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Maak een regendans,  
steek het haardvuur aan.  
Winter in de Leiestreek staat 
voor gezellig, knus en indoor.  
Voor klein én groot!

Van shop naar shop

De winter is de tijd van geschenken en cadeaus. 
Shopaholics komen ruimschoots aan hun trekken 
in Kortrijk, Roeselare en Gent, drie shoppings- 
steden bij uitstek. Hop van boetiekje naar 
boetiekje. Dankzij de winkelstraten en -buurten 
vind je massa’s ideeën voor kerstinkopen en 
nieuwjaarsgeschenken op wandelafstand.
Ontdek snel onze shoppingtips in Kortrijk, 
Roeselare en Gent!

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

shopping

Pop-up winterbars 

Winter is ook eindejaar, en dan rollen heel wat 
steden hun kerstmarkt en bijpassende initiatieven 
uit. Voluit gaan voor sfeervolle lichtjes, een warme 
glühwein, samen bijpraten rond een vuurkorf,... 
In de Leiestreek duiken ook deze winter heel wat 
leuke pop-up winterbars op.

Alle winterbars in de Leiestreek vind je  
binnenkort hier: 

www.toerisme-leiestreek.be/nl/pop-

-winterbars

Lekkere adresjes

Shopping

Knusse koffiebars

Zin in een heerlijke espresso, latte, cappuccino of 
slow coffee? En mag het wat meer zijn dan wat je 
doorsnee geserveerd krijgt? De Leiestreek bedient 
je op je wenken. Ontdek 10 knusse koffiebars waar 
je gezellig het slechte weer vergeet.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

inspiratie/koffiebars

Op brouwerijbezoek

De Leiestreek is de streek van de brouwerijen:  
ambachtelijke of iets grotere, oude of jonge, en 
van gerenommeerde klassiekers zoals brouwerij 
Omer Vander Ghinste tot rebelse creatievelingen 
zoals brouwerij ‘t Verzet. Waarom niet een 
brouwerijbezoek boeken bij slecht weer? Koppel 
het nuttige aan het aangename en geniet na je 
bezoek na met een zalig biertje.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

inspiratie/bezoeken-brouwerijen-

-en-stokerijen

Lekkere adresjes

Activiteiten

BELEEF  

MEER

BIJ MINDER

WEER

Gastronomisch genieten 
én logeren

Het lijstje toprestaurants in de Leiestreek is zo lang 
dat de regio intussen bekend is voor haar culinaire 
hoogvliegers. Bij een aantal toprestaurants blijft 
het niet bij een culinair etentje maar kan je ook 
zalig overnachten ter plaatse. Met uiteraard de 
dag nadien een ontbijt dat van topniveau is.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/top-

restaurants

Lekkere adresjes



Eindejaarssfeer
à volonté

Zet je schrap voor een spetterende einde-
jaarsperiode. Heel wat steden en gemeente 
bereiden hartverwarmende initiatieven voor, 
die de donkere dagen zullen opfleuren. Een 
(city)trip naar de Leiestreek mag zeker niet 
ontbreken rond de jaarwisseling!

Het eindejaarsaanbod in de Leiestreek vind je 

binnenkort op deze webpagina:

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

eindejaarssfeer

Gezinszoektocht Blob
in Sellewie

Ga mee op avontuur met de held Blob en zijn 
rupsvriendinnetje Aurelia. Deze gezinsvriendelijke 
speurtocht combineert natuur en plezier en neemt 
je mee door Sint-Lodewijk (ofwel ‘Sellewie’) in 
Deerlijk. Tijdens een ontdekkingstocht van 2,8 
km leer je de omgeving kennen aan de hand van 
leuke weetjes en spelletjes zoals het spiegelspel, 
het hinkelpad en meer.
De Blob-zoektocht is geschikt voor gezinnen met 
kinderen jonger dan 12 jaar. Je kan de folder gratis 
verkrijgen via de webshop van Westtoer of via de 
dienst voor Toerisme van Deerlijk.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

doen/gezinszoektocht-blob-selle-

wie-deerlijk

Eindejaar

Kindvriendelijk  
én regenproof 

Thuisblijven met enthousiaste kinderen bij regen-
weer? Het hoeft niet! Dankzij de speelse musea, 
indoor speeltuinen en kindvriendelijke eet- en 
drinkadresjes is er geen kans op verveling, zelfs op 
druilerige dagen.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/ 

