Lopen, nog tot 3 november.

koppen zijn reeds bijeen gestoken, de wagen is al
aan het bollen, maar als niet iedereen

BASKETBAL

meedoet~

wordt het een grote flop ...

B.B.C.-Tunnel speelt op 8 en 22 november in de
Olympiahal te 20.30 u. De scholieren spelen op
15 en 29 november te 14 u. op de tunnelplaats.

DAAROM : elke woensdag vanaf 20 u. is er in de
(

ISt-Andrie sstraat 7 ee n STOETVERGADERING .

VOETBAL .

Alle ideeën, alle voorwerpen, alle ini tiatieven

F.C. Rode Zon: op 16 en 23 november speelt de 1ste
afdeling te 15 u. De reserven om 10.30 u.

onze stoet kunnen opknappen, worden bijeengebracht.

De zaa lvoetbalploeg Andries B speelt op 4 1 18 en
25 november in de groentehal te Broechem.
Voetbalclub PO~.'lO (Oude Stork~ Lge Vlierstraat) is
aktief op '22 november.
ver. uitg.

Komiteit St-Andriesk:vartier Herleeft
verbrande entre p otstraat 3~ A'pen.

j

difij

Iedereen kan binnenvallen, iedereen is welkom.
Het' thema .van onze stoet is FOLKLORISTISCH

j

dus hoe heter.vroe g er aan toe ging in onze straat
jes, in die plezante parochie van miserie ...
We houden U op de hoo g te in de volgen de kra ntjes.

AUTOVRIJE ZONE ST-ANDRI3SPLl-iATS
'. \ ,
()? 28 NOVEtIJ3ER KO UT SCHEPEI\ GOOLS VAN RUn.: TE:!~IJKE
()RDENING BESPREKEN WAT DE 4-DE WIJK WIL. '~.
, ,

'

_~ 'RE1{B itSrJt

De l~ng verwachte werken op het braakliggend terrein
zijn dan toch begonnen. S.M. Huisvesting-Antwerpen
bouwt tussen de Prekerstraat en de Willem Lepelstraat een complex van 255 sociale woningen, die
variëren van appartementen met vier kamers tot studio's.

. ,~

de Andriesplaats leeft onze buurt. Er zitten
Eteeds een paar mensen te sjauwelen, en erholt .een
.
troep kinderen achter een bal. Het wás dan àd'k. 'goedJ'"
nat de overheid aan dit plein ging do~tèren.

Vp

.. ~

.~

~

Er werd gezocht om de kinderen en de oudere mensen
-naast de auto' s - mee te laten genieten van: di_t
pleintje. Eén deel werd autovrij gemaakt en aan dG;.'
spelende kinderen gegeven. Toch zijn er nadelen
ballen vliegen tegen de. rui ten, en het is nie t moge
lijk rustig te zitten in de schaduw van een boom.

(

Ons pleintje is niet 'af'.
De problemen rond dit pleintje waren een aanleiding
voor het Kbmitei t. om de schepen van ruimtelijke
ordening ui t te nodigen. Iede're geïnteresseerde
krijgt de kans alles wat de Andriesplaats aangaat,
met de verantwoordelijke schepen te bespreken.
Gra ag hadder" W. R vernomen, wat gij, inwoner van de
vierde wijk, verlangt. Als ge tijd hebt, kunt gij
sch~~ftelijk uw voorstellen of bedenkingen aan
- het wijkkrantje laten weten.
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Zeg, en Yom zeker
op 28 november om 20 u.
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Wie nu zlJn neus eens doer de schuttin~en wringt,
( _et dat men o.m. bezig is aan de bouw van ondergrond
se garages. Er blijft nog heel wat werk over. De
bouwheren verwachten, dat de negen blokken die het
complex uitmaken, tegen half 1977 klaar zijn, en de
eerste bewoners kunnen herbergen.
Hoe zal het geheel er uiteindelijk uitzien?
Langs de straatkant worden huizenblokken van t wee
tot vijf hoog gebouwd, en middenin komt er een toren
van 12 hoog. De gevel aan dekloosterstraat .zal min
of meer in de stijl van het 'heilig huisje' worden
opgetrokken. Tussen de verschillende blokken wordt
er voldoende groen voorzien, alsmede een ontspannings~
Ikaa l voor bejaarden . Ook een viertal winkels zijn
in het geheel opgenomen.

0 r:
IJ
'

ZER1JE

Wie kan in deze appartementen komen wonen ?
Het gaat om sociale woningen, wat wil zeggen, dat er
voor de kandidaat-huurder een maximum inkomens
gr e ns is bepaald. Eenieder kan een ei genhandi g g e schre
-ve n a a nvraa g rj.c~l ten ,4.au ;~. l\tL H-J. i s v es tin g-l,n t v')8 r IJs n) .
r-cél l~ ë J_ 8 j_
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Op 13 dec. biljart de ploeg van 't Roseke
(Steegske 7) tegen Sinatra,

Het A.e.W. nodigt de kinderen van hun sympatisan
ten uit op zijn kinder-kerstfeest van 26 dec, ~n
de Nationalestraat 109. Het programma vermeldt
de film 'Jogi, de beer'.
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Drumband Heropbbuwing biedt aan de kinderen van
steunende en spelende leden op 25 dec, een vro
lijk kerstfeest aan in de refter D.O.R. op de
St-Andriesplaats te 14.30 u. Leute en plezier.

