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Ondertussen bestaat Momentum Antwerpen meer dan
één jaar. Wij hebben samen ontzettend vele nieuwigheden
ontdekt en supergezellige momenten beleefd.
Momentum is samen genieten en nieuwe mensen
leren kennen: « HAVE FUN TOGETHER »
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Onze maandelijkse
persoverzichten

Bezoek aan PIVA
met driegangenlunch

Hongerig naar nieuws? Media-expert Guy Janssens volgt
de gebeurtenissen in de wereld voor u op de voet en reikt
maandelijks nieuwe perspectieven aan. Stil uw honger
met een informeel debat én tijdens de lunch achteraf.

Het Provinciaal instituut PIVA is dé referentie op het gebied van
horecaopleidingen. Of je nu bakker, banketbakker of slager wil
worden, of aan de slag wil gaan in de toerismesector of het
hotelwezen, met een diploma van PIVA neem je gegarandeerd een
goede start. MOMENTUM werpt een blik achter de schermen.

P21
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P30

Oesterij
Yerseke

Bezoek aan
Vlaams Parlement

Fietstocht
Scheldeland

Graag willen zij hun passie
met u delen door een bezoek
op hun historische terrein
aan de Havendijk in Yerseke.

Het Vlaams Parlement ontvangt ieder jaar ongeveer 40.000
mensen, naar aanleiding van rondleidingen, evenementen of
het bijwonen van de parlementaire vergaderingen.
Zou jij ook graag met een groep van Momentum een bezoekje
brengen aan het Vlaams Parlement?

Fietstocht rivierpark
Scheldevallei, natuur en
cultuur hand in hand.
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omentum Antwerpen heeft in november 2018 haar
eerste kaarsje uitgeblazen. We groeien gestadig en
onze leden zijn heel tevreden over de perfecte organisatie en het grote aanbod diverse activiteiten.

Bij Momentum wordt alles voor u geregeld. Uw enige zorg is :

« Have fun together ».
Momentum Antwerpen organiseert ongeveer 150 activiteiten per
jaar, tijdens de dag in de week maar ook in de weekends. Momentum
Brussel/ Waals-Brabant bestaat sinds 2016 en organiseert evenveel
activiteiten. Alle leden van Antwerpen kunnen uiteraard deelnemen aan
de (Franstalige) activiteiten van Brussel en Waals-Brabant.
En het aanbod uitstappen zal alsmaar stijgen. Tegen de zomer 2020 zal
Momentum eveneens vertegenwoordigd zijn in Vlaams-Brabant, Gent,
De Kust & Brugge, Luik, Bergen, Charleroi & La Louvière.
Nieuw zijn het online carpooling- en wachtlijstsysteem. Het geeft onze
leden de kans om efficiënt en snel in contact te komen met elkaar.
Momentum Antwerpen zal in de toekomst lange weekends en reizen
organiseren. Het voordeel van een reis met Momentum is dat je de
leden al kent, dat alles voor u tot in de puntjes wordt georganiseerd en
dat er altijd wel bijzonderheden op het programma staan. En voor al
onze bezoeken hebben we uiteraard Nederlandstalige gidsen.
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Al zeg ik het zelf, Momentum is fantastisch!
Het geeft dames, heren en koppels breeduit de kans om te ontdekken,
nieuwe vrienden te maken en samen te genieten.
Onze leden genieten ook dit jaar van onvergetelijke uitstappen.
Zeker weten!
Bent u nog geen lid? Dan bent u van harte welkom. Elke maand is
er trouwens een infomoment. Kom zeker eens langs! De data vindt u
gemakkelijk terug op pagina 13 van deze Momag of op onze website:
www.clubmomentum.be
Hartelijke groeten en hopelijk tot binnenkort.

Beatrijs Buelens
Manager Momentum Antwerpen
www.clubmomentum.be
Beatrijs@momentum-belgium.be
0477 18 00 68
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ONZE LEZINGEN
Uiteraard staan er ook dit voorjaar interessante lezingen over zeer uiteenlopende thema’s op het
programma. Na de lezing, volgt meestal een smakelijke en lichte lunch.
Zo kun je gezellig napraten over het thema, de lezing en contacten leggen met andere leden.
Hieronder vind je een greep uit het aanbod. Opgepast, dit is slechts een selectie.
Voor een volledig overzicht van alle lezingen, raadpleeg onze website onder de rubriek « lezingen ».

DONDERDAG 14 MAART 2019

DE TOCHT NAAR
SANTIAGO
DE COMPOSTELA
De Camino », niet zo maar een weg
maar een eeuwenoude pelgrimsroute
met als bestemming, het in het
noordwesten van Spanje gelegen
Santiago de Compostela. Een weg die
rijk is aan cultuur maar tevens aan
natuur in al zijn pracht en facetten.
Romaanse kerkjes op mensenmaat
naast verheven gotische kathedralen,
bloemenpracht en stoffige, zanderige
hoogvlakten.
Een tocht van diepgaande
ontmoetingen, van rust en stilte
maar ook van zweet en dorst. Een
pelgrimstocht of folklore, een sportief
of mediatief gebeuren? Wat maakt de
aantrekkingskracht uit?
Luc Vermoesen, gewezen hoofd
monumentenzorg OCMW, is ook
pelgrim. Hij gaat u, aan de hand van
woord en beeld, laten delen in deze
alleszins boeiende ervaringen.
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DONDERDAG 21 MAART 2019

MINDFUL
EATING
Mindful Eating leert je om aandacht
te geven aan je triggers tot eten.
Je ontwikkelt een alertheid voor
de momenten waar stress-eten
en emotie-eten ontstaan. Door
mindfulnessoefeningen en je te trainen
in het geven van aandacht, ga je meer
vrijheid ervaren in je eetgedrag.
Je legt de basis om je blijvend beter
in je vel te voelen.
Mindful Eating gaat over bewust zijn
van je eetgewoonten, de zintuiglijke/
lichamelijke gewaarwordingen en de
aanwezige gedachten en emoties.
Myriam Joosen, diëtiste - Mindful
Eating Trainer, met haar jarenlange
ervaring als voedingsdeskundige kan
als geen ander haar publiek motiveren
om bewuster met eten om te gaan.
Nadien is er mogelijkheid om samen
te lunchen in de Monico.

DINSDAG 26 MAART 2019

VOORSTELLING BOEK
DOOR KARINE HUTS
EN IVO PAUWELS
Karine Huts – Van den Heuvel, de
echtgenote van ondernemer Fernand
Huts van Katoen Natie, vroeg enkele
jaren geleden aan haar goede vriend
Ivo Pauwels om samen met haar een
deel van het levensverhaal van haar
aangetrouwde nonkel Georges Kluger
op papier te zetten, namelijk zijn
jongensjaren als Joodse vluchteling in
België. Georges Kluger liet na zijn dood
in 2014 een stapel documenten na, met
daarop een briefje met het archaïsche
zinnetje: ‘Wat mijn kleinzoon weten
moet’. Het pakket documenten bevatte
onder meer dagboekfragmenten uit
die onzalige tijd. De nieuwsgierigheid
van Karine en Ivo was geprikkeld en
ze begonnen een zoektocht langs het
traject dat de jongen noodgedwongen
aflegde. Het was een ware
ontdekkingstocht die aan de basis ligt
van een lijvig boek van ruim
500 bladzijden. Het boek Wat mijn
kleinzoon weten moet kende binnen het
jaar vier herdrukken.
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ONZE PERSOVERZICHTEN

D

e man die maandelijks dieper ingaat op enkele opmerkeijke nieuwsfeiten was beroepsjournalist gedurende
het grootste deel van zijn carrière. Hij werd geboren in Schilde waar zijn vader een herenkledingzaak runde.
Hij doorliep het secundair onderwijs in het Xaveriuscollege in Borgerhout. Daarna studeerde hij verder aan
het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken in de Antwerpse Schildersstraat.
Eind jaren zeventig startte hij zijn carrière bij de radionieuwsdienst van de toenmalige BRT. Hij legde zich al snel toe op
Europese verslaggeving en binnenlandse sociaal-economische politiek. In het begin van de jaren negentig verkaste Guy
Janssens naar de televisienieuwsdienst. 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 Markt ».

HIERBIJ DE DATA VAN DE PERSOVERZICHTEN VOORJAAR 2019:
• Dinsdag 12 februari om 9u30 (met ontbijtformule)
• Donderdag 7 maart om 10u30 (met optie lunch)
• Maandag 6 mei op 10u30 (met optie lunch)
• Dinsdag 11 juni om 10u30 (met optie lunch)
Plaats : TAVERNE MONICO • MEIR 4
(eerste verdieping) = hoek Meir - Wiegstraat.
Parkeermogelijkheid : Meerdere parkings in de buurt
Inschrijvingen en info  :
www.clubmomentum.be
of Beatrijs GSM: 0477/18.00.68 - beatrijs@momentum-belgium.be

GUY JANSSENS
Na zijn pensionering in 2016 bleef Guy actief als
freelance journalist, als moderator van debatten
en als mediatrainer. En eindelijk kreeg hij wat tijd
voor hobby’s en muzikale ambities. Guy zingt in
een koor en volgt gitaarles.
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ONZE MUSEA
Klaar voor een portie cultuur? Momentum zorgt steeds voor prima gidsen en plant bezoeken aan
musea en actuele tentoonstellingen. Bekijk onze eerste keuzes, maar raadpleeg zeker ook de website
voor het volledige aanbod.

VRIJDAG 08 MAART 2019

DEN WOLSACK
EN DE HOFKAMER - ANTWERPEN
Op een boogscheut van de Grote Markt ligt de Oude
Beurs, één van de oudste straatjes van Antwerpen.
Hier vind je het erfgoedhuis Den Wolsack. Het statige
herenhuis kent een geschiedenis van bouwen en
verbouwen en heeft roots die teruggaan tot de 14de
eeuw. Hét pronkstuk van Den Wolsack is ongetwijfeld
de Hofkamer achterin de tuin.

