
Gala-avond 
             van de 

Centrale in Chanoeka sfeer

“ “De Centrale organiseerde dit jaar haar gala in het Romi Goldmuntz omwille van de ziel van de zaal ver-
bonden met zoveel herinneren van de meesten onder ons. Dit evenement was in echte Chanoeka sfeer met 
hoop en intenties om onze Jishoev opnieuw leven in te blazen. De Centrale verwoordde de dankbaarheid 
van de Joodse bevolking van Antwerpen aan de Burgemeester, de politie en het leger door het eren van de 

Antwerpse korpschef Muyters. Een staande ovatie was het minste wat de gemeenschap terug kon geven en ze 
was dan ook daverend.

De muziek van the Antwerp Jewish Soul Singers met onze Boogie Boy, Oppervoorzanger Muller en het 
kinderkoor onder leiding van dhr. Apsel was een echte “Antwerpse” aangelegenheid die hartverwarmend 
was in de exuberante stijl die het kenmerk vormt van alle optredens van Boogie Boy. Wij willen dan ook 

dhr. Avi Karavani danken voor de uitstekende samenwerking die vraagt naar meer. De toespraak van Op-
perrabbijn Lieberman was tegelijkertijd verwant en inspirerend, maar ook ontroerend en verplichtend. 

De gala-avond van de Centrale was echt het middelpunt van het Belgisch Jodendom geworden. De verbon-
denheid van de Gemeenschap over de taalgrenzen heen was gesymboliseerd door de aanwezigheid van ver-
scheidene voorzitters van Joodse organisaties van België, van de voorzitter van Shomre Hadas dhr. Laurent 
Trau, de voorzitter van het Consistorie van België, dhr. Markiewitz, de voorzitter van het CCOJB, dhr. 

Rosen en de voorzitter van het Stichting van het Jodendom, dhr. Ringer. Welk hoger doel dan weldadigheid 
kan een gemeenschap zoveel naar buiten toe als intern vertegenwoordigen? De Joodse gemeenschap is een 

sociale en een hechte gemeenschap en het zijn deze principes die de Centrale belichaamt.
Burgemeester De Wever gaf de krachtigste toespraak die wij van hem tot nu toe gehoord hebben. Het was 
niet enkel een politiek manifest, maar een ware liefdesverklaring aan onze Gemeenschap en de Centrale. 

Zijn woorden waren even krachtig als zijn bedoelingen die hij altijd in daden weet om te zetten. Iedereen 
was er sterk van onder de indruk. 

De aanwezigen hadden het privilege van de samenwerking tussen Hoffy’s en Jeroen Meus te proeven. 
De Israëlische mentalist Yoni Garcin heeft de zaal verbaasd door schepen van Campenhout en zijn echt-
genote mentaal nog dichter bij elkaar te brengen alsook personen uit het publiek letterlijk te bevriezen 

terwijl hij lepels met zijn gedachte van vorm liet veranderen. Het mirakel van Chanoeka heeft de Centrale 
opnieuw tot het middelpunt en de vertegenwoordiging van Joods Vlaanderen gemaakt en bewijzen dat 
waar democratische traditie samenvalt met werk op het terrein, niets de Joodse Gemeenschap kan tegen-

houden. 
De raad van bestuur wil van harte dhr. Donald Woodrow danken voor zijn vrijwillige medewerking en de 

prachtige foto’s van de gala die u hieronder kunt bewonderen.
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Het galadiner van de Centrale is over decennia heen uitgegroeid tot een 
statement; een verklaring van Joodse identiteit in een stad waarmee wij 

vergroeid zijn over de eeuwen heen.

De Antwerpse Joodse Gemeenschap staat symbool voor de Europese Joodse 
identiteit, voor integratie zonder assimilatie, voor samenwerking, voorspoed 
en voornamelijk voor medeleven met de zwakkeren onder ons. Onze aan-

wezigheid hier in Antwerpen, hier in Vlaanderen, in België en in Europa is 
een geruststelling voor de gehele Joodse bevolking van Israël tot de Verenigde 
Staten. De tijd dat veiligheid een bekommernis was voor verre gebieden is 
voorbij. Permanente waakzaamheid eist professionaliteit en burgerzin van 
ons allen. Alle Joodse instellingen en organisaties moeten op gelijke voet sa-
menwerken met de autoriteiten die te kampen hebben met een territoriaal 
niet-afgebakende dreiging die moeilijk in kaart te brengen is. De interna-

tionale pers vermeldde als bewijs van de ongeziene terreurdreiging in België een interview met de Opperrab-
bijn van Brussel die geen toekomst meer zag voor het Belgisch Jodendom. De huidige toestand is ongezien en 

zorgwekkend en velen van ons krijgen telefoons van China tot Alaska met de vraag hoe wij het stellen.
Het antwoord is niet eenduidig goed of slecht. Een gevoel van onbehagen blijft hangen door de totstandko-
ming van een perfecte storm van economische moeilijkheden en onveiligheid die een somber toekomstbeeld 

schetst voor de jongeren die meer en meer elders een toevlucht zoeken. 

