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Theodoor Rombouts  
Virtuoos van het Vlaamse Caravaggisme 

Ter gelegenheid van 225jaar MSK Gent 

 

Nog tot 23 april 2023 

Gent 
 

 

Het MSK Gent bestaat in 2023 maar liefst 225 jaar en is daarmee het oudste museum van 

België en een van de oudste in Europa. Een mooi moment om even stil te staan bij de 

oorsprong, de geschiedenis en ontwikkeling van het museum en om het MSK een plaats te 

geven in dat brede en fascinerende verhaal.  

  

De belangrijkste expo in deze viering is rond kunstenaar Theodoor Rombouts van 21 januari 

2023 tot 23 april 2023. Dit wordt de eerste solotentoonstelling ooit gewijd aan Rombouts. 

Rombouts is een 17de-eewse Antwerpse meester tussen Rubens en Caravaggio, die in zijn 

tijd nochtans tot de groten werd gerekend. Zijn monumentale werken worden van over de 

hele wereld worden nu naar Gent gebracht. De tentoonstelling ontsluiert Rombouts’ 

artistieke persoonlijkheid en plaatst zijn werk in een nieuw perspectief. 

 

 
Theodoor Rombouts, 'Allegorie van de vijf zintuigen', 1632,  

MSK Gent © www.artinflanders.be, foto Cedric Verhelst 

 

 

Het feestjaar eindigt met de Duitse expressionist Erich Heckel (1883-1970), die tijdens de 

Eerste Wereldoorlog als hospitaalsoldaat onder meer in Gent gelegerd was, en in de jaren 

twintig ook vaak naar Vlaanderen terugkwam om er te schilderen. 

 

Meer info: www.mskgent.be 

 
 

 

  

https://www.mskgent.be/programma/msk225
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Art Nouveau jaar 2023 

 
Brussel 
 

Brussel wordt beschouwd als de wereldhoofdstad van de Art Nouveau - volgend jaar 

moet het "Jaar van de Art Nouveau" dit culturele erfgoed nog meer in de verf zetten en 

toegankelijk maken voor een breed publiek. Met nieuwe en inclusieve 

museumprogramma's, talrijke grootschalige tentoonstellingen, feestelijke evenementen, 

rondleidingen en conferenties. Met de Art Nouveau Pass kan je binnen 6 maanden de Art 

Nouveau gebouwen te bezoeken.  
 

 Veel van de iconische gebouwen en collecties zullen tijdelijk open zijn, en een tiental 

zal zelfs het hele jaar door toegankelijk zijn, zoals het Hortamuseum en het Solvayhuis 

alsook het Autrique Huis in Schaarbeek.  

 

 Het Huis van Eetvelde, gebouwd door Victor Horta aan het einde van de 19e eeuw en 

UNESCO-werelderfgoed, wordt vanaf 2023 de centrale ontmoetingsplaats voor 

bezoekers van het Art Nouveau-jaar.  

 

 Twee huismusea tonen het dagelijkse leven van de kunstenaars en verzamelaars uit 

die tijd: het Cauchiehuis en het Huis Hannon. Deze laatste valt op door zijn 

uitzonderlijke architectuur, meubilair en decoratie. Het Art Nouveau juweel was enkele 

jaren gesloten voor het publiek en zal in 2023 heropend worden. 

 

 Er is ook veel te zien in talrijke musea in de stad: Het Museum voor Kunst en 

Geschiedenis wijdt twee nieuwe zalen aan de 19e en 20e eeuw en zal vanaf najaar 

2023 een nieuwe Art Nouveau tour aanbieden. Het Fin-de-Siècle Museum herbergt de 

uitzonderlijke collectie Gillion Crowet met opmerkelijke Franse en Belgische Art 

Nouveau-werken. Daarnaast zullen tal van partners het thema oppakken met 

tentoonstellingsprojecten en voorstellingen in 2023, waaronder BOZAR, het 

Stripmuseum en Train World, het Museum van de Stad Brussel, het Hortamuseum en het 

Design Museum. 

 
Hortamuseum 

 

Het BANAD-festival  (Brussels Art Nouweau & Art Deco Festival) en de Open 

Monumentendagen zullen hun programma's uitbreiden om zoveel mogelijk mensen de 

kans te geven nieuwe plaatsen en verborgen juweeltjes van de Art Nouveau te 

ontdekken. 

 

Inclusie en toegankelijkheid zijn een centraal thema van het initiatief: verschillende 

projecten zijn erop gericht om museale evenementen voor iedereen toegankelijk te 

maken, zoals speciale rondleidingen voor slechtzienden, de ontwikkeling van een 

augmented reality rondleiding door het Solvayhuis voor mensen met beperkte mobiliteit. 

