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Op trektocht!   
vanaf oktober

Geen beter moment om je wandelschoenen aan te 
trekken dan de herfst. Wist je dat er in het Brugse  
Ommeland verschillende wandelnetwerken zijn? Je 
stippelt zelf je traject uit via knooppunten. Wandelnet-
werken Bulskampveld en Velden en Meersen sluiten 
naadloos aan op elkaar en bieden dus de mogelijkheid 
om een langere tocht uit te stippelen. Geen zin om te 
stappen met een zware rugzak? Boek bij een van de 
logeeradresjes die je bagage met veel plezier naar het 
volgende adresje brengt terwijl jij zorgen- én  
bagagevrij stapt! 

brugseommeland.be/trektochten

Week van de Zwinstreek 
25/09-03/10

Noteer de week van 25 september tot en met 3 oktober 
alvast in je agenda. Deze week wordt de vierde editie 
van de Week van de Zwinstreek georganiseerd. Tijdens 
deze week beleef je de Zwinregio met al je zintuigen. 
Spring op de fiets een laat je onderdompelen in de rijke 
historie van het gebied, ontdek prachtige natuur en laat 
je aan het eind van de dag culinair verrassen in een van 
de vele restaurants. Deze week is er van Knokke-Heist tot 
IJzendijke vanalles te beleven! 

brugseommeland.be/ 
weekvandezwinstreek

Da’Smakt in Damme  
03/10

DA’SMAKT is hét streekproductenfestival van het Brugse 
Ommeland en is in 2021 reeds aan de zeventiende 
editie toe. Tijdens DA’SMAKT proef je in de historische 
binnenstad van een van de best bewaarde parels uit de 
Zwinstreek van een groot aanbod aan streekproducten. 
Sluit de Week van de Zwinstreek af in stijl en laat je 
verwennen door de culinaire verrassingen van chefs 
uit de regio. 

visitdamme.be

Degelijke en duurzame 
adresjes

Hou je van bijzondere adresjes die duurzaamheid 
hoog in het vaandel dragen? Goed nieuws! Het Brugse 
Ommeland heeft heel wat van die adresjes voor je 
gebundeld. Van die plekken waar je voor wil omrijden 
omdat je er tussen de locals zit, ontdekkingen doet of 
fijne items op de kop tikt? 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 te genieten 
van het betere buitenleven. 

brugseommeland.be/naarbuiten/ 
duurzame-adresjes

Openmonumentendag 
12/09

Open Monumentendag is hét grootste monumenten-
feest van Vlaanderen. Tal van monumenten openen 
gratis en voor niets op zondag 12 september de deuren 
om monumentenliefhebbers en nieuwsgierigen te 
verwelkomen. Ook in het Brugse Ommeland geen tekort 
aan monumenten. Snuister door het aanbod en ontdek 
de verborgen plekjes in jouw buurt!

brugseommeland.be/ 
open-monumentendag 

Le Manoir in Beernem  
17-19/09

Na een geslaagde eerste editie moest er wel een tweede 
komen. Van vrijdag 17 t.e.m. zondag 19 september 
ben je opnieuw welkom op het prachtige privédomein 
van Paul en Magali van ‘Le Manoir Alexandre’. Sfeer en 
gezelligheid troef op deze beurs met een gevarieerd 
aanbod: van planten over tuindecoratie en tuinmeubelen 
tot voeding en interieur. Het komt allemaal aan bod.

lifestylebeurzen.be 
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Nóg meer streetart  
in Torhout  
vanaf 16/10

Streetartproject Kaleidoscope in Torhout krijgt een 
vervolg. Curator All About Things gaat op zoek naar 
artiesten om nog meer Torhoutse muren te versieren 
met streetart-werken. Vanaf het openingsweekend op 
16-17 oktober kan je dat moois gaan bewonderen in 
de Sparrenstad!

