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1. De Grote Goesting
In 2021 zetten we de verhaallijn “De grote
goesting” volop in de kijker. Onder de noemer
‘Ga naar de bron van al het lekkers dat de
Westhoek te bieden heeft’ worden er in
samenwerking met de diensten voor toerisme en
de ondernemers tal van activiteiten
georganiseerd om het lekkers uit de streek in de
kijker te plaatsen: unieke diners op
uitzonderlijke locaties, culinaire
(vertel)wandelingen, ‘zalige zondes’ in de
Westhoekmusea,….
Met dit themajaar zorgt de Westhoek voor een reason to come vanaf mei 2021. Het
themajaar loopt tot eind 2022.

Unieke activiteiten tijdens de zomermaanden:
o

Open Wijngaardfeesten – 3 & 4 juli
Opendeur-weekend bij verschillende deelnemende wijndomeinen. Ieder
deelnemend wijndomein laat je wijnen proeven en geeft je graag gepassioneerd
uitleg. Koop vooraf je glas à € 4 waarmee je bij de diverse wijngaarden kan
proeven.
Meer info: www.vintageheuvelland.be

o

Wijnfeesten Heuvelland
Kom op 15 augustus proeven van een keur aan lekkere wijnen, aangeboden door
verschillende Heuvellandse wijnbouwers.
Aan de ingang koop je voor € 13 een wijnfeestglas. Daarbovenop ontvang je een
reeks bonnetjes die je kan omruilen aan de verschillende standen van de
wijnbouwers. Iedere wijnbouwer heeft een terras waar je kunt proeven van hun
heerlijke wijnen. De wijnbouwer zelf komt je bedienen aan tafel.
Meer info: www.vintageheuvelland.be

o

Ravenstein Winetrail, Wervik – 28 & 29 augustus
Een wandeling van 6 of 12 kilometer door de wijngaarden. Onderweg proef je van
de Ravenstein-wijnen. Starten kan tussen 10u en 15u.
Meer info: www.ravensteinwinetrail.be

o

juni t.e.m. december - Zoete zondewandeling, Lo-Reninge
Stadswandeling ‘In de voetsporen van Jules Destrooper’ met
afsluitend een bezoek aan bezoekerscentrum Jules Destrooper.
Bezoekers genieten er van een heerlijke foodpairing van
Destrooper-koekjes met bier van seizoensbrouwerij Vandewalle.
Op reservatie: Toerisme Lo-Reninge – 058 28 91 66

o

Diners Insolites
In het kader van het Interreg V project Ruralité vinden deze zomer al zeker twee
unieke diners op uitzonderlijke locaties plaats.
o

Een eerste reeks diners insolites zijn de diners van ‘Restaurant
Stroomloos’
Op de golven van het Diksmuidse zomerfestival "Stad Onderstroom" gaat
Kapitein Zonderstroom terug helemaal loos in zijn openluchtrestaurant
Stroomloos. De authentieke locatie van dit eerste Diner Insolite is ‘De
Bloemmolens’. In de wereld van Kapitein Zonderstroom is het élke dag feest,
maar op deze drie data mag het toch dat ietsje meer zijn:
* 11 juli smaakt naar de Westhoek
* op 14 juli bepalen de smaken van de Schreve het menu
* en op 21 juli krijg je de Brabançonne op je bord
Naast deze drie diners insolites kan je bovendien genieten van tal van
concerten, openluchtfilms, poëzie en een bijzondere expo van diverse
hedendaagse kunstenaars.

•

Het tweede diner insolite is ‘Au Houblon de Flandre’.
Dit diner vindt plaats tussen 21 en 23 augustus 2021 bij Belhop in
Poperinge.
Corona-proof genieten in je eigen bubbel van heerlijk eten, te midden van
het hoppeveld. Met een kruiwagen breng je zelf je eerste gerecht mee naar
jouw tafel. Vanaf dan kan je je onderdompelen in het leven van hop en
“vrimde plokkers”, terwijl je geniet van grensoverschrijdende gerechten.
We verklappen alvast dat het dessert een eeuwenoud grensoverschrijdend
recept is dat vroeger veel werd gegeten om het einde van de hoppepluk te
vieren…

Data en praktische info: www.toerismewesthoek.be/grotegoesting
Leuke picknickplekken:
Op een stevige picknickbank of op een prachtig rood tafelkleed smullen van
streeklekkernijen... Vakantie kan niet mooier zijn. De zoektocht naar een
geschikte plek is vaak een uitdaging, maar niet in de Westhoek.
Zin om tijdens de picknick te genieten van een echte streekbeleving? Bestel dan een
hoevepicknick op een gezellige boerderij, in een park of een ‘bak vol goesting’' op een
leuke picknick-locatie. Of geniet van je picknick-mand in de tuin van Talbot
House (Poperinge) of Kasteel Beauvoorde (Veurne).
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/picknicken-de-westhoek

Culinaire adressen in de kijker:
Nu de restaurants en cafés opnieuw openen, zetten we graag enkele nieuwe ‘lekkere’
hotspots in de kijker waar het deze zomer heerlijk toeven is:
o

Tofdak, St.-Jacobskapelle (Diksmuide)
‘Tofdak’ was het afdak van de school. Het is een gezellige plek met een huiselijk
sfeer. Er is ook een terras en een loungehoek. De kaart biedt natjes en droogjes
met streekgebonden producten; enkele lokale bieren en een stutte met hesp en
kaas en groenten. Ook een tapasplank met veel lekkers en niet te vergeten de
huisgemaakte picon en ijs.
Open vanaf begin juni (4,5 en 6 juni) t.e.m eind september enkel tijdens het
weekend. Elke vrijdag van 14u-18u. Elke zaterdag van 14u-22u. Elke zondag van
11u-20u.
Meer info: https://tofdak.be/

o

Bacon, Ieper
Op een boogscheut van de beroemde Menenpoort zorgt chef Virginie Gelaude voor
een mooie productkeuken. Typerend bijvoorbeeld is een amusante en verrassende
compositie met wortelen of een uitstekend stuk pluma van Ibérico-varken met
diverse structuren van knolselder en jus met rode wijn versterkt door miso.
Het restaurant kreeg dit jaar een mooie vermelding in GaultMillau (12/20).
Meer info: www.restaurant-bacon.be/

