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Het
Lekkere
Westen
West-Vlaanderen profileert zich dit jaar
ook deze zomer als de regio om als
culinaire toerist te ontdekken. Onder de
titel Het Lekkere Westen kan je elk seizoen
een uniek aspect van de vele culinaire
troeven van elke regio ontdekken.

De
Lekkere
Westen
Biergids
In deze gids word je ondergedompeld in West-Vlaams bier. We
laten enkele bierkenners aan het
woord, zetten enkele hopspots
(ja, hop! ) in de spotlight, gaan
wat dieper in op de hoppeteelt,
brengen unieke bierverhalen
en geven overzicht van alle
West-Vlaamse brouwerijen.
Natuurlijk mag ook onze Lekkere
Westen ambassadeur Dominique
Persoone niet ontbreken. Hij
combineert zijn passie voor chocolade met West-Vlaams bier.
Benieuwd? Op 16 september komt
de Lekkere Westen Biergids uit.
Op 14 september wordt de gids
officieel voorgesteld aan de pers
in De Plukker Pub in Poperinge.
De biergids is gratis verkrijgbaar
bij Westtoer.

8 x restaurants in
Het Lekkere
Westen met
een passie
voor bier
Tal van Lekkere Westen-chefs
zetten bier prominent op hun
menukaart of verwerken het in
hun gerechten.
Hiernaast alsvast 8 biertips
in het Lekkere Westen.
Leer ze online beter kennen,
met welke lokale producten ze
werken en wat hun favoriete
adresjes zijn. Kortom een schat
aan inside information voor de
echte foodies onder ons.

passie voor bier

‘t Hellegat (Heuvelland)
Kristof Wittouck
Hun bierkaart is voornamelijk samengesteld
uit lokale bieren en kwam tot stand in samenwerking met biersommelier Sofie Vanrafelghem.
Proef bijv. eens van hun rundsstoofvlees van
Belgisch wit-blauw met Sint-Bernardus prior.
passie voor bier

westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/
t-hellegat-kristof-wittouck

Michelles Pub
& Brasserie (Izegem)
Michelle Vanhonsebrouck
Deze brasserie is gelegen in Bierkasteel
Vanhonsebrouck waar traditie en innovatie hand
in hand gaan. Uiteraard staan de bieren van
Bierkasteel Vanhonsebrouck centraal, zowel in de
gerechten zelf of als begeleidende drank bij de
gerechten. Proef bijv. eens van hun varkenswangetjes gebraiseerd in Kasteel donker.
westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/
michelles-pub

passie voor bier

Bar Bernard (Watou)
Filip Lebbe
Bar Bernard is het paradepaardje van brouwerij
St. Bernardus. Het café-restaurant met dakterras
biedt een uitzicht van 360 graden op de hoppevelden, de Westhoek en Frankrijk. Logischerwijs
staan de St.Bernardus bieren centraal in
Bar Bernard.
westtoer.be/nl/bar-bernardfilip-lebbe

passie voor bier

De Jonkman (Brugge)
Filip Claeys
Naast een indrukwekkende wijnkaart, heeft sterrenzaak De Jonkman ook een uitstekend en divers
bieraanbod. Hun bierkaart werd in 2020 verkozen
tot ‘Beste Bierkaart van België’ door Gault&Millau.
westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/
jonkman-filip-claeys

8 x restaurants in
Het Lekkere
Westen met
een passie
voor bier
Tal van Lekkere Westen-chefs
zetten bier prominent op hun
menukaart of verwerken het in
hun gerechten.
Hiernaast alsvast 8 biertips
in het Lekkere Westen.
Leer ze online beter kennen,
met welke lokale producten ze
werken en wat hun favoriete
adresjes zijn. Kortom een schat
aan inside information voor de
echte foodies onder ons.

passie voor bier

Nieuw Museum (Brugge)
Koen Demeulemeester
Bier & Vlees, dat is de inleidende titel op hun
menukaart en dat is niet toevallig. Het zijn
de twee producten die hen onderscheiden.
De bieren zijn gerangschikt per smaak i.p.v.
per kleur of sterkte. Ook het verhaal achter
het bier en de brouwerij krijgt hier zijn plaats.
Ieder gerecht krijgt ook een bierpairing mee.
westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/
t-nieuw-museum-koendemeulemeester

passie voor bier

Botteltje (Oostende)
James Desimpelaere
Chef James werkt vooral met bier in de keuken.
Proef eens van hun varkenswangetjes bereid met
Keyte van brouwerij Strubbe of hun créme brûlée
met Sint-Bernardus prior. Ze hebben ook hun
eigen huisbier Ostensche strever.
westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/
botteltje-james-desimpelaere

passie voor bier

(H)eerlijk (Oostende)
Kevin Vandromme

passie voor bier

Op hun kaart (h)eerlijke (bier)gerechten zoals
een stoofpotje van varkenswangetjes, gegaard in
Rodenbach. Of kabeljauw met preistoemp en een
beurre blanc van Jus de Mer.

Kaffee Damast (Kortrijk)
Cindy Monnens

westtoer.be/nl/heerlijkkevin-vandromme

In dit authentieke fabriekspand word je omarmd
door jazzy muziek en vintage-accenten.
De menukaart verleidt je met authentieke
streekgerechten en lokale bieren.
www.westtoer.be/nl/het-lekkerewesten/kaffee-damastjames-southcott
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EEN ADEMBENEMENDE HERFST
AAN DE KUST

© Jimmy Kets

Zon, zee en strand, dat is voor velen het beeld van
onze kust. Terecht, want dat vind je er allemaal.
Maar de Kust is zoveel meer. De ideale plek om te
nazomeren bijvoorbeeld, en flink de herfst in
te stappen.

© Mario Vanparys

© Misjel Decleer

ADEMBENEMENDE
GASTRONOMISCHE
CITYTRIPS

IPS
adembenemende trips
adembenemende trips

Adembenemende Trips

Adembenemende
gastronomische citytrips

Onder de titel Adembenemende Plekken kunnen
bezoekers en toeristen een gepersonaliseerde
ontdekkingstocht aan zee uitstippelen, in hun
favoriete badplaats of kustbreed.

Voor dit najaar werkt de Kust een aantal specifieke
Adembenemende gastronomische citytrips uit.
Deze trips verbinden de mooiste adembenemende
plekken aan zee en de lekkerste adressen.

