
Familieparcours door de permanente collectie van het Museum Hof van Busleyden in Mechelen
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Gezinstas met actieve opdrachten bij de tijdelijke 
tentoonstelling It almost seemed a lily met werk van 
Berlinde De Bruyckere en de Mechelse Besloten Hofjes, 
in het Museum Hof van Busleyden in Mechelen

It almost 
seemed 
  a lily  Berlinde 
De Bruyckere

15122018
>1252019

MUSEUM 
HOF VAN BUSLEYDEN 
MECHELEN

www.hofvanbusleyden.be

Voor families 

Neem deze ontdektas 
mee in de tentoonstelling 
en doe de opdrachten. 

Leg de tas na je bezoek 
terug in de gouden kubus. 

Veel plezier! 

Berlinde De Bruyckere toont haar 
kunstwerken samen met de Besloten 
Hofjes. Deze Hofjes zijn gemaakt in de 
16de eeuw voor de gasthuiszusters in 
Mechelen. Zij bewerken de Hofjes later 
zelf nog en bidden en mediteren erbij. 

De Hofjes zijn een soort paradijselijke 
tuintjes. Je kan je erin afschermen van 
de vele prikkels van buitenaf. Ze zijn als een 
schuilplaats. 

Hoe ziet jouw paradijs eruit? Waarheen 
vlucht jij als je even wil ontsnappen aan de 
drukte? Teken het of schrijf het in het boekje. 

Neem je je tekening of tekst graag mee? Scheur je 

bladzijde uit het boekje. 

Een paradijselijke 
schuilplaats

1

De titel van de expo ‘It almost seemed a 
lily’ komt van een verhaal. In dit verhaal 
verandert een jongen in een bloem, die 
op een lelie lijkt.* Dit deed Berlinde De 
Bruyckere denken aan de lelies die zij 
thuis fotografeerde terwijl ze aan het 
verwelken waren. 
*Je vindt het volledige verhaal, met tekeningen erbij, in je tas. 

Kijk naar de foto’s hier achter. 
Vind jij verwelkte bloemen mooi?  
Waarom (niet)? 

In sommige kunstwerken van Berlinde De Bruyckere 
in de tentoonstelling zie je verwelkte bloem-
blaadjes, stampers en meeldraden
Kan je ze herkennen? 
In welk kunstwerk zie je ze het beste?

Het leek wel op 
een lelie

2



Actieve rondleiding / workshop voor gezinnen bij de tentoonstelling Paradise, Prototypes & Other Deconstructions van Stief Desmet in Be-Part, Platform 
voor actuele kunst in Waregem 



Opdrachtenboekje voor 
gezinnen met kinderen bij de 
tentoonstelling Fantômas van 
Caroline Achaintre, in Be-Part, 
Platform voor actuele kunst in 
Waregem 

Sel f ie met een 
kunstwerk 

Kies een kunstwerk uit dat je leuk vindt. 

Bekijk het heel goed. 

Bedenk een originele manier om een selfie te maken 
van jezelf (of jullie groepje) mét het kunstwerk dat je 
uitkoos. 

De selfie moet op de één of andere manier passen bij 
het kunstwerk.

LET OP! Blijf minstens op één meter afstand van de 
kunstwerken.

Een huisje voor het 
kunstwerk

De kunstenaar heeft ook de sokkels gemaakt waar 
de beelden in keramiek (gebakken klei) op staan of 
aan hangen. Zij noemt deze sokkels de ‘habitats’ of 
huisjes van de kunstwerken. 

Kies één beeld in keramiek uit. 
Bekijk de sokkel  ervan. 
Vind je dat dit huisje er goed bij past? 
Of zou je er een ander huisje aan geven? 

Teken het hier: 
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BEHALVE HET WOORD MUF ZIJN ER IN ONZE TAAL N IET VEEL  

WOORDEN DIE EEN GEUR BESCHRIJVEN. SNUIF VERSCHILLENDE GEUREN OP 

 EN VERZIN VOOR ELKE GEUR EEN NIEUW WOORD.

MET EEN VIEZE GEUR KAN JE IEMAND ECHT STRAFFEN.

MET WELKE GEUR ZOU JE DIT DOEN?  

HOE ZIET JOUW GEURSTRAFMACHINE ERUIT? TEKEN DIE 

DOE  DE  TE ST !
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GEURMENGSEL ?
Extra  

Dit werkt ook omgekeerd. Hou een halve citroen onder de neus  

van je mama of papa wanneer je iets niet mag.  