 

Meer info volgt binnenkort op: https://artnouveau.brussels 

 

https://artnouveau.brussels/pass-art-nouveau/?lang=nl
https://www.hortamuseum.be/nl/info
https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/venue-details.hotel-van-eetvelde.242040
https://www.banad.brussels/nl/
https://artnouveau.brussels/
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Heropening DIVA/Diamant in Antwerpen en Joodse wijk 

 
Gepland op 24 maart 2023 

Antwerpen 

 
Antwerpen en diamant zijn al 575 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden - ter 

gelegenheid van dit jubileum heropent het DIVA - Museum voor Diamant, Juwelen en 

Zilver Antwerpen op 24 maart 2023 zijn deuren na een periode van renovatie: het huis 

heeft zijn permanente tentoonstelling uitgebreid met schitterende juwelen en in een nieuw 

jasje gestoken. De nieuwe audiogidsrondleidingen en inleidende teksten over alle 

tentoonstellingsruimtes spreken een breed publiek aan. 

  

Een volledig vernieuwde 

tentoonstellingsruimte is nu het vertrekpunt 

voor een spannende reis door de diamant- 

en juwelenproductie. De sociale en 

historische ontwikkeling van Antwerpen als 

"hoofdstad van de diamant" en 

internationaal centrum van de 

zilversmederij is hier de rode draad 

waaraan de voorwerpen in de 

museumcollectie worden opgehangen. 

  

De reis begint met de grondstoffen en de nieuwste ontwikkelingen in de industrie, zoals 

urban mining, upcycling en lab gekweekte diamanten. Hier leren bezoekers ook meer 

over ecologische en ethische kwesties in de diamantindustrie. Vervolgens ontmoeten zij 

de deskundigen, de handelaren, de ontwerpers en de fabrikanten, en tenslotte de 

mensen die de sieraden dragen of het zilverwerk gebruiken. Zo vertelt het museum in 

zeven themazalen het verhaal van grondstof tot object of van mijn tot ring. Het museum 

brengt ook hulde aan het vakmanschap achter de voorwerpen en brengt het creatieve 

productieproces van sieraden en zilveren voorwerpen tot leven door middel van visuele 

en audio-opnamen. In de toekomst zal de nieuwe presentatie zich ook richten op 

hedendaagse juwelen en zilverontwerpers. 

  

DIVA en haar collectie nemen een centrale plaats in in het hart van historisch Antwerpen. 

In de 19e eeuw waren de Grote Markt en de omliggende straten dé plek voor iedereen 

die op zoek was naar voorwerpen van goud, zilver of edelstenen. De Schelde was van 

onschatbare waarde voor kooplieden en ontdekkingsreizigers die kostbare stenen en 

metalen naar Europa vervoerden. 

 

Joodse wijk 

Antwerpen is al eeuwen het thuis van de Joodse gemeenschap. Wanneer de eerste 

Joden zich precies vestigden is niet bekend, vermoedelijk al in de 13e eeuw. Na de 

Spaanse Inquisitie (15e eeuw) vluchten Joden uit Spanje en Portugal naar het noorden 

onder meer naar België. In Antwerpen gingen ze werken in de diamantbewerking en –

handel, waardoor de diamantwijk is ontstaan. Vandaag de dag zijn er niet heel veel 

Joodse gelovigen actief in deze wijk en hebben Indiase zakenlieden deze functies 

overgenomen. De Joodse buurt vind je naast het Antwerpen Centraal Station. Je kunt hier 

kennis maken met de ontstaansgeschiedenis, het Joodse geloof, culinaire adressen en de 

wijkcultuur. (rondleidingen mogelijk).  

 

Meer info: www.divaantwerp.be 

 

 

 

https://visit.antwerpen.be/3-gegidste-wandelingen-door-de-joodse-buurt
http://www.divaantwerp.be/
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WO1-themajaar 2023/2024: Het Landschap Getuigt 

 
25 april 2023 – 31 augustus 2024 

Westhoek 

 
De eerste wereldoorlog, in Vlaanderen ook vaak de Groote Oorlog genoemd, heeft in de 

Westhoek heel wat sporen achtergelaten.  De oorlog (1914-1918) had tientallen dorpen 

en steden langs het front volledig van de kaart geveegd. Herstellen leek een onbegonnen 

zaak. Maar de Westhoek krabbelde razendsnel op. In tien jaar tijd was de wederopbouw 

grotendeels voltooid. 

 

 
© Westtoer 

 

In 2023 staat het thema 'Het Landschap Getuigt' centraal. Het wordt een themajaar rond 

het nalatenschap van het landschap na de Eerste Wereldoorlog. De rol van het 

landschap tijdens en na de herstelperiode, het ontstaan en de architectuur van de 

begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten in het landschap worden in de kijker 

geplaatst. De vele getuigenissen en verhalen worden gedeeld met bewoners en 

bezoekers. 