Angst en chaos zijn de ingrediënten van terreur. Deze moeten beantwoord worden met verbondenheid en 
discipline. De regering kreeg recent veel kritiek te verduren. Deze kritiek mag niet genegeerd worden, inte-

gendeel, deze kritiek zou persoonlijk iedere burger moeten raken zodat ieder van ons zich bezint over hoe hij 
of zij kan bijdragen tot een betere maatschappij, vrij van discriminatie, haat en geweld. En voornamelijk 

barmhartig zijn voor diegenen die zonder onze hulp geen waardig bestaan kunnen leiden.
De enige zekerheid die onze gemeenschap overhoudt, is het sociale opvangnet die de Centrale voorziet. De 
Centrale is een vertegenwoordigingsorgaan voor de meest hechte Joodse gemeenschap van Europa. Welzijn-
swerk is wat een gemeenschap maakt tot wat ze is. Het ondersteunen van de zwakkeren is geen recht, maar 
een morele en religieuze plicht en Antwerpen is daar het beste voorbeeld van. Wat ook de moeilijkheden zijn 
die wij gaan tegenkomen, het is onze plicht om als een rots de branding te trotseren. Opgeven is geen oplos-
sing want globalisatie verspreidt sneller de kleinst gelijke deler dan de verwezenlijkingen van onze civilisa-
tie. De Centrale helpt daadwerkelijk de mensen in nood. Wij proberen de armen onder ons te helpen in al 
hun noden & vragen hetgeen veel geld kost, héél véél geld! Daarom hebben wij uw hulp nodig. Help ons de 

mensen te helpen want zonder uw hulp staan wij nergens.

Chanoeka is het feest van het licht, het einde van de duisternis. Laten we hopen dat dit ook het einde is van 
deze moeilijke en donkere periode en dat het licht mag schijnen in éénieders van ons.

Toespraak van Sylvain LIPSCHUTZ
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“ “Geachte 
Het ontsteken van de kaarsen op de Chanoekia is een bijzonder moment. 

Voor de joodse gemeenschap, voor u allen, herinnert het aan het Chanoeka-wonder, de 
her-inwijding van de Tempel van Jeruzalem. Het ontsteken van de kaarsen is ook een 

mooi, symbolisch moment. 
De stralen van het licht geven ons hoop, herinneren ons aan het belang van warmte, 
liefde en samenhorigheid.  Hoop geeft ons de kracht om door te zetten wanneer het 

moeilijk gaat, in tijden van duisternis.
Het voorbije jaar hebben we regelmatig ontreddering en angst gevoeld, vertwijfeling en 

verdriet. 
Na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en de gijzeling in de Joodse super-

markt begin dit jaar dachten we het ergste te hebben gezien. Sindsdien echter hebben 
nog tal van aanslagen, overal in de wereld, kerven gekrast in ons hart.

De recente aanslagen in Parijs hebben ons nog meer met afschuw over zoveel barbarij 
vervuld. De aanslagen waren gericht op onze vrije, Westerse samenleving. Doelwit 
waren  cultuur, muziek, sport, terrasjes, restaurants, flanerende, liefhebbende, geni-

etende mensen op straat.De terroristen hadden maar één doel. Ze wilden angst creëren.  
Ze wilden dialoog tussen mensen en religies opblazen. Ze wilden de waarden en normen van onze open en vrije samen-
leving vernietigen. Het aansteken van de kaarsen was in deze context meer dan ooit een bijzonder, emotioneel moment.
Het herinnert er ons allemaal aan dat wij liefdevol moeten samen leven, dat wij nooit mogen toegeven aan angst, niet 

mogen wijken voor terreur. Meer dan ooit moeten wij waken over de fundamentele waarden en verworvenheden van de 
westerse samenleving. Onze open, pluralistische samenleving staat en valt met democratie, vrije meningsuiting en respect 

voor mensenrechten.  Vele jonge mensen beseffen niet hoe kostbaar onze democratische rechtsstaat is. 
Nochtans hebben de generaties voor ons de fundamentele rechten en vrijheden moeizaam verworven, vaak ten koste van 
zware offers.  De Joodse gemeenschap in het bijzonder heeft veel geleden, veel offers gebracht om te mogen zijn wie ze is. 

Daarom vind ik het als burgemeester van deze stad belangrijk om u vanavond iets te zeggen wat wel verondersteld 
wordt, maar zelden expliciet wordt gezegd.  En dat is dat jullie Antwerpen heel dierbaar zijn. 
Antwerpen ziet jullie graag.  Antwerpen wilt dat jullie gelukkige en fiere sinjoren kunnen zijn. 