visittorhout.be 

De afvaart van de Clesse

Huur een kajak bij ’t Spaans Tolhuis bij de sluis van 
Plassendale in Oudenburg en ontdek de regio op een 
andere manier. ‘Oudenburgs ereburger Louis Clesse 
schilderde ontelbare keren het prachtige kanaalland-
schap, we noemen het dan ook graag “de afvaart van 
de Clesse”’, aldus uitbater Peter Velle. Tot 12 personen 
kunnen er in de tweepersoons kajaks. En voor wie graag 
zijn/haar steentje bijdraagt aan een proper kanaal is er 
opruimmateriaal beschikbaar. Twee vliegen in een klap 
als je ’t ons vraagt!

spaanstolhuis.be 

Expo Verdwenen 
Zwinhavens nog tot 07/11 

Grijp je kans om de unieke expo Verdwenen Zwinhavens 
in het Zwin Natuur Park nog te bezoeken. In de 
exporuimte en het kijkcentrum maak je een tijdreis naar 
de middeleeuwen. Dit is mogelijk via innovatieve tech-
nologieën, met name augmented reality (AR) en virtual 
reality (VR). De havens en de Zwingeul zijn op basis van 
wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Gent 
minutieus vormgegeven in een virtuele 3D-wereld. In de 
expo kan je daardoor de evolutie van het landschap met 
de Zwingeul en zijn wereldhavens echt gaan beleven, in 
beeld én geluid. Niet te missen dus! De fietsroute langs 
de virtual reality kijkers kan je nog tot 2023 fietsen.

verdwenen-zwinhavens.be 

Gezellig logeren

In het Brugse Ommeland is onthaasten tot kunst 
verheven! Boek een nachtje of weekendje weg om 
volledig tot rust te komen. Geniet tijdens je verblijf 
van het lekkers dat de lokale (sterren)restaurants en 
hoeve- en streekwinkeltjes te bieden hebben in een 
authentieke omgeving. Kortom, geniet! Op onze website 
zijn ook nog heel wat leuke inspiratiepagina’s te vinden 
over o.a. logeren op de boerderij, logeren in het groen of 
met kinderen...

brugseommeland.be/logeren

Kunst

Activiteit

Expo

Logeren

http://www.spaanstolhuis.be
http://www.verdwenen-zwinhavens.be
http://www.visittorhout.be
http://www.brugseommeland.be/logeren


Story-ideas de Westhoek

INSPIRATIE
DOSSIER
WEST- 
VLAANDEREN



Bezoek Klankmakerij
Dranouter (Heuvelland)

Aan de hand van doe-opdrachten en klankspelen  
ga je met elkaar in competitie. Wie alle etappes heeft 
doorlopen, verzamelt onderweg punten, experimen-
teert met klank en doet allerlei weetjes op. Een ideale, 
laagdrempelige uitstap voor gezinnen, familie-  
en vriendengroepen en scholen! In de buurt van de 
Klankmakerij hangen tal van mogelijkheden om een 
boeiende dag te beleven op een van de mooiste plekjes 
in de Westhoek.

deklankmakerij.be

Beleef de Kemmelberg
Archeologiedagen 
10/10

De ondergrond van de Kemmelberg heeft veel 
geheimen. Behalve tijdens de Archeologiedagen op 
zondag 10 oktober. Duik terug in de tijd en kom langs 
in het dorp van de Kelten en neem deel aan workshops 
pottenbakken of maak zelf je eigen prehistorisch 
voorwerp of schilderij. Ontdek de geschiedenis van de 
berg in de pop-uptentoonstelling of via een wandeling 
op eigen houtje over de Kemmelberg. Sportievelingen 
kunnen zich zelf in de prehistorie of IJzertijd wanen door 
deel te nemen aan de Kemmelberggames. Een dag om 
nooit te vergeten! 

toerismewesthoek.be/nl/agenda/ 
beleef-de-kemmelberg

Festival van het maankonijn  
(17 - 21/09)

Van 17 tot 21 september 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. En steeds in het 
prachtige landschap van het Heuvelland. 

toerismeheuvelland.be/nl/festival-van-
het-maankonijn-met-berg-dichter-4

The Flanders Fields  
E-bike route vanuit Ieper
(21/08 - 23/10)