,\:y

~~~"

De Broadway-ploeg speelt op 19 dec. thuis in
cafe Broadway (IQoosterstr. 60) tegen Mixer.

Iedere zondag vertrekken de Liberty-renners om
11 u. aan cafe Liberty (Rijke Beukelaarstr 1).
YEESTEN
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ONGELOOFLIJK ... AL TIENTALLEN JAREN IS DIT LIED
DE TOPHIT VAN HET ST-ANDRIESKWARTIER
Van aan de Kasteelplein
Tot aan het Papenstraatje
Er is geen één klein straatje
Of 't is er gepalleerd
Palleren met balonnen,
Met manen en met zonnen

Yoor de samenstelling van de halfvastenstoetis

Dat doen nog geen baronnen, ter ere van Leopold.

.et belangrijk te weten op welke deelnemers we

Zeg vrienden lief,ge moet eens komen kijken

~nnen

rekenen. Wil je mee knutselen aan de straat

Tersiering, of meedoen aan

d~

stoet?

in de vierde wijk, 't gaat boven alle wijken.
Het is, gewis, om 't schoonste te palleren
't Is hier plezier in 't St-Andrieskwartier

Ik wens deel te nemen aan de halfvastenstoet
- Naam + voornaam
- Adres
- Leeftijd

Het heeft de kroon

o~

't schoonste te palleren

't Is de parochie van miserie.

Afgeven aan Werkgroep Stoet, iedere woensdagavond
in de St-Andriesstraat 7.
verantvv. ui tg,

En St-Andries dat valt niet vie~

~

'St ··AndriE;skwa rtier Herl ee ft;'
'Te r Q:rande Ent~:_»)ot s 'cra 2 ~c:. ~ .ti; p en

Oh, daar is plezier,< daar is plezier, daar is plezier
Oh, daar is plezier in 't Sint-Andrieskwartier
(twee maal)

· ~ ....\

VOLKSVERGADERING

Op woensdag 10 december te 20 uur

ro~pt

is genoe g om alle Andriesvoelende mensen tot in h e t
diepst van hun hart te raken.

het

Spijtig genoeg werden al heel wat van die huisjes

komiteit 'St-Andriesbvartier herleeft' iedere

-.

een

afg0broken. We vroegen dus aan Pol, of hij dan van

samenkomst in het wijkhuisje, St-Andtiesstraat 7
om uit te pluizen, wat de Andriezena~rs van

prentkaarten afschildert. En met een stem van 'hoe

inwoner van de wijk op, om deel te nemen

a~n

plan zijn met hun wijk. Belangrijke vraag:

durft ge · da t vragen' antwoordt hi j : li13i jlange nie t?
dat hangt nog allemaal in mijne kop."

WAT KUNN:2;N WIJ ALLEN mEN OM DE 4 DEI/oIIJK

Pol beschouwde de belangstelling niet als een per

WERKELIJK TE mEN HERLEVEN ?
We zullen nagaan, wat er al verwezenlijkt werd

soonlijk sukses: "Ik ben blij voor ulIie; dat er

door het komiteit. Graag hadden we UW kritiek

zoveel volk gekomen is, want nu hebt ge bewezen, dat
de kleine man hier ook nog leeft' ,

vernomen. En hoe het in de toekomst moet,

Wie heeft beter dan Pol Morel de bedoeling van het

want dat zou ook door U kunnen bepaald worden.

kom~teit

gesnapt ?

Houdt 10 december vrij en kom eens langs.
Tot dan, ..

AGENDA

DE TENTOONSTELLING VAN POL MO:REL IS VOORBIJ

BASKETBAL

De schilderijtjes van Pol Morel hebben heel wai{

B.B.C.-Tunnel : Op 6 dec. te 14.30 u aast Tunnel
Scaldia op de s cholierenbe ker. Op 13 dec. te 20.30u.
. speelt de 1ste ploeg in dE? Olympia hal.
VOETBAL

kijklustigen aangetrokken. En dat is echt niet
verwonderlijk. Immers, Pol is een figuur die velen
kennen als gevelschilder, en meer nog als een,
joviale man, een echt type van de buurt. Dat hij
het St-Andrieskwartier in zijn hart draagt:, bli jkt
wel uit de onderwerpen van zijn schilderijen
de huizekes en gangetjes van de wijk.
Pol schildert op zijn manier, soms vI/at scheef en
perspectief-loos. Maar de

sfe~r

die ervan uitgaat

-F.C.Rode Zon (Cafe Red Sun) voetbalt op 7 dec: De
eerste ploeg te 14~30u.en de reservén te 10.30 u,
-Sodipa OR' (Cafe}lelkom, Pachtstraat 1) komt op
6 de c ui t tegen de Deurnse Turners, · en · op .13 de c.
tegen yictoria Sels op het B-plein van Beerschot.
-Zaalvoetbal : Andries-B neemt het op 2 dec op
tegen Luchtbal Sp. Op 9 dec worden ze bij Wilrijk
ZVC verwacht.
-POhlO (Cafe Oude Stork) ontvang t de ploe g Veereman
(6 dec) en Sparta GM (20 dec) op het plein Sas
t e Lier.

De K.A.V. zet het nieuwe jaar in met een lcookkursus
van 1 3 weken over de fe estkeuken. Aanvang op donder
dag 1 5 januari.
Op 28 januari verwacht de K .A. V. al haar lede n op
haar a l gemene vergadering met koffietafe l .
BILJART
De ploeg van 't Rozeke (Stee gske
matchen op 3 5 10 en 2L'~ janua ri.

7)

spee lt thuis

TAFE LVOE'rBAL
Op 2, 16 en 23 januari sta.;;,n de sjotterkes waro in
café Broadway (kloosterstraat 60 )
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BASK21'Bi,L
GELUKK IG
Op 10 ~~nuari te 14 .30 u. kan je op het tunnel 
p laatske de scholierenploeg va n B.B.C. -Tu nnel bezig
zien. Ook nog op 10 en 3 1 januari in de Olympia
hall kan je te 19 u . de reserve n, en te 20 . 30 u de
eerste ploeg ga an aanmoedigen.

N IEUNJJ~AR,

BESTE ANDRIEZEl\AAR

Ne wensen je het beste voo r 1976.
En we hopen, dat we samen nog veel zul len b e le veri.
We zullen proberen iedere maand een krantje

VOETBAL

klaa r

- PO ]\;IO (Oude Stork, Lge Vli erstraat 24) heeft in
januari een thu i swedst rijd: 3 1 jan. te 13 u.
- SODIPA O.R. (Welkom, Pachtstraat 1) i s te
b ewonderen op 10 en 24 januari. All en daarheen.

te stomen.

En het feestvieren zullen we v l ug moeten vergeten,
om aa n het grote fe est van halfva s ten te gaan
denken . J ij gaat toch ook meewerken aan de fol 
kloristi sche s teet v an 28 maa rt ~ Ga jij mee

- F.C. RODE ZON (Red Sun, Preke r ss traat) speelt op
11 en 2 .5 januari. De eerste ploeg sjot te 14. 30 u.
t erwijl de reserveploeg te 10.30 u. spee lt.

in de stoet ? of he l p je aan de versier ing van

- De zaalvoetbalIers van DRIES ontvangen op 6 en 27
januari hun tegenspe l ers in de veilinghall van
bro ech em, resp. om 20 . 30 u. e n 19.30 u.

We hopen natuurlijk ook samen met u aan onze wij k

de straten ?

te dokteren, om deze wat nieuw leven in te blazen.
Wan t buiten de s toet zijn er nog andere belang

Verant w. Uit g. : wim leysens
ant ~ e rpe n .

5

verbrande entrepotstr 3

rijke dinben .
Op onze volksvergadering V3n 10 decemb er 1975
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rondlopen ?

behoefte is om het badhuis in de ?rekersstraat

Enkel e mensen zijn bij het komiteit komen a a nklop pen

tnrug open te laten stellen. En onze huizen die

dage~

om. daar iets aan te doen. Eén van de volgende

r!E'n laat verkrotten ...

lcrijg je een vragenlijst in de 'ous, Let dus op en

Je ziet het. Onze boterham. voor 1976 is groot.

gooi het niet weg. Want een paar dagen later komen

liaar als iedere Andriezenaar ga:.'tt me8happen, dan

we huis voor hUlS &ankloppen om jouw mening en hand

moet deze v;/el te slikken zijn. Smakelijk 1976.

)

~~'~
,I
kan 7 jè)steeds

) tekening te vragen.

r,.,-,

Indien je wil m.eehelpen aan deze aktie,
/
,( J..<f
terecht bij het vermelde adres.
~::::--i.:- /-"'

SLUITING VAN DE STEDELIJKE S'rOR'rBADINRICHTING
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VAN DE PREI::ERSSTRAAT
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Enige maanden geleden draaide de stad de kraantjes
van de stortbadinrichting dicht. Nu kunnen de Andrie

Ruim een half jaar geleden lanceerde het komiteit

zenaren naar de Paleisstraat of de Zakstraat lopen