Citroengeur maakt iemand eerlijker en vrijgeviger.
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EN WIN!

Hmm ... dit pakje ruikt ...  

hoe zou ik het noemen ...  

TIPITAPA 

Voelwaaiers als educatief item voor de zomeractie 
Schatten van Vlieg 2018

Geurpakjes als educatief item voor de zomeractie Schatten van Vlieg 2017 

© publiq



Impressie uit de Smaakboekjes als educatief item voor de zomeractie Schatten van Vlieg 2019 
(links) en Voelwaaiers als educatief item voor de zomeractie Schatten van Vlieg 2018 



GEKKE  
GOESTING
Als een vrouw zwanger 
is, verandert vaak haar 
smaak. Sommigen lusten 
opeens geen koffie meer  
of hebben altijd zin in 
augurken of drop. 

At je mama toen ze 
zwanger was iets wat  
ze normaal niet at?  
Of was er iets dat ze  
plots niet meer lustte?

ZOEK JE  
UNIEKE CODE  
TUSSEN DE KOEK  

EN WIN  
EEN PRIJS!

Proef jij wat
ik proef?

BIJ DE NEUS GENOMEN
Geur en smaak horen samen. 
Proef stukjes appel en dan stukjes ui met je neus toegeknepen. 
Doe dit dan nog eens met je neus open. 
Smaak je het verschil nu beter?

Teken het op het bord.

Wist je dat ...
vliegen ook proeven met  
hun voetzolen en met het 

haar op hun vleugels?  
Daarom poetsen ze  

die zo vaak!

Wat als ... je geen  
tong zou hebben?  

Met welk  
lichaamsdeel  

zou je dan  
willen proeven?    

 SPEEL EXTRA SPELLETJES OP 
www.UiTmetVlieg.be/schattenvanvlieg

Meer smaakplezier?

Zoek nog 2 andere Schatten van 
Vlieg. Verzamel zo ook het blauwe 
en het groene smaakboekje vol 
smaakspelletjes én maak nog meer 
kans op een familieweekend of een 
andere leuke prijs! 

BUIK VOL 
SMAAK
Plak de lievelingssmaken  
van Vlieg in zijn buik.

PROFICIAT,  
JIJ VOND EEN SCHAT  

VAN VLIEG 

Broertje of zusje op komst? Vraag je mama of papa  
om het Startbedrag aan te vragen via myfamily.be.  

Reken voor jouw familie op MyFamily.v.u.: publiq vzw - Bart Temmerman, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Brussel

Schatten van Vlieg is een initiatief van publiq vzw 
Concept en vormgeving smaakboekjes Mooss vzw
Aangeboden door MyFamily,  
hoofdpartner Schatten van Vlieg

  

LICHAAMSSMAAK
Zweet en tranen smaken zout. 
Bloed smaakt naar ijzer.  
Veel baby’s houden van de smaak van hun duim.  
Sommigen zuigen op de puntjes van hun haar  
of eten stiekem hun snot. 

Proef jij soms van je lichaam? 
Hoe smaakt dat?

Ik hou van de zoute 
smaak van deze huid!

SMAAK 
SMILEY
Welk gezicht trek jij als je  
iets proeft dat zoet, zuur,  
bitter of zout smaakt?  
Hoe staan je ogen,  
neus en mond dan?  
Geef de smiley’s een gezicht 
dat past bij de smaak!

ZUUR ZOUT ZOET BITTER

Raad eens wat ik  
net heb geproefd?

ONTDEK JE  
UNIEKE  
CODE  
TUSSEN DE  
KOEK!

Deze code wordt  
je aangeboden  
door MyFamily

SMAKKEN EN SLURPEN
In China is het normaal om hard te smakken, te slurpen en te  
boeren bij het eten. Zo toon je aan de kok dat het echt smaakt.  

Eet eens met luid gesmak en geslurp.  
Vind je je eten zo lekkerder?

FIJNPROEVER

SMAAKT NAAR

KNIP UIT EN  
KLEEF OP JE FLES

In één slok wijn proeft een kenner een vleugje hout,  
een tikkeltje kers en een toets vanille ...  

 
Mix je lievelingsdrankjes in een fles. Neem een slok.  

Laat even in je mond ronddraaien. Schrijf op het etiket wat  
je allemaal proeft. Welke naam krijgt je nieuwe drankje?