Intussen zijn er een 25-tal adembenemende trips
beschikbaar op www.dekust.be

Vanaf 15 oktober via www.dekust.be

© Ludo Coulier

Ook dit najaar kunnen bezoekers
nieuwe Adembenemende trips
ontdekken, die hen langs adembenemende plekken brengen.
Of je nu graag de stilte opzoekt,
een actieve sporter bent, nostalgisch terugblikt op je kindertijd
- Berlijnse bollen en billenkarren!
-of liever kunst en architectuur
ontdekt of je graag onderdompelt in de maritieme (eet)cultuur,
de Kust biedt het allemaal.

© Arne Deboosere
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zee van smaak

Traditionele
garnaalvissers te paard

zee van smaak

Zee van Smaak
Lekker eten en de Kust, het is
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Pure en verse producten
recht uit de Noordzee worden
met passie bereid. De kustvisserij, de Belgische vissers, de
producten uit de Noordzee en
de streekgebonden gastronomie
maken deel uit van het DNA van
de Kust. Tal van chefs werken
rechtstreeks met de Belgische
vissers en de aangeleverde
Noordzeeproducten. Dit illustreert meteen ook de duurzame
aanpak (korte keten). Aan de
Kust proef je de vis zoals het
hoort. Verser dan vers en met
respect en passie gevangen en
bereid. Zowel de vissers als de
chefs weten en kennen de geheimen van de vele vissoorten.
De Adembenemende
gastro-trips zullen beschikbaar
zijn op www.dekust.be
vanaf 15 oktober.

De grijze Noordzeegarnalen zijn uiteraard dé
toppers en behoren tot het beste wat de zee
te bieden heeft. Een niet te missen traditie zijn
de garnaalvissers te paard van Oostduinkerke,
door Unesco toegevoegd aan de representatieve
lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de
Mensheid. Maritieme bezienswaardigheden die
een link hebben met de visserij en het maritieme
leven aan zee (toen en nu) vertellen alles over het
leven op en aan de zee.

Genieten van een ‘Zee van Smaak’ is dan ook
een must tijdens een trip naar zee. Wie aan
de Kust vertoeft, moet zeker proeven van de
gekende klassiekers en toppers. Zoals daar zijn:
de echte garnaalkroketten, een heerlijk gevulde
tomaat-garnaal en een sole meunière zoals je ze
enkel aan zee proeft.
www.dekust.be/nl/inspiratie/
zee-van-smaak

www.visitkoksijde.be/nl/
paardenvissers

zee van smaak
zee van smaak

Kookwedstrijd Nieuwpoort
Vedette Crevette
Oktober wordt in Nieuwpoort gedoopt tot Maand
van de Garnaal. Garnalen kan je op zoveel verschillende manieren bereiden en iedereen heeft wel z’n
voorkeur voor een bepaald gerecht. Nieuwpoort
daagt (hobby)koks uit aan de slag te gaan met deze
delicatesse. Welke chef de overwinning binnenhaalt
en gedoopt wordt tot Vedette Crevette, wordt
bepaald tijdens een live kookproef op zondag 9
oktober 2022 in de stedelijke Vismijn.
Meer informatie:
www.visit-nieuwpoort.be/
kookwedstrijdvedette-crevette

Tasty Belle Epoque
in De Haan
24/09, 15/10, 05/11
Ontdek Wenduine op smaakvolle wijze! Een
erfgoedwandeling met gids doorheen deze
prachtige badplaats, met hier en daar een stop
om de innerlijke mens te versterken: da’s Tasty
Belle Epoque!
Vooraf inschrijven! (max. 25 deelnemers)
Deelnameprijs: € 20 p.p.
www.visitdehaan.be/nl/doen/
evenementen/tasty-belleepoque/1490/?from=

zee van smaak

zoete zondes aan de Kust
Daarnaast zijn er ook tal van topadressen voor
een ‘zoete zonde’. Een verblijf aan de Kust? Dat
gaat gepaard met een ijsje, boule de Berlin of een
lekkere wafel! Of geniet van de nazomer op een
van de vele terrassen van een frisse pint. Het zicht
op zee krijg je er alvast gratis bij.
www.dekust.be/nl/inspiratie/
zoete-kustklassiekers

zee van smaak

Zee van Smaak BOX
Vanaf 15 oktober kunnen toeristen die een verblijf
aan zee boeken de ‘Zee-van-smaak’-box ontdekken, een unieke degustatiebox met specifieke
streeklekkernijen van de Kust. Kustambassadeurs
delen hun favoriete plek en hun favoriete lokaal
streekproduct. Ze maken de verblijfstoeristen
warm door hen hun persoonlijke ervaring te
delen, over hoe zij de kust op die specifieke
plek beleven, en dat met hun vijf zintuigen. De
“Zee-van-smaak”-box is een pilootactie uit het
project Tourism Lab en zal te verkrijgen zijn bij een
selectie van logiesuitbaters, via een gastronomisch
logiesarrangement.
www.dekust.be/nl/inspiratie/
zee-van-smaak

© David Samyn

PROEF EEN
ZEE VAN
SMAAK
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EEN LEKKERE
EN CREATIEVE
HERFST IN DE
LEIESTREEK
De herfst in de Leiestreek belooft lekker en
creatief te zijn. Even nazomeren bij pop-ups,
de herfstige dagen omarmen op gezellige
plaatsen of kunst opsnuiven tijdens allerlei
kunsttentoonstellingen en -events.
Neem een kijkje en beleef meer!