Gent-Wevelgem stelde in samenwerking met de Stad 
Ieper een unieke E-bike beleving samen. Verken de 
prachtige streek en een deel van het parcours van 
Gent-Wevelgem met jouw e-bike of een gewone 
fiets. Maak kennis met Ieper en de regio en ontdek 
verschillende mooie hotspots langs de route van 50 km 
in Flanders Fields. Deze route werd uitgestippeld op het 
fietsnetwerk Westhoek.

toerismeieper.be/ 
ebike-tour-in-flanders-fields

Faces of War
t.e.m. januari 2022

Herdenkingsproject van kunstenaar Jan Fieuw gemaakt 
met dwarsliggers van de spoorwegen uit de Eerste 
Wereldoorlog. De dwarsliggers houden alle ‘littekens’ van 
de oorlog vast, zoals spijkers, schroeven, inslagsporen. 
In sommige gevallen zitten kogels of granaatscherven 
nog duidelijk zichtbaar in het hout. Het kunstproject 
‘Faces of War’ wordt op diverse plaatsen in de Westhoek 
tentoongesteld. Nog t.e.m. 3 oktober te bezichten op 
de site van de IJzertoren in Diksmuide. Vanaf 31 oktober 
verhuist het naar de Vestingen in Ieper.

toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/
faces-war

Expo

Event

Kunst

Event
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Western Front Trail
18/09

De ‘Via Sacra - Western Front Way’ loopt maar liefst  
1.000 km langs No Man’s land en de Westerse frontlijn. 
Op zaterdag 18 september kan je een deel van deze 
route wandelen tijdens de ‘Western Front Trail’. Je hebt 
hierbij keuze uit 3 afstanden: 85 - 60 of 35 km.  
Onderweg wandel je langs de voornaamste  
herdenkingssites uit de Groote Oorlog!

toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/ 
western-front-trail

Lekker Westhoeks  
in Poperinge 
17 - 19/09

Proef van de beste ambachtelijke streekproducten uit 
de Westhoek, van gekende en te ontdekken bieren tot 
biologische tuinsappen, wijnen uit Heuvelland, lokale 
gins of cocktails op basis van hopscheuten. Diverse food-
trucks serveren speciale ‘Lekker Westhoeks’ gerechten. 
Dit alles vindt plaats in een kleurrijke setting op de Grote 
Markt van Poperinge. 

toerismewesthoek.be/nl/agenda/ 
lekker-westhoeks

Westhoek 
voordeelpas

De nieuwe voordeelpas biedt bijna € 35 voordeel per 
persoon, op de toegang tot musea (Flanders Fields 
Museum, De IJzertoren, het Tabaksmuseum, ... ) en 
attracties. Deze gratis Westhoekvoordeelpas is geldig 
vanaf aankomst in de Westhoek tot eind januari van 
het jaar erop.

toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/ 
westhoekvoordeelpas

Weekendje weg in
de Westhoek

Een heerlijk en ontspannend weekendje weg, waar niets 
moet en alles mag. Er nog even tussenuit zijn, genieten 
van het moment, van het samen zijn, de rust en de ruimte, 
de gastvrijheid, kleine belevenissen, het bourgondische 
leven,... In de Westhoek vind je heel wat unieke logeer-
adresjes: charmante B&B’s, luxueuze vakantiewoningen, 
viersterrenhotels, campings, kampeerautoterreinen en 
glampingadresjes! En bovenal: in de Westhoek voel je je 
welkom. De vele gastheren en gastvrouwen bezorgen je 
graag een onvergetelijk weekendje weg.

toerismewesthoek.be/slapen

Wondernacht in Diksmuide
9/10

Licht uit, ogen open. In het donker is de sterrenhemel 
zoveel mooieer. Wondernacht – het ideale moment om 
te proeven van de rust en gezelligheid van een donkere 
nacht. Laat je meeslepen door de verhalen van de nacht-
dieren. Ga mee op toer met Maanman die de invloed 
van de maan op de mens en natuur vertolkt. Werp een 
blik op het heelal door de telescopen. Ontdek dat de 
wereld in het donker heel wat verrassingen in petto 
heeft. Zin om de magische wereld van de duisternis te 
betreden? Welkom in deze Wondernacht!