NAAM VAN  
JE DRANKJE

PORTRET  
VOL SMAAK 

Welke groenten vind 
je in de koelkast?  

Welk fruit in de fruitschaal?  
Doe zoals de kunstenaar  
Arcimboldo en maak er  

een smaakvol portret mee.

Voer je unieke code in op UiTmetVlieg.be/schattenvanvlieg en win een 
familieweekend. Je slaapt in een luxe safaritent aan de Vleterbeke en 
geniet van een heerlijke smaakbeleving in het Bakkerijmuseum. 
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Klankboekjes als educatief item voor de 
zomeractie Schatten van Vlieg 2020



Schattenzoektochten Train World Schaarbeek, voor 
de zomeractie Schatten van Vlieg 2018 en 2019

PROEF JIJ  
WAT  

IK PROEF?
Dag schattenjagers,  
welkom in Train World!

Doe de smaakopdrachten en vind de schat.

_ D _ _ _ _ T _ _ _ _ _ _ LO _G _ _

In dit treinmuseum is een schat verstopt.  
Ga ernaar op zoek met deze zoekkaart! 

Op de achterkant staat een kaartje van het museum, met daarop 7 haltes.  
Ga naar deze haltes en zoek er telkens naar iets om te eten. Aan het eten  
hangen letters, die je nodig hebt om de schat te vinden. Duid naast het kaartje  
bij elk etenswaar de juiste letter aan met de kniptang. 

Bij elke halte staat ook een koffertje. Daarin zit een opdracht en soms ook  
materiaal dat je hiervoor nodig hebt. Voer deze opdracht uit.  
Klaar? Stop alles terug in het koffertje. 

Heb je alle haltes bezocht, het eten gevonden en de opdrachten uitgevoerd?   
Vul dan hieronder de juiste letters in. 
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Schattenzoektocht Triënnale Brugge, 
voor de zomeractie Schatten van 
Vlieg 2021

 Verversdijk

 1 

Amanda maakte een collage met foto’s van 
stoffen en voorwerpen van Bruggelingen. 
Op het zeil staan verschillende geborduurde 
ogen. 

Zoek het oog dat vlakbij een banaan staat. 
Welke kleur heeft dat oog? 

1
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TRIENNALE  
BRUGGE 2021

Zie jij wat ik zie?

Sc
hatte

nzoektocht voor families

Zie jij wat ik zie

?



Kijk- & doeboekje voor families en bijhorende materiaaltas bij de tentoonstelling The Time of Work / The Work of Time in Z33, huis voor actuele kunst  
in Hasselt

De nieuwe Vleugel 19 is een ontwerp van de architecte Francesca Torzo. 
Deze vleugel moest goed aansluiten bij de oude vleugel en bij wat rondom het 
gebouw staat, zoals het Begijnhof. Dat is gelukt! De nieuwe vleugel past als 
een puzzelstukje. In dit model van het nieuwe gebouw zie je hoe de ruimtes in 
elkaar passen als doosjes. 

Francesca 
Torzo

Loom Model 

Ruimtegevoel
 ▲ Bekijk dit model. Zie je De Steeg waar je in het 
begin doorliep? Deze herken je aan de lange, smalle 
vorm. Vind je de weg die je tot nu toe door het 
gebouw gelopen bent? En vind je ook de ruimte 
waarin je nu bent? 

Het kunstwerk waarbij de volgende opdracht hoort,  
vind je op de eerste verdieping, meteen bovenaan de trap.

Draai dit boekje om voor nog meer opdrachten.

De kunstenares koos speciaal voor deze 
hoge, smalle ‘Steeg’ om haar kunst in te 
tonen. Met witte kalk schilderde ze een 
woordbeeld op de grond. Als je door de 
Steeg over het woord loopt, wis je het 
uit. De tekst verdwijnt en verschijnt. 

Kijk naar boven. Op het doek staat een 
blauwdruk of ‘cyanotypie’. Zo’n blauwe 
afdruk krijg je door iets in te strijken 
met een speciaal mengsel en daar fel 
licht op te laten schijnen. Tekenen met 
licht eigenlijk! Ook dit beeld kan verva-
gen en verdwijnen. 

Deze kunstenaar heeft 9 bekende kunst-
werken nagemaakt uit karton en witte 
verf. Hij noemt ze Fantômes (spoken). 
Bij de opbouw van een tentoonstelling 
wordt goed nagedacht over de plaats 
van elk kunstwerk in de zaal. Hier zie 
je enkele van de 9 nagemaakte kunst-
werken. Welke kunstwerken getoond 
worden en hun opstelling wisselt soms. 
Misschien ben je hier net wanneer zo’n 
wissel gebeurt. Je krijgt een blik achter 
de schermen. 

