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De Grote Goesting
De heerlijke titel ‘De Grote Goesting’ past
perfect voor de Westhoek.
Heel reeks
lekkernijen uit de streek worden in 2021 en
2022 voluit in de kijker geplaatst. Meer nog: ‘De
Grote Goesting’ is een ideale gelegenheid om
nu al weg te dromen van een korte vakantie in
de Westhoek. Je kan er niet alleen proeven maar
ook unieke momenten beleven. Start in mei
2021.
Inspiratie:
www.toerismewesthoek.be/grotegoesting

De eerste toppers:

o

9 mei – Kook & Eet met Dominique Persoone, Kortemark
Op moederdag kookt Dominique Persoone samen met jullie een hoofdgerecht en
dessert. De samentuin in Kortemark wordt omgetoverd tot een gezellig outdoor
restaurant. Op reservatie: Toerisme Kortemark – 051 56 61 08
Info: www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/kook-eet-met-dominique-persoone

o

16 mei - Lukkefeesten, Lo-Reninge
Voor de 2de maal vindt dit evenement plaats in en rond het Vateplein op de markt van
Lo. Straatanimatie, streekproductenmarkt, picknick, mogelijkheid tot bezoek aan het
bezoekerscentrum Jules Destrooper. Info: VVV Lauka – 058 28 91 66

o

24 mei – Zoetemarkt Kemmel (Heuvelland)
De beroemde Zoetemarkt krijgt een nieuwe dimensie als ‘culinaire wandeling’ van
ongeveer drie kilometer in het centrum van Kemmel.
Info: Toerisme Heuvelland – 057 45 04 55

o

24 mei – Boter- & Kaasfeesten, Diksmuide

o

30 mei - Koffiefestival Langemark-Poelkapelle
In het vijverpark van Langemark is Koffie en Co te gast,
de gezelligste koffiemarkt van de Westhoek. Handelaars
laten bezoekers ook proeven van zoetigheden. Nog
knap zijn de speciale koffieserviezen en apparaten.
Info: Toerisme Langemark-Poelkapelle – 057 49 09 41

o

Juni t.e.m. december - Zoete zondewandeling, Lo-Reninge
Stadswandeling ‘In de voetsporen van Jules Destrooper’ met een bezoek
aan bezoekerscentrum Jules Destrooper. Proeven van koekjes is een must.
Een extraatje: de combinatie met een biertje van seizoensbrouwerij
Vandewalle.
Op reservatie: Toerisme Lo-Reninge – 058 28 91 66

Toffe adressen (*)
(*) Van zodra het opnieuw kan en mag. Meer adressen op www.toerismewesthoek.be
o

Goeste, Poperinge
Bij Goeste beleef je ambacht en korte keten, met lokale producten uit de Westhoek en
Noord-Frankrijk. Bieren uit één van de beste bierregio's ter wereld. Topwijnen uit het
glooiende Heuvelland. Nieuw: binnenkort presenteert Goeste een ijs-en eethuis. In de
etalage van de Goeste-boetiek staan ruim 450 streekproducten.
Info: www.goestepoperinge.be

o

Tofdak, St.-Jacobskapelle (Diksmuide)
‘Tofdak’ was ooit het afdak van de school, is nu een sfeervolle karakterplek. Het
verhaal van de grote oorlog blijft aanwezig. Op de menukaart staan streeklekkernijen.
Niet te vergeten: de huisgemaakte picon en ijs. Open vanaf juni.
Info: https://tofdak.be

o

Bacon, Ieper
Op een boogscheut van de beroemde Menenpoort zorgt chef Virginie Gelaude voor
een mooie productkeuken. Het restaurant kreeg dit jaar een mooie vermelding in
GaultMillau (12/20). Meer info: www.restaurant-bacon.be

Van de bergen tot de zee
De uitkijkpunten van Horizon 2025
‘Horizon 2025’ is het netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen verspreid over WestVlaanderen. Tegen 2025 wil Westtoer 20 à 25 nieuwe uitkijkpunten creëren. Het project omvat
nieuwe torens en uitkijkpunten, soms in bestaande gebouwen. Op deze manier ontdekken
bezoekers de mooiste landschappen. De uitkijkpunten zijn gratis toegankelijk en meestal
gelegen langs het fietsnetwerk.
Nieuw 1: in de Westhoek zijn vier panoramafietsroutes uitgestippeld op het fietsnetwerken.
De routes verbinden een 15-tal uitkijkpunten.
Nieuw 2: twee nieuwe uitkijktorens
o

Sint-Niklaastoren Veurne
De toren is gratis toegankelijk en biedt een prachtig
panoramisch 360° uitzicht. De zee, het WestVlaamse Heuvelland met de Kemmelberg, de
IJzertoren in Diksmuide en zelfs de haven van het
Noord-Franse Duinkerke zijn te zien vanop de 48
meter hoge toren. De toren kadert ook in het
project Feniks 2020, rond de wederopbouw van de
Westhoek.

o

Sint-Niklaaskerk Mesen

Mesen is, sinds de fusie van Durbuy en Barvaux,
nu écht wel de kleinste stad van België. Aan de
buitenkant van de kerkkoepel, op een hoogte
van 37 meter, wordt een nieuwe rondgang voor
bezoekers gerealiseerd. De toren was nooit
eerder toegankelijk en biedt een uitzicht
op de heuvelrug van Heuvelland en Mesen, de
Leievallei en de ‘terrils’ in Noord-Frankrijk. Op de
eerste verdieping is een expo rond het project
Feniks 2020 te bezoeken.