St-Andrieskwartier herleeft een zelfklever. Ruim

Cffi

zich proper te houden. Maar wie loopt zover?

2000 stuks zijn er op dit

ogen~lik

'

verspreid. Gezellig

Gezonde en jonge mensen kunnen dat wel, maar niet

is wel, dat heel wat mensen uit eigen beweging de

iedereen is zo fit meer.

st icker op hun voordaur hebben gekleefd, zodat je ons

Ie statistieken vertellen ons, dat er eer terugloop

kenteken overal tegenkomt, zelfs in Dinkels en caf é Is.

-::an het aantal gebruikers

V2.D

het sto::-: cb2.ël was.
J

I';Ja2J'

ja, de bevolking van de 4de wijk is nog sterker ge
naaId, en dit argument klopt dus niet.
We weten ook, dat de kosten voor het personeel sterk
gestegen zijn, maar moeten wij nu daa rvan het
slachtoffer zijn

~

Trouwens, zo ln badhuis wordt door

de belastingbetaler onderhouden ...
Er is nog steeds een grote behoefte. Weet je, dat

daar je moet beslist eens gaan kijken in het gezeJ,lige
)

' gangeske in de Willem Lepel straat 14. Elk van de 12 '
huisjes we rd er opgesmukt

i~,~ t

een stikker. :Prachtig.

AGZNDA

De socialistisch.:? Propagandakrjng nodigt uit op een
lekker mosselsouper. 9anneeT : op zaterdag 10 januari
o~ 20 u. Inschrijvingen in ~et lokaal ABC.

~:' T

~EN:ÛA',:

/1;y I) /)

, /-=:=:'<~~~~~~.

'

De X.A.V. rlcnt op 10 febr. te 19u30 een dernonstratie
avortd in over 'diepvriesen' in samenwerking met Covee.
Iedereen is ~elkom : wijkhuis, st-Andriesstraat 7.
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HOE VER STAAT

B~T

î{J2; T DE AKTIE ' BADHUIS PREKERSSTRAAT I

Vve belden aan; "Goedendag Meneer; we komen voor
't badh ... " Meer moesten 'Ne nog niet zeggen.
"Eindelijk zijt,ge daar. 11\: "vist niet goed, waar ik dat
papier moest afgeven. Ah ja, dat badhuis moet terug
open."

VOETBAL

St-Andriesk ~ artier Herl :~ ft

y

"l

)"

-Kem mee supporteren voor de ploeg van 't Rozeke
(Steegske 7) op 21 februari.

Verbrande Entrep otstr.
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Op 28 febr. spelen de 1ste ploeg en de reserven van
B.B.C.-Tunnel in de Olyrnpiahall. De scholieren verdedi
genhun kleuren op 14 en21 febr. op St~Jansvliet.

V~r.

\p

~;:.0~i-\'0. . .~,:,~1
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:lA3KETBAL

j

p

f

- 7 febr. ; De Zaal voe tballe rs van AFDRIES ve rwa ch ten '
jullie op hun bal in de zaal Drakenburcht H. Geeststr 19.
- 14 febr.: "De dames nodigen ui t" in de zaal Kiel-Park
ter gelegenheid van het bal van voorzitster M. SchroyeLs
der sa CIALISTISCHE VROtTHENGRO:8?
( ,
22 fe br,: De drum- en maj ore ttenband H3ROPBOmVIlW
trekt deze namiddag door onze straten.

\ 'L

/)

(-'ç~?'-, / \
...... _ . _

f,

1\

- De mannen van POt~ .(Lge Vlierstr 24) voetballen nog
een keer op eigen veld: 21 februari te 13 u.
(
De RODE ZON kan het ook niet nalaten te sjotten. Op
8 22 en 29 febr. 'staan zowel de reserven (10u30)
als de eerste ploeg (15u.) paraat.
Zaalvoetbal ANDRIES speelt op' 10 en 24 febr. in
hun vertrouwde veilingshall te Broechem.
- De SODIPA-ploeg (Pachtstr 1) sjot op 7 en 28 febr.
op hun thuisveld.

.-o'-'"::;.:l'- '--(1..

(

Op zaterdag 10 en 17 januari trokken enige mensen door
de straten van het St-Andrieskwariier ,met een petitie
over he t badhuis. \Teel .ui tleg bleek nie t nodig : men
verwachtte ons. En ge moet weten, toen we zo van huis
tot huis gingen bellen, vonderi we het echt plezant, te
zien dat de menseti ~norm ent~esiast op het initiatief
reageerden. Dan ervaarden we dat we niet voor een
onbelangrijke zaak al die moeite doen.
j

En wat zijn de zakelijke resultaten?
Zo maar liefst 646 gezinnen ondertekenden de petitie.
Dit is een enorm resultaat, te meer als ge 0eet, dat we
he el Wdt men s en niet thuis vondeb. Belang rijker is het

?

feit, dat 313 gezinnen verklaren persoonlijk het onge
mak van de sluiting te ondervinden: zij willen opnieuw
van het badhuis in de Prekersstraat gebruik maken.
De officiële statistieken vertellen ons ook, dat het
"badhuis helemaal niet overbodig was geworden. In 1973
namen in totaal 18.058 mensen een douche in de Prekers
straat. In maart 1975 bezochten 1.992 personen het
badhuis. M.a.w. cns badhuis draaide nog op volle toeren.
We zijn gelukkig y dat er in de Paleisstraat een mode--"1.
badhuis geopend werd, maar is dat een reden om ons
badhuis te sluiten ~

HALFVA STENSTOET OP 28 f'ilAJd-i'r 1976

(

We hebben nog mensen nodig voor twee dingen

Wat gebeurt er nu met die handtekenipgen ?
Het ligt voor de hand een open brief naa.r het
schepenkollege te sturen, met de vraag, ons badhuis
cpnieuw voor It publiek open te stellen. We doen
ons best om dit punt in de gemeenteraadszitt~ng bespro
ken te krijgen, want daar wordt de uiteindelijke be
slissing genomen. Aan ons om dit punt aktueel te houden.
ANTWERPEN HELPT

A. QlI~ r.i[EE IF DE STOET OP TE STAPPEN : Verschillenje
figuren wachten op een figurant. Daarorn,geef je naam
op in de café's die reklame voeren voor de stoet, of in
het wijkhuisje.
.

(

f

.

B. VOOR DE HUISVERSlERING

23 februari om 20 u.

In het Oranjehuis, Hoogstraat 69, gaat die avond een
groot feest door ten voordele van VIATERSCHADE SCHELDE':"'!
KAAIEN. Beloofden hun mede werking
de KRIEKSKENS, de KULTURELE KAPPERSKRING, een ~ODESHOW, ED KOOYWIAN, JOHN LUNDSTRONI, de drum- en
majorettenband HEROPBOUWING, en op het hammond
orgel FRIEDA SCHIPPERS.

Zotte Rik, Lange Sander, Zatte Nel, leursters met
karakollen enwa~m peren, Hendrik Conscience en L~de
Zielens van de Pompstraat en nog zoveel andere Andrieze
naars nodigen je uit op onze folkloristische stoet.
Schrijf al een brief naar je achternichtekes en g~bot-tantes, of naar de Jef die ge vroeger : bij den troep hebt
gekend, om te zeggen, dat ze die datum vrijhouden, en
naar onze stoet komen zien. Maak een beteke reklame ...

Een hele troep mensen '
hebben al hoge stapels vlaggeskes en guirlandes gemaakt.
In februari zullen enkele huizen ~ als voorbeeld ~
versierd worden. De mensen die langs de omloop va'n de
stoet wonen, worden ddn persoonlijk aangesproken. Ze
kunnen de voorbeelden gaan bewonderen en zeggen of ze
hun huis zelf willen versieren of laten versieren . door
anderen.
T~p : Geef je naam op als je aan de straatversiering
,
wil meewerken.
Voorlopige wegwi j zer . Vlaamse kaai, ICronenburgstraa t,
Van Craesbeeckstr, W.Lepelstr, Nationalestf~
Drukkerijstr, Steenhouwersvest, Oever) Kloosterstr.,
Kte en Lge Vlierstr, Nationalestr, Aalmoezenierstr.)
Bredestr, Schoytestr, Nationalestr. ,Andriesstr
Pcmpstr.; St-Andrie splaa ts . .
j

" 'I /.} IV()

, ~~

AGENDA
BILJART
Op 6 en 27 maart hoort men in 't Rozeke (steegske 7)
weer roepen: "Niet roken boven de biljart."
BASKETBAL
Op 6 ma:irt verdedigt TUNNEL-SCALDIA zijn kleuren
om 14.30 . u.
VOETBAL
De SODIPA-ploeg (Welkom, Pachtstr 1) speelt op
6 maart op hun thuisveld.
- De mannen van BLAUYv-NIT (Entente, Vlierstr 31)
ontvangen -op 13 maart om 14 u. hun tegenploeg
op het veld te Broechem op de weg Lier-Nijl e n.
- POMO (Oude Stork, Vlierstr 24) sjot op 13 maart
op het terrein Het Sas te Lier. Aanvang 13 u.
