
Vlaanderen, dat is verrassend en dichtbij. Maar al die mooie  
steden, hoe kies je waar je naartoe gaat? Kunstenaar Lea 
(Brugge), restaurantuitbater Fabian (Leuven) en mode- 

ontwerper Anna (Antwerpen) delen hun favoriete spots en 
tips voor een onvergetelijk verblijf in ‘hun’ Vlaamse stad. 
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Lea: “Brugge is een fantastische plek om te 
wonen en te werken. Ik ben geboren en 
getogen in Mechelen en studeerde in Brug-
ge aan de kunstacademie. Ooit begonnen 

in de financiële wereld maakte ik rond mijn 40ste 
een carrièreswitch naar de psychologie. Dat was iets 
wat ik al heel lang wilde en zo rolde ik vanzelf in 
creatieve therapie. Dit vond ik zo leuk om te doen, 
dat ik mij door middel van een studie meer ging ver-
diepen in kunst en het maken daarvan. Inmiddels 
werk ik als creatief therapeut én als kunstenaar.
Voor mijn werken zijn de natuur en vergankelijk-
heid belangrijke thema’s. Als ik naar de wolken of 
het water kijk, kan ik daar echt mijn rust in vinden. 
Ze zijn mijn grote inspiratiebron en meestal begin ik 
voor mijn olieverfschilderijen vanuit een figuratief 
punt. Dat kunnen dus wolken of water zijn, maar 
ook patines van deuren (een decoratieve verftech-
niek waarmee een doorleefde look gecreëerd kan 
worden, red.), muren, metalen, enzovoort. Vanuit 
mijn onderbuikgevoel kies ik uit deze voorbeelden 
een detail en dat laat ik op het doek groeien naar 
een abstract gegeven, al blijft het toch tastbaar. Zo 
ontstaat een dromerig sfeerbeeld dat doet nadenken 
over hoe klein en vergankelijk we als mens zijn op 
deze planeet en in het universum.
Ook via mijn assemblages wil ik mensen graag 
bewust maken van de mensheid in verhouding tot 
onze aardbol. Ik vind dat we veel beter voor onze 
planeet moeten zorgen. Daarom creëerde ik voor 

Trash OR Treasure (‘or’ is Frans voor goud, red.) 
assemblages van goud gespoten plastic afval. Het is 
een metafoor voor de afvalberg die onze planeet 
vervuilt. Plastic vinden we overal ter wereld terug, 
in de zee, in natuurgebieden, noem maar op. En 
zelfs als het heel kleine stukjes zijn: het maakt veel 
kapot. Door het plastic van een laagje bladgoud te 
voorzien, hoop ik de vraag duidelijk te maken: gaat 
het hier om een hoop afval of lijkt het meer op een 
schat, een verlangen, iets wat we niet willen of kun-
nen missen? Samen met een bevriende kunstenaar, 
Daniël Dehulster, heb ik er een extra tweeluik over 
gemaakt. Voor mij is het zo’n belangrijk thema: hoe 
meer mensen ik ermee kan bereiken, hoe beter. 
Met de assemblages en schilderijen heb ik meerdere 
keren geëxposeerd. Momenteel is Trash OR Treasure 
te zien in mijn galerij LL Gallery. Ook zal het van 20 
tot 25 augustus tijdelijk tentoongesteld worden in de 
Garemijnzaal (zie ook Lea’s tips, red.). De olieverf-
schilderijen It’s all in the cloud hangen in restaurant 
Resto Mojo door de hele zaak.
In kunst kan ik alles kwijt. Soms denk ik wel eens: 
had ik die financiële wereld maar eerder achter me 
gelaten. Het gaf me zekerheid maar geen voldoe-
ning. Sinds ik mij bezighoud met kunst, voel ik me 
echt bevrijd. Het is zo fijn om kunstzinnig bezig te 
zijn, ik zou niet meer anders willen.”

LL Gallery, Jeruzalemstraat 15, Brugge,  
Lealodewijk.com   

Lea Lodewijk (1962) is kunstenaar in Brugge. Ze maakt 
prachtige schilderijen met olieverf die veelal dromerig 
aandoen. Ook creëert ze assemblages waar ze haar 
publiek graag mee aan het denken zet. Haar werken zijn 
te zien in haar eigen galerij, maar ook op verschillende 
plekken in de stad.

