ANTWERPEN
MEI

2O19
N° O4

M O M E N T U M

M

A

G

A

Z

I

N

E

By

Talrijke

sportieve
fietstochten
Daguitstap
Den Haag
Het leven van

Rembrandt

Ruime keuze aan

bedrijfsbezoeken
Interessante

stadswandelingen

DINInG DE LAET & VAN HAVER

B o omg a a r d s t r a at 1 / 3 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N & Ka p e l s t r a at 1 0 2 , 2 5 4 0 HO V E

B E S T

.M O M E N T S
Aan de beste momenten denk je terug met een vleugje
heimwee en een kleine glimlach. Mooie herinneringen zijn
als kostbare parels. Aan elkaar geregen zodat ze een lang
snoer van leuke herinneringen vormen.
Wel, we zijn er zeker van dat vele parels komen van
« Momentum » momenten.
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Onze maandelijkse
persoverzichten

MAS,
museum aan de stroom

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

Het Eilandje is dé trendy wijk van Antwerpen.
En als centraal middelpunt prijkt het MAS.
Over dit opvallend gebouw is veel te vertellen en veel te
ontdekken. Om te beginnen maakt het deel uit van de
skyline van Antwerpen en is het een toeristische trekpleister.
Maar het MAS is méér dan zomaar een museum.
Een ervaren gids leidt u rond en vertelt alles in geuren en kleuren.
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Oesterij Yerseke

Fietstocht Scheldeland

Den Haag

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

Fietstocht Rivierpark
Scheldevallei, natuur en
cultuur hand in hand.

De Nederlanders vieren dit jaar hun « Rembrandtjaar ».
En Momentum Antwerpen grijpt deze gelegenheid aan om
hun leden het statige Den Haag, het chique Mauritshuis
met een mooie collectie aan Rembrandts te laten
ontdekken. En lunchen doen we in Scheveningen.
Een week voordien is er een lezing als eerste kennismaking.
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nlangs liep ik op een zonnige dag door de Antwerpse
Kloosterstraat. In een boetiekje zag ik een doodgewone
T-shirt hangen met een grappige tekst die me aan het
denken zette. Netjes ingekaderd stonden drie woorden:

« Moet Just Niks ». Fijn, dacht ik. Wanneer alles kan, maar niets meer
echt moet, dan leef je toch als God in Frankrijk? Geen zorgen meer, geen
verplichtingen, gewoon doen wat je fijn vindt. Zalig toch?
Wel, dat is nu precies de filosofie van Momentum. Het enige doel dat
we nastreven, is de leden een aangename tijd bezorgen. Een gezellig
samenzijn. Een interessante uitstap. Een boeiende gidsbeurt. Een glaasje
drinken met gelijkgestemden. Méér moet dat niet zijn.
De nadelen van de « oude » dag kennen we ondertussen allemaal wel.
Hoog tijd om ook eens over de voordelen te spreken. Geen stress meer,
kinderen uit huis, job afgerond, huis afbetaald,…
De « Moet Just Niks »-slogan indachtig, alleen toffe activiteiten mee

beleven.
Wist u dat Momentum Antwerpen rond de 150 activiteiten per jaar

REPORTAGES

organiseert. Meestal tijdens de week, soms ook in het weekend.
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Maurice Verbaet Center 7017

recreatief als sportief), stads- en natuurwandelingen en operabezoek.
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Muziekvoorstellingen en lezingen, gidsbeurten en fietstochten (zowel
Kunsttentoonstellingen en daguitstappen. Het zit er allemaal bij. Kom
het ontdekken.
Nog geen lid? Geen nood, kom gewoon naar één van onze info-momenten
en alles wordt u snel duidelijk. Blader de Momag door of neem een kijkje
op onze website www.clubmomentum.be
Tot héél binnenkort!

Beatrijs Buelens
Manager Momentum Antwerpen
www.clubmomentum.be
beatrijs@momentum-belgium.be
0477 18 00 68
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ONZE LEZINGEN
« Voor iedereen wat wils » zegt men in de volksmond. Dat is wat wij willen aanbieden. We zoeken
de beste sprekers die elk specialist zijn in hun domein. Zij komen u met kennis van zaken spreken
over hun passie.
Na de lezing volgt het gezellig napraten met een drankje. Of blijft u liever voor de lunch of het
diner? Alles kan. Uiteraard is het aanbod aan lezingen groter in de koude wintermaanden dan
in de zomer. Een greep uit het aanbod voor de volgende maanden. Let op, dit is niet volledig.
Raadpleeg onze website onder de rubriek « lezingen ».
23 AUGUSTUS 2019
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4 SEPTEMBER 2019

26 SEPTEMBER 2019

LEZING OVER
REMBRANDT VAN RIJN

DE BRUGGEN VAN
BOOM

GEZONDE VOEDING
EN VERMAGEREN

Rembrandt stierf 350 jaar geleden.
Een prima aanleiding dus voor de
Nederlanders om er een speciaal
Rembrandtjaar van te maken.
Momentum organiseert een dagreis
naar het statige Den Haag om de
pareltjes van Rembrandt (en anderen)
in het Mauritshuis te bewonderen.
Ter voorbereiding van deze dagreis, of
gewoon uit interesse, geeft
Lieve Mariën een lezing over deze
talentvolle rebel.
Dat de eenvoudige molenaarszoon
uit Leiden, geboren in 1606, ooit
wereldberoemd zou worden, lag niet
onmiddellijk voor de hand. In de eerste
zes jaar van zijn carrière werd zijn
kunst gekocht door de vooraanstaande
Leidse burgers. Maar voor een rijzende
ster als Rembrandt was het hoogtijd
voor de volgende stap. Het grote succes
en de liefde komen in Amsterdam. Voor
de rest van zijn turbulent levens- en
liefdesverhaal bent u welkom om te
komen luisteren.

Op woensdag 4 september 2019 zal het
precies 75 jaar geleden zijn (4.9.1944)
dat Britse soldaten onder leiding van
Colonel David Arthur Silvertop en met
de hulp van ir. Robert Vekemans de
zwaar ondermijnde bruggen van Boom,
op de Duitsers heroverden.
Alex Ramael, erfgoedcoördinator
van Boom vertelt ons het verhaal
van de bevrijding van Normandië tot
Antwerpen, in de schouwburg van het
cultuurcentrum De Steiger.
Bovendien zal de schrijver/
journalist Dirk Musschoot zijn boek
« Sweethearts » voorstellen met
verhalen van soldaten die zoals John
Flack en James Early de liefde van
hun leven vonden bij een Vlaams
meisje.We wandelen nadien op de
Rupelpromenadeqst van aan het
Memoriaal voor David Silvertop en
zijn 3rd Royal Tank Regiment, langs
de banken met de namen van de Britse
soldaten die vlak na de oorlog met
een Booms meisje huwden, tot aan het
monument van Robert Vekemans.

Het kan niet meer ontkend worden. De
mensen kampen met overgewicht en
diabetes. Het is onmogelijk de vinger te
leggen op één duidelijke oorzaak.
Het is een gevolg van veel factoren.
Het hectische stresserende leven –
te veel industrieel bereid voedsel
– te grote porties – eten als troost
– een zittend leven – lightproducten –
tegenstrijdige adviezen – te veel snoep
& snacks – verborgen verleiders – enz…
Myriam Joosen licht het tipje van de
sluier: hoe blijvend vermageren door
lekker te genieten?
Myriam Joosen, diëtiste - Mindful
Eating Trainer, gepassioneerd door
lekker en gezond eten, 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.
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ONZE PERSOVERZICHTEN

G

uy Janssens was tijdens zijn actieve carrière een beroepsjournalist. U kent hem ongetwijfeld van bij de
radionieuwsdienst van de toenmalige BRT. Begin negentiger jaren verhuisde hij van de radio naar de
televisienieuwsdienst. Hij werkte mee aan programma’s zoals De Zevende Dag en Villa Politica. Hij begon
met een nieuw economisch magazine « De Vrije Markt », nu omgedoopt tot « De Markt ».

Kortom, met Guy Janssens heeft Momentum een specialist in huis. Hij kent als geen ander het reilen en zeilen van de
Europese verslaggeving en de binnenlandse sociaal- economische politiek. Want eens journalist, altijd journalist.
Maandelijks gaat hij voor Momentum dieper in op de meest opmerkelijke nieuwsfeiten.