 

‘Het Landschap Getuigt’ brengt een sterk programma vol boeiende tentoonstellingen, 

belevingsplekken, evenementen, aangepaste wandel- en fietsroutes die de getuigenissen 

van het landschap op een aantrekkelijke, toegankelijke en betekenisvolle manier tot bij 

het grote publiek brengen. Hoogtepunten zijn onder andere de tijdelijke tentoonstelling 

'For Evermore' in het In Flanders Fields Museum in Ieper, een fietsfestival 'Modderland' van 

Muziekcentrum Dranouter op verschillende WOI-sites in Heuvelland en een deelluik over 

het landschap in het Kunstenfestival Watou. 

 

Meer info: https://www.toerismewesthoek.be/nl/flanders-fields/groote-oorlog 

 

  

https://www.toerismewesthoek.be/nl/flanders-fields/groote-oorlog
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B(l)oeiend Hageland 
 
Elk jaar opnieuw, kijkt men in Vlaanderen uit naar de periode waarin de bloesems in het 

Hageland in bloei komen. Het Hageland is bezaaid met sfeervolle heuvels en is gelegen in 

Vlaams-Brabant nabij de steden Leuven, Aarschot, Tienen en Diest. Onder de noemer 

‘B(l)oeiend Hageland’ worden er elke lente boeiende en bloeiende activiteiten 

georganiseerd. 

 

Zo kan je er terecht voor talrijke bloesemwandelingen en kunnen fietsliefhebbers heerlijke 

fietstochten maken tussen de kleurrijke bloesems. Ook de plaatselijke horeca werkt mee 

aan het project en voorziet in pop-up cafétjes tussen de bloesems of zet een 

bloesemgerecht op de kaart. 

© Bart Dekelver – Toerisme Vlaams-Brabant 

 

Om het geheel nóg meer op smaak te 

brengen, zijn er in de regio ook 11 Fruitige 

Kunstwerken in de natuur geplaatst. Deze 

creatieve kunstwerken lieten zich inspireren 

door de bloesems en de fruitteelt. Helemaal 

goed voor een verfrissende en culturele 

ontdekkingstocht. 

  

 

 

 

 

Meer informatie over de regio: 

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/bloesems/bloeiend-hageland.html 

 

  

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/bloesems/bloeiend-hageland.html
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Gravel rijden in Vlaanderen 
 
Gravel wordt een steeds populairder tak van sport onder de wielrenners. Je dompelt je 

nog meer onder in het land, weg van de letterlijk gebaande paden. Alle wegen liggen 

open en je komt in directe aanraking met de bestemming.  

 

In Vlaanderen zijn er diverse locaties te vinden waar mooie gravelroutes zijn uitgezet. 

Naast deze routes is elke off-road ronde natuurlijk een goede uitdaging om zelf te 

ontdekken. 

 

Haspengouw 

De Haspengouwse bloesems zijn een internationaal fenomeen. Elk jaar in april en mei 

veranderen de fruitboomgaarden op de glooiende velden in zeeën van bloesem. Rij je 

ook op gravel dan is de beleving compleet. Zonder bloesems ook een mooi parcours, 

maar een paradijs met bloesems. 

De eerste 30 km vanaf Café Coureur in Borgloon raas je bijna non-stop door de 

boomgaarden, als witte tunnels, verderop holle wegen, hoge velden en boerderijen. Een 

klein stukje over de kasseien van de Ronde van Limburg. 

 

Meer informatie over de regio: https://www.visitlimburg.be/nl/haspengouw 

 

     
© Visitflanders Hageland, Cornet Gravelroute_©Jan Geys - Vojomag 

 

 

 

Meer informatie over wielrennen en gravelroutes: www.cyclinginflanders.cc 

 

  

https://www.visitlimburg.be/nl/haspengouw
http://www.cyclinginflanders.cc/
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Scheldekastelen en heropening Kasteel van Gaasbeek 
 
De prachtige stroom van de Schelde oefent sinds mensenheugenis een grote 

aantrekkingskracht uit. Talrijke kastelen en burchten werden gebouwd aan de oevers van 

de Schelde ter verdediging van de welvarende regio. De grillige rivier was hierdoor een 

belangrijke getuige van strijd tussen vele binnenlandse en buitenlandse machthebbers. In 

de loop der eeuwen zijn burchten en kastelen vernield of afgebroken, andere zijn 

verbouwd tot buitenverblijf voor gegoede burgers. Wat maakt dat de Scheldevallei nog 

steeds de thuisbasis is van enkele prachtige kastelen: de Kastelen van de Schelde. 

 

    
© 2022 Rivierpark Scheldevallei: Kasteel Van Laarne en kasteel Marnix de Sainte Aldegonde  

 
Vanaf het Steen in Antwerpen, volg je de rivier naar Kasteel Wissekerke, Kasteel d'Ursel, 

Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde, vestingstad Dendermonde, Kasteel van Laarne en 

het Gravensteen in Gent. 

