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INTRODUCTIE

Creatieven en kunstliefhebbers zitten goed op ’t Zuid en in de Modewijk! 
Tijdens deze route passeer je een heleboel musea zoals het FOMU, het 
Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, het Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten, DIVA en het Snijders&Rockoxhuis: een interessante mix 
van hedendaagse musea en de geschiedenis van Antwerpen. Ook loop je langs 
tal van bezienswaardigheden die vast en zeker kunst mogen heten. Zo is de 
schoenschraper in de Aalmoezenierstraat een verborgen parel naast de 
voordeur. Wie zich echt in kunst wil onderdompelen, kan zijn hart ophalen bij 
talrijke galeries. Op het Nieuwe Zuid vind je Tim Van Laere en Gallery Sofie 

Van de Velde, die op hoog niveau kunst aanbieden van zowel nationaal als 
internationaal talent. Ook bij Galerie De Zwarte Panter vind je beslist wat 
spannends.

Shoppen is op deze route nét wat origineler dan anders. Kunst, vintage kleding, 
duurzame mode, Antwerps design en tijdloze sieraden vind je bij winkels als 
Think Twice, F.A.A.M en Studio Collect. Antwerpen is een modestad, en dat 
is maar wat duidelijk tijdens deze wandeling: je passeert verschillende winkels 
van Antwerpse ontwerpers. Voor een originele touch aan je interieur wandel je 
verder langs coole antiekwinkels in de Kloosterstraat en curiosashop Steen & 

Been. 

Ook op culinair niveau prikkelt de route je zintuigen. Kies voor de meest 
authentieke plaatsen in Antwerpen, bijvoorbeeld met livemuziek zoals bij Café 

Hopper, of ga juist voor moderne, soms volledig vegan adressen zoals Marvin. 
Elke creatieveling vindt hier wel ergens zijn ding, of zoals we in Antwerpen 
zeggen: 'zijne meug'.
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BEZIENSWAARDIGHEDEN
1  Museum De Reede
2  DIVA
7  Snijders&Rockoxhuis

14  MoMu
17  Schoenschraper
22  Huis Van Roosmalen
28  Het Bootje
29  Koninklijk Museum voor 

Schone Kunsten 
33  Museum van 

Hedendaagse Kunst
34  FOMU

ETEN & DRINKEN
3  Den Engel

6  Normo Coffee
11  Marvin
18  Kaffeenini
19  St. Simonne
23  Staff’s Kantine
27  Marnixplaats
30  Café Hopper
31  Bar Burbure
32  Tinsel
37  Gelato Factory
38  Butchers Coffee

SHOPPEN
4  Panoply Books & 

Records
10  Studio Collect

12  Het Modepaleis
13  Morrison
15  F.A.A.M.
16  Think Twice
20  The Recollection
21  Antiekwinkels
24  Ann Demeulemeester
25  Steen en Been
26  Enes

LEUK OM TE DOEN
5  Wolstraat / WM Gallery
8  Hoogstraat
9  Galerie De Zwarte Panter
35  Gallery Sofie Van de Velde
36  Tim Van Laere Gallery
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ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7,2 km)