bezoekdiksmuide.be

Zalige Zonden in  
de Westhoek
02/10 - 27/11

Niet alleen staat genieten overal centraal in  
de Westhoek, je vindt hier ook tal van musea en 
attracties. Die vertellen je met veel plezier van waar 
al die zalige zonden komen. Hop in het Hopmuseum 
Poperinge, taartjes in het Bakkerijmuseum in Veurne, 
tabakslekkernijen in Wervik,...  Maar er is meer... 
luisteren alleen is in dit geval geen optie. Je kan ook 
proeven van al dat lekkers. Per locatie veroveren  
aangepaste Westhoektapas vlot al je smaakpapillen!  
Mis een van deze theatervoorstellingen niet!

toerismewesthoek.be/nl/grotegoesting/
zalige-zonden

Wandelen

Event
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Logeren

Event
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Uniek: pop-up  
restaurant ‘CHALET’

Een uniek, korteketen pop-up restaurant in adembe-
nemende landschappen in de Westhoek! Boek met je 
familie of vrienden een van de houten CHALET-units met 
180° uitzicht op unieke Westhoeklocaties, waar je geniet 
van een heerlijke lunch- of dinerervaring. Dit najaar kan 
je al genieten op de festivalweide ‘De Voute’ in Dranouter 
en op wijndomein ‘Entre-Deux-Monts’ in Westouter. Je 
beleeft én proeft letterlijk wat de streek te bieden heeft. 
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. 

popupchalet.be

Lekkere adresjes
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Eneco Clean Beach  
en World cleanup
12/09

Eneco organiseert al sinds 2009 de grootste 
strandschoonmaak van het jaar. In samenwerking met 
verschillende Belgische strand- en surfclubs wordt 
zoveel mogelijk afval verzameld. Om het duurzaam-
heidslabel ‘Clean Beach Club’ te mogen dragen moeten 
clubs minstens twee opruimacties per jaar organiseren, 
de peukenproblematiek aanpakken en vijf veranderingen 
doorvoeren richting minder plastic.
In 2021 vindt de 12e editie van de  Eneco Clean Beach 
Cup plaats op zondag 12 september! Op een van de 25 
startlocaties kan je je inschrijven en ontvang je op de 
dag zelf een opruimpakket en een uniek Eneco Clean 
Beach Cup hesje. 

enecocleanbeachcup.be/nl/locaties 

Operatie Dynamo
Theaterfakkeltocht 
17 - 19/09  &  24 - 26/09

Op diverse data in september (17-18-19 september en 
24-25-26 september) staan beklijvende theaterfak-
keltochten op het programma van de herdenking. 
Je ontdekt tijdens de wandelingen enkele historisch 
belangrijke locaties rond Operatie Dynamo. Langs het 
wandeltraject brengen de acteurs van de Koninklijke 
toneelvereniging Kink Kank Hoorn de verhalen van toen 
met woord en beeld.

operatiedynamo.be

Fotobiënnale in Oostende
t.e.m. 24/10

30 Nationale en internationale toonaangevende 
fotografen kleden dit najaar een reeks binnen- en 
buitenlocaties aan in Oostende. Een prikkelend parcours 
met hedendaagse en conceptuele fotografie brengt je 
langs een reeks inspirerende plekken in de Stad  
aan Zee. Curator voor het project is Stephane Verheye,  
hij koos het thema ‘(on)rust’ al rode draad voor deze  
biënnale. Fotografen zoals Marc Lagrange,  
Ruud van Empel, Charlotte Mano en meer stellen  
nog tot 24 oktober 2021 hun werk tentoon.

fotobiennale.be/nl

Operatie Dynamo
Concert ‘Van Vera Lynn tot 
Lady Linn’  2/10

Het concert ‘Van Vera Lynn tot Lady Linn’ vindt plaats 
op zaterdag 2 oktober om 20u in het Proximustheater 
in De Panne. Speciaal voor de herdenking van Operatie 
Dynamo zingt Lady Linn, onder begeleiding van de Ko-
ninklijke Harmonie Ypriana, een aantal iconische songs 
uit de jaren 40. In de moeilijke periode rond de Tweede 
Wereldoorlog zorgden sterren als Marlène Dietrich, Edith 
Piaf en Vera Lynn met hun beroemde liedjes voor onver-
getelijke momenten in het leven van een internationaal 
publiek. Naast de muziek uit de jaren 40 brengt Lady 
Linn ook nummers uit haar eigen repertoire.