ZATERDAG 11 MEI 2019

RONDLEIDING ACHTER
DE SCHERMEN VAN DE
CONSCIENCE ERFGOEDBIBLIOTHE
We nemen een kijk achter de schermen van de
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en maken kennis
met haar rijke geschiedenis én gigantische collectie.
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MAANDAG 18 MAART 2019

MUSEUM TO SCALE
Een aparte tentoonstelling is te bezoeken aan de
Universiteit van Antwerpen.
Op vraag van Ronny Van de Velde hebben Belgische
kunstenaars in 2012 mini musea gemaakt met hun
kunstwerken. (100 x 60 x 60 cm)

DINSDAG 28 MEI 2019

MUSEUM
TRIBALE KUNST
Deze uitstap is veelzijdig. De eigenaars van het museum
Tribale / Afrikaanse kunst wonen in een boerderij en naast
een interessante uitleg over de Afrikaanse kunst, geniet je
ook van een rondleiding op het dak van de boerderij.
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ONZE BEDRIJFSBEZOEKEN
Met Momentum nemen we regelmatig een kijkje achter de schermen van een bedrijf of organisatie.
In februari bezochten we een diamantslijperij en ontdekten we de geheimen van Elixir d’Anvers.
Gezien het overweldigend succes vorig jaar, rijden we opnieuw naar Isotopolis en Euridice – SCK*CEN
in Mol. Ook zin om mee te gaan? Raadpleeg dan even de website voor meer informatie.
DONDERDAG 18 APRIL 2019

BEDRIJFSBEZOEK PIANO’S
MAENE TE RUISELEDE
« Van creatie tot emotie »
Piano’s Maene is een begrip in
binnen- en buitenland. Maar men
heeft niet altijd de kans om het
meest unieke van dit boeiende bedrijf
mee te maken, namelijk de Chris
Maene Factory. Daarom organiseert
Piano’s Maene al 20 jaar geleide
bedrijfsbezoeken met als titel: « Van
Creatie tot Emotie ».
Het familiebedrijf vierde in 2018 zijn
80-jarig bestaan en is uitgegroeid
tot een dynamische speciaalzaak met
60 gepassioneerde werknemers en
met vestigingen in Ruiselede, Brussel,
Antwerpen, Gent en Oud-Rekem.
Naast de invoer van topmerken
als Steinway & Sons, Boston,
Essex, Yamaha enn Kawai worden
in het atelier ook renovaties en
herstellingen van piano’s uitgevoerd.
Daarnaast worden ook klavecimbels,
pianoforte en uiteraard ook de
moderne rechtsnarige Chris Maene
concertvleugel in productie gebouwd.

VRIJDAG 17 MEI 2019

MAANDAG 20 MEI 2019

BEZOEK AAN PIVA
MET DRIEGANGENLUNCH

BEZOEK AAN ISOTOPOLIS
EN EURIDICE - SCK*CEN
TE MOL

Als school in beweging is het
Provinciaal instituut PIVA een
referentie in het onderwijs en in de
sector. Of je nu bakker, banketbakker
of slager wilt worden, of aan de
slag wilt gaan in de toerismesector
of het hotelwezen, met een diploma
van PIVA neem je gegarandeerd een
goede start!
De school wil een thuishaven zijn
waar iedere leerling zijn/haar talenten
kan ontplooien onder begeleiding
van gepassioneerde en vakkundige
leerkrachten.
Als lid van Momentum krijgt u de
kans om een exclusief kijkje achter
de schermen te nemen! Hoe wordt de
nieuwe generatie topchefs opgeleid?
Daar gaat u van kunnen proeven!

ISOTOPOLIS werpt een verhelderend
licht op de complexe materies van
« radioactiviteit » en het « beheer van
radioactief afval ». Het informatiecentrum geeft glasheldere informatie
op maat van iedereen die
belangstelling heeft voor radioactieve
afvalstoffen. Isotopolis is
tegelijkertijd wetenschappelijk sterk
onderbouwd, bijzonder leerrijk en
visueel attractief.
EURIDICE beheert en exploiteert het
ondergrondse laboratorium HADES
(High Activity Disposal Experimental
Site). Daar ontwikkelen en testen
experts industriële technologieën
voor het bouwen, uitbaten en
afsluiten van een bergingsinstallatie
in diepe klei. Wetenschappers voeren
er experimenten uit in « reële »
omstandigheden, in de diepe
kleilaag, op grote schaal en over
een lange termijn om de veiligheid
en uitvoerbaarheid van geologische
berging in weinig verharde klei
te evalueren. HADES is een
onderzoeksfaciliteit, er zal nooit
radioactief afval worden geborgen.
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ONZE MERKWAARDIGHEDEN
Momentum Antwerpen biedt haar leden de unieke gelegenheid om bijzondere locaties te
ontdekken. Succesvolle activiteiten worden herhaald zodat iedereen de kans krijgt om
aan te sluiten.
WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019

INDISCHE JAIN TEMPLE WILRIJK

BEZOEK VLAAMS PARLEMENT

De Jaïn-gemeenschap in Antwerpen heeft een marmeren
tempel in Wilrijk gebouwd, dit is de grootste Jain tempel
die buiten India te vinden is met zijn 1000 m².

Het Vlaams Parlement ontvangt ieder jaar ongeveer
40.000 mensen, naar aanleiding van rondleidingen,
evenementen of het bijwonen van de parlementaire
vergaderingen. Zou jij ook graag met een groep van
Momentum een bezoekje brengen aan het Vlaams
Parlement? Dan is dit de ideale gelegenheid!

Voor het bezoek gelden algemene voorwaarden die dienen
gerespecteerd te worden. Zij zullen na de inschrijving door
gemaild worden.

DONDERDAG 25 APRIL 2019

GROEN KWARTIER :
HISTORIEK EN GROENDAK
Wonen in een paviljoen op de binnenste buiten ...
Enerzijds zal een ervaren gids je alles vertellen over de
geschiedenis van het Militair Hospitaal.
Anderzijds breng je een bezoek met gids aan het
innovatieve groendak in het Groen Kwartier.
Een mede-organisator van 't Pakt zal ons alles vertellen
over het hoe en waarom van deze impressionante
moestuin.
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VRIJDAG 05 APRIL 2019
8

DINSDAG 30 MEI 2019

WANDELING DOOR ZURENBORG
Zurenborg is misschien wel de mooiste buurt van
Antwerpen. Als een kokette dame pronkt ze met belle
époque-grandeur. Terecht trots toont ze verbaasde
bezoekers haar art nouveau-gevels, elegante straten
en pleinen. Maar hét klapstuk is de 19de eeuwse
Cogels-Osylei: sublieme architectuur van rond de
vorige eeuwwisseling.
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ONZE WANDELINGEN
Antwerpen is een prachtige stad met vele verborgen parels. Met de komst van de lente strekken
we de benen en verkennen we Antwerpse wijken en straten. Deskundige gidsen onthullen de
geheimen van de stad en haar bewoners.
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019

VRIJDAG 01 MAART 2019

WANDELING
CAMPUS MIDDELHEIM

STADSWANDELING
GILBERT VAN SCHOONBEKE

Op deze campus bevindt zich het rectoraat en de faculteit
wiskunde-informatica. Het rectoraat is gehuisvest in de vroegere
Koloniale Hogeschool (1930).

We vieren in 2019 de 500 verjaardag van
Gilbert van Schoonbeke. Dit is een perfecte gelegenheid
om een mooie stadswandeling te organiseren over deze
legendarische figuur.

DONDERDAG 09 MEI 2019
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ZATERDAG 25 MEI 2019

STADSWANDELING MET GIDS
ANTWERPEN ZUID

STADSWANDELING
ANTWERPEN EILANDJE

Onze gids vertelt ons over één van de jongste wijken van
Antwerpen, haar geschiedenis en het heden.

De wijk rond het Eilandje heeft op het vlak van
architectuur, figuren, geschiedkundige verhalen en
anekdotes enorm veel te bieden en we zijn er dan ook van
overtuigd dat Antwerpenaren daar zullen van genieten.

We vertrekken aan de ronde bank voor het KMSKA en
maken een wandeling van 2 uur in een cirkel rond het
museum en de Gedempte Zuiderdokken.
We eindigen weer waar we begonnen zijn.

MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de actieve tweede jeugd
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ONZE SPORTACTIVITEITEN
Omdat Momentum Antwerpen bewegen belangrijk vindt, zetten we ook wandel- en fietstochten
op het programma. Op 4 juni rijden we onder deskundige begeleiding van een gids op ontdekking
door het Scheldeland. We combineren 20 kilometer fietsplezier met cultuur, een natje en een
droogje.
DINSDAG 04 JUNI 2019

FIETSTOCHT SCHELDELAND
Scheldeland, een erg vertrouwd begrip bij fietsers en
wandelaars. Met het project Rivierpark Scheldevallei
zet Toerisme Vlaanderen de Schelde als sterk merk
op de kaart. Want je hoeft heus niet naar verre
buitenlanden voor pittoreske landschappen,
oude kerkjes, kastelen en volksgebruiken. In het
Scheldeland waan je je op vakantie dicht bij huis,
met natuur en cultuur zo bij de hand.
Een dag-fietstocht tussen Kruibeke en Rupelmonde
waarbij we samen met een super gids, de mooiste
plekjes van het Scheldeland zullen ontdekken.
's Middags gaan we samen en gezellig lunchen.
Details volgen later.

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019

FIETSTOCHT
ANTWERPEN STAD AAN DE STROOM
Deze fietstocht is een kennismaking met drie oude 19de
eeuwse havengebieden, die het voorbije decennium een
facelift ondergingen: Eilandje, Scheldekaaien en Zuid.
Vernieuwing met waardering voor het verleden is hier sinds
een tiental jaren volop aan de gang. De stadswand langs
de Scheldekaaien verandert in een staalkaart van moderne
architectuur. Het Zuid is een centrum van kunst, cultuur
en ontspanning. Het nieuwe justitiepaleis neemt in deze
wijk een zeer prominente plaats in. Op het Eilandje werden
oude loodsen televisiestudio’s en één van de oudste dokken
een jachthaven. Het Museum aan de Stroom zal ook hier
de toekomst van de buurt bepalen. In 2006 opende het
stadsarchief zijn deuren in het Sint-Felix pakhuis.
Kortom, drie gebieden die het gezicht van de stad bepalen.

• Fiets zelf te voorzien.
• Traject : ± 20 kms
> Beperkt aantal plaatsen
(1 groep van 15 personen of 2 groepen van 15 personen)
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Waarom
lid
worden ?

150 groepsactiviteiten binnen een rijk aanbod aan lezingen,
kunst, cultuur, voorstellingen, sport, gastronomie, uitstappen,
reizen, bedrijfsbezoeken…
Elke activiteit wordt volledig door ons voorbereid, georganiseerd
en begeleid. U kunt zorgeloos genieten van een fijn gezelschap.
Leden kunnen zich eveneens inschrijven voor activiteiten in andere
regio’s waar Momentum actief is.
U kan genieten van dit geweldig programma via een jaarlijks
lidmaatschap van € 95 per persoon en € 150 per koppel.
Neem zeker een kijkje op www.clubmomentum.be om onze
actuele promoties te kennen.
U vindt er bovendien alle informatie over Momentum en een
overzicht van ons programma.
Indien u als lid een nieuw lid aanbrengt, ontvangt u voor elk nieuw
aangebracht lid of koppel een magnum Montepulciano.
Bovendien kunnen de door u aangebrachte leden genieten van
15 maanden lidmaatschap ipv 12 maanden.
Een praktische en gebruiksvriendelijke website
•		 De inschrijving en de betaling voor de activiteiten in 2 clicks
•		 een volledig programma met gedetailleerde informatie
over de activiteiten
•		 een beveiligd ledenbestand om contactname te vereenvoudigen
•		 een geautomatiseerd systeem voor de carpooling
•		 mogelijkheid tot inschrijving op een wachtlijst zodat u 		
automatisch wordt verwittigd indien een plaats vrij komt.
U ontvangt 3 keer per jaar een MOMAG
(= Momentum magazine)

Club Momentum Antwerpen
Wil u graag eens proeven van één van onze activiteiten
alvorens lid te worden? Geen probleem, u bent van harte welkom.
Neem even contact op met Beatrijs om de mogelijkheden te bekijken.

