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Je hebt hem ongetwijfeld ook thuis 

liggen: de Hello Belgium Railpass, de 

gratis treinpas waarmee je de komende 

zes maanden België kan doorkruisen. 

Wie volop ideetjes aan het sprokkelen is 

om die zes uitstappen zo goed mogelijk 

in te vullen, richt het vizier best op West-

Vlaanderen! Heel wat steden en 

gemeenten beschikken namelijk over 

hun eigen station. Of je nu de woeste 

duinen van de Kust, de herfstige bossen 

van het Brugse Ommeland, de creatieve 

steden van de Leiestreek of de 

herdenkingssites van de Westhoek wil 

bezoeken, je spoort er overal makkelijk 

naartoe.  

Mag het nog net iets origineler zijn? En 

hou je wel eens van een sportieve 

uitdaging? Maak er dan een meerdaagse 

wandelroute van. Langs verschillende 

langeafstandswandelroutes en 

wandelnetwerken stap je makkelijk van 

station naar station. En dat terwijl je 

onderweg tal val adembenemende 

landschappen, lekkere adresjes en 

boeiende attracties ontdekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreekt zo’n meerdaagse tocht als 

treinstapper jou wel aan? Dan bezorgen 

we je hieronder graag wat inspiratie. Zes 

uitdagende etappes die je naar 

hartenlust kan combineren of 

afzonderlijk kunt uitproberen.  

o Stap af in het station van Beernem 

en laat je via de GR 129 meevoeren naar 

de historische kunststad Brugge.  

o Vanuit Brugge vertrekt de GR 5a 

richting Zuienkerke. Zo’n 20 kilometer 

lang geniet je van een prachtig 

polderlandschap. 

o Nog langs de GR 5a stap je van 

Zuienkerke naar de Kust. Via De Haan en 

Bredene verken je de duinen om 

uiteindelijk uit te rusten in de Koningin 

der Badsteden.  

o Wie vanuit Oostende richting 

Nieuwpoort trekt, overnacht hier in 

maritieme sferen. Via The Western Front 

Way, de voormalige frontlinie, trek je de 

Westhoek in, richting Diksmuide. 

o Vanuit Diksmuide voert de GR 131 

je zo’n 33 kilometer dwars door een rijk 

landschap naar het historische Ieper. 

o Wie vanuit Ieper doorstapt naar 

het kruispunt van de GR 131 met de 

Vlaanderenroute (GR 128) maakt de 

oversteek naar de Leiestreek en kan de 

tocht eindigen in Roeselare.  

Meer info: www.groteroutepaden.be  



  

 

  

www.toerisme-leiestreek.be 



 

Ontdek de 101 Leiespots 

 

Een 'urban’ jungle met een 'geheime' 

cocktailbar achterin, een conceptstore 

vol design hebbedingen of verrassende 

graffitikunst ontdekken; in de Leiestreek 

stap je in een wereld van creatieve 

ondernemers en organisatoren. Met hun 

energie en enthousiasme laten ze overal 

‘Leiespots’ vol inventiviteit oppoppen. Je 

kan er deze herfst onder andere genieten 

van smaakvolle vegan gerechtjes, 

huisgemaakte drankjes of verrukkelijke 

zoetigheden en je kan er slapen in een 

heerlijke luxeboomhut. Wij hebben voor 

jou de 101 leukste Leiespots gevonden; 

dé plekken waar je echt moet zijn 

geweest. We geven je samen met de 

uitbaters of organisatoren ook heel wat 

tips in de buurt. Kies jouw favoriete 

Leiespots, puzzel je ideale uitstap of 

vakantie voor het najaar in elkaar en 

beleef meer! 

Alle info vind je op   

www.toerisme-leiestreek.be/leiespots  

  

http://www.toerisme-leiestreek.be/leiespots


  

Gezinszoektochten Blob 

 

Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen in 

de Leiestreek op avontuur met de 

speelse held Blob tijdens een reeks 

gezinsvriendelijke zoektochten. Natuur 

en plezier worden gecombineerd in 

zoektochten voor groot en klein. 

Onlangs kwamen er twee nieuwe tochten 

bij van elk ongeveer 3 kilometer lang: de 

ene brengt je door het Preshoekbos in 

Kortrijk en de andere laat je het 

Bergmolenbos in Roeselare ontdekken. 

Ondertussen zijn er al negen Blob 

zoektochten beschikbaar. De tochten in 

Anzegem, Gullegem, Izegem, Kortrijk, 

Kuurne, Lendelede, Roeselare, Waregem 

en Zwevegem worden heel binnenkort 

nog aangevuld met een tiende tocht in 

Spiere. 

Meer info:   

www.toerisme-leiestreek.be/blob  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandeldalfietsroute 

 

De nieuwe Mandeldalfietsroute biedt 

veel variatie tijdens jouw tocht van 53 

kilometer door de Leiestreek. Via 

authentieke buurtwegen fiets je langs 

provinciedomein Baliekouter in Wakken, 

fruitboomgaarden in de omgeving van 

Dentergem, door de Mandelmeersen en 

over een oude spoorbedding in 

Oostrozebeke. Je doet het groene 

jaagpad van het Kanaal Roeselare-Leie 

aan in Ingelmunster. In Meulebeke 

passeer je eeuwenoud erfgoed zoals 

kasteel Ter Borcht. Onderweg blaas je uit 

op één van de rustpunten bij een 

hoeveproducent of op een gezellig 

terras. 

De route is voor € 3 te koop op 

https://shop.westtoer.be en bij de 

betrokken diensten voor toerisme. 
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Bezoekerscentrum Omer Vander 

Ghinste 

 

Het nieuwe bezoekerscentrum van 

Brouwerij Omer Vander Ghinste in 

Bellegem (Kortrijk) is een topadresje voor 

bierliefhebbers. Je kan er in het weekend 

de historische brouwzaal bezoeken en 

genieten van één van de bieren in de 

sfeervolle taprooms. 

Tip: combineer dat meteen met één van 

de fiets- of wandelroutes die starten aan 

de brouwerij. 