LEIESTREEK

BROUWERIJDAGEN

OKTOBER - NOVEMBER 2022

EEN
HOPPIGE
HERFST
In de Leiestreek ben je aan
het juiste adres voor een
uitstapje met bier in de hoofdrol.
Dat bewijzen niet enkel de leuke
biercafés en de vele topbieren,
maar ook de Leiestreek
Brouwerijdagen die in het
najaar plaatsvinden.
www.toerisme-leiestreek.be/bier

hoppige herfst
BROUWERIJBEZOEKEN TOURS TASTINGS
WORKSHOPS BIERROUTES

BELEEF MEER.

www.toerisme-leiestreek.be/brouwerijdagen

Klassiek topbiertje
in de kijker:
Duchesse de
Bourgogne van
Brouwerij
Verhaeghe – Vichte
(Anzegem)

hoppige herfst

hoppige herfst

Leiestreek
Brouwerijdagen
14/10 – 27/11

Ieder weekend tussen 14 oktober en 27 november
maak je kennis met de brouwers en de creatieve
brouwsels van de Leiestreek via brouwerijbezoeken,
tours, tastings, workshops, en meer. Ontdek de 20 +
deelnemende brouwerijen en hun initiatieven.
www.toerisme-leiestreek.be/
brouwerijdagen

Biercafé in de
kijker: The Mash Emelgem (Izegem)
Deze brewpub van brouwerij D’Oude Maalderij is
een echte aanrader want Ratebeer.com verkoos
hem al verschillende keren tot beste brewpub van
België. Alle bieren zijn trouwens 100% natuurlijk
- er komen geen toegevoegde aroma’s aan te pas
- en gisten na op de fles.
Deze en de 9 andere beste biercafés check je via
www.toerisme-leiestreek.be/bier/
bieradresjes

Dit robijnrode bier van Brouwerij Verhaeghe is
een typisch, Vlaams roodbruin bier. Het brouwsel
rijpt maandenlang op eikenhouten foeders. En dat
proces geeft het bier een zoete, fruitige smaak.
Dit en 4 andere klassiekers ontdek je via
www.toerisme-leiestreek.be/nl/bier/
topbieren

© BOMbrewery

hoppige herfst

Oud Bruin Fest
07 - 08/10

Brouwerij ’t Verzet eert Vlaamse roodbruine bieren
met Oud Bruin FEST. Dit is het eerste bierfestival
ooit dat focust op Vlaams roodbruin en oud bruin
bier, erkend als streekproduct in Zuid-WestVlaanderen. Meer dan 30 brouwerijen uit
binnen- en buitenland brengen hun interpretaties
van de stijl mee om te laten proeven door het
grote publiek.
www.oudbruinfest.com

hoppige herfst

Nieuw bezoekerscentrum Omer
Vander Ghinste –
Bellegem (Kortrijk)
Wil je het hele familieverhaal van Brouwerij Omer
Vander Ghinste leren kennen? Beleef de historie en
expertise van dichtbij dankzij de vernieuwde brouwerijtour. Ga daarna op wandel in de buurt: een
lus van 9 kilometer vertrekt aan het bezoekerscentrum. In café De Sportwereld degusteer je nadien
een van de lekkere bieren.
www.omervanderghinste.be/bezoek

hoppige herfst

hoppige herfst

Bier en meer in de
kijker: De Hofnar
Gullegem (Wevelgem)
De Hofnar is véél meer dan een koffiehuis. Gabi en
zytholoog Frank matchen jouw dagverse lunch of
huisgemaakte dessert met een passend bier.
Regelmatig neem je er deel aan een beer tasting of
maak je kennis met enthousiaste brouwers uit de buurt.
Deze en 4 andere adressen met een hart voor bier
vind je via www.toerisme-leiestreek.be/
bier/bieradresjes (onderaan)

Bijzonder bier in de
kijker: Triporteur
Bling Bling van
BOMBrewery Roeselare
Hou je van een tikkeltje extra? BOMBrewery
creëerde een hoppig, luxueus bier boordevol échte
goudschilfers. Nog zo’n straffe eigenschap: het
alcoholpercentage van 8,8 procent.
Lees meer over dit en 4 andere speciallekes via
www.toerisme-leiestreek.be/nl/bier/
topbieren

De korte keten is helemaal in!
Want wat je lokaal koopt, is lekker,
vers, gezond, eerlijk en duurzaam.
Daarom wijzen we je de weg naar
de geweldigste eet- en drinkadresjes, winkels, culinaire restaurants,
hoeves en logeeradressen met een
lokaal hart. En verklappen we je de
leukste workshops en activiteiten.

korte keten tips

Korte keten-eetadres in
de kijker: Kaffee Damast Kortrijk
In een oud fabriekspand, naast het vlasmuseum
Texture, duik je in de menukaart van Kaffee
Damast. Je kiest tussen huisgemaakte
vlaskroketten, vol-au-vent met lokale hoevekip,
karnemelkstampers en een ‘boerenstutte’ met
Guldensporenpaté.
Dit en 9 andere korte keten- eetadressen vind je via
www.toerisme-leiestreek.be/lokaal/
adresjes

korte keten tips

Unieke hoeve in de kijker:
Het Ganzenhof - Avelgem
Op deze ecologische bioboerderij telen mensen
met een beperking fruit en groenten, en bereiden
ze huisgemaakte voedingsproducten zoals brood,
confituren, siropen en likeuren. Je koopt hun
ambachtelijke producten in de hoevewinkel. Of je
degusteert ze in het gezellige hoevekaffee, waar
diezelfde helden ook huisgemaakte taart, lichte
lunches (op dinsdag), thee en limonade serveren.
Bekijk deze en 9 andere unieke hoeves via
www.toerisme-leiestreek.be/lokaal/
hoeves

korte keten tips

Streekproduct in de
kijker: Steepletaart
- Waregem
De naam van deze taart verraadt meteen de
afkomst. Want geen Waregem zonder Waregem
Koerse. De ingrediënten van deze Steepletaart doen
je vast meteen watertanden. Want met chocolade,
noten en kersen heeft deze taart een zoet karakter.
Bovenop de taart pronken geroosterde noten en een
paardenhoofd in marsepein.
Dit en andere typische en unieke streekproducten leer
je kennen via
www.toerisme-leiestreek.be/lokaal/
streekproducten

www.toerisme-leiestreek.be/lokaal

© Chateau Superette

© Delecta

ZOEK HET
NIET TE VER:
DE BESTE
KORTE KETEN
TIPS

korte keten tips

Korte keten-shop in de
kijker: Château Superette
- Dadizele (Moorslede)
Shoppen in de buurtwinkel van Kasteel Mariënstede? Dat betekent kiezen tussen uit de beste
Leiestreekproducten! En die komen soms zelfs uit
eigen huis. Zo produceren de bewoners en gasten
van het kasteel hun eigen kaas, confituur, yoghurt,
brood, chocolade en muntsiroop.
Ontdek deze en 7 andere korte keten-shopadresjes via
www.toerisme-leiestreek.be/lokaal/
shops

korte keten tips

Culinair en korte keten in
de kijker: Vonk Gastrobar
- Kachtem (Izegem)
Op het dorpsplein van Kachtem bots je op een rode
serre. Die van Bart Hoornaert. In zijn authentieke
houtskooloven bakt, grilt en gaart hij heerlijke
streekproducten. Je proeft er dus van een eigentijdse
vuurkeuken, die tegelijk een tikkeltje nostalgisch is.
Deze en 9 andere culinaire toppers check je via
www.toerisme-leiestreek.be/lokaal/
culinair

