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m e t  s t e u n  v a n :

DIT IS EEN INKIJKEXEMPLAAR - REGISTREER GRATIS VOOR DE DIGITALE VERSIE
Je ontvangt de wijkkrant, meer verhalen en maandelijkse agenda met activiteiten.
Bezoek www.bijdehand.be of scan de QR-code.

De eerste kijkfile stond in 
het Schipperskwartier
Berucht in het Antwerpen 
van toen, dat nog geen echt 
autovrije straten kende, was 
het dagelijkse fileleed in de 
Oudemansstraat/Vinger-
lingstraat en de Schippers-
straat. 

Of er echter leed mee 
gemoeid was, durven we 
te betwijfelen, het was 
eerder wat we tegenwoor-
dig een kijkfile noemen, 
de “carrousel d’amour”! 
> lees verder op pagina 3

Handen op elkaar voor: 
Ferre Weustenraad
In deze rubriek werpt de 
wijkkrant het licht op een 
lokale persoon die uitblinkt 
in maatschappelijke inzet. 

> lees verder op pagina 8

Stadsreiniging in 
omgeving Falconplein

Het oudste beroep nu uit 
het strafrecht

Harry aan het roer van 
een Tall Ship

Op een mooie lentedag 
ontmoeten we de vaste 
ploeg van de stadsreini-
ging rond het Falconplein. 
De ploeg ruimt vooral lege 
blikjes en flessen op, die 

zowat overal achteloos 
worden weggesmeten. De 
inzet en werkvreugde van 
deze ploeg mogen voor 
velen een inspiratie zijn. 
> lees verder op pagina 4   

Vanaf 1 juni 2022 valt de 
organisatie van de pros-
titutie in België niet langer 
onder het strafwetboek van 
1867. Zo leefden sekswer-
kers vaak op het randje van 

de illegaliteit en konden bij-
voorbeeld bij hun bankver-
richtingen in de problemen 
komen.

Een verhaal van onze wijk-
bewoner die met een Tall 
Ship meezeilde van Antwer-
pen naar Portugal! “Wan-
neer de Tall Ships de haven 
in- of uitvaren, staan er 
altijd enkele durvers hoog 
tussen de masten met 
gereefde zeilen. Zelf ben ik 
maar tot het eerste pla-
teautje geklommen en met 
mijn portie hoogtevrees 
was dat al voldoende.” 
> lees verder op pagina 8

KLIK HIER

https://bijdehand.be/
https://bijdehand.be/


www.bijdehand.bewww.bijdehand.be 32 2796-003X2796-003X juni 2022juni 2022

De allereerste 
kijkfile stond in… het 
Schipperskwartier!

Slagers met een passie

Achttien was ik, toen ik uit 
een provinciestadje voor 
het eerst naar Antwer-
pen, de grootstad, kwam. 
Ik moest selectieproeven 
afleggen bij de “Dienst 
Industriële Psychologie” van 
het toenmalige VEV, thans 
VOKA. De afdeling hield 
kantoor aan de Sint-Pie-
tersvliet. Toen het middag 
werd zei de examinator dat 
we een uurtje pauze kregen 
en dat we die misschien 
konden opvullen met een 
wandeling langs het vlees 
in de uitstalramen. Ik wist 
niet waar de man het over 
had. Tot ik inderdaad een 
frisse neus ging halen. De 

Sint-Pietersvliet lag mid-
denin de Rosse Buurt. Ik 
was in het Schipperskwar-
tier terechtgekomen. De 
stap van provinciestad 
naar grootstad kon onmo-
gelijk groter geweest zijn.  
Toen, begin jaren zeventig, 
omvatte de Rosse Buurt nog 
zeventien straten, alle voor-
zien van ramen met neon TL 
lampen. Sommige van die 
straten hadden hun beste 
tijd al wel een poos achter 
de rug . Berucht in het Ant-
werpen van toen, dat nog 
geen echt autovrije straten 
kende, was het dagelijkse 
fileleed in de Oudemans-
straat/Vingerlingstraat en 

de Schippersstraat. Of er 
echter leed mee gemoeid 
was, durven we te betwij-
felen. Het was eerder wat 
we tegenwoordig een kijk-
file noemen. Misschien is 
het niet toevallig dat net 
die straten samen met de 
Verversrui de enige stra-
ten zijn, die overblijven van 
de toenmalige Rosse Buurt. 
Omdat de buurt meer en 
meer evolueerde van oord 
van vertier naar woonwijk 

greep het stadsbestuur na 
de eeuwwisseling in. Pros-
titutie werd alleen nog in 
hoger genoemde zone 
gedoogd, die bovendien 
verkeersvrij werd gemaakt. 
Toch liep het aantal vitrines 
niet terug: in 2000 waren 
er 278, in 2019 waren dat er 
312. Mogelijks nog meer. De 
keuze is dus vergroot, maar 
het aantal kilometers die je 
moet afleggen is gevoelig 
kleiner geworden. 

In de Lange Doornikstraat 
21 vinden we drie bekende 
gezichten, de goedlachse 
broers Buysse. In dalende 
volgorde van hun aantal 
levensjaren vinden we 
achter de toonbank Johan, 
Ivan en Stefan.  Op een 
centrale plaats In de winkel 
pronkt de foto van hun 
overleden ouders, Roger en 
Simonne.  Zij begonnen hun 
slagerij in 1957 op de Grote 
Markt. Precies 50 jaar later 
verhuisden de broers hun 
activiteiten naar de huidige 

locatie in de nabijheid van, 
“of all places”, het Vleeshuis. 

Hun specialiteit daar is het 
als streekproduct erkende 

filet d’Anvers. Het van 
nature taaie maar magere 
stukje spiervlees wordt door 
henzelf gepekeld en dan, 
na drogen, gerookt.  Zo ont-
staat er een ambachtelijk 
broodbeleg. De broers zijn 
al jaren een begrip in onze 
wijk. Dat komt omdat op 
kwaliteit nooit wordt toe-
gegeven. Maar het is ook 
de hartelijke en persoonlijke 
service die de klanten doet 
terugkomen. En dat kan dus 
zomaar op elke dag van de 
week,  “il faut le faire”.

18 maart 1999
Het ‘Beleidsplan Prostitutie 
Antwerpen’ werd door het 
college van Stad Antwer-
pen goedgekeurd. Hierin 
staan vijf doelstellingen 
voor het Schipperskwartier: 
1. De prostitutie moet 

beheersbaar en con-
troleerbaar worden.