Meer info over het bezoekerscentrum: 

www.omervanderghinste.be 

Fietsroute: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/doen/fietsroute-brouwerij-omer-

vander-ghinste 

Wandelroute: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/doen/wandelroute-brouwerij-

omer-vander-ghinste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampeerautoterreinen 

 

Het aanbod voor campers in de 

Leiestreek werd de voorbije weken 

uitgebreid. Voortaan vind je ook 

kampeerautoterreinen met faciliteiten in 

Menen en Dentergem. De ligging van 

beide kampeerautoterreinen biedt heel 

wat mogelijkheden als uitvalsbasis voor 

jouw trip in de Leiestreek. In Menen 

verblijf je vlakbij de Leie en het 

stadscentrum. In Dentergem word je 

omgeven door rust en ligt het recent 

gelanceerde wandelnetwerk Poelberg-

Meikensbossen vlakbij. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/inspiratie/kampeerautoterreinen 
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Koffiehuizen waar je heerlijk lang 

kan ontbijten* 

 

Zin in een heerlijke espresso, latte, 

cappuccino of om prinselijk te ontbijten? 

En mag het wat meer zijn dan wat je 

doorsnee geserveerd krijgt? Geen nood, 

de Leiestreek bedient je op je wenken. De 

volgende koffiebars wil je absoluut 

ontdekken! 

 

Donza, Deinze 

Met zijn houten tafel en retrotegels 

ademt dit koffiehuis nostalgie, maar 

tegelijkertijd oogt het hip. Bestel er een 

perfecte koffie bij een ontbijt of lunch. 

Alles wordt bereid in huis, van de 

pistolets tot de confituur, van de scones 

tot de Fluffy Cheesecake. Zowel in de 

keuken als in de minishop vooraan gaat 

Donza voor lokaal en duurzaam! In de 

shop koop je onder andere heerlijke 

taart, tophoning, granola, bio thee, 

koffiebonen,…  Of neem een 

abonnement op het bio-

zuurdesembrood. Achteraan ligt een 

kleine boomgaard en een kruidentuin. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/leiespots/donza 

 

 

 

 

 

Mokka en Meer, Deerlijk 

Huisgemaakte taarten en wafels, een 

glaasje plezier, een opkikkertje, een 

hongerstiller,… alles wat een mens nodig 

heeft, wordt in Mokka en Meer met liefde 

geprepareerd en geserveerd. Op zondag 

schuif je aan bij het ontbijtbuffet. Het 

jonge geweld kan ondertussen binnen of 

buiten spelen. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/leiespots/mokkaenmeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodbar Tastoe, Roeselare 

De heerlijkste geur ter wereld? Misschien 

is dat versgebakken brood. Toch dat van 

de warme Tastoe-bakker want hij verheft 

baksels tot culinaire hoogtes. Proef ze 

met een koffie of streekbiertje erbij, in de 

stijlvolle broodbar of op het terras waar 

de herfstzon vrij spel krijgt. Of geniet er 

van een lunch, een uitgebreid 

ontbijtbuffet (maandag tot zaterdag) of 

een luxe-ontbijtbuffet op zondag. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/leiespots/tastoe 

* De Leiestreek is een grensoverschrijdende toeristische regio. 

Vandaar dat sommige adresjes zich in Oost-Vlaanderen bevinden. 
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Den Hert, Eke (Nazareth) 

Zestiende-eeuwse landkaarten 

vermeldden al afspanning Den Hert, in 

de oude dorpskern van Eke. Sinds 2018 

beleeft het volkscafé een tweede jeugd 

als heerlijk hippe multi-trekpleister met 

een microbakkerij, café en restaurant 

maar ook een comedypodium en 

fotogalerie. Mét terras in de schaduw van 

een eeuwenoude lindeboom. Geniet er 

van de eenvoudige huiskeuken, 

homemade taarten, versgebakken 

desembroden en streekbieren. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/leiespots/denhert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luv l’Oeuf, Gent 

Wat je allemaal bereiden kan met een 

eitje! Shakshuka, brioche French toast, 

mimosa’s ... Maar Luv L'Oeuf serveert 

ook zachtgekookte eitjes mét soldaatjes, 

de hele dag door. Want eigenzinnige 

millennials eten precies wat en wanneer 

ze willen. Gelijk hebben ze. Alle ontbijten 

en brunches zijn huisgemaakt door een 

chef-kok van topniveau, op basis van bio-

eitjes. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/leiespots/luvloeuf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oats Day Long, Gent 

De eerste havermoutbar van de Benelux 

tovert honderd-en-één keer havermout 

op de kaart: van havermoutbowls met 

kaneel en appel tot de hartige haverbowl 

Tom Kha K'oats, met rode curry, kip en 

cashewnoten. Ook koffies en smoothies 

worden bereid met havermelk. Gezond 

én lekker! Geniet ervan in het vrolijke 

interieur van zachte havermoutkleuren 

met gele accenten. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/leiespots/oatsdaylong 
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5 x mooie herfstwandelingen* 

 

Als de blaadjes van de bomen vallen, is 

het tijd om de wandelschoenen boven te 

halen! Met de volgende wandeltips 

wandel je uren in het groen… of geel, 

rood of roestbruin. 

 

Afsnee-Keuzewandelroute 

De Afsnee-Keuzewandelroute bestaat uit 

twee lussen in Afsnee, een deelgemeente 

in de groene rand van Gent. Beide lussen 

kunnen afzonderlijk afgestapt worden 

(ongeveer 5,5 en 3 kilometer) of 

gecombineerd worden tot één grote lus. 

In Afsnee wandel je door open 

landbouwgebied, aan de andere kant van 

de Leie kan je vooral genieten van de nog 

aanwezige natuur in de lager gelegen 

drassige Keuzemeersen. Voorzie dus 

waterdichte wandelschoenen. Voor 

natuurliefhebbers is die tweede lus zeker 

een aanrader! 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/doen/afsnee-keuzewandelroute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ooidonkwandelroute 

De Ooidonkwandelroute in Deinze is een 

vaste waarde in de top van meest 

verkochte wandelroutes. Dat hoeft niet 

te verbazen want het traject van 7,5 

kilometer staat bol van het moois, met 

onderweg troeven zoals Maaigemdijk, 

verkozen tot het mooiste plekje van 

Deinze. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek.be/ 

nl/doen/ooidonkwandelroute 

 

Oude Leiewandelroute 

Deze wandelroute van bijna 11 kilometer 

start op het dorpsplein van Bavikhove 

(Harelbeke) en maakt zijn naam volledig 

waar. Terwijl je langs oude Leiearmen 

wandelt, herinneren schuren en roterijen 

aan het rijke vlasverleden van de streek. 