Start deze route vlak bij Het Steen bij Museum De Reede 1 . Ga links op de 
Suikkerrui voor DIVA 2 . Loop over de Suikerrui naar de Grote Markt, naar café 
Den Engel 3 . Ga links in de Wisselstraat en neem de volgende straat rechts. 
De authentieke Oude Beurs leidt naar Panoply Books & Records 4  in de 
Wolstraat 5 , waar je ook verschillende galeries zoals WM Gallery vindt. Koffie 
haal je links in de Minderbroedersrui bij Normo 6 . Loop terug en ga linksaf voor 
wat geschiedenis in de Keizerstraat 7 . Loop terug naar de Minderbroedersrui 
en sla linksaf. Ga rechts en meteen links: je bent nu op het mooie Hendrik 
Conscience plein. Via de Wijngaardstraat loop je naar de Korte Koepoortstraat, 
waar je linksaf gaat. Loop langs de kathedraal naar de bruisende Hoogstraat 8  
en kom uit bij Galerie De Zwarte Panter 9 . Sla Linksaf op de Steenhouwersvest 
voor Antwerpse sieraden 10 . Linksaf op de Vrijdagmarkt ligt lunchbar Marvin 11 . 
Loop richting de Nationalestraat. In deze buurt draait alles om Antwerpse 
mode. Je komt eerst langs Het Modepaleis 12 . Verderop vind je hippe wollen 
truien 13 , het MoMu 14  en twee leuke kledingwinkels 15  16 . Ga linksaf in de 
Aalmoezenierstraat om een mini schoenschraperkunstwerk te spotten 17 . Loop 
terug en houd halt bij Kaffeenini 18  of sla rechtsaf in de Lange Vlierstraat om je te 
mengen met de locals bij café St. Simonne 19 . Loop door en sla rechtsaf voor 
een interieurwinkel 20  of ga links voor de vele antiekwinkels 21  in de 
Kloosterstraat. Tussendoor werp je een blik op een architecturale parel 22  van 
bOb Van Reeth. Ga links bij de Scheldestraat en rechts de Graaf van 
Egmontstraat in 23 . Op de hoek van de Leopold de Waelplaats zie je de etalage 
van Ann Demeulemeester 24 . Shop verder in de Volkstraat 25  26 . Via de eerste 
straat rechts kom je bij de bruisende Marnixplaats 27 . Via de Zwijgerstraat 
bereik je de Schildersstraat. Links zie je Het Bootje 28 . Keer om en loop langs 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 29 . Livemuziek vind je 
bij Café Hopper 30  links op de hoek. Loop door de De Burburestraat om te 
kiezen voor cocktails bij Bar Burbure 31  of pancakes bij Tinsel 32 . Of steek het 
plein over voor kunst en cultuur bij het Museum van Hedendaagse Kunst 33  en 
het FOMU 34 . Kunstliefhebbers kunnen ook terecht bij galeries op het Nieuw 
Zuid: Sofie Van de Velde 35  en Tim Van Laere 36 . Eindig je route met een ijsje 
37  of een heerlijke koffie 38 . 



255



ROUTE ARTISTIEK ANTWERPEN

1  In het kleine Museum De Reede bekijk je een prachtige collectie grafische 
beeldende kunst: tekeningen, gravures, litho’s, aquarellen, houtsneden en etsen. 
Je ziet er werk van onder anderen de beroemde kunstenaars Munch, Rops en 
Goya. 
ernest van dijckkaai 7, museum-dereede.com, telefoon 034340304, open ma & vr-zo 

11.00-17.00, entree € 15, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

2  DIVA, een samensmelting van het vroegere Diamant- en Zilvermuseum, is 
een interactief museum waarin je alle facetten van edelsmeedkunst, juwelen 
en – waar Antwerpen zo bekend om staat – diamant ontdekt. Eén ding is zeker: 
het ziet er meer dan schitterend uit.
suikerrui 17-19, www.divaantwerp.be, telefoon 033605253, open ma-di & do-zo 

10.00-18.00, entree € 12, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

3  Van politicus tot vuilnisman en van student tot toerist: in Den Engel kom je 
heel Antwerpen tegen. Iedereen weet dat je hier het lekkerste, typisch Antwerpse 
‘Bolleke van ’t Stad’ kunt drinken en nooit om een praatje verlegen hoeft te zijn. 
Een klassieker onder de Antwerpse kroegen.
grote markt 3, telefoon 032331252, open ma-vr 9.00-1.00, za-zo 9.00-3.00, prijs drankje 

€ 2, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

4  Bij Panoply Books & Records vinden muziekliefhebbers die verborgen 
schatten waar ze al jaren naar zoeken. Panoply koopt en verkoopt kleine en 
grote collecties tweedehandse boeken, vinylplaten, singles, cd's, dvd's, blu-rays, 
cassettes, strips, audiospelers en nog veel meer. Ga hier op zoek naar je 
favoriete jeugdplaten of laat je verleiden door mooie cover art.
wolstraat 1, www.panoplybooksrecords.be, telefoon 032330660, open ma-za 11.00-

