
 

    
    

30 januari 2023 
   

   

 

 

Magazine nummer 72 
  
Veerle Moens vertelt meer over fotografe Lee Miller die de familie d'Ursel bezocht in 
Brussel, kort na de bevrijding in november 1944. Carlo Siau interviewt het Ryelandt 
Trio dat op zoek gaat naar verborgen parels uit de Belgische kamermuziek. Koen De 
Vlieger brengt het ware verhaal achter de Kasteelfeesten, die ons op zondag 11 juni 
2023 meenemen naar 'La Belle Époque', de periode aan de vooravond van de Eerste 
Wereldoorlog. Tot slot lees je meer over de herinneringsbanken die vorig jaar werden 
ingehuldigd en over de allerlaatste mogelijkheid om er zelf nog één te adopteren. 
Lees het volledige nummer (PDF - 2 MB) 
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Vacature 
  
Ben of ken je iemand die in het kasteel wil komen werken? Dan is dit je kans, want we 
zijn op zoek naar een halftijds polyvalent administratief medewerker. Je maakt 
deel uit van een enthousiast en gemotiveerd team dat samen zorgt voor het kasteel 
en het park en er nieuw leven brengt. Ongeveer de helft van de tijd ben je aanwezig 
bij verhuuractiviteiten (recepties, diners, ceremonies,..), concerten, tentoonstellingen 
en evenementen en zorg je dat alles vlot verloopt. De andere helft van de tijd ontferm 
je je over enkele administratieve taken: 
- Beheer van data in CRM en opvolgen van het dataregister 
- Beheer van stock en bestellingen plaatsen van voedingsmiddelen, 
schoonmaakmiddelen, kantoormateriaal, … 

- Administratieve opvolging van preventie en bescherming, EHBO, inventaris van 
gevaarlijke producten, schadelijke insecten, keuringskalender, meterstanden, … 

- Administratief beheer van sleutels, archief, depots voor kunst, decoratie en technisch 
materiaal  
Meer informatie over de selectiecriteria, het loon, de extralegale voordelen en de 
aanwervingsprocedure vind je via deze link. Solliciteren kan tot 12 februari 2023. 
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Concert met het Ryelandt Trio 
  
Het Ryelandt Trio met violist Jeroen De Beer, cellist Pieter-Jan De Smet en pianist 
Pieter-Jan Verhoyen haalt het vergeten Belgische repertoire weer boven water. Met 
dit programma, dat recent door het ensemble werd opgenomen en uitgegeven onder 
het Etcetera Records label, brengt het trio muziek van de Brugse Joseph Ryelandt en 
de Antwerpse Joseph Callaerts. Beide parels worden getypeerd door een laat-
romantische stijl en zijn nooit eerder opgenomen. Lees het interview van Carlo Siau 
met het Ryelandt Trio in het Kasteel d'Ursel Magazine of boek meteen je tickets. 
  
Praktisch 

Zondag 26 maart 2023 van 11 uur tot 12.15 uur - 16, 14, 8 euro en kansentarief (aperitief 
inbegrepen) 
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Rondleiding voor individuele bezoekers 
  
Op twee donderdagen in februari en maart organiseren we een rondleiding voor 
individuele bezoekers. Ze start met de bouwgeschiedenis van het kasteel. Gedurende 
bijna vier eeuwen verblijft de familie d’Ursel ’s zomers in Hingene, maar ’s winters in 
Brussel. Generatie na generatie wonen ze in het hôtel d’Ursel op de Houtmarkt. 
Plannen, maquettes, foto’s en een 3D-model wekken deze schitterende 
stadsresidentie opnieuw tot leven. Het hôtel werd gesloopt in 1960; het contrast met 
de zomerresidentie kan niet groter zijn. 
  
De recente terugplaatsing van tientallen wandbespanningen met bedrukt en 
beschilderd katoen bekroont de jarenlange restauratie. We vertellen het verhaal van 
de restauratie en de ontstaansgeschiedenis: van het productieproces en de 
technieken tot de motieven en de kleuren. Ze sluiten aan bij een lange artistieke 
traditie. Al in de 18de en de 19de eeuw is het kasteel de thuis van enkele adellijke 
amateurschilderessen. De centrale figuur is Antonine de Mun, 6e hertogin d’Ursel 
(1849–1931). Tot slot neemt de gids je mee naar de spiegelzaal en de salons, 
waarvan sommige zijn gedecoreerd met katoenen wandbespanning en andere met 
schitterend roze en blauw Chinees papierbehang. 
  
Praktisch 

Donderdagen 23 februari en 16 maart 2023 - van 14 tot 16 uur 
Je kan individueel of met enkele mensen inschrijven. Wij stellen dan zelf een groep 
van 15 personen samen en reserveren een gids. Na de rondleiding kan je afsluiten 
met koffie en taart. 
Prijs: 15, 50 euro (enkel rondleiding), 24 euro (rondleiding en koffie en taart nadien). 



Info en reservatie: 03 820 60 10 of info@kasteeldursel.be. 

  

 

Kasteel d'Ursel - Provincie Antwerpen 
Wolfgang d'Urselstraat 9, 2880 Hingene 
Telefoon: +32 (0) 3 820 60 10  
info@kasteeldursel.be 
www.kasteeldursel.be 
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