Alle kastelen zijn  te bezoeken en vertellen hun eigen verhaal. Diverse evenementen als 

kunstexpo’s, kinderverhalen, tuinwandelingen geven een actuele insteek.  

Een stukje varen over de Schelde, op de fiets langs de oevers, bezoek aan een kasteel en 

de kleine vestingstadjes, een wandeling door het natuurgebied Scheldevallei, picknicken 

in de tuinen, maken een complete vakantie. 

 

Zie ook de website:  

https://www.rivierparkscheldevallei.be/kastelen-van-de-schelde 

 

Renovatie en heropening Kasteel van Gaasbeek 

 
Nog iets zuidelijker in het land staat het Kasteel van Gaasbeek. 

De voorbije jaren was het kasteel, een totaalkunstwerk dat getuigt van de kennis en 

kunde van een internationale equipe van ambachtslieden en kunstenaars, gesloten voor 

een grondige opknapbeurt. In 2024 heropent het kasteel met een teruggekeerde 

collectie en vernieuwde scenografie. Aan de ingang van het domein is een groot 

onthaalgebouw neergezet waar tickets voor het kasteel en de museumtuin te koop zijn. 

De ruimte in het kasteel waar je vroeger tickets kocht, wordt omgebouwd tot een 

restaurant/theesalon. Ook worden er inspanningen geleverd om het kasteel zo 

toegankelijk mogelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek.  Tot de heropening zijn 

het park en de museumtuin, met prachtig uitzicht op kasteel en het Pajottenland, wel 

geopend. 

 

Website: www.kasteelvangaasbeek.be 

  

https://www.rivierparkscheldevallei.be/kastelen-van-de-schelde
http://www.kasteelvangaasbeek.be/
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Culinair Brugge 
 
Brugge is al jaren een prachtige stad om te bezoeken. De majestueuze gebouwen zijn 

werelderfgoed en de stad ademt een rijke geschiedenis uit. Maar Brugge is ook een stad 

met een hoogstaande en verfijnde culinaire passie. Twee bekende Brugse scholen – 

Spermalie en Ter Groene Poorte – leiden culinair talent op die internationaal furore maken. 

De stad zet zichzelf op de kaart met een indrukwekkende lijst van toprestaurants. Niet 

minder dan 35 Brugse chefs krijgen een waardering van Michelin, Gault&Millau en 

Bibgourmand. 

 

Maar Brugge is meer dan finedining. 

De stad breng een uniek en zeer 

gevarieerd aanbod van culinaire 

hotspots. Van bekroonde 

sterrenzaken en authentieke bruine 

kroegen over wereldbefaamde 

ijsjesbars en hippe lunchplekken tot 

originele brunchadressen en fancy 

cocktailbars. Waar je ook komt, 

Brugge smaakt altijd. 

 

 

Ook de lokale culinaire verankering is van grote waarde in Brugge. Zo is er onder meer het 

label ‘handmade in Brugge’ dat lokale ambachtelijke kwaliteitsproducten in de kijker zet. 

We denken daarbij onder meer aan de heerlijke vis van de Brugse Visrokerij Alloo en aan 

Oud Huis Deman, een ambachtelijke koekjesbakkerij in het hart van de stad. Eerlijke 

producten, voor heerlijke momenten. 
                                                           

Meer informatie:  https://www.visitbruges.be/imagine-bruges-gastronomie en  

https://www.handmadeinbrugge.be/    

https://www.visitbruges.be/imagine-bruges-gastronomie
https://www.handmadeinbrugge.be/
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Wijn aan de Maas 
 
Fietsen langs de Maas en onderweg heerlijke wijndomeinen bezoeken. Wijnen uit de Lage 

Landen worden elk jaar beter en meer gedronken. Het klimaat voor de druiven in deze 

streken voldoen steeds beter aan de wensen van de druif. De Pinot Gris is een druif die het 

hier erg goed doet en die je dan ook veelvuldig zult tegenkomen. Het best smaakt de wijn 

op locatie. Met een goed verhaal van de wijnboer, tussen de mooie druivenranken. Al 

heeft Vlaanderen overal steeds meer goede wijnhuizen toch zijn er nog een paar echte 

wijnregio’s te benoemen. Een daarvan is de Maasvallei. Net op de grens met Nederland 

vind je mooie fietsroutes die door de vallei slingeren en soms net een stukje de grens over 

gaan naar Nederlands Limburg. Je komt langs leuke kleine dorpen, goede restaurants, 

historie, landhuizen en dus wijndomeinen. 

