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“De huizenmarkt verandert constant. De prijzen zijn enorm
gestegen de afgelopen jaren. Ik schrik als makelaar zelf
nog geregeld van de prijzen. Buurten veranderen 
voortdurend en elke paar jaar blijkt een andere buurt 

ineens meer in trek. Vroeger wilden mensen in de stad blijven 
wonen, nu trekken ze weg uit de drukte. Als makelaars volgen 
wij dat allemaal nauw op.”
“Sinds corona wil iedereen een buitenruimte en meer plaats. 
Daarom zijn buurten buiten de stad heel populair geworden. 
Maar ook 2060 (noordelijk deel van de stad Antwerpen, red) is 
heel erg in trek. Daar is het allemaal nog een beetje betaalbaar 
gebleven en krijg je meer huis dan wat je voor dezelfde prijs op 
het Eilandje of het Zuid zou krijgen. Ik woon er zelf ook sinds 
kort en ik woon er heel graag.”
“Voordien woonde ik in het centrum. Maar 2060 is veel socialer 
en volkser. De mensen helpen je er direct. Ik was aan het 
verbouwen met een zwangere buik en heel vaak werd er 
spontaan gestopt om te vragen of ik hulp nodig had. Heel fijn.”

“De huizenprijzen zijn 
enorm gestegen. Ik schrik er 
als makelaar zelf soms van.”

Chloë Anthonis (31), makelaar

Elke weekdag plukken onze reporter en fotograaf een toevallige 
voorbijganger van straat voor een fijn gesprek. Want iedereen 
heeft een verhaal. En zeker in Antwerpen.

Allemaal Antwerpen
Beeld: Nattida-Jayne Kanyachalao

Tekst: Rebecca Van Remoortere

Maandag en donderdag is hij
vrij. Maar op àlle andere dagen
trotseert Wesley de koude om op
zo veel mogelijk Antwerpse mark-
ten zijn glibberige lekkernij aan te
prijzen. De klanten hebben een
tandenstoker in de aanslag en
pulken de slakjes los. “Ik kan er
echt van genieten om te zien hoe
het de mensen smaakt.” Wesley
kocht het kraam afgelopen zomer
van zijn ouders. Hoewel hij een
rijkelijk verleden heeft in de za-
kenwereld, bijna steeds met een
maritieme connectie. “Ma en pa
deden 12 jaar hetzelfde, maar het
kraam bestaat eigenlijk al 50 jaar.
Mijn ouders kochten het destijds
van iemand anders. Karakollen
verkopen, zit dus blijkbaar echt
wel in ons bloed”, lacht hij. “Dat
valt gewoon niet te ontkennen. Ik
doe het zéker niet om rijk van te
worden. Integendeel. Ik hoef
geen multimiljonair te zijn. ik doe
het omdat ik het graag doe en ik
het belangrijk vind om de traditie
verder te zetten. Als je écht goede
karakollen verkoopt, dan kan je er
best van leven.” 

En Wesley heeft goede karakol-
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len. “Hoe meer je naar het noor-
den gaat, hoe groter en hoe taai-
er. Ga je zuidelijker, dan zijn ze
veel kleiner en lekker zacht.”
Hoewel Wesley zijn karakollen
koopt in Bretagne, wil hij niet ho-
ren dat karakollen niet Antwerps
zouden zijn omdat de zijne toe-
vallig uit Frankrijk komen. “Het
vlees van echt Antwerps stoof-
vlees kan ook van een Franse boer
komen hé. Het gaat om de ont-
staansgeschiedenis. Karakollen
zijn een écht Antwerpse lekkernij
en vinden hun oorsprong op de
vele kermissen die hier destijds
werden gehouden. Zodat de men-
sen zich steevast aan het warme
potje konden warmen.”

Geheim ingrediënt
Wesley is uiteraard niet de enige

in Antwerpen die deze slakjes ver-
koopt. “We hebben hier in Ant-
werpen uiteraard visboeren – of

“Karakollen 
zijn échte 
Antwerpse 
lekkernij”

Wesley houdt van glibberig marktproduct

Een klein schelpje aftrekken van 
een glibberig kronkeltje. Het 
klinkt niet echt smakelijk, maar 
onze Antwerpse ‘karakollen’ vor-
men een échte lekkernij. En dat 
tot ver over de oceaan. Wesley 
Vanlingen (41) doet met zijn lek-
kernij zo veel mogelijk markten 
aan. Net zoals zijn ouders dat 
deden. “De naam karakollen is 
nog afkomstig van de periode van 
de Spaanse bezetting: caracoles 
de Mer.” 

