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Wilt u een bekend plein op het Zuid letterlijk in een nieuw kleedje steken? Kom dan gezel-
lig mee haken en breien. Wij voorzien de wol, een lekker taartje en thee of koffie. U brengt
zelf breinaalden en haakpennen mee. Tijdens een mysterieuze nacht wordt Antwerpen
KNIT CITY en veroveren uw breisels zachtjes maar zeker de stad.
Wanneer? Elke dinsdag (met uitzondering van 1 november) en donderdag in oktober en no-
vember, telkens van 19.30 tot 22u. Start op 13 oktober 2011.
Waar? • dinsdag in ’t Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout • donderdag in de Costa, Sint-
Andriesplaats 24, Antwerpen.
Vooraf inschrijven is niet verplicht.
Wenst u meer informatie? 03 22 11 333 of buurtaandebeurt@stad.antwerpen.be

Knit the city
Steek de stad letterlijk in een nieuw kleedje

De actie 8 m²wil bewoners mee laten denken over de invulling van het publiek domein. Van-
daag krijgt bv. een automobilist een gratis parkeerkaart om 8 m² van het publiek domein  toe
te eigenen. Maar wat als je iets anders wil dan geparkeerde auto’s in de straat? Naast een
grappig gooispel loopt er een mini-enquête die ondertussen door meer dan 200 bewoners
werd ingevuld. Hier volgt de top tien:

22 % wil meer bomen in de straat
14 % wil een vaste moestuin op het publieke domein
9 % kiest voor een mobiele moestuin
9 % kiest voor een groen gazonnetje
9 % wil een bloemenperkje
8 % wil een overdekte fietsenstalling
8 % houdt van een zwemvijver
5 % wil een speeltuintje
4 % wil een gewone fietsenstalling
4 % wil meer zitbanken

Kwamen ook nog aan bod: zandbak, bijenkorven, pingpongtafel, petanquebaan, caféterras,
water. Slechts 3 op de 200 kruisten autoparkeerplaats aan. De Stad Antwerpen zal dus een to-
taal ander parkeerbeleid moeten organiseren om plaats te maken voor een groene stad.

Top 10 voor herinrichting publiek domein

Op zaterdag 24 september organiseert UNIZO de 24ste editie van de Dag van de Klant. Onder het motto ‘Dag in Dag uit leven in je buurt’ focust
UNIZO op het belang van ondernemers voor de buurt, de wijk, de gemeente, de lokale gemeenschap…
Want wat zou uw buurt zijn zonder ondernemers? Een dode boel. En wat zouden ondernemers zijn zonder klanten? Zonder klanten, geen zaken.
Dat zetten we dit jaar met UNIZO extra in de kijker: de stuwende rol van de ondernemers in de buurt, en het bedankje van de ondernemers aan
hun klanten. Ondernemers en het grote publiek, die maken samen de Dag van de klant!

Rocks On Tour komt van 23
september t.e.m. 28 septem-
ber naar de Groenplaats in
Antwerpen.

Klimmen is voor
iedereen
Beginnen muurklimmen is
makkelijk. Je hebt niet veel
nodig. Voor het boulderklim-
men, zoals de Rocks on Tour
heb je zelfs niets nodig. Om
wat moeilijkere en hogere routes te klimmen,
heb je wel klimschoenen en een klimgordel no-
dig. Muurklimmen is ook geen gevaarlijke
sport: je bent immers altijd gezekerd of bij het
boulderklimmen ben je met je voeten zelden
hoger dan een meter boven de valmat.
Vanaf vrijdagavond 23 september tot en met
woensdag 28 september is de klimsite op de
Groenplaats dagelijks open voor iedereen voor
een klimsessie of een kliminitiatie.  Zowel kin-
deren als volwassenen kunnen er de klimsport
eens uitproberen, maar ook de geoefende klim-
mer kan op zijn niveau klimmen. Op zondag
staat er van 10 tot 11 u een speciale initiatie op
het programma voor personen met een beper-
king. Ook scholen zijn welkom van maandag 26
september tot en met woensdag 28 september.
Meer informatie en reservatie voor het school-
aanbod: info@bleau.be

Wedstrijd
De kwalificaties voor de wedstrijd Rocks@Ant-
werpen vinden plaats op vrijdagavond 23 sep-
tember vanaf 18u30 of zaterdag (van 11u tot 14u
of van 14u30 tot 17u30). De finale staat gepland
op zaterdagavond om 20u (voorprogramma

Pepsi Max Rocks On Tour
slackline-contest om 19u).
Voor Jongeren tot en met 15
jaar (geboortejaar tot en
met 1996) is er een aparte
jeugdwedstrijd op zondag
25 september van 11u tot
14u. Jongeren vanaf 16 jaar
nemen deel op vrijdag-
avond of zaterdag bij de
volwasssenen.
Ook Celine Cuypers (12 jaar)
uit onze wijk neemt op zon-

dag deel aan de wedstrijd. Zij is zowel in het
boulder- als in het lengteklimmen al enkele ja-
ren Belgisch kampioene en bekerwinnares in
haar klasse. In de zaal klimt ze vlotjes 7b, op de
rotsen na hard werk 7c+. Je kan haar dan ook
bezig zien op zondag tussen 11 en 14 uur. Wie
haar avonturen wil volgen, kan terecht op haar
blog: www.celinecuypers.be

Programma
Vrijdag 23 september 2011
Vanaf 18u vrij klimmen 
+ kwalificatie 1
Zaterdag 24 september 2011
11 u tot 14 u: kwalificatie 2
14u30 - 17u30: kwalificatie 3
17u30 tot 20 u: vrij klimmen
19 u: slackline-contest
20 u: finale
Zondag 25 september 2011
11u tot 14u: jeugdwedstrijd (< 16 jaar)
Vanaf 14u tot 22u: vrij klimmen
Maandag 26 tem 28 september
Vanaf 8u30: klimmen voor scholen
Vanaf 10 u tot 22 u: vrij klimmen
Alle info: www.rocksontour.be

Klimmen in Antwerpen
Sinds het verdwijnen van de Indoor op het Zuid,
kan je in de stad nauwelijks nog klimmen. In
Habbekrats is een kleine klimmuur en een mooi
avonturenparcours voor de beginnende klim-
mer. Op het gebied van klimmen zet België wel
zijn stempel op het internationale sportgebeu-
ren: vijf-voudig wereldkampioen
Muriel Sarkani, vice-wereldkampi-
oen en Europees bekerwinnaar Anak
Verhoeven, Loic Timmermans, …
Op zaterdag 1 oktober kan je in klim-
zaal Klimax in Breendonk een man-
che van de wereldbeker muurklim-
men volgen. Hier komen de beste
klimmers van de wereld hun acroba-
tenkunsten tonen. Klimax, met een
hoogte van 22 meter en 20 meter
overhang, is een van de meest spec-

taculaire klimzalen van Europa. De toegang
voor het publiek is gratis en er is heel wat ran-
dannimatie vanaf 10 u.
De finales beginnen om 17 u.
Klimzaal Klimax: www.klimax.be
C. Verschaevestraat 15, 2870 Puurs
www.worldcuppuurs.com

BOULDERKLIMMEN: NIET HOOG, MAAR WEL MOEILIJK

Op 5 woensdagavonden
tijdens de vakantie kwa-
men folkliefhebbers en
buurtbewoners bijeen op
de Sint-Andriesplaats om
er gezellig muziek te ma-
ken, te zingen, te dansen
en mekaar te ontmoeten.