‘   Met mijn kunst wil ik 
mensen aan het denken 
zetten’

L E A  L O D E W I J K
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“In Brugge kun je alle kanten uit. Er is 
veel kunst maar er zijn ook genoeg  
leuke plekken om te bezoeken. Dit zijn 
mijn favorieten.” 

1 Resto Mojo
“Een fijn restaurant tegenover de 
Magdalenakerk is Resto Mojo. Voor 
kleine, grote en/of zoete goest (trek, 
red.); ze hebben voor ieder wat wils. 
Ook leuk: mijn werk It’s all  in the cloud 
wordt in deze zaak tentoongesteld.” 
Schaarstraat 4, 8000 Brugge, 
Restomojo.be

2 Purgatorio
“Tentoonstelling Purgatorio is een 
onderdeel van Inspired by… Triënnale 
Brugge 2021 en wordt tot 24 oktober 
2021 georganiseerd door B.E.E.N.; een 
groep kunstenaars die een platform wil 
bieden aan talentvolle maar minder 

Rozenhoedkaai
Ideaal voor een mooi fotomoment: 
de Rozenhoedkaai. Met een prach-
tig uitzicht over de gracht kunt u 
vanuit verschillende hoeken 
sprookjesachtige kiekjes maken. 
Uiteraard zijn er ook meerdere  
gelegenheden aanwezig om wat te  
drinken of te eten. Rozenhoedkaai, 
8000 Brugge

Triënnale Brugge
Tot 24 oktober 2021 vormt Brugge 
het decor voor Triënnale Brugge: 
een uniek kunsttraject waarmee 
dertien nationale en internationale 
kunstenaars en architecten hun 
installaties aan het grote publiek 
laten zien. Het thema is TraumA, 
wat staat voor de balans tussen ‘het 
aanwezige’ en ‘het verborgene’. 
Hoewel het voor iedereen anders is, 
verkent TraumA de dunne lijn  
tussen droom en trauma en tussen 
paradijs en hel. U kunt denken aan 

Brugge behoort sinds 2000 tot de 
Unesco Werelderfgoedlijst. Dit 
houdt in dat de stad mondiaal als 
uitzonderlijk en onvervangbaar 
wordt gezien. Dankzij de middel-
eeuwse uitstraling voelt een 
bezoek aan Brugge als een reis 
door de tijd. Met deze tips weet u 
zeker dat u de meest verrassende 
hoogtepunten tijdens uw verblijf 
niet zult missen.

         Niet te missen  
volgens Lea
7x
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een parcours van sculpturale, 
architecturale en organische  
creaties die de veelzijdigheid en 
beweeglijkheid van Brugge nog 
meer naar voren brengt. 
Triennalebrugge.be

Jan van Eyckplein
In de middeleeuwen was het Jan 
van Eyckplein een bruisende haven 
waar gedreven handelaars van over 
heel Europa zich verzamelden. 
Vandaag de dag kunt u niet meer 
om het standbeeld van de 15de-
eeuwse, wereldberoemde meester-
schilder Jan van Eyck heen. Een 
idyllisch plein. Jan van Eyckplein, 
8000 Brugge
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‘ In Brugge 
kun je alle 
kanten op’
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PALEIS VAN  
MARGARETA 
VAN OOSTENRIJK 
Tussen 1507 en 1530 
woonde de Nederland-
se landvoogdes Mar-
gareta van Oostenrijk 
in woonpaleis het Hof 

van Savoye. In 1529 wist ze de Damesvrede 
van Kamerijk af te dwingen, een belangrijk 
vredesverdrag. Tegenwoordig doet het 
paleis dienst als gerechtshof. De vorstelijke 
tuin is toegankelijk voor bezoek. Keizer-
straat 20, 2800 Mechelen, Visit.mechelen.
be/nl/paleis-van-margareta-van-oostenrijk