o

Zomerbar ‘Open Huis’, Staden
Ruim buitenterras waar je bij de vuurschalen kan genieten van zalige
zomeravonden met bijbehorende hapjes en drankjes. Vanop het terras heb je
zicht op de schapen, minipaardjes en neerhofdieren. Toch een frissere avond,
geen nood, er is ook een verwarmd terras. De zomerbar verwelkomt ook jonge
gezinnen met kinderen, voor de kleinsten zijn er veel speelmogelijkheden.
Meer info: www.openhuis.be/nl/zomerbar

o

Zomerterras De Lovie, Poperinge
Het 19de-eeuwse kasteel van Jules van Merris bevindt zich in het hart van het
domein. Het meubilair van het zomerterras vormt een knipoog naar de rijke
geschiedenis van het kasteel. Je geniet er van een drankje en een smaakvol hapje
uit de streek. De bereiding van de gerechten en de bediening gebeurt door
mensen met en zonder beperking.

o

Goeste, Poperinge
Goeste ademt ambacht en korte keten. Dagelijks gaat de ploeg op zoek naar
de beste lokale producten uit de Westhoek en Noord-Frankrijk. Mag je
verwachten: bieren uit een van de beste bierregio's ter wereld. Topwijnen uit het
glooiende Heuvelland. Fijne koekjes, heerlijke chocolade, koffie, tuinsappen, maar
ook liefhebbers van hartig vinden hier hun goesting. Binnenkort opent ook het
gloednieuwe ijs-en eethuis, en in de Goeste-boetiek vind je meer dan 450
streekproducten.
Meer info: www.goestepoperinge.be

Nog meer culinaire hotspots in de Westhoek vind je op
www.toerismewesthoek.be/grotegoesting.

2. Van de bergen tot de zee: fietsen, wandelen, uitkijkpunten, kunst
Horizon 2025
‘Horizon 2025’ is een groeiend netwerk van
uitkijktorens en belevingsplatformen verspreid over
heel West-Vlaanderen. Tegen 2025 wil het project 20
à 25 nieuwe uitkijkpunten creëren. Het project bestaat
uit nieuwe torens en uitkijkpunten, soms in bestaande
gebouwen. Zo kunnen bezoekers het landschap vanuit
de lucht ontdekken. De uitkijkpunten liggen meestal
langs het fietsnetwerk, zijn gratis toegankelijk en goed
bereikbaar. Er zijn
4 panoramafietsroutes uitgestippeld op het
fietsnetwerk Westhoek, die samen een 15-tal uitkijkpunten met elkaar verbinden.
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/uitkijkpunten
Familievriendelijke fietstocht
Zoek de vink met Jaek en Nink is een fietstocht (26,5 km) vol verrassingen. Goed
uitkijken is de boodschap. Want er zijn twee houten vinken verstopt, benieuwd of je ze
kan vinden! Onderweg fiets je voorbij de tofste speelplekken. In de zomer kan je
verdwalen in het maïsdoolhof op de boerderij. Langs de route vind je leuke
picknickplekjes, waar je ook nog eens naar hartenlust kan spelen. Een heuse uitdaging
wacht je bij de beklimming van de Koekelare- en Ruidenberg. Maar moeilijk is het niet.
Wanneer je boven bent is de afdaling nog eens zo leuk! De route kan je starten bij
Toerisme Kortemark en Toerisme Koekelare en is bewegwijzerd.
Nog meer familievriendelijke fietsroutes: www.toerismewesthoek.be/nl/westhoekkd/fietsen
Kunstenfestival Watou
Na een gemiste zomer, is het tijd
voor 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, zal je ook
een ruimer fietstraject kunnen
maken naar enkele kunstlocaties buiten de stad.
Meer info: www.kunstenfestivalwatou.be
NIEUW: Klankmakerij Dranouter
Aan de hand van doe-opdrachten en klankspelen gaan bezoekers met elkaar in
competitie. Wie alle etappes heeft doorlopen, verzamelt onderweg punten,
experimenteert met klank en doet allerlei weetjes op. Een ideale, laagdrempelige uitstap
voor gezinnen, familie- en vriendengroepen en scholen. En uiteraard valt er nog vanalles
te beleven in Dranouter zelf.
Meer info: www.deklankmakerij.be

Dranouter Zomersessies XL
Geen Dranouter Festival zoals we het kenden, dit jaar. Maar van 5 tot en met 8
augustus komt er een aangepaste festivaleditie. In de goed geventileerde festivaltent is
er één podium met dagelijks een line-up van 5 bands. Hooverphonic, Filip Kowlier, Bart
Peeters en Het Zesde Metaal tekenen alvast present.
Meer info: www.festivaldranouter.be/

Faces of War, Zonnebeke & Diksmuide
Een herdenkingsproject van kunstenaar Jan Fieuw gemaakt met dwarsliggers van de
spoorwegen uit de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt de
dwarsliggers schoon en snijdt een subtiel menselijk
gezicht op een van de uiteinden. De dwarsliggers
houden alle 'littekens' van de oorlog vast, zoals
spijkers, schroeven en inslagsporen. In sommige
gevallen zitten kogels of granaatscherven nog duidelijk
zichtbaar in het hout.
Tot 25 juli kan je de werken ontdekken op een expositie
aan het Memorial Museum Passchendaele 1917 in
Zonnebeke, vanaf 1 augustus tot 3 oktober volgt er een
tentoonstelling op de site van de Ijzertoren in
Diksmuide.
Meer info: www.flandersfields.be/nl/inspiratie/faces-war
Beeld- en poëzieroute, Lo-Reninge
Diverse kunstwerken van verschillende kunstenaars staan opgesteld langs de
erfgoedwandelroute Lo (2 km) en de klavertjevierfietsroute (25 km). Hier en daar duiken
er creaties op en op vier plaatsen kan je even verpozen bij het lezen van een stukje
poëzie. De poëzieroute staat uitgestippeld vanaf 2 juli, en dat tot en met 12 september.
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/beelden-enpo%C3%ABzieroute-0

