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

“Klein Griekenland” in 
Antwerpen
Onze wijkkrant focust op 
het Historisch Centrum 
en het Schipperskwartier. 
Laat dat nu net ook de hot-
spots zijn, waar de Griekse 
gemeenschap in Antwer-

pen banden mee heeft. Er 
is het Grieks Huis en er is de 
Sint-Paulusplaats waar de 
Griekse invloeden al even 
zichtbaar zijn. > lees verder 
op pagina 9

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

> lees verder op pagina 2

Waar échte klanten 
échte kappers maken
Niemand twijfelt nog aan de 
revival van het Schippers-
kwartier nu de Academie 
Verbist, een sedert de jaren 
’60 wijd en zijd bekende 

kappersschool gefocust op 
praktijkopleidingen, ver-
huisde naar het Falconplein. 
> lees verder op pagina 2

Nederlandse driekleur op 
onze Grote Markt
Aan de gevel van het 
prachtige Kreglinger huis 
aan de Grote Markt wap-
pert de Nederlandse vlag. 
Het Nederlandse Consu-
laat-Generaal opende er 
zo’n jaar geleden, op 24 juni 

2021, zijn kantoren. 

“Nee, het is geen verovering 
door Nederland”, licht Bert 
van der Lingen, de Con-
sul-Generaal, ons toe. > lees 
verder op pagina 3

Ik hou van de Schelde… 
voor altijd!
Met deze liefdesverklaring 
aan de mooie rivier die onze 
stad groot maakte, snel ik 
naar het onthaalkantoor 
van Uitvaartzorg Engels 
& Verstraeten, de enige 
lokale begrafenisonderne-
mer in Antwerpen centrum 

gelegen aan de Minder-
broedersrui 35. Barbara 
Verstraeten, met zo’n twin-
tig jaar ervaring in begra-
fenissen, onthaalt mij met 
warmte en professiona-
lisme in dit waardig kader. 
> lees verder op pagina 10
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Vera Verschaeren heeft een hart voor de buurt
Met passie en met hart en 
ziel zet Vera Verschaeren, 
zich reeds 50 jaar in voor 
‘anders begaafde’ kinderen. 
Dat doet ze al sinds 1972, 
eerst bij haar thuis, daarna 
in het oud godshuisje op 
de Sint-Paulusplaats 1/1 in 
2000 Antwerpen. In haar 
“levensschool” CJMIB vzw, 
wat staat voor het Centrum 
voor Jongens en Meisjes 
met Individuele Begeleiding, 
kunnen de aan haar zorgen 
toevertrouwde kinderen 
“leren leven, om tot savoir 
vivre te komen”.

Jij engageert je al vele 
jaren in je “levensschool”, 
wat houdt dat precies in?

Vera - Mijn educatief project 
is gebaseerd op empathie 

en respectvol leren, waarbij 
de mentor naast de kinde-
ren staat. Met liefde ontgin 
je het best het potentieel 
dat in elk van deze kinderen 
aanwezig is. Het boek de 
“Kleine Prins” van Antoine 
de Saint-Exupéry formu-
leert dit treffend: “we zien 
het best met het hart”.  Het 
zijn vaak “les petites choses 
de la vie” die een mooi en 
warm verhaal maken. Zo 
ontstond ook de “Bodega” 
waar onze studenten elke 
dinsdag een lunch menu 
maken om zich zodoende 
allerlei handvaardigheden 
en de principes van hygi-
ene, zelfvertrouwen en soci-
aal gedrag eigen te maken. 
Beleefdheid en etiquette zijn 
belangrijke aandachtspun-
ten, die ik trouwens ook zelf 

van mijn grootmoeder, een 
wijze vrouw, heb geleerd en 
ook meekreeg in mijn eigen 
opvoeding bij de Ursulinen 
in Onze-Lieve-Vrouw-Wa-
ver. 

Welk initiatief heeft je veel 
tevredenheid opgeleverd?

Vera - De openheid van 
deze school naar de wijk 
levert een essentiële bij-
drage aan de integratie van 
onze kinderen in de maat-
schappij. Voor sport kunnen 
ze bijvoorbeeld basket 
oefenen op de Veemarkt. In 
de “Bodega” komen buurt-
bewoners in rechtstreeks 
contact met onze studen-
ten tijdens de lunch of bij de 
koffie. Wat onze studenten 
ook enorm doet opleven 

zijn de toneelvoorstellingen 
van de school. Daar leven 
de studenten naar toe, ze 
maken kostuums en oefe-
nen volop om opnieuw in 
2023 te kunnen optreden. 

BODEGA 25 KRAUWELEN-
HOF, Sint Paulusplaats 1/1, 
2000 Antwerpen, reservatie:  
+32 479 40 99 56

Data Toneel in de Arenberg-
schouwburg in 2023: 31/03, 
20/04,  26/04 en 28/04

Waar échte klanten échte kappers maken
“De passie voor mensen en 
de drive voor het vak haar-
verzorging staan centraal 
in onze privéschool,” ver-
klaart Thomas Vermeer-
bergen, die samen met zijn 
echtgenote Nathalie Bollen 
de fakkel overnam van de 
familie Verbist in 2018. Met 
hun ervaring in de stiel - 
Nathalie stamt uit een kap-
persfamilie en ze baten 
samen enkele kapsalons uit 
- is de opleiding tot kapper 
helemaal gericht op de 
hedendaagse trends en 
skills. “Een voorbeeld is de 
babylights balayage, een 
heel fijne balayage met 
mooie kleurschakeringen.” 
laat Thomas ons weten.

Het opleidingsaanbod is 
divers en gaat van een vol-
ledige opleiding van twee 
jaar tot korte opleidingen in 
specifieke technieken van 
een vijf- tot tiental dagen. 
Alle studenten werken 
dagelijks in de moderne 

Academie Verbist op het 
Falconplein aan haarstyling 
en -verzorging. 

Voorafgaand aan de één- 
of tweejarige volledige 
opleiding doorloopt elke 
student een intake gesprek. 

Studenten ‘werken’ niet 
sporadisch aan modellen 
die zij moeten meebrengen, 
maar ze verzorgen echte 
klanten op continue basis. 
In juni is er de jaarlijkse exa-
menshow voor de profes-
sionele jury, waardoor de 
creativiteit van de studen-
ten wordt gestimuleerd.

Na de opleiding bij Aca-
demie Verbist hebben de 
studenten, dankzij zo’n 1600 
praktijkuren per jaar, de 
kappersstiel in de vingers 
en vinden ze vlot een pro-
fessionele werkplek. 

Ze brengen niet alleen 
technieken, maar ook men-

selijke vaardigheden zoals 
een warm onthaal, pro-
fessionele houding en het 
gebruik en de kennis van 
topproducten mee naar de 
werkvloer.  

De passie voor het beroep 
is écht een must hier en dat 
voel je wanneer je tussen de 
jonge dynamische studen-
ten en docenten vertoeft 
tijdens een voordelige kap-
persbeurt. 

