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Verrast worden door een mooie fototentoonstelling, 
inspiratie opdoen in een tof museum, iets ontdekken 

over andere culturen, of wandelen door een beeldentuin 
midden in de natuur: kunst doet iets met je. Het laat  

je even anders naar de wereld kijken. We love it!

We vroegen onze time to momo-locals naar hun beste 
tips en favoriete adressen op het gebied van kunst en 
cultuur: van kunstmuseum tot streetart. Maar ook naar 

de tofste galeries, fijne conceptstores, verrassende 
restaurants en bijzondere slaapplekken. Allemaal met 
liefde voor design en oog voor detail. Dus verzamel je 
vrienden voor een dagje kunst en cultuur in Nederland 
en België en ontdek iets nieuws. Om daarna lekker te 
gaan lunchen, een beetje te shoppen of de omgeving  
te ontdekken. Met steeds een tip voor het allerleukste 

hotel, mocht je er een weekend van willen maken!  

IT’S TIME TO MOMO!

DAGJE KUNST 
& CULTUUR
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AMSTERDAM
AMSTERDAM IS DE STAD DIE 
NIET SLAAPT. ELKE DAG IS 
ER IETS TE BELEVEN OF TE 

BEWONDEREN

Amsterdam is een compacte stad en een 
multi culturele smeltkroes met ruim

denkende inwoners. Ze zeggen niet voor 
niets: Amsterdam, de stad waar alles kan. 

Maar wat Amsterdam echt zo bijzonder 
maakt, zijn de talloze prachtige musea en 

het super diverse winkelaanbod, van 
vintage en design tot hippe popupstores. 

Die vind je ook in de wijken buiten het 
centrum, net als de meest uiteenlopende 

restaurants, nieuwe koffie tentjes en bruine 
kroegen. 
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BLIJF LOGEREN

OOK DE MOEITE WAARD

GROOTS UITZICHT

HOTEL PISTACHE

Fijn boetiekhotel: fris, jong, eigentijds. 
Gevestigd in een mooi oud pand, dat met 
zorg nieuw leven werd ingeblazen. Heerlijke 
moderne tegenhanger van alle Haagse 
grandeur! Dit hotel heeft geen receptie, 
maar wel hele vriendelijke online en tele-
fonische ondersteuning. Ontbijten doe je 
om de hoek, bij Blossom. Verken daarna 
het leuke Zeeheldenkwartier. 
scheveningseweg 1,  
tram 1 vredespaleis, bus 24, 28 alexanderplein, 
www.timetomomo.com/nl/hotels-dichtbij

Panorama Mesdag is misschien wel  
het meest bijzondere museum van Den 
Haag. Hier hangt het indrukwekkende 
panorama van Scheveningen dat Mesdag 
in 1880 schilderde. Het cilindrische doek 
heeft een omtrek van 120 meter en een 
hoogte van 14 meter. Het licht dat door 
de glazen  koepel in het dak naar binnen 
valt, speelt op geraffineerde wijze met  
de luchten van het panorama. Een must 
als je ook  Scheveningen op je to-dolijstje 
hebt staan; je ziet in het Scheveningen 
van nu namelijk nog veel terug uit het 
schilderij.
zeestraat 65, www.panorama-mesdag.com, 
tram 1 mauritskade, bus 22, 24 javastraat

MAKE-OVER MAGIC

STREETART IN DEN HAAG

Het Haagse stadsbestuur ontwikkelde 
samen met het Kunstmuseum Den Haag en 
het platform The Hague Street Art een 
 project in het Haagse stadsdeel Segbroek. 
Zo’n veertig saaie transformatorhuisjes en 
muren werden getransformeerd tot echte 
eyecatchers. In totaal pakten diverse (inter)- 

nationale  kunstenaars zo’n 2000 m2 urban 
canvas aan. Dit ietwat grijze stadsdeel is 
hierdoor een stuk kleurrijker en interessanter 
geworden. Alle werken zijn verzameld op 
www.map.thehaguestreetarttour.com. Via de 
site kies je makkelijk een van de  gratis wan-
del- of fietstours voor jouw ontdekkingstocht.
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ROTTERDAM

 MUSEA
1 Kunsthal
2 Het Nieuwe Instituut
3 Nederlands Fotomuseum
4 Huis Sonneveld
5 Museum Rotterdam
6 Maritiem Museum

