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Onze leden waren erbij …
Wij hebben sinds november 2017 van zoveel
ontmoetingen, ontdekkingen en leuke ogenblikken mogen
genieten … en er staan nog vele andere ervaringen op het
programma!
Bedankt aan al de leden van Momentum Antwerpen voor
het aangenaam gezelschap!
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Uitstap
Oesterij in Yerseke

Persoverzicht,
met Guy Janssens

Graag willen zij onze passie met u delen door een bezoek
op hun historische terrein aan de Havendijk in Yerseke.
Bij de Oesterij kunt u een kijkje nemen hoe het er in die
sector aan toegaat waarbij u natuurlijk ook kunt genieten
van verse Zeeuwse delicatessen in hun proeverij.

Hongerig naar nieuws? Media-expert Guy Janssens volgt
de gebeurtenissen in de wereld voor u op de voet en reikt
maandelijks nieuwe perspectieven aan.
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Conferentie
de Schilders van de Barok

Merkwaardigheden
Bezoek aan een
synagoge

Historisch
COCO CHANEL

Rubens, Van Dijck en Jordaens. In welke tijd leefden ze.
Hoe organiseerden ze hun atelier en hun leven.
Welke interesses hadden ze buiten de schilderkunst? Wat
zijn hun belangrijkste werken?

Momentum heeft de gelegenheid
om deze belangrijke Synagoge in
Antwerpen te bezoeken met een
gids die ons wegwijs zal maken
binnen het gebouw. U mag zich
verwachten aan een uitzonderlijk
en interessant bezoek.

Herman Plasmans heeft zich
verdiept in het leven van Coco
Chanel en zal ons graag de
geheimen uit haar leven met
ons delen.

VERANTW. UITGEVER
Axel Lannoy - Second Youth bvba
Lange Lozanastraat 142
2018 Antwerpen
BTW: BE 0650.608.989

REDACTIE
Peggy Huygelen
Guy Janssens
Liselot Jonckhere

ADVERTENTIES
antwerpen@momentum-belgium.be
GRAFISCHE VORM
Bénédicte Heurion

BEELDEN / FOTOS
Beatrijs Buelens
Louise Mertens
Dominique Provost
Carla Janssen-Hofelt

EDITO
Have fun together !
Best moments 7003
Inhoud en Colofoon 7004

Of de kunst om onder vrienden, en nieuwe vrienden, van het leven te
genieten. Of de kunst om te ontdekken, te leren, te reizen, te delen,
te ontmoeten en vooral … samen plezier te hebben.

Edito 7005

Met deze opzet is Momentum in de zomer van 2016 in Brussel gestart.

Welkomstwoord
Caroline Bastiaens 7007

Momentum in Antwerpen zou komen. Dit werd in november 2017 een

Agenda 7010

Wij zijn nu een half jaar verder en onze leden hebben al kunnen

Waarom lid worden 7013

persoverzicht, geleide bezoeken aan musea en tentoonstellingen,

Momentum Golf Tour 7015

Gevolg gevend aan het succes aldaar, was het logisch dat er ook een
werkelijkheid.

genieten van een ruim aantal groepsactiviteiten zoals het maandelijks
bedrijfsbezoeken, ontdekkingswandelingen, leuke restaurants … en nog
vele merkwaardigheden.

DIVA 7016

En wij gaan verder. De middelste bladzijden van dit magazine geven u

De kroniek van
Guy Janssens 7018

U ziet de geweldige diversiteit zoals cultuur, natuur, luchtvaart, sport,

een overzicht van ons programma tussen Pasen en de Zomervakantie.
onverwachte industrie en nog veel meer.
Dus een spetterend en uitnodigend programma ! Waarom zou u nog
wachten om ons te vervoegen? Momentum is veel meer dan een selectie
van activiteiten … deel uitmaken van onze club is deel uitmaken van
een steeds grote wordende groep vrienden.
Wij zijn ongeduldig om ons samen met jullie te amuseren en zien jullie
graag verschijnen op deze leuke belevenissen.