- De RODE ZON (Red Sun, Prekersstr) voetbalt op
14 maart op het terrein Beerschot B. De re s er
ven om 10.30 u. en de eerste ploeg om 15 u.
Zaalvoetbal ANDRIES is weer paraat in de vei
lingshall van Broechem op 9 en 30 maart.
-

TAFELVOETBAL
Kom een keer zien, hoe de mannen van BROAD'NAY
(Kloosterstr 60) hun sjotterkes kunnen be we r
ken op 5, 19, 26 maart.
NIEUNSJES
- Voor haar leden plus echtgenoten richt de
IC.A. V. op 9 maart een fondue-avond (les +
demonstratie) in de Aalmoezenierstr 18 in.
- Nog K.A.V. : koffiefeest in de Kring o p 31 maart.
Verantw . Uit g . St-Andrieskwartier Herle ef t
verbrande entrepotstr 3
Al pen
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maart 1976

STOET

28 IviAART

Ik stapte een kafeetje binnen. Aan de man achter de
toog vroeg ik of hij een affiche van de stoet wilde
uithangen.
"Zeg, hoe zit dat nu eigenlijk met die stoet '?"
klonk een stem achter me. Languit liggend op een
stoel bekeek de man me vragend-afwachtend aan.
Onmicidellijk stelde ik hem voor mee in de stoet op
te trekken.
"Ja 'maar, 'k heb zo geen oude kleren van toen, waar
moet ik dat vinden ~"
Dat is het probleem niet, le gde ik he m uit. De werk
groep st o e~ zorgt wel voor klere n .
"Zeg, mijne maat wil ook wel meedoen, maar di e zijn
benen willen ni e t zo goed meer mee."
Da n mag die man boven op een wa ge n gaan zitten, hé.
Besluit: ge e f uw naam op als deelnemer aan de stoet.
Onze stoet pa ss en vv e aan de deel ne mers aan.

WIE ZORGT ER VOOR DE KLBREN

28 rfL&art alle huizen op die manier versierdzj.jn.

Q

Als we de jaren 1920 willen ui tbeelden, dan kIlmnen
we niet gelijk wat aantrekken. Daarom zijn wepp
. . -4'.. .

zoek gegaan naar kleren van in die tijd. Ov~~al
waar we ook maar enig vermoe den hadden, gingen we
snuffelen .. oen niet zonder resultaat~ Want ge . zoudt
verschieten wat er allemaal op de zolder of kelder
van een school, kliniek of klooster te vinden is.
En veel mensen uit de wijk zelf

~ijn

spontaan op

Iedereen kan de versiering gemakkelijk zelf maken.
Met wat krantenpapier en folders zijn wonderen te
verrichten. Wie niet graag thuis alleen zit te knut
selen, kan aansluiten bij bestaande ploegen (in lo
kaal ABC, 1ge Vlierstraat

9~

op dinsdagnamiddag,

en in ft Wijkhuis, St-Andriesstr 7, op woensdag
namiddag)

0

Binnen enkele dagen krijgen de mensen, die langs de

zoek naar oude kleren gegaan. "Ik heb:nog een echte

omloop wonen, een affiche van de stoet bezorgd.

voorschoot van een visleurster in de schuif gevon

We vragen aan deze mensen, die affiche voor het

den, en nu ga ik bij mijn vriendin. nog eens zoeken

venster aan de straatkant uit te plakken, als blijk

achter een lange zwarte rok."
Wie zo nog kleren weet liggen, mag een seintje geven.

van sympatie tegenover de stoet. &~
[- '--J tL.
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3 I\I[AART worden de stoe tgangers ui tge

nodigd om hun kleren te komen passen in het lokaal

IJ :

L~,

ABC, 1ge Vlierstr 9, in de loop van de namiddag of

.

~~J\~%).
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avond.

BADHUIS PREKERSSTRAAT

STRAATVERSlERING

Het badhuis in de Prekersstraat blijft gesloten,

C-J

besloot de gemeenteraad op 16 februari 11. Hiermee
De stoet trekt uit

de huizen zijn versierd.

negeerde de Raad de wens van 646 gezinnen, die

Wij doen een oproep, opdat iedereen, vooral degenen

samen met het komiteit van oordeel zijn, dat het

die langs de omloop wonen, zijn gevel op 28 maart

badhuis in onze wijk 8 en reële behoefte dekt.

zou versieren.

Voor ons betekent dit nog niet dat de zaak is

Op ~_~~_~_~~g~ zal een ploeg vrijwilligers enkele
huizen bij wijze van voorbeeld palleren . Het zou

afgehandeld. We zullen verdere stappen zetten, om

een enorm feestelijke indruk maken, als op

de kwestie in een waardige sfeer te b e spreken.
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plaats. "St-Andrieskwartier Herleeft" bestaat dus
al één jaar. Als we het volhouden, vieren we nog

I

'eens ONZE jubilee. Di t ini tiatief berust bij een

~ -L) /

\.
),/ i~'1

groep Andriezenaren van alle strekkingen, met de
bedoeling wijkgebonden projekten te ondersteunen.
En ons badhuis in de Prekersstraat ... ? Dat blijft

\

l....~z../
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- Op 3 april 1975 had onze eerste volksvergadering
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JA, ER IS PLEZIER

gesloten, voorlopig. De mensen zonder douche was
sen zich dus maar in ean emmerke met water. Kunnen

IN 'T s'r-ANDRIESKivAR'rIER

we daar nu echt niets meer aan doen?
Enkele oude mensen hun huizeke is niet versierd
z~'n

geraakt .... Ze hadden er

Langs deze weg wensen we alle Andriezenaren

spijt van , dat ze

"

het bijna kwalijk namen. Excuse e r~ beste mensen,
het was gene slechte wil

1

' aARTELIJK PROFICIAT voor het succes van d~ half
vast~ns·toet van 28 maart.

maar 't was allemaal

..

.

wat teveel in éne keer voor 't kleine komitee.

We zouden willen huis voor huis komen bellen, en U

Volgend jaar zi jn we zeker met meer, en dan sla
gen we niemand meer over.

allemaal persoonlijk een hand geven, zo blij en zo
fier zijn we.

Nu dat he t St-Andrieskwartier zo aan elkaar hangt "

he had durven

als we zelf eens eenlIlUur van een meter hoog

elkaar hing, dat IEDEREEN zo spontaan zou meedoen?

..

vermoeden~

dat onze wijk nog zo aan

gingen bouwen aan 't Scheld: iedereen brengt een

Er waren enkele oude Andriezenaren en die zeiden :

steen mee ... Het zou waarschijnlijk rapper dan

" lt. was nog beter dan vroeger
zeggen.

nu voorui t gaan. We kunnen al vast ook de peti tie
mee ondertekenen ..... '

~

"En dat wil wat

Beste Andriezenaren, nu weet heel Antwerpen ten

En a ls we de koning eens uitnodigden in Andries.

minste dat St-Andrieskwartier niet d00d iS

Hij mag bij ons ook een pint je komen drinken,

integendeel, we zijn sp?inglevend.

; rantw. uitg,: St-Andrieskwartier Herleeft
Verbrande Entrepotstr. 3

1

T. /ee punten willen we vooral onde rstrepen
Ten e8 rste

--------~-

IEDEHEm~

deed

srOt~Tb.AN
.

Zaterdag en zondagmorgen zoudt

~e

:ó N VO L GEFD JAAR

mee

?

Dan zal het nog beter zijn
Dat staat nu al als een paal boven wat e r. Daar lS

v oor uw plezier

door de straten vaD onze geliefde wi jk gelopen heb

elke Andriez enaa r van ove rtuigd.

ben. Over2.1 was men bezig [,let ladders en j;J2piertj r3s

"Vol t;end jaar gaan vve all emaal me e", zeggen ze ln
St-Andries. Dan zal

en vlaggetjes. Hulde aan de vele gepensionneerden,
die reed s

~aanden

~an Ja ste

aan de

MA AR . ..

'parochi e van

Dan zul t

nüserie'. Hulde aan de deelnemers. ende deelneemsters

I
I

Te n t\f\'e e de

L.i.a a r

In onze stoei

s~ak

ui t uVv pijp

Want er zijn al p l a nnen .

~

Als ik de ze ZO lllc r ,~dn het strand li g , e rge ns
aan de Cost a Brava, en ze v r age n mij, vanw ~ar
ik ben,-dan zeg ik niet van Belgiö, zelfs n i e t
Oleer van Antv·'l e r pe n . Maa r dan zeg ik .~
"Ik ben van ' t St-A n drie slD..I J.rtier '"
"