 STREETART
1 Beeldenroute Westersingel

 ETEN & DRINKEN
2 Parqiet
3 De Matroos en Het Meisje
4 De Gele Kanarie
5 V11

 SHOPPEN
6 DEARHUNTER
7 Susan Bijl
8 Objet Trouvé
9 Ontwerpstudio Armeni

 LEUK OM TE DOEN
10 Galeriekwartier
11 KINO
12 Theater Walhalla
13 Kunstblock

 HOTELS
1 citizenM
2 Supernova Hotel
3 The James
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OTTERLO + 
VELUWE

OMGEVEN DOOR NATUUR GENIET 
JE IN OTTERLO VAN BIJZONDERE 
CULTUUR IN EN OM HET KRÖLLER-

MÜLLER MUSEUM

De Hoge Veluwe ligt voor een groot 
gedeelte in het gastvrije Otterlo. De meest 
gebruikte ingang naar het nationale park 
ligt hier en het dorpje wordt daarom ook 
wel 'de poort van de Veluwe' genoemd; 

van hieruit kun je het Kröller-Müller 
Museum en Jachthuis Sint Hubertus – een 
architectonisch hoogstandje van Berlage – 

bezoeken. Het is een perfect startpunt 
voor een wandeling of een fietstocht over 

De Hoge Veluwe.
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DAGJES UIT BRUSSEL

KOFFIE 
 LOVERS 

In hun kleine, prachtige pand 
ontvangt Café Capitale A  je 
voor een perfecte espresso 
en huisgemaakte zoetig-
heden. Op maandag worden 
er barista-workshops gege-
ven en bij mooi weer kun je 
vanaf het terras de voorbij-
gangers gadeslaan.
ernest allardstraat 39, fb café 
capitale, tram 92, 93 kleine zavel

CINEMA  
EN CHILL

Cinematek B  is een film-
huis, ondergebracht in het 
gebouw van BOZAR. Het 
toont films uit de enorme 
collectie van het Koninklijk 
Filmarchief. Op het pro-
gramma staat zowat alles 
wat de moeite waard is 
uit 120 jaar cinema.
baron hortastraat 9,  
www.cinematek.be,  
metro 1, 5 centraal station

VOOR  
DE LOL

Uitgeverij Plaizier A  werkt 
samen met tekenaars, 
fotografen en archieven 
om haar ruime collectie 
ansichtkaarten, posters 
en boeken in retrostijl 
steeds verder uit te brei-
den. Doe lekker ouderwets 
en stuur je vrienden en 
familie een kaartje uit 
Brussel. Eentje zonder 
frieten of bier erop!
spoormakersstraat 50, 
www.plaizier.be, metro 1, 5 
centraal station

CULTUUR- 
UNIVERSUM

BOZAR. Zo spreek je ‘Beaux-Arts’ uit, Frans voor schone 
kunsten. Het is ook de naam van het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel, dat concerten, toneel-, theater- en film-
voorstellingen en allerhande kunstexposities houdt. Er zijn 
altijd originele tentoon stellingen te zien, en de concertzaal 
staat hoog aangeschreven bij orkesten van over de hele 
wereld. Het gebouw, in 1928 ontworpen door Victor Horta, 
was het eerste ter wereld dat zo veel culturele activiteiten 
onder één dak samenbracht. Het paleis is gebouwd op 
 hellend terrein en heeft daardoor acht verschillende niveaus. 
ravensteinstraat 23, www.bozar.be, metro 1, 5 centraal station  
of park, tram 92, 93 koning

PUTTERIJ BRUSSEL
CENTRAAL
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5 RODE OORTJES
Dokter in ruste Guy Martens besloot in 2012 om zijn 
smaakvolle privécollectie van erotische en mythologische 
kunstwerken open te stellen voor het grote publiek.  
Hij vond een statig herenhuis vlak bij de Zavel en het 
Museum of Erotics and Mythology (MEM) was een feit. 
De (meerder jarige) bezoeker leert hier dat mythologie en 
 erotiek nauw met elkaar verbonden zijn. Je ziet een over-
zicht van erotische kunst uit alle hoeken van de wereld, 
van de Griekse oudheid tot nu. De collectie bestaat onder 
meer uit schilderijen, beeldhouwwerken, ivoor, Japanse 
etsen en litho’s.
sint annastraat 32, www.m-e-m.be, tram 92, 93 kleine zavel