Een ware aanrader dus! 
Daarom biedt Academie 
Verbist de lezers van Bij de 
Hand, die nog nooit van de 
goede zorgen in de acade-
mie genoten, in deze editie 
een cadeaubon t.w.v. €10 
aan. Geldig tot 01/01/2024. 
Zie hiernaast. 

Twijfel dus niet: plan je 
bezoek aan Academie Ver-
bist en profiteer van deze 
geweldige korting!

Handen op elkaar voor

Hoe gebruik je 
de cadeaubon?

Download de  
cadeaubon en lees 

de voorwaarden. 
Gebruik hiervoor 

onderstaande  
QR-code:
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Nederlandse driekleur op onze Grote Markt
Nu het Nederlandse Consu-
laat-Generaal al meer dan 
een jaar aan de Grote Markt 
vertoeft, ging de redactie 
van Bij de Hand langs voor 
een gesprek met Bert van 
der Lingen, de Consul-Ge-
neraal.

“Dit kantoor op de Ant-
werpse Grote Markt biedt 
ons de zichtbaarheid, die 
we wensen, om jullie duide-
lijk te maken hoe belangrijk 
deze regio voor ons Neder-
landers is, op economisch 
vlak!”. België is  inderdaad 
de tweede handelspart-
ner na Duitsland voor de 
Nederlandse economie.

Als diplomaat stuurt Bert 
van der Lingen zelf aan op 
deze centrale locatie voor 
zijn kantoren. Hij nam de 
functie van Consul-Gene-
raal op in september 2018 
en zal weldra de fakkel 
doorgeven in de context 
van diplomatieke rotatie. Zo 
krijgen wij een afscheidsin-
terview waarin hij tevreden 

terugblikt op de periode, die 
hij als Consul-Generaal in 
Antwerpen doorbracht. 

“Hoe ervaar ik de Vlaamse 
maakindustrie? Ik heb hier 
zaakvoerders met veel 
ambitie en zelfvertrou-
wen ontmoet, waarvan 
velen leider zijn in hun seg-
ment. Voor het opbouwen 
van goede contacten in 
Vlaanderen is het super-
belangrijk te investeren 
in vertrouwen, een luiste-
rend oor te hebben en een 
langetermijnrelatie op 
te bouwen. Zo kon ik als 
bruggenbouwer voor de 
Nederlandse economische 
belangen banden smeden 
met de Vlaamse overheid 
en industrie. Op het vlak 
van havenontwikkeling, 
infrastructuurwerken, ver-
duurzaming van de binnen-
vaart, windparken op zee 
en de ontwikkeling van een 
Lage-Landenvisie op een 
gezamenlijke “Hydrogen 
Valley” kunnen grote voor-
delen in pre-competitieve 

skills en synergiën worden 
behaald.”. 

Bert van der Lingen neemt 
een aantal best practices 
uit Vlaanderen mee naar 
Nederland, zoals de “qua-
druple helix”-aanpak met 
inspraak van burgers en 
maatschappelijke orga-
nisaties. Verder hoopt hij 
op de verderzetting van de 
(nog) nieuwe Vlaams-Ne-
derlandse havendagen, 
waar bijzonder waardevolle 

contacten werden gelegd. 
“Samen zijn we sterker. 
Onze regio’s dienen zich 
van een mondiale leiders-
positie te verzekeren in de 
duurzame economie van 
de toekomst!”  

Zo namen we afscheid van 
deze open-minded diplo-
maat en kijken we ernaar 
uit om diens opvolger, 
Karen van Stegeren, weldra 
te ontmoeten.

KLAPband en de Ramblas, het Buurtfestival van 
Klapdorp
Op 21 juli 2022 kregen de 
buurtbewoners van Klap-
dorp op de Houten Brug een 
voorsmaakje van de Ram-
blas, het buurtfestival dat 
begin september plaats zal 
vinden. Op de burendag 
van het Schipperskwartier 
gaf de swingband KLAP-
band er met veel enthou-
siasme een demonstratie 
van hun muzikale kunnen.

KLAPband startte als vrien-
dengroep van (ex)studen-
ten in Antwerpen die elkaar 
leerden kennen in de Ant-
werpse Studentenharmo-
nie. Hun allereerste publieke 
concert dateert van sep-
tember vorig jaar op de 
Ramblas 2021 in Klapdorp! 
Het verklaart meteen de 

naamkeuze van de band.

Ondertussen groeide KLAP-
band verder uit tot een 

jonge en enthousiaste 
swingband uit Antwerpen. 
KLAPband brengt bekende 
nummers maar bewerkt ze 
met eigen arrangementen 

afgestemd op hun bezet-
ting en instrumenten.

De groep bestaat uit een 

negental muzikanten, Mees 
van Kampen (trompet) is 
de toevallige spreekbuis 
van de formatie. De band 
heeft immers nog geen 

vast benoemde bandleider. 
Jeroen (klarinet) en Helena 
(bariton-sax) zijn locals van 
Klapdorp. Nele (basgitaar), 
Kimberly (alt-sax), Lien 
(dwarsfluit), Brent (drums), 
Pieter-Jan (trombone) en 
Sam (dwarsfluit) vervolle-
digen de swingende bende.

De leden van de band 
werken allen fulltime en 
repeteren hard in hun vrije 
tijd. 

Het buurtfeestje op onze 
nationale feestdag werd in 
elk geval door de band met 
veel brio vergast op mee-
slepende enleuke muziek. 
Een aanrader dus voor de 
komende Ramblas 2022!
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Foto: Museum Plantin- 
Moretus (collectie Pren-
tenkabinet), Antwerpen |  
UNESCO Werelderfgoed 

Het is Museum Plantin-Mo-
retus. Er is maar één manier 
om het juist te schrijven, 
met recht en reden.  Ons 
museum ‘achter den hoek’ 
op de Vrijdagmarkt staat 
vrijwel als enig museum in 
de wereld gecatalogeerd 
als werelderfgoed op de 
UNESCO lijst. Iets om zonder 
twijfel fier over te zijn!

Was Plantijn, op zijn Vlaams 
geschreven in plaats van 
zijn oorspronkelijke Franse 

naam Plantin, de uitvinder 
van de boekdrukkunst?

Neen. Maar Christoffel Plan-
tijn was als uitgever en 
drukker wel dé man in de 
16e eeuw, die de boekdruk-
kunst gebruikte om alle 
kennis te verspreiden op 
grote schaal naar alle uit-
hoeken van Europa. 

Wat kunnen we in het 
museum bekijken? 

Het boek van Guicciardini, 
met waarschijnlijk de meest 
volledige beschrijving van 
onze streek, nl. de Lage 
Landen in de 16e eeuw.  Een 

straat op Linkeroever werd 
naar hem genoemd. Geen 
cadeau voor de bewo-
ners vanwege de moeilijke 
naam. De buurtbewoners 
noemen de straat wel eens 
de ‘Sardienenstraat’ wat 
iets makkelijker uit te spre-
ken is. 

Wat vinden we er nog? 

De gids voor apothekers, 
die 300 jaar lang de stan-
daard definieerde voor het 
voorschrijven en bereiden 
van medicijnen. De eerste 
wiskundige uitgave over 
ons decimaal stelsel, die 
we vandaag nog gebrui-
ken. Eén van de meest 
exclusieve Bijbels ter aarde 
en ook de eerste atlas ter 
wereld.