Net een doolhof of labyrint, dacht 
deze kunstenares toen ze dit gebouw 
zag. Het is een opeenvolging van 
kamers, met verrassende doorgangen, 
uitzichten en speciale vormen in de 
plafonds. Door het gebouw lopen, 
is een bijzondere ervaring. Met dit 
kunstwerk waar je als bezoeker mag 
doorkruipen, wil de kunstenares deze 
ervaring nog sterker maken.pieces

Waar plaats jij de kunstwerken?
 ● zakje met foto's van de 9 Fantômes
 ▲ Haal het zakje met de foto’s uit de tas. Welke Fantômes 
zie je nu in deze zaal? Wat vind je van hun plaats? 
Bedenk zelf een nieuwe opstelling. Kies uit de foto’s de 
kunstwerken die jij wil tentoonstellen en vertel elkaar 
waar je ze zou plaatsen.

Touwendoolhof
 ▲ Zoek je weg door dit web van touwen. Laat je ouders 
jouw pad volgen. Welke weg kies je? De makkelijkste 
weg of net de moeilijkste? Lukt het zonder de touwen 
te raken?

Noé  
Soulier

Fantômes 

Porte Z 

Verkleinen & verdwijnen
 ● de houten kader
 ▲ Iemand gaat met de houten kader aan het begin van  
De Steeg staan, houdt het kijkgat voor het hoofd en 
kijkt er met één oog door. De anderen wandelen één 
voor één verder in De Steeg. Zij worden kleiner en  
lijken net als de woorden van de kunstenares te ver-
dwijnen. Laat hen telkens stoppen wanneer ze net  
in het kijkgat passen. Staat iedereen even ver? 

Lotte  
Van den  

Audenaeren Lodie  
Kardouss

The Time of Work  De kunstwerken in deze tentoonstelling nemen voor het eerst het 
vernieuwde gebouw in. Met beelden, geluiden, bewegingen ... laten de kunstenaars jou als 
bezoeker de ruimtes op allerlei manieren ontdekken en ervaren. 
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Welkom in het nieuwe Z33 ! 

Ons tentoonstellingsgebouw heeft vanaf 
nu twee delen of vleugels. De oude Vleugel 
58 (gebouwd in het jaar 1958) kreeg er de 
nieuwe Vleugel 19 (gebouwd in 2019) bij! 

Het moment waarop een nieuw gebouw 
voor het eerst wordt gebruikt en gevuld 
met kunst en bezoekers, is bijzonder! 

Ontdek met dit Kijk- en doeboekje de ten-
toonstellingen The Time of Work (De Tijd 
van het Werk) / The Work of Time (Het 
Werk van de Tijd). 

●
Hierbij staat het materiaal 
Voor sommige opdrachten heb je materiaal nodig.  
Dat vind je in de tas. Ook het plan van het gebouw  
zit in de tas.

▲
Hierbij staan de opdrachten
Ontdek samen de bijzondere architectuur van  
het nieuwe gebouw en de kunstwerken door de  
opdrachten te doen. v
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Educatief pakket ‘Beerselse Bouwteams’ bij het kasteel van Beersel voor de 2de graad 
basisonderwijs

Educatief pakket rond de archeologische opgravingen bij het 
kasteel van Beersel voor de 3de graad basisonderwijs



Workshop voor secundair 
onderwijs waarbij leer- 
lingen zelf de ambachte- 
lijke giettechniek de 
Delftse zandgietmethode 
uitproberen in het atelier 
van DIVA, museum voor 
diamant, juwelen en zilver



BLIND DATE IN

HANDLEIDING VOOR GIDSEN 

Actieve rondleiding voor 
de 2de en 3de graad van 
het secundair onderwijs 

Actieve rondleiding voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs in 
de vaste collectie van DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver, 
met gebruik van de ErfgoedApp.



Lespakket ‘Weet je nog? 
Leven in de Zuidrand 
doorheen de jaren’ voor de 
3de graad basisonderwijs,  
in opdracht van Streek- 
vereniging - Erfgoedcel 
Zuidrand



Zomeractie #Brugesforyou voor jongeren tussen 12 en 16 jaar voor Musea 
Brugge