ge allemaal "vat vro e g e r

moeten komen '"

di e zonder ko mpl i menten in de stoet zijn me ege gaan.
Hul de aan alle Rlu n

on z e straatjes wat langer

moeten maken, of onze stoet kan er niet meer in.

tevoren aan de slingers knutse lden .

Hulde aan de wi n kel in de Kloosterstráat die heel
het uitstalraam

ffi~ n

die; kunGe n ni e t

wor d.en , Daar hebben

'1

door e nk...'le men s en opge lost
\i'l G

de me del,v erking van ve e l

volk

voor nodig .. , . .. Daarom
Ie de re en , die een be et j e mee wil p lannen of b e spre
ken, komt naar de vergadering op
DJ E DERDAG

,J

ee n HART

f

I

29

A PH IJ~

CJ tll

20 u.

','II J KHUI S 5 St- Anurie s straa t 7 .

in 't

Ge kunt van d ie ' stóeten h e bben, waar veel volk
in d'u re c n prachtige kl e ren

ffiee st ~ p t,

ffilar waa r

de deelneme rs ijselij k serieus en waardig op stappen ,
zodat ge begint te ge stw! en a ls het 'Na t

te l ang

)

duur~.

I

FOTO I S -

DIA.' S -

FI LM

Tij dens de stoet he bben hee l vva t

menser:. hun l:a me r a

Onze stoet had een i' AH1\ ~ Ge ko n dt het p lezier van

o f fototo est el

i ede reen afschepp en, z0 0 0 1 van de kinderen als van

schoon wa er voor. Zou het niet knap zijn, als

ele leurste rs, êüS v:'~Y'. de dü1c,'e r): " rs, als van de

al

lo t e lirl[::en : a ls

~~.0.ncLb T '2 nge n .

I.ill ~ SKN ,

Vê.... !.,

de l;leL:.32 n

'lIJ ZIJl: 'YIEj"( ="iL ?

,e

O T;

de wagens

:ViJ\ S'l\-Aï·.·DRIE S ZIJN

r_l

boven

geh a ~ld.

dat foto- en filmmate r i aal
,i cb t

,":,'.c:

Lu .,·:..., _ l 1-; 3 C>

En 't was er
in Ba n

trou ~ e ns

~e

t~ n t 0o n st el li n5

Dan },8-n ie de r ee n mee b'eI' i et:: r . .

I:,a a r

]<>3

Óé L

foto genalneu , Gee l

\lli ers tr 9 (,f

J ':;

r.iQ:}! 11

Wij kh ui s ) AL dl ' ii'

(1

Di t

jaar poogden wo

S
'~~3

S-' /-\ IVIJ/(/,!' ",

AGENDA
ee r~

kalend.er van al

le aktiviteiten in onze wijk op te makep,
Een groot deel van deze agenda was aan de
sport g ewijd. De meeste kompeti ties zijn
nu wel afgelopen. En hoe hebben ze het er
allemaal vanaf gebracht ... ?
In de tweede afdeling van het VAH-lente
tornooi eindigde POLiO 11 (Oude Stork, Lge
Vlierstr) op de 11de plaats. Daar ze heb
b e n er plezier aan b e leefd.
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ONZE STOET 1976 IS VOORBIJ
Blauw- Wit (Entente? Lg e Vlierstraat) wist
zlch ln de derde afdeling van hetzelfde
verbond een vijfde plaats te verzekeren.

LEVE DE STOET 1977
Onze stoet van 1976 ligt nog vers in ons

De teams van Rode Zon (Red Sun? Prekersstr)
behaalden deze plaatsen : De eers te ploeg
we rd 7de; de tweede p loeg speelde kampioen,
Ho e ra; de derde ploeg eindigde derde, en
speelt op 9 mei de Bekerfinale op het
terrein van Rood- 'Nï t op de Krijgsbaan? Wilr.

aller geheugen. Het was een weerg aloos

De fhni voe tballers van Andries B zi jn meer
waard dan een derde-laatste plaats.

meer klaarheid en inzicht te krijgen in

sukses? doch het kan nog beter.
Door ons wijkkomi tei t vverden dan oo k ver
schillende kontakten gelegd? teneinde wat
de te volgen werkwijze van volgend jaar.

Tafelvoetbal: Broadway (Kloosterstr) ont- (
vangt op 14 en 28 mei thuis Shake resp. Cap i~.

Op 26 april 1976 hadden wij een beperkte

BasketbalI : BBC-Tunnel speelt nog tornoois
op 8-9 mei in Brasschaa t? en op 23-24 mei
op het Ko ninkspl e in.

hanè.elaars van de Nationalestraa t. Dit le

VIJFJARIG JUBILEUT'l
Vo e tbalploeg Sodipa OR (ivelko m'; Pachtstr ' 1)
vi e rt op 8 mBi haa r vijfjarig bestaan .
Ons krantje verschijnt t e laat om het feest
programlna te melde n. Alvast: }'rofici'3t.
Verant. Uitg.: Verbrande Entre p otstr 3 .

vergadering met een afvaardiging van de
verde e en positief re~ultaat op : de bond
zal het wijkkomi tei t steune n z onde r zich
-met de stoet te
w a arde~

beilloei~n

en z o nder voor

te stellen. Als Andri e zenaren

zijn z e blij aan zulke wijk-lnitiatieve n
te kunne n me ewerken.

Op 29 april kwam ee n g root ge deelte der

Er werd een vlugge start ge nomen. Suks es

deelnemers aan de stoet bijeen in de

nr. 1 was de rally in juni 75. Dan we rd
de stikleer verspreid, diemaG,r blijft ver

Kring, Na ti onale straa t. Na enkel .~ . ge
slaagde en felgesmaakte filmpjes over

kopen e Na de zomer kwam di t krantje ui t.

de stoet, werd met de verschillende deel

November werEl heel druk

nemers van gedachten gewisseld over de

ling in de gerestaureerde kerk, een ander

één tentoonstel

van volksschilder Pol Mo rel lokten heel

volgende uitgave.

wat volk.
Iedereen lèek wel

tevreden~

Mogen we
.J'

hierin het bewijs zien, dat ons wijkkomi

En dan was er de vergadering met deSche

teit en de wijkbewoners elkaar gevonden

pen van Ruimtelijke Ordeninc, waarop de

hebben, en verder willen samenwe rken met

wijkbewoners

als enig en voornaam doel :

richting van 'ons' Andriesplaatske. De ·

"Het St-Andrieskwartier Herleeft".

badhuis-kwastie is voorlopig minder suk

i~spraak

kregen over de in

sesrijk.
Natuurlijk, die stoet werd een

sukses~

Vooral de voorbereidende aktiviteiten,

HET KmJTEE IS AL EEN JAAR JONG.

waar de Andriezenaar de handen uit de mou
In mei '75 werd er hard vergaderd om tot

wen stak. Want, dat is zowat het opzet van

de samenstelling van een wijkkomitee te

ons komitee : dat de wijkbewoners

kbmen. In april gingen er twee open wijkvergaderingen vooraf

~aar

Andriezenaren

\
I

ZEL~"

aktief een stuk verantwoordelijkheid nemen
)

om de buurt levend tB houden.

van alle kalibers kwamen vertellen wat ze

We hebben nu wat suksessen laten horen,

graag verwezenlijkt zagen.

een bèetje gestoefdop de Andriezenaar.

En dan waren er 15 Andriezenaren diB zich
wilden inzetten voor de wijk, mensen van

Niet te veel pretentie krijgen hé. Toch
is na een jaa r werken duidelijk gemaakt 5

allerlei gezindte die een 'speigel' voor

dat er iets leeft in onze wijk, en dat we

de wijk waren en een komitee stichtten.

in staat zijn zelf het h e ft in handen te
nemen ..

4"

', '-

A.GENDA

Fancy-Fair

./

"Dè

Pa:l. ~' chie van llliserie 11
----~--------------------------------

19~20

/~;' -'-" -""\

'i7; ,

.

juni

De School SILO 10 en de SV.LO" De Hoop richten
op 1gen 20 juni ee~ fancy-fair in de school
zelf in (Kloosterstr 43). Het wordt een druk
programma.
Zaterdag : Minivoetli::1} tornooi op het Andries
-plaatske I Antiekmarkt om 1.5u 30, en tevens
Superstar Silo 10 en een turndemonstratie.
Zondag : Om 14 u start een wandelrally en
- poppënkast. Daarna volgen nog volksspelen~
volksdans Opsinjoorke en een hondenshow.
Doorlopend vlaamse kermis.
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juni 1976

Een bezoekje a2.n lIieke' Van Kessel

~E~~~~E~_~~E~EÈ~~~~Eg

Wie op, 27 juni toevallig in Knokke-Heist rond
loopt, vindt daar Heropbouwing terug op het
Na tionaa1T1Iajorette Concours. ,
Op 26 aug. luistert de drumband mee de brad~rij
van de'Kapellestraat in Hoboken op.
In het weekend 28-29 aug. dingt de drumband ,
naar de prijzen in de concours van Everberg,
en Brasschaat.
~~~~~~~§~_~~EP~§_~~_~~_E~33~~§~E~~~