2. De prostitutie mag 
geen overlast veroor-
zaken in de omlig-
gende woonwijken.

3. De criminele rand-
verschijnselen van 
de prostitutie moeten 
bestreden worden.

4. De werkomstandig-
heden van de prosti-
tuee moeten verbeterd 
worden.

5. De prostitutiebuurten 
moeten herontwikkeld 
worden.

19 juni 2000
Een attest ‘geschiktheids-
verklaring’ werd ingevoerd 
voor de prostitutiepanden. 
Dit beoogt het verbeteren 
van de werkomstandighe-
den van de prostitué(e).  
Op het moment van invoe-
ring voldeed geen enkel 
raamprostitutiepand aan 
de gestelde eisen.

27 mei 2004
Op deze datum dienden 
alle prostitutiepanden 
geschikt te zijn. De panden 
die niet voldeden aan 
de voorschriften werden 
gesloten. 

Over een tijdspanne van 
enkele jaren werd de hele 
prostitutiezone van Ant-
werpen gerenoveerd. 

Villa Tinto is zijn tijd ver vooruit

Herontwikkeling

Rond 2002 werd in de Ver-
versrui de appelsienen-
loods van de broers Gerard 
en Koning aan de Ververs-
rui te koop aangeboden. De 
vastgoedontwikkelaar De 
Coninck uit het Leuvense 
verwierf dit 4.000 m² grote 
onroerend goed. 

De loods bevond zich even-
wel midden in de “gedoog-
zone” voor prostitutie. Met 
de oprichting van het bedrijf 
Q-Invest FDK die als “ver-
huurder” fungeert, werd het 
project “Villa Tinto” opge-
start. Rond de eeuwwisseling 
was de herontwikkeling van 
dit deel van het Schippers-
kwartier volop aan de gang 
en werd het reglement van 
“geschiktheidsverklaring” 
voor de prostitutiekamers 
ingevoerd. Een veilig en 
modern ogend concept van 
rechtstreekse verhuring van 
“peeskamers” aan sekswer-
kers was dus zeker haalbaar.  
Na een periode van uitge-
breid overleg met seks-
werkers, politie en overheid 
konden de vereisten van het 
oudste beroep ter wereld 
verzoend worden met de 
wensen van de overheid om 
de werkomstandigheden in 
de prostitutie te verbeteren. 

De innovatieve aanpak 
resulteerde in een private 
verhuur van het pand met 
daarin 51 kamers en enkele 
woonlofts op de bovenver-
dieping.  De verhuring van 

de kamers in Villa Tinto ver-
loopt steeds rechtstreeks 
tussen de verhuurder en 
de sekswerker. De huurder 
dient zich telkens aan te 
melden en te identificeren 
via “Hookup”, het IT-sys-
teem dat ontwikkeld werd 
om onderverhuring te voor-
komen. Zo is “pooierschap” 
onmogelijk. 

De kamers bezitten allen een 
alarmsysteem dat centraal 
gemonitord wordt. De inrich-
ting van “Villa Tinto” door het 
kantoor Quinze & Milan werd 
internationaal geprezen 
voor de moderne look. Een 
rode kleur kreeg de boven-
toon, o.a. voor de muren en 
het meubilair. Het logo van 
“Villa Tinto” werd zorgvuldig 
uitgewerkt. 

De illustraties met gesti-
leerde dames die de ‘straat’ 
in het megacomplex ver-
sieren, zijn een ware eye-
catcher. Daarnaast werden 
er praktische aanpas-
singen aan de inrichting 
voor de ‘stiel’ voorzien. De 
bedden werden iets hoger 
en de lavabo’s iets lager 
dan gewoonlijk geplaatst 
om te beantwoorden aan 
de ergonomische eisen 
van de sekswerkers. Binnen 
de gedoogzone spannen 
de andere verhuurders 
zich eveneens in om er het 
oudste beroep ter wereld 
een veilig en net onderko-
men te bieden.

Jack Deen, als Antwerpe-
naar geboren met de naam 
Jack Brouwers, startte de 
oudste fitness zaal in Ant-
werpen net na de tweede 
wereldoorlog in de buurt van 
de Paardenmarkt.  Hij was 
een Europees kampioen vrije 
stijl worstelen en nadien nog 
jarenlang actief in de catch. 
De knappe Jack Deen heeft 
ook een hoofdrol in een film 

gehad en was een tijd actief 
als stuntman! Deze eerste 
fitnesszaal was uitgerust 
met halters en matten voor 
het worstelen. Machines 
voor fitness waren toen nog 
niet uitgevonden.

De sportzaal van Jack ver-
huisde eind 70er jaren naar 
de eerste verdieping van 
de Verversrui 15. Daarna 

was de zaak nog even aan 
de Ruaanse Kaai te vinden, 
maar vanaf 1989 keerde ze 
terug naar dezelfde plaats in 
de Verversrui. 

Nu vind je deze discrete 
sportzaal pal naast de hui-
dige Villa Tinto en boven 
de vroegere Café d’Anvers. 
Zeker een bezoekje waard, 
sportfanaat of niet!

Jack’s Health Center,  Antwerpse fitness sinds 1946 De Spaans klinkende naam 
‘El Butchi’ in de Hoogstraat 
21 is een verbastering van 
het Engelse butcher. “Het is 
niet de officiële naam van 
onze zaak,” lacht slager 
Marc Goeminne. “Maar we 
wilden ons onderschei-
den van 2 andere slage-
rijen Goeminne.” Overal zijn 
medewerkers druk in de 
weer, het blijken er 15 te zijn. 
De ouders Noël en Adrienne 
runden hun zaak sedert 
1964 in het pand ernaast. 

Marc stapte in de zaak in 
1983 maar deelt de sla-
gerij nu met dochter Sofie. 
De specialiteit van slage-
rij Goeminne is Tagliata 
(rundvleesbereiding met 
kruiden). Maar de blikvan-
ger van deze slagerij zijn 
de gigantische runds- en 
varkenskarkassen in de 
zogenaamde dry–aged rij-
pingskasten. Vlees moet 
sowieso altijd rijpen. Maar 
hier gebeurt dat bij een 
luchtvochtigheid van bij 

benadering 80 % en bij een 
temperatuur net boven het 
vriespunt. Optimaal blijven 
de karkassen 3 à 4 weken 
hangen. Hierdoor ontstaat 
aan de buitenkant een 
harde droge korst die voor-
komt dat bacteriën binnen-
dringen. Door dit proces 
wordt het vlees door ver-
damping eerst geconcen-
treerder van smaak en in 
een later stadium krijgt het 
een malsere textuur. Beter 
dan dit wordt het niet.
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Op een mooie lenteoch-
tend ontmoeten we de vaste 
ploeg van de stadsreini-
ging rond het Falconplein. 
De ploeg reinigt dagelijks 
de “rosse buurt” van aan de 
Sint-Paulusplaats tot aan 
het Hessenplein.