HIERBIJ DE DATA VAN DE PERSOVERZICHTEN VOORJAAR 2019:
• Dinsdag 14 mei om 10u30 (met optie lunch)
• Dinsdag 11 juni om 10u30 (met optie lunch)
• Dinsdag 9 juli op 10u30 (met optie lunch)
• Maandag 2 september om 10u30 (met optie lunch)
• Donderdag 3 oktober om 10u30 (met optie lunch)
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 Sint-Katelijne Vest
Er zijn uiteraard ook bussen.

Inschrijvingen en info  : www.clubmomentum.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
Hedendaagse kunst of oude meesters? Momentum zorgt voor een portie cultuur op tijd en stond.
Steeds kundig bijgestaan door goede gidsen. Een beperkt aanbod onderaan. Voor de volledige keuze,
raadpleeg de website.

ZATERDAG 11 MEI 2019

8

DINSDAG 28 MEI 2019

ACHTER DE SCHERMEN
VAN DE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

MUSEUM
TRIBALE KUNST

De erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, gelegen aan het
gelijknamige plein, is een literaire schatkamer boordevol
eeuwenoud Vlaams cultureel patrimonium. De leeszaal
herbergt een indrukwekkende collectie van meer dan
anderhalf miljoen volumes. Ideaal voor liefhebbers van
Vlaamse geschiedenis en Nederlandse letterkunde.

Tribale kunst is de benaming voor kunstvoorwerpen
en artefacten die zijn vervaardigd door leden van een
inheemse bevolkingsgroep. Tribale kunst vertegenwoordigt
niet alleen een materiële waarde, maar geeft de
verzamelaar een extra wereld, een extra dimensie in huis.
Deze uitstap is veelzijdig. De eigenaars van het museum
geven ons een perfecte uitleg over de filisofie van Tribale /
Afrikaanse kunst.

20 JUNI 2019

20 AUGUSTUS 2019

MAURICE VERBAET

MUSEUM AAN DE STROOM - MAS

Maurice Verbaet begon al in de jaren ’70 met verzamelen
van kunst en sinds 1989 wordt hij in dit artistieke
avontuur bijgestaan door zijn echtgenote Caroline.
Samen besloten ze zich vooral op de Belgische kunst te
concentreren. Het echtpaar werd regelmatig gevraagd
om werken uit te lenen voor tentoonstellingen; voor de
eigenaars telkens een gelegenheid om de Belgische kunst
meer bekendheid te geven.

Het MAS of Museum aan de Stroom is gelegen in de oude
haven op het Eilandje. Het panoramisch uitzicht en de
spiraalvormige boulevard langs de glaspartijen van het
gebouw zijn tot 's avonds laat toegankelijk en vormen zo
een nieuwe toeristische trekpleister. Het gebouw is een
ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten.
Het MAS is meer dan zomaar een museum. Op elke
verdieping beleeft u een stuk van het verhaal van de
eeuwenlange contacten tussen Antwerpen en de wereld.
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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.
In de maand mei rijden we opnieuw naar Isotopolis en Euridice SCK*CEN te Mol en staan een bezoek
aan de veiling in Hoogstraten en ook aan de hotelschool PIVA op de agenda.
MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019

DINSDAG 1 OKTOBER 2019

BEZOEK AAN
DE BUTCHER'S STORE

BEZOEK AAN
UMICORE

Het verhaal van Luc De Laet & Peggy Van Haver is er een van
goesting, hard werken en een ferme portie gezonde ambitie. Het
startte in 1992 in Hove. Luc nam de zaak over van de familie
Hendrickx. Het begon wel met een beenhouwerij, maar het is
uitgegroeid tot veel méér. Een groothandel, een restaurant, een
tweede beenhouwerij in de Antwerp City Brewery. Tot zelfs de
exclusieve Butcher’s gin. Ondertussen is De Laet & Van Haver
een internationaal begrip geworden. Ze leveren met hun groothandel
aan de restaurants van Albert Adria en breiden hun horeca cliënteel
verder uit. Niet alleen in België maar ook buiten de landsgrenzen.

Umicore (tot 2001 bekend onder de naam Union Minière;
de naamsverandering was ingegeven door het feit dat
Union Minière geen mijnactiviteiten meer uitvoerde) is
een Belgisch bedrijf dat zich bezighoudt met het smelten
en in mindere mate andere bewerkingen van voornamelijk
edelmetalen. Het bedrijf is een van de bekendere
geaccrediteerde goudsmelters. Een bedrijfsbezoek bestaat
uit een bedrijfspresentatie over Umicore gevolgd door een
virtuele tour doorheen de installaties met afsluitend een
drankje bij panoramisch uitzicht.

MAANDAG 21 OKTOBER 2019

DONDERDAG 10 OKTOBER 2019

BEZOEK SAFFRAANBOERDERIJ

MANUFACTUUR DE WIT

De gids vertelt ons alles over de saffraan, zijn ontstaan,
het gebruik in de keuken, zijn medicinale eigenschappen,
het herkennen van zijn kwaliteiten en zijn botanische
aspecten. Dan neemt de gids ons mee naar de velden en
afhankelijk van het seizoen kunnen wij de bloeiwijze van
de saffraan bewonderen. Normaal gezien is september een
perfecte periode om het veld te bezoeken! De oogst vindt
immers plaats ± oktober. Afsluiten doen we met een 3-tal
huisgemaakte saffraanproevertjes.

Het uniek historisch kader van de 15de-eeuwse refugie van
de abdij van Tongerlo in Mechelen is haar thuisbasis waar
ze haar waardevolle collectie wandtapijten presenteert.
We bezoeken de Manufactuur onder begeleiding van een
gespecialiseerde gids die ons inwijdt in de boeiende wereld
van de wandtapijtkunst: geschiedenis, techniek, weefdemo,
conservatieproces, … Ook het historisch pand en de tuin
krijgen alle aandacht. En tenslotte kunnen we, wanneer het
restauratieteam niet aan het werk is, het atelier bezoeken.
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ONZE MERKWAARDIGHEDEN
Speciaal, uniek, merkwaardig: woorden die stuk voor stuk uw nieuwsgierigheid triggeren. En dat
is de bedoeling. Sommige bezoeken zijn niet thuis te brengen onder de noemer « musea » maar
verdienen een bijzondere rubriek. De merkwaardigheden van Momentum. Ontdek ze hieronder en
op de website.
30 MEI 2019

WANDELING
DOOR ZURENBORG

URSULINENINSTITUUT, EEN VERBORGEN
PAREL VAN DE ART NOUVEAU

Zurenborg is misschien wel de mooiste buurt van
Antwerpen. Als een kokette dame pronkt ze met grandeur
van de Belle Epoque. Terecht trots toont ze verbaasde
bezoekers haar art-nouveau gevel, elegante straten en
pleinen. Maar hét klapstuk is de 19de eeuwse Cogels-Osylei:
sublieme architectuur van rond de vorige eeuwwisseling.
Antwerpenaren daar zullen van genieten.

Het indrukwekkende school- en kloostercomplex van de
zusters Ursulinen was ooit een ‘pensionnat de demoiselles’
met internationale uitstraling, wat prachtig tot uiting
komt in de schitterende architectuur. Het pronkstuk is
zonder twijfel de indrukwekkende wintertuin, volledig in
Art Nouveau-stijl. We bezoeken tevens de verschillende
beschermde kloosterruimten zoals de Ursulazaal, de
Alpenzaal, de Empiregang, de Feestrefter, de magnifieke
kloosterkerk, de Pianogalerij, het Oratorium, …

24 JUNI 2019
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6 JUNI 2019

07 JULI 2019

ACHTER DE SCHERMEN
VAN DE OPERA

BEZOEK
AAN EEN SYNAGOGE

Via een parcours langs indrukwekkende schilderingen,
adembenemende hoogtes en verrassende hoekjes wisselen
historische feiten en sappige anekdotes elkaar af. In
een mum van tijd weet je alles over 400 jaar opera- en
balletgeschiedenis, sociale codes en het reilen en zeilen
achter de schermen van een operahuis. Een rondleiding is
een perfecte eerste kennismaking met opera of ballet.