3. Feniks2020 ‘Wederopbouw van de Westhoek’
De Eerste Wereldoorlog heeft tientallen dorpen en steden in de Westhoek volledig van de
kaart geveegd. Toch herrees de Westhoek als een feniks uit zijn as. De wederopbouw
bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de streek. Onder de vlag ‘Feniks’ worden enkele
expo’s van het themajaar ‘Feniks 2020’ verlengd en vindt er in Nieuwpoort een groot
publieksevenement plaats over de heropbouw van de Westhoek.
Follow the Feniks, Nieuwpoort
Een beklijvend spektakel met muziek en projecties.
Een ontroerend verhaal over moeten loslaten en de wil
om terug vast te nemen en verder te gaan, wederop te
bouwen. Regisseurs Mieke Dobbels en Frieda
Vanslembrouck - muzikaal begeleid door Johan
Bouttery - slaan de handen in elkaar om Nieuwpoort
als typevoorbeeld van een Wederopbouwstad na WO I
terug op te roepen. En dat van 28 tot en met 31 juli.
Locatie: Marktplein, Nieuwpoort.
Meer info: https://www.flandersfields.be/nl/feniks2020/follow-feniksnieuwpoort

4. Zomerse activiteiten
o

FC De Kampioenentocht, Poperinge
Nog tot 31 juli is iedereen even ‘kampioen’ in Poperinge. De populaire TV-reeks
komt naar de Hoppestad met een zoektocht voor jong en oud. Via filmfragmenten
geven de acteurs opdrachten aan de deelnemers. Een fijne familie-activiteit in het
rustgevende landschap van Poperinge én met de herkenbare figuren van FC De
Kampioenen in de hoofdrol.
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/fc-dekampioenenzoektocht

o

Naturathlon: picknicken, wandelen, fietsen en varen in de IJzervallei
Op weekdagen kan je van 1 juli tot en met 31 augustus te voet, per fiets en met
de fluisterboot het waterrijk van de Westhoek verkennen. Starten doe je met een
picknickmand vol lokale (hoeve)producten in de hand, je zoekt een plekje in de
schaduw van het kasteel. Eens alles opgepeuzeld, kan je in het programmaboek
lezen hoe je je namiddag op eigen tempo verder wilt zetten..
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/naturathlon-picknickenwandelen-fietsen-en-varen-de-ijzervallei

o

Western Front trail – 18 september
Een lange wandeling die je langs de voornaamste herdenkingssites uit de Groote
Oorlog brengt, naargelang het traject dat je kiest. De 85 km start vanuit Mesen,
de kleinste stad van België. Deelnemers aan de 60 km starten in de schaduw van
de imposante Menenpoort in Ieper. De Iizertoren in Diksmuide is het vertrekpunt
voor de tocht van 35 km. Alle deelnemers eindigen ter hoogte van Westfront
Nieuwpoort.
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/western-front-trail

o

Ijzerfun
10 t.e.m. 25 juli
Plezier op en naast de Iizer.
Kajaks, roeibootjes, sups en kano's kan je elke dag huren. Met foodtrucks,
springkasteel en muziek.
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/ijzerfun-0

o

Maïsdoolhoven
In de zomer schiet de maïs op. In de Westhoek is deze graansoort bedoeld voor
veevoer. Enkele creatieve boeren tekenen ook een maïsdoolhof uit.
-

Eeuwenhout in Dranouter: Naast de luxueuze vakantiewoning opent van
halfweg juni tot eind september een 8ha groot doolhof. Wekelijks worden er
activiteiten georganiseerd. Je kan temidden het doolhof ook overnachten.
Koudekotstraat 19, Dranouter.
facebook.com/eeuwenhoutdranouter

-

Kinderfarm in Werken (Kortemark): Het maïsdoolhof opent op 18 juli.
Overwin de hindernissen op weg naar de uitgang. Tijdens de zomer is er een
bloemenpluktuin. Kinderen leven zich na het dolen uit op het speelplein.
Steenstraat 90, Werken.
www.facebook.com/zaalmaisdoolhof

-

’t Ganzengoed in Staden: Op deze speelboerderij zijn kinderen een heel
namiddag zoet. Je kan er samen pizza’s bakken of volksspelen ontdekken. Het
maïsdoolhof is open van 18 juli tot 18 oktober. Het sluit aan op het
fruitboomdoolhof dat een ‘heel’ jaar open is. Wallemolenstraat 10, Staden.
www.tganzengoed.be

-

Maïsdoolhof, Reningelst
Op een veld van 6ha met schitterende vergezichten over Heuvelland is er maïs
ingezaaid in de vorm van een bierglas, waarin het labyrint zich bevindt. Ook
rond het glas loopt het maïsveld verder. Aan het doolhof worden ook
verschillende activiteiten gekoppeld (biercafé, spelmogelijkheden voor
kinderen, lokale brouwerijen in de kijker,…).
Te bezoeken op vrijdag van 17u-21u; zaterdag en zondag van 14u-21; op
afspraak voor groepen.
Opening op 23 juli. Open op 30 juli, 1, 6, 8, 15, 20, 21, 22, 27, 28 en 29
augustus; 3, 4 & 5 september.
www.facebook.com/Bierclub-Zoetendaal-Reningelst-101810284958748

Festival van het maankonijn
Van 17 tot 21 september 2021 heeft in Heuvelland het eerste Festival van het
Maankonijn plaats, een gebeuren dat in de aanloop naar de meest volle maan van het
jaar focust op natuur en haiku, op rust en stilte, op woord en beeld, op muziek en stem,
op lichaam en geest, op licht en duisternis. Er zijn tal van kleinschalige activiteiten,
gaande van voorstellingen en lezingen over workshops en expo’s tot wandelingen en
andere belevenissen in de duisternis met als hoogtepunt het Maankijken op 21
september. Zowel voor jong als voor oud, zowel experimenteel als meer klassiek, zowel
buiten als binnen, zowel op pleinen als in kerken.
Meer info: www.festivalvanhetmaankonijn.be/