KAZERNE DOSSIN
Als ‘SS Sammellager Mecheln’ was Kazerne 
Dossin tijdens WOII voor meer dan 25.000 
Belgische en Noord-Franse joden en zigeu-
ners de wachtkamer van de dood. Nu is het 
een museum, een monument en documen-
tatiecentrum over de holocaust en mensen-
rechten. Goswin de Stassartstraat 153, 
2800 Mechelen, Kazernedossin.eu

BROUWERIJ HET ANKER
Wereldberoemd door het Gouden Carolus-
bier, doet brouwerij Het Anker zijn naam eer 
aan. De brouwer produceert al sinds 1471 
fantastisch lekker bier. Bezoekers kunnen 
er terecht voor een rondleiding, maar u kunt  
er ook dineren en overnachten.  
Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen, 
Hetanker.be

Zin in meer? Visitmechelen.be

bekende kunstenaars. Een bijzonder 
initiatief dat ik als kunstenares enorm 
aanmoedig.” Speelmanskapel, 
Beenhouwerstraat 1, 8000 Brugge, 
Triennalebrugge.be/nl/event/ 
purgatorio

3 RAUM
“Van 20 tot 25 augustus 2021 vindt 
RAUM plaats: een groepstentoonstel-
ling van de organisatie KunstGroep-
Brugge. Ik ben lid van deze groep en 
mijn assemblages Trash OR Treasure 
verhuizen voor deze week van mijn 
galerij naar de expositie.” Garemijn- 
zaal, Markt 7, 8000 Brugge, 
Triennalebrugge.be/nl/event/raum

4 Tentoonstelling Daniël 
Dehulster
“De kunstenaar met wie ik een twee-
luik rond het thema plastic afval heb 
gemaakt, Daniël Dehulster, heeft 
momenteel een tentoonstelling – 
assemblages en schilderkunst – in zijn 
pop-upgalerij aan het Walplein. Ook 
leuk: hij runt een B&B waar gasten 
kunnen slapen. Daniël heeft helaas 
geen website maar hij is te bereiken via 
jazzydanielbrugge@gmail.com.”
Walplein 23, 3000 Brugge

5 Atelier Flori
“Het voormalige pand 
van kunstenaar Flori Van 
Acker (1858-1940) is nu een wijnbar: 
Atelier Flori. Er zijn regelmatig tentoon-
stellingen van lokale kunstenaars en 
op zondagavond is er livemuziek. U 
kunt van heerlijke vegan fingerfood 
genieten – waar Atelier Flori onlangs 
nog een prijs voor heeft ontvangen.” 
Korte Vulderstraat 30, 3000 Brugge, 
Atelierflori.be

6 The Watercolour Art  
Gallery ‘Bel’Aquarel’ 
“Schuin tegenover mijn galerij vindt u 
de galerij van aquarelmeester Fernand 
Thienpondt. Er is een permanente ten-
toonstelling van aquarelmeesters uit 
de hele wereld met ruimte voor diverse 
‘gast’-aquareltentoonstellingen.  
Fernand geeft er ook les in aquarel  
en tekenen.” Jeruzalemstraat 18,  
3000 Brugge, Vlaamseaquarel- 
tekenschool.be

7 Hotel Botaniek 
“Een 18de-eeuws herenhuis in het 
centrum van Brugge (maar toch rus-
tig gelegen) is Hotel Botaniek. Het is 
met smaak gerestaureerd tot een 
sfeervol hotel. De eigenaar is een 
Fries en zijn echtgenote is kunste-
naar-restaurateur.” Waalsestraat 23, 
8000 Brugge, Botaniek.be

Zin in meer? Visitbruges.be

Misschien iets minder bekend maar  
daardoor niet minder fascinerend: 
Mechelen. Deze  Vlaamse stad staat 
garant voor een heerlijk weekendje  
weg. Weten waar u precies moet zijn?  
Zin tipt:



Fabian: “De horeca is echt een geweldig 
vak. Elke dag ontmoet ik zoveel nieuwe 
mensen. Ik zie het als mijn taak om goed 
voor hen te zorgen. En dat houdt niet 

alleen een lekker hapje of drankje in, maar ook een 
gezellig gesprek. Ik begon op mijn 26ste met een 
eigen café in Leuven. Wat mij toen al opviel, was 
hoeveel mensen zich eenzaam voelden en/of psy-
chische problemen hadden. Ze kwamen regelmatig 
naar het café voor wat sociaal contact en vooral aan 
de bar had ik vaak de meest bijzondere gesprekken. 
Dat was waar ik het voor deed. Eigenlijk was ik 
vroeger helemaal niet van plan om in de horeca te 
gaan werken. Na een opleiding verpleegkunde  
specialiseerde ik mij in psychiatrie. Hierin werkte ik 
vier jaar, totdat ik de kans kreeg om mijn favoriete 
kroeg over te nemen. Totaal iets anders maar ik twij-
felde geen moment. Terwijl ik mijn eigen bar begon, 
maakte ik mijn opleiding voor hoofdverpleegkundi-
ge in de psychiatrische zorg af. Jarenlang werkte ik 
dag en nacht in mijn kroeg. En met succes, want het 
café was erg populair. Toch vond ik het in 2003 tijd 
voor een nieuwe uitdaging: brasserie Improvisio. Ik 
was toen al twee jaar getrouwd met mijn grote liefde 
Evy en we wilden graag een gezin stichten. Dankzij 
mijn fijne team kon ik al snel met een gerust hart 
een stap terugdoen. Hierdoor heb ik nooit iets  
hoeven missen van de jeugd van mijn drie kinderen 
en voor mij is dat nog steeds het allerbelangrijkste.
Als ondernemer zit ik altijd vol ideeën. Zo heb ik 
samen met een professor van de Katholieke Univer-
siteit (KU) Leuven een speciale bananenlikeur ont-

wikkeld. Leuven staat bekend als bierstad maar wat 
veel mensen niet weten, is dat we hier, via de  
universiteit, de grootste collectie bananenplantjes 
ter wereld hebben. In tropische landen heeft men 
vaak te kampen met ziekten en bacteriën waardoor 
complete bananensoorten worden uitgeroeid. Daar-
om houdt een team wetenschappers zich in Leuven 
bezig met een biologische databank van alle bana-
nenplanten die er zijn. Hier wilde ik iets mee doen 
en in samenwerking met de bananenexpert van KU 
Leuven lanceerde ik Musa Lova. Een verrassende, 
heerlijke bananenlikeur die uitermate geschikt is 
voor koffie, cocktails en andere dranken. Daarnaast 
bracht ik onlangs het eerste Leuvense WK-wielren-
nenbiertje op de markt. Een speciaal tripelblond 
biertje met een knipoog naar Musa Lova vanwege 
het banaanaroma. Het leuke is dat een deel van de 
opbrengsten van Musa Lova wordt geschonken aan 
een ontwikkelingsproject in het Afrikaanse Kisan-
gani om bananenboeren te ondersteunen.
Door de lockdown moesten we met Improvisio lang 
gesloten blijven. Daarom pakte ik mijn werk als psy-
chiatrisch verpleegkundige weer op en dat beviel zo 
goed dat ik het nog steeds doe. In combinatie met 
mijn brasserie is het een uitdaging maar ik doe het 
graag. Uiteindelijk zou ik wel fulltime in de psychia-
trie aan de slag willen maar voor nu geniet ik vooral 
van wat beide banen mij bieden. En dat is zorgen 
voor anderen. Want dat is wat ik het liefste doe.”

Brasserie Improvisio, Brusselsestraat 63b, Leuven, 
Improvisio.net, Musalova.be  

Fabian Deckers (1970) is al meer dan 25 jaar een begrip in Leuven. Als eigenaar van 
brasserie Improvisio weet hij alles over lekker eten en drinken. Iedereen die bij hem 
aanschuift, kan rekenen op een culinaire verrassing in het voormalige, 18de-eeuwse 
Oude Gasthuys van Leuven, de stad die óók bekend is van de wetenschap.