inspiratie/kindvriendelijke-musea

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

doen/sport-ontspanning/type/

speeltuin

www.toerisme-leiestreek.be/nl/ 

inspiratie/kindvriendelijke-adresjes

Kidsproof activiteiten

Kidsproof activiteiten

Logeren met wellness

Mag het nog wat meer zijn? Boek dan een  
wellness-arragenement, en dompel je onder in 
rust en luxe. Heel wat wellnesscentra zijn privé  
te boeken, ideaal om enkel met zijn tweeën, met 
het gezin of met vrienden van te genieten.  
Verleng dit zalige relax-moment door er meteen 
ook te overnachten.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

logies-wellness

Logeren

NIEUW

BELEEF  

MEER

BIJ MINDER

WEER

Kunst kijken bij  
slecht weer

De Leiestreek heeft een boeiend artistiek 
verleden, dat intussen is aangevuld met 
hedendaagse creativiteit en kunst.  Ontdek 
de verschillende kunst- en cultuurmusea in 
de streek, van de klassiekers van de Latemse 
School tot frisse en moderne werken van nu. 
Schoonheid en kleur die je zo het druilerige 
weer buiten laten vergeten.

www.toerisme-leiestreek.be/regen

Kunst



Frequently the Woods 
are Pink - Waregem
t.e.m. 28/11

Een opmerkelijk aantal kunstverzamelaars woont 
in West-Vlaanderen. Be-Part organiseerde daarom 
een tentoonstelling met private bruiklenen uit de 
regio Kortrijk en Waregem. Zo’n zestig werken uit 
de periode 1970–2020 worden voorgesteld aan 
de hand van drie thema’s: de actuele condition 
humaine; het voortschrijden van de ongrijpbare 
tijd en het verlangen naar alles wat vergeten is; en 
tot slot de spanning tussen natuur en cultuur in 
onze postindustriële wereld. 

www.be-part.be/expo/frequently-

-the-woods-are-pink

Wonder 
Kortrijk Creativity Festival 
t.e.m. 14/11

Zowel jong designtalent als gevestigde gaan aan 
de slag via tentoonstellingen, kunstinstallaties, 
workshops, lezingen, innovatieve projecten en 
verrassende presentaties met het thema ‘PLEASE, 
HAVE A SEAT’ . De stoel staat hier symbool voor 
het samen zitten, samenkomen, samen genieten, 
samen zijn.  Het resultaat is een boeiend en divers 
parcours langs meer dan 200 stoelen door Biënna-
le Interieur; een hommage aan de befaamde 
Italiaanse ontwerper Enzo Mari; werken van de 
nieuwe generatie jonge ontwerpers; schom-
melconstructies; bewegende gedichten uit de 
dichtbundel ‘Bezette Stad’ van schrijver Paul Van 
Ostaijen; geluidskunstinstallaties; en een heuse 
botsautoinstallatie. Ook de Kortrijk Creative City 
Tour werd vernieuwd, en is de ideale leidraad om 
de stad beter te leren kennen.

www.wonderkortrijk.be

www.toerismekortrijk.be/nl/kortrijk-

creative-city-tour

Kunst
Kunst

De mooiste lichtwandeling
van Carl Cneut - Wervik 
29/10 t.e.m. 7/11

De publicatie van het nieuwe boek  ‘Altijd wat te 
vieren’, met illustraties van internationaal gevierde 
Carll Cneut gecombineerd met gedichten van 
verschillende auteurs, vormde de basis voor een 
kleurige lichtwandeling in Wervik. De licht- 
wandeling brengt de wondere dierenwereld 
van Carll tot leven. Ze start aan het Nationaal 
Tabaksmuseum en brengt je langs 4 locaties waar 
je de lichtanimaties kan bewonderen.

De wandellus (2 km) kan je gratis afstappen of 
combineren met wat extra beleving: 
• Op zaterdagavond 6 november zijn er extra 
fascinerende licht- en vuuracts
• Reserveer optioneel de ‘culinaire toer’ met  
heerlijke streekgebonden hapjes en drankjes 
onderweg
• De gratis wandeling kan gecombineerd worden 
met een bezoek aan de tentoonstelling met de 
schilderen uit het nieuwe boek ‘Altijd wat te vieren’.

www.wervik.be/lichtwandeling

Kunst

OP

ZOEK

NAAR 

KUNST



150 jaar
Stijn Streuvels

Schrijver en natuurminnaar Stijn 

Streuvels werd 150 jaar geleden 

geboren in de Leiestreek. De 

streek rond Avelgem en Anzegem 

was een onuitputtelijke inspi-

ratiebron voor hem, en de regio 

speelt een belangrijke rol in z’n 

boeken en gedichten.