Een synagoge (Grieks voor huis van samenkomst;
Hebreeuws: Beit Knesset of Beis Knesses is in het
jodendom een gebeds- en gemeenschapshuis, waar
religieuze bijeenkomsten plaatsvinden. Momentum heeft de
gelegenheid om deze belangrijke Synagoge in Antwerpen
te bezoeken met een ongelofelijke gids die ons wegwijs zal
maken binnen het gebouw. U mag zich verwachten aan een
uitzonderlijk en interessant bezoek. De gids zal u hartelijk
ontvangen en met veel geduld en overtuiging op al uw
vragen antwoorden.
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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.
ZATERDAG 25 MEI 2019

8 JUNI 2019

STADSWANDELING
ANTWERPEN EILANDJE

VERDRONKEN LAND
VAN SAEFTINGHE

Het Eilandje heeft zijn naam niet gestolen: het oudste
havengebied van Antwerpen is omgeven door water. Vandaag
is de havenactiviteit meer in het noorden geconcentreerd,
maar het havengevoel overheerst hier nog steeds.
Proef de oude sfeer van de loskade met monumentale
pakhuizen, lantaarns, hangars en kasseitjes. Dankzij drie
publiekstrekkers, het MAS, het Red Star Line Museum en
het Havenhuis, wordt de band tussen de stad en het water
nog eens onderstreept.

We wandelen 3 kms over de vestingen en langs de
hoofdpunten. Na de lunch « in Oud Hulst » bezoeken we
het bezoekerscentrum Saeftinghe met de tentoonstelling
over het Verdronken Land.
Daarna volgt een korte wandeling over het plankenpad
door het verdronken land. We sluiten af met een glas
en voor wie wil met een broodje of zo in café « Het
Verdronken Land»..

13 JUNI 2019 en 1 JULI 2019

4 JULI 2019

ARMENZORG
DOOR DE EEUWEN

HOBOKENSE POLDER
+ LUNCH

DEEL 1 en DEEL 2. De eerste wandeling gaat van
het Begijnhof naar de Sint-Niklaasplaats. De tweede
vertrekt aan de Sint-Jansvliet en eindigt in de Lange
Gasthuisstraat. Ook inhoudelijk is het qua locaties anders
maar steeds gekaderd in hetzelfde thema. Als je beide
wil doen is het wel aangewezen om het in die volgorde
te doen. Beide wandelingen zijn best ook apart te doen.
Bij aanvang van iedere wandeling geeft de gids even de
geschiedkundige evolutie aan. Beide wandelingen hebben
elk apart toch een rode draad.

De Hobokense Polder is een oase van groen. Met
zijn 170 hectare is het de grootste brok natuur in
Antwerpen. De polder ligt tussen de Schelde, Hoboken
en de nieuwe industriesite Blue Gate. De natuur kreeg
hier vrij spel en er ontstond een uiterst waardevol en
prachtig natuurgebied. Tal van dieren en planten voelen
zich hier thuis.
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ONZE SPORTACTIVITEITEN
Sporten is gezond. Dit weet iedereen. Momentum heeft een aanbod voor zowel de recreatieve als
de sportieve fietser en wandelaar.
Wat is een sportieve fietstocht? Rond de 50 km in een tempo van 20 km/uur. Zowel gewone als
elektrische fietsen zijn welkom. We voorzien tijdig een pauze. Deze sportieve fietstochten zijn
voorlopig nog gratis en vinden meestal plaats tijdens de weekends. Een recreatieve fietstocht telt
minder kilometers en er wordt vaker gestopt om de gids toe te laten nuttige info te geven over de
omgeving en de bezienswaardigheden. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod. Bezoek zeker
ook de website want soms staat er vermeld dat fietshuur mogelijk is.
De stads- en natuurwandelingen voor ieders benen bieden we nu al aan, onder de rubriek
« wandelingen ». En binnenkort zullen de sportieve trektochten ook op de kalender staan.
ZONDAG, 19 MEI 2019 - SPORTIEVE FIETSTOCHT, RICHTING BERGEN OP ZOOM (50 KM)
ZONDAG, 2 JUNI 2019 - SPORTIEVE FIETSTOCHT, RICHTING THOLEN (50 KM)
DINSDAG, 4 JUNI 2019 - GEGIDSTE FIETSTOCHT SCHELDELAND (20 KM)
VRIJDAG, 28 JUNI 2019 - FIETSTOCHT VROEGE VOGELS (gegidste fietstocht) (10 KM)
DONDERDAG, 11 JULI 2019, REGIO BOOM - GRIMBERGEN - MEISE (54 KM)
DONDERDAG, 18 JULI 2019 - SPORTIEVE FIETSTOCHT, « DODENDRAAD » HOOGSTRATEN (38 KM)
DONDERDAG, 25 JULI 2019 - SPORTIEVE FIETSTOCHT, SCHELDEDIJK ROUTE (43 KM)
DONDERDAG, 11 AUGUSTUS 2019 - SINT-MARTENS LATEM EN DE MOOIE LEIE STREEK (56 KM)
ZONDAG, 8 SEPTEMBER 2019 - ZWIN EN DAMME (40 KM)
DONDERDAG, 12 SEPTEMBER 2019 - ANTWERPEN STAD AAN DE STROOM (gegidste fietstocht) (35 KM)
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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 € 105 per persoon en € 165 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 er 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
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ONZE RESTAURANTS
De Belgen zijn fijnproevers. Dat is geweten. Activiteiten in en rond de keuken zijn altijd
voltreffers. Een restaurantbezoek of een culinaire workshop. Samen tafelen is zonder meer de
beste manier om andere leden beter te leren kennen.
Bij vele activiteiten is het mogelijk om aansluitend te lunchen of te dineren. Deze suggesties vindt
u terug op de website. Dit gezamenlijk tafelen is zelfs apart te boeken.
DINSDAG 07 MEI 2019

4 SEPTEMBER 2019

10 SEPTEMBER 2019

OESTERIJ
IN YERSEKE

RESTAURANT LA
TRATTORIA - BOOM

MAROKKAANS
KOKEN EN ETEN

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

Na de uitstap "de bruggen van Boom"
heeft u de gelegenheid om gezellig te
lunchen bij LA TRATTORIA. Zelfs
indien u niet deelneemt aan de uitstap
"de bruggen van Boom", kan u samen
met een groep van Momentum gezellig
lunchen in dit Italiaans restaurant.

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

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. Tijdens uw bezoek heeft u een
prachtig en uniek uitzicht over de
historische oesterputten en de Oosterschelde.
Tijdens een boottocht worden oesters
bovengehaald en worden we verwend
met een Zeeuwse bolus.
Deze succesvolle activiteit wordt
opnieuw georganiseerd in 2020 !

De trattoria is gelegen tussen het
Heldenplein en de aanlegsteiger
voor de overzet naar KleinWillebroek, jachten en
pleziervaartuigen.
Een trattoria is een Italiaanse
eetgelegenheid waar het menu
hoofdzakelijk bestaat uit landelijke
(vaak regionale) recepten.
Daarnaast is het er over het
algemeen minder formeel dan in een
ristorante.

Zij opende in 1997 haar
Marokkaans restaurant ‘El Warda’
in de Antwerpse Zurenborgwijk. In
2002 volgde het buffetrestaurant
‘Bizanaat’.
In 2012 was ze aan de zijde van
Wout Bru te zien als kindercoach in
het programma ‘Junior MasterChef’.
Nu baat zij een eigen kookatelier
uit op Zurenborg en geeft
kookworkshops voor groepen die
samen willen koken en kennis
willen maken met de Marokkaanse
keuken. Fatima heeft bovendien
reeds meerdere kookboeken op haar
naam staan.

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 OPLEIDINGEN
De slogan « nooit te oud om te leren » indachtig, verrassen wij u dit lente- en zomerseizoen met enkele
uiteenlopende opleidingen.
10 MEI 2019

15 JUNI 2019

WEGWIJS
MET I-PHONE EN I-PAD.

WORKSHOP BROODBAKKEN
IN EEN HOUTOVEN

We overlopen samen met een lid van Momentum dat
opleidingen geeft bij Digidak, de belangrijkste instellingen,
u leert foto’s maken en bewaren, leert vlot e-mailen en
met WhatsApp werken. Bovendien zal u kennis maken
met een aantal interessante Apps. Uiteraard krijgt u een
antwoord op vele vragen.Er is slechts plaats voor 10
personen omdat het een interactieve opleiding is waarbij u
de kans heeft vragen te stellen.