Het team

Axel, Beatrijs & Freddy

Proficiat !
Welkomstwoord van Caroline Bastiaens,
Schepen voor Cultuur van de Stad Antwerpen.

Het eerste magazine van Momentum Antwerpen is van de persen gerold.
Een fantastisch initiatief dat u zal informeren over tal van activiteiten
die u samen met vrienden kan beleven.
In Antwerpen bent u alvast aan het juiste adres. Want Antwerpen dat is dé culturele hoofdstad
van Vlaanderen. Dé stad ook van de barok. Dat zullen we eens te meer in de verf zetten tijdens het
Barokfestival waarin we Rubens en zijn grote nalatenschap herdenken. We stoomden daarvoor een
programma klaar dat even verscheiden, exuberant en uitnodigend is als de schilderijen van Rubens.

M

omenteel staan het portiek en het tuinpaviljoen
van het Rubenshuis in de stijgers. Het zijn
de twee enige originele overblijfselen van de
woning van Rubens die zeldzame sporen bevatten van de
meester als architect. Na 400 jaar waren ze dringend aan
restauratie en renovatie toe. Tijdens het Barokfestival
worden ze één van de eyecatchers. Bezoekers krijgen
namelijk de kans om ter plekke de restauratie live te
volgen. Er komen rondleidingen, lezingen, werfbezoeken
en digitale toepassingen die de bezoeker niet alleen
dichter brengt bij het vakmanschap van de conservatorsrestaurateurs, maar vooral dichter bij de briljante
architect die Rubens was. Ook het Rubenshuis zelf
blijft uiteraard het (her)ontdekken waard. Dat zal
verrijkt worden met een aantal meesterwerken uit de
kunstgeschiedenis die het verhaal over
het leven en het werk van Rubens
zullen versterken.
Er komen ook prachtige
tentoonstellingen in onze
musea. Het MAS toont de
werken van Michaelina,
een vrouwelijke tijdgenote van Rubens : de
leading lady van de
barok. Onze internationale topper Luc
Tuymans cureert de
tentoons telling
Bloedrood in
het MUHKA en
foodfotograaf
Tony Le Duc
treedt in het
Snijders &
Rockoxhuis
in dialoog met

de tafeltaferelen van Frans Snijders. Ook in het
Middelheim, Museum Plantin Moretus, Mayer Van
den Bergh en het Fotomuseum zijn er fantastische
tentoonstellingen.
En Antwerpenaar Jan Fabre
maakte enkele nieuwe werken
voor Amuz, waar trouwens
ook concerten zullen gegeven
worden onder de noemer
1618, Before and Beyond.
Want ja, er zit ook muziek
in ons barokfestival. Het
nieuwe barokorgel in de
Sint-Norbertuskerk wordt
ingespeeld, er is een traditioneel kerstconcert van de
Antwerp Symphonie Orchestra in de Sint-Carolus
Borromeuskerk, Museum Vleeshuis is te gast in het
Snijders&Rockoxhuis met een muziekkamer over de
familie Duarte, tijdgenoten en achterburen van Rubens.
En het begijnhof brengt muziek die Rubens zelf nog gekend
en gehoord heeft. Daarnaast is er ook een ruim aanbod
van theater- en dansvoorstellingen, wandelingen langs
onze Monumentale Kerken en uiteraard is er ook feest.
We zullen met ons Barokfestival duidelijk maken dat
Antwerpen dé barokstad bij uitstek is en dat de barok
niet alleen prominent aanwezig is in onze gebouwen en
in de schilderijen van Rubens en Van Dijck, maar ook
vervlochten zit in het DNA van de Antwerpenaar die gul
is en vrijgevig, uitbundig en ondernemend en allesbehalve
bescheiden.
Ik zeg u nu al, in alle bescheidenheid, 2018 wordt een
topjaar !
Ik hoop u dan ook massaal te mogen verwelkomen op een
van onze vele activiteiten.
Tot dan !
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Gezellige momenten
delen we graag met vrienden...
Uw vrienden zijn van harte welkom bij Momentum !
Als u hen lid maakt, ontvangt u GRATIS een zomerse
Magnum Italiaanse rosé wijn.
Daarenboven genieten uw vrienden van een bijzonder
welkomstgeschenk.
Het is heel eenvoudig om te kunnen genieten van dit
uitzonderlijk aanbod !
Uw vrienden schrijven zich in via de website van Momentum door
de klikken op het blauwe kadertje « lid worden ».
Dit kadertje vindt u terug rechts bovenaan de welkomstpagina
op de website. U vult als promotionele code het woord MOMAG in.
Tevens vullen uw vrienden uw naam en e-mailadres in.
Lukt het niet, bel me dan even op : 0477 18 00 68
Wij overhandigen u graag de mooie magnum ﬂes bij een
eerstvolgende activiteit waarop u aanwezig zal zijn.
Zo kan samen genieten van een gezellig moment met uw vrienden.