www.150jaarstreuvels.be

Klinken op Streuvels in 
zijn stamcafé

Bij In D’Halve Maan ervaar je het echte dorpsle-
ven, en dat al meer dan 120 jaar. Stijn Streuvels 
was hier vaste stamgast, toen hij wat verderop in 
zijn Lijsternest woonde. Ook vandaag komen er 
schrijvers voorlezen, kunstenaars tentoonstellen 
en muzikanten het podium bezetten.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/ 

leiespots/indhalvemaan

Streuvels

Mira wandelroute 

Je wandelt doorheen de prachtige  
Scheldemeersen. Het traject brengt je o.a. langs 
het huis van Mira, het hoofdpersonage uit Stijn 
Streuvels’  ‘Teloorgang van de Waterhoek’, om 
daarna via tal van boerenslagen en kerkwegels het 
gave en uitgestrekte landschap te verkennen.

www.westtoer.be/nl/doen/ 

mirawandelroute

Het Lijsternest 

In dit huis bracht Streuvels meer dan 60 jaar 
van zijn leven door. In de winter wordt het een 
schrijversresidentie, maar je kan het prachtige huis 
nog steeds van de buitenkant bewonderen.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

doen/het-lijsternest-streuvelshuis-

schrijversresidentie

Wandelen

Museum

Knusse adresjes

Lyrisch wandelen in het 
ongerepte Land van  
Streuvels

Meerdaagse wandeltrip in het Land van Streuvels. 
Dit mooi stukje Leiestreek ligt wat verborgen in 
het zuidoosten van West-Vlaanderen en precies 
dát is zijn grote troef. Het is er stil en ongerept!

www.toerisme-leiestreek.be/nl/ 

wandelen-land-van-streuvels

Streuvels wandelroute

Verken het lichtglooiende landschap rond de Tie-
gemberg waar Streuvels vaak vertoefde. Je stapt 
via onverharde veldwegen en tegelpaden naar de 
Tiegemberg. Onderweg ontdek je de Bergmolen 
en het Sint-Arnolduspark.

www.toerisme-leiestreek.be/nl/

doen/streuvelswandelroute

Wandelen

Wandelen

150 
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Winterse wandelingen en 
opwarmadresjes

Wandelen in de winter? Jawel! Het is niet alleen 
super goed voor de natuurlijke weerstand, je 
geniet ook van de mooiste winterse taferelen en 
landschappen in de regio. Reden genoeg dus om 
je goed in te duffelen en er op uit te trekken. Zin 
in een lekkere warme wafel of een warme choco? 
Aan opwarmadresjes geen gebrek! Of doe eens 
zot, en blijf overnachten bij een van de logies 
vlakbij de wandelroute! 

www.brugseommeland.be/ 

winterse-wandelingen

Wintergasten spotten 

De natuurgebieden in het Brugse Ommeland zijn 
echte hotspots voor vogels, het hele jaar door.  
Wist je dat er heel wat vogelsoorten komen 
overwinteren bij ons? Hoog tijd om je verrekijker 
boven te halen. Het Brugse Ommeland zet de 
leukste wandelroutes en locaties op een rij en 
tipt welke vogels je, met een beetje geluk, kan 
spotten. Van een Smient tot een slobeend.
 
www.brugseommeland.be/ 

wintergasten

Vogels spotten  
met Natuurpunt 

Liever op stap met een ervaren gids? Natuurpunt 
deelt graag hun kennis en neemt je mee op 
sleeptouw in Damme om dat fladderend geweld 
van dichtbij te bewonderen en ontdekken.

• Kennismaking met gasten  
uit het Hoge Noorden (12/12)

• Open kijkhut namiddag (26/12)
• Kennismaking met gasten  

uit het Hoge Noorden (9/1)
• Watervogeltelling (15/1)
• Animatienamiddag rond ganzen (16/1)
• Vogels voeren en beloeren (23/1) 
• Vogels voeren en beloeren (30/1) 
• Open reservaat en open kijkhut (27/2)
 
www.brugseommeland.be/ 

wintergasten

Wandelen

Natuur

Natuur



Tijdens de winter  
ondergaat Damme een  
hele transformatie maar  
is daarom niet minder 
betoverend, integendeel. 
Winter in Damme draait om 
sfeer, heel veel gezelligheid, 
natuurbeleving en mogelijks 
de grootste ijspiste van  
het land.

www.brugseommeland.be/
winter-in-damme

Kunst

Event

Event

Event

Winter in Damme
Frederiek van Pamel
23/12 - 9/1

Damme wordt opnieuw gaststad voor de  
bloemencreaties van Frederiek van Pamel.  
De internationaal gerenommeerde bloemen- 
kunstenaar zal opnieuw het historische  
Sint-Janshospitaal en aansluitende  
gebouwen opfleuren.