Nieuwe fietsroutes

o

Icoonfietsroute ‘Frontroute 14-18’
De lange afstandsfietsroute langs de frontlijn WO I van Nieuwpoort tot Mesen (100
start in Nieuwpoort en volgt oorlogsmomenten in Diksmuide, Langemark-Poelkapelle,
Zonnebeke, Ieper, Wijtschate tot in Mesen. De route is bewegwijzerd en kan vanaf eind
maart worden gefietst.

o

Fietsen in het wiel van Gent-Wevelgem

De wielerklassieker ‘Gent-Wevelgem’ (28 maart) is een
échte Westhoekkoers. Sportievelingen kunnen zelf
terecht op de ‘Gent-Wevelgem, In Flanders Fields
fietsroute’. Op het programma: drie beroemde
plugstreets en elf hellingen om te eindigen met een
dubbele beklimming van de Kemmelberg. PDF en GPX
coördinaten fietsroute:
www.toerismewesthoek.be/nl/doen/gent-wevelgem-IFF

Meer fietsinfo: www.toerismewesthoek.be/nl/sportief-fietsen

Kunst & muziek

o

Faces of War, Zonnebeke & Diksmuide
Een herdenkingsproject van kunstenaar Jan Fieuw. Hij
werkt met dwarsliggers van de spoorwegen uit de
Eerste Wereldoorlog. Op 25 april, Anzac Day, start een
expositie aan het Memorial Museum Passchendaele
1917 in Zonnebeke (tot 25 juli) en vanaf 1 augustus tot
3 oktober volgt er een tentoonstelling op de site van de
IJzertoren in Diksmuide.
Info: www.flandersfields.be/nl/inspiratie/faces-war

o

Landart Les Ancètres, Kemmel (Heuvelland)
De Kemmelberg is altijd een berg vol
verhalen geweest. Met het land art project ‘
the Ancestors- Les Ancètres’ – op de flank
van de berg- wordt het verleden opjieuw
tastbaar gemaakt. Land art kunstenaar JeanLouis Muller bouwde samen met 22 Vives
Hogeschool
studenten
een
zevental
metershoge vuurstenen werktuigen, menhirs
en aspinnen. De kunstenaar leerde de
studenten de techniek van het dynamisch vlechten met wilgentenen, eigen aan land
art. De sculpturen zijn vrij te bezoeken tot maart 2022. Locatie: gelegen in de weide
naast restaurant De Hollemeersch, Lettingstraat 58, Dranouter.

o

Digitale Borellewandeling
Van 20 maart tot 25 september krijgt de borellewandeling (6 kilometer) in Heuvelland
een digitaal tintje. Via QR codes in de folder krijgen wandelaars op de smartphone extra
verhalen met beeld en klank. s te verkrijgen voor € 2 bij bezoekerscentrum Het
Heuvelland of wijngoed Monteberg. Ga je voor de full experience? Koop dan het borelle
pretpakket aan 20,00 euro.
Meer wandelinfo: www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/beleef-borelle

o

Kunstenfestival Watou
In 2021 kijkt Stad Poperinge enthousiast en hoopvol uit naar
de 40ste editie van het Kunstenfestival Watou. Van zaterdag
3 juli tot en met zondag 5 september zijn liefhebbers van
beeldende kunst, poëzie en open ruimte opnieuw welkom in
het grensdorp en zijn unieke omgeving. Naast een dagje
Watou is ook een ruimer fietstraject naar kunstlocaties buiten
de stad een aanrader.
Meer info: www.kunstenfestivalwatou.be

Tips voor de paasvakantie
o

Paaszoektocht in het Bakkerijmuseum in Veurne: ideaal voor gezinnen met
kinderen: op originele manier op ontdekking in het Bakkerijmuseum. Info:
www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/paaszoektocht-paashaas-piet-en-dechocoladebandiet

o

Musea in Ieper: in het In Flanders Fields Museum presenteert een audioguide
parcours vernieuwde displays met uniforms, films en ontmoetingsverhalen. De
tijdelijke tentoonstelling ‘Tanks in de huiskamer’ loopt tot eind mei. Met de nieuwe
app ‘KunstklAppers’, gemaakt door tieners voor tieners, kunnen jongeren het Yper
Museum ontdekken. Info: www.inflandersfields.be (nieuw in 2021) en
www.ypermuseum.be/kunstklappers

o

In de tuin van Talbot House in Poperinge: een zoektocht voor jong en minder jong
vertelt verhalen en weetjes over het leven in Talbout House. Bezoekers worden op
deze manier echte ‘Talboutousians’. Info:
www.talbothouse.be/nl/museum/educational/kids