Unieke ontbijtbeleving in
de kijker: B&B Ter Wallen Izegem
Noem Ter Wallen gerust een van de meest
iconische B&B’s van het land. Gasten logeren er
namelijk in een prachtig kasteel, op een uitgestrekt, bosrijk domein. Blijf je niet overnachten?
Dan ben je welkom op zaterdag en zondag
voor een royaal ontbijt. Verse eitjes en lekkere
streekproducten inbegrepen!
Deze en 3 andere unieke ontbijtbelevingen ontdek
je via www.toerisme-leiestreek.be/
ontbijt/beleving

ontbijt- en brunchadres

Gezond ontbijtadres in de
kijker: Mellon - Waregem
Bosbes, ananas, mango, glutenvrije haver,
lijnzaad, vanille … de bowls van Mellon zitten
boordevol knapperige zaden en zoete fruitstukken.
Kun je best een extra dosis power gebruiken? Kies
dan een passende smoothie uit: fris en fruitig of
groen en gezond.
Maak kennis met deze en
4 andere gezonde ontbijtbars via
www.toerisme-leiestreek.be/
gezond/ontbijt

© Mellon

www.toerisme-leiestreek.be/
ontbijt

© Mellon

© Ter Wallen
De belangrijkste maaltijd van
de dag? Die nuttig je ’s morgens!
Ontbijten of brunchen is trouwens
niet alleen ontzettend lekker en
belangrijk. Het is ook de perfecte
gelegenheid voor wat quality time
met je vrienden, familie of gezin.
Want wat is er nu gezelliger dan
even bijpraten terwijl je knabbelt
aan een ovenverse croissant of
proeft van een fruitige bowl?

ontbijt- en brunchadres

© Oats Day Long

QUALITY
TIME:
ONTBIJTEN BRUNCHADRESSEN

ontbijt- en brunchadres

ontbijt- en brunchadres

Origineel ontbijtbord:
Oats Day Long - Gent

Brunchadres in de kijker:
Food Boutique - Nevele
(Deinze)

Dat Ewout en Anse dol zijn op havermout, is best
een understatement. Broer en zus openden de
eerste havermoutbar van de Benelux. Daar stunten
ze met pittige pannenkoeken, fruitige bowls,
smaakvolle broden en verrassende havermoutpapjes.

De zondagse brunch van Food Boutique heeft iets
magisch. Want je verorbert hem binnen, in de
idyllische schuur. Of buiten, in de sprookjesachtige
tuin. Terwijl je je ogen de kost geeft, vul je je maag
met kaas, charcuterie, pancakes, yoghurt, granola
en vers fruit.

Deze en 4 andere originele ontbijtborden vind
je via www.toerisme-leiestreek.be/
ontbijt/aanbod

Dit en 5 andere brunchadressen check je via
www.toerisme-leiestreek.be/ontbijt/
brunch

© Ten Hooge n Elslande

© De Engelse Landschapstuin

pop-ups nazomer
pop-ups nazomer

Bar Provisoir met
maïsdoolhof – Sint-Denijs
(Zwevegem)

T.H.E Biobar – Wervik
pop-ups nazomer

De Engelse
Landschapstuin - Kortrijk
open t.e.m. 15 september

open t.e.m. 25 september

open t.e.m. 19 oktober

Pluktuin Ten Hoogen Elslande (T.H.E) vormt de
setting van deze zomerbar. Hier geniet je tijdens
het weekend van lekkere drankjes en biobieren
in de groene tuin. Of doe eens mee aan een
biobodemtour.

Verscholen als een verborgen parel in hartje
Kortrijk vind je dit idyllische park met vijver, in
de stijl van een Engelse landschapstuin. In het
weekend treden er live artiesten op.

© Museum Dhondt-Dhaenens

Deze en andere pop-ups die nog
even open blijven vind je via
www.toerisme-leiestreek.be/
popup-zomerbars

Welkom bij Ten Rooden Duifhuize, een actieve
hoeve waar je ook kan logeren in een vakantiewoning of kamperen op de minicamping Zennijs.
In de zomer verwelkomt de pop-up Bar Provisoir
je voor een drankje en een hapje zoals proevertjes
van kwaliteitsvlees van eigen kweek. Extra tip:
nog t.e.m. 30 september kan je er ook deelnemen
aan een leuke zoektocht in een reuzegroot
maïsdoolhof (12 voetbalvelden groot!).

pop-ups nazomer

Zomerbar Biënnale
Schilderkunst – Deurle
(Sint-Martens-Latem)

pop-ups nazomer

open t.e.m. 3 oktober

© De Engelse Landschapstuin

NAZOMEREN:
DEZE POPUPS BLIJVEN
NOG EVEN
OPEN

Geniet tijdens de Biënnale van de Schilderkunst
van een zomerbar in de weelderige tuin van
Museum Dhondt-Dhaenens. Tussen de bloemenvelden en bijzondere sculpturen uit de collectie
van het museum settel je je in een kleurrijke
setting dankzij kunstenaar Jonas Vanderbeke.

SThout – Machelen-aande-Leie (Zulte)
open t.e.m. oktober
In zijn jaarlijkse pop-ups stelt schrijnwerker-kunstenaar Steven De Meester zijn pièces uniques
tentoon én te koop. Bij de winkel is er dan een
zalig terras waar je geniet van speciaalbieren en
koffie met huisbereid gebak. Of reserveer jouw
plaats voor de ontbijt- en brunchmomenten in
uniek kader via de Facebookpagina.