www.visitdamme.be/ 

wintersfeerindamme

Winter in Damme
Musica Flandrica
23/12 - 9/1

Intieme kamermuziekconcerten in de  
Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Heilige  
Philippuskerk in Vivenkapelle of Stadhuis in 
Damme. Daarna geniet je van een lunch in  
een van de kwaliteitsvolle restaurants.

www.visitdamme.be/ 

musica-flandrica

Winter in Damme
Kunstenfestival Damme
Niemand is een eiland
tot 12 december

‘Niemand is een eiland’ weerspiegelt de gevoelige 
alledaagse verbondenheid van fauna en flora en 
alles wat is. De dualiteit van alles wat bestaat, 
versterkt de fragiliteit van die grote verbinding. 
Net zoals bij de vorige edities groeit de artistieke 
inhoud van Stadsfestival Damme organisch rond 
de visie van kunstenaars, schrijvers, dichters en 
andere creatieve partners.

www.visitdamme.be/ 

kunstenfestival

De grootste ijspiste 
van het land

De grootste ijspiste van het land? Met wat geluk 
heeft Damme de grootste ijspiste van het land, 
op de Damse Vaart. Damme heeft naast deze 
droom ook een plan opgemaakt om schaatsen op 
natuurijs ook mogelijk te maken op de wallen van 
Damme. In samenwerking met Natuurpunt Dam-
me zal bij een langere periode van vorst een stuk 
van de stadswallen onder water gezet worden, 
waardoor schaatsen sneller mogelijk  
zal gemaakt worden.

Event

© TheArtCoach

Belangrijke gasten uit 
het hoge Noorden

Ga zelf op verkenning of ga op stap met  
Natuurpunt (zie kalender ‘wintergasten spotten’)
 
www.brugseommeland.be/ 

wintergasten

Natuur

WINTER
IN DAMME



Een wonderlijke winter- 
beleving: dat is waar  
Wintergloed om draait. 
Deze derde editie belooft 
een oogstrelende ervaring 
te worden.  
 
Wintergloed vindt plaats 
van 26 november 2021 tot 9 
januari 2022.

www.brugseommeland.be/
wintergloed-brugge

Event

Event

Shopping

Event

Lichtparcours
26/11 - 9/1

14 indrukwekkende installaties geven Brugge 
tijdens Wintergloed nog meer feeërieke allures. 
Het lichtparcours neemt je mee doorheen de 
historische binnenstad en bezorgt je gegarandeerd 
een warm gevoel.

www.visitbruges.be/nl/winter/ 

lichtparcours

Kerstmarkten Brugge

De Kerstmarkten zijn opnieuw van de partij op 
hun vertrouwde plaatsen op de Markt,  
het Simon Stevinsplein en vanaf dit jaar  
ook op ’t Zand.

www.visitbruges.be/nl/winter/ 

kerstmarkten

16 autoluwe  
shoppingdagen

Brugge pakt uit met 16 autoluwe shoppingdagen 
in de eindejaarsperiode. Dankzij de gezellig 
versierde straten en pleinen is shoppen in de 
historische binnenstad nu nog unieker.  
Bovendien is er gratis openbaar vervoer.

De shoppingdagen:

weekends van 27 en 28 november,  
4 en 5 december, 11 en 12 december en  
18 en 19 december, vanaf zondag 26 december 
t.e.m. vrijdag 31 december             
zondag 2 januari en maandag 3 januari

www.visitbruges.be/nl/winter/ 

eindejaarsshopping

Kunstschaatspiste

Op het meer van het Minnewater drijft een  
duurzame kunstschaatspiste, versierd met 
ontelbare twinkelende lichtjes. In de aanpalende 
Winterbar kan je nagenieten met zicht op  
het unieke decor.

www.visitbruges.be/nl/winter/

kunstschaatspiste

Event

Winterbar Vorst

Winterbar van 300m² net naast het Minnewater 
met zicht op de kunstschaatspiste.
 
www.visitbruges.be/nl/winter/ 

winterbar-vorst

Eten en drinken

WINTER-
GLOED
BRUGGE
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Winterwandelingen  
Dranouter
8, 14, 15, 21, 22, 28 & 29/1
4, 5 & 12/2 2022