operatiedynamo.beEvent

Event

Event

Event
Beaufort 21 kunsttriënnale 
aan zee t.e.m. 7/11

Wie zin heeft in een stevige portie kunst, haalt zijn hart 
op aan zee. Nog tot 7 november is Beaufort 21 te zien 
aan de Kust, een ode aan eb en vloed met 20 sculpturen 
die de relatie tussen mens en natuur in vraag stellen 
of op een andere manier belichten. Verdeeld over 10 
kustgemeenten, bewonder je alle werken in één ruk 
met de Kusttram. Neem je fiets mee om tussendoor de 
benen te strekken. 

beaufort21.be

Kunst

© Visit Oostende © Nick Decombel
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Beaufort belevingen

Breng je een bezoek aan Beaufort dan moet je zeker 
even langer halt houden in onze badplaatsen. In elke 
kustgemeente ontdek je een rijk aanbod aan activiteiten, 
cafés en restaurants en logies. Per kustgemeente  
selecteerde we enkele toppers die niet ver gelegen zijn 
van de Beaufort kunstwerken. Voor een meerdaagse  
culturele beleving kan je in enkele van onze  
kustgemeenten terecht bij een handvol logies voor  
een speciaal Beaufort arrangement.

dekust.be/nl/inspiratie/ 
beaufort-belevingen-aan-zee 

Saâdane Afif: Dwarf lift 
Dwarf Sings “Pirates Who’s 
Who” 5-6/11

Voor Beaufort 21 maakte Afif deze nieuwe voorstelling, 
die de vorm zal aannemen van 2 concerten. Hij gaf 
de tien teksten van de Pirates’  Who’s Who-reeks 
(dit zijn liedteksten gebaseerd op zijn gelijknamig 
tentoongestelde werk in 2019) aan Valentin Noiret, lid 
van de Brusselse band ‘Dwarf Lift Dwarf’ en vroeg hem 
om ze op muziek te zetten. Deze lokale performancers 
zetten de songteksten die de geschiedenis van het werk 
van Saâdane Afif dragen naar eigen hand. Zij vormen 
“de mallen” voor een nieuwe, hybride vorm die het 
kunstwerk van Afif ter plaatse reactiveren. Twee van de 
tien songteksten werden geschreven door artiesten die 
aan Beaufort 21 deelnamen, namelijk Rosa Barba en Ari 
Benjamin Meyers. 

beaufort21.be

The Long Parade 
12/09, 19/09, 25/09, 17/10

1 Muzikale parade, 10 kustgemeenten en 10 lokale 
groepen van muzikanten. Dat zijn de ingrediënten voor 
The Long Parade die ook nog dit najaar paradeert langs 
onze Kustlijn. Eenzelfde muziekstuk wordt bij elke 
grens met de volgende kustgemeente doorgegeven 
van de ene muziekgroep aan de andere. Benieuwd naar 
de apotheose van deze muzikale estafette? The Long 
Parade paradeert nog tot 17/10 langs onze kustlijn. 
Kom dat zien! 

12/09  De Haan i.s.m. Saxophone Quartet 
19/09  Blankenberge i.s.m. Folk Academie Blankenberge
25/09  Zeebrugge i.s.m. Vermaak na Arbeid Koolkerke
17/10  Knokke i.s.m. Sint-Cecilia Heist

beaufort21.be/kunstenaars/ 
ari-benjamin-meyers-met- 
die-verdammte-spielerei

Kunst

Event

Event

Monokino x Beaufort:  
Filmprogramma  
Carte Blanche 30/10

In het kader van Cracks & Crumbles (kunstwerk  
Monokino) cureren visuele kunstenaars Maxime 
Jean-Baptiste en Sandra Muteteri Heremans een 
filmprogramma rondom de notie van zwarte en 
afwezige beelden in Mu.ZEE Oostende. Terwijl we in een 
tijd komen waarin vormen van modernisme nog steeds 
resoneren en op bijna dagelijkse basis worden bevraagd, 
stellen zij een avond voor waar cinematografische 
vormen in dialoog gaan met elkaar doorheen de 
projectie van verschillende films en video’s, afgewisseld 
door een performatieve discussie tussen de twee visuele 
kunstenaars over de cinematografische esthetiek van ‘de 
leegte’ en de mogelijke representatie daarvan.

