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‘De Shop’ wordt trendy
evenementenruimte
26/06/2014 | van onze medewerker,Koen De Beuckeleer

Op 16 oktober wordt, vlakbij het Red Star Line Museum op het Eilandje, een
gloednieuwe evenementenruimte geopend. ‘De Shop’, zoals het gebouw van
oudsher wordt genoemd, biedt ook onderdak aan een restaurant, een bar en een
nachtclub.

‘De shop’ wordt een evenementenruimte. Koen Fasseur

Tot 1994 was ‘De Shop’ op het Eilandje de plaats waar de Antwerpse scheepsherstellers werden
opgeroepen voor een job. Na een lange periode van leegstand zette de Shrimp Tempura Group
(de voormalige Velvet Group) een opvallend renovatieproject op poten. Tegen midden
september wordt het voormalige havenpand omgevormd tot een grote evenementenruimte.
Inclusief een bar, een Italiaans restaurant en een nachtclub (ROXY). ‘De centrale
evenementenruimte is 1.270 m! groot, en biedt ruimte voor tal van activiteiten’, zegt Eddy
Roothaert van de Shrimp Tempura Group. ‘Van seminaries over tentoonstellingen en musicals,

Roothaert van de Shrimp Tempura Group. ‘Van seminaries over tentoonstellingen en musicals,
tot concerten en bedrijfsfeestjes.’ De zaal heeft een maximumcapaciteit van 3.000 bezoekers,
die makkelijk parkeerruimte zouden moeten vinden aan de Waagnatie en aan het Limaplein.
‘De evenementenruimte zelf bevat tal van verwijzingen naar de vroegere functie van het
gebouw’, zegt Roothaert. ‘Zowel de roepmuurtjes als de groene en roze tegeltjes werden
bewaard op uitdrukkelijke vraag van de dienst Monumentenzorg.’ Links van de
evenementenruimte komt de hippe apero-bar CIELO, waar je met uitzicht over de Schelde
volledig tot rust kan komen. ‘Aan de bar wordt een mooi zonneterras aangelegd, waar klanten
kunnen genieten van Italiaans fingerfood en antipasti. Wie uitgebreid wil dineren, kan met een
glazen lift naar het bovenliggende (en gelijknamige) restaurant gaan.’ CIELO 101, dat plaats
biedt aan een 140-tal eters, moet volgens Roothaert een echt toprestaurant worden. ‘Met
verfijnde Italiaanse keuken, en een geweldig uitzicht over de haven en de Bocht van de Schelde.’
Wie na een evenement of een etentje nog verder wil doorzakken, kan terecht in de aanpalende
nachtclub ROXY. Die werd op amper 10 weken tijd uitgebouwd in een kelder van het pand. ‘Het
water stond aanvankelijk 2 meter hoog’, zegt Roothaert. ‘Maar met de juiste manschappen
kunnen de dingen soms heel erg snel gaan.’

EDDY ROOTHAERT:
‘Seminaries, tentoonstellingen, musicals of concerten. Er kan
veel in onze evenementenhal’
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