W 0477/18.00.68 - beatrijs@momentum-belgium.be

MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de actieve tweede jeugd
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ONZE RESTAURANTS
Momentum plant regelmatig een restaurantbezoek of een culinaire workshop. Samen tafelen is
een unieke gelegenheid om andere leden beter te leren kennen.
Dit voorjaar ontdekken we de Marokkaanse keuken. Fatima begeleidt onze aankopen in een
Marokkaanse supermarkt. In haar prachtige keuken roeren we samen in de potten en genieten
we van een heerlijke maaltijd. In mei trekken we opnieuw richting Yerseke. We leren alles over
het kweken van oesters en smullen van een verse zeevruchtenschotel.
DINSDAG 30 APRIL 2019

DINSDAG 07 MEI 2019

KENNISMAKING MET DE
MAROKKAANSE KEUKEN

OESTERIJ
IN YERSEKE

Fatima Marzouki is onze gastvrouw voor een perfecte
introductie in de Marrokaanse en Arabische keuken.

Wegens ongelofelijk succes in 2018, organiseren wij
deze uitstap opnieuw! Een super interessante en
lekkere kennismaking met de Zeeuwse oesters,
mosselen en kreeft!

Zij opende in 1997 haar Marokkaans restaurant
« El Warda » in de Antwerpse Zurenborgwijk.
In 2002 volgde het buffetrestaurant « Bizanaat ».
Fatima heeft reeds meerdere kookboeken op haar
naam staan.

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. Tijdens uw bezoek heeft u een prachtig en
uniek uitzicht over de historische oesterputten en de
Oosterschelde.

Interesse, maar nog niet overtuigd ?
U wenst een activiteit te testen zonder lid te zijn,
contacteer Beatrijs op
0477/18.00.68
14
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ONZE SHOWS
Gaat u mee naar een voorstelling of concert?
Momentum maakt een gevarieerde keuze uit het rijke aanbod en boekt voor u de beste zitjes!

ZONDAG 17 MAART 2019

ZONDAG 17 MAART 2019

OPERA LA JUIVE

CONCERT IN DE AMUZ

Deze zeer toegankelijke opera is de moeite waard.
La Juive is een grand opera in vijf bedrijven door
Fromental Halévy op een libretto van Eugène Scribe.
De wereldpremière vond plaats op 23 februari 1835,
in de Opéra, toen nog de Académie royale de musique,
te Parijs.

In een prachtig akoestisch kader, tussen de verrassende
kunstwerken van Jan Fabre, in de Sint-Augustinuskerk,
luisteren we naar Roel Dieltiens & Orkest van de
achttiende Eeuw.

8

> Beperkt aantal plaatsen (15)

> Beperkt aantal plaatsen (15)

ZONDAG 24 MAART 2019

ZATERDAG 27 APRIL 2019

CONCERT IN DE AMUZ

A NIGHT AT THE OPERA

In een prachtig akoestisch kader, tussen de verrassende
kunstwerken van Jan Fabre, in de Sint-Augustinuskerk,
luisteren we naar de vioolsonaten van Beethoven.

Met « A Night at the Opera » stelt Music Hall een jaarlijks
weerkerend programma samen waarbij de beste en
bekendste opera-aria’s, -koren, -ensembles en muzikale
intermezzi aan bod komen.

> Beperkt aantal plaatsen (15)

> Beperkt aantal plaatsen (10)
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Schatkamer van de Kathedraal
Op 5 februari nemen we een kijkje in de schatkamer van de kathedraal.
Kristina Engels is onze gids.

W

Kristina Engels

at de kathedraal van Antwerpen zo uniek

wordt hier alles terug katholiek. Doch de kerk wordt

maakt is haar toren. Met haar hoogte van 123

weer eens volledig verwoest door de franse revolutionairen

meter is ze gebouwd als een vingerwijzing, een

(1794-1798). De architect Jan Blom verhindert een project

wegwijzer naar de hemel.
Ter hoogte van het huidige hoogkoor stond een kleine kapel
toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. In 1352 beslist men de
mode van Parijs te volgen en een Gotische kerk te bouwen.

van afbraak zodat de nieuwe prefect d’Herbouville de kerk
zal restaureren dankzij een dotatie van Napoleon van 15.000
(Franse) franken.
In 1961 krijgt Antwerpen haar titel van kathedraal terug
en dus ook een bisschopsstoel (cathedra). Het patronaat

In 1521 beslist Keizer Karel V de kerk te vergroten. Helaas

van Maria over de Antwerpse gemeenschap bestaat reeds

wordt de kerk in 1533 volledig verwoest door een brand. In

sinds het begin van de 12de eeuw. Het inroepen van Maria’s

1559 krijgt de kerk de titel van « kathedraal ». Deze titel maakte

bescherming tijdens kwalen en gevaren gebeurt nog steeds.

weinig indruk op de organisatoren van de beeldenstormen die

Het prachtig beeld van Onze-Lieve-Vrouw wordt dan ook

hier in 1566 en 1581 afgrijselijk huishielden. Wanneer de

dikwijls tijdens processies gedragen door de broeders van de

stad in 1585 terug wordt overgegeven aan de Spanjaarden,

« Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe Lof ».

PRATISCH :
Vind nodige info op www.clubmomentum.be
• Datum: dinsdag 5 februari 2019
• Prijs: 25€
• Aantal deelnemers : max. 30
• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen
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Het ZUID :

Op ontdekkingstocht naar het verleden
Caroline Krekels

W

ie vandaag spreekt over « het Zuid » in Antwerpen, spreekt over een
bruisend deel van de stad. De wijk die nu bekend staat als trendy
uitgaansbuurt, heeft door de eeuwen heen echter veel verschillende

gedaantes gehad. Opmerkelijk eigenlijk, aangezien het om een van de jongste
stadswijken gaat.
In de tweede helft van de Gouden Eeuw van Antwerpen maakte het landbouwgebied ten zuiden van de stad plaats voor een Citadel, waar de Hertog van
Alva resideerde. Eens in onbruik werd dat Zuidkasteel drie eeuwen later dan
vervangen door noeste arbeid aan de zuiderdokken. In dezelfde periode werd
echter, slecht enkele straten verder, de vroegere plek van de onderdrukking van
de stad nu gekenmerkt door haar wereldsheid op de wereldtentoonstelling. Snel
na die Expo van 1885 kreeg het Zuid haar huidige gelaat.
Het verhaal van het Zuid is onvermijdelijk ook het verhaal van de Schelde en
haar rol als belangrijkste levensader van Antwerpen. Ze duikt dus regelmatig op
tijdens de wandeling. En op datzelfde Zuid stond in de plooien van de tijd ook
Napoleon aan de Stroom.

PRATISCH :
Vind nodige info op www.clubmomentum.be

Ga je mee?
We zoeken naar sporen uit het verleden en leggen de bruggetjes naar vandaag.

• Datum: donderdag 9 mei 2019
• Prijs: 16€

We vertrekken aan de ronde bank voor het KMSKA en maken een wandeling

• Aantal deelnemers : max. 20

van ong. 2 uur in een cirkel rond het museum en de Gedempte Zuiderdokken.

• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen

We eindigen weer waar we begonnen zijn.
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ZATERD
AG

6

DINSDAG

12

april

februari

11U00

14U30

ZATERDAG

1

juni

Wij leggen u uit:

14U30

wie we zijn
wat we doen
hoe de vork aan de steel zit
waarom het zo gezellig is
hoe je lid wordt
hoe je voor een activiteit inschrijft
hoe je vrienden uitnodigt
We beantwoorden al je vragen en doen je een interessant
voorstel tot lidmaatschap!

Prijs: gratis
Koffie of thee of frisdrank worden aangeboden

Adres:
Taverne - MONICO - MEIR 4 (eerste verdieping) = hoek Meir - Wiegstraat.
Parkeermogelijkheid :
Meerdere parkings in de buurt

Openbaar vervoer:
Tram 7 (afstappen Katelijne Vest), Tram 3, 5, 9 en 15 (afstappen Meir), tram 4
(afstappen Groenplaats). Er zijn uiteraard ook bussen.

Bevestiging van je komst aan Beatrijs Buelens
• Per email: beatrijs@momentum-belgium.be
• of telefonisch GSM: 0477 18 00 68
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liefdesverhaal

op de werfomheiningen van het Stadhuis

Het stadhuis krijgt met de kleurrijke en happy illustraties van Fatinha Ramos een beetje van
haar grandeur terug. De 41 jarige Portugese Fatinha Ramos ruilde Porto in voor Antwerpen.
Fatinha maakte naam en faam als illustratrice van kinderboeken.
De ronde poorten op het gelijkvloers van het stadhuis scheppen het perfecte kader voor
Lieve Marien
de in totaal 28 afbeeldingen.