 

       
       © KVDS 

Een aantal tips: 

 

 Wijndomein Aldeneyck 

 Wijndomein Kasteel Vilain XIIII 

 Wijndomein Thilesna 

 Wijndomein Huize Timmermans 

 Wijnkasteel Genoels-Elderen 

 Wijndomein Vlijtingen 

 

 
 

De meeste domeinen zijn te bezoeken op afspraak. Ook is het mogelijk om een 

wijndegustatie te doen; privé of aangesloten op bepaalde tijden. 

 

Zie ook de website van Limburg: https://www.visitlimburg.be/nl/wijndomeinen 

  

https://www.visitlimburg.be/nl/wijndomeinen


 

 

11 

 

3 X Belgisch Bier. 
Opening Belgian Beer World in Brussel, Bier in het Pajottenland en Hop uit de 

Brabantse Kouters 

 
Belgian Beer World  

Bier en België, dat is al honderden jaren een 

geliefde combinatie. Om dit te vieren en de 

rijke Belgische biercultuur extra in de verf te 

zetten, opent in juli 2023 in Brussel het 

gloednieuwe belevingscentrum over de 

Belgische biercultuur ‘Belgian Beer World’. 

Centraal gelegen in het Brusselse 

beursgebouw wordt dit een ontmoetingsplek 

voor iedereen. De vernieuwde Beurs wordt 

het verlengstuk van de bekende trappen: een 

plek waar de stem van de Brusselaar gehoord 

wordt – het hart van de stad. 

 

 

Bier in het Pajottenland 

Net buiten de stad, bruist het in Vlaams-Brabant ook steeds van de bier gerelateerde 

activiteiten. Zo vinden we in het Pajottenland vele traditionele geuze brouwerijen. Geuze, 

ook wel de champagne onder de bieren genoemd, sprankelt fris en vrolijk in je glas 

zonder een typische dikke schuimkraag. Dit friszurige bier kent de laatste jaren een heuse 

revival en vele brouwerijen hebben mooie onthaalcentra en proeflokalen ingericht.  

 

 

Hop uit de Brabantse Kouters 

Een eindje verder op vind je de prachtige streek van de Brabantse Kouters. Deze streek 

rond Vilvoorde is één van de oudste hopstreken van Vlaanderen. Een stukje erfgoed dat 

hier gekoesterd en gevierd wordt. Zeker in de plukmaand september, dan komt de hele 

regio (H)Op Smaak. Dan zijn er tal van evenementen, hopwandelingen en kan je fietsen 

tussen de metershoge hopranken. 

 

Meer informatie: https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/bier/ en 

https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/eten-en-drinken/een-blik-op-de-brusselse-

brouwerijen  

 

  

https://www.toerismevlaamsbrabant.be/thema/bier/
https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/eten-en-drinken/een-blik-op-de-brusselse-brouwerijen
https://www.visit.brussels/nl/bezoekers/eten-en-drinken/een-blik-op-de-brusselse-brouwerijen
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Stadsfestival en expo over Dieric Bouts  

 
21 oktober 2023 tot en met 14 januari 2024 

Leuven 
 

Leuven pakt in het najaar van 2023 uit met een groots stadsfestival over Leuvens meest 

invloedrijke schilder: Dieric Bouts. Het stadsfestival brengt een kruising van dans, muziek en 

events, en brengt ook een internationale bruikleententoonstelling rond Dieric Bouts.  De 

tentoonstelling brengt topstukken uit belangrijke Belgische en internationale collecties van 

Bouts en zijn tijdgenoten samen. 

 

 
© Toerisme Leuven 

 

Bouts, die geboren werd in Haarlem, behoort tot de grootste kunstenaars binnen de 

Vlaamse primitieven. Hij werd de belangrijkste schilder in Leuven. Onder invloed van de 

virtuoze olieverftechniek van Jan van Eyck en de vernieuwende beeldtaal van Rogier van 

der Weyden creëerde hij een eigen beeldtaal. Hij was zeer invloedrijk als portrettist en 

werd in heel Europa nagevolgd. Verder was Bouts de eerste van de Vlaamse primitieven 

die de mathematisch perspectief, een concept uit Firenze, toepaste. 

 

Bouts is een raadselachtige figuur.  Museum M Leuven maakt dat raadsel tot de focus van 

de tentoonstelling. Waarom is Bouts altijd zo bijzonder geweest? Welke invloed had de 

sociale en stedelijke context op zijn werk? Hij woonde en werkte immers in een bruisende 

stad met een jonge universiteit.   