© Vensterlanden

De Leiestreek blijft inspireren. Dat
merk je aan de artistieke events
en tentoonstellingen die georganiseerd worden in regio. Stip deze
events aan in je agenda voor een
inspirerende uitstap.

artistieke agenda

Fietsroute langs
Vensterlanden
-expo
t.e.m. 25/09
Het artistieke parcours Vensterlanden is vanaf 23
april tot en met 25 september 2022 doorlopend
gratis te bezoeken. De handige fietskaart vertelt
je alles wat je moet weten over de 5 monumenten, de locaties, de fietsroute, de vele leuke
zijsprongen en zoveel meer. De gratis fietskaart
is te verkrijgen in het Lijsternest, een van de toeristische infopunten van de deelnemende steden
en gemeenten, of op tal van andere locaties. De
Vensterlanden-fietsroute is iets langer dan 60
km en brengt je via fietsknooppunten langs de
mooiste landschappen uit de regio, verborgen
parels en 5 unieke kunstwerken.
www.toerisme-leiestreek.be/agenda/
fietsroute-langs-vensterlanden-expo

© Dirk Pauwels

KUNST
& CULTUUR

artistieke agenda

Biënnale van de
Schilderkunst – Deurle
(Sint-Martens-Latem),
Machelen-aan-de-Leie
(Zulte) en Deinze
26/06 - 2/10
Sinds 2008 presenteren Museum Dhondt-Dhaenens
(MDD), mudel en Roger Raveel Museum elke twee jaar
gelijktijdig een tentoonstelling met schilderkunst uit
binnen- en buitenland. Voor deze achtste editie verkent
elk museum de geschiedenis van schilderkunst op een
eigenzinnige manier. Het resultaat zijn drie verrassende
tentoonstellingen, waarbij elk museum één of meerdere
gastcuratoren uitnodigt. Bij Museum Dhondt-Dhaenens
is er ook een zomerbar in kleurrijke setting dankzij
kunstenaar Jonas Vanderbeke.
www.toerisme-leiestreek.be/
agenda/biënnale-van-deschilderkunst-mudel

artistieke agenda

Kunst in het Kas-

KUNST IN HET
teel – Meulebeke
KASTEEL
28/08, 4/09 en

zondag 28 augustus van 14:00 - 18:00
zondag 4 september van 14:00 - 18:00
zondag 11 september van 10:00 - 18:00

11/09

Kasteel
Ter Borcht,
27
In Kasteel ter
Borcht
kan je Baronielaan
een gevarieerde
expoParkeren: Ter Borchtlaan
sitie bewonderen
met werk van kunstenaars zoals
www.meulebeke.be
Denis De Gloire, Christine, Vanhove, Kobe, en meer.

www.toerisme-leiestreek.be/agenda/
kunst-het-kasteel

artistieke agenda

artistieke agenda

100 jaar José
Vermeersch –
Lendelede, Kortrijk,
Roeselare
17/09 - 13/11
Van 17 september t.e.m. 13 november wordt een
grootse hommage georganiseerd aan de Belgische
keramist/kunstenaar José Vermeersch (19221996). Als een van de belangrijkste hedendaagse
keramisten in Europa heeft hij met zijn werk
wereldwijd geëxposeerd en vertegenwoordigde
hij België op de Biënnale van Venetië.
Meer info, zie volgende pagina.
www.toerisme-leiestreek.be/
vermeersch

Kunstzomer
Leiestreek –
Bissegem, Marke
(Kortrijk)
17-25/09
Kunstzomer Leiestreek is voor veertiende editie te
gast in Kortrijk. In september kan je in Bissegem
en Marke het werk van hedendaagse kunstenaars
bewonderen op een aantal unieke locaties zoals
de historische wagenschuur Kapel Rodenburg.
www.toerisme-leiestreek.be/
kunstzomer-leiestreek/bissegem

© familie José Vermeersch
100 jaar José Vermeersch

De Patria in Kortrijk
In De Patria in Kortrijk wordt een selectie schilderijen
van José Vermeersch getoond, specifiek uit de periode
1968 - 1969. In een eerste fase van zijn artistieke
loopbaan was Vermeersch namelijk schilder en vooral
tijdens de periode 1968 - 1969 was hij erg productief.
Een selectie van de schilderijen wordt tentoongesteld,
in combinatie met gedichten van zijn zoon Pol
Vermeersch.

100 jaar José Vermeersch

Interactieve wandeling
door Lendelede (9,5 km)
Aan de hand van een handige kaart met QR-codes
kan je een interactieve wandeling maken door
Lendelede langs het woonhuis, atelier en graf van
José Vermeersch. Via korte filmpjes kom je van
alles te weten over de kunstenaar.

Kasteel van Rumbeke
In het Kasteel van Rumbeke (Roeselare) wordt
het leven van José Vermeersch, dat ruimschoots
in foto’s is gedocumenteerd, in een chronologisch
overzicht getoond. Daarbij wordt ook gefocust op
het verloop van z’n artistieke carrière: als leerling
van Permeke, eerst schilder, daarna keramist, het
opbouwen van z’n veldovens in Lendelede, het
relaas van het ontstaan van een unieke artistieke
familie, intussen al drie generaties.

© familie José Vermeersch

www.toerisme-leiestreek.be/
vermeersch

De hoofdtentoonstelling wordt georganiseerd in
het unieke kunstatelier van José Vermeersch in
Lendelede. Curatoren van deze expo zijn kleinzonen Robin en Tinus Vermeersch. Zij selecteren
sculpturen uit hoofdzakelijk privé-collecties en
brengen er een overzicht van het oeuvre van hun
grootvader. Het is ook de uitgelegen kans om te
zien waar de creaties van José Vermeersch tot
stand kwamen.

© familie José Vermeersch

Van 17 september t.e.m.
13 november wordt een grootse
hommage georganiseerd aan de
Belgische keramist/kunstenaar
José Vermeersch (1922-1996). Als
een van de belangrijkste hedendaagse keramisten in Europa heeft
hij met zijn werk wereldwijd
geëxposeerd en vertegenwoordigde hij België op de Biënnale
van Venetië.

Atelier Vermeersch
in Lendelede

100 jaar José Vermeersch

100 jaar José Vermeersch

Documentaire
© José Vermeersch

17/9 T.E.M. 13/11

100 jaar José Vermeersch

© familie José Vermeersch

100 JAAR
JOSÉ
VERMEERSCH

Uniek tijdens de tentoonstellingen wordt de
vertoning van de nieuwe documentaire over
het leven en werk van de kunstenaar, inclusief
getuigenissen van familie, vrienden en kenners.
De befaamde keramist is de peetvader van een
enorme artistieke familie, waaronder kunstenaar
Rik Vermeersch en tapijtweefster en -kunstenares
Vera Vermeersch, ontwerper Lowie Vermeersch en
kunstenaars Pieter, Tinus, en Robin Vermeersch.