Samen deeg kneden, opbollen en afbakken in de stedelijke
houtoven van GRAAN. Tijdens het rijzen van de broodjes
maken we een lunch klaar zoals een choco en een salade
met biologische groenten volgens het seizoen. Na het
bakken geniet je van een heerlijke lunch met brood van de
huisbakkerij GROF, een kaas- en vleesbordje, zoet beleg en
een salade. Recepten en de zelfgebakken broodjes nemen de
deelnemers mee naar huis.

12 JULI 2019

6 SEPTEMBER 2019

WORKSHOP PIZZABAKKEN
IN EEN HOUTOVEN

EHBO CURSUS IN SAMENWERKING
MET HET RODE KRUIS

Tijdens de workshop bereiden we pizza’s met weinig gist,
traagrijzend deeg, een knapperige bodem en toppings
volgens het seizoen. De deelnemers bakken de pizza’s nadien
zelf af in de stedelijke houtoven van GRAAN en genieten van
een heerlijke maaltijd met een ambachtelijk drankje. Het
vuur, de oven, het samen bakken en het onderling proeven
van de verschillende creaties,.. zijn extra troeven voor een
geslaagde activiteit en een gezellige groepssfeer.

Speciaal op maat, van de actieve tweede jeugd, wordt deze
EHBO cursus georganiseerd. Een niet te missen afspraak want
zo'n cursus is altijd nuttig. Je kan er levens mee redden! Het
reanimeren en defibrilleren komen uitvoerig aan bod. Defibrillatie
is het zodanig toedienen van een elektrische schok dat het hart
van een patiënt die bewusteloos is ten gevolge van bepaalde
ritmestoornissen (ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie) stil
komt te staan, zodat de normale regelmechanismen van het hart
de controle weer over kunnen nemen.

MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de actieve tweede jeugd
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VERANTWOORDELIJKE
VOOR ÉÉN VAN DE MOMENTUM VESTIGINGEN
Voor de opstart van bijkomende vestigingen in de regio's Gent,
de Kust, Luik, Henegouwen (Doornik-Bergen)
zijn wij op zoek naar een medewerker (M/V)
PROFIEL
•
•
•
•

Nederlands (moedertaal) en Frans (voor interne communicatie)
Voldoende ervaring in een commercieel-administratieve functie
Diploma : A1 of Master, bespreekbaar afhankelijk van de ervaring
Bereid om zich 100 % in te zetten voor een nieuwe uitdaging.

PROSPECTIE
• Opvolging prospecten/leads (via mail en telefoon)
• Opvolging FB-campagnes (telefoon, afspraak)
• Opvolging marketing acties (via telefoon, mail)

ACTIVITEITEN
•
•
•
•
•

Organisatie
Opvolging inschrijvingen en betalingen
Bevestiging
Begeleiding
Coördinatie van helpende partijen
(inplannen, communicatie, …)

LEDEN MOMENTUM
•
•
•
•
•

Informatie en communicatie (via nieuwsbrief)
Helpdesk voor website
Klantendienst
Contact met niet-actieve leden
Contact voor hernieuwing lidmaatschap

MULTIMEDIA MOMENTUM
• Onderhoud website (vooral het activiteitenprogramma)
• Onderhoud FB-pagina

MAGAZINE MOMAG
• Redactie
• Verzamelen van inhoud en fotomateriaal
• Opvolging finaal project in samenwerking met de graficus

STUUR UW MOTIVATIEBRIEF EN CV
NAAR MOMENTUM BRUSSEL
Tav Axel Lannoy
1611 Waterloosesteenweg
1180 Brussel
GSM : 0477/55.91.91
axel@momentum-belgium.be
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ULTIEM BEZOEK
AAN MAURICE VERBAET CENTER EN RESTAURANT TAPTA OP 20 JUNI
Op donderdag 20 juni bezoeken we het schitterende Maurice Verbaet
Center, een laatste unieke kans om te Antwerpen kennis te maken met
de grootste privécollectie Belgische naoorlogse kunst van
gepassioneerd verzamelaar Maurice Verbaet. Aansluitend lunchen
we bij restaurant TAPTA, dat tovert met goede smaak!

G

eniet van een wellicht laatste bezoek aan het Maurice Verbaet Center
te Antwerpen, dat na juni niet langer publiek toegankelijk zal zijn.
In de voormalige gebouwen van de Antwerpse Waterwerken

opende in 2015 een uniek privémuseum waar Maurice Verbaet met wisselende
expo’s de Belgische naoorlogse kunst op de kaart zet. Zijn tot duizenden werken
uitgegroeide privécollectie plaatst bekende en minder bekende Belgische
kunstenaars van nà 1945 in de spotlights.
Nog tot en met 30 juni ontdek je naast nooit eerder
getoonde top-werken van Antwerps icoon Fred Bervoets,
tevens een kleurrijke mix van andere pareltjes uit de
privécollectie, met passie tot leven gewekt door een
professionele gids.
Momentum plant een bezoek op 20 juni om 11 uur en
bij voldoende interesse tevens om 14 uur.
Ook reserveren we een tafeltje bij restaurant
TAPTA van Magali Verbaet, dat een pure keuken
met artistieke toets serveert.
Tijdig inschrijven is de boodschap!

PRAKTISCH :
Meer info op www.clubmomentum.be
• Datum: 20 juni 2019 om 11u
• Prijs: 12€
• Lunch bij Tapta 35€€
• Plaats : Mechelsesteenweg 64,
		
2018 Antwerpen
• Aantal deelnemers : max. 18
• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen

MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de actieve tweede jeugd
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Het ZUID
Het Zuid is niet minder dan 108 hectaren groot. En dat was precies de oppervlakte die de beruchte dwangburcht of Zuidkasteel in beslag nam. Het geheel, niet om Antwerpen te verdedigen,
maar om de stad in bedwang te houden, werd gebouwd door de beroemde Hertog Don Alvarez
de Toledo, kortweg Alva genaamd. En ja, dat is dezelfde die de bloedraad of inquisitie oprichtte.
We spreken van de 16de eeuw.
					
Lieve Mariën

E

nkele eeuwen later kreeg Antwerpen eindelijk van Koning Leopold II
de toelating kreeg om deze gehate burcht af te breken. Het was méér
dan hoognodig want de stad barstte uit haar voegen. Koning Leopold

II bracht in 1874 de eerste houweelslag toe aan het Zuidkasteel.
Een volledig nieuwe wijk, vormgegeven naar Parijs model, werd geboren. Op
korte termijn werden er 64 nieuwe straten met 3000 huizen gebouwd. Allerlei
voor Schone Kunsten.

Maar vooraleer al begonnen werd met de nieuwe urbanisatie van het Zuid, lag er
een ander project op stapel: de Wereldtentoonstelling van 1894 die Antwerpen terug
op de wereldkaart moest zetten. De koloniale handel vanuit Congo werd gepromoot

© Visit Antwerpen

prestigieuze projecten werden voorzien met als kers op de taart het Museum

met een heus Congolees dorp met authentieke bewoners. Daarnaast was er « Oud-

PRAKTISCH :

Antwerpen », een nagemaakt stadsdeel uit de 16de eeuw, eveneens een link met de

Vind nodige info op www.clubmomentum.be

Gouden Eeuw van Antwerpen. Oud-Antwerpen was niet alleen een uiting van heimwee

• Datum: 15 juli 2019 om 10u30

naar de Gouden Eeuw, het pronkstuk van de wereldtentoonstelling moest ook het

• Prijs: 16€

belang van Antwerpen als kunststad benadrukken

• Plaats : Museum van Schone Kunsten

Maar de rode draad in dit verhaal is en blijft de Schelde. Luister naar het

• Aantal deelnemers : max. 20

verhaal over het ontstaan van de Zuiderdokken met het steendok, schippersdok,
steenkooldok en de bierkaai. De stoomboten vervingen stormenderhand de plaats

• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen

van de zeilschepen. Maar vrouwen- en kinderarbeid stak de kop op.
Wandel mee in een trendy buurt met een groots verleden. Een verleden zowel met
terreur als met economische bloei. We vertrekken aan het Museum voor Schone
Kunsten en maken een wandeling van 2 uur op het Zuid. Plaats van afspraak:
de ronde zitbanken rechts voor het Museum (hoek Beeldhouwersstraat).