4. Logeren in de Westhoek

Een heerlijke en ontspannen vakantie waar niets moet en alles mag. Er even tussenuit
zijn, genieten van het moment, van het samen zijn, de rust en de ruimte, de
gastvrijheid, kleine belevenissen, het bourgondisch leven, … In de Westhoek vind je heel
wat unieke logeeradresjes: charmante B&B’s, luxueuze vakantiewoningen,
viersterrenhotels, campings, kampeerautoterreinen en glampingadressen! In de
Westhoek voel je je welkom. De vele gastheren en gastvrouwen bezorgen je graag een
onvergetelijke vakantie.
- Onderweg met de kampeerauto: www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/onderwegmet-de-kampeerauto
- Origineel logeren: www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/origineel-logeren
- Alle logies in de Westhoek: www.toerismewesthoek.be/slapen
!!!Westhoekvoordeelpas
De gratis voordeelpas trakteert de verblijfstoerist (min. 1 nacht) op meer dan 35 euro
voordeel bij een bezoek aan musea en attracties.
Meer info: www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/westhoekvoordeelpas
5. Publicaties

De 22ste editie van de streekpocket ‘De Grote Goesting’, de toeristische kaarten over de
Westhoek en De Groote Oorlog zijn beschikbaar in de toerismekantoren en bij
logiesuitbaters, net zoals de Westhoek voordeelpas 2021.
Brochures en kaarten zijn te verkrijgen bij shop.westtoer.be
Meer tips en activiteiten in de westhoek: www.toerismewesthoek.be

Zomer in het
Brugse Ommeland

1. VERDWENEN ZINHAVENS
a. Belevingsexpo van 3 juli tot 7 november 2021

In het Zwin Natuur Park heb je een prachtig zicht op het huidige Zwin. Maar tijdens de
middeleeuwen zou je daar in de Zwingeul staan, die Brugge met de zee verbond en
Vlaanderen gouden tijden bezorgde.
De Zwingeul is intussen
verzand en verdwenen,
maar deze expo brengt de
streek letterlijk opnieuw tot
leven, samen met de
wereldhavens die er langs
lagen. In de exporuimte en
het kijkcentrum in het park
maak je een tijdreis naar de
middeleeuwen, dankzij
innovatieve technologieën.

De havens en de geul zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit
Gent minutieus vormgegeven in een virtuele 3D-wereld. Daardoor kan je de evolutie van
de Zwingeul met zijn wereldhavens echt beleven, in beeld én geluid.

In de exporuimte zie je de evolutie van
de Zwinstreek en maak je een virtuele
bootreis langs de middeleeuwse
Zwingeul met al zijn internationale
bedrijvigheid. In het kijkcentrum tonen
twee virtual reality-kijkers de evolutie
van het landschap door de eeuwen heen.
Gezien vanuit de lucht net als een vogel,
je bent tenslotte in het Zwin Natuur
Park.
Een ticket voor de expo is inbegrepen in
het toegangsticket voor het Zwin Natuur
Park. Reserveer tijdig je tijdslot.
Tickets beschikbaar vanaf midden juni. Er is ook een aanbod voor scholen en groepen.

b. Fietsroute van 3 juli 2021 tot oktober 2023

De Verdwenen Zwinhavens-fietsroute laat je het historische Zwinlandschap tussen
Knokke-Heist, Sluis, Damme en Brugge ontdekken (60 km, of kies voor een lus van 44
km of 31 km). In de middeleeuwen verbond de brede Zwingeul Brugge en Vlaanderen
rechtstreeks met zee en zorgde zo voor gouden tijden. Langs de geul lagen dé tophavens
van Europa, die verdwenen een voor een met de verzanding van de vaargeul.

Langs de route vind je vier outdoor virtual-realitykijkers. Een blik door de kijker brengt je van het
huidige landschap virtueel naar de bruisende
middeleeuwse havensteden. Je staat er middenin en
kan 360° om je heen kijken. Ook in het Zwin Natuur
Park staan 2 VR-kijkers. Bij de fietskaart hoort ook een
QR code. Als je die scant, krijg je onderweg meldingen
op je smartphone over archeologische vondsten in het
landschap. Alles wat je te zien krijgt, is historisch
correct en gebaseerd op onderzoek van de Universiteit
Gent.
De fietsroute is bewegwijzerd. Er is een gratis
fietskaart, de route is ook online beschikbaar vanaf 26
juni. Op de website komt ook info over fietsverhuur.
http://www.verdwenen-zwinhavens.be

2. NAAR BUITEN
Op micro-avontuur
Doe eens wat je anders niet doet en ga
op dauwtrip met je koffie en croissant
in je rugzak! Daarna begin je met een

fris hoofd en vol energie aan je werkof vakantiedag. Of ruil na de werkdag
je living, kantoor of werkplaats in
voor een plek met een uitzicht. Jij
zorgt voor de aperitief, wij voor de uitkijkpunten! Benieuwd wat we nog in petto hebben
voor je? Een overzicht van de vele initiatieven en activiteiten vind je op de site.
https://www.brugseommeland.be/nl/naarbuiten/10-x-op-micro-avontuur
Duurzame adresjes
Op zoek naar een bijzondere
adressen waar locals neerstrijken,
er zeker iets te ontdekken valt of
er fijne items op de kop kunt
tikken? Het Brugse Ommeland
grossiert in duurzame
karakterplekken. Nu eens
gezegend met een inclusief
verhaal, dan weer resoluut klein,
fijn en propvol lokale heerlijkheden. Om te eten en te drinken, heerlijk te shoppen, je
kleine gangsters los te laten of om gewoon te genieten van het betere buitenleven.
https://www.brugseommeland.be/nl/naarbuiten/duurzame-adresjes

Logeren met buitenbeleving
Meerdere dagen naar buiten? Geen probleem:
de regio rond Brugge biedt heel wat
verrassende logeeradressen waar je ook buiten
terecht kunt in de hot tub, de jacuzzi, op een
gezellige terras of in het zwembad!

https://www.brugseommeland.be/nl/slapen/alle/label/Buitenbeleving
Nog meer tips en alle praktische info op www.brugseommeland.be/naarbuiten

3. TRIËNNALE BRUGGE
De Belgische
Werelderfgoedstad wordt voor
de derde keer ingepalmd door
hedendaagse kunst en
architectuur. 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.