E

n die afbeeldingen vertellen een verhaal. Een liefdesverhaal voor de stad. « De Reiziger » is
de onbekende die Antwerpen ontdekt in al haar facetten. En hij wordt verliefd, niet alleen op
Antwerpen maar ook op een vrouw. De rok die ze draagt is een print van het originele behang van

het stadhuis. Verder maakt « de Reiziger » niet alleen kennis met Quinten Matsijs en Pieter Paul Rubens
maar ook met Nello & Patrasche die liggen te slapen onder een stenen dekentje voor de kathedraal. Hij
gaat uit de weg voor de Dulle Griet van Breughel. Verder herkennen we ook nog een fietser op een « Velo »,
een huwelijksaanzoek met een diamant aan het Steen, de Vrijheidsboom, het Centraal Station en zoveel
meer. Het eindigt met een trouwpartij en het jonge bruidspaar dat op de laatste illustratie wegvliegt met
een luchtballon.
« Negen maanden werk om tot deze resultaten te komen » zegt Fatinha Ramos fier. Bovendien zijn ook alle
afbeeldingen interactief. Dit wil zeggen, dat er naast elke illustratie een QR-code prijkt, die je kan inscannen
en dan verbinding maakt met de Museum-App en je zo alle info verschaft over dat bepaald paneel.
Fatinha Ramos is niet zomaar de eerste de beste. Ze won indrukwekkende prijzen
zoals onder andere de Society of Illustrators New York, Global Illustration Award
China, Nami Island International Picture Book Illustration Korea. Dit zijn slechts
enkele belangrijke prijzen van haar palmares.
Zij is duidelijk niet zomaar de eerste de beste die we op de voorzijde van MoMag
magazine zetten. Neem op de Grote Markt eens de tijd om alles van poort tot poort
te bekijken en zelf te ontcijferen wat het boeiend traject van « de Reiziger » was.
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1 de Dulle Griet van Pieter Breugel
2 Nello en Patrasche
3 het Mas
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a een jarenlange zoektocht legt François-Xavier de Beukelaer in de
vroege ochtend van 19 maart 1863 de laatste hand aan het recept
voor zijn Elixir d’Anvers. Deze heerlijke kruidenlikeur van de student
medicijnen en farmacie zal de geschiedenis ingaan omwille van zijn opmerkelijke
digestieve en weldoende eigenschappen. De uitzonderlijke kwaliteit van Elixir
d’Anvers werd wereldwijd erkend en bekroond met tientallen gouden medailles en
erediploma’s. Niet alleen in Europa was Elixir d’Anvers een voltreffer, maar ook
in Australië, Afrika en de Verenigde staten werd deze artisanale kruidenlikeur
alom geroemd. Eén van de meest markante diploma’s komt uit Boulogne-surMer in Frankrijk (1887) en draagt de handtekening van Louis Pasteur.
François-Xavier de Beukelaer vestigde zijn likeurstokerij in 1863 aan de
Antwerpse Paardenmarkt, maar moest al gauw uitwijken naar de Bredastraat
nr. 22, met burelen in Kipdorp nr. 77 en bijhuizen op de Paardenmarkt nr. 63,
in de Anneesensstraat nr. 65 en in de Kapelstraat te Hoboken.
Door het overweldigende succes van Elixir d’Anvers werd ook de stokerij in de
Bredastraat te klein, en werd die overgebracht naar de hoek van de Everdystraat
en de Hospitaalstraat. Maar ook deze grotere stokerij kon niet voldoen aan de
vraag, waardoor François-Xavier de Beukelaer besloot om grond aan te kopen
in de Haantjeslei en ook het het kasteel en het bijhorende park te verwerven.
In 1894 werd daar de nieuwe en moderne stokerij geopend. In 1913 werd er
nogmaals geïnvesteerd in de bouw van een entrepot ter hoogte van de Van
Trierstraat 40. Met deze permanente stock kon de lokale en de internationale
vraag naar Elixir d’Anvers worden opgevangen.

De professionalisering kwam er niet enkel met de bouw van een nieuwe en moderne
stokerij, maar ook met de oprichting van een vennootschap onder gemeenschappelijke
naam op 1 februari 1909. De firma bestond uit François-Xavier de Beukelaer,
zijn vrouw en hun zonen Emile en Louis-Xavier de Beukelaer. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog trok het echtpaar De Beukelaer zich terug uit het bedrijf en lieten
ze de leiding over aan de zonen Emile en Louis-Xavier. Toen Emile de Beukelaer in
1922 veel te jong stierf, zette Louis-Xavier het bedrijf verder samen met zijn zonen
Balthazar-Xavier en Jean en zijn neef Edmond de Beukelaer.
Na 53 jaar aan het hoofd van de stokerij, ging Louis-Xavier in 1941 met
pensioen en liet hij de firma over aan zijn zonen en neef Edmond. Na Tweede
Wereldoorlog kwam de firma volledig in handen van
Edmond de Beukelaer, die later werd bijgestaan door
I
zijn zonen Emile en Jacques. Beiden zijn inmiddels
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Na een jarenlange samenwerking met Emile de
Beukelaer, staat Ivan Nolet de Brauwere, telg van
een oud stokersgeslacht, nu aan het roer bij FX
de Beukelaer. Hij zorgde voor de broodnodige
modernisering maar blijft trouw aan de traditie en
zet het werk van François-Xavier de Beukelaer na
meer dan anderhalve eeuw verder.
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AGENDA

!

Hierbij het overzicht van al onze activiteiten tot en met de zomer en zelfs nog meer.
Soms zijn er kleine wijzigingen of er worden extra activiteiten toegevoegd.
WIJ RADEN U DAAROM STERK AAN REGELMATIG ONZE ONLINE AGENDA TE RAADPLEGEN.
Alle informatie en inschrijvingen op: www.clubmomentum.be

FEBRUARI

02 februari 2019

05 februari 2019

07 februari 2019

HAVENHUIS ANTWERPEN

12 februari 2019

SCHATKAMER
KATHEDRAAL

DIAMANTSLIJPERIJ

PERSOVERZICHT
+ ONTBIJT
« Monico Meir »

12 februari 2019

13 februari 2019

15 februari 2019

19 februari 2019

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

JAIN TEMPEL

LIKEURSTOKERIJ

VOLKSSTERRENWACHT
MIRA

21 februari 2019

25 februari 2019

01 maart 2019

05 maart 2019

WANDELING CAMPUS
MIDDELHEIM

EHBO CURSUS (deel 1)

STADSWANDELING
GILBERT VAN SCHOONBEKE

ONTDEK DE
MOGELIJKHEDEN VAN
HET DIGITAAL PRINTEN

07 maart 2019

08 maart 2019

12 maart 2019

14 maart 2019

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

DEN WOLSACK
EN DE HOFKAMER

WANDELING
SINT ANDRIES WIJK

LEZING OVER DE
TOCHT NAAR SANTIAGO
DE COMPOSTELA

MAART
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17 maart 2019
OPERA LA JUIVE

17 maart 2019

18 maart 2019

21 maart 2019

CONCERT IN DE AMUZ

MUSEUM TO SCALE

MINDFUL EATING

Vind het volledig
programma van
Momentum Brussel
op onze site
www.clubmomentum.be

24 maart 2019

26 maart 2019

29 maart 2019

CONCERT IN DE AMUZ

VOORSTELLING BOEK DOOR
KARINE HUTS
EN IVO PAUWELS

WORKSHOP ETIQUETTE
EN GASTVRIJ ONTVANGEN

02 april 2019

05 april 2019

06 april 2019

18 april 2019

BINNENKIJKEN
BIJ THÉO

BEZOEK VLAAMS
PARLEMENT

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

BEDRIJFSBEZOEK
BIJ PIANO’S MAENE
TE RUISELEDE

BRUSSE

LS

APRIL

MEI

25 april 2019

27 april 2019

30 april 2019

06 mei 2019

GROEN KWARTIER:
HISTORIEK EN GROENDAK

A NIGHT AT THE OPERA

KENNISMAKING MET
DE MAROKKAANSE
KEUKEN

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

07 mei 2019

09 mei 2019

11 mei 2019

13 mei 2019

OESTERIJ YERSEKE

STADSWANDELING
ANTWERPEN ZUID

CONSCIENCE ERFGOED
BIBLIOTHEEK

ACADEMIE WANDELING

17 mei 2019
BEZOEK AAN PIVA
MET DRIEGANGENLUNCH

20 mei 2019

25 mei 2019

28 mei 2019

BEZOEK AAN
ISOTOPOLIS - SCK*CEN
TE MOL

STADSWANDELING :
ANTWERPEN EILANDJE

MUSEUM
TRIBALE KUNST

JUNI

30 mei 2019

01 juni 2019

04 juni 2019

06 juni 2019

WANDELING DOOR
ZURENBORG

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

fietstocht Scheldeland

EEN VERBORGEN PAREL
VAN DE ART NOUVEAU

11 juni 2019

13 juni 2019

20 juni 2019

24 juni 2019

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

WANDELING
ARMENZORG DOOR DE
EEUWEN HEEN: DEEL 1
JULI

MAURICE VERBAET
CENTER MET OPTIONELE
LUNCH BIJ TAPTA

OP ONTDEKKINGSTOCHT
IN DE OPERA

28 juni 2019

01 juli 2019

07 juli 2019

09 juli 2019

FIETSTOCHT
VOOR VROEGE VOGELS

WANDELING ARMENZORG
DOOR DE EEUWEN HEEN:
DEEL 2
SEPTEMBER

BEZOEK
AAN EEN SYNAGOGE

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

20 augustus 2019

02 september 2019

04 september 2019

04 september 2019

MUSEUM
AAN DE STROOM

MAROKKAANS KOKEN
EN ETEN

DE BRUGGEN VAN BOOM
(daguitstap)

RESTAURANT
LA TRATTORIA (BOOM)

06 september 2019

12 september 2019

20 september 2019

21 september 2019

EHBO CURSUS
(DEEL 2)

FIETSTOCHT :
ANTWERPEN, STAD
AAN DE STROOM
OCTOBER

RED STARLINE MUSEUM

BEZOEK
SAFFRAANBOERDERIJ

26 september 2019

05 october 2019

10 october 2019

12 october 2019

GEZONDE VOEDING EN
VERMAGEREN

HAVENHUIS
ANTWERPEN

MANIFACTUUR DE WIT

ESCAPE ROOM
TOFFE EN SPANNENDE
GROEPSACTIVITEIT

NOVEMBER

14 october 2019

25 october 2019

08 november 2019

19 november 2019

FELIX ARCHIEF

DE GESCHIEDENIS
VAN DE KUS EN ALLE
GEVOLGEN VAN DIEN

RONDRIT DOOR
DE HAVEN VAN
ANTWERPEN

BEZOEK AAN HET HUIS
RENAAT BRAEM

Als lid van Momentum Antwerpen
mag u eveneens deelnemen aan de activiteiten
van Momentum Brussel (franstalig).
Inschrijven via de website www.clubmomentum.be

B R U SS E L S

Bijkomende info bij beatrijs@momentum-belgium.be
of per telefoon 0477/180 068
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Gilbert van Schoonbeke
				 leerde zijn volk bouwen
Files, verkeersopstoppingen, te weinig haveninfrastructuur, veiligheidsproblemen, tekort aan
marktplaatsen en woonwijken, lawaaihinder,… enkele typische zorgen van een moderne stad?
Pollutie, tekort aan drinkwater,… hedendaagse strijdpunten van de groene jongens?
Hendrik MARCK

L

ogistieke problemen bij het leger, financieringsproblemen of tekorten bij belastinginningen,…
enkele typische problemen binnen onze huidige
politiek? Neen, ook in haar gouden 16e eeuw had
Europees centrum Antwerpen hiermee al af te rekenen en
de toenmalige leiders vonden hiervoor geen oplossingen.