beaufort21.be/kunstenaars/monokino

Event

HEERLIJK 
UITWAAIEN
LANGS DE 
MOOISTE
KUNST-
WERKEN
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Heropening Museum 
Dhondt-Dhaenens in Deinze
5/09 - 10/10

Na een grondige renovatie gaat het MDD opnieuw open! 
En dat met nieuwe ontdekkingen en oude bekenden, 
binnen en buiten het museum: ‘Zes permanente 
kunstwerken’ omspant de recente geschiedenis van het 
museum, van David Tremlett’s muurtekening uit 1990 
en Niele Toroni’s interventie uit 2007, tot Kelly Schacht’s 
herinterpretatie van haar installatie uit 2008 en nieuwe 
site-specifieke projecten van Lieve D’hondt, Lili Dujourie 
en Bjarne Melgaard. 

Daarnaast biedt de beeldentuin hoogtepunten uit de rij-
ke geschiedenis – en toekomst – van het museum met 
werken van Paul Van Gysegem (1964), Bernd Lohaus 
(1991), Karel De Meester (1992), Isa Genzken (1998), 
Gary Hume (2020) en Rirkrit Tiravanija (2018/2021).
 
museumdd.be

Zomerbar in het Tiegembos
t.e.m. 30/09

De Zomerbar in het Tiegembos (t.e.m. 30 september)  
in Anzegem is een paradijs voor kleine (b)engeltjes  
die graag ravotten in het groen. Maar ook de vele 
schommels, wippen, de zandbak,... zorgen voor  
genoeg vertier. De volwassenen vermaken zich  
intussen met een cocktail in de hand. 

toerisme-leiestreek.be/popup-zomerbars

Expo

Zomerbars

Let’s Get Out Art Festival
in Deinze t.e.m. 17/10

De naam verklapt het al... Let’s Get Out Art Festival laat 
je in de buitenlucht proeven van actuele kunst. En de 
locaties zelf inspireren ook want het kasteelpark van 
Kasteel Ooidonk en de 17de-eeuwse hoeve Goed te 
Reables vormen het decor! Je ontdekt er gevestigde 
waarden maar ook aanstormend talent. De artistieke 
beleving wordt doorgetrokken in het bijhorende pop-up 
restaurant A[G]REABLES waar de kunstzinnige chefs 
van Douglas & Boxy’s zorgen voor gastronomische 
hoogstandjes.

letsgetout-artfestival.be

Expo

Maïsdoolhof in Rekkem 
de smokkelroute t.e.m. 26/09

Mag het avontuurgehalte nog een schakeltje hoger?  
Trek dan naar Menen en dwaal rond in het maïsdoolhof 
‘De Smokkelroute’ (t.e.m. 26 september). Zoek je weg in 
en ontdek intussen leuke weetjes over de streek.  
Na aankomst verdien je een lekker drankje in de 
bijhorende zomerbar.  
 
maisdoolhofrekkem.be

Bar/Bar in Roeselare 
t.e.m. 30/09

In Roeselare ben je meer dan welkom bij Bar/Bar 
(t.e.m. 30 september). Hier kom je voor de  
gemoedelijke sfeer en het prachtige groene domein. 
Maar ook de apéro en pousse-café zijn aanlokkelijk. 

toerisme-leiestreek.be/popup- 
zomerbars 

Coeur De Lys in Deinze 
t.e.m. 30/09

Een grotere honger? In Deinze verleidt Coeur De Lys 
(t.e.m. 26 september) met haar ‘fine dining & lounge’ 
concept. Hier watertand en likkebaard je in een hippe 
zomertent tussen de bloemen en sfeervolle lichten. 

toerisme-leiestreek.be/popup-zomerbars

Activiteit

Zomerbars

Zomerbars

Nazomeren in de 
leukste popup 
zomerbars!