Met als thema ‘TraumA’ duikt Triënnale Brugge in de geschiedenis en realiteit van
Brugge. Historische lagen worden blootgelegd, vergeten of verborgen verhaallijnen
besproken. Deze editie verkent de dunne lijn tussen droom en trauma, tussen paradijs
en hel. Het speelt in op de verbeelding, op de pracht en de praal, maar ook op het
‘unheimliche’ dat er ondergronds aanwezig is. Want hoewel Brugge voor velen een
droombestemming lijkt, sluimert er in deze picture-perfect-wereld ook armoede,
eenzaamheid, vervuiling of angst.
Meer info: www.triennalebrugge.be

4. ZOMERSE POP-UP BARS
Zomerseizoen betekent pop-upseizoen!
Frisse cocktails of mocktails in idyllische
setting, kindvriendelijke concepten,
unieke workshops, openluchtcinema...
Goed voor vele namiddagen en
avonden gezelligheid, plezier en vertier.
Houd de website in de gaten want er
blijven leuke adressen bij komen!
Meer info:
www.brugseommeland.be/pop-up

Zomer aan
de Kust

www.dekust.be

1. Beaufort 21
De kust-triënnale voor
hedendaagse kunst strijkt dit
jaar voor de zevende keer neer
aan zee. Tijdens Beaufort 21
wordt de openbare ruimte
uitgebreid naar de bodem van
de zee. Verdwenen eilanden,
gezonken scheepswrakken en
fossielen vertellen er een
veelzijdiger verhaal dat de al
gekende lokale geschiedenis aanvult. De kunstenaars laten – al dan niet menselijke –
stemmen aan het woord die voordien onderdrukt werden. Het zijn stemmen die niet
schreeuwen, maar fluisteren, over het collectief geheugen van iedere plek. Want net
zoals mensen, beschikken ook plaatsen over een geheugen.
Beaufort 21 is te bezoeken tot 7 november 2021
Meer info: www.beaufort21.be

2. Social-media-routes in Knokke-Heist
Knokke-Heist brengt on-en offline samen in vijf nieuwe
social-media-routes.
Vijf routes voor vijf online-platformen: Instagram, Tiktok,
Strava, Linked-In en Snapchat. Zoals elk socialmediaplatform zijn eigen kenmerken heeft, zo ook de
routes. Zo zitten er in de Tiktok-route leuke challenges
vervat, komen er tijdens de Instagramroute menig
fotogenieke plekjes op je pad en beëindig je je Stravafietstocht met een eigen Strava-kunstwerk! Extra leuk:
ook je vrienden en volgers kunnen meegenieten van jouw
uitstap: deel je foto’s en video’s online met #mykh!
Routes zijn online te raadplegen of gratis af te halen bij
het kantoor van Toerisme Knokke-Heist (Zeedijk 660)
Meer info:
https://www.myknokke-heist.be/nl/social-mediaroutes-knokke-heist

3. Operatie Dynamo in De Panne
81 jaar geleden was de Frans-Belgische kust het
toneel van een verschrikkelijke strijd tegen de
Duitse bezetting. De heroïsche bevrijding van de
omsingelde geallieerde troepen in De Panne staat
bekend als ‘Operatie Dynamo’. Dit jaar herdenkt
De Panne deze grootscheepse evacuatie met de
tentoonstelling ‘Ook in De Panne een militair
mirakel’, waarbij ook de impact van de operatie
op het openbare leven wordt belicht. In
samenwerking met Lady Linn en de Koninklijke
Harmonie Ypriana wordt ook een heus
herdenkingsconcert georganiseerd. Tenslotte is er
de ‘Operatie Dynamo’-wandelroute waar je nog meer verhalen ontdekt.
Meer info: https://www.dekust.be/nl/inspiratie/operatie-dynamo

5. K.E.R.K. in Middelkerke
In het unieke decor van de kerk van SintPieters-Kapelle wordt van de 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, presenteert het werk van
Nick Ervinck zelf.
Meer info: https://www.dekust.be/nl/doen/kerk

6.

Theaterwandeling in De Haan

In het bos in De Haan kan je terecht voor een interactieve wandelroute voor het hele
gezin. Onderweg scan je zes QR-codes en ontdek je zes fragmenten uit het
theaterverhaal van een hongerige vos op zoek naar heerlijk maal. Het volledig verhaal
duurt ca. 30 minuten. De afstand van de theaterwandeling bedraagt zo’n 2,5 km. Leuk
extraatje: de wandeling eindigt aan het speelbos ‘Vossenhol’, daar kunnen de kleinste
deelnemers zich nog eens volledig uitleven!
Meer info: https://www.dekust.be/nl/agenda/theaterwandeling-de-vos-het-bos

7. Openlucht Fotoproject ‘Zeebrugse garnaalvissers’
Fotografe Ann-Sophie Deldycke
trok er vorige zomer op uit met
enkele garnaalvissers. 24 uur lang
voer ze mee met de vissersboot
‘De Goede Hoop’. Uiteraard
vergezeld door haar camera. Haar
lens capteerde het leven op de
boot in volle ornaat. Het resultaat
valt in het groot te bewonderen in
de haven van Zeebrugge. De
openlucht expo is nog te bezoeken
tot september.

Meer info: https://www.dekust.be/nl/agenda/openlucht-fotoproject-zeebrugsegarnaalvissers

8. Openlucht-escapegame Koksijde: Het Wapen van Amsterdam
Met digitale kaart in de aanslag vertrek je
op een mysterieuze fietstocht doorheen
Koksijde. Jouw missie? De locatie van het
gezonken schip ‘Het Wapen van
Amsterdam’ vinden. Deze groepsactiviteit
is ideaal voor avontuurlijke vrienden- of
familiegroepen.
De escapegame vindt volledig plaats in
openlucht, bovendien krijg je bij de start
een ‘survival-pakket’ mee, zo vertrek je volledig uitgerust op zoektocht!
Meer info: https://www.visitkoksijde.be/nl/escapegame

9. Het Mariakerke-mysterie
Paniek! Het meest dierbare masker van
James Ensor is gestolen uit zijn atelier.
Het uur van de diefstal is bekend, maar
alle andere informatie ontbreekt. Breng jij
het masker terug naar James? Trek
eropuit in Mariakerke, verzamel tips
onderweg en ontrafel het mysterie. De
zoektocht is gratis en voor speurders
vanaf 10 jaar. Het zoektochtformulier kan
je afhalen bij Toerisme Oostende of
downloaden via visitoostende.be.
Meer info: https://www.dekust.be/nl/doen/mariakerkemysterie

Zomer in de
Leiestreek

www.toerisme-leiestreek.be

1. NIEUWE EN UNIEKE ZOMERBARS
De Leiestreek is ook deze zomer the place to be om de zomersfeer op te snuiven bij allerlei
hippe pop-ups.
Nieuw dit jaar is Zomerterras Het
Gulden Spoor in Kortrijk. Deze
'Zuid-Franse' zomerbar bevindt zich
op een exclusief domein met private
jachthaven aan de oevers van de
Leie midden in het groen. De bar is
toegankelijk via het jaagpad óf je
vaart met een boot de jachthaven
binnen.