Gekrakeel binnen de toenmalige politiek zorgden voor
bouwvertragingen en niet ingeloste beloftes. Vooral de
veiligheid van de stad en haven was niet meer verzekerd.
Vele buitenlandse handelaren geraakten hierdoor zo
gefrustreerd en dreigden de stad Antwerpen te verlaten als
de keizer en stadsbestuur niet met werkbare oplossingen
kwamen aanzetten. Maar een bevredigend antwoord
kwam er niet… tot in 1543 een jonge architect-ingenieur
Gilbert Van Schoonbeke opstaat en oplossingen zal
aanreiken die niet enkel de stad Antwerpen vooruit helpt
maar vooral haar bestaan zal verbeteren. Zowat de helft
van alle aangelegde straten en gebouwen in de 16e eeuw
zullen door hem aangelegd worden.
Dit verhaal gaat niet echter over een idealist maar wel
over iemand die de naast grote technische kennis ook
de achterkamerpolitiek goed kent en omkoperij niet
schuwt, een diplomaat maar ook een opportunist
die zijn eigen belang niet vergeet. Iemand die
berekende risico’s neemt en bedrijven onder
zware druk durft zetten maar anderzijds zijn
arbeiders bijzondere sociale bescherming biedt.
Een man die nooit een eigen woning bezat
maar een huis huurde omdat hij zijn eigen
vermogen liever gebruikte om nieuwe
bouwprojecten te financieren. Vanaf 1543 zal
hij in deze stad een onvoorstelbare blitzcarrière
uitbouwen ….tot op dat ene moment dat hij zijn
hand zal overspelen!
In 2019 wordt zijn 500e geboortejaar gevierd. De vele
werven van deze Gilbert Van Schoonbeke zijn nog steeds
zichtbaar in het straatbeeld van Antwerpen.

PRATISCH :
Vind nodige info op www.momentum.be
• Datum: vrijdag 1 maart 2019
• Prijs: 15€ (geleid bezoek)
		
30€ (lunch)
• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen
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Wat mijn kleinzoon moet weten…
Karine Huts-Van den Heuvel, de echtgenote van ondernemer
Fernand Huts van Katoen Natie, vroeg enkele jaren geleden aan haar goede
vriend Ivo Pauwels om samen met haar een deel van het levensverhaal van
haar aangetrouwde nonkel Georges Kluger op papier te zetten, namelijk
zijn jongensjaren als Joodse vluchteling in België. Georges Kluger liet
na zijn dood in 2014 een stapel documenten na, met daarop een briefje
met het archaïsche zinnetje: « Wat mijn kleinzoon weten moet ».
Het pakket documenten bevatte onder meer dagboekfragmenten
uit die onzalige tijd. De nieuwsgierigheid van Karine en Ivo was
geprikkeld en ze begonnen een zoektocht langs het traject dat de
jongen noodgedwongen aflegde. Het was een ware ontdekkingstocht die
aan de basis ligt van een lijvig boek van ruim 500 bladzijden.
Het boek Wat mijn kleinzoon weten moet kende binnen het jaar vier herdrukken.

Ivo PAUWELS

Aangrijpende jongensjaren

Het opzoekingswerk

Onder deze titel scheef historicus André Capiteyn in het
toonaangevende magazine G-Geschiedenis een puntige
recensie over het boek.

« De documenten die Georges Kluger naliet werpen
inderdaad een helder licht op de omstandigheden waarin
hij als jonge Joodse vluchteling de oorlog ondergedoken in
België wist te overleven, » schrijft auteur Ivo Pauwels in
een verantwoording van het boek. « Het waren niet alleen
dagboeken, maar ook uittreksels uit de schoolreglementen
van het gymnasium in Wenen en folders van de Belgische
kostscholen waar hij onder de vleugels van een pedagoog,
schooldirecteur Eugène Cougnet verbleef. In dikke bundels
zitten honderden brieven, zowel uit de oorlogsjaren als
later. De uitgebreide briefwisseling met zijn ouders na
de oorlog, brieven en documenten omtrent de lange
procedure van schadeloosstelling voor het verlies
van de schoenfabriek Flugrad in Wenen, en van zijn
verwoede pogingen om de Belgische nationaliteit
te verwerven, vormen een schat aan informatie.
Ook triviale schriftjes met scoutsliederen die hij
zong in de gezondheidskampen waar hij samen
met lotgenoten incognito verbleef, zitten in de
verzameling. Zelfs schijnbaar even onbelangrijke
notitieboekjes met een
overzicht van zijn financiën de eerste jaren na de
oorlog zijn aanvullende
documenten die niet
alleen een kijk geven
op zijn geldbesteding en
interesses, maar ook op
zijn persoonlijkheid als
adolescent.

« Na de Kristallnacht was Géorg Kluger als veertienjarige
in Wenen op de Rode Kruis-trein naar België gezet, met
de belofte dat zijn ouders snel zouden volgen, wat niet
gebeurde. De jonge Géorg belandde in een kostschool
en moest op z’n eentje als jood de oorlog zien door
te komen in bezet gebied. De auteurs geven nu zijn
belevenissen door als geromantiseerde
kroniek, doorweven met vele
dagboekfragmenten. Ook het lot
van zijn ouders wordt even gevolgd;
hun vlucht naar Palestina eindigde
in een lange gevangenschap in een
Brits kamp op het eiland Mauritius.
Tegelijk ontstaat ook een beeld van
de hulp die de joden van de Belgische
bevolking kregen, vergemakkelijkt
door de nationale sport van het
omzeilen van wetten en reglementen,
die goed van pas kwam om velen te
laten onderduiken. Door de ogen van
de jongen gezien, met een overwicht
aan dialogen en eigen inkleuring, komt
het boek enigszins in het vaarwater van
jeugdliteratuur, vlot en spannend, wat dan
weer meegenomen is voor jonge lezers, die
eruit kunnen leren hoe het de joden verging
kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Geen Holocaust dit keer, maar een aangrijpende
getuigenis van overleven, in een omgeving van verzet en
verraad, eindigend met een happy end. »
26

Toen de familie ons de dagboekjes en de documenten
overhandigde, begon een wekenlange lectuur. De dagboeken
gaven ons een indruk van zijn karakter, zijn dromen en
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twijfels, zijn hoop en wanhoop, en uiteraard van
de penibele en onzekere situatie waarin de jonge
Georges Kluger zich bevond. We lieten onze
indrukken rijpen en overhaastten ons niet.
Maar gaandeweg hadden zijn dagboeken en de
documenten onze nieuwsgierigheid geprikkeld.
Wie waren de andere personages waarvan
sprake? We gingen op zoek, vonden documenten
en boeken die ons een vrij duidelijk beeld gaven
van het dagelijkse leven in de kostscholen in
Kalmthout en in het kasteel van Bassines. Langzamerhand
kwamen de personages tot leven. Een grote hulp was de
uitgebreide historische verhandeling van de gepensioneerde
hoofdonderwijzer van Méan, Andre Dessaint.
Hoe meer we vonden hoe boeiender de reconstructie van
het wedervaren van Georges Kluger en dat van de mensen
in zijn omgeving leek te worden. Uiteraard bezochten we
ook de locaties waar Georges Kluger tijdens de oorlogsjaren
verbleef en vonden we oude foto’s en vergeelde postkaarten.
Een meevaller was de ontmoeting met de hoogbejaarde
maar in blakende gezondheid verkerende Georges Van
Liefferinge, de Joris uit het boek. Het beeld van de omgeving,
de omstandigheden en de persoonlijkheid van de personages
werd steeds duidelijker.
We vonden ook Joodse documenten over de vlucht van de
ouders van Georges Kluger via de Donau en de Middellandse
Zee en van hun tergend lange gevangenschap in een Brits
kamp op Mauritius, de staatsgevangenis van het eiland.
Tijdens onze zoektocht stuitten we op de figuur van Berthold
Storfer, die veel te lang miskend is als een man die vele
honderden Joden een ontsnappingskans bood, veel meer dan
de nu overbekende Oscar Schindler.

Een druppel geschiedenis
We werden overstelpt met feiten, documenten en indrukken
en af en toe overrompeld door allerlei vaak tegenstrijdige
emoties. Meer en meer kwamen we tot de overtuiging dat we
eer moesten geven aan wie ere toekomt. Uiteraard aan de
grote en kleine helden uit dit boek. In de eerste plaats aan
Eugène Cougnet, maar ook aan Margot Grunewald, pastoor
Bonmariage, de stationschef van Les Avins en andere met
naam genoemde en anonieme leden van het verzet en aan
goede mensen onder de Wehrmacht en zelfs bij de SS, al zijn
hun namen verloren gegaan in de vlucht der tijden.
Eugène Cougnet is slechts een voorbeeld. Hij is een pracht
van een man en staat model voor de vele tienduizenden vaak
gewone mensen die Joden hielpen onderduiken en ervoor
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zorgden dat ondanks enkele uitwassen
een meer dan respectabel percentage van
de Joden en de Joodse vluchtelingen die in
1939 en 1940 in België een onderkomen
hadden gezocht de oorlog hebben
overleefd. Al zeggen cijfers niet alles. Al
te vaak wordt ons de oorlog in veldslagen
en de gruwelen in astronomische
cijfers voorgeschoteld. Die cijfers zijn
even onpersoonlijk als onmenselijk: ze
verdoezelen al te vaak het individuele leed.
Opvallend is bovendien het collectieve zwijgen van na
de oorlog. Het geheugenverlies waarmee de generatie
die de oorlog meemaakte, probeerde het dagelijkse
leven opnieuw op te nemen. Ze wilden vergeten, omdat
ze anders te zeer gekweld werden. Wij hebben afstand.
Wij zijn de kleinkinderen en de achterkleinkinderen van
talloze Georges Klugers.
Karine en ik hebben geleerd uit onze duik in het verleden
dat we absoluut geen oordeel mogen vellen zonder ons in te
leven in die helse tijd en de periode die er onmiddellijk aan
voorafging. Ons oordeel is mild geworden.
Wij weten nu wat voor gruwelen al te simpele collectieve
denkprocessen en volgzame massahysterie kunnen
teweegbrengen. De generaties van voor de oorlog konden
de gevolgen en de haast onvoorstelbare uitwassen niet
voorzien, zeker niet even helder. De adolescent Georges
Kluger schonk ons een druppel geschiedenis die Karine en ik
mochten uitwerken tot een intrigerend verhaal. »

Ivo Pauwels en Karine Huts,
Wat mijn kleinzoon weten moet.
Hoe een Joodse jongen onderdook
in België (1939-1945).

Karine Huts – Van den heuvel
heeft een carrière in de magistratuur achter de rug, onder meer
als parketmagistraat en rechter.
Ivo Pauwels
schreef tal van wetenschappelijke
en vulgariserende boeken, maakte
televisieprogramma’s en gaf
radiopraatjes onder meer bij
De madammen op radio2.

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

27

R

E

P

O

R T A

G

E

Piano’s Maene
De piano is en blijft de absolute sterkhouder onder de muziekinstrumenten, of je nu klassieke
pianomuziek of jazz wil brengen, singersongwriter bent of instrumentale filmmuziek wil spelen.
De piano is niet alleen het meest uitgelezen instrument voor elk muziekgenre, maar laat ook toe
om solo als het ware een heel orkest naar voren te brengen. Net daarom is de piano de koningin
onder de muziekinstrumenten.