Het gaat om een duo, Marc 
Van Wijk en Durssum Sunme. 
De laatste is van Turkse ori-
gine, wat zijn naam al doet 
vermoeden. Beide mannen 
zijn vlotte en welgezinde 
Antwerpenaars, en ondanks 
het vroege uur komen ze ons 
breed lachend tegemoet. 
Hun werkdag begint reeds 
om 7u30 en eindigt om 
16u00 met een half uurtje 
schaftijd op de middag. 
Marc en Durssum zijn reeds 
meerdere jaren een profes-
sioneel duo. Ze werken heel 
graag samen en hebben 

een goede verstandhou-
ding. Het reinigen van ons 
openbaar domein vraagt 
een goede fysiek. Er wordt 
gewerkt bij weer en wind. 
Ze stappen bij de dagelijkse 
rondes zeker zo’n 7 à 8 kilo-
meters. 

Al een tweetal jaar is de 
buurt hun werkterrein 
en in die periode bouw-
den ze  goede contacten 
op met de mensen die er 
wonen en werken. Vooral 
voor de poetsvrouwen in 
de prostitutiebuurt hebben 

ze lovende woorden. Die 
houden immers ook het 
straatgedeelte voor de deur 
netjes en borstelen het vuil 
op een hoopje, zodat onze 
lui dat met gemak kunnen 
meenemen. Ook de buren 
met honden kennen ons duo 
goed. De hondjes komen 
kwispelend hallo zeggen en 
worden steevast hartelijk 
begroet. 

Het opruimwerk in deze wijk 
betreft vooral lege blikjes 
en flessen, die zowat overal 
achteloos worden wegge-

smeten. De uitrusting waar-
mee ze aan de slag gaan 
zijn twee “Glutton” machi-
nes, die elektrisch aange-
dreven worden op batterijen. 
De zuigslurf van de “Glutton” 
kan heel wat slikken. Soms is 
er wel schade aan de zuig-
slang door de glasscherven 
die op de grond liggen. 

Beide mannen zijn heel 
tevreden met hun fluo 
kledij, niet zozeer omdat ze 
ermee opvallen, maar wel 
omdat ze dat werkplunje 
vlot kunnen aanpassen aan 
de weersomstandigheden. 
Daarnaast gaan ze allebei 
ook heel bewust om met 
de veiligheidsmaatregelen. 
De inzet en werkvreugde, 
waarmee Marc en Durs-
sum samen de buurt netjes 
houden, mag voor velen een 
inspiratie zijn.

Stadsreiniging in omgeving Falconplein

Van bij ons
We trekken erop uit in het historisch centrum, 
op zoek naar interessante meningen en wensen, ditmaal in wassalons uit de buurt.

Wybe 
Van Restaurant Caramba,

houdt zijn tafellinnen 
kraaknet

Wat ik hier tof vind: 
De goede verstandhouding 
tussen de horecazaken in 
de buurt, tevreden dat er 

opnieuw veel bezoekers in 
onze wijk komen.

Wat ik wens: 
Voor iedereen een goede 

gezondheid en goede 
zaken!

Wagner Schwartz 
Schrijver momenteel hier in 

residentie via PEN International 
Is afkomstig uit Brazilië en woont in 

Parijs

Wat ik hier tof vind: 
Ik hou van boeken en vinyl platen en 
zo lijkt deze buurt een ideale thuis in 
open lucht, iedereen verwelkomt mij 

hier hartelijk

Wat ik wens: 
Misschien een biowinkel iets 

dichterbij, maar dat is muggezifterij 
want het is hier prima!

Lewis en Nastasja  
Studenten op kot in zijstraat 

van Klapdorp, rustig 
ondanks de examenperiode 

Wat ze hier tof vinden: 
Het is hier rustig wonen 
maar toch dichtbij alles:

stadscentrum, hogeschool 
en Koninklijke Academie, 

er wonen vele vrienden hier 
op kot en dat brengt sfeer.

Wat ik wens: 
Infrastructuur in de 

studentenkoten op peil 
houden.

Duizend bommen en gra-
naten! Jij dacht dat Kapitein 
Haddock alleen maar een 
stripfiguur is? Niks van! De 
illustere vriend van Kuifje is 
alive and kicking en woont 
in de Entrepot du Congo 
aan de Sint-Jansvliet. Zijn 
naam: kapitein-ter-zee 
Patrick Van den Bulck. “Ze 
hebben me de bijnaam van 
Kapitein Haddock gegeven, 
omdat ik nogal eens van 
mijn ‘paretten’ maak, maar 
dat moet ook als kapi-
tein van een schip. En dat 
ik een glaasje whisky lust, 
heeft zeker bijgedragen tot 
het verkrijgen van mijn bij-
naam,” lacht Van den Bulck. 
Geen water is Patrick Van 
den Bulck te diep. Na een 
carrière in de koopvaardij 
en bij de marine, loodste hij 
de Royal Yacht Club op Lin-
keroever in het nieuwe tijds-
bestek van de 21e eeuw. Hij 
reorganiseerde er ook de 

jachthaven, en gezien het 
succes werd hij eveneens 
belast met de uitbouw en 
het beheer van de jachtha-
ven in het Willemdok. Dit is 
ondertussen een pronkstuk 

van het Eilandje. Al van bij 
de eerste editie in 1993 was 
Patrick nauw betrokken bij 
de organisatie van de Tall 
Ships Race in Antwerpen. 
Het bezoek van de grote 
zeilschepen kaderde toen 
in de festiviteiten rond “Ant-

werpen, Culturele Hoofd-
stad van Europa”. Hij nam 
de leiding over een legertje 
“liaison officers”, dat zijn de 
mensen die de commu-
nicatie en afspraken ver-

zekeren tussen elk schip 
en de organisatie. Aan 
anekdotes geen gebrek bij 
Kapitein Haddock. “Ik her-
inner me een parade van 
de bemanningen op de 
Meir,” zo steekt hij van wal. 
“Met mijn fiets reed ik op 

en neer om alles in goede 
banen te leiden. Maar op 
een bepaald moment zat 
ik vast in de menigte. De 
politie heeft me toen door 
de massa geloodst. En de 
mensen maar applaudis-
seren!” Of de kapitein naast 
whisky ook wel een bolleke 
lust, weten we niet, al ver-
moeden we van wel. In elk 
geval zal hij zich aan het 
Antwerpse gerstenat naar 
hartenlust kunnen laven 
bij deze zevende editie van 
de Tall Ships Race eind juli. 
Het jaarlijkse Bollekesfeest 
wordt dit jaar namelijk ver-
plaatst naar het weekend 
van de Tall Ship Race. Proost 
kapitein Haddock, duizend 
bollekes en granaten!