Is dit alles?

Wederom neen. Naast 
gedrukte boeken kunnen 
we ook een unieke verza-
meling handgeschreven 
boeken bekijken, houtsne-
des, kopergravures en de 
grootste typografische col-
lectie van de 16e eeuw ter 
wereld. Plantijn had immers 
de kracht van typografie in 

de vingers als geen ander.

Zijn die grafische werken 
nu nog nuttig?

Zeker! Kijk maar naar de 
lente- en zomercollectie 
van 2022 van onze Ant-
werpse top modemaker 
Dries Van Noten, één van 
de ‘Antwerp Six’. Baron Van 
Noten gebruikte uit het 
prentenkabinet van het 
museum een afbeelding 
van wilde dieren in een 
jachttafereel naar de hand 
van Rubens als print in deze 
collectie. Het museum staat 
dus op die manier nog voor 
top-mode op wereldvlak.  
Ook de muurversiering in 
ons metrostation Plantin 
kwam er op inspiratie uit 
het prentenkabinet van het 
museum! En als je ook geïn-
teresseerd bent in het raad-
plegen van de verzameling 
boeken of andere objecten 
dan kan dat via de actieve 
bibliotheek. Je vraagt een 
lezerskaart aan, reserveert 
het object en bezoekt de 
leeszaal! 

Tekst: Ivan Mostien, 
Museum- en Stadsgids 
Antwerpen.

Is het nu Plantin of Plantijn? 

Circulaire levensstijl in het Historisch Centrum
Na het verdwijnen van de 
stadswinkel in de Sint Joris-
poort, bleven de liefhebbers 
van de circulaire levens-
stijl in Antwerpen verweesd 
achter. Het is dan ook een 
welgekomen nieuws dat de 
Kringwinkel zich terug in de 
Antwerpse woonkern van 
het centrum vestigt. 

De vestiging aan de Lange 
Koepoortstraat geniet volop 
mee van het zich ontwikke-
lend trendy karakter van het 
historisch centrum. De ope-
ningsuren zijn van 10:00 tot 
18:00 van maandag t.e.m. 
zaterdag. Naast de Kring-
winkel City Shop Meir, waar 

een meer uitgelezen aanbod 
wordt verkocht, kan men in 
de Lange Koepoortstraat 
een heel divers assortiment 
nuttige en leuke spullen 
vinden maar eveneens de 
overtollige zaken uit eigen 
huishouden komen afgeven. 
De bijdrage aan de sociale 
economie waar de Kring-
winkel een belangrijk deel 
van is, wordt door de talrijke 
inwoners van de buurt én de 
vele studenten die er ver-
toeven zeer geapprecieerd. 

Foto v.l.n.r.: Cindy, Latifa, 
Rasul en Jamila
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Folklore en werelderfgoed op één plein
De Vrijdagmarkt is voor toe-
risten een wat verborgen 
pleintje. Mensen van aller-
lei slag vinden er echter 
hun weg naar de gezellige 
terrassen. Het plein zelf is 
een ontwerp uit de Gouden 
Eeuw van Antwerpen. 

Vanaf 1549 werd de markt 
van oude kleren en meu-
bels van de Grote Markt 
naar hier overgebracht. 
Het pleintje werd toen nog 
‘Oude Kleerenkopersmerct’ 
genoemd. Wetende dat 
oude kleren in die tijd 
steeds van superieure kwa-
liteit waren, was het zeker 
geen voddenmarkt. We 
kunnen het gerust circulaire 
economie “avant la lettre” 
noemen. 

In het midden van het 
pleintje lijkt een Mariabeeld 
te staan. Maar het rad aan 
haar voeten verraadt dat 
het om de heilige Catha-
rina gaat, de patrones van 
de oude kleerkopers. De 
oorspronkelijke bebou-

wing werd enkele maan-
den na de bevrijding van 
Antwerpen compleet ver-

woest door een V-bom. De 
V1-windwijzer op de schouw 
van café Atlas herinnert ons 
hieraan, hoewel het een 
V2-raket was die de schade 
had aangericht. Als bij 
wonder ontsnapte het Plan-
tin-Moretus museum aan 
een volledige vernieling. 
Dit mirakel leverde ons een 
parel van een museum op, 

waarover je meer verneemt 
verder in deze wijkkrant!

Vandaag worden hier geen 
markten meer gehouden. 
Wat op vrijdag plaatsgrijpt 
valt meer onder de noemer 
‘veiling’.Elke vrijdagmor-
gen vanaf 6.00 uur rolt een 
aantal vrachtwagens en 
bestelwagens het plein op. 
Het zijn de klanten van D&G 
services pvba. Dit bedrijf is 
gevestigd op de Vrijdag-

markt 2 en is gespeciali-
seerd in het opruimen en 
ontruimen van gebouwen 
en het opkopen van inboe-
dels. Enkel op vrijdagmor-
gen organiseert D&G een 
veiling voor zijn klanten. 
Goederen afkomstig uit 
faillissementen, erfenissen 
of gewoon uit een opge-
ruimde kelder worden hier 
per opbod verkocht. Tot 10 
uur kan men de goede-
ren van dichtbij bekijken 
en betasten, maar daarna 
wordt iedereen op doortas-
tende wijze ‘achter de 
koord’ gedwongen. Vooral 
meubels, fietsen en decora-
tiemateriaal blijken in trek te 
zijn. Het is wel opletten voor 
de eindprijs, want die wordt 
steeds met 20 % verhoogd 
voor de veilingkosten. 

Alles wordt netjes opge-
volgd door een deurwaar-
der zoals wettelijk verplicht. 
Maar het is vooral de 
authentieke sfeer die de 
veiling uniek maakt. 

Tanguy krijgt het laatste woord over de Vrijdagmarkt
Tanguy Ottomer, de 
bekendste bewoner van 
de Vrijdagmarkt, geniet 
volop van het leven in het 
kloppende hart  van onze 
stad. Als auteur, beroemde 
gids en afstammeling van 
een handelaarsfamilie uit 
de Hoogstraat, is hij dé 
geschikte persoon om het 
laatste woord over de Vrij-
dagmarkt en haar buurt in 
onze wijkkrant te voeren.

“Ja, ik woon hier super 
graag! Dit pleintje heb ik 
gedurende de laatste tien 
jaar of zo zien evolueren 
van een vrijwel ingesla-
pen buurt naar een super-
gezellige omgeving waar 
het nu goed toeven is.  Je 
woont in ’t Stad waar alles 
dichtbij is, en toch heerst 

er tegelijk een écht lokaal 
sfeertje” mijmert Tanguy. 
“In feite voelt het aan als 
een Frans dorpje met het 
Museum Plantin-Moretus 
als gemeentehuis”. 

De liefde voor de buurt en 
voor de vele verhalen van 
’t Stad werden hem ingele-
peld door zijn grootmoeder, 
die jarenlang een korset-
terie had in de Hoogstraat. 
“Hoewel wij met zeven kin-
deren waren, was ik toch 
degene die bij haar vaak 
ontroering opriep omdat ik 
zo sterk lijk op haar over-
leden echtgenoot Libert. 
Hij heette eigenlijk Liberty, 
en dat is ook mijn tweede 
voornaam.”