18.00, zo 13.00-18.00, tram 7 keizerstraat, 11 sint-katelijne

5  De Wolstraat is zo'n straat die een en al creativiteit uitademt. Met antiek-
handelaars en tal van galeries voel je de artistieke vibes van alle kanten. Bezoek 
zeker WM Gallery – opgericht door voormalig topantiquair Patrick Declerck – 
die op deze intieme locatie gerenommeerde kunstenaars tentoonstelt.
wolstraat 45, www.wmgallery.be, telefoon 0475251402, open do-zo 13.00-18.00, 

tram 7 keizerstraat
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6  Normo Coffee is zo’n koffiebar waar alles klopt: het vintage en samen-
geraapte interieur dat je een thuisgevoel geeft, de relaxte sfeer en vooral de geur 
van zelfgebrande bonen waarmee de heerlijkste koffie bereid wordt.
minderbroedersrui 30, www.normocoffee.be, telefoon 0495657243, open ma-za 

8.30-17.00, prijs koffie € 5, tram 7 keizerstraat

7  Nicolaas Rockox was ooit burgemeester van Antwerpen én een fervent kunst-
liefhebber. Hij woonde sinds 1603 met zijn vrouw Adriana Perez in het stads paleis 
dat nu onderdeel is van het Snijders&Rockoxhuis. In de naast gelegen patriciërs-
woning huisden sinds 1622 kunstschilder Frans Snijders en zijn echt genote. In 
beide huizen kun je het interieur en de kunst uit de tijd van toen ontdekken. 
Naast deze vaste collectie zijn er ook steeds wisselende tentoonstellingen te zien.
keizerstraat 12, www.snijdersrockoxhuis.be, telefoon 032019250, open di-zo 10.00-

17.00, entree € 10, tram 7 keizerstraat

8  In de Hoogstraat vind je altijd leven. Zelfs op zondag zijn veel winkeltjes open. 
Van sushi tot wereldkeuken en van een cowboy store tot een zero waste shop 
net om de hoek: hier verveel je je nooit. Stel hier een eclectische outfit samen 
en nestel je op een terras om urenlang naar flanerende locals te kijken.
hoogstraat, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

9  Galerie De Zwarte Panter krijgt het steeds weer voor elkaar een tentoon-
stelling te organiseren waarvoor je eventjes stil blijft staan als je er voorbijkomt. 
Ga gerust naar binnen en bekijk de schilderijen of beeldhouwwerken. De galerie 
is erg toegankelijk voor iedereen.
hoogstraat 70-74, www.dezwartepanter.com, telefoon 032331345, open do-zo 13.30-

18.00 en op afspraak, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

10  Achter Studio Collect staan de vier powervrouwen Magaly, Hannah, Saskia 
en Hermien, die ooit samen studeerden aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten in Antwerpen. Ze ontwerpen voornamelijk tijdloze sieraden die de 
creatieve spirit van Antwerpen perfect weergeven. Alles wordt gemaakt in een 
lokaal atelier in Borgerhout.
steenhouwersvest 13, www.studiocollect.com, telefoon 032138051, open ma & wo-

za 11.00-18.00, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats
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11  Bij Marvin, de allernieuwste lunchbar op de Vrijdagmarkt, is alles honderd 
procent cruelty free. Alle gerechten op het menu zijn vegan, vol smaak en 
gemaakt met lokale ingrediënten en seizoensproducten. Als het zonnetje schijnt, 
zijn ze ook open op zondag. Tip: volg hen zeker op Instagram (@marvin_earth) 
voor de lekker makende foto's van hun gerechten.
vrijdagmarkt 5, www.marvin-vegan.com, telefoon 0475609980, open do-za 12.00-

16.00, zo bij mooi weer, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

12  Na een grondige renovatie in de jaren 80 herrees Het Modepaleis in al zijn 
pracht en praal. Dankzij de Belgische ontwerper Dries Van Noten bleven de 
originele gevel en het interieur behouden. Bij iedere seizoenswisseling heeft hij 
een nieuwe sprookjesachtige etalage. Je shopt hier in stijl de mooiste kleren.
nationalestraat 16, www.driesvannoten.be, telefoon 034702510, open ma-za 10.00-