Ook Ooigem (Wielsbeke) en een stukje 

langs de Leie in Waregem zullen het hart 

van de echte wandelaar verwarmen. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/doen/oude-leiewandelroute 

  

* De Leiestreek is een grensoverschrijdende toeristische regio. 

Vandaar dat sommige routes zich in Oost-Vlaanderen bevinden. 
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Mirawandelroute 

In ‘De Teleurgang van de Waterhoek’ 

(1927) beschrijft Stijn Streuvels hoe de 

moderne wereld geleidelijk aan het 

gehucht Waterhoek binnensijpelt door 

de bouw van een brug. De 

Mirawandelroute (12 kilometer) brengt je 

door het wondermooie landschap in 

Avelgem waar deze roman zich afspeelt. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/doen/mirawandelroute 

 

Wandelnetwerken 

De drie wandelnetwerken die de 

Leiestreek rijk is, zijn dé manier bij uitstek 

om de troeven van de regio al wandelend 

te ontdekken. Je beslist met de 

genummerde knooppunten zelf waar je 

wandelt en hoelang je route wordt. Je 

hebt de keuze tussen het ‘Land van 

Mortagne’ in Avelgem, Kortrijk, Spiere-

Helkijn en Zwevegem, het ‘Land van 

Streuvels’ in Anzegem en Zwevegem en 

‘Poelberg-Meikensbossen’ in Dentergem 

en Tielt. 

Meer info: www.toerisme-leiestreek. 

be/nl/inspiratie/wandelnetwerken 
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Palingbeekwandelroute 

 

De nieuwe landschapswandelroute in De 

Palingbeek is 12,4 kilometer lang en laat 

je kennismaken met de mooiste plekjes 

van het provinciedomein. Nu we weer 

meer in eigen streek op stap gaan, vormt 

deze nieuwe route een belangrijke extra 

toeristische troef in de Westhoek.   

Onderweg bots je op heel wat 

bezienswaardigheden uit de Eerste 

Wereldoorlog zoals de landartinstallatie 

‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) en 

verschillende militaire begraafplaatsen. 

Ook de sterrenwacht, tal van 

speelelementen en het 

bezoekerscentrum ‘De Palingbeek’ liggen 

langs het traject. De wandelroute kan je 

ook inkorten tot 7,9 kilometer. 

De route is apart bewegwijzerd met 

zeshoekige bordjes en je kan starten 

vanuit het bezoekerscentrum De 

Palingbeek of vanop de parking aan de 

Palingbeekstraat.  

Alle informatie over de wandelroute kan 

je vinden op de nieuwe kaart van het 

wandelnetwerk Ieperboog (€ 8). Deze 

viertalige brochure omvat niet enkel de 

Palingbeekwandelroute maar ook het 

hele wandelnetwerk Ieperboog en de 

Gasthuisbossenwandelroute. Ideaal voor 

uren wandelplezier deze herfst.  

De kaart kan je online bestellen via 

https://shop.westtoer.be  

Nog meer wandeltips vind je op 

www.toerismewesthoek.be/wandelen  

 

 

 

Nog meer herfstwandelingen in de 

Westhoek vind je op 

www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/

herfstwandelingen  
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Hoppelandfietsroute 

 

In oktober wordt de nieuwe 

‘Hoppelandfietsroute’ in Poperinge en 

Vleteren geopend. Deze route is 53,4 

kilometer lang en laat je kennismaken 

met de hoppestreek in de Westhoek. Je 

fietst onder meer langs brouwerijen, 

hopbedrijven, cafeetjes en authentieke 

eethuizen. Je trapt ook door het mooie 

domein De Lovie. Wie dat wenst kan een 

bezoekje brengen aan het Hopmuseum, 

Talbot House en Lijssenthoek. In het 

Hopmuseum ontdek je de mooie 

tekeningen van Nele Boudry. Zij 

portretteerde de hommelboeren en 

vatte de ruwheid, het labeur en hun 

verbondenheid met de natuur samen in 

levensgrote schilderijen. Wie de route 

plant met het gezin, kan onderweg even 

halthouden bij Dierenpark De 

Zonnegloed.  

De route is bewegwijzerd en te verkrijgen 

(€ 3) bij de dienst voor toerisme van 

Poperinge en Vleteren of online te 

bestellen via https://shop.westtoer.be 

Nog meer fietstips vind je op 

www.toerismewesthoek.be/fietsen 

Het volledige bierverhaal van de 

Westhoek ontdek je op 

www.tourneelocale.be 
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Expo’s Feniks 2020 

Feniks 2020 biedt een brede waaier aan 

expo’s en events. Dit grote thema focust 

op de wederopbouw van de streek na de 

Eerste Wereldoorlog. Die Groote Oorlog 

zorgde voor de complete vernieling van 

tientallen dorpen en steden langs het 

front. Na Wapenstilstand in november 

1918 was de regio één desolaat gebied, 

herstellen leek onbegonnen werk. Toch 

herrees de Westhoek een eeuw geleden 

als een Feniks uit zijn as. In slechts tien 

jaar tijd was de wederopbouw 

grotendeels voltooid. Nog altijd bepaalt 

deze periode het uitzicht van de 

Westhoek. In 2020 staat de regio daarom 

helemaal in het teken van de Groote 

Wederopbouw. Dit najaar kan je nog 

diverse expo’s in musea en unieke 

locaties gaan bezoeken.  

Het volledige overzicht vind je op 

www.flandersfields.be/nl/feniks2020/ 

expos  

 

Waterpret 

Zin in een namiddagje waterplezier met 

het gezin? In de Westhoek heb je diverse 

zwemgelegenheden waar de kinderen 

zich volop kunnen uitleven, ook bij 

herfstige temperaturen. 

