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Haal je muts, handschoenen en sjaal uit
de kast en maak je klaar voor een
winterse uitstap richting Diksmuide. In
het centrum van de Boterstad geniet je
van een warme, gezellige sfeer terwijl je
net daarbuiten uren wandelt in de
uitgestrekte natuur van de Westhoek.

Lekker eten? Diksmuide gonst van de
lekkere adresjes. Heel wat chefs laten je
met hun takeaway ook thuis of op je
hotelkamer genieten van hun creaties. Zo
zijn er de moderne Franse keuken van
Bistro Père et Mère, het grillmenu van
Restaurant Lettenburg en de verfijnde
streekgerechten van ’t Notarishuys.
Nog meer in de buurt? Wie in de mood
is voor een flinke wandeling haalt z’n hart
op in De Blankaart. Dit waterrijke
natuurgebied vind je tussen Oostvleteren
en Diksmuide, in het hart van de
IJzervallei. Op een oppervlakte van meer
dan honderd hectare struin je tussen
moerassen en weilanden. Je stippelt er
zelf je tocht uit of rijgt de highlights
aaneen langs de Blankaartwandelroute.

Wandelen in winterlicht
Vanaf 4 december betovert Winterlicht
het centrum van Diksmuide. Tijdens een
sfeervol verlicht parcours van 2 kilometer
struin je door de binnenstad en snuif je
de kerstsfeer op. Onderweg ontdek je
enkele raadsels. Los je die goed op, dan
kraak je de wintercode en krijg je
misschien wel een leuke verrassing
toegestuurd.
De kleinste bezoekers leven zich
helemaal uit dankzij de winterbingo.
Vergeet ook geen foto te nemen aan de
levensgrote ‘Diksmuide’-letters op de
Grote Markt. Post je selfie op sociale
media met de hashtag #diksmuide en
maak kans op een mooie prijs.

Tip: neem zeker je verrekijker mee want
heel wat vogels brengen hier de winter
door. Ook de kids gaan graag mee op pad
dankzij
de
buggyvriendelijke
wandelpaden.

Tussen de bergen en de zee, tussen taalen landsgrenzen, dat is waar je de
Westhoek vindt. Deze heuvelachtige
streek is een streling voor het oog en
herbergt heel wat lokale, authentieke
verhalen. Deze troeven ontdekken? Dat
kan het hele jaar door, vier seizoenen
lang. Deze winter trek je jouw
stapschoenen aan en maak je kennis met
de couleur locale van deze prachtige
streek.

Koekelarebergwandelroute
Op een steenworp van de polders geeft
Koekelare zijn gezellige straatjes aan je
prijs. Tijdens een unieke wandeltocht van
6,5 kilometer passeren verschillende
bezienswaardigheden, kleine
natuurgebieden en groene parken de revue.

Beverdijkwandelroute, Lo-Reninge
Het waterrijke landschap van de
IJzerbroeken is een mooie startplaats
voor een ontdekkingstocht door de
Westhoek. De Lovaart brengt je naar het
sluizencomplex van Fintele, waarna je
verder stapt langs de IJzer. Via de Dijk van
Veurne-Ambacht en de uitgestrekte
graslanden van de Kievitshoek wandel je
naar de Grote Beverdijkvaart.

Natuuroase Eversambos,
Alveringem
Na een wandeling langs de Natuuroase
van Eversambos voel je jezelf helemaal
zen. Tijdens deze tocht van 2 kilometer
leiden kleine paadjes je naar verscholen
plekken in het bos. Enkele houten
banken schotelen je relaxerende zit- en
ligoefeningen voor terwijl je leert om je
met al je zintuigen te focussen op de
natuur om je heen.
Nog meer uitgewerkte wandellussen
vind je hier. Verken zeker ook de
wandelnetwerken van de Westhoek.

Ben je op zoek naar enkele gezellige
eindejaarsactiviteiten die je veilig met je
bubbel kan beleven? Dan ontvangt
Veurne je met open armen. Dankzij een
originele activiteitenkalender geniet je er
van een warme sfeer en beleef je alsnog
een fantastisch eindejaar.

Toeren & Loeren
Tussen 11 en 13 december wandel je
door het centrum van de stad en
bewonder je prachtige lichtcreaties
achter etalages en ramen, aan gevels en
torens en aan bomen en struiken. Deze
installaties werden ontworpen door
kunstenaars, verenigingen en scholen. Ze
schieten telkens in actie om 14 uur, al ziet
het er na zonsondergang nog wat
magischer uit. Een gratis Toeren &
Loeren stadsplan is beschikbaar bij de
dienst voor toerisme en op de website.