© Visit Antwerpen

We eindigen aan de Gedempte Zuiderdokken.
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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.

20

Van polders, kerken en kastelen…
Een klein deel van Scheldeland verkennen we met de
fiets, 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 getijdennatuur 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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AGENDA

!

Hierbij het overzicht van al onze activiteiten tot en met november. 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

MEI

17 mei 2019

19 mei 2019

20 mei 2019

22 mei 2019

BEZOEK AAN PIVA
MET DRIEGANGENLUNCH

SPORTIEVE FIETSTOCHT
50 KM

BEZOEK AAN
ISOTOPOLIS - SCK*CEN
TE MOL

VEILING VAN
HOOGSTRATEN

22 mei 2019

25 mei 2019

28 mei 2019

STADSWANDELING :
ANTWERPEN EILANDJE

MUSEUM
TRIBALE KUNST

30 mei 2019

02 juni 2019

04 juni 2019

04 juni 2019
LUNCH FIETSTOCHT
SCHELDELAND

SAMEN HAPJE ETEN IN
HOOGSTRATEN

WANDELING DOOR
ZURENBORG

JUNI

01 juni 2019
ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

SPORTIEVE FIETSTOCHT
(50 KM)

FIETSTOCHT SCHELDELAND FIETSHUUR IS MOGELIJK
20 KM

06 juni 2019

08 juni 2019

08 juni 2019

11 juni 2019

EEN VERBORGEN PAREL
VAN DE ART NOUVEAU

NATUURWANDELING IN HET
VERDRONKEN LAND VAN
SAEFTINGHE

LUNCH NA DE NATUURWANDELING IN HET VERDRONKEN
LAND VAN SAEFTINGHE

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »
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13 juni 2019

15 juni 2019

18 juni 2019

20 juni 2019

WANDELING
ARMENZORG DOOR DE
EEUWEN HEEN: DEEL 1

BROODBAKKEN

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

MAURICE VERBAET
CENTER MET OPTIONELE
LUNCH BIJ TAPTA

JULI

24 juni 2019

28 juni 2019

01 juli 2019

04 juli 2019

OP ONTDEKKINGSTOCHT
IN DE OPERA

FIETSTOCHT
VOOR VROEGE VOGELS
(10 KM)

WANDELING: ARMENZORG
DOOR DE EEUWEN HEEN
DEEL 2

NATUURWANDELING
HOBOKENSE POLDER

04 juli 2019

07 juli 2019

09 juli 2019

09 juli 2019

LUNCH NA DE
NATUURWANDELING
HOBOKENSE POLDER

BEZOEK
AAN EEN SYNAGOGE

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

11 juli 2019

12 juli 2019

15 juli 2019

SPORTIEVE FIETSTOCHT
54 KM

WORKSHOP PIZZA
BAKKEN IN HOUTOVEN +
LUNCH

STADSWANDELING MET
GIDS - ANTWERPEN ZUID

SPORTIEVE FIETSTOCHT
38 KM

25 juli 2019

11 augustus 2019

20 augustus 2019

23 augustus 2019

SPORTIEVE FIETSTOCHT
BORNEM - PUURS SINT-AMANDS - 43 KM

SPORTIEVE FIETSTOCHT
SINT-MARTENS-LATEM
56 KM

MUSEUM
AAN DE STROOM

REMBRANDT, HET LEVEN
EN HET WERK VAN DEZE
TALENTVOLLE REBEL

18 juli 2019

SEPTEMBER

27 augustus 2019

29 augustus 2019

02 september 2019

04 september 2019

STADSWANDELING GILBERT
VAN SCHOONBEKE

DAGUITSTAP REMBRANDT EN
DE GOUDEN EEUW, MUSEUM
MAURITSHUIS, DEN HAAG

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

DE BRUGGEN VAN BOOM
(daguitstap)

04 september 2019

06 september 2019

8 september 2019

10 september 2019

RESTAURANT
LA TRATTORIA (BOOM)

EHBO CURSUS
REANIMATIE EN
DEFIBRILLATIE

SPORTIEVE FIETSTOCHT
ZWIN EN DAMME (40 KM)

MAROKKAANS KOKEN
EN ETEN

16 september 2019

20 september 2019

BEZOEK AAN DE
BUTCHER'S STORE

RED STARLINE MUSEUM

Vind het compleet
programme van
Momentum Brussel
op onze site
www.clubmomentum.be

12 september 2019
FIETSTOCHT :
ANTWERPEN, STAD
AAN DE STROOM

B

RUSSELS

23 september 2019

26 september 2019

26 september 2019

28 septembre 2019

BEZOEK SAFFRAANBOERDERIJ

GEZONDE VOEDING EN
VERMAGEREN

ALLES WAT JE
WILDE WETEN OVER
MOMENTUM ?

ACADEMIEWANDELING

03 oktober 2019

05 oktober 2019

10 oktober 2019

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

HAVENHUIS
ANTWERPEN

MANIFACTUUR DE WIT

OKTOBER

01 oktober 2019
BEZOEK AAN UMICORE

10 oktober 2019

12 oktober 2019

14 oktober 2019

17 oktober 2019

LUNCH NA HET BEZOEK
AAN MANUFACTUUR
DE WIT

ESCAPE ROOM
TOFFE EN SPANNENDE
GROEPSACTIVITEIT

FELIX ARCHIEF

ONTDEK DE RIJKE
GESCHIEDENIS VAN
ZOO ANTWERPEN

NOVEMBER

21 oktober 2019
BEZOEK AAN BASF

25 oktober 2019

04 november 2019

08 november 2019

TUSSEN KUNST, KITSCH
EN COMMERCIE

PERSOVERZICHT
+ lunch « Monico Meir »

RONDRIT MET BUS
DOOR DE HAVEN
VAN ANTWERPEN

14 november 2019

14 november 201

BEZOEK AAN HET
ATELIER VAN ISABELLE
DE BORCHGRAVE

RESTAURANT
AGLIO EN OLIO

Vind het compleet
programme van
Momentum Brussel
op onze site
www.clubmomentum.be

10 november 2019
AVONDWANDELING DE
SCHONE SCHIJN

BRUSSE

LS

19 november 2019

26 november 2019

26 november 2019

30 november 2019

BEZOEK AAN HET HUIS
RENAAT BRAEM

LUNCH MONICO MEIR

ACHTER DE SCHERMEN
VAN EEN RAKETLANCERING

DE SPEKTAKEL
MUSICAL 40-45

AN TW ER P

is op zoek naar een medewerker (m/v), regio Antwerpen,
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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Workshop brood- en pizzabakken in houtoven,
terug naar de basis
Op wandelafstand van het centraal station van Antwerpen – achter de giraffen van de ZOO – steekt
Floortje van « GRAAN » de houtoven in haar stadstuintje aan om er samen met haar gasten zelfgemaakte desembroden in te bakken.

S

amen vuur stoken, je eigen pizza of brood bakken, fermenteren,
pasta maken of bieren proeven. Bij GRAAN leer je ambachtelijke
producten proeven en zelf maken zoals vroeger. « Authentiek,
puur en back to basics: zo zou ik GRAAN omschrijven », zegt Floortje trots.

Bye, bye broodverbeteraars.
Floortje volgde een klassieke bakkersopleiding bij de PIVA. « Die opleiding
gaf mij een goede basis maar we gebruikten veel broodverbeteraars en grote
hoeveelheden gist. » Door veel te lezen en stages te volgen bij ambachtelijke
bakkerijen, ontdekte Floortje dat het ook anders kan. Ze leerde werken met
een desem: een gefermenteerd papje van bloem en water dat het brood op
een natuurlijke manier doet rijzen. En die kennis wil ze graag delen met haar
klanten. « Ik wil mensen écht brood leren bakken, met kwaliteitsvolle bloem
en lange rijstijden. Da’s niet enkel goed voor onze gezondheid, maar ook voor
de smaak! »

Gezellig samen zijn
«Toen ik in Italië mocht meedraaien in een lokale desembakkerij, zijn mijn
ogen open gegaan », vertelt Floortje enthousiast. « In de houtoven bakken ze
desembroden en pizza’s voor de hele gemeenschap. Zó gezellig! Ze bereiden
er heerlijke maaltijden met groenten en kruiden uit eigen tuin en zonder dat
er één machine aan te pas komt. Ik wil mijn gasten niet alleen iets bijleren,
maar ze ook een gezellige en fijne dag bezorgen. »
GRAAN vind je in de Provinciestraat 60, 2018 Antwerpen
Interesse om een workshop bij te wonen?
Als lezer van dit magazine geniet u 5e korting op een individuele
inschrijving via www.graan.info/graancontact/graan.html
Deze actie is geldig voor boekingen tot en met 30/07/2019.
Deze korting geldt niet voor groepsboekingen.