B

ij Piano’s Maene weten we er alles over, over
die koningin. Al 80 jaar lang draait het bij ons
maar rond één iets: piano’s. We hebben alle
mogelijke piano’s in huis:
diverse topmerken, nieuwe piano’s, tweedehandse piano’s,
piano’s voor beginners, vleugels voor concertzalen,
digitale piano’s, zelfspelende piano’s, stil-akoestische
piano’s, noem maar op.
We bieden ook alles aan wat met piano te maken heeft:
piano-accessoires, piano-onderhoud- en restauratie en
nog veel meer.
Piano’s Maene werd met twee mensen opgestart, maar
is ondertussen uitgegroeid tot een pianocentrum met 5
vestigingen in België, en meer dan 55 gespecialiseerde
medewerkers.
Deze medewerkers zijn actief als pianospecialist (en
geven je het beste advies), pianotechnicus (en stemmen
je piano als de beste), als transporteur (en leveren je

piano aan huis als geen ander), als ateliermedewerker (en
bouwen voor jou de beste piano), enz. Er is alvast één iets
dat ons allemaal bindt: de passie voor piano’s. Dankzij
onze schaalgrootte kunnen we ook steeds interessante
aanbiedingen naar voren brengen. Anderzijds waken
we erover dat we dezelfde, zo niet een nog betere,
klantvriendelijkheid en service kunnen leveren als de
spreekwoordelijke eenmanszaak. De familiale sfeer staat
bij ons absoluut centraal!
De meeste mensen kennen ons natuurlijk voor het aanbod
verkoop- en verhuurpiano’s in alle prijscategorieën,
maar wat ons des te meer onderscheidt, is ons atelier
voor piano- en pianofortebouw en -restauratie, uniek
in Europa. Chris Maene en zijn team restaureren
waardevolle buffet- en vleugelpiano’s en bouwen
replica’s van historische klavierinstrumenten die
wereldwijd worden geëxporteerd.
Ook onze Doutreligne designvleugels worden er
ontworpen en gebouwd. Onze Doutreligne Seven
ontving in 2010 nog een gerenommeerd Henry Van de
Velde label voor het uitgepuurde en originele design.
Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een toplijn van
rechtsnarige concertvleugels, die onder de merknaam
« Chris Maene » op de markt komt. Toppianist en
dirigent Maestro Daniel Barenboim heeft er al twee in
zijn bezit. Dat alles betekent dat wij beschikken over een
uitzonderlijke know-how en kennis, in onze hoofdzetel
in Ruiselede, maar ook in de andere afdelingen van ons
bedrijf. Deze doorgedreven kennis over de piano delen we
graag met iedereen, of je nu een beginnend of gevorderd
pianist bent, ee beroepsmuzikant of concertpianist,
een popmuzikant, jazzpianist of klassiek pianist, of
gewoon een muziekliefhebber.
Breng een vrijblijvend bezoek aan een van onze
showrooms en beleef piano’s zoals je ze nog nooit hebt
beleefd. Leer bij over de bouw en evolutie van de piano
en kies het instrument dat het beste bij jouw wensen en
budget past. Als je een piano wil huren of kopen, beslis
dan niets vooraleer je ook bij Piano’s Maene bent langs
geweest!

28

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

R

E

P

O

R T A

G

E

Gezellige momenten
delen we graag met vrienden...
Uw vrienden zijn van harte welkom bij Momentum !
Als u hen lid maakt, ontvangt u GRATIS een heerlijke
Magnum Italiaanse rode wijn.
Daarenboven genieten uw vrienden van een bijzonder
welkomstgeschenk.
Hoe uw fles verdienen : surf naar www.clubmomentum.be
Op de welkomstpagina vindt u bovenaan rechts een blauw kadertje:
‘lid worden’. Klik hierop. Vul de promotionele code "MOMAG" in.
Noteer naam en mailadres van de vrienden die u wil inschrijven.
Lukt het niet? Bel even naar Beatrijs op het nummer 0477 18 00 68
en zij helpt u verder op weg. Na de eerstvolgende activiteit
waaraan u deelneemt, gaat u naar huis met een lekkere
Moltepulciano.

De Montepulciana 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.
MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de actieve tweede jeugd
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Fietstocht Rivierpark Scheldevallei,
natuur en cultuur hand in hand.

Scheldeland, een erg vertrouwd begrip bij fietsers en wandelaars. Met het project Rivierpark
Scheldevallei zet Toerisme Vlaanderen de Schelde als sterk merk op de kaart. Want je hoeft
heus niet naar verre buitenlanden voor pittoreske landschappen, oude kerkjes, kastelen en
volksgebruiken. In het Scheldeland waan je je op vakantie dicht bij huis, met natuur en cultuur
zo bij de hand. Een fietstocht tussen Kruibeke en Rupelmonde.

Joris De Bleser

D

e vallei van de Schelde vormt een lang,
groen en kronkelend lint, midden in het dicht
bebouwde hart van Vlaanderen. Scheldeland
strekt zich uit langs beide oevers van de rivier en haar
zijrivieren. Het ligt grofweg tussen de steden Antwerpen
en Gent. Door natuur, landschap, toerisme, recreatie,
landbouw en erfgoed te behouden en te ontwikkelen,
is de Scheldevallei uitgegroeid tot trekpleister voor
toeristen en dagjesmensen. Deze evolutie kwam er vooral
dankzij het Sigmaplan.

Het Sigmaplan
De watersnood van 1976 was de aanleiding voor het
Sigmaplan, een plan naar analogie met het Nederlandse
Deltaplan. Men investeerde in stevigere en hogere dijken
en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de
riviervalleien. Deze gebieden kunnen op een gecontroleerde
manier overtollig rivierwater opvangen. Zo krijgen de
rivieren ruimte om te stromen én te overstromen. Dankzij
dit plan is het hart van Vlaanderen beter beschermd
tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren.
Tegelijk kreeg de waardevolle Scheldenatuur een boost. Het
Sigmaplan zorgde samen met Rivierpark Scheldevallei voor
een nieuwe aantrekkingspool in onze regio.

30

Van polders, kerken en kastelen…
Een klein deel van Scheldeland gaan we met de fiets
verkennen, het gebied tussen Kruibeke en Rupelmonde.
We maken kennis met de natuur in de polders van
Kruibeke. Met zijn 600 hectare is dit het grootste
gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen. We
passeren de 50 meter brede watervallen van Kruibeke,
een sluissysteem dat getijdenatuur in de polders
mogelijk maakt. Veiligheid tegen overstroming is hier
gecombineerd met natuurherstel. Aan de rand van
het gebied verkennen we het kleine Bazel, één van de
mooiste dorpen van Vlaanderen. Daar bezoeken we de
14de eeuwse Sint-Pieterskerk en het roemrijke kasteel
Wissekerke, waar de adellijke familie Vilain XIIII
lange tijd haar invloed deed gelden. We rijden verder
naar Rupelmonde, in de middeleeuwen een belangrijke
handelsplaats. Daar ontmoeten we Gerard Mercator,
wereldberoemd cartograaf uit de 16de eeuw. Maar we
bezoeken er ook één van de weinige getijdenmolens
die in Europa nog bewaard zijn. Het verhaal van de
Graventoren en het Gravenkasteel krijg je er bovenop.
Onderweg is er voldoende tijd voor een lunch en vooraf
aan de terugrit nog een drankpauze.
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PRATISCH :
4 juni 2019.

Schema fietstocht Scheldeland
• 09u30 : vertrek met Waterbus
(Steenplein-Kruibeke)
• 09u50 : aankomst Kruibeke
• Kortbroek (noordelijk deel polders)
met vogelkijkwand over een waterplas
• Fietsen tot de Kallebeek, korte stop aan de
Watervallen van Kruibeke
• Fietsen tot kerk Bazel, kort bezoek aan de kerk
• Vervolgens fietsen naar het kasteel Wissekerke
met bezoek.
• 12u25 : lunch in Bazel
• 13u45: fietsen naar Rupelmonde, bezoek aan de
Getijdenmolen, fietstocht langs de Scheldedijk
richting Scheldewerf Rupelmonde.
• Via een andere weg, de grote binnendijk terug
naar Kruibeke, met een tussenstop: beklimming
van de dijk voor uitzicht en toelichting
• 15u40 : aankomst veerdienst Kruibeke
• 15u40 of 16u10 : vertrek Waterbus
• 16u00 of 16u30 : aankomst Waterbus
(Steenplein)

AN TW ER P

is op zoek naar een student (m/v) in Antwerpen / Berchem,
vlot en vriendelijk aan de telefoon, commercieel en flexibel.
Bel 0477/18.00.68
Momentum is de perfecte activiteitenclub voor de
actieve tweede jeugd. Wij zijn actief in Antwerpen
alsook in Brussel-Zuid en Waals-Brabant.
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Zorgvolmacht: 5 praktische vragen
Steeds meer mensen laten een zorgvolmacht opstellen. Via de zorgvolmacht kan u al op
voorhand regelen hoe en door wie uw vermogen zal worden bestuurd wanneer u dat in de
toekomst zelf niet meer kan.

2 Wat zijn de voordelen
van een zorgvolmacht?

1 Wat is een zorgvolmacht?
De zorgvolmacht (ook bekend als « buitengerechtelijke
lastgeving ») is een handig instrument waarmee u het
bestuur van uw vermogen kan regelen voor het geval u
daar in de toekomst niet meer toe in staat bent. U kan
bijvoorbeeld in een coma belanden na een verkeersongeval
of dementie krijgen. Gezien elk van ons geconfronteerd
kan worden met een periode van onbekwaamheid tijdens
zijn leven, is de zorgvolmacht zowel voor oudere als voor
jongere mensen interessant.
De zorgvolmacht is een specifiek type van volmacht
waarmee u als meerderjarige wils- en handelingsbekwame
persoon aan een andere persoon de macht geeft om uw
vermogen te beheren wanneer u dat zelf niet meer kan.
U kiest zelf wie u als gevolmachtigde wil aanduiden.
Die persoon moet de volmacht wel aanvaarden. De
zorgvolmacht kan enkel betrekking hebben op uw
goederen en niet op uw persoon. Zo kan u bijvoorbeeld
in de zorgvolmacht laten opnemen dat de gezinswoning
niet verkocht mag worden vóór uw overlijden of dat uw
beleggingsstrategie niet gewijzigd mag worden. U kan
echter niet bepalen dat uw gevolmachtigde voor u een
euthanasieverklaring mag invullen of een testament
mag opstellen, gezien die zaken een persoonsgebonden
karakter hebben.