Veurns kerstverhaal
Een plezante kerstwandeling met de kids,
die maak je vanaf 11 december in
Veurne. Tot eind januari staan er 14
panelen verspreid in de stad. Over een
afstand van 2 kilometer onthullen die
stuk voor stuk het verhaal van ‘De
Kerstslaper’. Groot en klein smullen van
deze unieke, Veurnse vertelling van Onno
van Gelder Jr. De illustraties van Roland
De Winter maken het verhaal compleet.
Een routeplan is gratis verkrijgbaar bij
Visit Veurne.

Het Bos van Willem
Dit jaar werd Willem Vermandere,
ereburger van Veurne, 80 jaar oud en dat
wordt gevierd. Van 11 december tot en
met 3 januari wordt het Stadspark
omgetoverd tot het Bos van Willem. Na
zonsondergang doemen honderden
prachtige lichtjes op die urenlang dansen
op muziek.

Kerstbos
Dit jaar geen ijspiste en chalets op de
Grote Markt maar een heus kerstbos.
Tussen 11 december en 3 januari struin
je er tussen een meute versierde
kerstbomen en waan je jezelf eventjes in
het hoge noorden. Je steentje bijdragen
aan het kerstbos? Haal dan een kerstbal
af bij Visit Veurne, versier die met een
tekening of een boodschap en hang hem
op in één van de bomen.

Af en toe gebeurt het wel eens: je doet
een pakje cadeau, kijkt benieuwd toe hoe
het papier eraf wordt gescheurd en krijgt
er een lauwe reactie voor terug. Scoren
met je kerstcadeau hoeft gelukkig niet
moeilijk te zijn. Met deze tips tover je een
origineel streekcadeau onder de boom.
Een klein stukje Westhoek verborgen
onder een velletje cadeaupapier.

Op verhaal komen in de Westhoek
Deze alternatieve reisgids van Miguel
Bouttry
bundelt
authentieke
Westhoekverhalen en brengt je als lezer
naar een heleboel onbekende plekken.
Auteur Miguel putte hiervoor uit z’n eigen
ervaring, hij was 15 jaar aan de slag als
professionele gids en pikte deze verhalen
op bij de mensen uit de streek: van
legendes tot waargebeurde feiten,
verrassende anekdotes en leuke weetjes.
Bij elk stukje tekst hoort een wandellus
waarmee je de streek nog beter leert
kennen.

Een zak vol goesting
Een krat hoppige biertjes, een fles frisse
witte wijn, een zakje ambachtelijke
fruitsnoepjes, een potje bioconfituur, een
portie potjesvlees,… de Westhoek
herbergt een hele collectie aan
streekproducten. Die geef je makkelijk
cadeau dankzij ‘de zak vol goesting’ uit de
webshop van l’Heritage.

Workshop pottenbakken
Kom je graag origineel uit de hoek met
jouw kerstcadeau? Geef dan eens een
workshop pottenbakken cadeau. Bij de
Westhoekse pottenbakkers leer je van A
tot Z je eigen kommetje, bord of tas
maken. Nadien neem je jouw creatie mee
naar huis, van een uniek aandenken
gesproken. Wie de microbe helemaal te
pakken heeft, kan ook kiezen voor een
uitgebreide lessenreeks.

West-Vlaamse fiets- of wandelbox
Wie het graag wat sportiever aanpakt,
legt
een
West-Vlaams
fietsof
wandelpakket onder de kerstboom.
Vanaf 1 december zijn deze beschikbaar
in de webshop (€30). Het fietspakket
verzamelt
de
vier
West-Vlaamse
fietsnetwerken in een handige doos. De
drie
wandelpakketten
laten
je
kennismaken met het zuiden, het
noorden of de volledige provincie. Zo
brengt het algemene wandelpakket je
onder andere naar Heuvelland. Het
wandelpakket zuid verkent de Ieperboog,
het Hoppeland en de Leiestreek.
Nog meer streekgeschenken vind je hier.

www.brugseommeland.be

Landschapspark Bulskampveld is de
groene long van West-Vlaanderen.
Prachtige fiets- en wandelpaden leiden je
door het bos en brengen je langs
Oostkamp,
Beernem,
Ruiselede,
Wingene en Aalter. Met een oppervlakte
van maar liefst 90 km² is het
landschapspark de ideale bestemming
voor een winters dagje in het groen.

Stappen langs het wandelnetwerk
Op stap door het landschapspark? Maak
dan
gebruik
van
het
handige
wandelnetwerk. Via de knooppunten
stippel je zelf je route uit en bepaal je
waar en hoe lang je wandelt.
Nieuw: het wandelnetwerk breidt deze
winter uit van 150 naar 225 kilometer. In
Oostkamp maken het centrum van
Waardamme en de prachtige bossen van
Nieuwenhove en Kampveld voortaan
deel uit van het knooppuntennetwerk. In
Aalter komt er een uitbreiding met onder
andere domein Menas in Sint-MariaAalter. Verschillende lusvormige routes
liggen nu volledig op de knooppunten en
staan als suggestieroute op de
wandelnetwerkkaart.