In deze 16de editie van de winterwandelingen 
van Muziekcentrum Dranouter neemt Yves Bondue 
je mee naar de velden tussen Dranouter, Loker 
en de middeleeuwse Galooiemotte. Zo’n duizend 
jaar geleden vermaakten de Heeren van Loker 
zich hier met boogschieten, valkerij en jacht in de 
vrije natuur. Hoofse dames beschouwden dit alles 
bij wat handwerk, tussen de veilige muren van 
de Motteburcht. Tegenwoordig zijn hun nazaten 
alhier in Heuvelland bezig met vogelpik, vinken-
zetting en duivensport. Maar ook javelot, bolletra, 
manillen en andere volksspelen bij een pint op 
café. Erfgoed, humor, poëzie, spanning, zang en 
accordeon en een indlikse wandeltoer.

www.toerismewesthoek.be/nl/

agenda

Muzikale winter- 
wandeling langs  
Poperingse cafeetjes
28 /12/2021 & 4/01/2022 

Tijdens de winterwandeling door bekende en 
minder bekende hoekjes van Poperinge maak je 
kennis met Yves, zijn verhalen en zijn accordeon- 
muziek. Traditiegetrouw wordt er gestopt bij 
enkele cafeetjes om je op te warmen bij de  
haard en aan het gerstenat.

Toerisme Poperinge 

057 34 66 76 

toerisme@poperinge.be

Muzikale vertel- 
wandeling ‘fietjefatjerie’ 
in Westvleteren
12/12/2021 

Yves Bondue brengt een hedendaags amoureus 
verhaal, een beetje spannend, ondeugend, 
interessant en doorspekt met prachtige  
Westhoekse woorden en spreuken, kortom, 
een ‘Indliks Verhaal’. Er wordt halt gehouden bij 
hopbedrijf Lemahieu in Westvleteren waar je kan 
proeven van het beroemde gerstenat met een 
stukje paté. € 9 pp. 

Toerisme Vleteren

057 40 93 23

toerisme@vleteren.be

Weekend van het  
volkscafé
23 & 24/04 2022

Meer dan 80 cafés staan symbool voor de rijke 
volkscafécultuur in de Westhoek en net over de 
grens bij onze Franse buren. Tijdens het weekend 
van 23 & 24 april 2022 zetten we deze cafés extra 
in de kijker met het ‘Weekend van het volkscafé’. 
Noteer deze datum alvast in de agenda. Meer info 
verschijnt in de eerstkomende maanden

www.weekendvanhetvolkscafe.be

Wandelen

Wandelen

Wandelen

Event

© Angie Verbrigghe
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Hopscheutenhappening 
Poperinge
1 -31/03/2022

De Westhoek blijft dé hopregio bij uitstek,  
met in de wintermaanden ook het hop- 
scheutenseizoen! Hopscheuten, de jonge uitlopers 
van de hopplant, worden erg zorgvuldig met de 
hand geoogst en kraakvers aangeleverd aan de 
restaurants. Laat je in maart verwennen door de 
culinaire voorjaarstoppers van onze chefs!  
Vermeld bij reservatie zeker dat je voor de hop-
scheuten komt, want de scheuten worden dagvers 
aangeleverd. We lichten drie unieke belevingen  
uit het ruime aanbod.

www.toerismewesthoek.be/nl/

tournee-locale/bierbeleving-de-

-westhoek

Taste of HOPS on tour
data nog te bepalen

Dagarrangement met de fiets (ca. 20 km) door het 
Poperingse Hoppeland. Op zes verschillende haltes 
ziet, voelt en smaakt de fietser de hopscheuten, 
leer je Poperingse streekgerechten kennen en 
degusteer je streekbieren (incl. een Trappist bij de 
abdij van Westvleteren). Poperingse streek- 
gastronomie met focus op hopscheuten.

Toerisme Poperinge 

057 34 66 76 

toerisme@poperinge.be

Hop met die scheuten
Restaurant Pegasus 
Poperinge
5, 12, 19 & 26/03 2022

Private dining met degustatie van hopscheuten 
op 3 verschillende manieren en streeklekkers. 
Passende wijn of bier.

www.pegasusrestaurant.be

Van Hopscheut tot Hop-
bel, Rondje Westhoek
van februari tot eind  
maart 2022

Een rondrit met passage bij de hopboer met uitleg 
over hopscheuten en hopbellen. Op een andere 
locatie kan je een gerecht met hopscheuten de-
gusteren, op nog een andere locatie een proeverij 
van producten met hopscheuten en passage aan 
het Hopmuseum.