Met iemand spreken die 
naar je luistert zonder je te 
beoordelen, doet deugd.  
Bij ‘De Open Deur’ kan dat.  
Iedereen is er welkom.  Je 
kan er dagelijks elke namid-
dag terecht van 14 tot 18u, 
maar op zon- en feestda-
gen blijft de deur gesloten. 
Je kan er praten over wat je 
bezighoudt: kleine of grote 
zorgen, zaken uit je verleden 
die je niet loslaten, twijfels 
over je toekomst, moeilijkhe-
den thuis, op het werk of in je 
relatie, eenzaamheid, enz.  

Nini Kennes en Henri Van 
den Bergh, een echtpaar uit 
het Antwerpse, werden op 

reis in Duitsland getroffen 
door de mogelijkheid tot een 
vrijblijvend gesprek, die in 
een huis naast de kerk werd 
geboden. 

Ze besloten in 1975 aan de 
Lijnwaadmarkt een gelijk-
aardige werking op te star-
ten. Hun initiatief kreeg 
halverwege de jaren 80 ook 
een officieel karakter toen 
de vzw De Open Deur (DOD) 
werd opgericht. De wer-
king verhuisde later naar 
de Pelgrimstraat 27.  Zo’n 
twintig vrijwilligers van ver-
schillende pluimage qua 
leeftijd, gender en achter-
grond, maar allen voorzien 

van een warm hart voor hun 
medemens zijn in deze vzw 
actief. Medewerkers krijgen 
een opleiding om empa-
thisch en actief te luisteren 
naar het verhaal van de 
bezoeker. 

Ze bieden geen therapie 
aan, want daarvoor zijn ze 
niet bevoegd. Maandelijks 
nemen ze 3 permanentie-
beurten voor hun rekening, 
waarbij een minimale bezet-
ting van twee luisterende 
vrijwilligers vereist is.  Met 
dezelfde frequentie worden 
ook vormingsavonden geor-
ganiseerd met externe pro-
fessionelen en ruimte voor 

uitwisseling van ideeën. Je 
hart luchten kan wonde-
ren doen en het hoeft ook 
niet altijd kommer en kwel 
te zijn: ook goed nieuws kan 
worden gedeeld.  

Het aanbod van DOD is 
gratis, er zijn geen wacht-
lijsten, alles gebeurt ano-
niem en in alle discretie.  
Ook wandelgesprekken 
van maximaal één uur 
zijn mogelijk na telefoni-
sche afspraak. Het is de 
‘bezoeker’ die aangeeft wat 
kan. Voor meer info kan 
u terecht op de website:  
www.deopendeur.be.

Ook Kapitein Haddock is er weer bij op de  
Tall Ships Race Antwerpen

Een luisterend oor: “De Open Deur vzw” 

De Open Deur vzw is op zoek naar een andere locatie in het Antwerpse centrum; een ruimte die ze gratis mogen 
gebruiken. Zij willen er voor blijven gaan om mensen te woord te staan! Help hen aan een ruimte om hun deur 
open te houden!  Kan je helpen? Neem contact op via 03 233 62 73 of deopendeur@skynet.be 

Meer over Tall Ships  Race:

KLIK HIER

https://tallships.antwerpen.be/
https://tallships.antwerpen.be/
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Musea

Letterenhuis
03/06 - 15u tot 16u30
Webinarreeks: To imagine 
otherwise: Future Archives
www.letterenhuis.be

DIVA, museum voor dia-
mant, juwelen en zilver
12/06 - 14u
DIVA Deluxe 
instaprondleiding
www.divaantwerp.be

Nottebohmzaal
Vanaf 16/06
Expo Camiel Van Breedam
www.
consciencebibliotheek.be

Snijders&Rockoxhuis
Tot 26/06 - 10u tot 17u
Klavier tijdelijke expo in 
Snijders&Rockoxhuis en 
Museum Vleeshuis
www.snijdersrockoxhuis.be

Museum Vleeshuis, klank 
van de stad
Tot 26/06 - 10u tot 17u
Klavier tijdelijke expo in 
Snijders&Rockoxhuis en 
Museum Vleeshuis
www.museumvleeshuis.be

Museum Plantin-Moretus
Vanaf 27/06
Books and culture: The 
Plantin Press and the 
Religious Book
www.uantwerpen.be

Optredens

CABRON
02/06
Johannes Is Zijn Naam: try 
out Johannes Verschaeven, 
ex frontman Van Jets
www.allevents.in.be

Den Beulebak
04/06 - 20u
8e dooie zangersavond
www.denbeulebak.be

Tram 3
05/06 - 20u
Slongs’ feestje!
www.facebook.com/
Tram3Lizzie

Den Hopsack
06/06 - 20u
Johannes Wannyn brengt 
nederlandstalige folk recht 
uit het hart, met Willem De 
Deygere
www.denhopsack.be

De Muze
09/06 - 21u
Gregor Terror & the Calypso 
Gigolos
www.facebook.com/
DeMuzeJazzcafe

JUNI

Blijf op de hoogte
Registreer je hier om de 
agenda te ontvangen. 
Klik op de knop 
hiersnaast of bezoek
www.bijdehand.be

Varia

KASKA, Koninklijke  
Academie
23 tot 26 juni
de Masters Expo met 
afstudeerwerken van de 
nieuwe lichting kunstenaars
www.ap-arts.be

District Antwerpen
29/06 - 20u
Cultuurklap in Zaal Zirkus, 
inschrijving vereist
www.antwerpen.be

BrocAntwerpen
29/06 - 10u tot 16u
Grote Markt Brocante
www.brocantwerpen.be

Sport en beweeg mee
De hele zomer
sport voor volwassenen 
zomer 2022
www.antwerpen.be/
sportenbeweegmee

Varia

Zaal ZIRKUS
2 tot 4/06 - 20u30-21u30
Op zoek naar een man
www.bertmusic.eu

Antwerps Talent
03/06 - 18u tot 21u
Juwelen maken met verloren 
wastechniek
www.antwerpstalent.be

Snorrenfeest:  
Snor van het jaar 2022
04/06 - 14u30 tot 00u
Ceremonie aan het Steen 
voor ‘Snor van het Jaar’, 
gevolgd door optredens aan 
café de Konincklijke Snor, 
Brouwersstraat

District Antwerpen
05/06
Retrobaskettornooi op de 
veemarkt

Fakkeltheater
8 tot 26/06
Dial M for murder
www.fakkeltheater.be

Kathedraalconcert door 
Antwerp Symphony  
Orchestra
09/06 - 20u tot 22u
Antwerp Symphony 
Orchestra in Kathedraal
Klik hier voor de website

Speeddate Gulden 
Schoen
10/06 - 20u30 tot 23u
Speeddate 37j-44j in Gulden 
Schoen, Melkmarkt 39
www.amodating.be