De Montepulciana «LUI» is de
belangrijkste wijn van de
Azienda Terraviva in Teramo in de
provincie van Abruzzo.
Deze wijn komt voort uit heel oude
wijnranken van Pietro en Martino,
de wijnboeren van het huis Terraviva;
dit wijnhuis produceert enkel artisanale
wijnen met het grootste respect voor
traditie en natuur.
8
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AGENDA

!

Hier hebt u een overzicht van onze activiteiten tussen Pasen en november. Wij voegen
regelmatig nieuwe activiteiten op onze website toe. WIJ RADEN U DUS STERK AAN
REGELMATIG ONZE ONLINE AGENDA TE RAADPLEGEN.
Alle informatie en inschrijvingen op: www.clubmomentum.be

APRIL

05 april 2018

06 april 2018

GASTVRIJ ONTVANGEN
EN TAFELETIQUETTE
workshop tijdens de lunch

DAGUITSTAP
NAAR OOSTENDE

13 april 2018
CONCERT GERESTAUREERDE
SCHYVENORGEL IN DE
KATHEDRAAL

10 april 2018

12 april 2018

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

FLORALIEN KASTEEL
VAN GROOT-BIJGAARDEN

16 april 2018

17 april 2018

18 april 2018

ONTDEK ANTWERPEN:
CENTRAAL STATION
ANTWERPEN

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

DE BEROEMDE
BLAUWE TAPIJT
VAN HET HALLERBOS

20 april 2018

20 april 2018

24 april 2018

26 april 2018

BEZOEK
KAZERNE DOSSIN

BROUWERIJ
HET ANKER

ROZENKWEKERIJ
WIMCECO-BOECHOUT EN
MOLENBEEKVALLEI-VREMDE

OESTERIJ IN YERSEKE

04 mei 2018

08 mei 2018

09 mei 2018

15 mei 2018

CITY GOLF IN LIER

PERSOVERZICHT
+ lunch brasserie
« De Merode »

VERNIEUWD ROCKOXHUIS

ONTDEK DE ANTWERPSE
LUCHTHAVEN

MEI

17 mei 2018

18 mei 2018

22 mei 2018

24 mei 2018

NELLO EN PATRASCHE
WANDELING

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

WAS DE BRAND
IN DE INNOVATION
EEN AANSLAG?

ONBEKEND IS ONBEMIND ...
voor wij het barokjaar induiken
JUNI

31 mei 2018

01 juni 2018

ADAMO IN CONCERT :
PRES DE TOI

HET KASTEEL
VAN DE FAMILIE D’URSEL

ALS DE STAMINEES OVER
BRUSSEL VERTELLEN…
Bierwandeling

HOE LEUK IS HET OM
PROEFKONIJN TE ZIJN?

05 juni 2018

07 juni 2018

09 juni 2018

12 juni 2018

BEZOEK AAN DE
ANTWERPSE RUIEN
Bijzondere en veilige belevenis

BEZOEK AAN FORT II
VAN WOMMELGEM

GOLFINITIATIE

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

14 juni 2018

19 juni 2018

21 juni 2018

27 juni 2018

BEZOEK AAN ISOTOPOLIS
EN EURIDICE
SCK*CEN TE MOL
JULI

ARBORETUM EN
BEIENTEELTMUSEUM
KALMTHOUT

DE SCHILDERS VAN
DE BAROK…
Een betere kijk op hun leven

STADSWANDELING :
HIP EN GEZELLIG

12 juli 2018

05 juli 2018

10 juli 2018

12 juli 2018

STADSWANDELING :
OSSENMARKT
EN BEGIJNHOF

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

STADSWANDELING
VOOR LEKKERBEKKEN
(eventueel met de kleinkinderen)