Het grote voordeel van een zorgvolmacht is dat, wanneer
u onbekwaam wordt, er geen nood is aan een gerechtelijke
procedure voor de vrederechter. Bij dergelijke procedure
wordt vaak een onafhankelijke persoon buiten uw familie
als bewindvoerder aangesteld (bijvoorbeeld een advocaat).
Bij een zorgvolmacht kiest u zelf wie wordt aangesteld
als gevolmachtigde. In de praktijk wordt er vaak een
zorgvolmacht gegeven aan een van de kinderen of een
familielid. Het verschil met een gewone volmacht is dat de
zorgvolmacht specifiek wordt opgesteld met de bedoeling
te gelden wanneer u onbekwaam wordt. Een gewone
volmacht komt immers automatisch te vervallen van zodra
u niet meer bekwaam bent. Een bijkomend voordeel zijn
de flexibele mogelijkheden die de zorgvolmacht biedt
qua vermogens- en successieplanning. Zo kan u in de
zorgvolmacht de gevolmachtigde toelaten om in uw plaats
schenkingen te doen aan bijvoorbeeld uw echtgenoot of
uw kinderen. De voorwaarden en modaliteiten van de
schenkingen moeten wel duidelijk gespecificeerd worden in
de zorgvolmacht. U kan bijvoorbeeld in de zorgvolmacht
bepalen dat er enkel mag geschonken worden met
voorbehoud van vruchtgebruik en dat alle kinderen gelijk
moeten behandeld worden. Ook kan u bepalen dat er slechts
een welbepaald maximumbedrag geschonken mag worden.

3 Welke handelingen mag

de gevolmachtigde stellen?

U kan in de zorgvolmacht zelf bepalen welke handelingen
uw gevolmachtigde mag stellen. U kiest zelf hoe ruim u
dat formuleert. U kan ervoor kiezen de gevolmachtigde
enkel eenvoudige « daden van beheer » te laten stellen.
Dat zijn daden die erop gericht zijn uw vermogen in stand
te houden: de betaling van rekeningen en facturen, het
beheer van rekeningen, de verhuur van onroerend goed
en dergelijke meer. Maar u kan ook (veel) verder gaan,
en de gevolmachtigde « daden van beschikking » laten
stellen: een schenking van (een deel van) uw vermogen,

Wenst u meer te weten over hoe u uw financiële
zaken veilig kan stellen voor later via een zorgvolmacht ?
Onze medewerkers helpen u graag verder op
+32 3/241.09.99 of via momentum@dierickxleys.be
32

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

HET PERFECTE
PAASGESCHENK

de verkoop van uw woning, een fiscaal nadelige clausule
laten schrappen uit uw huwelijkscontract enzovoort. De
formulering van de zorgvolmacht kan met andere woorden
afgestemd worden op uw specifieke wensen en noden.

Een jaarabonnement
op MOMENTUM
de activiteitenclub
voor de tweede jeugd !
Individueel : € 95
of € 150 voor een koppel

4 Hoe moet de zorgvolmacht
opgesteld worden?

Een zorgvolmacht moet schriftelijk worden opgemaakt
en moet geregistreerd worden bij het Centraal Register
voor Lastgevingsovereenkomsten (CRL). Mondelinge
zorgvol-machten worden niet erkend. In principe kan
u zelf een zorgvolmacht opstellen in een onderhandse
akte. Het is echter ten zeerste aan te raden om uw
zorgvolmacht te laten opstellen door een notaris. U bent
dan immers zeker dat uw wensen op correct wijze juridisch
« vertaald » worden. In sommige gevallen is het verplicht
om beroep te doen op de notaris. Als u handelingen
opneemt in uw zorgvolmacht die de tussenkomst van een
notaris vereisen (bijvoorbeeld verkoop van een woning,
notariële schenking, wijzigen huwelijkscontract), dan
kan u niet anders dan uw zorgvolmacht notarieel te
laten opstellen. Wanneer de notaris uw zorgvolmacht
opstelt, zal hij ook zorgen voor de opname in het CRL.

5 Vanaf wanneer is de zorgvolmacht
van toepassing?

U kan zelf bepalen vanaf wanneer de zorgvolmacht in werking
treedt. Meestal wordt er voorzien dat de zorgvolmacht in
werking treedt wanneer u onbekwaam wordt. U kan echter
ook voorzien dat de zorgvolmacht onmiddellijk in werking
treedt en blijft doorlopen bij onbekwaamheid. Ook wanneer de
zorgvolmacht onmiddellijk in werking treedt, blijft u bevoegd
om zelf uw vermogen te beheren tot u wilsonbekwaam
wordt. De gevolmachtigde kan eventueel wel al bepaalde
taken overnemen. olang u nog wilsbekwaam bent, kan u de
zorgvolmacht bovendien te allen tijde herroepen of wijzigen.

Bel of mail Beatrijs voor meer info :
Gsm : 0477/18.00.68
beatrijs@momentum-belgium.be

Conclusie
Een op maat gemaakte zorgvolmacht is een bijzonder nuttig
en doeltreffend instrument voor mensen die alvast een
regeling willen treffen voor het bestuur van hun vermogen
voor wanneer ze dat zelf niet meer kunnen. U kan zelf
kiezen wie u aanduidt als gevolmachtigde. Door de hoge
flexibiliteit kan u makkelijk de zorgvolmacht modelleren
naar uw wensen en uw concreet vermogen.
MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de actieve tweede jeugd
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Socio-Cultureel en Congrescentrum Elzenveld,
Antwerpen
Luc Vermoesen

H

et Socio-Cultureel en Congrescentrum
Elzenveld, het voormalig Sint Elisabethgasthuis, gelegen aan de Lange Gasthuisstraat,
in Antwerpen kent een bewogen geschiedenis.

werden de opbrengsthuizen van de Sint-Jorispoort en de
Mechelseplein opgericht. In de Franse periode werden
de gebouwen geconfisqueerd en overgedragen aan het
Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen.

In het begin van de 13de eeuw werd te Antwerpen, in
de omgeving van de toenmalige Romaanse Onze-LieveVrouwekerk, een « hospitale infirmorum » opgericht. Het
oudste nog bestaande document is een pauselijke bulle
van 1226, waarin het gasthuis de toelating kreeg om een
kapel te bouwen. Spoedig waren de gebouwen te klein
om de toeloop van gasten te verwerken. De inplanting, te
midden van een grote bevolkingsdichtheid, in een tijd waar
epidemieën vele steden teisterden, was verre van ideaal.
Daarom werd in 1238 het gasthuis overgebracht naar
gronden van « ter Elst » (Alnetum). Later omschreven als
de « Gasthuisbeemden », de huidige Lange Gasthuisstraat.
Deze grond lag buiten de toenmalige stadsmuren en werd
door de stadsmagistraat geschonken aan de lekenzusters
en broeders. In 1258 namen ze de regels van de Heilige
Sint-Augustinus aan.

Het gasthuis onderging in de loop der eeuwen heel
wat ingrijpende wijzigingen. Het evolueerde geleidelijk
aan van « gasthuis » naar « ziekenhuis ». Tussen 1825
en 1856 werd het ziekenhuis, ingevolge epidemieën en
oorlogstoestanden aanzienlijk uitgebreid. In deze periode
werden de voorraadzolders van de oudste gebouwen
omgevormd tot ziekenzalen.

Het oudste nog gave gebouw is de kapel waarvan het
schip opgericht werd omstreeks 1400 en uitgebreid werd
met een ruim koor in 1442. Nadien volgde de bouw van
de oudste nog bestaande gasthuiszalen. Eén omstreeks
1464 en dwars daarop georiënteerd een zaal van de
periode 1509 / 1510. Het klooster en de pastorie zijn
vermoedelijk 17de eeuwse bouwwerken. In dezelfde periode

In de laatste decennia werden heel wat hospitalen gesloten
of gesloopt en overgebracht naar modernere complexen
aan de rand van de stad. Ook het Sint-Elisabethziekenhuis
leek een dergelijk lot toebedeeld. Eind 19de eeuw werd
overigens het Stuivenbergziekenhuis gebouwd met de
bedoeling om het Sint-Elisabethziekenhuis te vervangen
en in de jaren zestig van de vorige eeuw gebeurde
dit een tweede maal door het oprichten van het
Middelheimziekenhuis. Midden de jaren 70 laaide de
discussie met betrekking tot de vervanging van het
Sint-Elisabethziekenhuis terug op. Nog net op tijd
slaagde het toenmalig bestuur van het OCMW van
Antwerpen erin om zijn oudste « gasthuis » in de
binnenstad van de slopershamer te redden.
Rond 1975 viel, in overleg met de Koninklijk Commissie
voor Monumenten en Landschappen, de beslissing om
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Na de ingebruikname van de eerste fase werden de oudste
gebouwen voor de ziekenzorg gesloten. Zonder nieuwe
functie zouden zij snel tot verval gedoemd zijn. Daarom
werd beslist om te renoveren ten behoeve van de opleiding
van het personeel van het OCMW. Gevolg gevend aan
de vraag van de privésector werd ook de mogelijkheid
geboden om culturele activiteiten en congressen te
organiseren. Later kwam er ook nog een hotelfunctie bij.
Het was aanvankelijk de bedoeling om het gebouw van
omstreeks 1509, af te breken. Het helde immers gevaarlijk
zijwaarts en was reeds geruime tijd buiten gebruik
gesteld voor de ziekenzorg. De Koninklijke Commissie
voor Monumenten en Landschappen pleitte echter,
omwille van het prachtige dakgebinte, het te behouden.
Het gebouw werd van de nodige verstevigingen voorzien
en gerestaureerd. Met de sponsoring van de privésector
en de steun van de Koning Boudewijnstichting werd deze
ruimte omgevormd tot een auditorium dat plaats biedt
aan 220 personen en uitgerust is met de meest moderne
audiovisuele technieken.
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deel van Antwerpens historisch patrimonium bewaard en
gerestaureerd worden.
Aan het Socio-Cultureel en Congrescentrum werd de
benaming van de oude toponiem van de omliggende
gronden gegeven: « Elzenveld ». Aan de verschillende
zalen en kamers werd de naam gegeven van een voor het
ziekenhuis belangrijke personaliteit.
De laatste periode werd de uitbating waargenomen
door een sociaal tewerkstellingsproject. In de loop van
2017 werd door het OCMW een erfpachtovereenkomst
afgesloten met een privébedrijf.
Momenteel worden door deze onderneming plannen
gemaakt om de nodige aanpassings- en restauratiewerken
uit te voeren.

© Stefan Dewickere

op de plaats van het 19de -eeuwse hospitaal een nieuw
kleinschalig ziekenhuis te bouwen. De eerste fase van
de nieuwbouw werd in 1986 in gebruik genomen. De
tweede fase werd in 1992 voltooid. Tussentijds werden de
oude historische delen aangewend om de het ziekenhuis
draaiende te houden.