NIEUW
EN NIET
TE MISSEN
niet te missen

© Lien Phlypo

Ga mee op avontuur met onze held Blob tijdens
een gezinsvriendelijke zoektocht op het domein
Ter Borcht in Meulebeke. Hier neemt Blob je mee
met zijn vriendje Robin op zoek naar een beer in
berengemeente Meulebeke. Onderweg speel je
spelletjes, leer je bij dankzij gekke weetjes, speel je
bingo, maak je je eigen Blob-figuurtje en veel meer!
niet te missen

vanaf 28 augustus op
www.toerisme-leiestreek.be/nl/blob

Kortrijk 1302
Belevingsmuseum

Ga mee op avontuur met onze held Blob tijdens
een gezinsvriendelijke zoektocht in Wervik. Hier
neemt Blob je mee met zijn vriendje Vivoros, een
huiszwaluw. Onderweg speel je spelletjes, leer je bij
dankzij gekke weetjes, speel je bingo, maak je
je eigen Blob-figuurtje en veel meer!

Op 11 juli 1302 werd op de Groeningekouter de
Guldensporenslag uitgevochten. Kortrijk 1302 is
gewijd aan die slag. De museale opstelling ‘1302:
opstand, slag, keerpunt’ laat je het verhaal van de
Guldensporenslag echt beleven. Een adembenemend klank- en lichtspel en uitgekiende animaties
vertellen je over het ontstaan van het graafschap
Vlaanderen. Je waant jezelf middenin de slag en
komt te weten wat eraan vooraf ging. Dit alles in
de sfeervolle Onze-Lieve-Vrouwekerk.
www.kortrijk1302.be

niet te missen

Blob gezinszoektocht
in Wervik

in de loop van het najaar op
www.toerisme-leiestreek.be/nl/blob

© Lien Phlypo

© Lien Phlypo

Blob gezinszoektocht
in Meulebeke

INSPIRATIE
DOSSIER
WESTVLAANDEREN
Story-ideas de Westhoek

Goesting
in de herfst
In de Westhoek moet je geen moeite
doen om tot rust te komen. Hier heb
je alle tijd van de wereld om mooie
fiets- en wandelroutes en -netwerken
te ontdekken, je geest te laten
rondzwerven en van wondermooie
uitzichten te genieten. Om al het
Westhoek streeklekkers te ontdekken,
worden er tal van activiteiten &
evenementen georganiseerd.
Draai de knop om en ontdek een
eindeloos vakantiegevoel.
Ook dit najaar.
Kom en geniet!

© Marijn Fotografie

De grote
goesting
Op zoek 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 dit najaar nog tal
van activiteiten georganiseerd om
het lekkers uit de streek in de kijker
te zetten! Met uiteraard een grote
focus op BIER!

smakelijke markten

Lekker Westhoeks in
Poperinge 16/09 t.e.m.

18/09

Een streekproductenmarkt met lokale delicatessen
en een heus bierdorp met 15 brouwerijen die met
veel plezier hun bieren voorstellen. De Grote Markt
van Poperinge wordt omgetoverd tot een grote
‘biergarten’.
tournée locale

Meer info
Toerisme Poperinge
T. 057 34 66 76
toerisme@poperinge.be

WA-NA-TOU bij
St. Bernardus, Watou
(Poperinge)
tournée locale

25 jaar Poperinge
Bierfestival 29-30/10
tournée locale

Open Brouwerijendag @
Deca, Woesten (Vleteren)
11/09

Een ideaal moment om een van de rondleidingen
in de brouwerij te volgen. De brouwer staat klaar
om alles te vertellen over de huisgebrouwen
bieren. Rondleiding om het half uur, start om
10u. Voor elke bezoeker is er ook een gratis bier of
niet-alcoholisch drankje.
www.decabrouwerij.be

tournée locale

Een unieke tweedaagse waar een selectie van 125
schitterende bieren door 25 brouwers zelf worden
geschonken. De Maeke Blyde zaal wordt omgebouwd tot een gezellig bierdorp. Een absolute
must voor elke bierliefhebber. Gratis toegang.
www.poperingebierfestival.be

Begeleide bierwandeling
in Ieper 25/09 & 23/10
Ontdek verhalen over brouwerijen en smakelijke
momenten in de Ieperse geschiedenis. Nadien kan
er worden geproefd van Iepers bier.
Meer info:
www.toerismewesthoek.be/nl/
agenda/bierwandeling

Onder de noemer ‘WA-NA-TOU’ organiseert
St. Bernardus een aantal evenementen in de
brouwerij.
29/10
eenmalig reünieconcert The Boondocks met
Belpop Bonanza omkadering
4/11
Allround quiz
6 /11
Nerdland – Live podcast
11 /11
Bier & foodpairing Deluxe
12/11
Vinylhappening met vinylbeurs &
verschillende voorstellingen
13 /11
Welcome To The AA – Live podcast
Meer info
www.sintbernardus.be/nl/wanatou

VAN DE BERGEN
NAAR DE ZEE
Meerdaags wandelen is meer dan
ooit in en daar speelt Westtoer/
Toerisme Westhoek op in met
diverse nieuwe wandelproducten.
Het najaar is hét seizoen om te
wandelen, de Westhoek biedt tal
van mogelijkheden.

wandelnetwerk

Wandelnetwerk
De Blankaart 105 km

lange afstandswandelen

Western Front Way
lange afstandswandelen

85 km

Een lusvormige route van 123 kilometer over de
gemeenten Houthulst, Hooglede, Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke. De
route gaat zoveel mogelijk langs onverharde
paden, unieke plaatsen en weg van alle drukte.
Wandelaars kunnen voor de volledige 123 km
gaan of er kunnen afzonderlijke stukken worden
bewandeld. De route is gemarkeerd met blauw en
wit gestreepte aanduiding volgens het principe
van de GR-routes door Vlaanderen. De route kan in
beide richtingen worden afgestapt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vier jaar lang
gestreden tussen de Belgische kust en de Zwitserse
grens langs een 1.000 km lange frontlijn. Vandaag
verbindt de wandelroute ‘de Western Front Way’(ook
wel Via Sacra genoemd) de vele oorlogsrelicten die
nog in het landschap te vinden zijn. De route is 85 km
lang (van Nieuwpoort naar Mesen of omgekeerd)
en bewegwijzerd met rechthoekige bordjes in 2
richtingen. Onderweg kan een overnachting worden
geboekt in een van de deelnemende logies in Ieper
of Diksmuide en kan er worden gezorgd voor bagage-nabrengservice. Op 17 september vindt het
evenement ‘Western Front Trail’ van de Vlaamse
Wandelsportfederatie plaats in de Westhoek,
waar de wandelaar kennismaakt met de route.