PRAKTISCH :
Momentum organiseert twee workshops aan een voordelig tarief:
• Workshop Broodbakken in een houtoven + lunch
Zaterdag 15 juni 2019, om 10u00
• Workshop Pizzabakken in een houtoven + lunch
Op vrijdag 12 juli 2019, om 10u45
• Inschrijven via : www.clubmomentum.be/antwerpen
MOMAG, het magazine van MOMENTUM, activiteitenclub voor de actieve tweede jeugd
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DE BRUGGEN VAN BOOM
4 september 1944 is de datum dat Boom en Antwerpen bevrijd
werden. Op woensdag 4 september 2019 kan u samen met
Momentum deze heel speciale dag op een aparte manier beleven.

I

n het Cultureel Centrum De Steiger, Henri Spillemaeckersstraat 7, 2850 Boom
om 10u00 vertelt Alex Ramael, Erfgoed Coördinator voor Boom, het verhaal
van Colonel Silvertop en zijn 3de Royal Tank Regiment.

Schrijver en Journalist Dirk Musschoot stelt zijn boek « Sweethearts » voor met
verhalen van Britse soldaten die met Vlaamse meisjes huwden. Onder meer met
www.lannoo.be/nl/sweethearts

de verhalen van twee vrienden: John Flack, de vader van Herbert Flack en James
Foto ©Philip Vanoutrive

Early. Beiden bleven ze in Boom wonen. Honderden Vlaamse vrouwen werden
na de bevrijding in 1944 verliefd op een Brits militair. Soms leidde dat tot een
flirt of een kortstondige relatie, maar even vaak beloofden ze elkaar eeuwige
trouw. Sommige koppels vestigden zich in ons land, andere zochten hun geluk in
Groot-Brittannië.
Wie waren die tommy's die met een meisje van hier aan de haal gingen? Wie waren
die oorlogsbruiden die zich in de armen gooiden van een soldaat die soms vreselijke
dingen had meegemaakt? Dirk Musschoot reisde jarenlang België en GrootBrittannië af en vond tientallen love stories van Brits-Belgische bevrijdingskoppels.
Verhalen vol ontroering, maar vaak ook van eenzaamheid en gemis.
Journalist en Schrijver Dirk Musschoot zal aanwezig zijn en zijn boek
« Sweethearts, verliefd op de bevrijder » te koop aanbieden voor e 24,99
en signeren.
Aansluitend een begeleide wandeling in Boom: Alex Ramael neemt ons mee langs
de Rupelpromenade en de overzet naar Klein-Willebroek.

Wat méér achtergrondinformatie:
Luitenant-Kolonel David Arthur Silvertop voerde op 1 september 1944 het bevel
over een Britse gepantserde eenheid. Zij snelden richting Antwerpen. Hun doel
was om in een ultieme krachtinspanning de haven van Antwerpen in te nemen
alvorens deze door de Duitsers kon vernietigd worden. De geallieerden waren in
aantocht, ze vorderden zo snel dat hun bevoorradingslijnen niet konden volgen.
Zij moesten absoluut de haven intact innemen. Deze zou een uitvalsbasis worden
voor de geallieerde bevoorrading tijdens de verdere opmars door Noord-Europa.
De Duitsers hadden bevel gekregen de strategische haven van Antwerpen en de
monding van de Schelde kost wat kost te verdedigen. Telkens de vijand genoodzaakt
werd zich verder terug te trekken bliezen zij belangrijke bruggen op.
De gedurfde beslissing van Silvertop om een vastbesloten Belgisch ingenieur Robert
Vekemans - die plots uit het niets was komen opduiken – te vertrouwen, heeft

26
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tot een militair manoeuvre geleid dat het verloop van de oorlog heeft veranderd.
De ochtend van 4 september 1944 wachtte Vekemans de Britten op ter hoogte
van Fort Breendonk, hij wist dat alle bruggen over de Rupel en het kanaal zwaar
ondermijnd waren. Hij leidde 3 Britse tanks via een omweg langs Klein-Willebroek
naar de houten en eveneens ondermijnde Weduwe Van Enschodtbrug. Daar staken
ze de Rupel over en vielen de Duitsers op de grote Rupelbrug in de rug aan.
De bruggen werden ontmijnd en gered en diezelfde middag reed Silvertop en zijn
3rd Royal Tank Regiment Antwerpen binnen.
Op 9 november 1944 schreef Generaal Eisenhower aan Montgommery: « unless we
have Antwerp producing by the middle of November, entire operations will come
to a standstill. I must emphasise that, of all operations on our entire front from
Switzerland to the Channel, I consider Antwerp of first importance and I believe
operations to clear up entrance require your personal attention »

PRAKTISCH :
Vind nodige info op www.clubmomentum.be
• Datum: 4 september 2019 - 10:00
• Prijs: gratis
• Adres: Cultuurcentrum De Steiger
Henri Spillemaeckersstraat 7-9
2850 BOOM
• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen

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

The Joy of Nature

Biljarten om half tien

Bart Van Loo

Hockney - Van Gogh

Heinrich Böll

Bart Van Loo voorstellen lijkt ons niet
echt nodig. Hij is genoegzaam bekend
als auteur en performer. En als hij een
doortocht maakt in een talkshow, lijkt
dat nog het meest op een wervelwind.
Maar dan wel één die een thema kan
doorgronden en overbrengen. Nadat
Van Loo eerder een aantal boeken
schreef over 'la douce France',
stort hij zich nu op de intrigerende
wereld van de Bourgondiërs.
Verwacht zowel
godsdienst
als gruwel,
een Game of
Thrones-achtige
wandel door
de geschiedenis
van de Lage
Landen met de
Bourgondiërs in
een glansrol…

In The Joy of Nature wordt het werk van
David Hockney en van Vincent Van Gogh
naast elkaar geplaatst. Voor beiden is
de natuur een belangrijke inspiratiebron.
Maar voor
Hockney is ook
het werk van
Van Gogh dat.
En dat steekt
hij niet echt
onder stoelen of
banken: « Well,
sometimes I’ll
steal something
from Van Gogh. I
mean I do. Good
artists don’t borrow, they steal. » Geniet
van het werk van beide kunstenaars,
zie hoe ze de dynamiek van de natuur
elk op hun manier weergeven in hun
schilderijen en laat je verrassen door
de overeenkomsten in het oeuvre van
deze twee grootheden…

Nobelprijswinnaar
Böll zat bij de
- 50%
Werhmacht voor hij
in 1944 deserteerde.
Na de oorlog legde
hij zich als auteur
toe op het schrijven
van verhalen die de
impact van oorlog op
de gewone burgers toont. Dit meesterwerk vertelt de geschiedenis van de
architectenfamilie Faehmel. Het wijst
op de onderlinge dynamiek tussen
grootvader, vader en zoon en de sporen
die de oorlog bij elk van hen heeft
nagelaten…

In elke editie van MOMAG
presenteren we in samenwerking
met onze partner Boekenmarkt
De Markies onze selectie van
de nieuwste uitgaven en niet
te missen aanbiedingen.
Hoogstraat 62-64 • 2000 Antwerpen • T.: 03 294 67 03
Openingsuren: van maandag t/m zondag van 11:00 tot 18:00

als een fonkelenden spiegel

Henri Evenepoel (1872-1899)

comme un miroir étincelant

Eric Min

Peter J.H. Pauwels

Geen groter contrast dan tussen de
10 regeltjes die Henri Evenepoel op
Wikipedia krijgt toebedeeld en deze
lijvige biografie, Eric Min schreef
eerder o.a. biografieën over Ensor en
over de stad Brussel en kan als geen
ander een leven
« tot leven »
roepen op papier.
Hier maakt Min
de balans op van
een veel te kort
kunstenaarsleven
tegen de
achtergrond van
een wereldstad
in beweging… - 50%

Over de kunstenaarsgroepen van
Sint-Martens-Latem, en bij uitbreiding
het geheel van Leidedorpen, zijn al
heel wat boeken verschenen. als een
fonkelenden spiegel is een prachtige
aanvulling op deze collectie. Dit
magnifieke boek bevat uiteraard
vele kunstwerken, maar ook vele
paginagrote oude
foto’s en
teksten
van de
kunstenaars
zelf of hun
tijdsgenoten.