Expeditie Bulskampveld
Het landschapspark entertaint groot en
klein. Verspreid over het hele park, liggen
verschillende
expedities.
Deze
avontuurlijke wandellusjes zijn zo’n 2 tot
3 kilometer lang en dompelen je telkens
onder in een ander thema. Duurzame
speelnatuur en uitdagende opdrachten
testen je evenwicht, brengen je in contact
met de dieren in het bos, loodsen je over
grachten en poelen… en doen je tenslotte
helemaal ontspannen.
Naast de expedities in Kruiskerke,
Wingene, Sint-Maria-Aalter en het
provinciedomein opent in december een
vijfde
en
laatste
lus.
Expeditie
Nieuwenhovebos in Oostkamp brengt je
terug naar de bronstijd. Vanaf december
leer je er jagen, koken, bidden en
overleven zoals mensen dat hier
duizenden jaren geleden deden.

The Bridges, Brugge
Brugge verkennen op een originele
manier, dat kan dankzij de werken van
‘The Bridges’. Dit streetartfestival liet z’n
sporen na in de historische binnenstad
en geeft een eigentijds kleurtje aan
talrijke
gevels.
Een
handige
overzichtskaart geeft weer waar je de
gevelschilderijen spot en leidt je zo dwars
door Brugge.

Kaleidoscope, Torhout
The Crystal Ship in Oostende ken je
hoogstwaarschijnlijk al. Maar wist je dat
dezelfde curator, Björn Van Poucke, ook
aan de slag ging met de gevels van
Torhout?
Drie
gerenommeerde
kunstenaars
maakten
prachtige
muurschilderingen in het centrum van de
stad en stelden zo een kleurrijke
tentoonstelling samen in open lucht.

Stadskaart 25/25 hedendaagse
kunst en architectuur in Brugge
Driejaarlijks brengt Triënnale Brugge
hedendaagse kunst en architectuur naar
de binnenstad van Brugge. Heel wat van
die tijdelijke werken kregen intussen een
permanente plek en maken deel uit van
het stadspatrimonium. Het stadsplan
25/25 bundelt deze werken en nodigt je
uit om op ontdekkingstocht te gaan door
de werelderfgoedstad, haar wijken en
deelgemeenten.
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Vriezeganzen spotten

Wintergloed, Brugge
Een wonderlijke winterbeleving: dat is
waar Wintergloed om draait. Deze
tweede editie belooft een oogstrelende
ervaring te worden. Verbinding is hét
themawoord van deze editie, iets waar
we in deze moeilijke tijden met zijn allen
nood aan hebben. Wintergloed zorgt
ervoor dat we ons, op veilige afstand,
verbonden voelen met elkaar maar ook
met de stad en haar rijke geschiedenis.
Tien lichtinstallaties dompelen je onder
in een warme gloed en strekken zich uit
over de hele stad. Het Lichtparcours is
vanaf 27 november tot en met 10 januari
dagelijks te zien, behalve op 4 en 5
december.

Al eeuwen lang zoeken de vriezeganzen
elk jaar de poldergraslanden rond
Damme en de polders op. Maak kennis
met de kleine rietgans, de kolgans en de
grauwe gans, die in hun V-formaties de
lucht sieren en de stilte doorbreken met
hun gehak. Combineer je speurtocht met
de
Damse
Vaartwandelroute,
de
Zwinwandelroute,
de
Meetkerkse
Moerenwandelroute of de Uitkerkse
Polderwandelroute. Grote kans dat je
onderweg
overvliegende
ganzen
tegenkomt.
Nog meer wandeltips vind je hier. Je
wandeltocht afsluiten met iets lekkers,
doe je met wat takeaway.

Speuren door het Ommeland
Ontdek deze winter de leukste
zoektochten van het Brugse Ommeland.
Van
QR-code
zoektochten
over
spookjesspeurtochten tot de klassieke
fotozoektocht. Een leuke manier om de
regio te verkennen. Plezier verzekerd
voor jong en oud.

Nog meer winterevents
Wist je dat ook Stad Damme uitpakt met
winterse
avondwandelingen
en
sfeervolle verlichting? Een overzicht van
alle winterse events in het Brugse
Ommeland vind je op de website.

Wandelen in de winter? Jawel! Het is niet
alleen super goed voor je weerstand, je
geniet ondertussen ook van de mooiste
winterse taferelen en landschappen.
Redenen genoeg dus om je goed in te
duffelen en er op uit te trekken. Zin in een
lekkere wafel, een warme choco, of een
hot dog? We zetten er telkens een leuk
takeaway adresje bij.