Ook de prachtige door de 

stad onderhouden bloem-
bakken, die hoog aan de 
landelijke lichtpalen rond 
het plein hangen, vindt 
Tanguy “schattig”.

“Het enige wat hier nog 
ontbreekt is een fontein. 
Een kleintje zou ook al fijn 
zijn”, vervolgt Tanguy. Wat 
de inrichting van de stad 
betreft kan hij wel serieuze 
troeven voorleggen. Het 
nieuwe standbeeld van 
Nello en Patrasche aan de 
Handschoenmarkt in hartje 
Antwerpen is er gekomen 
op zijn voorstel. Hij zocht en 
vond een sponsor en kon 
onze burgervader over-
tuigen dit “offer you can’t 
refuse” te aanvaarden. “Dat 
levert ons nu het meest 
gefotografeerde stand-

beeld op in Antwerpen”, 
verzekert Tanguy ons. Wie 
weet, komt die schattige 
fontein er binnenkort op de 
Vrijdagmarkt? We durven 
het hopen! 
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Start it @KBC vzw groepeert 
verschillende partnerbedrij-
ven die kennis en know-how 
doorgeven aan start-ups, 
jonge bedrijven in de begin-
stadia van hun ontwikke-
ling. Deze start-ups worden 
gedurende één jaar bege-
leid om versneld hun busi-
ness idee te realiseren. Start 
it @KBC heet daarom een 
‘accelerator’. 

Tweemaal per jaar selec-
teert men start-ups die met 
hun business idee een posi-
tieve bijdrage aan de mens-
heid en de wereld kunnen 
realiseren met een inno-
vatief zakelijk concept dat 
kan worden opgeschaald. 
Alle sectoren komen in aan-
merking en de startende 
bedrijven, die een jaar onder 
begeleiding staan, zijn actief 
in zeer diverse domeinen. In 
‘The Beacon’, de Antwerpse 
thuisbasis aan de Sint-Pau-
lusplaats, zijn momenteel 
bijna twintig innovatieve 

bedrijven aan de slag met 
de hulp en coaching van 
Start it @KBC en haar part-
ners. 

Ondertussen bijna tien jaar 
geleden startte Lode Uytter-
schaut, de CEO en oprich-
ter, met deze ondersteuning 
bij het helpen groeien van 
jonge bedrijven. Voor hem 
staat ‘founder centricity’ 
vooraan.  De stichters van 
de groeibedrijven worden 
op maat geholpen om hun 
zakelijk concept, waarmee 
ze een échte impact op 

de wereld willen realise-
ren, verder uit te werken. De 
meest unieke eigenschap 
van Start it@KBC is dat de 
geboden ondersteuning 
vrij is van winstoogmerk 
en er geen aandelenop-
ties worden gevraagd. “We 
merken de laatste jaren een 
toename van start-ups in 
de creatieve sector, duur-
zame mode of fashion-
tech. Onze ervaring leert 
dat deze sector nog een 
hele weg af te leggen heeft 
naar duurzame business-
modellen.” merkt Lode op. 

“Dankzij de samenwerking 
met modestad Antwerpen 
kunnen we het aanbod en de 
begeleiding voor creatieve 
en modegerichte start-ups 
naar een hoger niveau tillen, 
zodat deze ondernemers 
klaargestoomd worden 
voor het competitieve land-
schap waarin ze zich zullen 
begeven.” Zo wordt er voor 
het eerst een sectorspeci-
fiek traject opgericht en dit 
najaar wordt een  “Fashion 
& Creative”-selectie gehou-
den voor de creatieve sector 
en mode-gerelateerde 
bedrijven. Inschrijven kan 
nog tot 19 september. 

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

Start it @KBC vzw is het grootste start-up 
ecosysteem in België

Silicon Square Antwerp

Biljarten met zicht op de Grote Markt
Vandaag vinden we in café 
den Engel een heuse biljart-
club, waar ook competitie 
gespeeld wordt. Een reeks 
toevalligheden lag aan de 
basis van dit verhaal. 

Het begon allemaal met 
een weddenschap op het 
jacht van Gert Verhulst tij-
dens een vrolijke uitzen-
ding van de Gert Late Night 
Show. 

Artistieke duizendpoot Jelle 
Cleymans,  een regelma-
tige stamgast van café den 
Engel, was  in 2019 te gast 
op de Evanna in het Willem-
dok op het Eilandje. Jelles’ 

biljarthart werd daar voor 
heel Vlaanderen bloot-

gelegd. Er werd een deal 
gesloten. Jelle moest een 
partij biljart winnen tegen 

een Belgisch kampioen en 
dat in zijn eigen beroemde 

stamkroeg op de Grote 
Markt. Bij winst zou café-
bazin Linda permanent 

een biljarttafel plaatsen op 
de eerste verdieping van 
haar zaak. Alles gebeurde 
onder het toeziend oog van 
negenvoudig wereldkampi-
oen carambole, Ludo Dielis, 
waar Jelle trouwens les 
bij volgde.  Jelle bleek die 
avond in topconditie want 
hij won de wedstrijd. 

De mooie Thissen-biljart 
werd zoals beloofd netjes 
geleverd en een nieuwe 
club was geboren in het 
hart van de stad. 

Ben jij er al een potje biljart 
gaan spelen? We raden het 
zeker en vast aan!

Meer info? 
Scan de QR-code:
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Hoe we onze agenda van het Historisch Centrum 
nog beter willen maken
Ondertussen ben je mis-
schien de maandelijkse 
agenda van ‘Bij de hand” 
gewoon. Ook in onze drie-
maandelijkse publicaties 
vond je steeds een agenda 
terug. Maar nu komt onze 
redactie met een nieuwe 
en verbeterde versie op de 
proppen: een tweewekelijkse 
digitale agenda. Vanaf nu 
ontvang je niet alleen aan 

het begin van de maand 
een overzicht van alle acti-
viteiten en gebeurtenissen 
in het Historisch Centrum. 
Je krijgt in het midden van 
de maand een geüpdate 
versie van de agenda door-
gestuurd. Zo ben je nog 
meer verzekerd van het feit 
dat je geen enkele leuke 
activiteit zal missen. Dat 
wil ook zeggen dat je vanaf 

nu in de driemaandelijkse 
publicatie van onze wijk-
krant geen agenda meer 
terug zal vinden. Geen nood, 
je ontvangt onze agenda 
natuurlijk gewoon nog per 
mail! Ben je nog niet gere-
gistreerd? Haast je dan naar 
onze website en schrijf je 
gratis in. Onze abonees ont-
vangen trouwens nog véél 
meer dan enkel de agenda!