Meer info:   

www.toerismewesthoek.be/nl/westhoek

-kd/waterpret 

 

 

 

Pottenbakkerij Stefans Pottery 

In de weidse velden tussen heuvels en 

polders creëert Stefan Ferlin zijn 

kunstwerkjes in steengoedklei. Van a tot 

z zie je het ontstaan van mooie tassen, 

ontbijtkommen tot zelfs kelken en 

eierdopjes. In de exporuimte snuister je 

tijdens het genot van een selfservice 

drankje naar een ideaal geschenk. Maar 

pas op… de pottenbakkersmicrobe is 

besmettelijk! Daarom biedt Stefan ook 

korte try-outs aan voor individuelen, 

waarbij je zelf aan de slag kan. Ideaal 

voor een namiddagje plezier in de 

Westhoek. Alleen of met vrienden, 

collega’s of familie, dit wordt een 

memorabele ervaring! Stefan voorziet 

alle materiaal en beschermkledij.  

Meer info: https://stefanspottery.com 
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B&B De Rentmeesterhoeve, 

Reningelst (Poperinge) 

De Rentmeesterhoeve situeert zich op 

het domein van het voormalige kasteel 

van Reningelst. De hoeve straalt een 

historische gezelligheid uit maar biedt 

alle comfort dat je van een moderne B&B 

mag verwachten. De kamers zijn uiterst 

gezellig, elk met zithoek en gashaard. In 

de bar ‘Rust der ridders’ kan je tijdens de 

herfst en winterse dagen gezellig aan de 

haard chillen met een goed boek of een 

gezelschapsspel en ondertussen 

genieten van het lekkers dat de 

Westhoek te bieden heeft. 

Meer info: www.rentmeesterhoeve.be 

 

B&B Pahilleke, Westvleteren 

(Vleteren) 

In de schaduw van de Sint-Sixtus abdij, 

ingebed in het vlakke polderlandschap, 

nodigt de hoeve van Het Pahilleke je uit 

even op adem te komen, stevige 

geurende grond te voelen onder je 

voeten, de harmonie met jezelf en de 

natuur weer eigen te maken, je voeling te 

laten krijgen met de spiritualiteit van de 

paterhoek, je onder te dompelen in de 

stilte. 

 

Meer info: https://pahilleke.be 

 

 

 

 

 

B&B Den Levensstroom, Stavele 

(Alveringem) 

Gelegen aan de oever van de IJzer in de 

stille weidse Westhoek, bevinden zich zes 

stijlvolle kamers met alle nodige comfort, 

allen op de gelijkvloerse verdieping. Een 

plek waar men ruimte, rust en energie 

kan ervaren, een plaats om gewoon te 

zijn. 

Meer info: www.denlevensstroom.be 

 

  

http://www.rentmeesterhoeve.be/
https://pahilleke.be/
http://www.denlevensstroom.be/


 

 

 

 

 

 

Restaurant ’t Hellegat, Westouter 

(Heuvelland)  

’t Hellegat is een sfeervol plekje nostalgie 

waar de tijd bleef stilstaan. Vanop het 

straatterras is er een adembenemend 

zicht op Noord-Frankrijk. In een rustiek 

kader ontvangen chef Kristof en 

gastvrouw Anja hun klanten met 

eenvoudige lekkernijen, smaakvol en 

authentiek als ware het rechtstreeks uit 

grootmoeders keuken. De 

indrukwekkende bierkaart biedt zowel 

trappisten als een mooi assortiment 

streekbieren.  

Meer info: https://thellegat.be 

 

Landhuis Molenhof, Westouter 

(Heuvelland) 

Dit najaar kan je in Landhuis Molenhof 

terecht voor ‘brasserie Romantique’. 

Geniet van een ongedwongen en losse 

sfeer, van romantiek, gezelligheid en 

unieke vergezichten over het unieke 

Heuvelland en Noord-Frankrijk. Voel je 

relaxed en ervaar de magie van goede 

energie. Zij beloven je smaak, liefde en 

passie in een prachtig kader… voor een 

romantisch avondje uit. 

Meer info: www.molenhof.be/brasserie-

romantique 

 

 

 

 

 

 

 

Pop-up restaurant Yperley, Ieper 

Tot eind december kan je heerlijk tafelen 

in het pop-up restaurant in Yperley in het 

centrum van Ieper. Bij mooi weer kan je 

ook plaatsnemen in de aantrekkelijke 

binnentuin. Yperley is een uniek pand en 

nu heb je de kans om hier à la carte te 

komen lunchen of dineren.  

Meer info: https://lissewal.be/ 

feestlocaties/pop-up-restaurant-de-

lissewal  

 

Nog meer gezellige eet- en 

logeeradresjes vind je op 

www.toerismewesthoek.be   

https://thellegat.be/
http://www.molenhof.be/brasserie-romantique/
http://www.molenhof.be/brasserie-romantique/
https://lissewal.be/feestlocaties/pop-up-restaurant-de-lissewal/
https://lissewal.be/feestlocaties/pop-up-restaurant-de-lissewal/
https://lissewal.be/feestlocaties/pop-up-restaurant-de-lissewal/
http://www.toerismewesthoek.be/


 

 

Avonturenpad Zonnebeke 

In het Kasteeldomein van Zonnebeke 

bevindt zich een nieuw avonturenpad. 

Stapstammen, wandelbrugjes en 

touwstructuren brengen je telkens op 

een iets hoger gelegen uitkijkplatform 

van waaruit je een overzicht hebt op de 

omgeving. Recreatieve graszones, water 

in de vorm van vijvers en kreken, loof- en 

naaldbossen en landbouwgronden 

maken het geheel compleet. Het 

kasteeldomein is ook het vertrekpunt 

voor tal van mooie fiets- en wandellussen 

(onder andere naar Tyne Cot Cemetery 

en Polygon Wood). 

Meer info: www.toerismezonnebeke.be  

 

Deca Degustatieruimte 

Elke zaterdag kan je van 13 tot 18 uur de 

bieren van Brouwerij Deca uitgebreid 

degusteren in de nieuwe 

degustatieruimte. Wie wenst kan ook een 

gratis rondleiding volgen in de brouwerij. 

Meer info: www.decabrouwerij.be 

Meer bierbeleving in de Westhoek: 

www.tourneelocale.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampeerautorreinen 

Een ideale manier om dit najaar nog op 

pad te gaan is een uitstapje met de 

kampeerauto. In de Westhoek zijn er 

diverse kampeerautoterreinen 

bijgekomen.  