Meetkerkse Moerenwandelroute
De route start in het pittoreske
polderdorp Meetkerke en gaat op
verkenning in het gelijknamige gebied.
Een prachtig stukje natuur gelegen langs
het kanaal van Brugge naar Oostende.
Sommige delen liggen onder de
zeespiegel en bezitten een specifieke
fauna en flora. Voor wie 15 kilometer net
iets te veel is, kan je de route inkorten tot
6,7 kilometer.
Honger of dorst? Aan de start van de
route ligt Het Mortierken, een gezellige
landelijke dorpsbistro. Naast de lekkere
takeaway die ze organiseren, kan je er af
en toe terecht voor een verse warme
wafel, een zakje friet of een drankje. Hou
dus zeker hun sociale media in de gaten.

Damse Vaartwandelroute
Tijdens de winter ondergaat Damme een
hele transformatie, maar daarom is deze
charmante stad niet minder betoverend,
integendeel. De Damse Vaartwandelroute laat je kennismaken met het
weidse polderlandschap tussen Damme
en Oostkerke. Bomenrijen, oude dijken
en kaarsrechte kanalen zoals de Damse
Vaart brengen je van het historische
centrum van Damme naar het pittoreske
Oostkerke en terug.
Honger of dorst? Vlakbij de start vind je
Tijl en Nele, een leuke broodjeszaak waar
je heerlijke streekproducten op de kop
tikt. Halverwege je route kom je ook
voorbij hotel 't Oud Gemeentehuis in
Oostkerke. Bij mooi wandelweer kan je er
terecht voor heerlijke warme chocomelk
en takeaway pannenkoeken.

Parochieveldwandelroute

Kampveldwandelroute
Een prachtige wandeltocht in de bosrijke
omgeving van Oosktamp. De route start
op domein Kampveld, ten noordoosten
van Waardamme. Je wandelt als het ware
op één groot domein van bijna 238
hectare. Een derde daarvan is bos.
Opgepast, als het een tijdje geregend
heeft, kan het hier soms drassig zijn.
Vergeet dus zeker je laarzen niet.
Honger of dorst? Niet ver van de start
vind je de Cowboy Up foodshop, een
supertoffe pop-up shop in het restaurant
Cowboy Up. Je proeft er lekkere
Mexicaanse specialiteiten en leuke
dessertjes die je zo kan meenemen. Tip:
je scoort er ook leuke cadeautjes. Ideetje
voor onder de kerstboom?

Heihoekwandelroute
Het glooiende landschap in de omgeving
van Lichtervelde en Gits verken je langs
de Heihoekwandelroute. Typerend voor
deze route is het gevarieerde, licht
heuvelachtig landschap van akkers en
weiden, veldwegen en kruidenrijke
bermen. De absolute landelijke rust zal je
treffen.
Honger of dorst? Vlakbij de start vind je
Zuivelhoeve De Bossneppe. Tijdens de
winter zijn ze open op dinsdag, vrijdag en
zaterdag.
Naast
een
uitgebreid
kaasassortiment kan je er ook terecht
voor lekkere chocomousse, rijstpudding,
yoghurt,...

Deze wandelroute gaat op verkenning in
de bosrijke omgeving van Ruiselede en
trekt zowel door West- als OostVlaanderen.
Vanuit
deelgemeente
Doomkerke
wandel
je
richting
natuurreservaat De Vorte Bossen, het
Parochieveld en het oude SintPietersveld. Wist je trouwens dat dit
bosrijke gebied deel uit maakt van het
Landschapspark Bulskampveld?
Honger of dorst? Bij Vershoek-De Radio
kan je de gekende kwaliteit van hun
brasserie terugvinden in lekkere, verse
bereidingen en schotels. Je kunt er ook
terecht voor verse pistolets, een
croissant of belegde broodjes.

Meer winterse wandelingen
Wie nog meer inspiratie zoekt voor een
winterse wandeling in het Brugse
Ommeland kan terecht op de website.
Naast handige afhaaladresjes vind je er
ook leuke logeertips.

www.dekust.be

Het zand dat je voelt tussen je tenen, de
zilte lucht die je inademt langs je neus, de
ruisende golven die je hoort in je oren,…
de Kust beleef je met al je zintuigen. Je
voelt je één met de natuur en komt
helemaal tot rust. Dankzij deze tips
beleef je deze winter nog meer heerlijke
zen-momenten aan zee.

Op stap met een podcast

Plekjes om uit te waaien

Je doet het misschien al vaker, een stukje
wandelen
met
een
entertainend
audioverhaal in je oren. Dankzij coach
Brenda stap je het strand af terwijl ze je
in haar podcast ‘Kwist’ toespreekt. Ze
leidt je naar tal van mooie, rustige
plekken en laat je helemaal tot jezelf
komen.
Verschillende
oefeningen
brengen je terug naar het hier en nu en
laden je batterijen helemaal op.