PUUR GENIETEN
Voor de sterren onder de beroemde Brusselse 

chocolademakers moet je op de Grote Zavel zijn. Pierre 
Marcolini B  is het enfant terrible onder de chocolatiers. 
Hij experimenteert naar hartenlust en heeft een heuse 
‘collectie’ pralines, chocopasta’s en macarons, die hij elk 
halfjaar vernieuwt.
minimenstraat 1, www.marcolini.be, tram 92, 93 zavel
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Antwerpen is een stad waar iedereen 
zich thuis voelt, met unieke wijken die 
allemaal een ander publiek hebben. Maar 
bovenal is Antwerpen rijk op cultureel 
gebied. Of je nu houdt van oogstrelende 
fotografie, oude meesters of the latest 
fashion, er is voor ieders smaak een 
museum te vinden. 

Verdwaal in de straatjes van het historisch 
centrum, tot je de Grote Markt bereikt met 
het indrukwekkende renaissance stadshuis 
en het standbeeld van Brabo die een hand 
wegwerpt en daarmee meteen de stads-
naam bepaalt. Want hand werpen ligt nu 
eenmaal dicht bij Antwerpen. Hier vind je 
ook het Hendrik Conscienceplein, een van 
de gezelligste pleintjes van ’t Stad. 

Quartier Latin is een shopwalhalla, met 
de Meir als middelpunt. Maar vermijd de 
ketens en shop in de straatjes eromheen. 
Mis zeker het Rubenshuis niet en ook de 
Antwerpse theaterscene zit hier.

De wijk rond de Nationalestraat is het 
modehart van Antwerpen, met het 
ModeMuseum, de Modeacademie en 
winkels van Belgische modeontwerpers.
’t Zuid is het artistieke hart van de stad. 
Kunstenaars gingen er wonen toen de 
huizenmarkt midden jaren 80 ineen-
stortte en het er erg goedkoop werd. 

Die artistieke vibe hangt er nog. Je vindt 
er kunstgaleries en interessante musea: 
Het FotoMuseum, het Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen en het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
(tijdelijk gesloten).

In de 18e en 19e eeuw kende ’t Eilandje, 
de oudste havenbuurt van Antwerpen, 
zijn glorietijd. Na uitbreiding van de haven 
verliet men de buurt. Tegenwoordig flo-
reert de wijk weer, met nieuwe musea 
en chique lofts. Boven op het Museum 
aan de Stroom heb je het mooiste zicht 
over de oude stad en de haven.

AANRADER  BUITEN DE STAD

WONDERLAND 

Op een halfuur van Antwerpen vind 
je langs de snelweg een plek die 
een pitstop waard is: de Verbeke 
Foundation. Op dit twaalf hectare 
grote terrein vind je de grootste pri-
véverzameling van hedendaagse en 
levende kunst in België; binnen én 
buiten. Van popart tot conceptuele 
kunst, je kijkt je ogen uit!
westakker 1, kemzeke,  
www.verbekefoundation.com

HIER IS ELKE WIJK 
 VERRASSEND

ANTWERPEN
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BRUGGE + 
OOSTENDE

ONTDEK DE CULTURELE RIJKDOM 
VAN HET VENETIË VAN HET 

NOORDEN EN DE KONINGIN DER 
BADSTEDEN

Hoewel Brugge een kleine stad is, is er 
genoeg te beleven. De binnenstad is een 
 verzameling van sfeervolle pleinen, oude 

straten en prachtige gevels. Geniet van een 
Brugse Zot op een terrasje en beklim het 
 Belfort. Fijn aan de Belgische kust is de 

diversiteit van de verschillende badsteden. 
Maar  Oostende is de Koningin der bad-

steden, met een rijk maritiem verleden, een 
uitgebreid aanbod aan shops en hippe 

 hotspots waar je  lekker kunt eten.



LEUK HOTEL GEZIEN
 IN DEZE GIDS? 
BOEK NU VIA 

TIME TO MOMO! 

Of ga naar www.timetomomo.com/nl/hotels-dichtbij 
en bekijk nog véél meer leuke slaapplekken!

SCAN & BOEK JE HOTEL