Meer info: 

www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/

onderweg-met-de-kampeerauto 

 

Water & Vuur 

Op de hoogste verdiepingen van de 

voormalige veevoederfabriek "De 

Polders" is het Polderesk Genieten. Er 

worden geen kreeften en champagnes 

geserveerd, maar heerlijk vocht uit de 

streek en dagverse producten met een 

eerlijke smaak. 

Meer info: www.waterenvuur.be  

http://www.toerismezonnebeke.be/
http://www.decabrouwerij.be/
http://www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/onderweg-met-de-kampeerauto
http://www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/onderweg-met-de-kampeerauto
http://www.waterenvuur.be/


 

 

  

www.brugseommeland.be 



 

Drie Kastelenwandelroute 

 

De Drie kastelenwandelroute verkent de 

domeinen Tillegem, Tudor, Beisbroek en 

Chartreuzinnenbos. Via wandelpaden en 

kasteeldreven doorheen uitgestrekte 

bossen, heideveldjes, graslanden en 

hoogstamboomgaarden ontdek je 13 

kilometer aan een stuk het gevarieerde 

boslandschap ten zuiden van Brugge. 

Onderweg getuigen de kastelen van 

Tillegem, Tudor en Beisbroek van de rijke 

leefwereld van de Brugse elite door de 

eeuwen heen. 

Meer info:   

www.brugseommeland.be/drie-

kastelenwandelroute 

  

https://www.brugseommeland.be/nl/drie-kastelenwandelroute


 

Beverhoutsfietsroute 

 

De 38 kilometer lange Beverhouts-

fietsroute loodst je naar de boeiende 

streek ten zuiden van Brugge. Je fietst er 

door een afwisselend landschap van 

bossen, riante kasteeldomeinen, 

stemmige hoeven en akkers en weiden 

omzoomd door knotwilgen en 

populieren. Je start je fietstocht in 

Beernem en rijdt naar het 

Beverhoutsveld, een uitgestrekt weide- 

en akkerland. Via de Assebroekse 

Meersen fiets je dan naar het 

Ryckeveldebos op de grens van Brugge, 

Damme en Beernem. Daarna maak je 

een ommetje over de provinciegrens. Je 

rijdt naar het Maldegemveld en het 

Groot-Burkel-domein in Oost-

Vlaanderen. Op de terugweg passeer je 

Knesselare en Sint-Joris-ten-Distel. 

Meer info: www.brugseommeland.be/ 

beverhoutsfietsroute 

 

 

 

  

https://www.brugseommeland.be/nl/drie-kastelenwandelroute
http://www.brugseommeland.be/nl/doen/beverhoutsfietsroute
http://www.brugseommeland.be/nl/doen/beverhoutsfietsroute


 

 

Volkssterrenwacht Beisbroek met 

bezoekerscentrum Cozmix 

Volkssterrenwacht Beisbroek (Cozmix) is 

gehuisvest in kasteel Beisbroek. Heb je 

altijd al eens de Grote Beer, de Kleine 

Beer en al het sterrenspektakel dat 

daartussen ligt van nabij willen 

bestuderen? Dan zit je hier zeker goed! In 

dit hightech planetarium worden zon, 

sterren en planeten geobserveerd. Met 

het fulldome systeem worden ook de 

meest spectaculaire videobeelden 

geprojecteerd, die je samen met de 

muziek onderdompelen in een unieke 

audiovisuele sensatie. Vlieg mee over het 

marsoppervlak of door de ringen van 

Saturnus... Van oktober tot april gaan er 

maandelijks familienocturnes door op 

vrijdagavond, onder de noemer ‘Space 4 

Kids’. Deze waarnemingsavonden voor 

het hele gezin vinden telkens plaats op 

het meest gunstige moment om door de 

telescopen de maan waar te kunnen 

nemen. Op de benedenverdieping huist 

trouwens een natuureducatief centrum 

voor kinderen. 

Meer info: www.cozmix.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

For Freedom Museum  

Het For Freedom Museum is gelegen in 

de oude gemeenteschool van het 

prachtige polderdorp Ramskapelle 

(deelgemeente Knokke-Heist). Je vindt er 

verzamelingen van Freddy Jones, Patrick 

Tierssoone en de Belgian Aviation History 

Association. Reeds vanaf het ogenblik dat 

u het museum binnenstapt, kunt u zien 

hoeveel aandacht aan het kader werd 

geschonken. Soms lijkt u zich in een 

vliegtuig te bevinden, dan weer in een 

duikboot. Om dan plots voor een oude 

schuur te staan, waar u een historisch feit 

kunt bewonderen. Het decor is op zich al 

een bezienswaardigheid. 

Meer info: www.forfreedommuseum.be 

 

  

https://www.brugseommeland.be/nl/doen/volkssterrenwacht-beisbroek-cozmix
https://www.brugseommeland.be/nl/doen/volkssterrenwacht-beisbroek-cozmix
http://www.cozmix.be/nl/space-4-kids/
http://www.cozmix.be/nl/space-4-kids/
http://www.cozmix.be/
http://forfreedommuseum.be/nl/home/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek een echt kasteel 

Het Kasteel van Loppem is authentiek in 

elk opzicht. Dit is het enige Belgische 

kasteel waarvan zowel de buiten- als 

binnenkant nog steeds in zijn 

oorspronkelijke staat verkeert. Baron 

Charles van Caloen liet het tussen 1859 

en 1862 optrekken en gaf de toen zeer 

populaire neogotiek een Vlaams tintje. Je 

kan binnen een kijkje nemen en zo 

ontdekken hoe de edelen er al die jaren 

terug leefden. Neus bijvoorbeeld eens in 

het rariteitenkabinet en bewonder de 

souvenirs die heldhaftige ridders mee 

naar huis sleurden na een rondje 

Jeruzalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Kasteel van Loppem werd 

trouwens Belgische geschiedenis 

geschreven want in 1918 bevond zich 

hier het hoofdkwartier van het Belgisch 

leger en de zogenaamde 'Regering van 

Loppem'. Zelfs Koning Albert I en 

Koningin Elisabeth verbleven er. Ook 

buiten is er veel te beleven. Het 

imposante kasteel pronkt nog steeds 

midden in een romantisch park in 

Engelse landschapsstijl met eeuwenoude 

bomen, vijvers en grotten. Als je stil bent, 

kan je misschien vleermuizen spotten in 

de buurt van de ijskelders. Of je kan 

verdwalen in het 19de-eeuwse groene 

doolhof, oorspronkelijk aangelegd voor 

de adellijke kroost. 