Registreer hier

Krijg eenvoudig onze  
tweewekelijkse 

agenda toegestuurd 
per e-mail. Scan de 

QR-code:

Meet & Greet met de redactie van ‘Bij de Hand’
Wat vind jij van de wijkkrant? 
Heb je zelf nog leuke sug-
gesties of opmerkingen? 
Deel je graag je mening of 
wil je gewoon gezellig op de 
koffie? Kom dan op dins-
dag 20 september om 18u 

naar Het Stadsmagazijn, 
Keistraat 5-7 te Antwerpen. 
Daar zal onze redactie tot 
19u30 aanwezig zijn om naar 
jou te luisteren, of gewoon 
voor een gezellige babbel.  
Tot dan!

Kan je niet komen op 20/09 om 18u? 
Geen nood. Ook via ons digitale formu-
lier kan je ons je feedback, suggesties of 
opmerkingen bezorgen. Scan de QR-code 
en krijg toegang tot het digitale formulier.

Hoeveel sterren geef jij 
onze wijkkrant?
Wij zijn benieuwd naar wat 
onze lezers van hun wijk-
krant vinden. Daarom is het 
nu mogelijk om ons punten 
te geven. Of sterren in dit 
geval.

Via een eenvoudig digitaal 
formulier kies jij snel hoe-
veel sterren wij verdienen. 
Het is ook mogelijk om een 
berichtje te schrijven indien 
je dit wenst.

Jouw mening wordt enorm 
gewaardeerd. We bedanken 
je alvast voor jouw tijd!

Beoordeel hier 
‘Bij de Hand’:

Scan de QR-code en 
geef ons een score:

Wij zorgen voor plezier
De voorbije maanden orga-
niseerden we verschillende 
wedstrijden voor onze lezers. 
Zo kon je laatst duo-tickets 
winnen voor de Beiaardcon-
certen deze zomer. Enkele 
gelukkige lezers konden ten 

volle genieten in de tuin van 
de Hofkamer en de trouw-
zaal van het Stadhuis (met 
dank aan Herita vzw en 
Museum Het Vleeshuis) Bin-
nenkort volgen er nog wed-
strijden, dus stay tuned!
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Kom mee stappen in ‘t 
Stad
Bewegen is belangrijk, 
maar soms is het fijner 
in gezelschap. Stap mee 
op de koopzondagen 
(4/9,2/10,6/11,4/12) voor een 
fikse wandeling in Antwer-
pen. 

We vertrekken aan Brabo 
stipt om 9 u en leggen een 
viertal kilometers af. Geen 
inschrijving nodig, opdagen 
is genoeg. 

Wij danken van harte Herita vzw en het Museum Vleeshuis. 
Zij maakten deze actie mogelijk! Wil je meer info over deze 
partners? Bezoek dan hun website.
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Voor 200 jaar inzet voor 
het Jordaenshuis: een 
dikke bravo!
Onze redactie kon de heer 
Charles-Emile Vanderlinden 
spreken over de tweehon-
derd jaar waarin zijn familie 
in rechte lijn ononderbroken 
eigenaar was van het Jor-
daenshuis. We bevroegen 
hem over zijn visie voor de 
toekomst van dit erfgoed. 
Charles-Emile is de  huidige 
eigenaar en rechtstreekse 
afstammeling van Jean 
Vanderlinden en echtge-
note Caroline Delloye, die 
deze gebouwen kochten in 
1823.  

De ontmoeting met 
Charles-Emile Vanderlinden 
gebeurde toevallig toen ik 
eerder dit jaar nieuwsgie-
rig de groene poort aan 
de Reyndersstraat binnen-
trad en de mooie panden 
van het Jordaenshuis ging 
bekijken. Ik was hier eerder 
ook nog geweest, herin-
nerde ik me. Toen heette het 
nog “ JJ House “ en werden 
deze mooie gebouwen 
sedert 2018 als eventloca-
tie verhuurd door het bedrijf 
Point Urbain, waar Sihame 
El Kaouakibi mede-eige-
naar van was. 

De eigenaar van het Jor-
daenshuis was de poort 
aan het schilderen in mooi 
klassiek groen en stond mij 
heel vriendelijk te woord. 
Wat volgde was een aan-
genaam gesprek.

“Als afstammeling en eige-
naar van het Jordaens-
huis ben ik fier op de zorg 
waarmee mijn familie deze 
gebouwen heeft omringd. 
Vermits alles hier geklas-
seerd is als erfgoed zijn ver-
bouwingen een bijzonder 
omslachtig proces. Toch 
heeft mijn vader bijvoor-
beeld deze mooie barok-
gevel op het oosten in 2000 
volledig hersteld.” verklaart 
Charles-Emile. “De roes-
tige gevelklemmen werden 
vervangen door klemmen 
in inox en de gevelstenen 
werden hersteld.

De plafondschilderingen 
werden in het verleden 
met zorg verhuisd uit het 
Jordaenshuis en door de 
familie gevrijwaard over de 
jaren heen. In 2016 werden 
ze verkocht aan de Phoe-
bus Foundation, die deze 

werken restaureerde  en 
nu verder beheert met het 
oog op het behoud van ons 
Vlaamse patrimonium

Na het faillissement van 
het bedrijf, dat dit histo-
risch gebouwencomplex 
huurde, wat zich afspeelde 
in de nasleep van de zaak 
Sihame El Kaouakibi, waren 
er nog openstaande reke-
ningen van  de eigenaar 
bij de curator en het Jor-
daenshuis stond weer leeg. 
Bovendien sloeg dan ook 
nog de Coronapandemie 
toe. Dit bezorgde de huidige 
eigenaar serieuze kopzor-
gen. 

Ondertussen is een nieuwe 
huurder gevonden, de 
eventorganisatie Jacques 
(www.jacques-antwerp.be) 
. Zij zijn ondertussen gestart 
om het mooie Jordaenshuis 
opnieuw leven in te blazen. 
Zo organiseerden ze deze 

zomer reeds enkele pop-up 
zondagen met een exclu-
sieve restaurantbeleving 
in de schitterende binnen-
plaats en lokalen.

De gemoedsrust keert 
alvast terug bij Charles-
Emile. “Ik ben momenteel 
de enige eigenaar van het 
Jordaenshuis, want ik kocht 
mijn zussen en broer uit 
na het overlijden van mijn 
vader in 2010. Mijn bijdrage 
voor de toekomst van dit 
erfgoed bestaat erin deze 
panden in één hand te 
bewaren in een vennoot-
schap. Zo zal er steeds een 
eenheid van eigendom blij-
ven, wat belangrijk is bij de 
overlevering over de jaren 
van een erfgoed als dit.”

Wij wensen alle generaties 
Vanderlinden het beste toe 
met het opnemen van de 
zorg voor het Jordaenshuis!