Een andere nieuwkomer is Bar Silo in Ledegem. Langs de Kezelbergroute, tussen de
velden, vind je binnenkort twee zonnige terrassen bij een imposante silo. Actievelingen
kunnen er op woensdag bokslessen, yogasessies, sunset spinningsessies en core
trainingen volgen.
Ook de Leiespots van 2021 pakken
uit met unieke zomerbarconcepten:
bij Wijndomein Ravenstein in
Wervik geniet je van een glaasje
wijn tussen de druivenranken.

Bij Koebar in Zwevegem nestel je je neer op het
authentieke terras, mét ledikanten bed, en geniet je
van het uitzicht op de koeien.

Een overzicht van 30+ pop-up zomerbars: www.toerisme-leiestreek.be/popupzomerbars

LEIESPOTS TERRASSEN
Los van de pop-up zomerbars zetten een heleboel horecazaken hun terras buiten. De
terrasjes van de Leiespots beloven net dat tikkeltje meer dan een simpel zomers drankje
en hapje. Dit zijn dé creatieve adressen in de Leiestreek waar je écht eens moet geweest
zijn.

Bij Bistro Lin’Eau in Wielsbeke strijk
je neer op het stijlvolle terras van een
voormalige vlasroterij, nu een culinaire
trekpleister. In dit industriële pand dat
een adembenemende facelift kreeg,
serveert de chef-kok ware strelingen
voor het oog en voor je smaakpapillen.
Beschut tussen oude muren en met
zicht op een oude Leiearm en het
Schoondalbos geniet je van outdoor
dining met onvergetelijke
zonsondergangen.

In Gigi’s Retro Kitchen in Deinze stap je binnen in de
jaren zeventig. Ook het stadstuintje barst van de
seventies-sfeer. Je krijgt er grootmoeders keuken
geserveerd op een kleurrijk servies en geruite tafelkleedjes.
Je kan er ook retrospulletjes kopen en regelmatig zijn er
workshops!

Kies voor zomerse gezelligheid bij Bar Botaniek!
Vlij je neer in de zalige tuin, bij de vijver of in de
schaduw van de hoge bomen. Spreek er af met
vrienden voor de lunch, een zondagse barbecue
of wat lekkers uit de foodtruck. Op de
zomeragenda staan goochelkunsten, yogalessen
en salsa-initiaties. Ontdek dit creatieve
luilekkerland!

Een overzicht van de 50+ Leiespots terrasjes vind je via www.toerismeleiestreek.be/leiespots-coronaproof

2. VIJF KEER OP TRIP MET DE HOND

Toerisme Leiestreek lanceert vijf meerdaagse wandeltrips in de Leiestreek, op maat van
baasje en hond. Deze vijf ‘trips met de hond’ zijn kant-en-klare wandelroutes vanuit
hondvriendelijke logies langs de mooiste paden, de meest fotogenieke plekken en unieke
adresjes of Leiespots. Naast de trips is er ook een handig overzicht van alle
hondenloopweides, wandelmogelijkheden, zwemlocaties, logeeradresjes en Leiespots waar
honden welkom zijn.
In de trips wordt er gefocust op hondvriendelijke logies, mooie wandelroutes en creatieve
en/of lekkere stops. Wandel in het glooiende landschap tussen Leie en Schelde op de
wandelnetwerken, of volg bewegwijzerde routes langs oude Leiearmen en geniet van
prachtige vergezichten. Onderweg kan je op krachten komen met een (vooraf
gereserveerde) picknick met lokale producten op een toplocatie, een heerlijke lunch op een
gezellig terrasje en iets zoets of een lekker biertje in een pop-up bar. Het valt op dat bij
vele adresjes honden niet enkel ‘toegelaten’ zijn, maar dat ze met open armen ontvangen
worden. Soms genieten hondjes zelfs van een extraatje van het huis.
Een overzicht van de 5 trips met de hond en al het ander hondvriendelijk aanbod vind je
op www.toerisme-leiestreek.be/honden
Geen hond in huis? Inspiratie voor fijne uitstapjes in de streek, vind je in de 10
meerdaagse fiets- en wandeltrips verspreid over de Leiestreek. Alle trips en de
bijhorende routes, stops onderweg, logies met bagageservice, en unieke fotoplekjes vind
je op www.toerisme-leiestreek.be/fietsenwandeltrips

3. LOGIESTIPS
EROPUIT MET DE
CAMPER
Het kampeerautotoerisme
zit in de lift. Ook de
Leiestreek inspireert graag
kampeerautotoeristen, en
Toerisme Leiestreek maakt
het hen extra makkelijk.
Alle kampeerautoplaatsen
in de streek worden nu
gebundeld op een site. Je
vindt er niet alleen
praktische informatie zoals
de faciliteiten ter plaatse,
maar ook de
dichtstbijzijnde bakker, supermarkt, eet- en drinkgelegenheden, fiets- en
wandelmogelijkheden en andere activiteiten of bezienswaardigheden in de buurt. Zo
heeft de toerist onmiddellijk alle informatie die hij nodig heeft voor zijn trip.
Een overzicht van alle kampeerautoplaatsen en de leukste tips in de buurt vind je via
www.toerisme-leiestreek.be/camper
5X UNIEKE KAMPEERBELEVINGEN
Wie geen kampeerauto heeft, kan nog altijd voor een andere unieke kampeerbeleving
kiezen. De Leiestreek kent namelijk een aantal initiatieven waar je niet eens je eigen tentje
moet opzetten, want op tal van mooie locaties staan volledig ingerichte (glamping)tenten
op je te wachten.
1. Vlaskamp
Een volledig nieuw initiatief is Vlaskamp. Langs de as van de Leie vind je maar liefst 5 à
6 Vlaskampzones op idyllische locaties. De zones worden met elkaar verbonden door
enkele leuke fiets- en wandelroutes. Wie dat wil, kan er dus een heuse trektocht van
maken!
De locaties zijn:
•

•

•

Natuurpark De Balokken in
Wervik: Hier heb je een
adembenemend zicht op de Leie. ‘s
Morgens schuif je aan bij cafetaria
De Balokken voor een lokaal
ontbijt.
Zelfpluktuin en bioboerderij 't
Goed Ter Heule in Lauwe (Menen):
Je slaapt in de boomgaard en ‘s
morgens geniet je van een korteketen-ontbijt of pluk je zelf je
picknick bijeen.
Roterij Sabbe in Kuurne: Je logeert bij deze industriële site langs de Leie. 's
Avonds geniet je van een BBQ bij Gust’eaux.

