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Bekende Vlamingen tonen unieke foto hotspots aan de Kust 
 
Het provinciebedrijf Westtoer en de tien kustgemeenten werken samen met 

Bekende Vlamingen om de mooiste foto hotspots aan de Kust in de kijker te 

plaatsen. Elk fotoframe draagt een persoonlijke quote die hun liefde voor de 

Kust weerspiegelt. Voor het brede publiek zijn de tien hotspots een uniek decor 

voor een fotomoment. Westtoer wil toeristen en inwoners ook inspireren om de 

foto’s met de bijbehorende hashtags te delen via sociale media. 

 

In elke kustgemeente presenteert een bekende Vlaming zijn/haar favoriete fotoplek met 

zee/strand/duinen als decor, letterlijk ingekaderd in een groot, duurzaam fotoframe. 

Samen met de inspirerende quote worden de BV’s meteen ook ambassadeur van de 

badplaats. In tien filmpjes onderlijnen de ambassadeurs hun band met de Kust.  

 

“Doel van de acties is te tonen hoe trots we zijn op de Kust als een bestemming voor de 

vier seizoenen. De interactie met de bezoeker zal leiden tot mooie beelden. De 

getuigenissen van de ambassadeurs kunnen een breed publiek inspireren”, aldus Sabien 

Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.  

 

Tien Bekende Vlamingen 

Tien Bekende Vlamingen hebben voor hun favoriete badplaats hun medewerking 

verleend aan deze actie: Joke van de Velde (Knokke-Heist), Kurt Van Eeghem 

(Zeebrugge), David Dehenauw (Blankenberge), Merho (De Haan-Wenduine), Brandon 

Mechele (Bredene), Sandra Bekkari (Oostende), Christel Van Dyck (Middelkerke-

Westende), Kamagurka (Nieuwpoort), Ozark Henry (Koksijde-Oostduinkerke) en Michel 

Wuyts (De Panne).  

 

In een filmpje vertellen de BV’s over hun passie voor de zee en de desbetreffende 

badplaats. Westtoer en de kustgemeenten distribueren de filmpjes via online media. Het 

brede publiek kan gebruik maken van de hashtag #deKust en de hashtag van de 

kustgemeente zoals vermeld op de fotoframes om persoonlijke foto’s te delen.  

 

Meer info: www.dekust.be/iedereenkust en #dekust 

 

EXTRA PERSINFO  
Tien Bekende Vlamingen over de Kust  
 

Als ambassadeur voor hun favoriete badplaats getuigen de tien bekende Vlamingen met 

een quote op het fotoframe over hun onlosmakelijke band met de Kust.  

 

 Joke van de Velde (Knokke-Heist): “Het Zwin is mijn natuurlijke detox.”  

Locatie: Zwin Natuur Park 

 Kurt Van Eeghem (Zeebrugge): “Zeebrugge is mijn venster op de wereld.” 

Locatie: Zeedijk Zeebrugge ter hoogte van de Icarus Surfclub 

 David Dehenauw (Blankenberge): “Blankenberge is het hogedrukgebied van mijn 

hart.” 

Locatie: Zeedijk Blankenberge ter hoogte van De Pier 

http://www.dekust.be/


 Merho (De Haan-Wenduine): “Tijdens mijn strandwandelingen bedacht ik menig 

verhaal van de Kiekeboes.” 

Locatie: Zeedijk - op de Rotonde in Wenduine 

 Brandon Mechele (Bredene): “Ik ben de grootste supporter van het strand en de zee 

in Bredene.” 

Locatie: strandpost 2  

 Sandra Bekkari (Oostende): “Als ik de Oostendse zee ruik, voel ik me thuis.” 

Locatie: Zeedijk - ter hoogte van de Wellington renbaan  

 Christel Van Dyck (Middelkerke-Westende): “Westende is mijn favoriete energiereep.” 

Locatie: Zeedijk - situering tussen Beaufortwerken Olnetop en Caterpillar 

 Kamagurka (Nieuwpoort): “Nieuwpoort laat je nooit meer los.” 

Locatie: Havengeul - Paul Orbanpromenade ter hoogte van Westdiepweg 

 Ozark Henry (Koksijde-Oostduinkerke): “De zee = thuiskomen.” 

Locatie: Zeedijk centraal Oostduinkerke - ter hoogte van het Astridplein 

 Michel Wuyts (De Panne): “Ik aarzel niet en zet koers naar De Panne.” 

Locatie: Strand ter hoogte van het Beaufort kunstwerk de Drie Wijsneuzen 

 

 

 

 

 

Attn.redactie/Meer info:  
Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer,  050/40.31.61 
Liesbet Billiet, regiomanager Kust,  0499/93.69.59 



 

 
 