www.rondjewesthoek.be

de grote goesting
Bierbeleving

Bierbeleving

Bierbeleving

Bierbeleving
IN DE

WESTHOEK



Wijnbeleving

Heuvelland mag zich officieel een wijnbouw- 
gebied noemen. Een échte wijnstreek, compleet 
met een AOC kwaliteitslabel dat al die heerlijke 
wijnen van een officiële titel voorziet. Maar ook 
in andere gemeenten in de Westhoek worden 
als maar meer wijngaarden aangelegd. Vintage 
Heuvelland vzw groepeert 20 gepassioneerde 
wijnbouwers, waarvan 16 gelegen in Heuvelland, 
die geloven in dit unieke terroir. Binnen de 
campagne ‘De Grote Goesting’ worden tal van 
activiteiten georganiseerd waarbij mensen zelf 
de wijnen kunnen proeven en zo het volledige 
wijnverhaal van de regio ontdekken.

www.toerismewesthoek.be/wijn

Wijndegustatie voor  
individuelen
26/2, 26/3 & 30/4 2022

Onder begeleiding van een echte sommelier 
degusteer je bij diverse wijnbouwers enkele 
typische wijnen uit de Westhoek, van mousserend 
en wit, over rosé, tot zelfs rood. Ook het Vintje, de 
plaatselijke eau de vie en een gezamenlijk product 
van de lokale wijnbouwers, staat op het proef- 
programma. Na de degustatie stap je ongetwijfeld 
buiten met ‘dit smaakt naar meer’. 

www.toerismewesthoek.be/wijn

Wijnbeleving bij Resto 
Merlijn, Zonnebeke
03/2, 12, 19 & 26/03 2022

03/2 - Is België een wijnland aan het worden?  
€ 45 pp. 6x proeven van onze bodem met  
Sommelier Carine Hoedt (2 bites – foodpairing)
03/3 -  Wijnmakersdiner met Dirk Talpe van 
Wijndomein Ravenstein uit Wervik - € 69 pp. 
07/4 -  Wijnmakersdiner met Edward Six van 
Wijngoed Monteberg uit Dranouter - € 69 pp.
05/5 – Wijnmakersdiner met Martin Bacquaert 
van Wijngoed Entre-Deux-Monts  
uit Westouter - € 69 pp. 

www.restomerlijn.be/wijnevents

Workshop ‘Blenden’ bij 
Wijngoed Monteberg
05/3/2022

De workshop begint met wat technische uitleg 
om dan te starten met het blenden van de 
verschillende wijnen om tot een mooi resultaat 
te komen. Daarna worden deze blends uitvoerig 
besproken om ze achteraf ook te gaan proeven.  
De plaatsen zijn beperkt, wees er dus snel bij!

katrien@monteberg.be

www.monteberg.be

de grote goesting
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Kamafront in Nieuwpoort
nog tot 5 mei

Kamagurka ontplooit een volledig nieuw concept 
met deze tijdelijke expo in het Bezoekerscentrum 
Westfront. Daarin vormt z’n 65ste verjaardag, mei 
2021, de rode draad vormt. Kamagurka is geboren 
in Nieuwpoort.

www.dekust.be/nl/agenda/ 

kamafront

Het eerste De Standaard 
Podcast Festival
3/12 & 4/12

Luister samen, hoor meer. Podcasts zijn hot. Ze 
zijn overal, en je kan ze ook – handig – altijd 
en overal beluisteren. Op je eentje. Of samen in 
de auto. Maar op 3 en 4 december kan het ook 
‘en masse’ op het DS Podcastfestival in Kursaal 
Oostende – een tweedaags feest voor het oor met 
het beste van wat podcast te bieden heeft.

www.dekust.be/nl/agenda/ 

de-standaard-podcastfestival

Tijdelijke tentoonstelling
Raveel ontmoet Ensor
9/09 - 5/12

Op het eerste gezicht lijken James Ensor en  
Roger Raveel, alsook hun werk, totaal van elkaar 
te verschillen. Niet alleen behoren ze elk tot een 
andere generatie, ook door hun afkomst en milieu 
onderscheiden ze zich. Maar wie goed kijkt, 
ontdekt toch gemeenschappelijke kenmerken. 
Beide schilders hebben een sterke persoonlijkheid 
en werden al vroeg als Einzelgänger gezien.  
Een unieke tentoonstelling brengt deze twee 
unieke Belgische schilders samen.

www.dekust.be/nl/agenda/raveel-

-ontmoet-ensor

Light ART in Knokke
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 - 30/12