o

Boshyacintenfestival in Kemmel (Heuvelland):
op zondag 11 april staan de hyacinten en andere vroege
bloeiers in de kijker. Een wandellus van circa vijf kilometer
op de Kemmelberg toont de kleurenpracht van de
voorjaarsbloeiers. Let wel: reserveren is verplicht!
Info en reservaties:
www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/boshyacintenfestival

o

Promen’art in de IJzervallei (Roesbrugge): op 17 en 18 april kunnen wandelaars
terecht in de IJzervallei voor een artistieke staptocht. De route brengt wandelaars naar
drie eigenzinnige ateliers.
Info: www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/promenart-wandeling-de-ijzervallei

o

Drie dagen stappen met paard/pony in het Heuvelland: origineel is de driedaagse
staptocht met een paard/pony van de Kemmelberg naar de Rodeberg en terug. Het
avontuurlijk arrangement is te beleven door twee personen. Meer info:
www.equisense.be

o

Op vleermuizensafari: Provinciedomein De Palingbeek in Ieper presenteert een
vleermuizenwandeling, inclusief het doe-boekje met speelse opdrachten.
Info: www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek.

Logeren in de Westhoek

De Westhoek presenteert een hele reeks originele logeeradressen: charmante B&B’s,
luxueuze vakantiewoningen, viersterrenhotels, campings, kampeerautoterreinen en
glampingadressen. Deze websites zorgen voor inspiratie en info:
www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/onderweg-met-de-kampeerauto
www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/origineel-logeren
www.toerismewesthoek.be/slapen
Om te noteren: de gratis voordeelpas trakteert de verblijfstoerist (min. 1 nacht) op meer dan
€ 35 voordeel bij een bezoek aan musea en attracties.
Info: www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/westhoekvoordeelpas

Publicaties
De toeristische kaarten over de Westhoek en De Groote
Oorlog zijn vanaf half maart gratis te verkrijgen bij de
Diensten voor Toerisme. Ook de 22ste editie van de
streekpocket ‘De Grote Goesting’ zal gratis beschikbaar zijn in
de toerismekantoren en bij logiesuitbaters vanaf juni, net zoals
de Westhoek voordeelpas 2021. Brochures en kaarten zijn te
verkrijgen bij shop.westtoer.be.

Meer info over de Westhoek: www.toerismewesthoek.be

Lente in het
Brugse Ommeland

www.brugseommeland.be

Vijf tips voor de lente
1. Naar buiten!
Het Brugse Ommeland, de groene long van West-Vlaanderen,
is al jaren grote buitenvoortrekker. De regio grossiert in
buitenideeën, van frisse ochtendwandelingen over zwoel kopje
onder duiken, van microavonturen tot meerdaagse fiets- en
wandeltochten. Of genieten van die wilde natuurpracht. Mag
het nog wat groener? Eco-opties bij de vleet!
www.brugseommeland.be/naarbuiten
2. De vernieuwde Alk induiken
Het recreatiebad De Alk in Wingene maakt van het verloren jaar 2020 gebruik om een grote
renovatiebeurt te plannen. De allerkleinsten beschikken voortaan over een gloednieuwe
speelzone, veilig én spectaculair, en chloor komt er nergens meer aan te pass. De Alk zet
volop in op zoutelektrolyse.
www.wingene.be/recreatiebaddealk

3. Een wandeling met pit
In Pittem sloegen vier landbouwbedrijven de handen in elkaar. Het resultaat: een
Wandeling met Pit! Een route langs Pittemberg met aandacht voor natuur én landbouw.
Zo kun je een kijkje nemen in de high tech diervriendelijke kijkstal van Sint-Amandshof. Tip:
neem je boodschappentas mee en shop in de hoevewinkels die je passeert. Origineel zijn
de witloofkroketten uit het automatenwinkeltje van Hoeve Hans Vandewalle.
www.brugseommeland.be/pittem

4. Diertjes en ijsjes
In Lichtervelde combineer je Kinderboerderij Den Ast met een
ijsje in De Bossneppe om daarna nog een ommetje te maken
in de nabije Huwynsbossen. In Torhout pronkt kinderboerderij
d’Oude
Smelterij,
tevens
het
startpunt
van
de
Moereveldwandelroute. Leen een gezinstasje in de cafetaria
voor extra beleving en houd halt voor een ijsje bij ijsboerderij
’t Moereveld.
www.kinderboerderijdenast.be
www.torhout.be/kinderboerderij
www.brugseommeland.be/moereveldwandelroute

5. Brugge zien door de ogen van de Triënnale
Na twee succesvolle edities wordt de Belgische Werelderfgoedstad opnieuw ingepalmd
door hedendaagse kunst en architectuur. Van 8 mei tot 26 september 2021 neemt een
parcours met internationale installaties je mee naar plekken die laveren tussen droom en
realiteit, tussen waan en werkelijkheid. Of grensverleggende kunst en architectuur in een
eeuwenoude stad.
www.triennalebrugge.be