14 aug.

"Voor een interview ... ? Haal dan maar papier en
stylo, wanthoe gaat ge het anders opschrijven."
En inderdaad, Bij Mleke van Kessel kunt ge hele
boeken optekenen. Met haar 85 jaar ' schijnt
'ons moe' - zoals iedereen haar noemt - de ouds~e
bewoonster van de Vlierstraat te zijn. En of ze
een gevuld leven achter de rug heeft.

Gebeurt er dan echt niets met Antwerpen Kerrtis 1
Toch wel. De mannen van de Ridderstraat richten
op 14 aug. in hun straat zelf
VOLKSSPELEN voor groot en klein in.
Om 14 u ~ voor de kinderen
Vanaf 16 u ~ mogen de grote mensen ook meespelen.
Ambiande verzekerd.
Iedereen is welkom.

Reeds vanaf haar negende stond Miekeaan den dok
ze heeft er in de gezouten vellen gestaan of ze
leurde met jenever (of beter gezegd met coco, want
jenever was verboden). Als ze vee~tien was, ging
ze naar de fabriek op de Vlasmarkt werken. Opdat
de baas niet zou zien dat ze nog zo jong was,
moest ze op een stapel zakken zitten.

Verantw. Uitg.: St-Andrieskwartier Herleeft
Verbrande Entrepotstr. 3

Maar 't meest van al was ons moe een leurster. Tot
haar 68-ste jaar trok ze door de straten, nu eens

;; L~:i) \d ;: ·JE ~;

met kole:l en lru'_t) détP )t-~ Gf ·,lêt· VOGd8Il en ul.xà
ijzero En een hele tijd heeft ze nog stéHmnpe
gehouden in de Ridderstraat, wanr toen maar
liefst tien café's de dorstigenlaafden.
Tijd om op reis te gaan zat er niet in, en
't geld was er ook niet voor. rtleke vertelt

"We liepen toen met blok en slof. Naar wat ge
toen wel had, de mensen hingen meer aan mekaar.
Iedereen zat samen voor de deur, en de kinderen
speelden samen in de straat, Toen waren er na
tuurlijk zo nog geen auto' s. De straêitwas van'-
ons. Nu is 't beter voor iedereen, 't is minder
hard werken. Maar het plezier dat wij hadden,
dat komt nooit meer terug, Als ge nu een propere
voorschoot draagt, dan bezien ze u al vies."
Maar naa r een andere wijk verhuj.zen , .da~ nooit.
Dat i s hier onze
Dat is niet uit te leggen
~,-ant', Spijtig dat de huizen jn slechte ["t8 ë:~ t
ge:-..~al<::en en de hui s o.:}HS Ivi l
de rlc "'Cfi :~cl-i_L~ ;,< c"
werken niet uitvoeren.
I

: 1(;. nd_e.cd .j 9 2,L
Ons moe heeft één ha r-t8wens
worden. En dan zal er gefe.esi ~ 'ilOrlien, d;3.-~ de
stad te klein zal zijn.
Da.twenflcn 'we een sympa tieke 1'::. g'J.ur c,l s
Ivlieke;,ran Kessel van ha.rtE:! toe.
n

80lJ,0. tl~~ tN~(;};:Gnd

van 25 en 26 se .:o te ',lbe r vrij ,

Vlant op die zondag herlèe:et--~:rf.::~'AndiTës- nog een

keer tijdens een VOETZOEKTOCHT door de vvijko
Tevens zal dan een expositie gehouden worden van
foto's van vroeger en van de halfvastenstoeten
die hier uittrokken. Wie heeft er nog foto-mate
riaal liggen ?
- Terwijl we de indruk hadden, dat het afzetgebied
van de zelfklever 'St-Andrieskwartie r Herleeft'
verzadigd was, slaagt Charel, de maagd van .
St-Andries uit de stoet, erin haast wekelijks ,
vijf stikkers aan de man te brengeno
.
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K0~it8i~ St-A~dyi~s
v er G~ deTi ~ g in

J)·2 ZJ cr;2c'1s delL:g r-:nke l
verwarring te vermijdeno Het komite j. t wijst
e rop dat het vo lledig onafhankeJijk van het
Io orlopigK'Jmi. tee ,,((Hl de Vü;rde -:lijk werkt

hst Ore,njt:> huis oelE' g d.