Light ART is intussen nog zo’n gevestigde 
eindejaars-waarde aan de kust. Knokke-Heist pakt 
opnieuw uit met een lichtkunstwandeling die 
zorgt voor een unieke sfeer tijdens de donkerste 
dagen van het jaar. Een knap staaltje kunst voor 
elke liefhebber én tegelijk een leuke uitstap voor 
het hele gezin! De lichtinstallaties van Light ART 
krijgen elk een link met een muziekstroming, 
componist of compositie. Zo verhoogt de beleving 
van de kunstwerken. Light ART is telkens open  
van 17 - 21u.

www.myknokke-heist.be/nl/ 

light-art-2021

Cultuur

Cultuur

Cultuur

Cultuur

Filmfestival Oostende
21/01 - 29/01

FFO is intussen een gevestigde waarde in 
Oostende, met een ruim aanbod aan diverse films: 
avant-premières, documentaires, kortfilms… 
Vlaams talent staat centraal, met uiteraard de 
uitreiking van de Vlaamse filmprijzen, de Ensors. 
Het festival verhuist voor het eerst van september 
naar januari.

www.dekust.be/nl/agenda/ 

filmfestival-oostende-3

Cultuur



Winter in het Zwin

Liever wat meer rust en ademruimte? De kust is 
uitgestrekt en weids genoeg om te wandelen en 
een flinke portie vitamine sea op te doen.

De natuur in de winter is wondermooi in het Zwin 
Natuur Park! In verschillende hutten langs het hut-
tenparcours zijn er elke dag van de kerstvakantie 
Zwingidsen aanwezig. In de voederhut, de kijkhut 
en de labohut ontdek je alles over de wereld van 
de vogels. In het kijkcentrum kunnen kinderen 
terecht voor een mooi winterverhaal en het leren 
maken van vogelsnacks. Alle activiteiten zijn 
inbegrepen in de toegangsprijs tot het park.

Van 3 tem 6 januari 2022 worden ook gezins- 
wandelingen georganiseerd, gericht op kinderen 
van 5 tot 12 jaar.

www.myknokke-heist.be/nl/ 

evenementen/toerisme/winter-het-

zwin-0

Heist viert carnaval
eind februari - begin maart

Heist viert carnaval is een feestelijke, creatieve en 
dolle ontmoeting voor jong en oud. Het feest vindt 
steeds plaats tijdens de eerste 4 dagen van de  
Krokusvakantie, eind februari en begin maart 
2022. Naast de talrijke evenementen en festivitei-
ten zijn de zondagstoet en de verlichte avondstoet 
echte hoogtepunten om samen met het gezin van 
te genieten.

Zondagstoet op 27/02
www.myknokke-heist.be/nl/ 

evenementen/cultuur/heist-viert-

carnaval-zondagstoet

Avondstoet op 01/03
www.myknokke-heist.be/nl/ 

evenementen/cultuur/heist-viert-

carnaval-verlichte-avondstoet

Natuur

Cultuur

Tik Tak Expo is terug
30/10 - 30/01

Na het grote succes van de eerste doe-expo komt 
Ketnet Junior terug naar Oostende, met een twee-
de editie van de Tik Tak-expo in Fort Napoleon.
De allerkleinsten ontdekken er de levensechte Tik 
Tak-decors, kunnen zelf een scène met het drink-
mannetje maken en zich uitleven op de discovloer 
tijdens deze interactieve expo.

www.dekust.be/nl/agenda/ 

tik-tak-expo 

Kidsproof



Magisch Middelkerke
23/12 - 09/01

Eindejaar vieren doe je in het feestelijke decor van 
het Normandpark. Duizenden fonkelende lichtjes, 
kleurrijke lampen en tonnen warmte, gezelligheid 
en licht maken van Middelkerke een magische 
plek. Verlichte wandelingen en dagelijkse fontein-
shows maken de beleving compleet.

www.dekust.be/nl/agenda/magisch-

-middelkerke-magie-het-park

Spectaculaire lichtshow
03/12 - 09/01

Een feeërieke lichttunnel overkapt de  
Adolf Buylstraat en zorgt er vier keer per dag voor 
een spectaculaire lichtshow op muziek. Dit jaar 
zal de lichttunnel meer dan ooit stralen dankzij de 
duizenden led-lichtjes die alle kleuren en vormen 
aannemen. Er zijn dagelijks 4 shows om  
16u30, 17u30, 18u30 en 19u30.

www.dekust.be/nl/agenda/ 

spectaculaire-lichtshow

Nieuwjaarsduik 
08/01

De Nieuwjaarsduik in Oostende is de jaarlijkse 
afspraak voor duizenden ‘ijsberen’. Gewapend  
met een flinke dosis lef en hier en daar een 
carnavalspruik, trotseren ze vrolijk het  
ijskoude zeewater.

