ANTWERPEN
Het Eilandje van Anja Daems
Anja Daems is een van de bekendste radiostemmen van de publieke
omroep en een gedreven ambassadrice voor haar thuisstad,
Antwerpen. Haar enthousiasme voor het Eilandje – een buurt in het
noorden van de stad, rond het MAS – werkt aanstekelijk. “Hier valt
zoveel te ontdekken, te beleven en te proeven”, zegt ze.

H

et Eilandje is voor Anja niet zomaar een deel van
de stad. “Deze buurt heeft voor mij een heel bijzondere betekenis”, steekt ze van wal. “Hier is
namelijk onze dochter geboren. Wij woonden toen op
een appartement met uitzicht op het MAS. In die tijd
was men dat net aan het bouwen. Ik herinner me nog
goed dat, toen ik haar ’s nachts eten gaf, ik vaak vooraan zat, kijkend naar de haven – heel gezellig! Er is
sindsdien wel enorm veel veranderd in de buurt. Toen
waren er bijlange nog niet zoveel cafeetjes en restaurants als nu. Op een vrije dag ga ik graag ontbijten in
de stad. Ik vind Sil’eau een schitterend plekje om te
genieten van de vroege zon en een lekker ontbijt met
yoghurt, fruit, granola en honing. Heerlijk!”

Ivan Ruck

“Wij woonden op een
appartement met uitzicht op
het MAS. Toen ik onze dochter
’s nachts eten gaf, zat ik vaak
vooraan, kijkend naar de haven.”
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Culturele rijkdom
“’s Avonds ga ik heel graag naar Napo’s, een eenvoudig mediterraan restaurant waar je het fijnste van het
Middellandse Zeegebied kunt eten. Bijzonder is dat
het een gemeenschappelijk project is van een jood,
een koptische christen en drie moslims. Als vredesboodschap kan dat tellen. Ook op cultureel vlak is het
Eilandje erg rijk. Maar voor mij steekt het MAS er wel
met kop en schouders bovenuit. Het is niet alleen een
bijzonder museum, het biedt je ook een geweldig uitzicht over de haven en de stad. Iedereen kan er gratis
naar boven. Een ander museum waar ik graag met fa-

milie, vrienden en gasten heenga is het Red Star Line
Museum. Van hieruit zijn talloze emigranten vertrokken naar de ‘nieuwe wereld’, op zoek naar een fortuinlijker leven. Dat ligt vlak aan de haven, de plek waar
op termijn ook het nieuwe, maritieme museum zal
verrijzen. Een derde belangrijke plek is het Havenhuis,
wat een wonderbaarlijk goed geslaagde mix is van oud
en nieuw. Het is alsof dat diamanten schip rust op het
dak van het oude havengebouw.”
De verhalen achter de wijk
“Als je met een gids op stap gaat, zie je toch veel meer.
Zo herinner ik me van een rondleiding doorheen het
Eilandje onder meer het verhaal achter het woord kabardoesj. Het was Napoleon – ook bekend van het dok
dat hij hier heeft laten uitgraven – die een classificatie
voor cafés en drankgelegenheden invoerde. Cabaret
douze was de laagste classificatie voor een kroeg en
stond gelijk met bordeel. Met wat goede wil hoor je in
kabardoesj een verbasterde versie van dat cabaret douze. Of het verhaal achter de Brouwersvliet. Hier waren
namelijk heel wat brouwerijen gevestigd. De schepen
meerden vlak bij die brouwerijen aan, en konden zo
heel gemakkelijk laden en lossen. Enzovoort. Het bulkt
hier van de verhalen!”

TIP
Wil je zelf een stukje Antwerpen verkennen met gids?
Kijk dan op de volgende pagina voor rondleidingen
met Antwerpen SurplAce. Of surf naar
vtbkultuur.be/nieuws voor alle vtbKultuuractiviteiten in en uitstappen naar Antwerpen.