0

iJ :.i.·

AG:2:Nü':;'

Net al s vorig j a ar proberen we een wijk~agenda
samen te stellen i!let de bedoelin5' de wijk-aJ::tivi
tei ten te promoveren. Geef op t:i_jd de nodige
gegevens door, 't kom.t gratis in de agenda.
VOETBAlJ
Rode zon (Prekersstr 65) staat ook dit jaar met
aiI~-~I~egen paraat. Ga kijke~ : de drie ploegen
spelen allemaal thuis op 14 en 28 nov. en op
5 dec. (Beerschot B-plein of Nachtegalenpark)
November 1976 .

PASKETBALL
BB C-T\lnnel (St-Jansvliet) ontvangt zi jn ga sten
I~-a~-al~~pia-hall op 13 nov. en 4 dec.
Café Welkom (Pachtstr. 1) brengt ani~atie op het
Andri~spI~rntje met maar liefst tw ee ploegen.
Data: zaterdag 6, 13, 20 en 27 novem.ber.

Hallo Beste Andriezenaren,
U hebt een beetje moeten wachten, maar ...
VOETZOEKTO CET roORHE:2;N DE VIERDE '.lIJK

BILJART
Wist je dat Ceulemans elke woensdag de wedstrijden
van de mannen van .ê:e~!'~~~~~~1: (St-Mi chielss tr 3)
volgt. Daar kan hij nog iets komen bijleren.
FIETSEN
De ~~È~E~~=!,egg~!,~ nodigen alle vrienden uit om
er mee op uii te trekken op hun fietstocht naar
Lillo op 6 november. Vertrek om 10 u.
.(

l
I

I

TAFELVOE 'rBAL
ft Gaat weer kletteren in de Broadwa~ (kloosterstr 6 )
op 5, 19 en 26 nove mber. Sukses:---I
En in de Rebound doen ze ni e t onder (Kloosterstr 64)
Speeldagen-T-5-ën 26 nove[;lber.
Op 19 nov. : derby tus 8en Broadway en Rebound.
Verantw. Uitg.: St-Andrieskwartier Herleeft
Verbrand1 Entrepotstraat 3.

7 JlTOVETEBER

November, 't wordt al vva tkouder. Hier en daar is
er toch nog een zonnige namiddag i waarop de
w~rmte van het zo nnetje zo zacht op je gezicht
pletst. En dan is . het DE moment Oill een wandelingeske
te maken. Volgens ~kkel wordt 7 nov. zo'n dag.
En I t wil nu toch wel lukkenz~ker, dat u 01')
diezelfde 7 NOVE1iBER de kans krijgt om een prima
tocht te maken.
De Voetrally van ft St-Andrieskwartier Herleeft
brengt u langs pittoreske en verscholen hoekjes
van onze wijk. Denkt u alles van de wijk te
weten, kom het dan eens bewijzen.
Als 't nu toch wat winder goed weer zou zijn, och,
wa t maakt dat nu ui t. We zorgen er we l voor

è1et·:',1e ons BGiUSereD .

JL ~.L

FVJ: ST3 F ;J TO':::;T

2 ~,

! ·L ·_ "'::,'l.

19i'7.

Dit lilo et u nog weteIl

"

We vertrekken tussen 14ü crt14u30 in café LIBER1'Y,

Vi ndt U o o k n iet dat de stoet van v o rig jaar

RI Ji~ BEUPillLAERSTRAAT 2.

een tweede uitbave mag krijgen? ... Wij ook .

~.

De ui tSlé.gwo1rdt meegedeeld omstreeks. 18 u30 in

Daarom dat de b ep erkte s to e tgroep

,- .

. :.

d~K...ring, N,9 l-tionalestraat 109 .

eraan houd t alle Andriezenaren nu al

~.~

Ai~N"HARTELlo:[K WELKOM.'
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. TENTOONSTELLING·
25 \.
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Je ken t

~

de parochi e v a n miserie zo pittig heeft

toch wel J ohn Wilms, de man die

beschreven. In zlJnaawNezi g héid .?erd
vori g e maand een tentoonstelling geopend

Foto' s en enke l e curiosa voerden de b e -

CC'"

~(r{

.

~

Vernieuwd, . anders, maar ook gezellig en menselijk.

... me t AL1El\:lAAL SALIEN .

Want St-Andries is die gez ellige kan t, waai de
[tlensen hun wijk niet verder laten Verk OGlmer e n.

of tips,

nffiNSEN die mee wil le n ops tap pen,

(eventueel met heel hun klub)

~7

I

<~
~~,

'\i::'~"\..
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~,

r·iENSEr; die mee "vlJillen knutselen aan
de s traa tve rs i er i n 2 ,
. .. da t a l

die mensen één v a n de v o l

gende weken iet s la ten
deze adres s en

ieten

o~

~

Loka al ABC, Lange Vlierstra ~t 9
'Hijkhuis y St-Andriesstraat 7.

zaak DE PAROCHIE VAr: T.iISEIUE . En bet blijft oo k
)

l\laarto eh. .. ST-ANDRIESKWARTIE'R I-mnLJi:EFT.

Vi~rdeWijk,

/"-

idee~n

het zegge n. Al les z ins, het tema blijft in hoofd

Maar zoals vroeger zal het nooit meer worden,

Dat willen we .bereiken, met vereende kracht,

.

cJ

rill NSEN met frisse

Hoe de s t o et e r dit Jaar zal uitzien, wie k a n

straat leven, toen de mensen nog tijd haddQri.
zeggen veel mense n. En z e hebben gelijk.

"

n og b eter kunnen ine enboksen.

OEzofkToCHT

een tikkeltje he i mwee praten ~ . de tijd ' v an hè't

me t All e man,

SC/.