18.30, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

13  Zowel mannen als vrouwen worden helemaal gelukkig als ze het kleine 
Morrison-winkeltje binnenstappen. Hier staan ze vooral bekend om hun hippe 
wollen truien van Shetlandwol, die de eigenaars (twee broers) naar eigen ontwerp 
laten maken in Ierland en Schotland. Naast truien van hun huismerk verkopen 
ze ook andere merken en spullen: schoenen, tassen, Stutterheim-regenjassen, 
sokken en sjaals bijvoorbeeld.
nationalestraat 20, www.morrison.be, telefoon 033221851, open ma-za 11.00-18.30, 

tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats

14  Fashionista’s móéten naar MoMu (ModeMuseum). Naast de wisselende 
expo’s kun je er vanaf nu ook doorlopend terecht voor de collectiepresentatie 
die de Belgische avant-garde en internationale mode belicht. Deze presentatie 
wordt regelmatig gewisseld want MoMu kan putten uit een indrukwekkende 
vaste collectie van 33.000 stuks. De bekende Antwerpse Modeacademie zit 
ook in dit gebouw. Vergeet niet bij aankomst of vertrek even de collectie van 
boekhandel Copyright te bekijken.
nationalestraat 28, www.momu.be, telefoon 034702770, open di-zo 10.00-18.00, 

entree € 12, tram 3, 4, 5, 9, 15 groenplaats
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15  F.A.A.M. staat voor hippe, duurzame en ecologische mode voor man en 
vrouw. De winkel brengt meerdere eigen kledingmerken samen onder één dak, 
allemaal ontworpen door het eigen creatieve bureau Green Queens. Zowel de 
stoffen als snits vinden hun oorsprong in een lokaal atelier in Antwerpen. Koop 
je hier een nieuwe outfit, dan ben je dus verzekerd van een unieke print én van 
een verantwoord productieproces.
nationalestraat 75, www.faamstore.com, telefoon 032267679, open di-za 11.00-

18.00, tram 4 sint-andries

16  Think Twice is dé tweedehandswinkel waar locals komen om originele outfits 
te scoren. Iedereen vindt hier wel wat van zijn gading, van unieke vintage stukken 
tot een selectie tweedehandskleding van goede kwaliteit. Het bedrijf heeft 
diversiteit en duurzaamheid in het DNA en doneert ook jaarlijks aan goede 
doelen. Op de T2-dagen gaan de prijzen steeds wat omlaag, tot je zelfs voor 1 
euro leuke koopjes kunt vinden.
nationalestraat 81, thinktwice-secondhand.be, telefoon 0470132581, open ma-za 

10.00-18.00, zo 12.00-18.00, tram 4 sint-andries

17  Vroeger werden schoenschrapers in de gevel gebruikt om – het woord zegt 
het al – modder en vuil van schoenzolen te schrapen. In het begin van de 
twintigste eeuw waren ze heel populair bij statige herenhuizen. Sinds de komst 
van de deurmat werden ze vergeten. Tot kunstenares Elke Lemmens besloot 
om de schoenschrapers nieuw leven in te blazen en er miniatuurtaferelen in te 
plaatsen. Zoek naar de schoenschraper in de Aalmoezenierstraat, waar je 
dicht bij een voordeur zo'n klein magisch kunstwerkje kunt vinden.
aalmoezenierstraat 77, fb verwonderendevoetschrapers, tram 4, 7 mechelseplein