Het mooie weer liet op zich wachten, 
reden te meer om de zonnige dagen in 
september niet aan je voorbij te laten gaan! 
Tal van leuke pop-up bars blijven nog even 
open zodat je het vakantiegevoel en de 
zomersfeer nog volop kan beleven. 

toerisme-leiestreek.be/popup- 
zomerbars

POPUPS
OM NA TE
ZOMEREN

http://www.museumdd.be
http://www.maisdoolhofrekkem.be
http://www.letsgetout-artfestival.be
http://www.toerisme-leiestreek.be/popup-zomerbars


Herfstig picknickplezier

Eigenlijk heb je voor picknicken niet zoveel nodig: droog 
weer, een mooi plekje en aangenaam gezelschap... 
en natuurlijk een picknickmand vol lekkers. Als het weer 
meezit, kan de Leiestreek je dat alles bieden en meer!  
Je hebt keuze uit enkele bijzondere picknick- 
belevingen zoals picknicken met tandem, met bolderkar, 
of picknicken tussen alpaca’s. Bovendien vind je maar 
liefst 9 verschillende picknickkasten op evenveel locaties 
in de Leiestreek. Aan de Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem 
(Anzegem) smul je bijvoorbeeld van een Streuvelspick-
nick vol streekproducten terwijl je geniet van een uitge-
strekt uitzicht dat mijlenver reikt. Ga je er met het hele 
gezin op uit? Kies dan voor één van de Pompeschitter-
-picknicks en laat deze klaarzetten in de picknickkast van 
Domein ’t Torreke in Dadizele (Moorslede). Combineer 
dit met de Blob zoektocht in het nabije Park Mariënstede 
voor een dag vol plezier.

toerisme-leiestreek.be/nl/picknick#beleving

3X op meerdaagse  
wandeltrip

Ga lyrisch wandelen in het ongerepte Land van Streuvels 
(43,8 km) voor vergeten dorpjes vol historie, kerkwegels 
en onverharde paden en creatieve haltes vol charme. 
Of ga je liever op stap bij de Schelde in het Land van 
Mortagne (50,1 km)? Deze route pakt uit met mooie 
Schelde-oevers, een glooiend landschap, rustige paden 
en veldwegen en architecturale parels onderweg. Ten 
slotte kan je ook nog natuurwandelen langs twee 
Leie-armen nabij Gent (15 km). Twee korte routes vol 
natuur brengen je langs het beschermd dorp Afsnee, het 
natuurgebied De Assels, fraaie waterterrassen en een 
voetveer over de Leie.

Ontdek deze en nog 7 andere 
meerdaagse wandel- en fietstrips op: 
 
toerisme-leiestreek.be/nl/ 
fietsenwandeltrips

Tiegemberg fietsroute
vanaf oktober

In oktober wordt de nieuwe Tiegemberg fietsroute  
gelanceerd. Deze leidt de fietser door Waregem, 
Avelgem, Anzegem en Deerlijk. 
Tussen de Leie en de Schelde glooit het landschap,  
maar laat je niet vangen door de naam van de route:  
de Tiegemberg is niet de enige kuitenbijter die je tegen-
komt op dit pittige parcours. Schrijver Stijn Streuvels 
kwam hier trouwens ook graag wandelen en fietsen, dus 
houd zeker even halte aan zijn Lijsternest in Ingooigem. 
Op het uitkijkplatform in Gijzelbrechtegem en onderweg 
naar Kaster wachten prachtige panorama’s op de Schel-
devallei. Het Sint-Arnolduspark in Tiegem is op zijn beurt 
een pleisterplek voor jong en oud. En in  brouwerij ’t 
Gaverhopke in Nieuwenhove kan je in een prachtig kader 
tongstrelende brouwsels degusteren. De Tiegemberg 
fietsroute zal beschikbaar zijn voor aankoop via:

shop.westtoer.be

Beleving

Fietsen

Wandelen

Openbare  
barbecue plaatsen

Voor de dagen wanneer het toch al wat frisser wordt, 
kan je je nog altijd verwarmen aan een van de openbare 
barbecues. Kom samen met familie of vrienden op 
een gezellig groen plekje voor een onvergetelijke 
nazomeravond.