Tien keer buiten: tuinen en bloemen
1. Uitkerkse Polder, Uitkerke
Geen tuin, maar met zijn 1.400 hectare is de Uitkerkse polder
een van de laatste grote open polderruimtes aan de Kust.
Uniek dus. Dankzij die vele poelen, sloten en greppels is dit
eeuwenoude weidelandschap de broedplaats voor kieviten,
grutto’s, scholeksters. Ook bedreigde soorten zoals kluten,
tureluurs en bruine kiekendieven brengen hier hun jongen
groot. ’s Winters strijken er duizenden ganzen neer, tijdens de
lente barst het van verliefde weidevogels. Of een gefladder en
gekwetter van jewelste, te bewonderen vanuit een van de
goed verborgen kijkhutten. Fluisterstil genieten.
www.uitkerkse-polder.be

2. Bloom, Ichtegem
Een boeket bloemen, handgeplukt door lokale biobloemenboerin Ruth, straalt
net iets meer dan die supermarktvariant. In Bloom worden alle bloemen op het
eigen veld geteeld, van zaadje tot trotse snijbloem. De bloemen worden niet
opgejaagd, maar groeien en bloeien op hun eigen natuurlijke ritme. Je schrijft
in voor een workshop, bestelt online plantengoed of kiest voor een
bloemenabonnement mét levering in onder meer Brugge, Oostende en
Roeselare.
www.biobloom.be

3. Herbas, Zedelgem
Al wie er ooit was, zal het beamen, de moes- en kruidentuin van het voormalige Hertog Jan
is een fenomeen. Een echte driesterrentuin en een bron van inspiratie voor elke
(moes)tuinierder. Tijdens de workshop ben je welkom om je ogen uit te kijken. Je geniet
van een rondleiding en gaat naar huis met wat zelfgeplukte bloemen, kruiden en vooral
heel veel goesting om je eigen tuin onder handen te nemen.
www.herbas-webshop.be

4. Innengaard, Brugge
Een boeket is het perfect excuus om binnen te stappen
in de wondere wereld van Innengaard. Een vredige plek
vol bloemetjes en bijtjes op het domein van Kasteel
Rooigem. Een tuin met allure dus waar je, tussen de
bloemen, tot rust komt. Je bent welkom om te komen
plukken, daarvoor zijn er tal van passen, of om een
boeket uit te kiezen. Opgelet, kan verslavend zijn!
https://innengaard.be

5. De Kruiderie, Beernem
Een ecologische, biologische en maatschappelijk verantwoorde kruidenkwekerij. Dat is De
Kruiderie. Of het walhalla voor herboristen. Kweker van alle mogelijke keuken- en
medicinale kruiden en producent van honing, fruitsappen en zelfs biobieren met
citroenverbena of huisgemaakte gin. Al wat keukenprinsen- en prinsessen nodig hebben
dus. Sterker nog, tal van topchefs zijn hier kind aan huis en worden geregeld in de pluktuin
gespot. Tip: het winkeltje is de ideale stop langs het wandelnetwerk Bulskampveld. Geniet
van een biertje ter plaatse op een van de picknickbanken.
www.dekruiderie.be

6. Bijentuin, Sijsele
De tuin van de bib in Sijsele werd tot ‘Mooiste bijenvriendelijke tuin van
Vlaanderen’ uitgeroepen. De bijtjes genieten hier dan ook van planten,
struiken, bomen en installaties op hun maat. Speciaal voor hen geselecteerd.
En of je nu over een fleurrijk terras of een half landgoed beschikt,
geïnspireerd word je sowieso. De speelnatuur en picknickzone maken je
geluk compleet.
www.visitdamme.be/bijentuin

7. De Grote Wateringe, Damme
Mensen komen langs op het prachtige domein in Damme om te logeren, lunchen, dineren,
feesten of te vergaderen. Maar velen hebben echter geen idee dat Footstep schuilt achter
de werking van de Grote Wateringe. Een maatwerkbedrijf met ongeveer 500 medewerkers.
Jong en oud, maar stuk voor stuk mensen die in de reguliere economie moeilijker aan de
slag kunnen. Een sociaal tewerkstellingsproject dus, waar het menselijke primeert. Klanten
hoeven echter geen dingen door de vingers te zien en de meeste mensen merken niets op.
Iedereen geniet van de heerlijke rust die hier hangt. De Grote Wateringe is een fantastische
plek. De deuren staan open voor iedereen die een nachtje komt logeren of geniet van de
zomerse pop-up bar. Welkom!
www.degrotewateringe.be

8. De Loverlij, Jabbeke
Een gevoel van schoonheid, rust en gezelligheid komt je reeds tegemoet zodra je de 200
meter lange oprijlaan opdraait... De Loverlij is een gerestaureerde herenhoeve omzoomd
met water. Wie op zoek is naar een unieke plaats om te onthaasten is hier aan het juiste
aders. Naast de romantische gastenkamers heeft De Loverlij een unieke droomtuin van
maar liefst 2 hectaren goot, onderverdeeld in veertig kames. Gevuld met meer dan duizend
soorten rozen.
www.loverlij.be