26 mei 2018

EXPO PAUL KOOIKER
IN HET FOTOMUSEUM
Deel van Antwerp Baroque 2018

29 mei 2018

21 augustus 2018

26 augustus 2018

28 augustus 2018

30 augustus 2018

BEZOEK AAN EEN
SYNAGOGE

BEZOEK
POORTERSWONING

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

CULTUURMARKT
VAN VLAANDEREN

3 september 2018

3 september 2018

5 september 2018

11 september 2018

COCO CHANEL

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

VERBORGEN PAREL
VAN DE ART NOUVEAU

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

25 september 2018

28 september 2018

28 september 2018

9 octobre 2018

HAVENHUIS ANTWERPEN

STADSWANDELING
DOOR LIER

GOLFINITIATIE

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

MEI

23 octobre 2018
LEVEN IN DE
VERANDERENDE
SAMENLEVING

23 octobre 2018

13 november 2018

23 november 2018

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

PERSOVERZICHT
+ lunch Brasserie
« De Merode »

PERSIOENWETGEVING
THEORIE EN PRAKTIJK

Als lid van Momentum Antwerpen
mag u eveneens deelnemen aan de activiteiten
van Momentum Brussel (franstalig)
Inschrijven via de website
www.clubmomentum.be
Bijkomende info bij beatrijs@momentum-belgium.be
of per telefoon 0477/180 068

Waarom
lid
worden ?

125 groepsactiviteiten in zo veel verschillende domeinen
als conferenties, kunst, shows, sport, gastronomie,
uitstappen, reizen en merkwaardigheden.
Een twintigtal van deze activiteiten zijn overigens
gratis voor de leden.
Dit geweldige programma wordt u aangeboden tegen
een jaarlijkse bijdrage van € 95 per persoon en € 150
per koppel. Daarenboven zijn al onze activiteiten in
groep. Wij kunnen dus meestal genieten van kortingen.
Elke activiteit is volledig voorbereid en georganiseerd door
ons voor u, en vindt plaats in het gezelschap en onder de
coördinatie van een lid van ons professioneel team.
U moet dus voor niets zorgen!
Wij nodigen u uit om onze website te bezoeken
www.clubmomentum.be
U zal er alle informatie over onze club vinden, alsook
een overzicht van ons programma. De site is echt
gebruiksvriendelijk en praktisch. Met enkele clicks kan u
lid worden en voor onze activiteiten inschrijven.
Wij zien u graag deelnemen!

Indien u aan een activiteit wil deelnemen
alvorens lid te worden, geen probleem,
u bent welkom.
Bel Beatrijs op 0477.180.068
of contacteer ze per mail
beatrijs@momentum-belgium.be
voor de gekozen activiteit.
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NEW YARIS
FEEL TH E HYB RI D EN ERGY

VERKRIJGBAAR
IN HYBRIDE

NIEUWE 1.5
BENZINEMOTOR

• De enige Hybride in zijn categorie
• Geen stopcontact nodig, de
wagen laadt zichzelf op tijdens
het rijden
• Vlotte en stille rijervaring

• Krachtig, soepel en dynamisch
• Laag verbruik en minder
CO-uitstoot
• Beantwoordt al aan de nieuwe
Europese normen

STANDAARD MET TOYOTA
SAFETY SENSE(1)
• Zeer complete en unieke
veiligheidsuitrusting voor
een stadswagen
• Pre-Collision System
• Lane Departure Alert en nog
veel meer…

MULTIMEDIA- EN
NAVIGATIESYSTEEM*
• Bluetooth®-verbinding
• Navigatiesysteem met 3 jaar
mapupdates (2)
• DAB-radio, online diensten
(Coyote®,…)
*Verkrijgbaar naargelang de versies