•

•
•

Provinciedomein De Baliekouter in Wakken (Dentergem) (moet nog bevestigd
worden): Je slaapt in een rustgevend natuurgebied bij de Mandel, zijrivier van de
Leie, nabij mooie boomgaarden en zelfpluktuinen.
Pop-up Cyriel wijncafé in Nevele (Deinze): De site is idyllisch en sprookjesachtig.
In de tuin van Cyriel wijncafé geniet je van zomerse drankjes en hapjes.
Zorgboerderij De Bekwame Boon in Gent: Deze plek vind je aan de Vinderhoutse
bossen, een nieuw bosgebied aan de rand van Gent.

Meer informatie en reserveren via www.vlaskamp.be

2. Nieuwe belevingslogies Fons
In de weide van Leiespot Achiel en Hector (koffieen theeschuur met mini-kinderboerderij) kan je
sinds kort logeren in gezellige katoenen tenten.
Het logies is genoemd naar een van de ezels die je
vanuit je tent kan bewonderen. Maar ook ezel
Roger is van de partij, en 's avonds dansen de
vleermuizen boven je hoofd, hoor je de steenuiltjes
roepen en val je in slaap met het geluid van
tsjirpende krekels. In de weide is er een centrale
vuurplaats waar je kan genieten bij een
kampvuurtje. Voor de tenten kan je ook heerlijk
picknicken aan de picknicktafel of luieren in de
hangmatten die verspreid hangen op mooie
plaatsjes in het bosje van Achiel en Hector.

Meer informatie en reserveren via
www.achielenhector.be

3. Leiecabin
Oorspronkelijk deed de cabin dienst als woonwagen
maar deze werd omgetoverd tot een hip en charmant
logeeradresje. Vooral de locatie spreekt tot de
verbeelding, want hier slaap je vlak aan de Leie met
zicht op het water, midden in het groen. Dankzij de
privétoegang tot de hottub en sauna uit cederhout kan
je hier pas echt onthaasten.
Meer informatie en reserveren via www.leiecabin.be

4. Camping Transfo
In de schaduw van de oude elektriciteitscentrale
Transfo kan je zorgeloos kamperen in de tuin van
de oude directeurswoning. Je hebt keuze uit
lodgetenten
of
gerenoveerde
caravans.
Zorgeloos genieten van rust en eenvoud in
prachtig gerenoveerde caravans, een unieke
lodgetent of in je eigen tent. Wanneer je op
Camping Transfo logeert, geniet je trouwens van
tal van voordelen en goodies bij lokale handelaars
zoals bv. een gratis glas cava bij een ontbijt in
Knus by Lucy, een biertje van De Circus
Brouwerij, en meer.
Meer informatie en reserveren via
www.campingtransfo.be

5. Tortigas van Dinner with the Queen

Slaap in een indrukwekkende tortiga-glampingtent met uitzicht op de bloemenweide. De
ideale afsluiter na het belevingsdiner van Dinner with the Queen. Je krijgt er eerst een
rondleiding met de bezieler Bart op de plukweide van Purfruit, vervolgens breng je een
bezoek met de imker aan de bijenkoningin en haar werkers. Eindigen doe je met een
verfijnd bloemenmenu bereid door Lieven Lootens, de beste bloemenkok van het land.
Meer informatie en reserveren via www.dinnerwiththequeen.be

4. OP EN LANGS HET WATER
TERRASJES AAN DE WATERKANT
Niets zo heerlijk als fietsen of wandelen langs het water. En net wanneer je denkt dat
niets dit kan toppen, spot je een terrasje langs het water. Goed nieuws, de Leiestreek
telt meer dan 70 van die terrassen. Van eenvoudige cafés tot gastronomische
restaurants. Eén ding hebben ze gemeen, het unieke uitzicht krijg je er gratis bij.
Toerisme Leiestreek verzamelde de 5 mooiste terrassen aan het water en allerlei
andere gezellige bars, cafés, restaurants en Leiespots aan het water.

Bij de mooiste mag je zeker Bachtekerke in Deinze niet vergeten. Aan de oevers van
de Oude Leie ontdek je hier een oase van rust. Het idyllische Bachtekerke combineert
deze unieke en sfeervolle locatie met een heerlijke keuken, die beloond werd met een
opname in de Gault&Millau gids. Het terras werd verkozen als mooiste terras van België
in de Gault&Millau gids 2019. Nog zo’n pareltje is Baarle 90 in Sint-Martens-Latem.
Hier geniet je van culinaire hoogstandjes uit de Belgische keuken aan de boorden van de
Leie. Daarenboven mag Chef Jérôme als enige het veer exploiteren om fietsers de Leie
over te zetten.
www.toerisme-leiestreek.be/terrasjes-aan-de-waterkant
NIEUW CLUBHUIS BIJ TOEKOMSTIGE JACHTHAVEN IN WIELSBEKE
Vlakbij het pompstation en de drietrapsluis in Ooigem (Wielsbeke) wordt op zaterdag 5
juni het clubhuis van de toekomstige jachthaven in Ooigem geopend. Na de officiële
plechtigheden in de voormiddag zal het 'Bierhuis aan de Waterkant' vanaf de namiddag
voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen als pleziervaarder kan je er terecht voor een
hapje en een drankje, het clubhuis zal ook fungeren als stopplaats voor fietsers en
wandelaars, voorzien van openbare toiletten.
WATERBELEVING IN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE LEIESTREEK
Geniet van onvergetelijke momenten in de grensoverschrijdende Leiestreek! De nieuwe
brochure die werd uitgewerkt in het kader van het Interreg V-project Golden Lys werpt
een blik op de toeristische pareltjes aan beide kanten van de grens. We geven je tal van
tips voor trips, inspiratie voor boottochtjes op de Leie en fietstochten langs het water.
Ontdek de leukste watersporten en -activiteiten, de mooiste terrasjes aan het water en
de beste adressen voor bier en streekproducten in de Franse en Belgische Leiestreek.
De brochures zijn online beschikbaar: NL versie / FR versie