www.dekust.be/nl/agenda/ 

nieuwjaarsduik

Kerst

Kerst

Kerst

Kerst en Nieuwjaar in 
Oostende
03/12 - 09/01

Het Leopoldpark wordt opnieuw één groot  
lichtfeest, en als bezoeker schaats je op de grote 
vijver in het park, tussen meer dan 50 houten 
chalets met typische kerstartikelen.
Dagelijkse animaties en activiteiten voor kinderen 
in de kerstvakantie maken de beleving compleet.

www.dekust.be/nl/agenda/ 

winter-het-park

Kerst

KERST
AAN DE
KUST
Heel wat kustgemeenten 
dompelen zich onder in  
de kerstsfeer, en bieden 
verblijvers én bezoekers 
een unieke beleving aan. 
Lichtjes, schaatsbanen, 
lekkers en dat op een  
boogscheut van strand  
en zee.
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NIEUWE  

HORIZON 

2025  

UITKIJK-

PUNTEN

Binnen het project Horizon 
2025 werden in de eerste 
helft van 2021 maar liefst 
4 nieuwe uitkijkpunten 
opengesteld voor het grote 
publiek. Kom dat zien!

www.westtoer.be/nl/ 
horizon-2025

Sint-Niklaastoren Veurne

De zee, het West-Vlaamse Heuvelland met de 
156 meter hoge Kemmelberg, de 84 meter hoge 
IJzertoren in Diksmuide, het 104 meter hoge 
Europacentrum in Oostende, en zelfs de haven van 
het Noord-Franse Duinkerke … Geniet van het 
prachtig panoramisch 360˚ uitzicht bovenop de 
Sint-Niklaastoren.

www.westtoer.be/nl/horizon-2025/

veurne

Vuurtoren/Uitkijktoren 
Guillame Bijl (De Haan)

De internationaal gerenommeerde kunstenaar 
Guillaume Bijl werd ingeschakeld om een uitkijk-
toren te realiseren als kunstwerk. Het uitkijkpunt 
met zicht op zee, strand en duinen is een echte 
eyecatcher voor De Haan.

www.westtoer.be/nl/horizon-2025/

de-haan

Sint-Maartenskerktoren 
Kortrijk

De toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk is 
één van de opvallende bakens van de skyline van 
de stad. Vanop de rondgang rond de toren is er 
een fantastisch zicht op de stad en de  
ruime omgeving.

www.westtoer.be/nl/horizon-2025/

kortrijk

Horizon

Horizon

Horizon

Uitkijkplatform  
Grijsloke (Anzegem)

Op een helling voor het ontmoetingscentrum  
De Kleine Kluis in Gijzelbrechtegem heeft de  
gemeente Anzegem een uitkijkplatform  
gerealiseerd. Vanop dit platform is er een mooi zicht 
richting Kaster.

www.westtoer.be/nl/horizon- 

2025-anzegem

Horizon



Design terreinmeubilair

Westtoer liet een gloednieuwe catalogus van 
terreinmeubilair ontwikkelen, en nam daarvoor 
topdesigner Stefan Schöning onder de arm. 
Het meubilair is duurzaam, comfortabel en 
vandalismebestendig. Dankzij de aankoopcentrale 
kunnen lokale, provinciale en Vlaamse overheden 
bestellingen plaatsen, heel eenvoudig en zonder 
bijkomende aanbesteding.

www.stefanschoning.com

Picknickplan

Waar kan je al
picknicken?

In het picknickplan werden onderstaande locaties 
al voorzien van meubilair: Blankenberge (Zeebos), 
Bredene (Paelsteenveld), Oostende (Spignoladijk), 
Middelkerke (Sint-Laureinsduinen), Nieuwpoort 
(overkant veerboot), Koksijde (Hannecaertbos), 
De Panne (Maerebrug), Avelgem (Bossuit),  
Spiere-Helkijn (Schelde) en Lichtervelde  
(Finse piste).

Picknickplan

EERSTE

PICKNICK-

ZONES UIT

AMBITIEUS

PICKNICK-

PLAN

Uit bevragingen bij recreanten 
bleek telkens dat er een grote 
vraag is naar meer picknick-
meubilair langs de recreatieve 
fiets- en wandelnetwerken 
en – routes. Om tegemoet te 
komen aan deze vraag werkte 
Westtoer een picknickplan uit. 
Alle bestaande picknickbanken 
langs het recreatieve fiets- en 
wandelaanbod in de provincie 
werden in kaart gebracht.  
Op die manier kregen we een 
duidelijk beeld van waar de 
grootste noden zijn. 



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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