De zeevruchten staan klaar om verorberd te worden. 

Obaia stond gepland tijdens de
paasvakantie en zou plaatsvinden
in de Koningin Elisabethzaal. Bij
de voorstelling van de musical af-
gelopen zomer werd de mooie
boodschap van Obaia benadrukt.
“We willen de natuur eren”, klonk
Anja Stas overtuigd. “In de voor-
bije coronaperiode hebben we sa-
men ontdekt hoe belangrijk die
voor ons welzijn is. We willen de

Zoo schrapt voor paasvakantie geplande musical ‘Obaia’
mensen opnieuw verliefd laten
worden op de schoonheid van
Moeder Aarde.” 

“Uitstel geen optie”
“De boodschap blijft overeind”,

reageert Ilse Segers. “We zouden
die ook heel graag brengen, maar
met pijn in het hart zijn we nu alle
betrokken aan het informeren dat
het sprookje niet doorgaat. Ac-
teurs, dansers, zangers,... maar
ook de fotografen, drukkers en an-
dere medewerkers. Er is te veel on-
duidelijkheid. Kan zo een produc-
tie in de paasvakantie doorgaan?
Wat mag en wat niet? En willen
mensen tegen dan tickets kopen?”

Nochtans schermt de organisatie
met veiligheidsmaatregelen om u
tegen te zeggen. “De ventilatie is

enorm. Er wordt heel erg ingezet
op de gezondheid van de mensen,
maar als bezoekers zich niet goed
voelen bij de idee om naar een
grote zaal te gaan, zullen ze voor-
lopig ook geen tickets kopen.”

“Uitstellen was geen optie. Dat is
agendagewijs heel erg moeilijk.
Voor de acteurs en de medewer-
kers, maar evengoed voor het vast-
leggen van de zaal. Het gaat om
een grote productie die verschei-
dene dagen na elkaar gespeeld
wordt, dat is niet makkelijk. Uit-
eindelijk kwamen we qua timing
uit in 2024 en dat stuitte op een
njet bij de directie. Dat is veel te
ver vooruit om nu al vast te leggen
en dus is finaal beslist om de stek-
ker eruit te trekken. Tot onze grote
spijt.” De verkoop wordt stilgelegd

en de tickets terugbetaald. 
Ook voor de cast en crew is het

een koude douche. Regisseur Luc
Stevens is er het hart van in. “We
zijn allemaal zwaar aangedaan. Ik
heb alle acteurs verwittigd. Er
werd echt gehuild. Dat is niet al-
leen een job en inkomsten die
voor ons wegvallen, ook onze
passie en onze moraal worden
zwaar aangetast”, weet Stevens.
“Natuurlijk begrijpen we de be-
slissing van de Zoo. Dit soort pro-
ductie vraagt een enorme investe-
ring en de situatie is op dit mo-
ment erg onzeker. Dus geen
verwijten, wel veel spijt. Vooral
ook omdat we met zulk fijn team
aan de slag waren.”

Drie jaar werk de vuilnisbak in?
“Helaas. Al blijf ik hopen dat het er

misschien ooit wel eens van komt.
Alles ligt klaar. Scenario, muziek,
zelfs de stemopnames zijn ge-
beurd. Het is echt jammer om dat
verloren te laten gaan, maar voor-
lopig zit het er dus niet in.”

Weg verbinding
“Wat ik zo jammer vind aan heel

die crisis, is dat hetgene waar ik al
jaren voor sta, de verbinding en
de warmte tussen de mensen, nu
helemaal zoek is”, zucht Stevens.
Hopelijk komt er snel beterschap,
anders zullen we met velen een
andere job moeten gaan zoeken.
Laten we hopen dat Kerstmagie,
dat in december gepland staat in
tien kastelen, wél kan doorgaan,
want ook daar is heel hard aan
gewerkt.” (bl)
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In juli kondigde de Antwerpse 
Zoo met veel trots aan dat er 
opnieuw een musical in de maak 
was. Na het succes van Zoo of 
Life, hoopte de Zoo te scoren met 
Obaia. Maar nu wordt de 
voorstelling integraal geschrapt. 
“Te veel onduidelijkheid”, aldus 
woordvoerster Ilse Segers. 
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marktkramers - die naast andere
producten ook karakollekes ver-
kopen.” Wesley daarentegen blijft
bij zijn core-product. Hij verkoopt
dus geen kibbeling of andere vis-
bereidingen aan zijn kraam ‘Kara-
kol d’Anvers.’ “Elke dag worden
mijn slakken vers bereid. Dus als
ik op de markt kom, dan haal ik
bij de groenteboer eerst mijn sel-
der en mijn ajuintjes. En dan be-
gin ik te snijden.” Om zich te on-

komende maanden ook zoveel
mogelijk feestmarkten meepik-
ken.”

