
Déjeuner sur l’herbe: met Wannes in het stadspark

Op zondag 26 april blazen we nieuw leven in ons stadspark. Die dag nemen we
even het burgemeesterschap van ons geliefd stadspark over van de heer P.
Janssens voor een ‘kleine’ stadspicknick. Rebels? Nee, hoor. Een statement?
Mja, toch wel. En ‘klein’? Nu ja… u leest het hieronder:

Voorgeschiedenis: buurtvereniging Klein Antwerpen broedde al sinds lang op
een plek en een tijdstip om ‘haar’ held, wijlen Wannes Van de Velde, een
fatsoenlijk eerbetoon te geven. De keuze viel op 26 april, drie dagen voor
zijn verjaardag. De mensen van Kom op tegen Kanker sprongen mee op de kar
(Wannes overleed 10 november jl. aan leukemie) en maakt er prompt haar grote
Antwerpse actiedag van. Ook andere wijkverenigingen op linker- en
rechteroever besloten mee de handen in elkaar te slaan. En wij, als niet
onafhankelijke, betrokken Antwerpenaren met een politieke achtergrond, ook.
Want naast het eerbetoon en de inzameling is er een derde ‘verenigend’
element, nl. de locatie zelf: het stadspark.

Het stadspark ligt er wat verloederd bij en is zeker aan een lenteschoonmaak
toe. En ja, van ons mag het heraangelegd worden. Maar nee, niet alle
monumenten moeten tegen de grond. Dat zou geen enkele Antwerpenaar pikken.
Heraanleg, modernisering, restauratie, opknapbeurt, renovatie,… hoe het ook
mag heten, wij zien binnenkort gráág de plannen die ons stadsbestuur voorlegt
aan zijn bevolking. Na het collegebesluit van november 2008 dat zegt dat het
park aangepast moet worden aan de ‘hedendaagse actieve parkbehoeften’ en na
de internetenquête van januari jl wachten wij met ongeduld en vertrouwen op
de ideeën. Maar terwijl we wachten… let’s have a picknick!

Voor ons telt: een park lééft en mag zelf geen monument worden. Daarom is dit
evenement meer dan welkom om te tonen dat ons stadspark leeft. Daarom
verwelkomen we op zondag 26 april graag alle kinderen, ouders, muzikanten,
schilders, tekenaars en andere artiesten voor een creatieve namiddag. Niet om
een welles-nietes debat te gaan voeren, nee. Wel om iedereen die komt,
creatief te laten meedenken, meetekenen en meekleuren over hoe de frisse
toekomst van ons pareltje van de Belle Epoque er voor de rest van deze époque
mag uitzien.



Daarom deze creatieve picknick. Al moeten we toegeven dat ‘picknick’
misschien niet helemaal meer de lading dekt. Wie op 26 april gewoon wil komen
genieten van zijn park, zijn broodje of drankje, die is meer dan welkom. Wie
meer wil, zal zijn gading ook wel vinden. Want dit is wat er allemaal zal
plaatsvinden aan ‘randanimatie’:

- Voormiddag: start van een wandelzoektocht in Antwerpen. De vragen zullen
verband houden met Wannes Van de Velde, die in Klein-Antwerpen woonde.
Eindpunt van de zoektocht in de Breughelstraat (Elcker-Ik Centrum).

- 12.30 u – 14.00 u: inhuldiging van de bronzen buste van Wannes.Van de
Velde, wandeling, in stoet, naar het stadspark onder begeleiding van de reus
Wannes van Klein Antwerpen, reuzin Germaine van Ganzeveer en hun reuzenhond
Scharminkel. De optocht komt rond half twee uur in het stadspark aan. Daar
vindt een groots verlovingsfeest voor Anneke Mossel en Langoustian, twee
reuzen van het Genootschap van Anneke Mossel op linkeroever.

- 14.00 u – 18.00 u: picknick + groot verbroederingsfeest/familiefeest Breng
een picknicklaken en picknickmand zelf mee.

Met:

• Teken je ideale park: tekenwedstrijd, gedichtenschrijven muziek componeren
over jou ideaal nieuw stadspark, voor jong & oud.

• Groot podium voor volksmuziek in de sfeer van Wannes (met vele surprise
guests)
• Eetkraampjes met speciale gerechten van alle gemeenschappen in Antwerpen.

• De grootste paellapan van Europa, wafelenbak, Japanse thee
• Doop van de reus "De Neus" van St.-Andries onder het alziend oog van Zotte
Rik.
• Een kunstveiling ten voordele van Kom op tegen Kanker. Eén van de
belangrijkste kunstwerken zal de polyesterbuste van Wannes zijn die om 13 uur
vervangen werd door de bronzen versie.

Het is de bedoeling zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor Kom op tegen
Kanker. Meer info en inschrijvingen via de site
http://www.tandemtegenkanker.be/tandems/met-wannes-het-stadspark.

Link naar Facebook: http://www.facebook.com/
profile.php?id=805363941&ref=profile#/group.php?gid=66409345409&ref=ts

http://www.tandemtegenkanker.be/tandems/met-wannes-het-stadspark
http://www.facebook.com/profile.php?id=805363941&ref=profile#/group.php?gid=66409345409&ref=ts
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Meer info :

Nico Volckeryck 0496/25.97.45

Flip Deckers :0479/24.47.39

Nico Volckeryck
Kammenstraat 80
2000 Antwerpen
0496259745
tel 03 232 31 72
fax 3270408135

http://www.unizo-antwerpen-stad.be

http://www.unizo-antwerpen-stad.be/