Gedenkplaat Henry Vanderlinden aan het Jordaenshuis
Het Jordaenshuis bestaat 
in feite uit meerdere mooie 
historische panden gele-
gen tussen de Reynders-
straat en de Hoogstraat. 
In begin van de 17e eeuw 
werden ze eigendom van 
de kunstschilder Jacques 
(‘Jac’ later verworden tot 
‘Jacob’) Jordaens. Via 
een ingang aan de Reyn-
dersstraat komt men aan 
een pleintje omringd door 
prachtige gebouwen, die 
grotendeels door Jordaens 
zelf werden gebouwd en 
verbouwd. Zo tekende hij in 
1641 persoonlijk de barokke 

gevel van het atelier aan 
het oostelijk gedeelte en 
ook de gevel van het woon-
huis aan de westelijke zijde 
is van zijn hand. In de 18e 
eeuw verkochten de klein-
kinderen van Jordaens de 
gebouwen en na opeen-
volgende verkopen werden 
ze in 1823 aangekocht door 
Jean Vanderlinden en 
echtgenote Caroline Del-
loye. De gebouwen dien-
den zowel als woonst als 
voor hun bedrijf, hoofdza-
kelijk een handel in zink. De 
huidige eigenaar, Charles-
Emile Vanderlinden is een 

afstammeling in rechte lijn, 
waardoor deze voorname 
Antwerpse familie reeds 
tweehonderd jaar het Jor-
daenshuis voor het Vlaams 
patrimonium beheert !

Een gedenkplaat voor de 
stichter van dit handelshuis, 
Henry Vanderlinden, de 
vader van Jean, vindt men 
terug op een gevel van het 
Jordaenshuis. Deze Henry 
heeft een boeiend levens-
verhaal. Hij vervoegde de 
jezuïetenorde op 18 april 
1771. Maar kort nadien ont-
bond Paus Clemens XIV 

door de pauselijke breve 
van 28 juli 1771 deze religi-
euze orde! Zo werd de toen 
dertigjarige Henry vrijge-
steld van alle canonieke 
verplichtingen en trad hij 
in 1782 in het huwelijk met 
Marie Albertine Prophète. 
In 1783 stichtte hij zijn han-
delsfirma. 
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“Klein Griekenland” in Antwerpen
Onze redactie ging op 
onderzoek in een poging 
de sporen van de Grie-
ken in Antwerpen te trace-
ren. En we kwamen terecht 
bij Lieven aka Agapios 
Poppe, voorzitter van de 
vzw Griekse Gemeenschap 
van Antwerpen- Grieks  
Zeemanshuis.

“Van oudsher is Griekenland 
een natie van zeevaarders,” 
zo steekt Lieven van wal. 
“Het is dan ook vrij logisch 
dat een wereldhaven als 
Antwerpen vaak het bezoek 
kreeg van Griekse matro-
zen. Zeker toen de scheep-
vaart almaar toenam. In de 
jaren ‘60 en ‘70 van vorige 
eeuw kon je dagelijks wel 
zo’n 500 matrozen van 
Griekse herkomst rond het 
Schipperskwartier en de 
Sint-Paulusplaats tegen het 
lijf lopen. 

In die periode telde Ant-
werpen niet minder dan 8 
Griekse dancings, zo’n 40 
Griekse bars en een tiental 
restaurants. Het grootste 
deel daarvan is inmiddels 

verdwenen, maar soms 
kun je nog sporen van de 
Griekse aanwezigheid aan-
treffen.” 

Lieven is de vrucht van 
een Belgische papa en 
een Griekse mama. Zijn 
Griekse naam “Agapios” is 
gewoon de vertaling van 
zijn Vlaamse naam “Lieven”. 

De vzw, waar hij voorzit-
ter van is, telt om en bij de 
2000 leden. “Als vereniging 
bestaan we al sinds het jaar 
1900,” zo gaat hij verder. “In 
1972 werden we een vzw. 

We kenden ups en downs. 
In de periode ‘70/’80 liep 

ons ledenaantal fors terug. 
Maar na de financiële 
crisis van 2008 zagen we 
een gestage toename van 
nieuwe leden ten gevolge 
van de “brain drain” in Grie-
kenland. 

Aanvankelijk huisden we in 
de Appelmansstraat, maar 
sinds 1982 is onze zetel op 

de Vlasmarkt in het “Grieks 
Huis”.

Lieven duikt nog verder 
terug in de geschiedenis. 
“De Griekse aanwezigheid 
in Antwerpen is eeuwenoud. 
In de Antwerpse stadsana-
len vind je sporen terug tot 

+/- 1280, ten tijde van de 4e 
Kruistocht onder Boudewijn 
van Vlaanderen. Er wordt 
ook melding gemaakt van 
een Byzantijnse koopmans-
gilde in de Koekenstad. En al 
in 1890 was er aan de UFSIA 
een Griekse studentenclub. 
Maar het hoogtepunt situ-
eert zich, zoals gezegd, in 
de periode ‘60/’70 van vorig 
eeuw. De dancings in de 
omgeving van de Koolkaai 
en Sint-Paulusplaats waren 
toen een echt begrip bij de 
Griekse matrozen.”

Het doel van de vzw is 
de onderlinge band van 
Griekse burgers in Antwer-
pen te versterken, en ook 
de band met de Antwerpe-
naar te verstevigen. In het 
Grieks Huis op de Vlasmarkt 
kan je terecht voor lessen 
Grieks, verspreid over 4 jaar, 
bedoeld voor zowel kinde-
ren met Griekse roots als 
niet-Grieken, en ook lessen 
Nederlands voor Grieken. Er 
is ook een cultureel aanbod, 
zoals een initiatie in Griekse 
dans of aanleren bouzouki 
als muziekinstrument.

Wie kent ‘Den Hopsack’ in de Grote Pieter Potstraat 
niet? 

Weet je, ze bestaan in het 
najaar 50 jaar! We schrijven 
1972 wanneer Den Hops-
ack start als een buurthuis 
met gelegenheid om iets te 
drinken in de kelder. Van-
daag oogt het op het gelijk-
vloers als een café, maar in 
wezen is het meer een ont-
moetingsplaats ‘pur sang’ 
voor gelijkgezinden op cul-
tureel vlak. Je kan er cultu-
rele pareltjes  op muzikaal-, 

wetenschappelijk-, literair- 
en artistiek vlak ontdek-
ken. Hier komen de eerste 
stamgasten van de jaren 
‘70 nog met hun kinderen 
en kleinkinderen langs.‘-
Modus Vivendi’ vzw en 
haar vrijwilligers organise-
ren er de evenementen en 
de uitbating. Den Hopsack 
staat bekend voor demo-
cratische prijzen en gratis 
toegang. Bij gezamenlijke 
maaltijden, proeverijen en 
uitstappen in de kalender 
van de vzw wordt er wel een 
bijdrage verwacht, met kor-
ting voor de leden.  Je kan 
Lid worden voor de korting, 
maar eigenlijk is lidmaat-
schap vooral een blijk van 

steun.Wannes Van de Velde 
trad hier ooit op en Guido 
Belcanto startte hier zijn 
carrière begin jaren 80. Het 
gezellige en verbindende 
aspect van Den Hopsack 
staat altijd centraal. Enkele 
activiteiten keren maan-
delijks terug: het filosofisch 
café, het wetenschapscafé 
Antwerpen, optredens van 
muzikanten en de jamses-
sies.  Het publiek is er res-
pectvol stil tijdens de talrijke 
live optredens. Gevestigde 
namen krijgen de kans op 
het podium van Den Hops-
ack hun eigen ding te doen 
en nieuwe ideeën uit te pro-
beren. Ook startende arties-
ten kunnen het podium  in 

overleg vastleggen om 
podiumervaring op te doen. 
Het eten voor de artiesten 
wordt steevast klaarge-
maakt door een buurvrouw.