18  Lekker ontbijten in de Modewijk doe je bij het hippe Kaffeenini. Ze serveren 
vooral veel soorten bagels, met bijzondere namen zoals 'Bill B' en 'Popeye'. 
Niet jouw ding? Er zijn ook andere broodjes, yoghurt met granola en omeletten 
te krijgen.
nationalestraat 114a, www.kaffeenini.be, telefoon 032318357, open ma-za 9.00-18.00, 

zo 9.00-17.00, zo 9.00-17.00, prijs bagel € 8, tram 4 tropisch instituut
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19  Brunch, lunch en sharing pizza met regelmatig livemuziek op de achtergrond 
vind je bij St. Simonne. Dit hippe buurtcafé op het gezellige plein Sint-Andries 
geeft de sfeer van deze volksbuurt perfect weer. Geen poespas, maar lekker 
toegankelijk voor iedereen. Je kunt er zelfs je brood kopen! Op de andere hoek 
van het plein vind je café Beestenbos. Tijd voor een kroegentocht? 
sint-andriesplaats 6, fb st.simonne, telefoon 0497399929, open dagelijks 11.00-17.00, 

prijs brunch € 12,50, tram 4 sint-andries

20  Dé winkel die eruit springt in de Antwerpse Kloosterstraat is zonder twijfel 
The Recollection. Ze verkopen er verzorgingsproducten van Grown Alchemist 
en Aesop naast meubels van Pieter Hein Eek en servies van Jars. Je vindt er 
daarnaast de mooiste kamerplanten en koffietafelboeken. Af en toe stellen ze 
werk tentoon in hun expositieruimte. Opgelet: hier kom je niet met lege handen 
naar buiten!
kloosterstraat 54, www.therecollection.com, telefoon 032573614, open wo-za 10.30-

18.30, zo 12.00-18.00, tram 4 sint-andries

21  Je kunt úren verdwalen in de antiekwinkels in de Kloosterstraat. Van 
eclectische interieurs tot echt antieke stukken en bijzondere ornamenten om je 
kerstboom mee te versieren: werkelijk alles kun je hier vinden. Bezoek zeker 
Birgitte Rikers Antiques, Akanthos Ancient Art en Christel Dauwe Antiques & 
Ornaments. En, helemaal fijn: de winkels in de Kloosterstraat zijn ook op 
zondag geopend.
kloosterstraat, www.kloosterstraat.com, tram 4 sint-andries

22  Het Huis Van Roosmalen, op de hoek van de Sint-Michielskaai en de 
Goedehoopstraat, is in 1985 ontworpen door de Belgische architect bOb van 
Reeth. De postmodernistische stadsvilla zorgde ervoor dat de verwaarloosde 
Scheldekaaien weer gewaardeerd werden als woongebied en zette de toon voor 
een nieuw type architectuur in Antwerpen. Het karakteristieke, zwart-wit gelaagde 
gebouw is samen met het eveneens door Van Reeth ontworpen Zuiderterras 
(dat nu de naam RAS draagt) iconisch geworden.
goedehoopstraat 1, tram 4 tropisch instituut
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23  Een avond bij Staff's Kantine, vernoemd naar het zoontje van chef-kok Tom, 
is een beetje als thuiskomen: de uitgebreide kaart staat vol met grootmoeders 
klassiekers. Het interieur met vintagemeubels, kaarsjes en zacht gedimd licht 
zorgt voor een warme, gezellige sfeer. Een aanrader voor een inspirerende avond.
graaf van egmontstraat 19, fb staffskantine, telefoon 032936381, open di-za 18.00-

22.00, prijs € 20, tram 4 tropisch instituut

24  Modehuis Ann Demeulemeester is een van de toppers van de Antwerpse 
fashionwereld. Elk kledingstuk is een kunstwerk op zich en de presentatie is al 
even kunstig. In dit prachtige pand waarin je bijna zou verdwalen, krijgen de 
ontwerpen alle ruimte en aandacht die ze verdienen.
leopold de waelplaats 3, www.anndemeulemeester.be, telefoon 032160133, open 

ma-za 10.30-18.30, tram 4 museum

25  Al lang voor het verzamelen van skeletten, opgezette vlinders en koralen een 
hype werd, kon je ervoor terecht bij het schitterende rariteitenwinkeltje Steen 

en Been. De eigenaar is erg sympathiek en weet alles te vertellen over dieren 
en mineralen. De etalage alleen al is de moeite om even naar te blijven staren, 
maar ga zeker ook naar binnen om er een imposant stuk voor in je interieur te 
scoren. 
volkstraat 59, www.steenenbeen.be, telefoon 032372522, open di & do-za 11.00-