Meer info: www.kasteelvanloppem.be 

 

http://www.kasteelvanloppem.be/nl


 

 

Alainprovist, Snellegem (Jabbeke) 

Deze authentieke estaminet heeft niet 

minder dan acht verschillende bieren op 

tap en tal van andere streekbieren, 

verzorgde koffie of thee, wijnen en 

aperitieven. 

Van dit alles kan je genieten in de zomer 

op het grote buitenterras alsook van een 

verfrissende sangria. Ook de non-stop 

keuken zal je bekoren: boerestutten, 

tapasplanken, zelfgemaakte taart... en 

buiten het zomerseizoen extra warme 

suggesties. 

Meer info: 

www.brugseommeland.be/nl/eten-

drinken/alainprovist-estaminet 

 

Koffie- en eethuis Castelly, Pittem 

Bij Castelly doen ze hun uiterste best om 

een warme en gezellige thuis te creëren. 

De liefde voor het koken is hun passie. 

Geniet van een gezellig koffiemoment en 

geef je ogen de kost aan hun warme 

binnenhuisdecoratie die ook te koop is! 

Meer info: www.castellypittem.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Gouden Appel, Lichtervelde 

Gezellige bruine kroeg, waar jong en oud 

zich thuis voelt. Allerlei 

gezelschapsspelletjes en strips zorgen 

voor een extra portie vertier. 

Mogelijkheid om een spaghetti, 

verschillende croques en andere kleine 

versnaperingen te verkrijgen. 

Meer info:  

www.brugseommeland.be/nl/eten-

drinken/den-gouden-appel 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘t Een en ’t Ander, Schuiferskapelle 

Breng eens een nachtje door boven een 

dorpscafé/buurtwinkel! Kom logeren in ’t 

Een en ‘t Ander en geniet van een 

ontspannend weekendje of midweek in 

Provençaalse sfeer. Er staan twee 

elektrische fietsen ter beschikking die je 

leiden naar de mooiste plekjes in het 

kleine, authentieke dorpje 

Schuiferskapelle en omstreken. 

Bovendien is er mogelijkheid tot enkele 

uurtjes ontspanning in ’t Spatje, een 

relaxruimte met sauna, bubbelbad en 

nog zoveel meer. 

Meer info: 

http://teenentanderkapelle.be/logeren 

 

 

 

 

 

 

 

B&B Brembos, Wingene 

Het Brembos ligt, zoals de naam laat 

vermoeden, in een groene, bosrijke en 

kalme omgeving. Je komt terecht in een 

oase van rust, midden in de bossen. Je 

logeert in een van de gezellige eiken 

huisjes in de groene tuin. Ga tijdens je 

verblijf zeker op ontdekking in het 

Landschapspark Bulskampveld! 

Meer info: www.hetbrembos.be 

 

B&B De Bergvallei, Oedelem-

Beernem 

Rustig en sfeervol gelegen naast een 

actief landbouwbedrijf. Gastvrouw 

Katrien serveert dagelijks een uitgebreid 

ontbijtbuffet met verse producten. 

Kinderen kunnen zich naar hartenlust 

uitleven in de speeltuin met trampoline 

en go-carts en het leven op de boerderij 

van dichtbij meemaken. De perfecte 

uitvalsbasis om het Wandelnetwerk 

Velden en Meersen te ontdekken! 

Meer info: https://debergvallei.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.brugseommeland.be/nl/landschapspark-bulskampveld/welkom
https://www.brugseommeland.be/nl/wandelnetwerken#Meersen
https://www.brugseommeland.be/nl/wandelnetwerken#Meersen


 

 

Le Chalet WinterBar, Oostkamp 

Winterbar 'Le Chalet' wordt een 

magische en gezellige spot voor jong en 

oud waar je in een sfeervol kader kunt 

genieten van een hapje en drankje! Vanaf 

30 oktober. 

Meer info: 

www.facebook.com/winterbarlechalet 

 

Alpacawandelingen 

Ga op stap met een alpaca! 

o Sunset Alpaca (Ruiselede): Wil je 

graag eens kennis maken met alpaca's? 

Alpacafokkerij Sunset organiseert 

alpacawandelingen in het natuurgebied 

'Vorte Bossen'. De wandeling van 4 

kilometer duurt zo'n 2,5 uur en 

onderweg kom je van alles te weten over 

de alpaca. 

o Hakuna Alpaca (Brugge): Zin in 

een heerlijke wandeling in de 

Assebroekse Meersen (nabij Brugge) 

met... een alpaca aan je zijde? Maak 

kennis met de lieverds van Hakuna 

Alpaca! Leuk voor het hele gezin, samen 

met vrienden, collega's,... 

Arrangementen voorzien naar keuze. 

 

 

 

 

 

 

Escaperoom, Oudenburg 

Welkom in de Middeleeuwen! Kom jij 

prinses Amenza redden? Help haar 

ontsnappen uit het kasteel van koning 

Toc. Je krijgt 60 minuten de tijd... Durf jij 

de uitdaging aan? 

Meer info: 

www.brugseommeland.be/nl/doen/esca

pe-game-escaperoom-oudenburg 

 

Expedities Bulskampveld 

Dit najaar breiden de avontuurlijke lusjes 

in provinciedomein Bulskampveld uit. 

Twee gloednieuwe expedities in 

Nieuwenhovebos (Oostkamp) en in 

Domein Menas (Sint-Maria-Aalter) 

wachten om ontdekt te worden. In 

Oostkamp word je teruggevoerd naar de 

bronstijd en maak je via tal van 

opdrachtjes kennis met het leven van 

toen. In Domein Menas ga je helemaal op 

in de stilte van het bos. Samen met de 

mascotte van Bulskampveld ga je op zoek 

naar rust en vind je jouw innerlijke balans 

terug. 