De Joodse sinjoren moeten bij ons blijven.  Daarom moet de stad jullie nabij zijn en beschermen zoveel en zolang het 
nodig is.  Ik wil vanavond iedereen danken die zich daar voor inzet, want jullie rechten en vrijheden zijn ónze rechten 

en vrijheden.  Het is de vrijheid om de kaarsen van Chanoeka aan te steken. 
Het is de vrijheid om hier vanavond samen te zijn. 

Dames en heren,
Na de aanslagen in Parijs waren we allemaal getroffen door het brute geweld.

Maar nog meer waren we geroerd door de vele tekenen van liefde en warmte die de Parijzenaars aan elkaar gaven.
We zagen jonge mensen die hun leven riskeerden om een wildvreemde medeburger te redden van rondvliegende kogels. 

We zagen politiemensen en hulpverleners die de gewonden de eerste zorgen toedienden, hen bijstonden en troostten, 
en de nabestaanden als eersten in de ogen keken. 

We zagen de vele buurtbewoners die ontredderde mensen, hulpeloos in de straten ronddolend, warmte en onderdak 
gaven. Onbekenden schonken elkaar warmte, liefde en troost. Het licht van de kaarsen op de Chanoekia brengt deze 
warme, diepmenselijke momenten in herinnering. Het doet ons beseffen hoe belangrijk het is om zorg te dragen voor 

elkaar. Om zorg te dragen voor de familie, de buurt, de samenleving.Zorg dragen voor elkaar is ook de reden waarom we 
hier allemaal samen bijeen zijn.  Met de opbrengst van dit gala-diner zal de Koninklijke Vereniging voor Joodse Welda-

digheid verder steun kunnen verlenen aan mensen die het minder goed hebben dan wijzelf. 
Een avond zoals deze bewijst hoe sterk de kracht van liefde en warmte is.  Een avond zoals deze is het beste antwoord 

op haat, vijandschap en terreur.  Laten we samen werk maken van een samenleving waar we de de stralen van het licht 
telkens opnieuw onze harten laten beroeren.

Toespraak van burgemeester Bart De Wever
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Boodschap van Marianne Thyssen

“ “ 
Goede avond dames en heren, 

Ik wens u een gelukkig en vredevol Chanoeka!
Ik hoop dat u waardevolle momenten kunt doorbrengen met uw fami-
lie en vrienden tijdens deze tijd van het jaar de rituelen koesterend die 

doorgegeven zijn van generatie op generatie.
Chanoeka is ook gekend als het feest van het licht.

Licht die voor ons allen schijnt! Ik wil van deze gelegenheid gebruik 
maken om het werk van de

Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid te loven voor diegenen 
die het meest in nood verkeren.

In Europa ondergaan 125 miljoen mensen een risico voor armoede of 
sociale uitsluiting waarvan 2,3 miljoen enkel en alleen in België. Bijna 9% van alle Europeanen hebben 
niet de middelen om een waardig alledaags leven te genieten. De commissie ondersteunt de lidstaten om 
armoede uit te roeien met land-specifieke aanbevelingen door het identificeren van de meest urgente her-

vormingen voor sociale bescherming. Deze gaan gepaard met investeringen via het Europees Sociaal Fonds 
en het Fonds voor diegenen in de grootste nood. De projecten van DE CENTRALE die een stijgend aantal

families ondersteunen waaronder thuiszorg voor bejaarden, uitstappen naar de Villa Altol en de 
Apfelbaum-Laub residentie zijn allemaal projecten die onze inspanningen onderlijnen.

Deze activiteiten zijn ook in lijn met onze doelstelling om in vroegere kinderzorg te investeren alsook in 
opleiding alsook het verzekeren dat bejaarden in waardigheid en onafhankelijkheid kunnen leven.

Het aanpakken van sociale uitsluiting gaat samen met het bevorderen van werkgelegenheid.
Geschikt werk is de beste garantie voor inburgering in de maatschappij.

Om mensen terug aan het werk te krijgen hebben wij concrete maatregelen genomen om jeugdwerkloosheid 
en langdurige werkloosheid aan te pakken. In het komend jaar willen wij verzekeren dat alle Europese 
landen vooruitgaan in hun sociaal-economische convergentie. In het bijzonder gaan wij door met het

ondersteunen van sociale rechten inclusief bescherming tegen discriminatie,
een gezonde werk/familie balans en het recht op adequate opleiding en vaardigheden.
Wij gaan door met het verzoenen van economische vrijheid met sociale vooruitgang,

concurrentievermogen met rechtvaardigheid, en voor een maatschappij waar er geen plaats is
voor discriminatie. In deze geest wens ik u een aangename avond en een blije en een zinvolle viering 

van Chanoeka
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