
 

Veelzijdig Blankenberge, ook in het najaar 

 

De dagen worden stilaan korter, kouder en donkerder. Toch is het najaar ook een ideale periode om 

de kuststad Blankenberge te bezoeken. Wandelen op een ongerept strand en daarna gezellig 

shoppen? Of verkies je toch een sfeervol evenement? Wij geven je graag enkele tips om je uitstap 

naar Blankenberge dit najaar te plannen. 

De zee is altijd een goed idee. In het najaar ligt het strand er ongerept bij zodat je er heerlijk kunt 

uitwaaien. In het hinterland vind je de Uitkerkse Polder, een plaats waar je heerlijk kunt fietsen of vogels 

spotten. Het Kievitspad zet de jonge beentjes op weg om de polders avontuurlijk te verkennen. 

Loop ook eens verder door naar de haven, het kloppend hart van Blankenberge. Kuier in stijl langs de 

vernieuwde havenkade en installeer je aan de paravang, het typische windscherm uit de belle-époquetijd. 

Luister naar de locals, die commentaar geven op de va-et-vient van elegante plezierbootjes en stoere 

vissersschuiten.Zalig! 

Op het oosterstaketsel loop je een flink eind de zee in. Het ene moment tuur je over een eindeloze kalme 

zee, het andere moment zorgen metershoge golven voor extra spektakel. 

 

 
 

Tijd om naar het centrum te gaan. In de Breydelstraat nr.10 staat het enige bewaarde en gerestaureerde 

vissershuisje, gekend als het huisje van Majutte. Pé Majutte was de lapnaam voor Pieter De Bruyne, een 

Blankenbergse visser die er met zijn familie woonde. Nu is het een knus museumcafé, een echt pareltje in 

de binnenstad. 

 

Geen zeehondjes gespot in de haven? Geen nood! Dan maar naar Sea Life. Hier maak je meteen ook 

kennis met (onder)waterbewoners van over de hele wereld: van piranha’s tot haaien en lieve zeepaardjes, 

zeeleeuwen, otters en pinguïns. 

Verzet je liever je gedachten al shoppend in de winkelwandelstraten? Ontdek dan de vele leuke 

winkeltjes in de autoluwe straten van het centrum, ook open op zondag.  

https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=4ebfe46408&e=d9fbd59cc5
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=7259c3aff8&e=d9fbd59cc5
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=43643a62b6&e=d9fbd59cc5
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=22083f5fa5&e=d9fbd59cc5


 

Een paar tips: Escape home & travel (Kerkstraat 22), Granny Gears (Langestraat 20), Vànn 

(Bakkersstraat 35), Amster’Madam (Bakkersstraat 28), Maurice Deco (Vissersstraat 46 & 54) Sea Me by 

Dot (Vissersstraat 4) & The Breeze Boardshop (Kerkstraat 119). 

 

 

Huisje van Majutte 

 

The Breeze Boardshop 

 

De evenementenkalender van Blankenberge is niet enkel goedgevuld in de zomer. Ook in het najaar staan 

er enkele sfeervolle evenementen en tentoonstellingen op de agenda. Hieronder een overzicht. 

 

Expo Fietsen door de belle époque van 1 oktober 2022 tot 18 juni 2023 

De tijdelijke expo in het Belle Epoque Centrum staat deze keer helemaal in het teken van een van onze 

favoriete vervoersmiddelen: de fiets. Waarom hadden fietsen een klein en groot wiel? Hoe zagen de eerste 

wielerwedstrijden eruit? En wist je dat de fiets ook de emancipatie van de vrouw bevorderde? Je komt het 

allemaal te weten in deze expo. 

www.belleepoquecentrum.be 

 

Expo Frans Masereel van 15 oktober 2022 tot en met 8 januari 2023 

In 2022 is het exact vijftig jaar geleden dat tekenaar Masereel overleed, een ankerpunt dat we herdenken 

in zijn geboortestad Blankenberge met een (gratis!) expo. In vele werken zien we de zee, zand, havens, 

vissers en matrozen: een zichtbare invloed van de jaren die hij in Blankenberge doorbracht. 

Meer informatie: www.blankenberge.be/expo-frans-masereel-tekeningen 

https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=d63052c93d&e=d9fbd59cc5
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=d4ac558ea1&e=d9fbd59cc5


 

 

#LikeMe @Sea van 31 oktober tot en met 6 november 

Stap tijdens de herfstvakantie in de muzikale leefwereld van Caro en al je andere idolen uit het populaire 

Ketnet-programma #LikeMe met de belevingsexpo in Belgium Pier Blankenberge. Ontdek er de leukste 

decors uit de voorbije drie seizoenen, trek er unieke foto's en ontmoet je favoriete personages. 

ouders.ketnet.be/evenementen/likeme-at-sea-pop-up-expo 

 

Halloween 

Blankenberge is zot van Halloween en ook dit jaar heerst er weer een griezelige sfeer vol hekserij, spoken 

en vampiers. Heel de vakantie lang geniet je er van allerhande spooky events zoals een halloweenkermis, 

halloweenparade, pompoencarving en The Beast, een 45 meter lange dino waar je door de ingewanden 

van het beest wandelt. Spooky! 

www.visit-blankenberge.be/halloween 

 

En velen kijken er weer naar uit: vakantie betekent een nieuwe zoektocht! Kinderen moeten dit keer op 

zoek naar enge monstertjes die niet uitgenodigd zijn op het verkleedfeest, maar daar toch de boel 

verstoren. De zoektocht is gratis te verkrijgen in het Infopunt Toerisme. 

https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=c7cd52968a&e=d9fbd59cc5
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=44e3372656&e=d9fbd59cc5


 

 

Gratis geleide wandelingen 

Op geregelde tijdstippen worden er gratis stads-, art-nouveau-, maritieme en Groote Oorlog-wandelingen 

georganiseerd van ongeveer twee uur. Het vertrekpunt van de wandelingen is steeds aan het Infopunt 

Toerisme. Op de site van het Belle Epoque Centrum vind je een overzicht van alle geplande wandelingen. 

 

Voor meer informatie, surf naar www.visit-blankenberge.be 

 

https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=6dc77fcd20&e=d9fbd59cc5
https://glenaki.us10.list-manage.com/track/click?u=3a96264ba39d8f4e7338bf29b&id=9628f1e9d2&e=d9fbd59cc5