Zelfs in de winter loont het de moeite om
even je broekspijpen op te rollen en met
je voeten door het zeewater te slenteren.
En waar kan dat beter dan op het strand
van Bredene? Hier kijk je niet aan tegen
een dijk met appartementsgebouwen,
maar tuur je naar een prachtige
duinengordel
boordevol
wuivend
helmgras aan de ene kant en naar de
ongerepte zee aan de andere.

Een eerste, korte podcast is gratis
beschikbaar op de website van Brenda.
Ga je liever voor een uitgebreide tocht?
Dan kan je de podcast over Oostende
online aankopen. Met je virtuele coach
leg je 3 kilometer af. Je kiest zelf hoe lang
je er over doet: twee uur of een hele dag?

De Kust telt tal van magische plekjes
waar je heerlijk komt uitwaaien. Wat
dacht je bijvoorbeeld van de Sahara in De
Panne,
van
Natuurreservaat
De
IJzermonding in Nieuwpoort of van De
Fonteintjes in Zeebrugge? Je vindt alle
uitwaaiplekjes op de website.

Een leven zonder smartphone? Lijkt dat
je compleet ondenkbaar? Rep je deze
winter dan naar Knokke-Heist en ontdek
deze mondaine badplaats langs drie
interactieve wandel- en fietsroutes.

Instafamous!
De Instagramroute van Knokke-Heist
steekt in een winterjasje. Tijdens een
route van wel 8 kilometer passeer je
langs tal van hippe gebouwen,
opvallende
kunstwerken
en
weggestoken straatjes. Haal je camera
alvast boven en deel je foto’s op je feed
of in je verhaal. De route kan je gratis
downloaden via de website. Dankzij de
handige fototips wakker je de influencer
in jezelf nog meer aan.

Challenge accepted
Trek je er liever op uit met de fiets? Waag
je dan aan de interactieve TikTokroute.
Deze fietstocht van 17,5 kilometer brengt
je langs de meest speelse en originele
plekken in Knokke-Heist waar je
knotsgekke filmpjes kan maken voor
jouw TikTokaccount. Nood aan een extra
uitdaging? Tal van bekende TikTokkers
schotelen jou een challenge voor. Breng
de opdracht tot een goed einde, deel het
resultaat op je feed en verzamel zo nog
meer volgers.

#coastpreneur
Van de oudste golfclub van het land tot
de meest gesofisticeerde cocktailbar aan
zee: Knokke-Heist telt heel wat
topondernemers. Met de LinkedInfietsroute ga je 20 kilometer op pad en
kom je meer te weten over de gezichten
achter de vele iconische bedrijven die
deze badplaats rijk is. Je wandelt binnen
in de galerij van de internationaal
gerenommeerde kunsthandelaar Guy
Pieters, je bewondert Hotel La Réserve
waar Edith Piaf ooit sliep en je vergaapt je
aan de vitrines van Hermès, Rolex en
Louis Vuitton in de Kustlaan.

De volledige kustlijn affietsen en
onderweg de meest iconische plekken
bewonderen? Dat kan voortaan dankzij
de nieuwe Kustroute. Over een afstand
van 93 kilometer fiets je van De Panne
naar Knokke-Heist of omgekeerd.
Mag het ook iets korter? De route ligt
integraal op het fietsnetwerk. Daardoor
stap je makkelijk in op een punt naar
keuze en kies je zelf hoe ver je trapt.

Erfgoed en cultuur
Aan de Kust kijk je vaak je ogen uit. Dat is
langs deze route niet anders. Je baant je
een weg langs de werken van Beaufort,
hedendaagse sculpturen met zicht op
zee. In de centra van de badsteden snuif
je dan weer de geschiedenis op. Zo
katapulteren de gevels in Blankenberge
je terug naar de Belle Epoque.

De Kustroute is in twee richtingen
bewegwijzerd. Op de webshop van
Westtoer is een handige overzichtskaart
beschikbaar voor € 3.

Puur natuur
Onderweg ontdek je de typische
‘Kustnatuur’. Je geniet niet alleen van
zicht op zee maar fietst ook door tal van
indrukwekkende
duinengordels.
Zo
aanschouw je in Koksijde-Oostduinkerke
de Hoge Blekker, met z’n 33 meter de
hoogste duin van onze Kust.

Maritieme sferen
Het stoere vissersleven is nooit veraf. In
Nieuwpoort fiets je langs de havengeul
en spot je de vissersbootjes aan de mijn.
Heel even bedwing je ook zelf de golven
van
de
Noordzee,
wanneer
de
overzetbootjes van Nieuwpoort en
Oostende je een eind op weg helpen.
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Verder trappen
De Kustroute maakt deel uit van een
toekomstige reeks van acht Vlaamse
icoonroutes. In de loop van volgend jaar
zal je vanop de Kustroute de overstap
kunnen maken naar de Frontroute, de
Vlaanderenroute
en
de
Kunststedenroute.
Omdat de Kustroute behoort tot het
Eurocyclo netwerk, steek je ook makkelijk
de grens over richting Nederland en
Frankrijk voor nog meer fietsplezier.