9. ’t Kruidenboerderietje, Stalhille
Dit kleine kabouterwinkeltje pakt uit met honderden kruiden en staat volgestouwd met
zowel artisanale choco als geurige natuurzepen en tientallen plantenthees. Vanaf de eerste
lentezon tot en met de laatste herfststralen kun je op het prachtige kruidenterras nippen
van een kruidenwijn, honingbier of suikervrije limonade.
www.kruidenboerderietje.be

10. Innsaei, Damme
Een landgoed verborgen in het groen, tussen akkers en bossen, waar een creatieve floriste
huist. Hier bouwde Katrien Vandierendonck met hart en ziel haar atelier
om tot een authentieke vakantiewoning. Deskundig opgefleurd met talloze
natuurelementen. Van vilten lampenkapjes over een balustrade in wortelhout tot een
eindeloze voorraad schapenvelletjes. Buiten is de uitgestrekte tuin zonder twijfel een
blikvanger. Installeer je op een van de vele terrassen, met zicht op de vijver.
www.facebook.com/Innsaei-115420530355955

Meer info over het Brugse Ommeland: www.brugseommeland.be

Lente aan
de Kust

www.dekust.be

Beaufort 2021
Beaufort is een driejaarlijkse kunsthappening die sinds
2003
plaats
vindt.
Het
is
de
grootste
openluchttentoonstelling van het land, in het unieke
decor van de Kust.
Van 27 mei tot 7 november verwelkomt de Kust
opnieuw deze triënnale aan zee. Beaufort 21 focust op
het collectief geheugen van de kust en in het
bijzonder de minder zichtbare herinneringen die de
kust als plek tekenen. Want net zoals mensen,
beschikken ook plekken over een geheugen. De
openbare ruimte wordt uitgebreid naar de bodem van
de zee, waar cultureel erfgoed de verhaallijnen van
oorlog, kolonisatie en natuurrampen vertellen die al te
gauw
uit
het
oog
verloren
worden.
De Provincie West-Vlaanderen en de tien
kustgemeenten zetten gezamenlijk de schouders
onder het initiatief. Westtoer staat in voor de
coördinatie. Heidi Ballet werd opnieuw aangesteld als
curator van deze editie.

Permanente kunstwerken: Laure Prouvost (FR) – De Panne, Els Dietvorst (BE) – KoksijdeOostduinkerke, Goshka Macuga (PL) – Nieuwpoort, Oliver Laric (AT) – Middelkerke-Westende,
Rosa Barba (IT) – Oostende, Maen Florin (BE) – De Haan-Wenduine, Marguerite Humeau (FR) –
Blankenberge, Jeremy Deller (UK) – Knokke-Heist
Tijdelijke kunstwerken: Adrián Villar Rojas (AR) – Zeebrugge, Nicolás Lamas (PE) – Bredene,
Michael Rakowitz (US), Heidi Voet (BE), Timur Si-Qin (DE), Maarten Vanden Eynde (BE),
Monokino (BE), Rossella Biscotti (IT), Jimmie Durham (US), Raphaela Vogel (DE), Sammy Baloji
(DRC) en Nel Aerts (BE)
Meer info op www.beaufort21.be

Fietsen langs iconen
De Kustroute laat je fietsen naast het strand met zicht op zee, door unieke duinen en
duinbossen, of langs polders en uitgestrekte slikken en schorren. Liefhebbers van cultuur en
kustgastronomie komen aan hun trekken in de bruisende kuststeden en levendige
badplaatsen. Je maakt er kennis met de belle-epoque-architectuur, het Beaufort-beeldenpark
met hedendaagse kunst en het rijke maritieme erfgoed. Twee veerbootjes voeren je in de
havens van Nieuwpoort en Oostende naar de overkant.
Meer info op www.dekust.be/nl/kustroute

Natuur en rust aan zee

Trek je met het mooie lenteweer graag naar de Kust? Dan kan je naast flaneren op de dijk er
ook genieten van overvloedige fauna en flora. Heel wat bossen en natuurparken vormen de
groene longen van de kust-regio. Wandelaars en natuurliefhebbers halen er hun hart op, maar
ook gezinnen gaan hier op avontuurlijke ontdekkingstocht. Van de Belgische Sahara tot de
broedplaatsen van ooievaren, je vindt het hier allemaal. Bovendien ontsnap je zo even aan de
drukte en geniet je toch van de kustsfeer.
Meer info op www.dekust.be/nl/inspiratie/rustige-plekken-aan-zee

Kustwandelroute
De Kustwandelroute is met afstand het meest
complete wandelnetwerk aan de Kust. De route
overspant voor het eerst de hele Vlaamse Kustlijn,
tussen De Panne en Knokke-Heist. Op de route
geniet je van duinen en polders, slikken en
schorren, zee en strand. Maar lang niet van
natuur alleen: het traject biedt evengoed een
duik in het rijke maritieme verleden, onze
oorlogsgeschiedenis of de Belle Epoque. En met
de knooppunten wandel je à la carte aan de Kust;
maak telkens opnieuw een andere keuze.
Meer info op https://www.dekust.be/nl/inspiratie/kustwandelroute