‘ Onlangs lanceerde ik  
het eerste Leuvense  
WK-wielrennenbiertje’

F A B I A N  D E C K E R S
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Leuven werd vorig jaar bekroond 
tot innovatiehoofdstad van Europa. 
De Europese Commissie reikte  
de prijs aan de stad uit omdat  
deze samen met de inwoners, 
kennisinstellingen en organisaties 
werkt aan een betere toekomst 
voor Leuven en ver daarbuiten. 
Ook is Leuven de universiteits- en 
bierstad bij uitstek. Er is zó veel te 
zien en te beleven, met deze aan-
raders haalt u alles uit uw trip. Stadsfestival KNAL!

Een absolute aanrader voor het 
najaar: KNAL! Dit stadsfestival in 
Leuven naar aanleiding van de ‘big-
bangtheorie’ vindt vanaf 16 oktober 
plaats. In 1931 lanceerde professor 
Georges Lemaître aan de Leuvense 
universiteit de revolutionaire theo-
rie over de oerknal. Een grote ont-
dekking voor de wetenschap die de 
stad graag viert met een culturele 
big bang. Tot op de dag van vandaag 
wordt de theorie als een inspiratie 
voor kunst en wetenschap gezien en 
dat ziet u terug in verschillende ten-
toonstellingen, innovatieve muziek-
programma’s, lezingen, debatten en 
nog veel meer. Een geweldige bele-
venis voor wie geïnteresseerd is in 
kunst en wetenschap!

KNAL!: van 16 
oktober 2021 
t/m 30 januari 
2022, Knal-
festival.be

Zin in meer? 
Visitleuven.be

         Niet te missen  
volgens Fabian
“In Leuven zijn veel goede hotels,  
restaurants en cafés te vinden, 
 zelf kan ik de volgende adressen  
vooral waarderen.” 

1 Klooster Hotel
“Dit prachtige viersterrenhotel bevindt 
zich naast Improvisio in een voormalig 
klooster. Een heel mooi pand dat volle-
dig gerenoveerd en uitgebouwd is. Het 
hotel staat midden in het historische 
centrum van Leuven.” O.L. Vrouwstraat 
18, 3000 Leuven, Martins-hotels.com/
nl/hotel/klooster-hotel

2 Faculty Club
“Ik heb een voorliefde voor oude 
gebouwen en deze horecagelegenheid 
bevindt zich in een eeuwenoud  
historisch kader: in de infirmerie (een 
voormalig ziekenboeg, red.) van het 
Groot Begijnhof, die dateert uit de 13de 
eeuw.” Groot Begijnhof 14, 3000 
Leuven, Facultyclub.be

3 Tiensestraat
“Wat ook de moeite waard is om  
naartoe te gaan is de Tiensestraat. 
Momenteel dé place to be in Leuven 

De Hoorn
Werknemers, vrienden, verdwaalde 
reizigers... Iedereen komt samen in 
de bar van voormalig brouwerij De 
Hoorn. Een gezellige ontmoetings-
plaats waar ook een snelle hap 
mogelijk is. Sluisstraat 79, 3000 
Leuven, Dehoorn.eu

Dieric Bouts in 
de Sint-Pieterskerk
Stadsschilder van Leuven en een 
van de belangrijkste Vlaamse 
Primitieven, Dieric Bouts, leefde in 
de 15de eeuw. Zijn meesterwerk Het 
Laatste Avondmaal is te bewonde-

ren in de Sint-Pieterskerk. Interessant 
detail: het absolute topstuk van de 
kerk bevindt zich nog steeds in de 
kapel waarvoor het bijna 600 jaar 
geleden werd geschilderd. Grote 
Markt 1, 3000 Leuven, België

T I P S  V O O R  E E N  B E Z O E K  
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want allerlei nieuwe horecagelegen
heden schieten daar als padden
stoelen uit de grond.” Tiensestraat, 
3000 Leuven

4 Onan Coffee
“Een gezellige koffiebar waar je heerlij
ke koffie kunt drinken. Eigenaren Hans 
en Chloé branden hun koffies zelf. Dat 
moet u zeker eens 
geprobeerd heb
ben!” Parijsstraat 
28, 3000 Leuven, 
Onan.be