Meer info: www.landschapspark-

bulskampveld.be 

 

  

https://www.brugseommeland.be/nl/doen/sunset-alpaca
https://www.brugseommeland.be/nl/doen/hakuna-alpaca


 

 

  

www.dekust.be 



 

Midweek aan zee 

 

De Kust blijft in het najaar een 

aantrekkelijke bestemming. Je kan er 

even uitwaaien op het strand, flaneren 

op de dijk, genieten van de 

Noordzeegastronomie, fietsen langs het 

water of in het groene hinterland, een 

leuk attractiepark bezoeken…  Geniet nu 

ook van aantrekkelijke weekendformules 

of boek een voordelig midweek-

arrangement bij de deelnemende logies.  

Verblijf tijdens weekdagen:  

Boek drie nachten voor de prijs van twee 

tijdens een midweek. Boekingen 

gebeuren telefonisch met vermelding 

‘najaarsactie de Kust’. 

Verblijf tijdens weekends: 

Boek een weekendje aan zee (2 dagen, 1 

nacht/2 nachten). Boekingen gebeuren 

telefonisch met vermelding ‘najaarsactie 

de Kust’. 

De arrangementen/formules zijn geldig 

vanaf midden september tot en met 

midden december – met uitzondering 

van schoolvakanties. 

Meer info en een overzicht van de 

deelnemende logies per badplaats: 

www.dekust.be/nl/najaarsarrangemente

n-aan-zee/najaarsactie 

  



 

Tijdens jouw midweek aan zee 

 

Hotel St Pol, Knokke-Heist 

Wist je dat Hotel St Pol reeds bestaat van 

1960 als restaurant en steeds verder 

uitgebouwd werd tot Auberge St. Pol met 

twee kamers en nu Hotel St Pol is met 

achttien kamers in verschillende 

stijlen? Het hotel is onlangs gerenoveerd 

in een frisse “Eco vriendelijke stijl”. Naast 

de lobby vind je de ontbijtzaal en de 

receptie lounge waar  je alvast in 

stemming kunt komen voor de avond. 

Meer info: 

www.dekust.be/nl/slapen/auberge-st-

pol 

 

Gatsby Hotel, Blankenberge 

De ligging van het Gatsby Hotel 

Blankenberge is ideaal: op amper 100 

meter van het strand en in het bruisende 

centrum van de energieke badplaats. Het 

interieur van het Gatsby Hotel refereert 

naar de swingende jaren ‘20. Na een 

verkwikkende nachtrust volgt het luxe 

ontbijtbuffet met het vers 

broodassortiment, fruit, yoghurt, 

ontbijtgranen... Gasten parkeren gratis 

op de privé parking. 

Meer info: 

www.dekust.be/nl/slapen/gatsby-hotel 

 

 

 

 

 

 

B&B Het Zilte Zand, Middelkerke 

Authentieke koppelvilla, daterend uit de 

jaren ‘20, met vijf ruime en luxueuze 

gastenkamers met aansluitende 

badkamer. In een zonnige orangerie en 

aansluitend op een groot terras doe je 

jezelf tegoed aan het uitgebreide ontbijt. 

Je verblijft zeer residentieel gelegen in 

een rustige buurt en toch op slechts 300 

meter van het strand. Het prachtige zicht 

over de uitgestrekte polders achteraan 

het gebouw is een enorme troef en bijna 

uniek aan de Kust. Hier geniet je van de 

rust en de ontspanning vanaf het 

moment dat je de woning betreedt. De 

slogan "romantisch logeren aan zee" 

spreekt voor zich. 

Meer info: www.dekust.be/nl/slapen/bb-

het-zilte-zand 

  



 

Duinbossen 

De Duinbossen van De Haan is een 

groene parel aan de kust. Het gebied is 

wel 152 hectare groot. Je vindt er zowel 

open duinlandschap met de typische 

fauna en flora van de kust, als 

uitgestrekte beboste duinen. Het 

avonturenparcours inclusief heuse 

glijbaan ‘de slierberg’ zorgt voor vertier 

en plezier voor de kleintjes! 

Meer info: 

www.dekust.be/nl/doen/duinbossen 

 

 

 

 

 

 

Spinoladijk en Spuikom 

Een wandeling rond de Spuikom is een 

aanrader. Hier zijn altijd wel windsurfers 

actief. Combineer een wandeling met 

een bezoek aan de Oesterbank waar je 

de heerlijke oesters kan degusteren. Via 

de Spinoladijk ben je zo in Oostende 

waar de overzetboot Roger Raveel je 

gratis naar het centrum van de stad 

brengt. 

Meer info: 

www.dekust.be/nl/doen/wandelen-

oostende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandelen in en rond Duinpanne 

In en rond het Provinciaal 

Bezoekerscentrum Duinpanne ontdek je 

de pracht van de regio en de natuurlijke 

omgeving. Laat je buiten én binnen 

verrassen door het unieke duin-, kust- en 

zeeleven. De vaste tentoonstelling is 

gratis en vrij toegankelijk. In de groene 

winkel koop je fiets- en wandelkaarten, 

zoekkaarten, publicaties en loepjes. 

Kinderen leven zich uit met verschillende 

zoektochten. In de bar geniet je van 

streekbieren, fairtrade drankjes en 

hoeve-ijsjes.  

Meer info: 

www.dekust.be/nl/doen/domein-

duinpanne-0 

 

 

  

http://www.dekust.be/nl/doen/duinbossen
http://www.dekust.be/nl/doen/wandelen-oostende
http://www.dekust.be/nl/doen/wandelen-oostende


 

 

Westkustfietsroute 

De Westkustfietsroute laat je 

kennismaken met de grote 

verscheidenheid die de Westkust te 

bieden heeft. Je fiets langs de zee in De 

Panne, doorheen duin- en 

natuurgebieden in Koksijde, langsheen 

de IJzermonding met de jachthaven van 

Nieuwpoort en via het Kanaal 

Nieuwpoort-Duinkerke richting de 

historische Stad Veurne. Onderweg 

ontdek je via de bezoekerscentra, musea 

en uitkijktorens wat de Westkust zo uniek 

maakt. 