Nieuwe mountainbike route in Oostende
Het bestaande mountainbikparcours 'De Oostendse Schorreroute' werd begin 2021 grondig
uitgebreid. Fietsfanaten kunnen zich nu op 3 verschillende lussen uitleven. Zo brengt de
28km lange rode lus je langs heel wat offroad-paadjes, maar ook polderwegen, de Oostendse
luchthaven en Natuurpark Raversyde kom je tegen op de route.
Meer info op www.oostende.be/mountainbike

Expo Operatie Noordzee in Seafront
Cultuur- en oorlogsfanaten kunnen nog tot 7 november 2021 in Seafront terecht voor de
unieke expo ‘Operatie Noordzee 1944-‘45’. Deze interactieve tentoonstelling neemt je mee
naar de Slag om de Schelde. Je herbeleeft er de bevrijding, bedenkt zelf hoe je die slag kon
winnen en vergaapt je aan het kanon dat Star Wars inspireerde. Bovendien ontdek je er wat
de vissers in de Tweede Wereldoorlog zoal vingen, wie de Belgen waren die meestreden en
wat er met de gezonken schepen gebeurde.
Meer info op www.dekust.be/nl/expo-operatie-noordzee-1944-45

Poëzieparcours Zeezucht in Knokke-Heist
In Knokke-Heist viert de kunst hoogtij. Naast de exclusieve kunstgalerijen sieren een reeks
kunstwerken ook het straatbeeld. Dichteres Maud Vanhauwaert kroop in haar pen en schreef
een op-maat-gemaakt gedicht voor 5 van deze werken. De gedichten sluiten telkens af met
een versregel die ze doorgeven aan het volgende gedicht. Zo wordt je meegenomen op een
poëtische wandeling langs enkele van de mooiste werken uit de badstad.
De gedichten gaan over onderstaande kunstwerken:
· Tomorrow Man, made by the sea – Catherine François
· De zee, die grote beeldhouwer – Jean-Michel Folon
· Koppen/Lemuren – Franz West
· Redderstoel – Kris Martin
· Tower – Thomas Lerooy
Meer info op www.dekust.be/nl/agenda/zeezucht-het-beeldenpoezieparcours-van-dichteresmaud-vanhauwaert-knokke-heist

K.E.R.K. in Middelkerke
In het unieke decor van de kerk van Sint-Pieters-Kapelle wordt deze zomer een platform voor
hedendaagse kunst opgericht, onder artistieke leiding van Nick Ervinck. In de ‘ontwijde’ kerk,
te midden van de Middelkerkse Polders, vergaap je je aan prachtige kunstwerken en ontdek
je nieuwe, jonge kunstenaars. Het wordt een dynamische ontmoetingsplaats voor
kunstenaars en liefhebbers. De openingsexpo, van 1 juli tot 29 augustus 2021, etaleert het
werk van Nick Ervinck zelf. Je kent beeldhouwkunstenaar Ervinck misschien al van Beaufort04.
Zijn Olnetop, het knalgele uiteenspattende kunstwerk, staat nog steeds te pronken in de
duinen van Middelkerke. Maar de Middelkerkse kunstzinnige zomer beperkt zich niet enkel
tot Sint-Pieters-Kapelle. Ook in Villa Les Zéphyrs waait deze zomer een frisse artistieke bries.
Met ‘A soft gentle breeze’ verzamelt Brugge Triënnalecurator Els Wuyts opnieuw een schare
moderne kunstenaars die de oude rozentuin van weleer opnieuw laten bloeien. Deze expo
valt te bezichtigen vanaf 4 juni tot eind september 2021.
Meer info over K.E.R.K op www.kunsthallemiddelkerke.com

Tour Elentrik in Bredene
Na een succesvolle eerste editie van ‘Tour Elentrik’ in Bredene in 2019 breidde het
kunstproject zich uit. Tour Elentrik zorgt nu ook in Middelkerke en Nieuwpoort voor een
speelse schoktherapie met hoog artistieke voltage. Oude nutsvoorzieningskasten worden
opgefleurd met kleurrijke graffiti, telkens met een overkoepelend thema. In Nieuwpoort
brengt het thema ‘maritiem’ kleur in het straatbeeld. Hier kregen 10 elektriciteitskastjes een
opsmukbeurt. Voor Middelkerke werd het thema ‘adem zee’ gekozen. Hier werden al zo’n 25
elektriciteitskastjes omgetoverd. In de Paasvakantie van 2021 ontdek je nog meer streetart in
Middelkerke want dan wordt er nog eens op 7 nieuwe locaties geschilderd.
In elke ‘Tour Elentrik-badstad’ worden de beschilderde kastjes bovendien aan elkaar gelinkt
dankzij een kleurrijk wandelparcours, een unieke ontdekkingstocht voor mening liefhebbers.
Tour Elentrik Bredene: www.bredene.be/artikel2011.asp?pid=1&id=10857
Tour Elentrik Nieuwpoort: www.nieuwpoort.be/tour-elektriek
Tour Elentrik Middelkerke: www.middelkerke.be/nl/tour-elentrik