5 Vaartkom
“Deze oude industriezone is helemaal 
opgeknapt en dé ontmoetingsplaats 
voor creatievelingen met fijne restau
rants.” Vaartkom, 3000 Leuven 

6 Abdij van Park
“De indrukwekkende Abdij van Park is 
in de 12de eeuw gebouwd en onlangs 
volledig gerestaureerd. Onder meer de 
bibliotheek en het voormalig abts
kwartier van het klooster zijn voor het 
grote publiek geopend.” Abdij van Park 
7, 3001 Leuven

7 De Brusselsestraat
“Binnen nu en vijf jaar zal De 
Brusselsestraat de hotspot van Leuven 
worden. De laatste jaren zijn er veel 
zaken weggegaan maar de straat krijgt 
nu een makeover en de verwachting is 
dat zich daarna nieuwe, leuke onder
nemingen zullen vestigen. Een deel is 
al klaar dus meer dan een bezoek 
waard.” De Brusselsestraat, 3000 
Leuven 
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‘Ik heb een 
voorliefde 
voor oude 
gebouwen’
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A nna: “Vroeger werkte ik als ‘spullen-
hulploopster’. Oude kleding werd dan 
in plastic zakken naar één punt 
gebracht en vaak kwamen daar de 
mooiste dingen binnen, zoals blazers 

en mantels uit de jaren 40 en 50 van Saint Laurent 
en Chanel. Die kocht ik dan op van mijn eigen geld, 
waarna ik ze thuis uit elkaar haalde en helemaal 
opnieuw stikte, zij het met een andere mouw of in 
een iets andere vorm. Zo ontdekte ik de manier 
waarop oude kledingstukken gemaakt en afgewerkt 
werden. Tot op de dag van vandaag zeer leerzaam. 
En ondertussen ontstond voor mij zo de liefde voor 
het modevak.
In 1988 studeerde ik op mijn 25ste af als modeont-
werper aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten in Antwerpen. Vervolgens werkte ik free-
lance voor verschillende merken. Antwerpen was  
in 1993 de culturele hoofdstad van Europa. Naar 
aanleiding hiervan werd er aan verschillende  
ontwerpers gevraagd om iets te creëren op het 
gebied van mode. Ik was een van deze ontwerpers 
en maakte een installatie van 120 Dolls. De aange-
klede paspoppen zonder gezicht en expressie – de 
Dolls kwamen tot leven door de manier waarop ze 
gekleed waren – werden een groot succes. Zo groot 
zelfs, dat de poppen de hele wereld over reisden 
voor verschillende tentoonstellingen. Een fashionis-
ta uit Parijs vroeg aan mij waarom ik geen collectie 
maakte en bood mij een plek bij haar in de show-
room in Parijs aan. En zo geschiedde…
In 1996 lanceerde ik mijn eerste vrouwencollectie en 
twee jaar later opende ik een boetiek in Antwerpen. 

Hoewel ik met veel plezier in de modewereld werkte, 
merkte ik op een gegeven moment dat de manier 
van werken voor mijn gevoel niet meer klopte. In de 
modebranche loop je constant achter jezelf aan. Je 
werkt altijd maanden vooruit en doet lang research 
voor een kledingstuk dat uiteindelijk maar enkele 
maanden in de winkel hangt en daarna in de sales 
belandt, terwijl er niks fout mee is. In 2009 stapte ik 
dus heel bewust uit de ratrace van de modebranche 
en begon mijn eigen atelier waarbij ik uitsluitend 
nog op afspraak werkte en op maat gemaakte niet 
seizoen gebonden kleding ontwierp.
Inmiddels ben ik twaalf jaar verder. In 2010 opende 
ik in een prachtig, voormalig stapelhuis uit 1904 
Maison Anna Heylen. Het oude pand had wat werk 
en liefde nodig, maar na een zorgvuldige renovatie 
waarbij we zoveel mogelijk de authentieke staat 
hebben behouden, is het echt heel mooi geworden. 
Doordat het zijn eigen tijdloze uitstraling heeft, past 
het pand ook heel goed bij het merk Anna Heylen. 
Mijn ontwerpen en kleding zijn trendoverstijgend 
en staan voor exclusiviteit, luxe, ambacht en  
vakmanschap. Ik vind het belangrijk dat een vrouw 
zich in mijn kleding ook echt vrouw voelt. Daar-
naast heb ik duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. Zo werk ik uitsluitend met Italiaanse stoffen 
en gooi ik niks weg. Alles wat overblijft, wordt her-
gebruikt. Als vrouw en moeder van drie volwassen 
dochters zet ik mij ook in voor vrouwenrechten. 
Momenteel ben ik daar als ontwerper mee bezig 
maar helaas kan ik er nog niks over zeggen. Ik ben 
erg ambitieus dus wat ik wel kan beloven, is dat het 
zeker spraakmakend zal worden.” 