Naast de brochure vind je ook op de website van Toerisme Leiestreek een inspirerend
overzicht van wat er zoal op en langs het water te beleven valt. Denk maar aan de
watersporten zoals kajakken, kanovaren, SUP, wakeboarden, … Je vindt er ook alle info
rond bootje varen op de waterwegen in de Leiestreek, de leuke terrasjes aan de
waterkant, logeeradresjes nabij het water, en picknickplekjes aan het water.

Ontdek alles over waterbeleving in de Leiestreek op www.toerismeleiestreek.be/water
LEIE WATERDAGEN
Beleef meer in de Leiestreek vanop het water! Tijdens de zomer van 2021 organiseren
verschillende gemeenten (en privé-uitbaters) uit de Leiestreek waterbelevingsdagen op
rivieren, kanalen en waterplassen. Meer info zie verder (agenda).

5. OP STAP MET DE KIDS
NIEUWE GEZINSZOEKTOCHT BLOB IN DE BALIEKOUTER (DENTERGEM)
Gezinnen kunnen vanaf 26 juni een nieuwe gezinszoektocht Blob ontdekken, dit keer in
de Baliekouter in Dentergem. Kinderen tussen 7-12 jaar zoeken samen met Blob,
vriendje Joost, en Harry de Hermelijn het beeld van het houten beeld van Harrius de
Hermelijn. Midden in het groen, en al ravottend en spelend, leren kinderen bij en beleef
je een zalige gezinsactiviteit.
> Meer info vanaf 26 juni op www.toerisme-leiestreek.be/blob

2X OP MEERDAAGSE TRIP MET DE KIDS
Toerisme Leiestreek werkte 2 meerdaagse trips, één fietstrip en één wandeltrip, uit op
maat van gezinnen met kinderen. Dat wil zeggen iets minder kilometers en veel meer
spelen en avontuur.
De fietstrip ‘Op twee wielen tussen twee
speelparadijzen’ gidst je van bij het
groendomein De Brielmeersen in hartje Deinze
naar De Baliekouter in Wakken (Dentergem),
nog zo'n speelparadijs midden in het groen.
Onderweg fiets je langs de Leie en hou je halt
in pittoreske dorpjes en pluktuinen. Je logeert
in de buurt van De Baliekouter.

Tijdens de wandeltrip ‘Wandelen, speuren, spelen... met
het hele gezin’ reis je met de trein naar Wevelgem en ga je
met Blob op speurtocht in provinciedomein Bergelen in
Gullegem. Je wandelt langs poelen, ravot in wilgentunnels
en speelt een bosvruchtenpetanque. En wie weet,
misschien zie je wel een ijsvogel voorbijvliegen in één van
de kijkhutten. De dag nadien spoor je naar Harelbeke voor
een dagje wandel- en waterpret in provinciedomein De
Gavers. Speel er frisbeegolf, ga kajakken en probeer te
suppen. Dolle pret voor jong en oud!
Ontdek deze 2 trips met kids op www.toerismeleiestreek.be/fietsenwandeltrips#kids

6. AGENDA
KUNSTZOMER 2021
Van 6 juni t.e.m. 26 september kan je de werken van een
45-tal kunstenaars ontdekken op unieke locaties in de
Leiestreek. In juni, juli, augustus en september zijn we
respectievelijk te gast in Roeselare, Kuurne, Waregem en
Meulebeke. Enkele bijzondere locaties zijn Galerie
Ne9enpuntne9gen (met werk van Kobe), Roterij Sabbe,
Galerie Denis de Gloire en het pas gerestaureerde kasteel
Ter Borcht.
Het volledige programma en alle activiteiten vind je via
www.toerisme-leiestreek.be/kunstzomer

ZOMERZOEKTOCHT DAVIDSFONDS IN ZULTE EN GENT
Dit jaar vind de 35ste Zomerzoektocht van het Davidsfonds plaats in Zulte en Gent vanaf
21 juni t.e.m. 21 september. Je kan er met kinderen, vrienden of collega’s op ontdekking
gaan via zinderende zoektochten. Plezier gegarandeerd én er vallen prijzen te winnen.
Meer info via www.dezomerzoektocht.be
LEIE WATERDAGEN
Beleef meer in de Leiestreek vanop het water! Tijdens de zomer van 2021 organiseren
verschillende gemeenten (en privé-uitbaters) uit de Leiestreek waterbelevingsdagen op
rivieren, kanalen en waterplassen. Genieten van verfrissende momenten kan o.a. in:
• Wevelgem: kajakken en suppen op de Leie op 6 namiddagen
• Menen: kajakken en suppen op oude Leiearm op elke zondagnamiddag in juli en
augustus (+ enkele sessies YogaSUP)
• Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve): sessie YogaSUP op oude Leiearm
• Zwevegem: elke dag kajakverhuur in
namiddag op het Kanaal BossuitKortrijk aan Transfo
• Deinze: Kajakken en suppen vanaf
Brielpoort met ook reuzensup voor
10 personen

Nog meer waterbeleving in de Leiestreek? Het volledige aanbod is te bekijken op
www.toerisme-leiestreek.be/water

TRIËNNALE PARADISE IN KORTRIJK
In 2021 draagt de triënnale voor actuele kunst van
Kortrijk de titel Paradise. Deze zal van 19 juni t.e.m.
24 oktober 2021 het hart van Kortrijk inpalmen.
Paradise is zowel een interactief kunstenparcours in
de publieke ruimte als een inspirerende
tentoonstelling op unieke locaties in Kortrijk.
Meer info via www.paradisekortrijk.be

NOOT AAN DE REDACTIES:
Info, beelden, inspiratie voor reportages, beleving, interviews:
Mieke Dumont – mieke.dumont@westtoer.be - +32 472 900 111