toerisme-leiestreek.be/nl/openbare- 
barbecue

Beleving

Logeren met privéwellness

Niets zo zalig als een namiddag of avond waar je 
enkel moet denken aan ontspannen en genieten. In 
de Leiestreek vind je zes tiptop logeeradresjes waar je 
telkens de wellness helemaal voor jezelf hebt. Bij H2O 
in Ledegem duik je onder in een privéwereldje met 
sauna, zwembad en bubbelbad. Bovendien kan je er 
ook professionele behandelingen boeken. Bij Herenhuis 
in Izegem geniet je van een kind- en familievriendelijke 
privé wellness met binnenzwembad, jacuzzi, stoombad, 
Finse sauna, en meer. Of kies voor Body & Nature in 
Avelgem. Hier slaap je aan de rand van een biologische 
zwemvijver en verwen je jezelf met de sauna,  
stoomcabine, jacuzzi of dompelton. 
 
toerisme-leiestreek.be/nl/logies-wellness

Logeren

http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/picknick#beleving
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/logies-wellness
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/openbarebarbecue
http://www.shop.westtoer.be
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/fietsenwandeltrips


Kroniek
in Deinze

In dit unieke huiskamerrestaurant, met respect voor de 
authentieke details, kookt Anne verrukkelijke gerechtjes 
om te delen. Elke eerste zondag van de maand zwaaien 
de deuren open voor de brunch. Tijdens koude dagen 
brandt de haard, gezelliger kan niet! 
 
toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/
kroniek

Mania-K
in Roeselare

Deze chique koffiebar zou niet misstaan in Milaan of 
Parijs, en huist in een elegant bankgebouw uit 1928. Vlij 
je neer op een chic stoeltje voor een lunch, apero, tapas, 
cocktail of perfecte koffie of thee.

toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/
maniak

Café Den Biechtstoel
in Meulebeke

Verwarm je aan de ouderwetse sfeer van deze volks-
kroeg. Kies één van de honderd bieren of een homemade 
vlierbloesemdrankje en stil je honger met warme 
camembert en andere lekkere tapas uit de houtoven. 
Bijbabbelen gaat vanzelf rond de vuurschaal buiten in de 
mooie tuin of binnen bij de echte biechtstoel.

toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/ 
denbiechtstoel

Lekkere adresjes

Lekkere adresjes

Lekkere adresjes

Groeten uit Hulste  
in Hulste (Harelbeke)

De statige herenwoning staat vol grootmoederskasten, 
met schatten en trouvailles om tussen te snuisteren en 
werk van bevriende creatievelingen. Aan de tafels – mét 
geruite tafelkleedjes en versierd met zelfgekweekte 
bio-bloemen – kan je genieten van een koffie met een 
smakelijk stukje taart, een glas wijn of een streekbiertje.

toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/
groetenuithulste

Lekkere adresjes

Barcyclette  
in Kortrijk

Waar ooit de tijd traag tikte, borrelt nu  
creativiteit op. Jonge kunstenaars palmen het oude 
Sint-Vincentiusrusthuis in. Twee kamers vormen er 
het gezellige hart: Barcyclette. Neem je tijd voor een 
koffie, picon, boterham of boek uit de ruilbib. Een echt 
huiskamercafé vlakbij het groene Begijnhofpark.
 
toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/
barcyclette

Lekkere adresjes

5 Leiespots bij  
minder weer

Het weer zit niet mee en je bent je eigen 
woonkamer intussen wel beu gezien. Vul je 
namiddag in met een bezoekje aan één van 
de 123 Leiespots. Dit zijn dé leukste hotspots 
in de Leiestreek waar je echt moet geweest 
zijn. Ook in het najaar vormen ze de ideale 
bestemming voor enkele uurtjes vertier. 
Wij tippen 5 Leiespots met extra charme bij 
slecht weer.

toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots

SCHUILEN 
BIJ GEZELLIGE 
LEIESPOTS

http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/barcyclette
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/groetenuithulste
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/maniak
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/denbiechtstoel
http://www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots/kroniek


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