KOM DE YARIS TESTEN EN ONTVANG EEN GESCHENK BIJ AFGIFTE VAN DEZE ADVERTENTIE

Toyota Celis

Sint-Bernardsesteenweg 733-735 – 2660 Hoboken
Tel: 03 825 30 31
3,3-5,0 L / 100 KM |

75-112 G / KM (volgens de NEDC-normen) | www.toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be
(3)

Afgebeeld voertuig met opties. (1) Toyota Safety Sense is standaard beschikbaar op de Yaris en bevat PCS, LDA en AHB vanaf de Pure-versie en RSA
vanaf de Comfort-versie. (2) Vereist een compatibele mobiele telefoon met Blutetooth® MAP-profiel, een gegevensabonnement en tethering, evenas
een inschrijving in het portaal ‘Mijn Toyota Ruimte’ op www.toyota.be. (3) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km)
verlengd met 2 jaar (tot max. 150.000 km) door Toyota Belgium N.V. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certifcaat, geleverd
door uw erkend Toyota Verkooppunt. Vanaf het 5e jaar kan via een test van de hybride batterij ter gelegenheid van een onderhoud in het erkende
Toyota herstellersnetwerk in België of in Luxemburg, de dekking op deze batterij telkens verlengd worden met 1 jaar (max. 15.000 km/jaar) tot het
voertuig 10 jaar oud wordt. Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be - toyota.lu of bij uw erkend Toyota
Verkooppunt in België of in Luxemburg.

Golf Tour
AGS

u

woensdag 16 mei

RINKVEN

u

donderdag 24 mei

TERNESSE u

donderdag 31 mei

3 EYCKEN

donderdag 7 juni

u

CLEYDAEL u

dinsdag 26 juni

Als u lid wordt van Momentum zullen wij u graag uitnodigen
voor één van onze volgende golfwedstrijden

+32 (0) 477 180 068
www.clubmomentum.be - beatrijs@momentum-belgium.be
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Het nieuwe diamantmuseum met een hart voor zilver

I

n het voorjaar van 2018 opent aan de Suikerrui
een nieuwe toeristische beleving, een museum dat
het publiek introduceert in een boeiende wereld
waar diamant, goud, zilver en andere kostbare
preciosa schitteren. DIVA ís een museum, maar
geen klassiek museum. Het zal een prikkelende
combinatie brengen van authentieke objecten,
wetenschappelijk onderzoek, historische context
met ontspannende verhalen, meeslepende emoties
en indrukwekkende ensceneringen.

© Louise Mertens

Achter de schermen wordt door een bevlogen team
hard gewerkt aan de realisatie van de bijzondere en
fascinerende verhalen rondom diamant, juwelen en
edelsmeedkunst. Ons team dook in bibliotheken en
archieven en consulteerde internationale historici
en experts. Dit met bijzondere aandacht voor
Antwerpen en een menselijke nieuwsgierigheid naar
persoonlijke verhalen.

Zo kregen zes thema’s vorm in een permanente
tentoonstelling die haar bezoekers de boeiende en
soms geheimzinnige wereld van diamant, juwelen en
edelsmeedkunst ontsluit. Om het verhaal te kruiden,
ging DIVA in zee met regisseur en scenarist Frank
Van Laecke en zijn team. Zij riepen DIVA’s butler in
het leven. Hij zal deuren openen en de bezoeker een
blik in de wereld van DIVA gunnen door elk thema
te introduceren. Daarnaast wekken fictieve verhalen
veertien topstukken uit de collectie van DIVA tot
leven. Frank Van Laecke vermengt feit en fictie
met een cocktail aan universele emoties. Daarnaast
zorgen een groot team van architecten, ingenieurs
en aannemers voor de toegankelijkheid van DIVA’s
uitvalsbasis. Interieurontwerper Gert Voorjans zal
de bezoeker onderdompelen in een hedendaagse
Wonderkamer vol curiosa, luxe en exotiek.
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Momentum

exploratiebezoek
op 1 juni 2018

© Dominique Provost

plaatsen beperkt.
k
Inschrijving noodzakelij
e
www.clubmomentum.b

DIVA gaat verder dan de permanente beleving en
de tijdelijke tentoonstellingen. Onze activiteiten
centreren zich rond drie pijlers:
BRILJANT Baanbrekend vakmanschap,
Antwerpen als bakermat van topproducten
KOSMOPOLITISCH KNOOPPUNT Internationale
sector, Antwerpen wereldhandelscentrum
HEDENDAAGS CREATIEF TALENT Creatie van
toegevoegde waarde, Antwerpen als hotspot