Billenkarrenspel
Maak samen met je bubbel op een unieke manier
kennis met (kust)erfgoed dankzij het Billenkarrenspel.
Download de gratis erfgoedapp, spring langs bij een
deelnemende billenkarverhuurders en ga op pad met
een spelboekje en billenkar. In 5 badsteden kan je het
spel nu al spelen: Westende, Oostende, Bredene,
Wenduine en Blankenberge. Deze familievriendelijke
activiteit neem je mee in het spoor van de
Erfgoedwachter, die is namelijk even op vakantie en
rekent op jou om zijn taak over te nemen. Ondertussen
ga je ook op zoek naar de verdwenen ‘De koningin der
billenkarren’, de allereerste billenkar van de Kust.
Trappen de allerkleinsten ook graag mee? Geen
probleem, de meeste routes kunnen gemakkelijk
opgesplitst worden of lusjes kunnen weggelaten worden.
Meer info op https://kusterfgoed.be/billenkarrenroute

Pasen in het Zwin
Tijdens de paasvakantie valt er opnieuw heel wat te beleven
in het Zwin Natuurpark. Geen Pasen zonder Paaseieren
natuurlijk en ook in de ringhut leer je alles over eieren in
allerlei soorten en maten. In de tweede week van de
paasvakantie zie je er ook elke ochtend een echte vogelringer aan het werk. Uiteraard staan ook de Zwingidsen
voor je klaar om je wegwijs te maken in het natuurpark. En
voor de allerkleinsten zijn tal van kinderactiviteiten
voorzien: een eierzoektocht, vogel- en kuikenspel en gek
verhaal over het ei van de egel. Plezier voor het hele gezin!
TIP: klim zeker ook eens op de ooievaarstoren om deze vogels van dichtbij te bewonderen.
Meer info op https://www.zwin.be/nl/pasen-het-zwin

‘Contrast De Panne’
De Panne stelt voor: ‘Contrast De Panne’
van Frank Lambrechts. Deze openlucht
fototentoonstelling vindt plaats, hoe
kan het ook anders, op het strand van
De Panne. Van 3 april tot 30 september
kan je met de voeten in het zand
genieten van prachtige portretfoto’s van
enkele Belgische artiesten.

Meer info over de Kust: www.dekust.be

Lente in de
Leiestreek

www.toerisme-leiestreek.be

10 meerdaagse fiets- en wandeltrips
Toerisme Leiestreek pakt uit met tien gloednieuwe meerdaagse
fiets- en wandeltrips. Een fietsweekend langs de Leie, een
wandeltocht door de romantische natuur, een avontuurlijke
tweedaagse met de kinderen, per trein hoppen langs negen bruisende
steden, ... Voor een heerlijke vakantie hoef je echt niet ver te reizen!
De trips combineren bovendien allerlei bijzondere stops en creatieve
adresjes die op hun beurt afgewisseld worden met imposante
vergezichten, glooiende landschappen en verrassende natuurplekjes.
Het magazine kan online besteld worden en wordt gratis per post
opgestuurd: www.toerisme-leiestreek.be/leietrips. Of blader alvast
eens online door het magazine via deze link.
Alle info, de leukste stops en gastvrije logeeradresjes in de buurt van
de routes zullen ook te vinden zijn via www.toerismeleiestreek.be/fietsenwandeltrips

De troeven op een rij:
o

Autovrij: De trips kan je perfect combineren met het openbaar vervoer en evt.
fietsverhuur in de buurt van de routes.

o

Bagagevrij: De logeeradresjes langs de route brengen jouw bagage naar het
volgende logies of pikken jouw bagage op aan het station.

o

Creatieve stops: Niet enkel de natuurplekjes maar ook de bijzondere stops, shops,
eet- en drankadresjes in de dorpen en steden blijven verrassen.

o

Kies voor rust: Niet ver buiten de steden heerst rust; in de Leiestreek kan je werkelijk
ontsnappen aan de drukte.

o

Fotogeniek: Je rijgt de meest idyllische en fotogenieke plekjes aan elkaar op slechts
enkele dagen tijd en komt thuis met geweldige foto’s van je trip.

o

Aanpasbaar: Dankzij de info op de website kun je elke trip eenvoudig aanpassen.
Maak jij er liever drie dagen van in plaats van twee? Doe je liever slechts een stukje
van de route? Aan jou de keuze!

Leiespots 2021 – nieuwe creatieve plekken
De Leiestreek barst van creatieve en bijzondere ondernemingen, plekken waar je écht eens
moet geweest zijn. Door Covid-19 moesten heel wat van onze 101
geselecteerde Leiespots gedurende meerdere periodes gesloten
blijven. Daarom besloten we ook om de meerderheid van hen in 2021
als Leiespot te behouden. We lanceerden een bijkomende oproep om
ook nieuwe adresjes de kans te geven zich kandidaat te stellen. Uit
een 100-tal inzendingen heeft een externe jury 32 nieuwe Leiespots
geselecteerd.
Al deze topadresjes vind je in de nieuwe pocket met nu in totaal 123
Leiespots. Deze kan je bestellen via shop.westtoer.be vanaf half
maart. Of blader nu al eens door de pocket via deze link. Binnenkort
vind je ook alle nieuwe adresjes terug op www.toerismeleiestreek.be/leiespots.
Vele van de Leiespots zijn echter restaurants, cafés, koffiezaken, ...
Kortom net die zaken die momenteel verplicht gesloten zijn.
Gelukkig gingen velen van hen op zoek naar een coronaproof
concept zodat jullie kunnen blijven genieten van al het lekkers en
leuks dat zij te bieden hebben. De Leiespots met coronaproof alternatieven vind je op:
www.toerisme-leiestreek.be/leiespotscoronaproof