18.00, tram 4 museum

26  Bij multimerkenwinkel Enes verkopen ze naast een heleboel prachtige kleren 
(zowel internationale als Belgische merken) ook beautyproducten, boeken en 
accessoires. Ze hebben er een bar, een patio en drie gastenkamers. Ideaal dus 
als je wilt overnachten op het hippe Antwerpse Zuid. Het interieur van de winkel 
en de kamers werd onder handen genomen door architect Gert Voorjans, die 
het herenhuis tot een werkelijk pareltje transformeerde.
volkstraat 58, www.enes.be, telefoon 032274693, open ma 11.00-18.00, wo-do 

10.00-18.00, vr-za 10.00-18.30, zo 13.00-18.00, tram 4 museum

27  Op de gezellige Marnixplaats, een pleintje waar de terrassen altijd afgeladen 
vol zitten, vind je allerlei lekkere restaurantjes zoals Fiskebar, Takumi en TIO. 
Ook zitten er populaire cafés als Café Baron en de Vitrin. Van 's ochtends vroeg 
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tot 's avonds laat is hier altijd ambiance. De sfeer opsnuiven en kijken naar de 
zonsondergang boven het prachtige plein is echt een must bij je bezoek!
marnixplaats, tram 4 museum

28  Als je een rondje om het Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
wandelt, trekt je blik vast naar het art-nouveauhuis De Vijf Werelddelen. In dit 
kleine hoekgebouw komt een schip uit de gevel. Daarom staat het in de volks-
mond ook wel bekend als Het Bootje. De opdrachtgever en toenmalige 
eigenaar van het gebouw was, niet verwonderlijk, een reparateur van houten 
boten.
hoekhuis schildersstraat 2, niet geopend voor publiek, tram 1, 10 bres, 4 museum

29  Het imposante gebouw van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Antwerpen (KMSKA) dwingt respect af, want hier hangt het werk van de 
grootste schilders uit de Lage Landen. Het museum is momenteel gesloten, 
maar de collectie wordt uitgeleend en reist rond. Een zwoele zomeravond in de 
stad? Dan komen de Antwerpenaren samen op de trappen voor het gebouw. 
Vanaf hier kun je de Diepe Fontein van Cristina Iglesias bewonderen: de 
‘fontein der traagheid’ loopt in twintig minuten vol en weer leeg.
leopold de waelplaats 2, www.kmska.be, telefoon 032249550, zie website voor 

tijden en prijzen tentoonstellingen, tram 4 museum

30  Al bijna dertig jaar een begrip op ’t Antwerpse Zuid: Café Hopper. Wie dol is 
op jazz, loopt hier de deur plat. Er zijn regelmatig optredens en je kunt er ook 
bekende Vlamingen spotten.
leopold de waelstraat 2, www.cafehopper.be, telefoon 032484933, open ma-di 

15.00-23.00, wo-zo 11.00-23.00, prijs drankje € 4, tram 4 museum

31  Borrelen doe je bij Bar Burbure op het Antwerpse Zuid. Eigenaar Jurgen 
Lijcops droomde ervan een echt goede bar te beginnen. Eentje met een werelds 
karakter, zoals je ze vindt in Londen, Milaan of New York. Verwacht dus een 
stijlvol interieur, perfect geshakete drankjes en gratis fingerfood in de voor avond. 
De moeite!
vlaamsekaai 41, www.barburbure.be, open di-za 16.00-22.00, prijs cocktail € 15, tram 