 

Meer informatie: https://www.visitleuven.be/  

 

 

  

https://www.visitleuven.be/
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Ensor jaar 2024 

 
Start in december 2023  

Oostende / Antwerpen 

 
Ensor is in 1860 in Oostende geboren en is er in 1949 overleden. In 2024 is dat 75 jaar 

geleden. De musea die in 2024 deelnemen aan de viering van Ensors kunst, willen stuk 

voor stuk aantonen dat het oeuvre van Ensor, ‘le peintre des masques’, zoveel meer is dan 

maskers. Oostende als de stad waar Ensor geboren en gestorven is en zijn hele leven bleef 

wonen, Antwerpen dat met het KMSKA de grootste Ensorcollectie ter wereld heeft en ook 

het expertisecentrum over deze kunstenaar. Naast de spreiding in de ruimte is er ook een 

spreiding in de tijd: in Oostende zorgt een uitgebreid stadsfestival voor talloze activiteiten 

gedurende de eerste negen maanden van 2024. Vanaf oktober neemt Antwerpen de 

fakkel over. Samen bieden ze twee toptentoonstellingen aan, geflankeerd door talloze 

andere tentoonstellingen, alles samen garant voor een ambitieus en complementair 

jaarvullend programma. 

 

Voor 2023 

Tentoonsteling: “Rose, Rose, Rose, A mes yeux 

James Ensor en het Stilleven in Mu.ZEE van 16 december 2023 – 14 april 2024 in Oostende 

Het stilleven neemt een uiterst belangrijke plaats in, in heel zijn geschilderde oeuvre en dat 

is bij uitstek de aanleiding om Ensors stillevens en deze van andere Belgische kunstenaars 

te tonen. 

https://www.muzee.be/ 

 

 

 
© James Ensor, Stillevenmet geranium, 1892, KMSKB 

 

 

James Ensor, familietentoonstelling in Fort Napoleon, vanaf 16 december 2023. 

Fort Napoleon bouwde de jongste jaren een goede reputatie op bij het organiseren van 

kindvriendelijke tentoonstellingen. In die traditie organiseert Fort Napoleon in het Ensorjaar 

een unieke familietentoonstelling over James Ensor, gebaseerd op het kinderboek rond 

Ensor, waarschijnlijk in samenwerking met Thais Vanderheyden. 

 

En meer in 2024 in Oostende: 

 Zelfprotretten – Ensorhuis, vanaf 21maart 2024,  

 Oostende, Ensors denkbeeldige paradijs – Ensorhuis, vanaf 15 juni 2024  

 De intrede van Christus in Brussel –VIRTUEEL – Ensorhuis ,  vanaf 20 juni  

 Triptiek. De goede rechters, de slechte dokters, de gevaarlijke koks – Ensorhuis, 

vanaf 19 september 2024  

 

Tzt meer informatie op: www.ensorstad.be 

https://www.muzee.be/
http://www.ensorstad.be/
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Museum Hof van Busleyden en Wintertuin Ursulinen 

 
Mechelen 

 
Museum Hof van Busleyden 

Museum Hof van Busleyden belicht het rijke verleden van Mechelen als hoofdstad van de 

Bourgondische Nederlanden, met als kernthema de Bourgondische Renaissance 

vandaag. Het 15e-eeuwse stadspaleis was vroeger de residentie van Hiëronymus van 

Busleyden, een invloedrijke jurist die er onder meer Thomas More en Erasmus ontving. Sinds 

de jaren 30 van vorige eeuw huisvest de site een museum. Na jarenlange restauratie 

opende het in 2018 opnieuw de deuren voor het publiek. In de vaste collectie zijn 

verschillende Vlaamse topstukken te vinden, waaronder het Mechelse Koorboek van 

Margareta van Oostenrijk en de unieke collectie Besloten Hofjes. Het museum toont in 

tijdelijke tentoonstellingen oude en hedendaagse kunst, vaak in dialoog met elkaar. 

 

Momenteel ondergaat het museum een grondige restauratie aan de buitenzijde. 

Daardoor is de vaste opstelling tot eind 2023 niet toegankelijk. Maar in de ondergrondse 

exporuimte organiseert het museum tijdelijke tentoonstellingen, waaronder ‘Verborgen 

Parels. Zeven eeuwen meesterwerken uit Mechelen’ (nog tot 26 juni 2023) met o.a. 

topwerken van Rik Wouters, Jordaens en Peter Paul Rubens. Veel van de verborgen parels 

komen uit museale, private en erfgoedcollecties en zijn voor het eerst te zien voor publiek. 

Een once in a lifetime om deze bijzondere stukken in het echt te bewonderen. 

 
Meer info: www.visit.mechelen.be 

 

        

 
Wintertuin Ursulinen 

De restauratiewerken van de Wintertuin in Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn gestart en 

daarom sluit deze unieke locatie gedurende een jaartje de deuren. De historisch 

waardevolle tegelvloer vertoont op verschillende plaatsen barsten en is daarom aan 

restauratie toe. De tegels moeten één voor één handmatig worden verwijderd en schoon 

gezaagd. Dat vraagt een speciale techniek.  