12 euro (enkel voor Momentum abonnees)
Toen Wassily Kandinsky en Franz
Marc elkaar in 1911 ontmoetten,
werd de basis gelegd voor een
belangrijk hoofdstuk in de moderne
kunst. Oorspronkelijk de naam
van een Almanach
(jaarboek),
werd Der Blaue
Reiter daarna
ook de naam voor
deze belangrijke
kunststroming
waarin vorm en
kleur radicaal
losgekoppeld
werden.

SPECIALE
AANBIEDING
enkel voor
Momentum leden

Kandinsky,
Marc & Der Blaue Reiter

✁

Een schilder in Parijs

Kandinsky,
Marc & Der Blaue Reiter
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Eugeen Van Mieghem (1875-1930)
kunstenaar van de Antwerpse haven

De laatste jaren wordt het werk van de Antwerpse
sociale havenkunstenaar Eugeen Van Mieghem
herontdekt. Een stichting, 5 bronzen beelden op het
Eilandje, tentoonstellingen in binnen- en buitenland,
diverse kunstboeken en een museum (Ernest
Van Dijckkaai 9, Antwerpen) brachten zijn typische
oeuvre weer in de internationale belangstelling.

D

Erwin Joos
e kunstenaar werd geboren in het hartje van de
oude haven op 1 oktober 1875. In zijn jeugd werd
hij geconfronteerd met het harde leven aan de

waterkant. In 1892 kwam hij aan de Antwerpse academie in
contact met het werk van o.a. Van Gogh, Seurat, Meunier en de
Toulouse-Lautrec. Door de literaire-anarchistische vereniging
De Kapel maakte hij kennis met de nieuwe sociale stromingen
en er groeide in hem een idealisme dat hij nooit zou
verloochenen. Van Mieghem wou de kunstenaar worden van
het typische havenvolk: de buildragers, de zakkenmaaksters,

emigranten, schippers en zwervers. In 1896 werd hij door professor Siberdt
(dezelfde die Vincent Van Gogh wegstuurde) van de academie verwijderd.
Van Mieghem werkte een tijd als scheepsbevrachter en tijdens zijn tochten
door de haven nam hij steeds een schetsboek mee om zijn indrukken op
papier te zetten. De kunstenaar werd bijzonder geboeid door deze duizenden
landverhuizers die met de Red Star Line vertrokken naar de Nieuwe Wereld.
In 1901 kende Van Mieghem succes op de Brusselse salon van La Libre
Esthétique waar zijn achttal pastellen en tekeningen getoond werden naast
werk van bekende Franse impressionisten als o.a. Monet, Cézanne, Pissarro,
Renoir en Vuillard. Op 28 januari 1902 huwde hij Augustine Pautre en op 11
november dat jaar werd hun zoontje geboren.
Zijn werken uit die periode over de arbeid aan de haven zijn zeldzame
getuigenissen over het harde bestaan aan de waterkant. Koppig zocht hij ook
geen contact met potentiële kopers of kunstcritici en de Antwerpse burgerij
kocht dan ook zijn werk niet. Eind november 1904 werd zijn jonge vrouw
ziek (tuberculose) en Van Mieghem tekende haar tijdens haar ziekte in een
indrukwekkende reeks portretten die critici vergelijken met Rembrandt en
Hodler. Diep bedroefd door haar overlijden (24 maart 1905) exposeerde Van
Mieghem tot 1910 niet meer. Na zijn eerste individuele expositie in 1912
volgde internationale belangstelling met groepstentoonstellingen in Keulen
en Den Haag maar kort daarna brak de Eerste Wereldoorlog uit. In maart
1919 exposeerde de kunstenaar zijn oorlogswerk en dit werd door kenners
toen vergeleken met dit van belangrijke Europese tijdgenoten als Steinlen,
30
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Forain en Käthe Kollwitz. In 1920 werd Van Mieghem opgenomen in een
Brussels sanatorium waar hij zijn tweede vrouw ontmoette. Later dat jaar
huwden ze en werd de kunstenaar benoemd tot leraar aan de Antwerpse
academie. Tot aan zijn dood in 1930 nam hij jaarlijks deel aan belangrijke
groepstentoonstellingen in Antwerpen en Brussel. Vanaf 1927 werd de
kunstenaar zijn gezondheid slechter en hij diende meermaals opgenomen te
worden in sanatoria. Van Mieghem overleed op 24 maart 1930, aan een
hartaderbreuk, amper 54 jaar oud.
Na zijn dood toonden talrijke binnen- en buitenlandse musea zijn werk op
groepstentoonstellingen over Belgische kunst. Na de Tweede Wereldoorlog
verdween zijn oeuvre echter in de vergetelheid, vooral door het ontbreken van
enige studie of boek. In de Europese sociale kunst van rond de eeuwwisseling
wordt zijn werk door internationale kunstcritici nu gesitueerd naast dit van
Käthe Kollwitz, de Toulouse-Lautrec en Steinlen. Als geen ander heeft hij het
leven van de gewone mens, levend en werkend in een wereldhaven, getekend
en geschilderd. Van Mieghem heeft zijn eigen omgeving nooit moeten

PRAKTISCH :

verlaten om onderwerpen te zoeken voor zijn kunst. De wereld passeerde

Vind nodige info op www.clubmomentum.be

voor zijn deur…

• Datum: 16 januari 2020 - 10:30
• Prijs: 18€
• Adres: Ernest Van Dijckkaai, 20
		
2000 Antwerpen
• Aantal deelnemers : max. 20
• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen
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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 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.

Lornano Rosso Toscano wordt gemaakt
van 70% Sangiovese aangevuld met
30% Merlot. Hij krijgt een rijping van
6 maanden op tweedejaars eik om een
zachte, volle wijn te krijgen. Dit is een
sappige, zachte, toegankelijke Italiaan
met een mooie ondersteunende
zuurtegraad. Een echte drinkwijn !

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

het leven en werk van deze talentvolle rebel.
Hij stierf 350 jaar geleden. Een prima aanleiding dus voor de Nederlanders
om er een speciaal Rembrandtjaar van te maken. 		
Lieve Mariën

M

omentum organiseert een dagreis naar het statige Den Haag om
de pareltjes van Rembrandt (en anderen) in het Mauritshuis te
bewonderen.

Ter voorbereiding van deze dagreis, of gewoon uit interesse, geeft Lieve Mariën
een lezing over deze talentvolle rebel.
Dat de eenvoudige molenaarszoon uit Leiden, geboren in 1606, ooit wereldberoemd
zou worden, lag niet onmiddellijk voor de hand. In deze eerste zes jaar van
zijn carrière werd zijn kunst gekocht door de vooraanstaande Leidse burgers.
Maar voor een rijzende ster als Rembrandt was het hoogtijd voor de volgende
stap. Het grote succes en de liefde komen in Amsterdam. Voor de rest van zijn
turbulent levens- en liefdesverhaal bent u welkom om te komen luisteren.

PRAKTISCH :
Vind nodige info op www.clubmomentum.be
• Datum: 23/08/2019
• Plaats: Monico Meir
• Uur: 17u30
• Prijs : 14e
• Inschrijven via :
www.clubmomentum.be/antwerpen
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« Rembrandt en de Gouden Eeuw »
		

museum Mauritshuis, Den Haag

Daguitstap Den Haag: reis mee en ontdek de jubileumtentoonstelling
« Rembrandt en het Mauritshuis » in koninklijk Den Haag. Daarna brengt de bus ons
voor de lunch naar het Noordzeestrand te Scheveningen.				
Lieve Mariën

D

it jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt

jachthuis bouwde op een vrijwel leeg land op de grens

stierf. Daarom staat de Gouden Eeuw, de 17

de

van het ontgonnen veenlandschap en het nog woeste

eeuw, een jaar lang centraal in Nederland.

bos- en duingebied. Het gebied stond bekend als

Het stijlvolle Mauritshuis bezit zestien van de mooiste

« Die Haghe ». Dit jachthuis werd later uitgebouwd

Rembrandts.

tot een kasteel, nu bekend als het Binnenhof.