Modeontwerper Anna Heylen (1963) is een bekend gezicht in Antwerpen en 
omstreken. In 2010 opende ze in een voormalig stapelhuis uit 1904 Maison 
Anna Heylen, waar haar boetiek, atelier én kantoor gevestigd zijn. Sinds 2011 
kunnen modeliefhebbers ook in Anna’s tweede winkel in Brussel terecht.

‘ Een vrouw moet zich  
in mijn kleding ook echt 
vrouw voelen’

A N N A  H E Y L E N
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“Hoewel ik er nu niet meer woon, blijft 
Antwerpen voor mij altijd mijn thuis
stad. Er is zoveel kwaliteit te vinden op 
allerlei gebied. Als u in Antwerpen 
bent, zou ik u het volgende aanraden.”

1 3500 jaar textielkunst - 
Katoen Natie-
HeadquARTers
“De permanente tentoonstelling 3500 
jaar textielkunst neemt u als bezoeker 
mee op een reis van koptisch textiel en 
de geschiedenis van Egypte. 
Fenomenaal om te bezoeken!”
Van Aerdtstraat 33, 2060 Antwerpen, 
Headquarters-katoennatie.com 

2 Simone’s Kitchen
“Ik ben vegetarisch en dol op Simone’s 
Kitchen. Het is niet zo bekend maar u 
kunt hier heerlijk vegetarisch eten in 
een soort van woonkamer. Ook kunt u 
er overnachten, het is er altijd gezellig.”  
Breughelstraat 32, 2018 Antwerpen, 
Simoneskitchen.com

3 Kiebooms
“Café Kiebooms is mijn favoriet. Gele-
gen aan het De Coninckplein waar  
allerlei nationaliteiten rondlopen. Door 
het interieur uit de jaren 30 en 40 wordt 
de horecagelegenheid vaak ingehuurd 
als filmlocatie.” De Coninckplein 18, 
2060 Antwerpen

Toerisme Vlaanderen, met 
een line-up vol fascinerende 

ten toonstellingen, openlucht-
projecten. Een aanrader als u van 
fashion houdt.  
Momu.be/nl/mode-2021

ZOO  
Antwerpen
Natuurlijk biedt 
Antwerpen meer 

dan mode. Zo kunt 
u in ZOO Antwerpen 
de drukte van de stad 
even achter u laten en genieten van 
een van de oudste dierentuinen van 
Europa. Tal van gebouwen ademen 
de sfeer van de 19de eeuw uit en de 
dierentuin is sinds 1974 cultuurhisto-
risch landschap. Koningin 
Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen, 
Zooantwerpen.be

Bar Chapel
Verstopt achter een grote poort aan 
de Kerkstraat vindt u een oase aan 
rust bij Bar Chapel: een zomerbar in 
een oude kapel met kleurige cock-
tails die doen denken aan een tropi-
sche vakantie. Perfect om even te 
ontsnappen na een drukke dag. 
Bonustip: op bepaalde tijdstippen 
worden er bij Bar Chapel wereldse 
gerechten geserveerd. Zorg dat u 
erbij bent. Kerkstraat 150, 2060 
Antwerpen, Barchapel.be

Antwerpen is dé modestad van 
Europa. Dankzij het succes van  
de Antwerpse Zes – modeont
werpers Walter Van Beirendonck,  
Ann Demeulemeester, Dries  
Van Noten, Dirk Van Saene,  
Dirk Bikkembergs en Marina  
Yee – in de jaren 90, wordt de  
Antwerpse Modeacademie 
beschouwd als een van de meest 
prestigieuze van Europa. In  
Antwerpen kunt u dus uw hart  
ophalen aan de vele mode
boetiekjes waar u terecht kunt  
voor exclusieve outfits.