De zusters Ursulinen hebben deze plek in het begin van de twintigste eeuw op de kaart 

gezet. Van over de hele wereld kwamen meisjes hier studeren. Het is de enige Art 

Nouveau-site van die omvang in Vlaanderen die publiek toegankelijk is en weerspiegelt 

de moderne aanpak waarmee het Ursulineninstituut internationale faam verwierf. Na de 

wintersluiting 2023/2024 opent de feeërieke Wintertuin uit 1900 opnieuw de deuren met 

een gloednieuw belevingsparcours. Ook de onthaalinfrastructuur wordt aangepakt. De 

site is vanuit Mechelen makkelijk bereikbaar en is voor bezoekers van de stad een 

aantrekkelijke bijkomende attractie. 

 

Meer info: www.visitwintertuin.be 

https://visit.mechelen.be/verborgen-parels
http://www.visitwintertuin.be/
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Natuur in Vlaanderen 
 

Natuur kan je in Vlaanderen overal vinden. In het klein in een kruidtuin in de stad, of wat 

groter in de regio’s buiten. In de toekomst wil men nieuwe Nationale Parken in Vlaanderen 

inrichten: de zes kandidaten voor een Nationaal Park zijn Bosland, Kalmthoutse Heide, 

Brabantse Wouden, Hoge Kempen, Scheldevallei en Taxandria. 

Aanvullend worden er ook landschapsparken gecreëerd. Deze zijn Zwinstreek, Kempen-

Broek, Rivierpark Maasvallei, Grenzeloos Bocagelandschap, Vlaamse Ardennen, 

Boerenlandschap Pajottenland en het Hart van Haspengouw.  

 

 
© natuurenbos.be 

 

In deze gebieden ligt de focus echt op natuur en de ontsluiting of juist bescherming hier 

van. Het best ontdek je deze te voet of op de fiets. Per seizoen is de beleving geheel 

anders. Zo kan je een winterse wandeling maken door het bos en daarna opwarmen in 

een gezellige herberg met Vlaamse kost. Of op blote voeten door de modder achter de 

zoemende bijen aan. Of struinen door de herfstpracht en een abdij bezoeken voor 

hoevekaas en abdijbier. En in de lente dauwtrappen door het frisse groen en neerstrijken 

op een van de vele terrassen.  

Kortom in Vlaanderen is natuur altijd goed te combineren met een bezoek aan een 

interessant kasteel/abdij/dorpje of kunstroute. En streekproducten, landelijke oogst, goede 

restaurants en volkscafés zijn nooit ver weg. 

 

 
© Kalmthoutse Heide Tom Linster / Nationaal Park Limburg Stefan Jacobs/ Natuurpark Het Zwin  J.J. Soenen/ 

BN9A5498 Nick Mol. 
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Culinaire festivals Vlaanderen  

 
In 2023 kun je op diverse festivals proeven van de culinaire hoogstandjes van Vlaamse 

chefs en de ‘signature dishes’ van vele restaurants in Vlaanderen. Ook is er een groot 

aanbod aan bierfestivals waar je klassieke én nieuwe speciaalbieren proeft. Hierbij een 

eerste overzicht van de festivaldata (onder voorbehoud):  

 

 
 2021 

 

 

 

Brugs Bierfestival 

10 en 11 juni 2023  

Met zo'n 80 deelnemende brouwerijen en meer 

dan 500 verschillende bieren die je kunt proeven 

is het festival een must voor alle bierliefhebbers. 

Locatie: nieuwe Beurs-, Meeting- en 

Congrescentrum (BMCC) op het beursplein in 

hartje Brugge. 

www.brugsbierfestival.be 

 

 

Antwerpen Pateekes Week 

Maart 2023  

De Antwerpen Pateekes Week zet de patissiers, 

koffiehuizen en tearooms in Antwerpen in de 

kijker. Het is een proefroute (met de Pateekes 

Pass) speciaal voor diegenen die van 

zoetigheid, koffie en/of  thee houden. 

www.antwerpenkoekenstad.be/pateekesweek 

 

 

Antwerpen Chocolate Week 

Maart 2023  

Net als tijdens de Pateekesweek loop je een 

route door Antwerpen, maar dan langs de 

lekkerste chocolatiers van de stad. Aan de hand 

van coupons in de Chocolate Pass kan je bij 

diverse zaken degusteren.  

www.antwerpenkoekenstad.be 

  

http://www.brugsbierfestival.be/
http://www.antwerpenkoekenstad.be/pateekesweek
http://www.antwerpenkoekenstad.be/
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Zythos Bier Festival 

22 en 23 april 2023  

Tijdens deze immense bierbeurs in de LandMarck 

Hal K (Kortrijk)presenteren een 100-tal Belgische 

brouwers er ruim 500 soorten bieren. Verwacht er 

exclusieve brouwsels, volledig nieuwe bieren en 

grote klassiekers die je degusteert in glaasjes van 

10cl.  

www.zbf.be 

 

Leuven Innovation Beer Festival 

20 en 21 mei 2023  

Het Leuven Innovation Beer Festival brengt 

innovatieve brouwerijen van over de hele 

wereld samen om elkaar te ontmoeten, om een 

omgeving te creëren waar nieuwe ideeën 

kunnen groeien, waar bezoekers de brouwers 

ontmoeten en waar je unieke en innovatieve 

brouwsels van over de hele wereld kunt 

proeven. 