Den Haag, elegante stad met allure. De koninklijke familie

Inmiddels het centrum van de Nederlandse politiek.

woont er. Het Binnenhof met het Torentje van de ministerpresident behoren tot de meest herkenbare plaatsen van
Nederland. Al vier eeuwen is Den Haag de woon- en
werkstad van de Oranjes. Het Paleis Noordeinde ligt in
één van de meest elegante winkelstraten van Den Haag.

De Pier van Scheveningen.
Het brede strand in Scheveningen is bezaaid met strandtenten
en restaurants. De imposante Pier, zowat het symbool voor
Scheveningen, is inmiddels een ware foodboulevard geworden

De geschiedenis van Den Haag gaat terug tot in

met een eigentijds aanbod van streetfood, restaurants, bars,

de 13 eeuw toen graaf Floris IV van Holland een

terrassen en overdekte winkels.

de

PRAKTISCH :
• Datum: 29 augustus 2019
• Vertrek: Om 09u00 vertrek autobus op de 		
		
Borsbeekbrug te 2600 Berchem 		
		
(vlakbij Station Berchem)

• Prijs: 99,00€ / pers.

36
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• Programma : Den Haag, Mauritshuis,
		
toegang voor het Museum met
		
gids, Scheveningen, lunch

© the Holland Media Bank

HET PERFECTE
PENSIOEN GESCHENK
Een jaarabonnement
op MOMENTUM
de activiteitenclub
voor de tweede jeugd !
Individueel : € 105
of € 165 voor een koppel

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

Het Mauritshuis.
Voor de beste Nederlandse schilderkunst uit de Gouden
Eeuw moet je hier zijn. Dit elegante museum laat u, naast
de eigen Rembrandts, enkele zeer bekende meesterwerken
ontdekken zoals Vermeers « Meisje met de parel ». Ook
Vlaamse grootmeesters zoals Rubens en Breughel zijn

© the Holland Media Bank

prominent aanwezig.
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MU S EU M & T EN TO O N S T ELLIN G
24 januari 2019

Bezoek aan het
EUGEEN VAN MIEGHEM MUSEUM

M E RKWA ARDIGHEDEN
31 januari 2019

Bezoek POORTERSWONING
in Antwerpen

MERKWAARDIGH EDEN
05 februari 2019

Bezoek aan de schatkamer
van de KATHEDRAAL
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BE DRI J F S BEZOE K
07 februari 2019

Bezoek aan een diamantslijperij
in ANTWERPEN DIAMANTSTAD

M E R K WAARDIGHE DE N
13 februari 2019

Indische JAIN TEMPLE Wilrijk

BE DR IJFS BEZO EK
15 februari 2019

Likeurstokerij
van ELIXIR D'ANVERS
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WAN DELIN G
01 maart 2019

Stadswandeling
GILBERT VAN SCHOONBEKE

L E Z I N GEN
07 maart 2019

Persoverzicht met GUY JANSSENS

BEDRIJFS BEZO EK
02/04/2019

THEO

40
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SPORT ACT IV IT EIT EN
14 april 2019

Sportieve fietstocht
NOORD-ANTWERPEN

M E R K WAARDIGHE DE N
25 april 2019

GROEN KWARTIER :
historiek en groendak

Dank je wel lieve vrijwilligers voor jullie onmisbare hulp
tijdens onze info-momenten.
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DE KRONIEK

van GUY JANSSENS
DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Weer eens een
« moeder aller verkiezingen »

O

p 26 mei moeten we weer met z’n allen naar de
stembus. De term ‘moeder aller verkiezingen’
horen we minder vallen dezer dagen in de
media.Twintig jaar geleden was dat wel anders. In 1999
vielen namelijk voor het eerst de regionale, de federale
en de Europese verkiezingen samen. De rechtstreekse
verkiezingen van het Europees parlement vinden sinds
jaar een dag op een vast moment plaats, nl. om de vijf
jaar, meestal in mei of juni. Toen in de jaren negentig
werd besloten om ook de regionale parlementen
rechtstreeks te laten verkiezen werd meteen beslist
om die verkiezingen tegelijk met de Europese te
organiseren, om de kiezer niet al te vaak te laten
opdraven. We mogen immers niet vergeten dat wij als
één van de weinige Europese landen nog een kiesplicht
hebben. Die eerste rechtstreekse verkiezingen voor
het Vlaamse parlement vonden plaats in 1994 omdat
er dan ook Europese verkiezingen waren. Het jaar
nadien, in 1995 werden er dan federale verkiezingen
voor kamer en senaat gehouden. Die nationale - later
federale - verkiezingen werden in België van oudsher
om de vier jaar georganiseerd. Bijgevolg vielen al die
verkiezingen in 1999 samen. Intussen is beslist om
ook de federale verkiezingen om de vijf jaar
te doen plaatsvinden, om het de kiezer
niet te moeilijk te maken. Alles valt
dus om de vijf jaar samen. De term
‘moeder aller verkiezingen’ is dus
achterhaald.
Die verkiezingen van 1999 waren
overigens ook nog om een andere
redenen historisch. Het waren
de ‘dioxineverkiezingen’, kort na
de dioxinecrisis, waarbij er giftige
motorolie in kippen- en varkensvoer
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werd gevonden en er tonnen en tonnen kippen, eieren
en varkensvlees werden vernietigd. Die verkiezingen
draaiden faliekant uit voor de christen-democraten
van de CVP, nu CD&V. De minister van landbouw
kwam nl. uit CVP-rangen. Na decennia aan de macht
te zijn geweest werden ze naar de oppositie gebannen
en kwam er in ons land een paars-groene regering aan
de macht.
Zijn die samenvallende verkiezingen nu een goeie zaak?
Wel als je het voor de kiezer simpel en overzichtelijk
wil houden. Met onze kiesplicht willen politici het de
kiezer die niet veel met politiek op heeft niet teveel
tegen de haren instrijken door hem te vaak naar de
stembus te roepen. Maar vanuit democratisch oogpunt
is het geen goede zaak. Door die samenvallende
verkiezingen worden de Europese verkiezingen
bijvoorbeeld volledig ondergesneeuwd. De nationale
en regionale thema’s zullen de verkiezingscampagne
domineren en de Europese thema’s zullen nauwelijks
aan bod komen. En hoe belangrijk Europa ook heet te
zijn, de modale kiezer ligt er niet echt van wakker. Dat
komt omdat de hele Europese structuur ingewikkeld
en technocratisch is. Met een Europese parlement
waar er geen meerderheid is die een regering
ondersteunt en een oppositie die het
regeringsbeleid aanvalt, zoals dat doorgaans het geval is. Maar waar er ‘ad
hoc’ of gelegenheidscoalities worden
gevormd in functie van de thema’s die
aan bod zijn. Wellicht is de keuze om
alle verkiezingen te doen samenvallen
dan toch de beste, zij het meer vanuit
praktisch dan vanuit democratisch
n
oogpunt.
		

UW VOLGENDE
WELLNESSVERBLIJF
IN HET GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG
Het thermale domein van MONDORF is al
meer dan 170 jaar een welkome oase van rust en
welzijn, middenin een schitterend park van meer
dan een eeuw oud en meer dan 45 hectaren.

Gun u enkele dagen ontspanning en geniet van
de weldaden van een aangenaam kuuroord.
Reserveer een verblijf in het MONDORF PARC
HÔTEL
superior, dat in 2015 volledig werd
gerenoveerd.

Het domein is ideaal gelegen, niet ver van de
Moezelvallei, en staat volledig in het teken
van welzijn en wellness, met een ruim aanbod
aan activiteiten, zoals verzorging in een spa,
waterplezier (sauna’s, hammams, zwembad met
thermaal water op 36° C enz.), fitnesszalen en
tal van groepscursussen.

ANTWERPEN
BRUXELLES
227 km

281 km

-10%
Korting van 10% tot 15% op uw
eerstkomende verblijf als u online
reserveert met de code

MOMENTUM19*
* op www.mondorf.lu/
booking
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