4 museum
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32  Van het brood tot de taarten en de waterijsjes: eigenaresse Tine maakt álles 
zelf. Je bestelling wordt ter plekke bereid. Hierdoor moet je bij Tinsel soms wat 
langer wachten, maar dan is alles ook kraakvers. Geniet van een ontbijt van 
pannen koeken met blauwe bessen of yoghurt met huisgemaakte granola. 
Lunchen doe je met een stevige boterham of een salade met een stuk quiche. 
Er is een leuk terras, waar je eindeloos kunt blijven hangen.
vlaamsekaai 40, www.tinsel.be, open ma & wo-vr 8.30-17.00, za-zo 9.00-17.00, prijs 

sandwich € 10,80, tram 4 museum

33  Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) presenteert 
kunst uit de jaren 70 tot nu. Er zijn regelmatig wisselende tentoonstellingen. Je 
komt hier van alles tegen: foto’s, hoorspelen, muziek en sculpturen. Eigenlijk 
kun je het zo gek niet bedenken of M HKA heeft het in huis. Je kunt het hele 
jaar door terecht op het dakterras om iets te drinken. Hier wil je niet meer weg!
leuvenstraat 32, www.muhka.be, telefoon 032609999, open di-zo 11.00-18.00, entree 

€ 12, tram 4 museum

34  Het FOMU (Fotomuseum Antwerpen) is een van de mooiste musea van 
Antwerpen. Je ziet er werk van bekende en minder bekende fotografen. 
Kunstfotografie, persfotografie en zelfs misdaadfotografie kom je tegen in de 
verrassende tentoonstellingen.
waalsekaai 47, www.fomu.be, telefoon 032429300, open di-zo 10.00-18.00, entree € 10, 

tram 4 pacificatie

35  Gallery Sofie Van de Velde brengt kunst met een grote K naar het Nieuwe 
Zuid. Deze ondernemende galerie neemt volop deel aan beurzen en tentoon-
stellingen en tilt met een sterk internationaal netwerk het werk van hun kunste-
naars naar een hoger niveau. Als je graag vernieuwende kunst(installaties) bekijkt, 
loop je hier beslist even binnen. Kijk dan ook meteen rond bij PLUS-ONE gallery, 
waarmee ze het gebouw delen.
léon stynenstraat 21, sofievandevelde.be, telefoon 0478184621, open di-zo 13.00-

18.00, tram 4 pacificatie

36  Tim Van Laere Gallery werd in 1997 in Antwerpen geopend, en zit sinds 
2019 op Nieuw Zuid. Elk jaar organiseert de galerie maar liefst zes 
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tentoonstellingen, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstituten. 
Je vindt hier allerlei kunstvormen, van beeldhouwkunst en schilderkunst tot 
fotografie, video- en installatiekunst. Zowel nationaal als internationaal heeft de 
galerie inmiddels een stevige reputatie opgebouwd.
jos smolderenstraat 50, www.timvanlaeregallery.com, telefoon 032571417, open di-

za 13.00-18.00, tram 1, 4 bolivarplaats

37  Een Antwerpse veertiger wilde zijn leven over een andere boeg gooien en 
volgde in Italië een cursus gelato maken. Enkele maanden later werd Gelato 

Factory geboren op het Antwerpse Zuid. Je proeft er de liefde voor het 
ambacht en de verse producten. De ideale stopplaats tijdens een wandeling 
door de stad. Hou je het liever gezond? Dan kun je aan de overkant van de 
straat naar Jus Jus voor een slow pressed juice (www.jusjus.be).
verschansingstraat 57, www.gelatofactory.be, telefoon 0473815333, open dagelijks 

14.00-23.00, prijs ijsje € 4, tram 1 montigny, tram 4 museum

38  Nadat barista Dave in koffiebars over de hele wereld gewerkt had, besloot hij 
zijn eigen zaak te openen vlak bij het Justitiepaleis van Antwerpen. Hij 
transformeerde een oude slagerij tot koffiebar, doopte het Butchers Coffee en 
serveert er nu heerlijke kopjes koffie. Laat je ook verbluffen door de inventieve 
gerechten die ze steeds weer op tafel toveren. Dit is vast en zeker een van de 
hipste lunchplekjes in Antwerpen.
kasteelstraat 57, butcherscoffee.be, telefoon 033349193, open ma-vr 8.00-16.00, za-

zo 9.00-17.00, prijs koffie € 3, tram 1 montigny
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