Marktistiek  
12/06 - 11u tot 17u
Artistieke en creatieve 
markt op de Koraalberg 
en in de Hofstraat met 65 
standhouders
www.facebook.com/
marktistiek

Varia

Rivertours
13/06 - 10u30-16u
Intercity boottocht 
Antwerpen-Vilvoorde-Brussel
www.rivertours.be

Take the mic, English 
Stand-up Comedy
15/06 - 20u15
Engelstalig stand-up 
comedy, Nigel Williams is 
host
Inschrijven: takethemic@
me.com

Wetenschapscafé i.s.m. 
maakbare mens
15/06 - 20u
“Wordt de computer slimmer 
dan de mens?” Prof.Em. Dirk 
Van Dyck  i.s.m. De Maakbare 
Mens in Den Hopsack
www.wetenschapscafe-
antwerpen.be

Het Stadsmagazijn
17/06 - 10u
Workshop fietsonderhoud
www.hetstadsmagazijn.be

Cross Roast
18/06 - 10u tot 16u
Barista Skills Foundation 
Workshop (volzet)
wwww.crossroast.be

Koolkaai 
19/06 - 14u tot 22u
eerste Kunstenfestival op 
Koolkaai “Cristal Palace”, 
naam van vroeger bordeel, 
met onthulling kunstwerk 
met stadsgedicht

La Reine d’Anvers
19/06
Dimanche Spectacle met 
Zsa Zsa Lamor “Mask’ara” en 
Vinyl Desertstorm

OPGELET: dit is een overzicht van slechts enkele  
evenementen.

Een volledig overzicht?
Dit en meer informatie vindt u op de website en sociale 
media van de organisatoren.

Optredens

Who’s Afraid Of...
29/06 - 14u tot 22u
Cristal Palace 
Kunstenfestival’ aan Koolkaai 
met onthulling kunstwerk 
met stadsgedicht
www.whosafraid.be

KID’S Rhythm ‘n Blues
24/06 - 21u
optreden van “Dani Hart” 
heavy rock multicultural 
female fronted band en “Sin 
Savage” Belgian heavy metal 
band
www.
kidsrhythmnblueskaffee.
com

Witzli-Poetzli 
28/06 - 19u30
Farida Amadou & John 
Dikeman / Karen Willems & 
Haroun Iqbal
www.klankhaven.be

Uitgelicht: agenda 
Stad Antwerpen

Kerken

Onze-Lieve- 
Vrouwekathedraal
3, 17 en 24/06 - 19u45
Orgelcyclus “César Franck 
(1822-1890) 200 jaar”
www.dekathedraal.be

Carolus Borromeuskerk
23/06 - 19u30
Zomerevent ‘Barokke 
influencers’
www.ucsia.org

Sint-Pauluskerk
26/06 - 14u30
Paulus feest! Iedereen 
welkom op de muzikale 
fijnproeverij en gezellige 
receptie!
www.sintpaulusantwerpen.
be

Opening Stadhuis  
Antwerpen
18/06 - vanaf 14u
14u: diverse acts 
16u: officiële opening 
Viering tot 00u30 op de Grote 
Markt 
Avondprogramma: 
Verschillende thema’s uit 
geschiedenis van ‘t Stad 
in een musical. Met een 
prachtige feeërieke 
belichting zal het stadhuis 
het canvas zijn van waaruit 
mooie liedjes uit alle 
 verdiepingen zullen  
weerklinken.

Bollekesfeest (juli)
Weekend 22 tot 24/07
Het Bollekesfeest, dat zich 
meestal aandient een 
week na de Rubensmarkt 
in augustus, zal dit jaar 
worden gehouden tijdens 
het weekend van 22-24 juli in 
de periode van de Tall Ships 
Races. 

Antwerp Invites  
Tomorrowland (juli)
14, 21 en 28/07
Op donderdagen 14, 21 en 
28 juli, dus de dag vóór de 
Tomorrowland weekends, 
worden de gasten van 
Tomorrowland op de Grote 
Markt van Antwerpen ont-
haald. Er zijn DJ sets voorzien 
en dat tot 22u.

Zoektocht: vind jij (opnieuw) de tegel?
Onze redactie trok er weer op 
uit in het Historisch Centrum, 
op zoek naar een opvallende 
tegel  om te fotograferen.

Weet jij waar wij deze tegel 
hebben gevonden? Laat het 
ons zeker weten via onze 
sociale media op Facebook 
of Instagram.

Oplossing van de tegel in 
de vorige editie: de speur-
neuzen onder jullie hebben 
deze correct gevonden op 
de Groenplaats aan de KDG 
Hogeschool. Lukt het jullie 
ook om deze tegel te vinden? 
Succes! 

Gedicht

KLIK HIER

https://consciencebibliotheek.be/nl/pagina/camiel-van-breedam-exposeert-boekcollages
https://consciencebibliotheek.be/nl/pagina/camiel-van-breedam-exposeert-boekcollages
https://www.uantwerpen.be/en/summer-winter-schools/books-and-culture/programme/programme-overview/
https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/nl/kathedraalconcert-2022
https://bijdehand.be/
https://bijdehand.be/
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Handen op elkaar voor Ferre Weustenraad
Jij engageert je al vele jaren 
in de seniorenraad. Wat 
houdt dat in?
De seniorenraad geeft 
beleidsadvies aan de over-
heid over materies die van 
belang zijn voor “ouderen”. 
Eén op vijf Vlamingen is 
65-plusser. Van die groep 
zijn velen actief in hun buurt 
en betrokken als vrijwilligers 
bij mantelzorg, beleid, sport- 
en culturele verenigingen. 
Voor het district Antwerpen 
buigen we ons in de senio-
renraad bijvoorbeeld over 
projecten om eenzaamheid 
te voorkomen, om cultuur en 
mobiliteit te ondersteunen, 
enz. . 

We geven ook feedback op 
beleidsdocumenten van 
het district en de stad Ant-
werpen. Onze kritische input 
zorgt ervoor, dat er beter 
rekening wordt gehouden 
met bezorgdheden van de 
“ouderen”. Op wijkniveau sta 
je het kortst bij de mensen. 
Onze buurt, het historisch 
centrum, heeft een speci-
fieke eigenheid en verbon-
denheid. Het voelt soms aan 
als een dorp, een warme 
plek binnen de grote stad. 