JULI-AUGUSTUS 2018 VTB-KULTUUR
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Antwerpen SurplAce

Ontdek een stukje stad met gids

Met de gidsen van Antwerpen SurplAce ontdek je tijdens juli en
augustus op woensdag en zondag zowel gekende als minder
gekende plekken in de stad. In een beperkte tijd van drie kwartier
verken je een stukje rond een park, gebouw, plein of buurt. Je
‘surplAcet’ in de directe omgeving van de plaats van afspraak.
Perfect om naderhand een museum of tentoonstelling te
bezoeken, te shoppen of gewoon na te genieten op een terrasje.
Het zomerprogramma 2018 brengt je zowel naar het noorden
(Eilandje) als het zuiden (rond het museum) van de stad. Maar
ook volksverhalen, wijk Den Dam, toeren rond de academie en St.Jacobs staan op het programma. Of wil je gluren in de kathedraal of
beestjes spotten? Dat kan eveneens met Antwerpen SurplAce.
Vooraf inschrijven is niet nodig. Kom op de dag zelf naar de plaats
van afspraak. Voor amper 3 euro per persoon stap je mee. Wil je
met je eigen vrienden- of kennissenkring ‘surplAcen’, boek dan een
rondleiding op een dag en uur naar keuze. Antwerpen SurplAce is
een initiatief met de steun van vtbKultuur Deurne/Berchem.

WIN

Een rondleiding
met Antwerpen SurplAce

Wil jij kans maken op één van de twee gratis rondleidingen met Antwerpen
SurplAce met een groep vrienden, familie of collega’s (max. 20 personen), en
dat op een dag en tijdstip naar keuze (in overleg met de gids)? Surf dan naar
vab.be/wedstrijd en geef het juiste antwoord op de volgende vraag:
Welke gekende Antwerpse modeontwerper heeft zijn kantoren, showrooms
en magazijnen aan het Willemdok op het Eilandje?
A. Walter Van Beirendonck B. Ann Demeulemeester C. Dries Van Noten

> facebook.com/antwerpensurplace,
info@antwerpensurplace.be,
vtbkultuur.be/deurne-berchem

Terwijl heel wat verenigingen in de zomermaanden een tijdelijke
pauze inlassen, blijven de vtbKultuur-vrijwilligers in de weer om
culturele activiteiten uit te werken. Ook in juli en augustus kun je
dus genieten van enkele culturele pareltjes met vtbKultuur.
Een greep uit het aanbod:
• vtbKultuur Damme houdt een zomerhappening met fietstocht,
animatie en BBQ (1 juli).
• In Oosterzele organiseert vtbKultuur Land van Rode ‘Oosterzele
zoekt’, een wandel- en fietstocht (hele zomer) en een kunstroute
(12 en 19 augustus).
• In Erembodegem stippelt vtbKultuur Il Mana een kunst- en
cultuurroute uit (18 augustus).
• vtbKultuur Brasschaat werkte een fiets- en wandelzoektocht uit
(heel de zomer).
• Kultuur&Kamperen heeft een cultureel kampeerweekend in de
Westhoek op de agenda staan (12 tot 16 augustus).
• In Blankenberge kun je elke woensdag met de fiets of te voet de
streek verkennen met een gids.
• vtbKultuur Anderlecht verleent medewerking aan de midSUMMER
MOZARTiade in Brussel met een muzikaal programma rond
Wolfgang Amadeus Mozart. Via vtbKultuur Anderlecht kan je
tickets kopen aan gunsttarief (eerste week juli).
Het volledige zomeraanbod van alle vtbKultuur-groepen vind je op
vtbkultuur.be/activiteiten.

vtbKultuur heeft zo’n 150 lokale afdelingen die
jaarlijks ongeveer 2500 activiteiten organiseren
in heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt.
Alle informatie vind je op vtbkultuur.be
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Paul Kooiker

Een culturele zomer met vtbKultuur

Fotomuseum Antwerpen
Paul Kooiker – Untitled (Nude)

Nog tot 7 oktober stelt het Fotomuseum in Antwerpen (FOMU) het werk van de
Nederlandse Paul Kooiker tentoon. Zijn werk gaat over kijken, over voyeurisme,
schaamte en afstand. Hij vertrekt vanuit de aloude traditie en vraagstelling
over de relatie tussen kunstenaar en model, observator en geobserveerde. Zijn
obsessieve series van beelden kunnen verwarren, vernederen, destabiliseren en
ontkrachten. Ze stellen vragen over zijn positie als fotograaf, maar ook aan de
kijker en zijn eigen blik.
Al jaren maakt Kooiker beelden vertrekkende van het naakt in de kunst. Zo komt
hij tot een eigen, aberrante kunstgeschiedenis. Voor dit project maakt hij een
bijzondere, eenmalige uitstap naar de barok van de 17de en 18de eeuw, de barok
van zowel Rubens als Rembrandt. Deze tentoonstelling maakt dan ook deel uit
van het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’.
> fotomuseum.be, antwerpenbarok2018.be

Voor meer informatie over onze afdelingswerking:
surf naar vtbkultuur.be, mail naar info@vtbkultuur.be
of bel 03/224.10.52.
VAB-leden zijn automatisch lid van vtbKultuur.
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