Wulken
Eén misverstand moet wel de

wereld worden uitgeholpen. Wes-
ley verkoopt eigenlijk wulken.
“De naam ‘karakollen’ komt van
de Spaanse bezetting: ‘caracoles
de Mer’. En de andere alternatie-
ve benaming ‘escargots’ is dan
weer afkomstig van de bezetting
door Napoleon.”

“Er komen soms Nederlanders
op de Vogeltjesmarkt die voor 80
euro komen kopen. Op de markt
in Merksem is er een ouder
vrouwtje dat helemaal uit de Ar-
dennen komt om voor 50 euro op
te halen. Ze telefoneert altijd
eerst op voorhand.” En dan heb-
ben we het nog niet gehad over de
toeristen van over de oceaan: op
de Vogeltjesmarkt komen heel
veel buitenlandse klanten van Ja-
pan tot Amerika. “Nergens ken-
nen ze het. Want bijvoorbeeld in
het binnenland van De Verenigde
Staten komen ze niet in aanraking
met de zee. Die mensen eten dan
ook heel weinig vis. Daarom dat
ik ook een pancarte aan mijn
kraam heb staan voor Amerika-
nen ‘Just try it, you will like it.’” 

Prijzen
Nog iets wat Wesleys karakollen

zo speciaal maakt. De laatste 20
jaar is de prijs nog nooit veran-
derd, hoewel de inkoopprijzen
pijlsnel omhoog gaan. Wesley
gaat dat oplossen door binnen-
kort één karakol minder te geven
voor dezelfde prijs. “Maar Mijn
prijzen aanpassen. Nooit.”

SASKIA CASTELYNS

derscheiden, voegt hij er een ge-
heim ingrediënt aan toe dat hij
uiteraard niet prijsgeeft. “Het re-
cept is nog van mijn moeder. Zij
voegde kruiden toe die niet in de
gewone handel te koop zijn.” Nog
iets van Wesleys moeder: de soep
die ontstaat als je de karakollen
kookt. Zij begon met de verkoop
ervan zonder karakollen. “Ook
die verkoop ik onder de naam ‘De
Karakollensoep van ons moeder’.”
Moeder Vanlingen riep de soep in
het leven omdat ze destijds veel
klanten kreeg waarvan de man de
karakollen at en de vriendin het
soepje met de groentjes kreeg. Ze
ontdekte dat er veel vraag was
naar de soep. En nog een opval-
lend iets: “Ik verkoop plastic pot-
jes, maar de vaste klanten bren-
gen steevast hun eigen bokalen
mee.” 

Uiteraard kent iedereen in het
land karakollen, maar toch: “Als
ik een markt doe buiten Antwer-
pen, de stadsring over, dan gaat
dat nog net. Maar 10 kilometer
verder is het al ‘noppes’. Ze ken-
nen het product wel een beetje,
maar niet om te zeggen ‘wauw’.” 

Daarom is Wesley aan een échte
revival begonnen. Hij staat op de
Dageraadplaats in Antwerpen, op
de Vogeltjesmarkt, op de markt in
Merksem en Schoten en vanaf ja-
nuari ook ’s zaterdags op de ‘exo-
tische markt’ op het Antwerpse
Theaterplein. Maar hij heeft ook
een plek op de markt in Mechelen
en mikt zelfs op een plaatsje in
Leuven. “Ik wil iedereen naar
Antwerpen lokken om van mijn
karakollen te genieten, maar ik
ben nog een parcours aan het uit-
stippelen, waaronder misschien
in de toekomst een plekje op Lin-
keroever. En voor de rest ga ik de

Wesley Vanlingen. 
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Met dit karretje schuimt Wesley heel wat markten af.

Voor veel jongeren is de luifel op
het Theaterplein de ideale plek 
om af te spreken, te drinken en te 
feesten. De aantrekkingskracht is 
alleen maar toegenomen tijdens 
de coronamaatregelen toen de 
cafés gesloten waren. Een en an-
der zorgt niet alleen voor geluids-
overlast en zwerfvuil, maar ook 
voor geurhinder door wildplas-
sers. Om dat laatste fenomeen te-
rug te dringen, zal er in het voor-
jaar van 2022 een zelfreinigend 
urinoir worden geplaatst aan de 
zijde van de Meistraat. 