Welk initiatief in de buurt 
heeft je veel tevredenheid 
opgeleverd?
Er is natuurlijk heel wat te 

beleven in het Antwerpse 
historisch centrum. Dit is 
een bruisende buurt. Maar 
een verbondenheid van de 
buurt, die ik nooit zal ver-
geten, is die keer toen we 
Frank, een buurman-zee-
kapitein, weer eens ‘welkom 
thuis’ heetten. Frank is een 
bonkige zeeman, voor niets 
bevreesd. Regelmatig ver-
dwijnt hij voor enkele maan-
den om van de ene kant van 
de wereld naar de andere 
kant te varen. Die keer was 
hij extra lang weggeweest. 
Vier maanden lang had 
hij de wereldzeeën beva-
ren, stormen getrotseerd, 
dag en nacht op een schip 

met slechts een vijfkoppige 
bemanning. We hebben 
hem onthaald met gejuich 
en gezang, en in het café 
op de hoek van onze straat 
hebben we met een 15-tal 
buren nog tot diep in de 
nacht geluisterd naar zijn 
verhalen over stormen en 
over piraten in de Golf van 
Aden, over de exotische 
plaatsen die hij aandeed 
zoals Las Palmas, Tahiti, 
Panama, Aruba, Galapagos, 
de hagelwitte stranden en 
onbewoonde eilanden, die 
hij zag.  Zeemansverhalen. 
Ja, dat heet hier niet voor 
niks het Schipperskwartier.”

Ben je gek? Meevaren in de Tall Ships Race?
Dat kreeg ik te horen toen ik 
in 2016 vertelde dat ik met 
mijn neef George van Ant-
werpen naar Lissabon zou 
meevaren aan boord van 
een zeilschip in de Tall Ships 
Race later dat jaar.  

Onze reis duurde zo’n tien 
zonovergoten dagen op 
een Noorse driemaster, 
de ‘Statsraad Lehmkuhl’. 
De internationale mix van 
een 150-tal passagiers met 
10 verschillende nationa-
liteiten en de 35 Noorse 
bemanningsleden leidde 
vaak tot een buitengewoon 
boeiende interactie. 

Zij die mij gek verklaarden, 
verwittigden me ook dat 
we zelfs midden in de nacht 
zouden moeten opstaan! 
En ja, dat klopt, maar dat 
bepaal je zelf! Iedereen 
aan boord kiest namelijk 
bij het aanmonsteren voor 
een bepaalde ‘wacht’. Zo 
is er een wacht met een 
tweeluik van 8 tot 12 + van 
20 tot 24 uur, een andere 
van 12 tot 16u + van 24 tot 
4 uur en dan tenslotte de 

‘hondenwacht’ van 4 tot 
8 + van 16 tot 20uur. Wij 
kozen bewust voor die laat-
ste, om te voelen wat het 
‘ruige’ zeemansleven echt 

is en werden beloond met 
prachtige zonsopgangen 
op zee! Tijdens de vier uur 
wacht, krijgt iedereen om 
beurt een specifieke ver-
antwoordelijkheid gedu-
rende één uur. Zo zijn er 
op de voorplecht constant 
twee mensen aanwezig die 
de horizon afturen om te 

zien of er geen dwars- of 
tegenliggers zijn. Als dat zo 
is, verwittigen ze met een 
belsignaal de roerganger 
om gepaste actie te onder-

nemen. Of je hebt wacht op 
het achtersteven, waar je 
met je partner uitkijkt of er 
bijv. niemand over boord 
is gevallen. Soms heb je 
ook nog de ‘Fire Watch’ en 
dat betekent dat je heel 
het schip doorloopt en elk 
hoekje controleert, om te 
zien of alles ok is en er bij-

voorbeeld geen ijskast 
openstaat of er iemand ziek 
in een hoekje zit. De mooiste 
wacht is die waar je gedu-
rende één uur aan het roer 
mag staan, waarbij je ook 
werkelijk het schip stuurt 
zoals de ‘Jack Sparrows’ van 
weleer. Een schip bestu-
ren met bijna 200 mensen 
aan boord zet aan tot een 
apart gevoel van  concen-
tratie. Uiteraard staat er 
een bevoegd iemand van 
de bemanning naast je om 
mee de instrumenten in 
het oog te houden. En in de 
stuurhut is er ook nog wel 
een tweede professional, 
die geregeld een dubbel-
check doet, maar het blijft 
een kick! 

Het uitzicht over het schip 
en over de zee vanuit de 
masten is ook onbetaal-
baar! Dus je merkt het, ver-
veeld hebben wij ons niet 
tijdens deze reis! 

Wil je met je vereniging 
meer hierover horen, vraag 
een leuke voordracht aan 
via harry@harpo.be

‘Struinen in ’t Stad’… Jan Lampo doet dit voor jullie in 
“Bij de Hand”

Jan Lampo, historicus 
en auteur van diverse 
publicaties en histori-
sche monografieën over 
hartje Antwerpen, neemt 
de handschoen op, om de 
lezers van ‘Bij de Hand’, de 
wijkkrant van het historisch 
centrum Antwerpen, weke-
lijks zijn elegante bespiege-
lingen en denkvoer voor te 
schotelen.

Op 4 mei werden de eerste 
kronieken van Jan Lampo 
boven een feestelijke doop-
vont gehouden op een 
avant-première, ingericht 

door “Bij de Hand” in het 
gezellige ontmoetings-
centrum Het Stadsmaga-
zijn. Naast bewoners van 
onze wijk tekenden ook een 
aantal stadsgidsen present, 
waaronder de heer Frank 
Van De Heijning, voorzit-
ter van de vereniging van 
de Antwerpse Stadsgidsen 
KGvA. 

Vanuit hun beroep en hun 
geschiedkundige interesse 
zijn de stadsgidsen heel 
goed bekend met de his-
torische boeken van Jan 
Lampo. Naast zijn job als 
stafmedewerker in het Let-
terenhuis, waar Jan de 
bewaring en ontsluiting 
van literaire archieven mee 
behartigt, schrijft hij even-
eens romans. Zijn laatste 
werk dateert van vorig jaar: 
‘Clara. De geheime liefde 
van Emmanuel de Bom’. Jan 
Lampo was tevens 7 jaar 
lang scenarist bij de suc-

cesreeks “Thuis” en redac-
teur van De Standaard. 

Jan las zijn eerste kroniekjes 
voor. Zijn schrijfstijl en tref-
fende observaties werden 
door het aanwezige publiek 
enthousiast onthaald. 

Twee topartiesten omka-
derden het evenement, 
waarvan Luc Van Puyvelde, 
redactiemedewerker “Bij de 
Hand” en eveneens stads-
gids, de presentatie ver-
zorgde. Pierrette COffrée, 
woordkunstenares opgeleid 
aan het bekende Herman 
Teirlinck Instituut en aan 
de “Ecole Internationale de 
Théatre Lassaad’, bracht 
een bijzonder modern pop-
penspel over Scaldis, Ant-
werpia en de Neus. Voor 
de gelegenheid verrijkte 
Pierrette haar heldenver-
haal, waarin een hoofdrol 
is weggelegd voor de Neus 
die het ware hart van Ant-

werpen wil redden, met een 
popje “Jan Lampo”als bijko-
mende held. Met zijn unieke 
banjoklanken verzorgde 
Ed Kooyman een zeer 
gesmaakt muzikaal inter-
mezzo met de Antwerpse 
klassiekers  “Goeiendag 
Antwerpen” en “Op een Ant-
werps Terras”. 