 

 

Antwerpen Proeft  

18 - 21 mei 2023 (Hemelvaartweekend) 

Op dit jaarlijkse culinaire festival op een mooie 

locatie aan de Schelde (Waagnatie) kan je 

terecht voor de lekkerste gerechtjes van 

Antwerpse restaurants en diverse food truck 

concepten. Dit jaar de feestelijke15e editie. 

www.proeft.be 

 

 

 
 

 

Gent Smaakt 

17 – 21 mei 2023 (11e editie) 

Een dagje culinair genieten in Gent tijdens Gent 

Smaakt. Proef van de vele culinaire hapjes bij de 

foodstands in de Gentse stadshal waar je 

betaalt met unieke Gentse Stropkes (muntjes).  

www.gentsmaakt.be 

  

http://www.zbf.be/
http://www.antwerpenproeft.be/
http://www.gentsmaakt.be/
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Hapje Tapje Leuven 

30 juli 2023 

Het zomerse culinaire evenement voor 

fijnproevers en levensgenieters dat de 

binnenstad doet veranderen in een waanzinnige 

foodmarkt. Met showcooking, eetstandjes, een 

biermarkt op de Oude Markt, barmannenrace 

tegen het decor van historisch Leuven.  

 

 

 

Bollekesfeest Antwerpen 

Juli 2023  

Wat begon als een culinair festival is uitgegroeid 

tot een groots, hedendaags en gezellig 

volksfeest dat alle Antwerpse troeven in de kijker 

zet. Antwerpse merken en tradities, 

streekproducten en muziek van eigen bodem in 

een aangename zomerse sfeer.  

www.visitantwerpen.be 

 

 

 

Belgian Beer Weekend Brussel 

1 – 3 september 2023 (25e editie) 

Het Belgische Bierweekend op en rond de Grote 

Markt is één van de drukst bijgewoonde 

activiteiten in Brussel. Kleine en grote Belgische 

brouwerijen laten hun gamma aan 

speciaalbieren proeven. Ook is er elk jaar een 

optocht met historische brouwerijkarren en 

bierwagens. 

www.belgianbrewers.be 

 

 

 

eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX 

Datum tbc 

Tientallen Brusselse restauranthouders komen vier 

dagen lang samen in het Warandepark om hun 

knowhow en hun passie voor lekkere producten 

te delen. samen met fijnproevers en 

lekkerbekken gaan ze op zoek naar kwaliteit, 

traditie, maar ook naar nieuwe smaaksensaties 

en ontdekkingen. 

http://eat.brussels/  

 

  

http://www.visitantwerpen.be/
http://www.belgianbrewers.be/
http://eat.brussels/
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Smaakmeesters Antwerpen  

De hele maand oktober 

Tijdens Smaakmeesters laten een 100-tal 

Antwerpse horeca- en speciaalzaken je proeven 

van hun gastronomisch vakmanschap. Van 

verfijnde bereidingen over cocktails en koffies, 

tot het perfecte dessert en innovatieve 

gerechtjes. Tijdens het openingsweekend (begin 

oktober 2022) verandert Antwerpen in één grote 

foodmarket.   

www.smaakmeesters.be  

 

 

 

Hasseltse Jeneverfeesten 

21 en 22 oktober 2023 

Twee dagen lang borrelt het Limburgse Hasselt 

van activiteiten, muziek en straatanimatie, 

culinaire hoogstandjes, optochten, een 

kelnerwedloop, markten, tentoonstellingen, 

jeneverspuitende beeldfonteintjes en meer. En 

dat allemaal als ode aan de Hasseltse jenever. 

www.jeneverfeesten.be 

 

 

Zee van Smaak 

Deze themacampagne benadrukt de unieke 

gastronomische troeven aan de Vlaamse kust. 

De visserij, de Belgische vissers en de Noordzee-

gastronomie behoren tot het DNA van de Kust.  

Producten uit de Noordzee staan centraal. Ook 

de maritieme sfeer aan zee, diverse toeristische 

initiatieven en de beleving van de zee maken 

deel uit.  

www.zeevansmaak.be 

 

http://www.smaakmeesters.be/
http://www.jeneverfeesten.be/
http://www.zeevansmaak.be/