~Y~~

zoekers terug nacir de t ijd, waarover velen met

ffiet iedere en in de

-I

0' ( fi.. L' ~I
'
l-

il/ \

waarop getracht we r d onze wijk v an toen

~~h Beetje te d oen herl e ven~

'

. 01
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2() SE}'TEMBER

..,..--:-=----------------------.
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cJ

op te roepen, zodat we samen de s toet

ee n stoet die het moe t heb ben van de medewe r k i ng
en het meeleven van alle be woners van de wijk.
Vo o ral wa t de kJ.ere n betreft.
Hebt u niet in een verloren hoekje nog kleren
va n vroeger li gge n.
Of bent u

w ~lli c ht

ha ndig ge noe g o m zelf een r ok

in mekaa r te naaien.
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stoet VAN - de mensen :van de wijk. zelf is.
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vooIon.
d,2 t hiljY: m ':::::'2 o n '\1011.c.:n. è~L, 2.1!.c e:r::c ~;G e .
b~tone~ in en initintief n eme nv oo ~
een v e rjongu St';"Ànuries.'
dat hier een sf e0 r komt, zodr t iedcrGs n
,z c CJc. . ~ hi ~·.:l~ i ~) L.,>t t 0 cl":. Co '..: è. · I. ~J r : ~v\·c~l.e}l.
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IN DE
VI.2jRDE V.fIJK
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nt zopas ln
' "aez e nieuwe appartementen
ge trokken~ Het braehtzeker hee l wa t
beslommeringen me e ,~ schilderen en behangen ,'
en eeri hele verhuis. Voor ~t grootste
(
gedeelte is da t nu achter derug~ ~e hop en
,
l
dat gij u vlug gaut thuis voelen in uw
appartement én in de wijk.
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Als we daaraan kunnen
a l'ci jd b e reid.
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Van waar komt u ?
Het heeft geen b e lang.
Misschien bent u één van de mensen uit ,de
wijk, die a l lang zat t e wa cht en om ee n
betere woonst t € betrekken.
Of -beho'ortü 't ot di é , :§roep,. die hie:, vroeger
n og als~ihd~è0o~nd h e e ft, 8a0r~atar na ar
e lders verhuft~4 e ••. we llicht omdatlu hier
g ee n gepaste woning vo ndt.
Julli e rnoutGn we dU8 de buurt niet voor s t e ll en.
Maa r het kan ook zijn dat u d u buu~t niet
kent. U zijt naar St~Andries komen won en om
dicht bij 't we rkte zitton~ of omdat u hier
aeXa ns kree g een modern a ppartement' te huren.
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Het is kurieus : tien jaar geleden wilde
iedereen ' een huisje buiten de stad. Nu is
het juist ümgekeerd. Vele gezinnen willen
terug in het hartje van de stad wünen.
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YELKOH in Ge . ViE:rae Vii jk~ zegden we, daarnet.

.Een ander feit bevestigt de vernieuwde '
b e langstelling in de stad. Haast in elke
straat vindt men iemand die zijn .huis
üpknapt. Met weinig middeien süms,maa~
met des te meer eigen werk herrijst uit
een ~erv~llen huis ee n künfürtabe~e ~ünin~.
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Eeel wat huizen w0rdGll o.nvüldJ3~J~ cüdcrhüuden.
Jünge gê zÏ1J.1l8n . trGk~(2 Yl weG 1Ü t d", bU"lrt.
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'.['1,'rec kümpleks en ~ van 255 resp" j j \io j'~::"n gen
in de Klüüsterstra~t zijn ' juistklaar
gekümen. Vüür de tüekümst -hüewel eerder
verre dan nabije tüekümst- liggen nüg
enkele prüjekten van süciale wüningbüuw
kla&r.

~

En nu kümen jullie hier wünen. Meer dan
250 ~ezi?l1.en ,J die üp minder dan één jaaJ'
de sli.nl{ende bevülking van ünze .buurt

kümen aanvullen. WELKOlVI !

\,..~ /~:'"'.'\" ~>_~;/
!:v-'" j. ":~,,,
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·~..r

plezant uit gro e ien.
John Lundström ha~ft zijn ste8ntj~ al tot
het feest bijgedrage:ü. Fiij ko!üponcerde
rG eds een aancep~st reuz e liedje over Zette
Hik.
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De stoet van de Parochie van Miserie is
voor~ij. Hoe vondt u het? We mogen wel
ze gg en dat de stoet een gebeuren in de wijk
is, zoals de halfvaste n steeds hi e r een
gebeuren is geweest. De oude trad itie van
een j2~rlijkse stoet is weer opgenomen.
Maar halfvasten 179 is nog ver.

••• dan kan je ons vinden
op volG~nde dacen
12
20
26
10
18

telkGns O;!i. 20 u.
in St··i~nc1riesstr2.::~ t 7

Ondertus3en blijven we niet bij d~ pakken
zitt en Neen, waarOD zouden wa eens ni e t
proberen uet de Antwerpse Bevrijdinr
ook feest te vieren. Gee n stoet dit keor,
het moet iets anders worden.
via t denkt u van (; en
g
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We proberen er weer het beste van te naken.
Met een beetje samenwerking kan dat wel.
Tot volgend schrijven s of tot op e~n vergaderi~g
verantw.
uit ,,·' . St-AndriesJGJartier Herleeft
...
p/a 2ompstra~t 30
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Wilt u mccw 2rken •.•

woensdag
dO:"1Jerclag
WOCYlSdélg
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woensdag
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Ziet u er iets in zit ·ten •..
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In de nai1ici.cl8.g heeît iech)reen
de kans ou van naderbij kennis te
p,2~cen det c~c Heus. Want dan kriJgt
hij alle tijd 00 doo r de straten

~· '_ n :; e-

c e n i de e ho~ hij de reus
g2_~::.t knu ts 21e11 .
! 12e r

• •

voorzien we een ,root volksbal in
een tent op het St-nndriesplein
of op het tr apve ld j e in de

~l

D2.élr moet c'Yl we ons clus nie-:.;
b elco,-Ele ré:: 11

'.-~'

trekt de rBUS voor de off i c iêle
ontvélngst n ·::l '~'_r het st <:t dhuis . Jlet
de :Surge 1:'le.::ster LlO(;t nog afge
sproken wannee r ze die Q ~g vrij
i s ~ want d i e dag is het ook de
jaarlijkse taptoe.
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Ijl .de ~ vO~<2..~:q,~~à:5l.?-f~
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Er bestaat n~lelijk een n~t i onal0
Heuzenkoüiilissie ~ Cae de voorschriîten
h~2it v2sttcleg(~ W22ra2D 00n reus
Ew et volCioen 9 \I/il hi j 0rl;:E:md 'ilorden.
Zo UOGt Zotte Rik ofîic iêel in hat
bevolkingsregister van de stad opge
sclrceven worc1un en wel op p ~. rj:::éL' !:~l~t .
De dichtst bijwoncndu reus (uit De urne)
moet bij daze Ge l eg enheid uitJuncdi g d
worr,lc:n. '.f;ve c vu or aaE3 téL:_n : ~.i:; ]J e rs onen
zull ei1 het ]J etorscl'1a}) 0;) Z:LC,l ne ~ _en.
vr~~

lirE fL,T }i',Q;:ii;ST Of.VLi.TT:bL

C . .... C>O ~ ...,.. O'UO~ ..~.>o.- __ ".~

Op dit DOGCnt moeten de idoe~n nOG
rijpen. Stilaan kO;:lt cr zo (:; " n
jJl 2n na Eer voo r

alK.

Hij wordt de roizen J 3 a~b~s s ~ u 2 ur
vail l}2~C sto<:_.. j.~n(:_ries .~c\Jv", ", r-tie-.::.
WE i· :L[,DEh F .::;T

01:."'-

/

van de wi j\:: te tr 8klcen . Elke klub ~
vereniging, café of straat • • •
heeft zo de kans OQ de Reus in
eigen kring te onthalen. Met een
beetje f2ntasie kan hier i e ts
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