Meer info: 

www.dekust.be/westkustfietsroute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsen in de polders 

Niets beters dan zoeven door het groene 

met de frisse zeebries op je snoet. De 

polders bieden een prachtig decor voor 

menig fietsroutes. Bovendien zijn ze 

dankzij hun vlakke landschap geschikt 

voor zowel beginnende als gevorderde 

fietsers. De uitgestrekte fietspaden 

bieden een ideale en veilige omgeving 

om met de fiets te toeren. Een prachtige 

uitgestippelde route door de polders is 

de Schoorbakkefietsroute die je vanuit 

Middelkerke tot in Diksmuide voert.  

Meer info: 

www.dekust.be/nl/doen/schoorbakkefie

tsroute 

 

 

  



 

  

Seafront Maritiem Themapark 

Ontdek de geheimen van de zee. De 

vismijnactiviteiten van weleer zijn 

verdwenen, maar de typische sfeer is 

gebleven. Waar ooit de vis werd gelost en 

gesorteerd is nu Seafront gevestigd. 

Verdwaal in de drie themahallen van de 

voormalige vismijn én proef de rijke 

visserijgeschiedenis. Beleef het 

kusttoerisme van vroeger en nu. Volg de 

vis van in de zee tot op je bord of sla je 

slag op onze visveiling.  

Tijdelijk bezoek je er ook de expo 

‘Operatie Noordzee 1944-45’. Hierin kom 

je alles te weten over de slag om de 

Schelde, een indrukwekkend gevecht dat 

een cruciale rol speelde tijdens de 

Tweede Wereldoorlog.  

Meer info: 

www.dekust.be/nl/arrangementen/bezo

ek-seafront 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdijmuseum Ten Duinen 

In de middeleeuwen overheerste het 

silhouet van de Duinenabdij het 

Koksijdse landschap. Een bezoek aan het 

Abdijmuseum doet je in alle rust 

wandelen langsheen haar oude 

muuropstanden, omgeven door 

prachtige natuur. Verwonder je over 

unieke collectiestukken die archeologen 

ter plaatse vonden, over de 

abdijgeschiedenis en de belangrijke rol 

van de Duinheren in de streek. 

Meer info: 

www.dekust.be/nl/doen/abdijmuseum-

ten-duinen 

 

Turkeyenhof  

In deze historische hoeve uit 1737 

worden oude ambachten 

tentoongesteld, een prachtige collectie 

Noordzeeschelpen tot zelfs fossielen en 

mammoetresten.  

Meer info: 

www.dekust.be/nl/doen/heemkundig-

museum-turkeyenhof 

http://www.dekust.be/nl/arrangementen/bezoek-seafront
http://www.dekust.be/nl/arrangementen/bezoek-seafront


 

 

Ensorhuis, Oostende 

Wie James Ensor zegt, denkt meteen aan 

Oostende. Deze Koningin der Badsteden 

was tot aan Ensor z’n dood zijn 

thuishaven, werkplek en bron van 

inspiratie. In een gloednieuw 

belevingscentrum maak je nog dichter 

kennis met zijn werk en zijn leven. Je 

wandelt er tussen zijn kunstwerken, zijn 

bekende maskers en foto’s en ontdekt 

zijn authentieke werk- en woonplaats. Tal 

van interactieve opdrachten en een 

audiogids maken van je bezoek een ware 

beleving. Soms lijkt het zelfs alsof je oog 

in oog staat met deze internationaal 

befaamde meester.  

Wie maar niet genoeg krijgt van Ensor 

kan ook terecht in Mu.ZEE, waar nog 

meer van z’n werken tentoongesteld 

staan. Via de dienst toerisme kan je ook 

op pad door de stad, in het spoor van 

Ensor. 

Meer info: www.visit-oostende.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto’s ©Nick Decombel 



Expo MOØDe, Knokke-Heist 

In MOØDe presenteert de internationaal 

toonaangevende fotograaf en filmmaker 

Anton Corbijn beelden uit zijn rijke 

oeuvre waarin hij de cross-over opzoekt 

tussen fotografie en de modewereld, en 

daarmee de termen ‘mood’ en ‘mode’ in 

de meest ruime zin omarmt. Tussen de 

meer dan 200 werken spot je de 

portretten die Corbijn maakte van Kate 

Moss, Alexander McQueen of van Naomi 

Campbell, topstukken die inmiddels een 

iconische status verworven hebben. Als 

visual director achter Depeche Mode en 

door zijn decennialange samenwerking 

met onder meer U2 heeft hij een stempel 

gedrukt op hoe wij kijken naar een 

belangrijk stuk hedendaagse cultuur. Op 

een subtiele wijze ontdek je in deze 

beelden ook het belang van mode in de 

fotografie, ook wanneer deze niet het 

hoofdonderwerp van de shoot is. 

Meer info: www.knokke-heist.be/anton-

corbijn-moode 

  

Foto’s ©Anton Corbijn 

http://www.knokke-heist.be/anton-corbijn-moode
http://www.knokke-heist.be/anton-corbijn-moode


Wowie & Germain, Koksijde 

Ooit een drukbezochte tearoom, nu een 

hip en luxueus vakantiehuis voor families 

en vriendengroepen. Je bevindt jezelf op 

de dijk, op wandelafstand van de winkels. 

En dat in groot comfort, met alles wat je 

nodig hebt aan ontspanning, eten en 

drank. 

Kernwoorden voor dit vakantiehuis: luxe  

en comfort. Van de Lafuma-

strandstoelen en de Merakizeep, over de 

bedden van Auping tot de originele 

Arcadeconsole met vijfhonderd 

spelletjes: alle ingrediënten zijn aanwezig  

om je verblijf zo aangenaam en stijlvol 

mogelijk te maken. 

Naast de boeken en gezelschapsspelen is 

er volop speelgoed voor de kinderen. Een 

treinspoor, knikkerbaan, krijtborden, 

strandspeelgoed van Quut, en ga zo 

maar door. Even uitblazen? Plof dan neer 

in een strandstoel op het zuidgerichte 

terras en baad rijkelijk in het zonlicht. 

Handig: dit najaar kan je er dankzij de 

actie ‘Midweek aan zee’ terecht aan 

verminderd tarief. En of dat nog niet 

genoeg is, bieden de uitbaters op 

aanvraag ook lokale producten aan om 

heerlijk van te smullen.  

Meer info: https://wowie.be 

 

 