“In de omgeving van het Thea-
terplein zijn verscheidene publie-
ke of voor het publiek toeganke-
lijke toiletten”, zegt Johan Ver-
mant, woordvoerder van 
Antwerps burgemeester Bart De 
Wever (N-VA). “Deze nieuwe, 
zelfreinigende urinoirs komen er 
echter om de overlastproblema-
tiek van het wildplassen tegen te 
gaan. Ze maken onderdeel uit 
van de maatregelen om de leef-
baarheid in de buurt te verbete-
ren.”

De urinoirs bieden dan wel een 
oplossing voor mannen, maar 
wat met vrouwen die dringend 
naar het toilet moeten? “De over-
grote meerderheid bij de wild-
plassers zijn nu eenmaal man-
nen”, zegt Vermant. “Maar de 
komst van deze urinoirs sluit he-
lemaal niet uit dat er in de toe-
komst ook voorzieningen voor 
vrouwen kunnen komen. We zul-
len dit alles samen met de be-
voegde schepenen opvolgen.”

Het Antwerpse stadsbestuur 
nam eerder al maatregelen om 
de overlast in te dammen. Zo is 
er een skateverbod op het Thea-
terplein tussen 22u en 8u.  (svw)

Op het Theaterplein komt in het 
voorjaar van 2022 een zelfreini-
gend urinoir dat er het wildplas-
sen moet tegengaan. De buurt 
klaagt al een tijdje over overlast 
door jongeren die ’s avonds op 
het overdekte plein rondhangen 
en feesten.

Theaterplein
Zelfreinigend 
urinoir moet  
wildplassen 
terugdringen
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Niet Antwerps schepen van Fi-
nanciën Koen Kennis (N-VA),
maar burgemeester Bart De We-
ver (N-VA) stelde de Antwerpse
begroting voor op de raadscom-
missie maandagavond. 

Het is redelijk uniek in de recen-
te geschiedenis dat de bevoegde
schepen zich moet laten vervan-
gen tijdens de bespreking van de
stadsfinanciën. 

Pijnlijke val
Kennis kwam eind vorige week

zwaar ten val met de fiets op het
Mediaplein. Hij liep daarbij een
neusbreuk op, en een barst aan de
oogkas. Kennis is onvoldoende

Burgemeester vervangt 
schepen op raadscommissie
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De feiten speelden zich zondag-
middag rond 15u af. Twee meisjes
van 12 jaar waren in park De Mik
aan het wandelen, toen ze plots
gevolgd werden door een jonge-
man op een fiets. Hij probeerde
hen tegen te houden, maar de
meisjes sloegen op de vlucht. Niet
ver van de parking van de kinder-
boerderij kon de verdachte hen
inhalen. Hij greep een van de
meisjes vast en betastte haar.

Het meisje kon zich losrukken en
sloeg op de vlucht. Even later trof

een wandelaar het slachtoffer sa-
men met haar vriendin aan. Die
verwittigde de lokale politie van
Brasschaat, die ter plaatse kwam

BRASSCHAAT 

en tevergeefs nazicht deed in de
omgeving. 

Brechtsebaan
Volgens ATV werd het meisje vol-

ledig in shock overgebracht naar
het ziekenhuis, waar ze de nacht
doorbracht. Haar kledij werd
meegenomen voor DNA- en spo-
renonderzoek. Het parket is een
onderzoek gestart. 

De vader van het slachtoffer
plaatste een opsporingsbericht op
Facebook met een beschrijving
van de verdachte. 

Een getuige zou de vermoedelij-
ke dader hebben zien fietsen op
de Brechtsebaan richting Sint-
Job-in-’t-Goor, maar voorlopig is
er van hem nog geen spoor. 
(jtp)

12-jarig meisje aangerand in park De Mik
Een 12-jarig meisje is zondag 
aangerand door een fietser in 
park De Mik in Brasschaat. Een 
wandelaar trof het slachtoffer 
samen met haar vriendin in shock 
aan en verwittigde de politie.

Het incident speelde zich af in 
park De Mik (archiefbeeld). 
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hersteld om zelf
de begroting te
verdedigen.

De bespreking
van de begro-
ting van de stad
in november is
voor een sche-
pen van Finan-
ciën het belang-
rijkste debat

van het politieke jaar. Deze week
verdedigen de burgemeester en
de schepenen de besteding van de
middelen in de begrotingscom-
missies. De stemming over de be-
groting is dan volgende week in
de gemeenteraad. (svw)

Koen Kennis 
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