Hoe lees je ‘Struinen in ‘t 
Stad?’
Vanaf Juni zullen onze lezers 
hun literaire dorst weke-
lijks kunnen laven aan de 
nieuwe kroniek “Struinen in 
’t Stad” via Facebook (www.
facebook.com/wijkkrant-
historischcentrum). 

De digitale lezers van ‘Bij 
de Hand’ krijgen de ver-
schenen kronieken meege-
stuurd met de maandelijkse 
digitale agenda tussen de 
driemaandelijkse publicatie 
van onze wijkkrant.

Handen op elkaar voor

Ed Kooyman betovert 
met zijn Antwerpse 
folksongs!
Ed werd op 7 mei door de 
schepen voor cultuur van 
Stad Antwerpen, Mevrouw 
Nabilla Ait Daoud gelauwerd 
voor zijn carrière met een 
receptie in het Felix Archief. 
Met meer dan 250 liedjes en 
12 platen op zijn palmares, is 
dit een verdiend eerbetoon.

Ed speelt vaak op top Folk-
festivals, zoals dat van het 
Openluchtmuseum Bokrijk, 
naast andere iconen zoals 
the Scabs en de voorma-
lige Dubliners, nu the Dublin 
Legends geheten. Meestal 
treedt hij op met zijn onder-
steunende groep “Juffra 
toertjes en heel den han-
nekesnest”, waaronder zijn 
dochter en schoonzoon, die 

zelf ook actief zijn in de klein-
kunst als ‘Lien en Bart’. 

In de zomer op 10 juli treedt Ed 
op in de feesten rond 750 jaar 
Hove.

Bezoek de website 
van Ed Kooyman:

Foto: ingestuurd door Ed Kooyman

KLIK HIER

http://www.edkooyman.be/
http://www.edkooyman.be/
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De club van ‘t stad...

In juni zetten de vele stu-
denten in Antwerpen een 
laatste spurt in voor hun 
examens. Floor Christiaen, 
uittredende Praeses van 
de studentenvereniging 
ABSOC, zal daarna haar 
sjerp doorgeven aan Dries 
Haubrechts. Floor heeft als 
afstuderende Master in de 
Handelswetenschappen 
met financieel manage-
ment als keuze opleiding 

ondertussen een arbeids-
contract op zak en blaakt 
van vertrouwen. Als voor-
zitter van de studentenver-
eniging gevestigd aan het 
prachtige Conscienceplein 
kan ze tevreden terugblik-
ken op diverse activiteiten, 
die eindelijk na de moei-
lijke Corona jaren opnieuw 
konden doorgaan. De job-
beurs in de statige Han-
delsbeurs op 16 november 

2020 was voor haar een 
heel belangrijke realisatie. 
Het plezante studenten-
bal in de Riva komt ook in 
aanmerking in de retros-
pectieve van dit studenten-
jaar. Met vertrouwen zal ze 
de Praesesfunctie weldra 
doorgeven aan Dries. De 
redactie van Bij de Hand 
wenst alle studenten ook 
alvast het allerbest toe in 
deze examenperiode! 

Verscholen achter een 
heel discrete gevel aan de 
Sint-Paulusplaats 19 treft 
men een prachtig, histo-
risch, vierkant gebouw aan-
leunend tegen de zijbeuk 
van de Sint-Paulus kerk.  
Deze mooi gerestaureerde 
imposante locatie werd 
herontwikkeld als kantoor-
gebouw en is ondertussen 
volledig ingenomen door 
reclamebureaus, communi-
catiebedrijven en product-
studio’s. LUNAR, een digitale 
productiestudio, bestrijkt 
het grootste deel van de 
tweede verdieping. Glenn 
Fellows, Managing Partner 
van LUNAR, staat ons vrien-

delijk te woord. Hij startte 
een achttal jaar geleden 
het bedrijf op en loodste het 
binnen in het ecosysteem 
van de Cronos groep.   Oor-
spronkelijk uit Kontich vormt 
deze groep ondertussen 
een wereldwijd bedrijven-
netwerk. Een aantal bedrij-
ven uit de groep is hier 
gehuisvest. Interactie met 
heel dynamische startups 
en innovatieve bedrijven, 
die er deel van uitmaken, 
lieten LUNAR toe zich op 
groei te focussen.  “Ons der-
tigtal medewerkers vormt 
dé kern van onze digitale 
business expertise. Zij zijn 
hoger opgeleid, lees: pro-

grammeurs, specialisten in 
web technologie, grafische 
vormgevers en marketing 
strategen. Alles staat hier 
in functie van het “human 
centric design”. Dat bete-
kent dat wij heel veel zorg 
besteden aan een vlotte 
interactie door de mens 
met de digitale zakenwereld. 
Voor diverse grote bedrijven 
werken we de communi-
catiestrategie uit, zetten we 
geïntegreerde  platformen 
op en verzorgen we digi-
tale marketing. Momenteel 
richt LUNAR zich naar grote 
Vlaamse bedrijven, met 
aandacht voor de gespeci-
aliseerde logistieke spelers 

in Antwerpen en haar haven. 
Mooie voortuizichten, dus!

Hop, studenten! Nog een laatste 
duwtje tijdens de examens!

… zo noemen deze jonge 
‘Wielervrienden De Pelikaan’ 
zich met een knipoog naar 
die andere ploeg  van ’t 
Stad. Een wielerclub in onze 
historische wijk? Nee, dat 
hadden we niet direct ver-
wacht. Sedert de oprichting 
in 2013 heeft deze 60-kop-
pige sportieve vriendenclub 
zijn hoofdkwartier in café De 
Pelikaan op de Melkmarkt.  

Ieder jaar in  februari ont-
waakt de club uit zijn win-
terslaap.  De gemiddeld 30 
jaar jonge benen worden 
losgereden, eerst enkel op 
zondagen maar vanaf 29 

maart ook op dinsdag-
avonden. Onder het leden-
bestand ook een 10-tal 
dames. De leden krijgen op 
voorhand de zeer gevari-
eerde routes via een GPX 
bestand op de smartphone. 