Hierbij zijn onze kernwaarden:
• Hedendaags, publieksgericht museum
• Gastvrij, open en bereikbaar
• Verhalen van vroeger en nu over mensen
en diamant in context
• Beleving en betekenis in een
fascinerende enscenering
• Eerlijk en authentiek
• Multi-perspectief
• Beeldbepalend voor de stad

© Carla Janssen-Hofelt

Vanaf 1 januari 2018 heeft DIVA samen met het
ModeMuseum en het FotoMuseum een nieuwe
stichting van openbaar nut gevormd: de Museumstichting. Dit geeft de musea niet alleen de vrijheid
om een eigen strategie te volgen, maar levert ook
winst op door een gedeelde back office.
Om onze ambities te verwezenlijken, hebben
we naast subsidies (musea beheren tenslotte
ons aller erfgoed), ook eigen inkomsten nodig.
Een groot deel van deze eigen inkomsten komt
voort uit ticketverkoop. De inhoud en uitvoering van
tentoonstellingen is een belangrijk onderdeel in het
genereren van eigen inkomsten. Het ontwikkelen
van activiteiten en exposities voor een breed publiek
die gebaseerd zijn op een gedegen inhoudelijk
fundament, vergt investeringen.
n
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DE KRONIEK
VAN

GUY JANSSENS

DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Journalist Guy Janssens
onze maandelijkse « nieuwsman »

D

18

e man die maandelijks dieper ingaat
op enkele opmerkelijke nieuwsfeiten
is het grootste deel van zijn carrière
beroepsjournalist geweest. Hij is een geboren
Schildenaar, waar zijn vader een herenkledingszaak
uitbaatte. Na zijn collegetijd in het Xaveriuscollege
in Borgerhout ging hij verder studeren aan het Hoger
Instituut voor Vertalers en Tolken in de Antwerpse
Schildersstraat. Toen nog behorend tot het RUCA,
nu deel uitmakend van de Universiteit Antwerpen.

van de Vlaamse regering in Den Haag. Maar eens
journalist altijd journalist, en dus keerde hij in 2003
terug naar de nieuwsdienst. Naast de binnenlandse
politiek presenteerde hij onder meer De Zevende
Dag en startte hij de rechtstreekse uitzending van
het parlementaire magazine « Villa Politica » mee
op. Toen dat op wieltjes liep en hij de fakkel kon
overgeven aan Linda De Win begon hij met een
nieuw economisch magazine: « De Vrije Markt », nu
omgedoopt tot « De Mark ».

Eind jaren zeventig startte hij zijn carrière bij de
toenmalige BRT. Eerst op de radionieuwsdienst,
waar hij zich al snel ging toeleggen op Europese
verslaggeving. Het was net na de eerste rechtstreekse
verkiezingen voor het Europees parlement. Daarbij
kwamen ook binnenlandse en sociaal-economische
politiek. In het begin van de jaren negentig verkaste
Guy Janssens naar de televisienieuwsdienst. Daar
ging hij ook verkiezingsprogramma’s
voorbereiden en presenteren, en verder
bleef hij één van de gezichten van de
Wetstraatredactie. Ik het jaar 2000
vond hij de tijd rijp om eens een ander
beroepsspoor te volgen en werd hij
de diplomatieke vertegenwoordiger

Na zijn pensionering in 2016 bleef Guy actief als
freelance journalist, als moderator van debatten
en als mediatrainer. En kreeg hij wat tijd voor
hobby’s: Guy zingt in een koor en volgt gitaarles in
n
de muziekschool.

MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de tweede jeugd

Bezoek de
stand van Momentum
op de Cultuurmarkt