Op www.denhopsack.be 
kan je het programma 
vinden. Voor zijn 50ste 
verjaardag Den Hopsack 
enkele feestmomenten 
voorzien tussen septem-
ber  en november dit jaar. 
Die vind je zeker terug in 
de digitale agenda van 
de wijkkrant ‘Bij de Hand” 
(gratis via aanmelding op 
www.bijdhand.be).

Tekst: Ivan Mostien, buur 
van Den Hopsack
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Van bij ons
We trekken erop uit in het historisch centrum, 
op zoek naar interessante meningen en wensen, ditmaal aan bakkerijen uit de buurt. 

Nikita 
Werkt aan de Stad en is een 

non-binair persoon

Wat ik hier tof vind: 
Ik geniet van de stedelijke 

vibes. Diversiteit en het 
verbreden van mijn 

wereldbeeld zijn mijn 
kernwaarden die kan ik hier 

beleven.

Wat ik wens: 
Dat de Stad zich niet alleen 

tot jongeren richt! Zo zijn 
digitalisering en mobiliteit 

met rolstoelen vaak 
problematisch.

Bob
Komt uit theaterbuurt als trouwe 

klant naar deze bakkerij.

Wat ik hier tof vind: 
De buurt rond de Grote Markt is 

volop aan het heropleven. Blij dat 
de buildrager er terug staat en 

dat eindelijk de Hoogstraat wordt 
aangepakt.

Wat ik wens: 
Respect voor de ziel van hartje van 
Antwerpen! Dit is een dynamisch 
centrum voor de bewoners, niet 

alleen de toeristen.

Rune
Studente orthopedagogie 
en jobstudent in de horeca

Wat ik hier tof vind: 
Deze buurt leeft volop en 
geeft mij energie. Ik hou 

van de aanwezigheid van 
lokale handelaars die we 

hier hebben in de buurt van 
mijn werk.

Wat ik wens: 
Ik ben bijna afgestudeerd 

en hoop dat ik in de 
toekomst nog in deze buurt 

kan blijven vertoeven.

Ik hou van de Schelde… voor altijd!
De familie van Barbara 
staat voor een jarenlange 
uitvaarttraditie  in het His-
torisch Centrum, dus vijf 
generaties* onder de naam 
Begrafenissen Engels & Ver-
straeten. Oorspronkelijk was 
het repatriëren van slacht-
offers van scheepvaarts-
ongevallen een belangrijk 
deel van de opdrachten bij 
Begrafenissen Engels. 

Thans is de uitvaart een 
dienstverlening die veel 
ruimte vraagt, onder andere 
voor groetkamers, funera-
rium, uitvaartwinkel, parking 
voor corbillards, vergader-
zalen, enz. Deze diensten 
worden in Hoboken, in de 
zaak Verstraeten-Uitvaart-
zorg die Barbara met haar 
echtgenoot overnam van 
haar ouders, aangeboden. 
Met de hoge immobiliën-
prijzen en de parkeerpro-

blemen in het centrum, is de 
keuze voor een extra-muros 
locatie begrijpelijk. 

“Wij blijven hier in de Min-
derbroedersrui met volle 
inzet ‘onze’ buurt bijstaan in 
moeilijke momenten en zijn 
7/7 en 24/24 bereikbaar,”, 
verzekert Barbara mij, “Dit 
mooie waardige kantoor is 
bijzonder geschikt om rustig 
met onze buurtbewoners 
de ‘laatste wilsbeschikking’ 
te bespreken en hen hierbij 
op afspraak gratis te advi-

seren, waarna wij er voor 
zorgen dat deze vastge-
legd wordt bij de burgerlijke 
stand.”

Op mijn vraag hoe ik - in 
een verre toekomst hope-
lijk - een ‘te waterlating 
van mijn assen’, liefst in 
mijn geliefde Schelde, kan 
vastleggen, geeft Barbara 
mij enkele super belang-
rijke tips. “Neem niet aan 
dat jouw wens zomaar 
wordt uitgevoerd! Immers, 
bij gebrek aan een laatste 
wilsbeschikking, dienen alle 

eerste graad bloedverwan-
ten hiervoor hun akkoord te 
geven.” Het is duidelijk dat 
een niet-gehuwde partner, 
bijvoorbeeld een LAT-part-
ner, hier geen toestemming 
kan geven, zodat de laat-
ste wens niet kan worden 
gerespecteerd. Opletten 
dus, en handelen bij leven 
en welzijn is de boodschap! 

Toch nog vermelden dat 
Begrafenissen Engels & 
Verstraeten de assen te 
water laat op hun eigen 
wijze, zachtjes neergela-
ten in het water. Bovendien 
kan dit op een locatie naar 
keuze tussen Hoboken en 
Berendrecht en eventueel 
ook intiem vanop een klein 
bootje met enkele naasten.

*met name J.F. Van der Meer, Alfons 
Engels, Simonne Engels, Liliane van 
Eijken, Barbara Verstraeten 
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Drama: begrafenissen onder Coronamaatregelen
In de Coronaperiode waren 
er veel meer begrafenissen 
en deze konden niet onder 
ideale omstandigheden 
doorgaan. Barbara Ver-
straeten, van Begrafenissen 
Engels & Verstraeten, bena-
drukt dat begrafenissen in 
oorlogstijden een waardi-
ger afscheid toelieten dan 
onder de Coronamaatre-
gelen. Niet bij het overlijden 
aanwezig mogen zijn, geen 
laatste kus aan de geliefde 
kunnen geven, de verplichte 
beschermingskledij en nog 
vele andere maatregelen 
troffen de overlevenden in 
het hart. Ook het voortdu-
rend verhogen en verlagen 
van het toegelaten aantal 
aanwezigen bij de uitvaart 
zorgde voor heel veel ver-
warring en pijnlijke beslis-
singen over wie afscheid 

kon nemen. “Daarnaast was 
ook het overleg over hoe de 
begrafenis dient uitgevoerd 
te worden, - een overleg 
dat kort na het overlijden 
altijd met de familie plaats-
vindt, - door Corona niet 
langer ten huize mogelijk. 
We konden en mochten 
geen risico nemen en ons 
ruime kantoor in de Minder-
broedersrui met grote ven-
sters voor verluchting, werd 
meer gebruikt dan ervoor.” 

Barbara vertelt verder: “De 
vele begrafenissen die we 
in die periode uitvoerden, 
gaven  de nabestaan-
den vaak een onaf gevoel, 
waar wij eveneens onder 
leden omdat wij als fami-
liebedrijf steeds een waar-
dig en sereen afscheid als 
norm hebben”. Daarom 

organiseerde Begrafenis-
sen Verstraeten & Engels 
in het Gravenhof voor deze 
families een vertoning van 
het prachtige stuk “Het Uur 
Blauw” van Johan Terryn, 
over het afscheid zonder 
nabijheid. Velen voelden 
zich hierdoor gesterkt en 
vonden troost in de herken-
baarheid van hun gevoe-
lens. 