E

Verschillende andere zalen werden gerestaureerd en
aangepast voor de nieuwe functies. Ook de gotische
Kanunnik Van Gesselzaal, met zuilen en arcades van witte
hardsteen, werd aangepast aan zijn nieuwe functie. Het
mooie plafond, de prachtige gebeeldhouwde toegangsdeur
met marmeren omlijstingen en andere kunstwerken
met o.m. « De Gasthuiszusters » van Jacob Jordaens,
maken deze zaal uiterst geschikt voor ontvangsten,
tentoonstellingen en andere culturele manifestaties.
Nog andere zalen en kamers werden gerestaureerd
en aangepast tot vergader- en ontvangstruimten.
Het vrijgekomen klooster van de zusters werd zoveel
mogelijk in zijn oorspronkelijke staat gerestaureerd en
ingericht, met de nodige faciliteiten als verblijfsplaats en
ontvangstplek.
Met de medewerking en de steun van de Vlaamse
overheid en de Koning Boudewijnstichting kon in de
periode van 1985 en begin jaren 2000 een belangrijk

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

35

U

W A

S

E

R

B

I

J

!

WAN DELIN G
1 september 2018

Twee must do's in het Groen Kwartier
We maakten kennis met enerzijds het dak van ’t Pakt en anderzijds
met de koffiebranderij in het Groen Kwartier - voormalig Militair
Hospitaal. Wegens groot succes bezoeken we op 25 april 2019 het
Groen Kwartier opnieuw en krijgen we uitleg van een bekwame
gids over de geschiedenis van deze site. Tevens bezoeken we het
verbazingwekkende groendak.

M E RKWA ARDIGHEDEN
1 september 2018

KATHEDRAAL 500 JAAR
Op zaterdag 1 september was het exact 500 jaar geleden dat de
Onze-Lieve-Vrouwetoren werd afgewerkt. Enkele leden van Momentum
hadden de unieke kans om de festiviteiten en de inhuldiging van de nieuwe
verlichting van de kathedraal bij te wonen.

MERKWAARDIGH EDEN
5 september 2018

Een verborgen parel
van de ART NOUVEAU
De verschillende beschermde kloosterruimtes van het school- en
kloostercomplex van de zusters Ursulinen in O.L.Vrouw Waver met
de indrukwekkende wintertuin, volledig in Art Nouveau-stijl was een
echte « must-see ». We gaan er opnieuw naar toe op 6 juni 2019.
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M E R K WAARDIGHE DE N
19 september 2018

Beklimming KATHEDRAALTOREN
Momentum probeert steeds speciale uitstappen op de agenda te plaatsen.
Net vóór de grote renovatiewerken aan de toren van de Kathedraal hadden
wij de kans om de toren te beklimmen. Het adembenemende panorama vanuit
de toren, op 90 meter hoogte staat op ons netvlies gebrand.

BE DRI J F S BEZOE K
21 september 2018

Rondleiding antwerpse brouwerij SEEF
Seef of Seefbier is de naam van een historisch streekbier van de stad Antwerpen.
De Antwerpse Brouw Compagnie heeft het in 2012 opnieuw op de markt
gebracht. Het is een troebel blond bier met een kruidige smaak. De Momentums
kregen een interessante rondleiding in de brouwerij. En genoten van een heerlijke
streekgerechten met bier. Het was een gezellig samenzijn!

ME RK WAARDIGH EDEN
25 september 2018

Havenhuis ANTWERPEN
Een inkijk in het Havenhuis is een niet te missen en onvergetelijke uitstap.
Wegens ongelofelijk succes wordt dit bezoek telkens opnieuw ingepland.
Bovendien hebben we het geluk om met een topgids op stap te gaan.
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MUSE UM & T EN TO O N S T ELLIN G
11 oktober 2018

SOFT, knappe dialoog van kunstenaars
aan de hand van stoffen
« Soft? Tactiele Dialogen » presenteerde het werk van Belgische textielkunstenaars uit de
jaren ’70 en ’80 uit het MoMu (= Modemuseum). De tentoonstelling vond plaats in het
Maurice Verbaet Center. Na een interessante gidsbeurt genoten we van een verfijnde lunch
in het restaurant Tapta, welk deel uitmaakt van dit privémuseum.

B E D R I JF SBEZOE K
17 oktober 2018

OLIJFOLIEPROEVERIJ
Een cursus door een gecertificieerd olijfolie-sommelier met tal van overheerlijke proeverijen met olijfolie was een
toppertje. We hebben ontzettend veel bijgeleerd en genoten van een heerlijke avond.

MUSEU M & T EN TO O N S T ELLIN G
19 oktober 2019

Gevangenismuseum MERKSPLAS
We trokken richting « de Kempen » en bezochten het gevangenismuseum in
de landloperskapel tijdens de voormiddag. Na de lunch waarop we talrijk
aanwezig waren maakten we een natuurwandeling langs het vagebondjespad.
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MUSEUM & T EN TO O N S T ELLIN G
17 november 2018

MAGMA CLOUD ASHES
Een dagje Brussel stond in 2018 ook op het programma van MomentumAntwerpen. We reden samen met de trein naar Brussel om enerzijds de privé
Belfius-kunstcollectie te bewonderen en anderzijds een geleid bezoek te brengen
aan het Magritte museum. Het was een goed gevulde en interessante daguitstap.

BE DRI J F S BEZOE K
21 november 2018

Bezoek aan het EUROPEES PARLEMENT
Het Europees Parlement is de enige instelling in de Europese Unie die rechtstreeks verkozen wordt door de burgers.
Op uitnodiging van een Europees Parlementslid bezochten we deze beveiligde site. Het was dusdanig leerrijk dat we
misschien in de toekomst ook wel eens naar Straasburg gaan.

GASTRO N OMIE
28 november 2018

Restaurantbezoek HUIS DE COLVENIER
Maandelijks plannen we een restaurantbezoek in. In 2018 bezochten we een
aantal betere en gekende restaurants. Het is een ultieme gelegenheid om
gezellig te tafelen en Momentum-vrienden beter te leren kennen.
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BEDRIJFS BEZO EK
30 november 2018

Rondrit door de HAVEN
van ANTWERPEN
De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven in België en de tweede
haven in Europa, na Rotterdam. De haven is vele malen groter dan de
stad zelf en heeft de grootste sluis ter wereld. Een aangename busrit met
een ervaren gids waren de ingrediënten voor een geweldige uitstap.

B E D R I J F SBEZOE K
4 december 2018

Bezoek aan DUVEL-MOORTGAT
We wilden altijd al eens weten hoe het magische brouwproces van Duvel verloopt.
Het was beslist de moeite om een kijkje te nemen achter de schermen…
een unieke een leerzame beleving.

MERKWAARDIGH EDEN
5 & 6 december 2018

Uitzonderlijk bezoek aan
ELZENVELD ANTWERPEN
Op de valreep hadden we de kans om een bezoek te brengen aan het
Elzenveld. Luc Vermoesen, gewezen hoofd van monumentenzorg OCMW,
begeleidde ons doorheen deze uitzonderlijke site.

40

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

U

W A

S

E

R

B

I

J

!

LEZING
7 december 2018

HONGER EN DORST
lezing over sociale geschiedenis
In 2018 hebben we genoten van geestige en eductatieve lezingen
over de sociale geschiedenis. Zo stonden het thema voeding en
hygiëne op de kalender.

BE DRIJ FS BEZO EK
14 december 2018

De GOUDEN STRAATJES
+ proefervaring bij BURIE
Tijdens de kerstperiode ontdekten we 15 juweliers die uitblinken door hun creativiteit
in hartje Antwerpen. Op onze route werden we ontvangen door chocolatier Burie voor
uitleg, degustatie en een drankje.

M U SE U M & TE NTOONST ELLIN G
8 januari 2019

Bozar – paleis voor schone kunsten :
«BEYOND KLIMT»
Samen namen we de trein richting Brussel om te genieten van
deze prachtige kunsttentoonstelling met werken uit Oostenrijk
uit de periode 1914-1938.
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DE KRONIEK

van GUY JANSSENS
DÉJEUNER-CONFÉRENCE

De media
in woelige tijden

V

oor journalisten zijn het gouden tijden. Aan
nieuwsitems om kranten, journaalitems
en duidingsprogramma’s te vullen geen
gebrek. Wel integendeel: eindredacteurs krabben
zich in de haren om uit de veelheid van thema’s een
keuze te maken. Trump heeft vast wel weer eens een
straffe tweet gestuurd die wat uitleg nodig heeft,
Londen en bij uitbreiding heel Engeland staan op
stelten wegens de brexit. Spannend daar allemaal,
en wat betekent dat voor de rest van de wereld en
voor ons eigen land. Zullen onze bedrijven er veel
hinder van ondervinden?
« L’embarras du choix » dus wat nieuws betreft, dus.
Maar wat eindredacteurs van de diverse geschreven,
gesproken en geteleviseerde media nog wel degelijk
zorgen baart is de manier en de snelheid waarop
het wordt gebracht. Zich onderscheiden van de
concurrentie is nu de belangrijkste taak van de
journalisten. Zeker voor kranten is het een behoorlijke
klus om het verschil te maken met de audiovisuele
media. Via het radionieuws, radioduidingsprogramma’s
als « de ochtend » en « de wereld vandaag », de
televisiejournaals, «Terzake », « De Afspraak »,
zijn de belangrijkste onder-werpen niet
alleen al wereldkundig gemaakt, maar
ook al langs al kanten bekeken,geduid,
verklaard, belicht en besnuffeld.
En last but zeker niet least is er
natuurlijk de onophoudelijke vloed
van internetgebonden media: de
nieuwssites van de omroepen en van
de kranten zelf die onophoudelijk,
24 uur op 24, nieuws blijven spuien.
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De eindredacteurs van de papieren kranten volgen
natuurlijk ook al die programma’s en weten dat
ze met hun krant die ’s ochtends verschijnt uit een
ander vaatje zullen moeten tappen. Ze hebben dan
eigenlijk maar twee opties: met « nieuw » nieuws
komen dat nog niet op radio of televisie – of internet –
is geweest of, tweede optie, de al bekende feiten met
nieuwe feiten aanvullen of in een ander daglicht
stellen.
En wat dan met de arme nieuws « consument »: de
lezer, de kijker, de luisteraar? Hoe moet die door de
bomen het bos nog zien? Bij die zondvloed aan nieuws
zijn er sommigen die afhaken, die het allemaal wat
teveel vinden en daarom de hele nieuwsstroom maar
aan zich voorbij laten gaan. Kiezen is verliezen en
dus kiest men liever niet. Geen te best idee, dunkt
me. Het lijkt me beter om een gerichte keuze in het
nieuwsaanbod te maken en dan op basis daarvan je
eigen mening te formuleren.
Intussen zullen we ook dit jaar verder maandelijks een
momentum-persover-zicht blijven publiceren,waar we
– uiteraard subjectief – een beknopte selectie maken
van de nieuwsitems die volgens ons relevant
zijn. Ik hoop jullie dus allemaal in februari
weer te zien. In afwachting, alvast een
voorspoedig en gezond 2019 gewenst.
n