Mode 2.021 Antwerpen 
In het weekend van 4 en 5 sep-
tember heropent het vernieuwde 
MoMu (ModeMuseum Antwerpen), 
meteen het startsein van Mode 
2.021 Antwerpen Mode/Bewust.  
Een ambitieus programma dat  
loopt tot januari 2022, in samen-
werking met Stad Antwerpen en 

T I P S  V O O R  E E N  B E Z O E K  
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         Niet te missen  
volgens Anna
7x G E N T 

3 Hotspots
Last but not least: Gent. Stad van levens-
genieters en natuurlijk van Het Lam Gods 
van de gebroeders Van Eyck. Drie tips:  

HET 
GRAVENSTEEN
Meer weten over 
de riddercultuur 
van Gent in de 
12de eeuw? Kom 
Bezoek verdedi-

gingsburcht Het Gravensteen. Het poort-
gebouw, de muur, de paardenstallen: 
alles is toegankelijk. Sint-Veerleplein 11, 
9000 Gent, Histo rischehuizen.stad.gent/
nl/gravensteen

MUSEUM DR. GUISLAIN
In het oudste ‘krankzinnigengesticht’ van 
België uit 1857 huist nu Museum Dr. 
Guislain. Het museum maakt de vooroor-
delen over ‘abnormaal’ en ‘normaal’ 
bespreekbaar. Jozef Guislain straat 43B, 
9000 Gent, Museumdrguislain.be

SOGO
SoGo is een knipoog naar het populaire 
SoHo in New York en de grootste  
winkelbuurt in Gent. U vindt er stijlvolle  
boetiekjes, eigenzinnige restaurants en 
verschillende speciaalzaken. Bekende 
straten uit de SoGo-buurt in Gent-Zuid zijn 
de Sint-Pietersnieuwstraat, de 
Walpoortstraat en de Kortedagstraat

Zin in meer? Visitgent.be

een spookstad waar nog een tiental 
bewoners wonen. De reden dat het  
bijna leegstaat, is omdat de inwoners 
hun dorp moesten verlaten wegens uit-
breiding van de haven. Uiteindelijk is 
er, vooralsnog, niks van die uitbreiding 
gekomen, maar het bijna leegstaande 
dorpje staat er nog wel. Zelf vind ik dat 
erg fascinerend. Veel toeristen weten 
Doel te vinden met de boot vanaf de 
Schelde.”

7 Ganterie Boon
“Een authentieke winkel met een  
fantastische collectie handschoenen. 
Ganterie Boon is een familiebedrijf  
dat zich al bijna 120 jaar uitsluitend 
specialiseert in het maken van 
ambachtelijke handschoenen en dat 
vind ik heel bijzonder.” Lombardenvest 
2, 2000 Antwerpen, Glovesboon.be   

Zin in meer? Visitantwerpen.be

4 August
“In hotel August overnacht ik zelf altijd 
als ik in Antwerpen ben. Het is een 
gerenoveerd klooster en alles klopt er. 
Van een lekker ontbijt tot ’s avonds 
dineren: het is heel aangenaam.”
Jules Bordetstraat 5, 2018 Antwerpen, 
August-antwerp.com 

5 The Short Way
“Mijn favoriete behawinkel is The 
Short Way. Deze shop staat voor echt 
vakmanschap. Ik stuur mijn klanten er 
vaak heen als ze een goede beha  
zoeken, zeker een aanrader!”
Mechelsesteenweg 29, 2018 
Antwerpen, Theshortway.be 

6 ‘Spookstad’ Doel
“Nabij Antwerpen ligt Doel. Ooit een 
vredig dorp in de Scheldepolders, nu 

‘ De expositie 
over 3500  
jaar textiel-
kunst is  
fenomenaal’
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