Uw redactie van ‘Bij de 
Hand’ laat weten dat wie 
Johan Terryn met “Het 
Uur Blauw” live wil mee-
maken, voor alle gemiste 
koffietafels, krijgt hiertoe 
een laatste kans op 22 feb 
2023, tickets via De Studio.
Laten we samen hopen dat 
het in de komende winter 
niet opnieuw tot dergelijke 
Coronadrama’s komt!

Reserveer een plaats 
voor ‘Het Uur Blauw’

Scan de QR-code:

Meer info over  
Uitvaartzorg Engels & 

Verstraeten

Scan de QR-code:

Gesprek met muzikale duizendpoot Emmanuel Van 
Kerckhoven

In de aanloop naar het 
Bachfestival in onze stad 
van 18 tot 24 september 
2022 kon onze redactie 
Emmanuel Van Kerckhoven 
interviewen in de sacristie 
van onze barokke Sint-Ca-
rolus Borromeuskerk. Hij is 
titularis-organist in twee 
Antwerpse kerken, de 
Sint-Carolus Borromeuskerk 
en de Sint-Norbertuskerk. 

Daarnaast is Emmanuel 
artistiek leider van het “Ant-
werp Baroque Orchestra  en 

artistiek directeur van BACH 
in de STAD.

“Het orgel bespeel ik als een 
vocaal instrument. Het is 
de uitdaging voor mij om 
het orgel – dat een groot 
instrument is - subtiel te 
bespelen, zodanig dat de 
toehoorders kunnen genie-
ten van een verfijnd en 
transparant orgelstuk.” ver-
zekert Emmanuel mij.

BACH in de STAD brengt 
het Antwerp Baroque 
Orchestra, het Barokorgel 
Sint-Norbertuskerk Antwer-
pen en de kerkbesturen van 
Sint-Carolus Borromeus en 
Sint-Norbertus samen in 
een drietal culturele initi-
atieven, geïnspireerd door 
de muzikale rijkdom van 
Johan Sebastian Bach. De 
Bachcantatediensten van 
de Sint-Norbertuskerk zijn 
al meer dan tien jaar een 
publiekstrekker. Onder de 
titel “Abendmusiken” orga-

niseert BACH in de STAD 
een reeks concerten op erf-
goedlocaties in Antwerpen. 
Verder wordt het Bachfes-
tival 2022 in september een 
waar cultureel festijn. 

Als tip voor de lezers van 
‘Bij de Hand’, vertelt Emma-
nuel enthousiast over het 
slotconcert van het Bach-
festival op 24 september: 
“Bach Barista”. Het gaat niet 
over de koffie die Bach ons 
als barista voorzet, maar 
over de “koffiecantate” van 
Bach waarin zich een dia-
loog tussen vader en doch-
ter ontspint. De dochter is 
té verlekkerd op koffie en 
de vader probeert haar tot 
minder consumptie aan 
te zetten. Hij belooft in ruil 
voor het afkicken van de 
koffie een levenspartner! 
Het Luthers Bach Ensemble 
uit Groningen brengt deze 
cantate met veel verve. Dit 
levendig slotconcert staat 
gepland in de Sint-Carolus 

Borromeuskerk. Een pittig 
slot voor het Bachfestival.

Emmanuel bespeelt in de 
Sint-Carolus Borromeuskerk 
een Frans-Vlaams barok-
orgel uit 1722 gebouwd 
door Dillens/Delhaye. In 
de Sint-Norbertuskerk was 
hij adviseur bij de bouw 
van het barokorgel door 
orgelbouwer Reil. Dank-
zij zijn crowdfunding kreeg 
het orgel zijn huidige plek 
in de kerk. De verrassende 
mahonierode kleur en de 
Pruisischblauwe accenten 
van dit orgel kleuren won-
derwel bij de 21 schilderijen 
over het leven van de hei-
lige Norbertus die in die kerk 
te zien zijn. 

Meer info & tickets? 
Scan de QR-code:

sep - okt - nov 2022
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Uitnodiging voor de buurt
Het Godshuis Van der Biest 
uit de 16e eeuw is volledig 
verbouwd en opent nu als 
nieuwe locatie voor Beschut 
Wonen Antwerpen op de 
Falconrui 51, 2000 Antwer-
pen. Het wordt een warme 
ontmoetingsplaats voor 
bewoners en buurt, met een 
klein cafétje en samentuin. 
Een plek waar de bewo-
ners, de buurt en vrijwilligers 
samen er iets leuks van 
willen maken. Zin om eens 
een kijkje te komen nemen? 
Wandel gerust op een 

weekdag tot op de binnen-
plaats tijdens de kantoor-
uren of ga er iets drinken 
op maandag, woensdag of 
vrijdag in de vroege namid-
dag. Het is zeker de moeite.

Kom nader kennismaken 
op:

11 september: open monu-
mentendag  van 10u tot 18u

14 september: welkom aan 
de buurtbewoners  van 13u 
tot 16u

BIJ DE HAND
ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zin om je steentje 
bij te dragen aan de 

wijkkrant?
Scan de QR-code 

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.epo.be

Verbluft zie ik: Bontwerkersplaats
In de Wolstraat, aan de 
overkant van de tramhalte, 
bemerkt men een rond-
boogpoortje in Louis XIV-
stijl uit eerste kwart van de 
18e eeuw. Dat poortje, daar 
neergezet in 1931, verbergt 
een mooie verrassing: het 
Godshuis Bontwerkers. De 
huisjes, rond 1425 gebouwd, 
waren bestemd voor zieke 
en arme leden en de wedu-
wen van de gilde van het 
bontwerkersambacht.  Deze 
godshuisjes werden, samen 
met het verkommerde 16 
e-eeuwse gildehuis aan 
de Grote Goddaard 30, iets 
meer dan tien jaar geleden 
verkocht aan Ludwig Aerts 
(foto) en Elly Vandeweyer. 
Zij knapten eerst de kleine 
huisjes op en dezen zijn nu 

deel van het knap woon-
aanbod in het centrum. 
De huurders zijn bijzonder 
divers in nationaliteit en 
leeftijd en weerspiegelen zo 
ook onze wijk.  De Wijnbistro 
Goddard van Ludwig en Elly 
opent ons opnieuw de toe-
gang tot het ondertussen 
gerenoveerde traditionele 
16e-eeuwse  pand “Hoog-
huis”. Het interieur ademt 
de grandeur van de Ant-
werpse gouden eeuw. De 
Bontwerkersgilde had aan 
de Grote Goddaard 30 in de 
17e eeuw haar gildenhuis, 
dat grensde aan het gods-
huis dat te betreden is via 
de Wolstraat. De kunstschil-
der Balthazar Paul Omme-
ganck heeft er, na het goed 
via een openbare verkoop 

verkregen te hebben, van 
1785 tot 1826 gewoond. 
Een gedenkplaat herinnert 
ons hieraan, voor korte tijd 
slechts, want ondertussen 
genieten mijn vriendin en ik 
van een subliem wijntje en 
voelen ons, even verbluft, .. 
chique bontwerkers!

Zoek de tegel

Scan de QR-code en start 
je zoektocht!

sep - okt - nov 2022