Doorgaans komen de 
fietsers uitgedost in een 
clubtruitje van mediaplan-
ner en sponsor Maldini 
bijeen op een fietsknoop-
punt. Er is dan een gemak-
kelijk parcours maar ook 
een wat uitdagender vari-
ant. Voor wie er niet genoeg 
van krijgt, zijn er extra dag-
tochten, weekends en zelfs 

een vijfdaagse naar de 
Mont Ventoux. Maar wat 
men ook kiest, de groeps-
spirit primeert altijd. Om 
de competitiviteit ietwat 
aan te jagen zijn er 3 klas-
sementen. Zowel voor het 
aantal kilometers als voor 
het sprinten en klimmen 
kunnen er punten gesprok-
keld worden. Dat wordt 
allemaal netjes bijgehou-
den door bestuursleden die 
als wegkapiteins worden 
beschouwd. Na elke activi-
teit volgt onmiskenbaar een 
uitgebreide nabespreking in 
café De Pelikaan, waar de 
club thuis is.

Rond het Sint-Paulusplaats beweegt een en ander op hoog technologisch vlak.  
Dit plein is in alle discretie uitgegroeid tot dé “Silicon Square Antwerp”. 

“Bij de Hand”, wijkkrant voor het historisch centrum, 
verrast en verbindt
Om tegemoet te komen 
aan een verzuchting van 
vele wijkbewoners en geïn-
teresseerden om meer 
informatie te krijgen over 
wat reilt en zeilt in het His-
torische Centrum van Ant-
werpen, startten enkele 
vrijwilligers de publicatie 
van deze wijkkrant op in 
maart 2022. Naast informe-
ren wil de wijkkrant even-
eens verbondenheid met 
én in de wijk tot stand bren-
gen. De lezers krijgen verha-
len over mensen en gevels 
in hun buurt, die niet in de 
algemene pers terecht-
komen. Iedereen kan een 
steentje bijdragen via www.
bijdehand.be en tips aan de 
redactie zijn altijd welkom. 

We mogen onszelf even op 

de borst kloppen. Hierbij 
een overzicht van onze rea-
lisaties dusver. 

1. Een gedrukte versie 
van de digitalewijkkrant 
werd verdeeld in de tal-
rijke brievenbussen van 
Woonhaven, de soci-
ale huisvestingsmaat-
schappij.  

2. Voor de Internatio-
nale Vrouwendag op 
8 maart 2022 organi-
seerde “Bij de Hand”, 
in samenwerking met 
Female Forces vzw, een 
flashmob aan de Hand-
schoenmarkt. Tegen-
over onze ‘oude dame’, 
de Kathedraal, brach-
ten mensen al dansend 
een krachtig signaal 

met de “Break the Bias” 
move (gekruiste 
handen) als hoogte-
punt. 

3. De eerste digitale 
agenda van de maand 
april van “Bij de Hand” 
bood enkele lezers 
de kans op een gratis 
geleid bezoek aan het 
museum E. Van Mieg-
hem en het prachtige 
redershuis.

4. In Mei was er de lance-
ring van de kroniekjes 
van Jan Lampo, waar-
over meer op pagina 9.

5. I n t e r g e n e r a t i o n e e l 
levenslang leren werd 
concreet op 17 mei in 
het overleg met de 

redactie van de nabu-
rige wijkkrant “Den 
Triangel”, laatstejaars-
studenten journalistiek 
aan AP Hogeschool. 
Onder het toeziend oog 
van hun lector Wouter 
Frateur brachten de 
aanstormende jonge 
persmuskieten een 
boeiend overleg tot 
stand met de redac-
tieleden van onze wijk-
krant “Bij de Hand”. 

6. Veel netwerken haalt 
boeiende info boven 
voor onze lezers. 

7. Doornikse Dreef inge-
diend in Burgerbegro-
ting.

LUNAR biedt bedrijven digitale efficiëntie

Silicon Square Antwerp

KLIK HIERKLIK HIER

https://www.instagram.com/bijdehand.antwerpen/
https://www.instagram.com/bijdehand.antwerpen/
https://www.facebook.com/wijkkranthistorischcentrum
https://www.facebook.com/wijkkranthistorischcentrum
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BIJ DE HAND
ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zin om je steentje 
bij te dragen aan de 

wijkkrant?
Klik op de knop 

hieronder voor meer 
informatie:

Medewerkers
Luc Van Puyvelde, coördinatie en 
redactie
Rudy Van den Bosch, fotografie en 
archief
Paul Harding, logo en eindredactie
Marion van der Horst, eindredactie
Onze buren en vrijwilligers
Verantwoordelijke uitgever
Rose-Marie Pype, Zilversmidstraat 
31, 2000 Antwerpen
Vormgeving
www.boelet.be
Met dank aan
District Antwerpen
www.het-vervolg.be
Druk
www.stroommaatwerk.be

Burgerbegroting: Doornik Dreef
Een korte omschrijving: 
Vergroenen van de ver-
binding tussen Grote Markt 
en Veemarkt: de (lange 
en korte) Doornikstraat 
wordt een “Doornik Dreef”  : 
experimenteel groen rui-
send boven de hoofden en 
bloembakken vervangen de 
lelijke woonerf betonblok-
ken die er nu staan. (www.
burgerbegroting.be)

Meer info over
de burgerbegroting?

Verbluft zie ik: de jury van Mister Leather Belgium

RAMBLAS Antwerpen
Klapaf vzw zoekt vrijwilli-
gers voor het leukste buurt-
feest van ’t Stad, namelijk 
de Ramblas Antwerpen. 
Tussen 2 en 5 september 
2022 vinden de bekende 
RAMBLAS feesten plaats 
rond Klapdorp. Interesse? 
Meld je snel aan via:

vrijwilliger.ramblasantwer-
pen@gmail.com

Infosessie is gepland op 
3 juni tussen 15u en 20 u 
in ontmoetingscentrum 
Het Stadsmagazijn. Spring 
maar even binnen!

In het weekend van 5 tot 8 
mei ging in de Waagna-
tie het internationale “Dar-
klands” festival door. 

Gestart in 2009, telt dit 
event nu al een vijfduizend 
leder- en fetisj-fanaten uit 
diverse landen.  Zo werd 
aan het ontmoetingscen-
trum Het Stadsmagazijn de 

voltallige jury voor de Mister 
Leather Belgium verkiezing 
gespot. 

De opvolger van de huidige 
Mister Leather Belgium werd 
er immers uit drie aanwe-
zige kandidaten verkozen.  

Lui van diverse pluimage 
tegen het lijf lopen in ons 

historisch centrum is even-
eens een onderdeel van 
ons grootstedelijk DNA.

Toch kunnen we daar nog 
even verbluft naar zien.

Ben jij ze ook tegengeko-
men in onze straten? Dan 
was je vast even verbluft als 
wij! 

Meer info over Ramblas?

KLIK HIER

KLIK HIER

KLIK HIER

http://www.ramblasantwerpen.be/
http://www.ramblasantwerpen.be/
https://burgerbegroting.be/
https://burgerbegroting.be/
https://bijdehand.be/vrijwilligers/
https://bijdehand.be/vrijwilligers/