Cultuur en de Kust gaan perfect samen,
dat bewijst Oostende. Deze ‘Koningin der
Badsteden’ trakteert je op kunst en
muziek, allemaal in open lucht.

Ensor achterna
James Ensor was een Oostendenaar in
hart en nieren. De kunstenaar werkte en
woonde er tot aan z’n dood. Hij kende de
stad dan ook als geen ander en gidst je er
vandaag nog altijd rond. Via een
interactieve app neemt hij je mee op stap
en toont hij je zijn favoriete adresjes.
Onderweg vertelt hij je wat meer over
zichzelf, z’n vrienden en over de
geschiedenis van zijn geliefde thuisstad.

Midnight Love Tour
Oostende
trok
ook
heel
wat
internationale bekendheden aan. Zo was
het een tijdlang de verblijfplaats van de
Amerikaanse zanger Marvin Gaye. In
1981 arriveerde hij er per boot. Hij had
een absoluut dieptepunt bereikt en
kampte met een cocaïneverslaving. Van
hieruit werkte hij aan z’n comeback en
schreef hij z’n monsterhit ‘Sexual
Healing’. Dankzij de ‘Midnight Love Tour’
ga je op stap door het Oostende van
Marvin Gaye. Onder andere Arno, Jan
Hautekiet en Jamie Lidell tonen je de weg.

Streetart voor kinderen
Talloze gevels in Oostende dragen met
trots een hip kunstwerk van ‘The Cyrstal
Ship’. Dit streetartparcours toont je de
ruige, inspirerende en creatieve kant van
de stad. Met ‘The Crystal Ship Kids Guide’
tover je deze culturele ontdekkingstocht
om in het perfecte gezinsuitje.

Hedendaagse kunst
Wie verzot is op hedendaagse kunst, spot
in Oostende verschillende werken van
Beaufort,
de
Triënnale
voor
hedendaagse kunst aan zee. ‘Rock
Strangers’ van Arne Quinze is misschien
wel het bekendste werk maar ook
‘Monument For A Wullok’ van Stief
DeSmet, ‘Metatron’ van Louis De Cordier
en ‘Sorry’ van Guillaume Bijl zijn een
ommetje waard. Bij de dienst voor
toerisme is een gratis pocket beschikbaar
met een overzicht van alle werken.
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Zorgeloos naar zee, dat kan ook
coronaproof met je eigen bubbel.
Verschillende hotels en B&B’s bieden
veilige arrangementen aan met eten op
de kamer. Een overzicht van deze logies
vind je op de website van de Kust.

Wat met je mondmasker?

Ook nu eten op restaurant eventjes niet
mogelijk is, kan je nog altijd genieten van
die heerlijke kustgastronomie op je bord.
Verrukkelijke verse vis, gevangen in de
Noordzee, met smaak bereid door een
lokale chef. Verschillende restaurants
bieden afhaalformules aan. Je vindt ze
allemaal op de website van Het Lekkere
Westen.

Ook nu is het op veel openbare plaatsen
nog verplicht om een mondmasker te
dragen en om de afstandsregels goed te
respecteren. Raak je soms even het
overzicht kwijt? Geen nood, we
bundelden alle maatregelen op onze
website. Daar vind je per kustgemeente
een handige, actuele samenvatting.
Op www.dekust.be vind je trouwens nog
heel wat andere tips waarmee je jouw
verblijf of uitstap aan zee uitstippelt.

www.toerisme-leiestreek.be

Dat de Leiestreek de creatieve regio is bij
uitstek, hebben we al bewezen. Maar wist
je dat je er ook heerlijk kunt wandelen in
het groen? De Leiestreek telt enkele
mooie bossen en die vormen het ideale
decor voor een zalig winterse wandeling.

Het Mortagnebos, Sint-Denijs
Het Mortagnebos staat voor 13 hectare
wandelplezier. Dit stuk natuur is
makkelijk bereikbaar dankzij de parking
aan de ingang van het bos. De Mortagne
wandelroute leidt je langs de mooiste
plekjes. Je verkent het bos ook met de
fiets, de mountainbike of te paard.
Nog meer wandelen? Dankzij de
knooppunten van het wandelnetwerk
‘Land van Mortagne’ stippel je makkelijk
je eigen route uit in het bos en
daarbuiten. Dit netwerk telt maar liefst
150 kilometer aan wandelpaden die je
dwars door een glooiend landschap van
dorpskern naar dorpskern voeren.
Natuurgebieden,
jaagpaden
en
kerkwegels wisselen elkaar af terwijl je
imposante
vierkanthoeves
en
eeuwenoude kapelletjes bewondert.