www.hooglede.be/
lange-afstand-wandelroute

www.toerismewesthoek.be/nl/
western-front-way

GROTE VIJF-wandelroute
123 km

105 km wandelplezier van het provinciedomein
De IJzerboomgaard via trage wegen, door
natuurgebied de Blankaart, langs gezellige
polderdorpen en natuurlijke waterlopen, helemaal
tot in Boezinge. Het nieuwe wandelnetwerk
telt 78 knooppunten en is verbonden met de
wandelnetwerken IJzervallei en Hoppeland. Het
omvat twee bewegwijzerde suggestielussen: de
Blankaartwandelroute (10 km) en de Drie Grachtenwandelroute (6,5 km) en twee toegankelijke
lussen die uitgestippeld staan op het netwerk.
Tijdens Blankaart XL op 16 oktober kan het
wandelnetwerk worden verkend via geselecteerde
wandellussen.
www.toerismewesthoek.be/nl/
nieuws/nieuw-wandelnetwerkde-blankaart-de-westhoekgeopend

wandelen

Big Bench in Hooglede
Afgelopen zomer werd in Hooglede de eerste Big
Bench in België voorgesteld! Deze zitbank is 2,5
m hoog en 3,2 m breed. De Big Bench kon je al
bewonderen in Italë, Spanje, Nederland, UK en Polen en vanaf nu dus ook in de Westhoek. Op deze
bank kan je even gezellig uitkijken, je klein voelen
en beseffen hoe mooi het kan zijn, door even te
‘zitten’. De Big Bench is gelegen in de Onledestraat
en is bereikbaar via een publieke voetweg die je
voorbij een wijngaard naar de bank leidt.
www.hooglede.be/1e-big-benchvan-belgie-geopend-in--hoogledegits

DE GROOTE
OORLOG
De Westhoek blijft uiteraard ook
de regio van het herdenkingstoerisme WO I, en traditioneel
staan er in het najaar heel wat
uitzonderlijke momenten op
de agenda.

De Groote Oorlog

De Groote Oorlog

10 november op
Passchendaele Ceremony
met fakkeltocht in
Zonnebeke 10/11
De Canadese inname van de puinen van Passendale op 10 november 1917 betekent het einde
van de Slag bij Passendale. Op 10 november 2022
herdenkt de ‘Passchendaele Ceremony’ het einde
van de slag en alle slachtoffers, ongeacht hun
nationaliteit. De ceremonie start om 18u met een
ingetogen reflectie bij het Crest Farm Canadian
Memorial, gevolgd door een fakkeltocht langs de
Canadalaan. De optocht volgt het traject van de
bloedige laatste honderden meters van de aanval
en eindigt aan de kerk van Passendale.

11 november in Ieper
11/11

8u45: herdenkingshulde op de Franse
begraafplaats Saint Charles de Potyze
9u30: Eredienst in de Sint-Maartenskathedraal
10u15: Vertrek Poppy Parade aan
het Vandenpeereboomplein
10u30: Plechtigheid aan het Belgisch monument
11u00: Special Edition Last Post aan de
Menenpoort
12u30: Beiaardconcert door Stadsbeiaardier Ludo
Geloen – Belfort Lakenhallen
17u00: The Great War Remembered Concert –
Sint-Maarthenskathedraal
20u00: Special Edition Last Post aan de Menenpoort (videoprojectie op de Grote Markt)

INSPIRATIE
DOSSIER
WESTVLAANDEREN
Story-ideas Brugse Ommeland

Zalig echt!
Het Brugse Ommeland is een regio van
rust, authenticiteit en pure schoonheid,
waar ontmoetingen en kwaliteit centraal
staan. Het Brugse Ommeland bestaat
uit gemeenten in het hinterland van
de kust en rond kunststad Brugge
tot aan Tielt, en ademt historiek en
groen, onlosmakelijk verbonden met
de geschiedenis van Brugge. De groene
gordel, de vele kastelen, het unieke
erfgoed, en het bourgondische leven
dat er zich afspeelt verbinden heden
en verleden en zijn het ideale decor om
te rusten en te onthaasten. Het Brugse
Ommeland is groen van nature, rijk aan
verhalen, nodigt uit om te vertragen en
te pauzeren, ligt op een boogscheut van
de kust en is verrassend gezellig.
Zalig echt!

Landschapspark
Bulskampveld: het
echte groen!

landschapspark
Bulskampveld

Proeven van hoeveen streekproducten,
lekkere adressen en
picknick-hotspots
Het najaar is hét seizoen om te wandelen.
En dan is het Landschapspark Bulskampveld een
unieke plek, als meest bosrijke gebied van heel
West-Vlaanderen. En te combineren met het
proeven van heel wat lekkers. Via drie wandellussen komt de wandelaar langs de lekkerste
adressen, hoevewinkels en leuke picknickhotspots in het groen.
Op zoek naar extra vermaak voor de kleine telgen?
Dan zijn een van de avontuurlijke parcoursen
ideale trips: Expeditie Bulskampveld!
- Lus Waardamme-Oostkamp (12 km)
- Lus Beernem (14 km)
- Lus Ruiselede-Wingene (14 km)
De route en adressen vind je op
www.brugseommeland.be/
lekker-in-de-natuur

landschapspark
Bulskampveld

Feest in het Bos
Op zondag 25 september van 10u tot 18u is er
opnieuw het tweejaarlijkse Feest in het Bos!
Provinciedomein Bulskampveld wordt dan
omgetoverd tot groot feestplein, met activiteiten
voor jong en oud.
Het thema dit jaar is ‘de dieren van het bos’.
Bezoekers mogen zich verwachten aan leuke
workshops, een grote portie natuurbeleving,
smullen van streekproducten uit het Landschapspark Bulskampveld en bijhorende muziek en
animatie.
www.west-vlaanderen.be/
feestinhetbos

Lekker
echt!
Het najaar is bij uitstek de
lekkerste periode in het
Brugse Ommeland, met heel wat
evenementen die al het lokale
lekkers in de kijker zetten. Kom
proeven van de regio, letterlijk
en figuurlijk!
www.brugseommeland.be/
lekker-echt

lekker echt!
lekker echt!