Bierpocket met bierfietsroutes
o

Wie ‘Leiestreek’ zegt, zegt ‘bier’. Naast heel wat grote
familiebrouwerijen vind je in de Leiestreek ook een pak thuis- en
microbrouwerijen. In normale tijden kan je de meeste brouwerijen
bezoeken, of je kan ter plekke proeven van de heerlijke specialiteiten,
zoals de Vlaamse roodbruine bieren.
In de vernieuwde bierpocket vind je vier verrassende fietsroutes die je
langs al het moois van onze regio brengen. Aan de hand van handige
tips ontdek je sfeervolle cafés, brasseries en restaurants waar je kan
genieten van de karaktervolle brouwsels uit de Leiestreek.
De bierpocket kan je bestellen via shop.westtoer.be vanaf half maart.
Of blader nu al eens door de pocket via deze link.

Gezinszoektochten Blob
Kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen in de Leiestreek op avontuur met de held Blob tijdens een
reeks gezinsvriendelijke zoektochten waarbij natuur en plezier gecombineerd worden.
Momenteel zijn er reeds 10 gezinszoektochten Blob in de Leiestreek: in Zwevegem, Izegem,
Roeselare, Wevelgem, Kortrijk, Kuurne, Spiere-Helkijn, Anzegem, Waregem en Lendelede. Net
voor de paasvakantie komt er nog een nieuwe Blob gezinszoektocht bij in Dadizele. Meer info
via www.toerisme-leiestreek.be/blob

Fotofestival Track & trace – Kortrijk
Het fotofestival Track & Trace zorgt in het voorjaar van 2021 voor een visueel feest in de
binnenstad. Zes lenteweken lang laten lokale, nationale en internationale fotografen een
interactief spoor van beelden na op verrassende binnen- en buitenlocaties in de Kortrijkse
binnenstad. Het parcours is gratis toegankelijk en loopt van 13 maart tot en met 25 april 2021.
Meer info via www.toerismekortrijk.be

100 jaar Raveel
100 jaar geleden werd Roger Raveel geboren, en dus zet Zulte het hele jaar in het teken van
de kunstenaar. Elke maand wordt iets uitgewerkt met een link naar kunst en Roger Raveel.
Naast schilderkunst komen ook andere kunstvormen aan bod zoals poëzie, muziek, kunst in
het straatbeeld, enz. Bovendien is er een aanbod voor elke doelgroep: kinderen, volwassenen,
gezinnen, echte kenners,… Meer info via www.zulte.be
Naar aanleiding van de 100e verjaardag van Roger Raveel gaat ook mudel in Deinze dieper in
op de langdurige band van Raveel met de stad Deinze. Centraal in de expo staat zijn rol als
leerkracht aan de Stedelijke Academie van Deinze, waar hij voor vele leerlingen en kunstenaars
in spe een inspiratie- en rolmodel was. Daarnaast focust de tentoonstelling ook op de
beginjaren van Raveel, zijn vriendschap met Hugo Claus en Antoon De Clerck en vermaarde
grootse projecten met oud-leerlingen. Van 12 maart t.e.m. 6 juni 2021.

Fietslus Omloop der 3 Provinciën
FIETSLUS OMLOOP DER 3 PROVINCIËN
In april komt er een nieuwe fietslus. Deze herinnert aan de ‘Omloop der 3 Provinciën’, een
beroepsrennerswedstrijd die vanaf 1948 werd ingericht, met als winnaars o.a. Rik
Vansteenbergen, Briek Schotte en Walter Godefroot. Deze fietslus doet de drie provincies
Henegouwen en West- en Oost-Vlaanderen aan en loopt vooral door de groene Scheldevallei
met één enkele pittige beklimming: de Kluisberg. Onderweg vind je tal van leuke stopplaatsen.

Instaroute Roeselare
De nieuwe Instaroute #VANRSL in Roeselare bestaat zowel uit grote outdoor installaties als
Instagrammuren in winkels, invullingen van leegstaande vitrines als muur- en
vloerschilderingen in het stadscentrum. Ook aan de allerkleinsten is gedacht met leuke
spelelementen en bespeelbare kunst. Iedere installatie is perfect om selfies te maken. Wandel
een winkel met instagrammuur binnen, het personeel geeft je graag de juiste tips voor jouw
ultieme foto of video!
De Instaroute loopt tot en met het einde van de zomervakantie, 31 augustus 2021. Halfweg
worden de insta-walls in de winkels en de invullingen van leegstaande vitrines vernieuwd. Meer
info via: www.instaroutevanrsl.be

Meer info over de Leiestreek: www.toerisme-leiestreek.be