Het Preshoekbos, Marke
Tussen Lauwe en Marke ontdek je het
jonge Preshoekbos. Dit prachtige
wandelgebied sluit naadloos aan op de
zuidelijke flank van de Leievallei tussen
Menen en Kortrijk. Deze groene oase is
maar liefst 130 hectare groot en straalt
rust en ontspanning uit. Verschillende
speel- en hondenzones zorgen ervoor
dat het hele gezin van deze uitstap
geniet.

Plezier voor groot en klein
Verken je de Leiestreek met kinderen
tussen 7 en 12 jaar? Waag je dan zeker
aan de gezinszoektochten van Blob. Deze
avontuurlijke held en z’n vriendjes
nemen je onder andere mee door
Provinciedomein Bergelen in Gullegem,
Domein De Groene Long in Kuurne, Het
Preshoekbos in Marke en het SintArnolduspark in Anzegem. Onderweg
ontmoet je de dieren en de planten die er
leven en beleef je tonnen plezier met het
hele gezin. Je ontdekt de negen tochten
op de website of bij de diensten voor
toerisme.

Waar logeren? Zalig coronaproof
overnachten doe je in B&B Le Nord in
centrum Roeselare. Dit statige herenhuis
biedt
drie
luxueuze,
warme
gastenkamers met oog voor detail.
Fijnproevers
combineren
hun
overnachting met een gastronomische
maaltijd uit de bistrokeuken.
De strafste streetart van Vlaanderen? Die
vind je in Roeselare, althans volgens de
luisteraars van Radio 1 die vorig jaar ‘de
Slapende Vrouw’ van David Walker
bekroonden met deze titel.
Wil je dat graag met je eigen ogen zien?
Rep je dan naar de dienst voor toerisme
voor de gratis plattegrond. Een
suggestielus van zo’n 7 kilometer brengt
je langs de knapste muurschilderingen
van Roeselare. Van metershoge murals
tot kleinere, creatieve tekeningen:
dankzij het overzichtelijke stadsplan mis
je geen enkel hoogtepunt.
Aan
de
hand
van
een
hippe
fotozoektocht beleven ook de kinderen
plezier aan deze culturele uitstap.
Je verwondering online delen? Share je
foto’s op sociale media onder de hashtag
#VANRSL en raak nog meer in de ban van
kunstzinnig Roeselare. Of zoals Humo
het ooit stelde: “Feit is dat u niet

noodzakelijk
een
vlucht
richting
Valparaiso, Lodz of Lissabon hoeft te
boeken om gelijkaardige prachtfoto’s te
schieten: een treinretourtje Roeselare
volstaat.”
Meer info vind je hier.

Lekker eten? Julien staat voor vers en
huisgemaakt. Van een gezond ontbijt
met granola tot heerlijke vegan
lunchgerechten met artisanale limonade.
Helemaal coronaproof zijn de ontbijt- en
brunchboxen, tapas, lunchgerechten en
desserts die je op bestelling kan afhalen
of aan huis kan laten leveren.

‘Winter in Wallemote-Wolvenhof’, het lijkt
wel de titel van een sprookje. Zo voelt het
ook aan voor wie deze omgeving verkent.
Het
fenomenale
gelijknamige
provinciedomein strekt zich uit rond de
twee
indrukwekkende
kastelen
Wallemote en Wolvenhof. Deze groene
long
van
Izegem
omvat
twee
kasteelparken en heeft een oppervlakte
van wel 25 hectare. Een amfitheater, een
hangbrug, een kabelbaan en een
avonturenpad
zorgen
voor
een
afwisselende wandeling. Ook kleine
bezoekers komen hier aan hun trekken
dankzij
het
speelterrein
in
het
sprookjesthema ‘Belle en het Beest’ en de
gezinszoektocht van Blob en het
vriendelijke spookje Wolf.
Waar
logeren?
Wie
in
een
sprookjesachtige omgeving wil logeren,
kan terecht in Kasteel Ter Wallen in hartje
Izegem. Op een prachtig domein van 5
hectare geniet je hier van rust en
ontspanning. Kom je met het hele gezin?
Geef je ogen dan de kost in de
hypermoderne familiekamer van B&B
Herenhuis. Die is uitgerust met een
glijbaan die de kids vanop de slaapzolder
tot aan het bed van hun ouders brengt.
Lekker eten? Een oerdegelijke, Vlaamse
keuken, dat is waar je voor tekent bij
Eetcafé The Mash. Je kan deze heerlijke
klassiekers aan huis of op hotel laten
leveren, vergezeld door een bijpassend,
hoppig streekbiertje.