Open dagen
brouwerijen en
wijngaarden
t.e.m. oktober
Het Brugse Ommeland heeft heel wat lekkers
te bieden. Daar horen natuurlijk ook lokale
bieren of wijn bij! De regio heeft er heel wat
te bieden.
Een aantal van de gepassioneerde
bierbrouwers en wijnbouwers uit de streek
zetten met plezier hun deur open om de
bezoeker uit te leggen hoe hun bier of wijn tot
stand komt en alles wat erbij komt kijken.
www.brugseommeland.be/
open-brouwerij-wijngaard

Kookeet
24-26/09
Maak je klaar voor een intense ervaring van
verrassende eetbelevingen vol smaken,
geuren, beelden en geluiden. We slaan
de handen in elkaar met Brugse topchefs,
hotelscholen en producenten en bieden je een
wervelend parcours met verhalen over mooie
producten, toegewijde boeren en vissers en
vooral: creatieve topchefs.
Dit jaar verhuist Kookeet naar de prachtige
tuinen van het Grootseminarie, een groene
oase in het hartje van de stad. We willen de
Brugse chefs passioneel zien koken, jullie het
gras onder de voeten laten voelen, en al jullie
zintuigen prikkelen terwijl jullie genieten van
smaakexplosies!
www.kookeet.be

Lekker
echt!
Het najaar is bij uitstek de
lekkerste periode in het
Brugse Ommeland, met heel wat
evenementen die al het lokale
lekkers in de kijker zetten. Kom
proeven van de regio, letterlijk
en figuurlijk!

lekker echt!

www.brugseommeland.be/
lekker-echt

Da’ Smakt
02/10
Op zondag 2 oktober staat Damme weer in
het teken van alles wat lokaal en lekker is.
Tijdens dit streekproductenfestival kunnen
bezoekers en passanten proeven van een
groot aanbod aan lokale streekproducten uit
Damme, de Zwinstreek en het Brugse Ommeland, het lekkers dat Damse verenigingen
hebben bereid en de creaties van enkele
Damse chefs. Nieuw dit jaar is dat het festival
dit jaar verhuist naar de charmante Zustertuin
en Burgstraat. Een streepje live muziek en
kinderanimatie zullen niet ontbreken.

lekker echt!

De Middeleeuwen
op je bord!
Proef ook dit najaar op verschillende locaties
in de Zwinstreek van de middeleeuwen proeven. De Universiteit Gent deed tot in de zomer
van 2021 opgravingen in de Zwinstreek, waar
ooit de middeleeuwse voorhavens lagen.
Uit deze opgravingen en na het uitpluizen
van oude toltarieven, kwamen verrassende
resultaten naar boven over de middeleeuwse
eetgewoonten, de gebruikte zaden, de bereidingswijzen enz. Foodarcheoloog Jeroen van
Vaerenbergh neemt een duik in die overvolle
voorraadkast van het middeleeuwse Zwin en
gaat aan de slag met lokale ondernemers.
Jeroen riep voor het contact met de Sluise
ondernemers versterking in van culinair
adviseur Marcin Beaufort.
www.verdwenen-zwinhavens.be

www.visitdamme.be
lekker echt!

Week van de Zwinstreek
24/09 t.e.m. 02/10
Tijdens de Week van de Zwinstreek kunnen
bezoekers proeven van de veelzijdigheid
van deze unieke regio. De Zwinstreek bulkt
van prachtige natuur, een rijke historie aan
cultuur en culinaire verrassingen en heel wat
hoeve- en streekproducten. Alle activiteiten
gedurende deze week staan dan ook in teken
van deze thema’s.
www.ivn.nl/weekvandezwinstreek

Een hart
voor het
Brugse
Ommeland
Veel van de producten
en plekken die het Brugse
Ommeland zo authentiek en
uniek maken, hangen samen
met het harde werk van
uitzonderlijke mensen... Stuk voor
stuk mensen met een hart voor
onze regio. Ze hebben elk hun
verhaal, over hun product, hun
plek, hun band met de regio.
We laten ze aan het woord in
een serie korte filmpjes die de
bezoeker moet aanzetten om
naar onze regio te komen en
zelf op ontdekking te gaan.

ambassadeurs

Wim Vercoutter

ambassadeurs

De Kruiderie, kruidig sociaal tewerkstellingsproject in het Landschapspark Bulskampveld

Piet Wostyn
Wereldbefaamde Mostaard Wostyn
uit Torhout
Zin om zelf je potje mosterd te komen tappen?
Spring even binnen in het winkeltje van Mosterd
Wostyn, of breng een bezoekje aan het museum.

ambassadeurs

Peter Velle

Zin om De Kruiderie van dichtbij te bewonderen?
Breng een bezoekje aan de winkel en blijf nog
even nagenieten van een lekker drankje in een
groene setting. Wie wil kan ook een rondleiding,
kruidenworkshop of wijndegustatie boeken voor
een groep.

Middeleeuws én veelzijdig Spaans Tolhuisje
langs het kanaal Brugge-Oostende in
Oudenburg

www.brugseommeland.be/
ambassadeurs

Kom ‘t Spaans Tolhuis zelf beleven: kom langs in
de zomerbar, of waag je op het water met een sup
of een kajak.

ambassadeurs
ambassadeurs

Janne en Maxime
Maisterplan maïsdoolhof in Damme
Kom het doolhof zelf beleven!

Manu en Daphné
ontdek alle verhalen op
www.brugseommeland.be/
ambassadeurs

Wijngoed Kapelle in Schuiferskapelle
Zin gekregen in een glaasje wijn? Boek een
rondleiding bij Manu en Daphné op de wijngaard,
of ga de wijn proeven in een van de restaurants en
cafeetjes in de buurt.

INSPIRATIE
DOSSIER
WESTVLAANDEREN

NAJAAR 2022

GEÏNSPIREERD? CONTACTEER ONS
Pers & Media Westtoer
Dirk Marteel – dirk.marteel@westtoer.be
Mieke Dumont – mieke.dumont@westtoer.be
www.brugseommeland.be
www.dekust.be
www.toerisme-leiestreek.be
www.toerismewesthoek.be
www.westtoer.be