Shoppen in de buurt? Dat een cadeau
perfect duurzaam kan zijn, bewijst
Saartje Allosserie in haar ontwerpbureau
en winkel Allossa. Hier shop je onder
andere rugzakjes van gerecycleerde PETflessen, make-up op basis van natuurlijke
grondstoffen,
functioneel
kinderspeelgoed en allerlei items van
andere ontwerpers met eenzelfde
duurzame gedachte. Je bestelt je
producten makkelijk online en haalt ze
daarna veilig af in de winkel.

Waar logeren? B&B OYO biedt gasten
graag een àndere thuis. De drie kamers
verbazen je met hun creatieve interieur
en doen je heerlijk wegdromen op een
zachte biomatras. OYO noemt zichzelf
trots een Boutique B&B en biedt ook eten
aan op de kamer.

Coronaproof op citytrip? Dat kan in
Kortrijk. Deze bruisende stad rond de
Leie gonst van de creativiteit en heeft
dankzij een rijke geschiedenis ook heel
wat verhalen te vertellen. Heel wat hippe
restaurants en eigentijdse hotels zorgen
met een coronaproof aanbod voor een
comfortabel verblijf zodat jij je helemaal
geen zorgen hoeft te maken.
Wat te doen? Kortrijk zit boordevol
fotogenieke plekken. Ga jij graag op pad
met je camera in de hand? Volg dan de
Instagramroute en richt je lens onderweg
op de mooiste, meest kleurrijke en
origineelste trekpleisters van Kortrijk. De
route is gratis downloadbaar en geeft je
ook tips waarmee je jouw foto’s extra
bijzonder maakt.
Ga je liever op pad met de fiets? Dan is de
Goedendagfietsroute de ideale manier
om Kortrijk en omstreken te ontdekken.
Over een afstand van 45 kilometer trap je
onder andere door Kuurne, en
Provinciedomein De Gavers en fiets je
langs de Leie en het Kanaal BossuitKortrijk.

Lekker eten? ViEr wakkert de fijnproever
in jezelf aan. Sebastien Ghyselen en An
Van Ammel creëren hier de fijnste
gerechten. Lekker, vers, evenwichtig en
exclusief zijn hun stokpaardjes. Of je nu
houdt van vis, vlees of vegetarisch,
iedereen komt aan z’n trekken dankzij de
takeawaydagschotels en de uitgebreide
weekendmenu’s.

Shoppen in de buurt? Op vakantie mag
een goed boek niet ontbreken. Je lectuur
thuis vergeten? Geen paniek want bij
Boekenhuis Theoria shop je het beste
leesvoer van het moment. Deze
onafhankelijke boekenwinkel blinkt uit in
sfeer en gezelligheid. Het uitstekende
literaire advies krijg je er gratis bij.

Een zachte wind, een deugddoende zon
en een fris temperatuurtje waar je
helemaal van opkikkert. Het zijn de
perfecte omstandigheden voor een
heerlijke rit op de fiets of een
deugddoende wandeling. Dankzij de vele
uitgestippelde routes ontdek je het
veelzijdige karakter van de Leiestreek.

Op wandelvakantie
De Waterhoekfietsroute, Bossuit
Over een afstand van bijna 52 kilometer
brengt de Waterhoekfietsroute je naar de
Bovenschelde, tussen Avelgem en
Anzegem. Het Pompgebouw van Bossuit
is de fotogenieke startplaats van je tocht.
Van hieruit voeren het Kanaal BossuitKortrijk en de oude spoorlijn KortrijkRonse je naar Avelgem en Tiegemberg.
Op de terugweg trap je langs Kerkhove,
Waarmaarde en het jaagpad naast de
Schelde. Leuk weetje: de Waterhoek
werd bekend dankzij het werk van auteur
Stijn Streuvels. Hier woonde onder
andere zijn personage Mira uit ‘De
Teleurgang van de Waterhoek’.

Drie
prachtige
wandelnetwerken
doorkruisen de Leiestreek en nodigen je
uit voor een zalige, meerdaagse
wandeltocht. Onderweg bots je op heel
wat
hippe,
familievriendelijke
logeeradresjes. Ideaal voor wie er een
weekend of een midweek van wil maken.
Vakantietip: Verken Avelgem, Anzegem
en Deerlijk met het wandelnetwerk Land
van Streuvels. Je struint er over idyllische
paadjes en glooiende heuvels, zoals Stijn
Streuvels die beschreef in z’n romans.
Logeren kan in B&B Sterrehof, in Tiegem.
Hier slaap je op een steenworp van de
rivieren Schelde en Leie. Al vind je de
natuur zelfs nog dichter bij je bed: de
B&B heeft een eigen bos van maar liefst
2 hectare.
Wil je lekkere snacks inslaan voor een
lange wandeling op het wandelnetwerk
Land van Streuvels? Dan kan je terecht bij
In D’Halve Maan voor een aperitiefbox,
menubox
of
dessertbox.
De
wereldkeuken op je bord of een heerlijke
Vlaamse klassieker: aan mogelijkheden
geen gebrek.

