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Story-ideas Leiestreek

De winter kil en doods? Niet in de
Leiestreek! Bezoekers en toeristen
ontdekken er originele smaakmakers,
pop-up winterbars, allerlei activiteiten
en events, en nieuwe initiatieven die de
winter extra opfleuren. Welkom!

KOFFIE,
THEE EN
ZOET
Op zoek naar gezellige en warme
adressen om de koude namiddagen
op te fleuren? In de Leiestreek vind
je het allemaal: van unieke koffieen theezaken tot zoete hubs.

koffie & thee

koffie & thee

Originele plekken
in de kijker

Shop & koffiestops

Koffie, thee … én net dat tikkeltje meer: dat is
wat deze tien adressen jou serveren. Zo settel je je
in een oud treinstation, tussen de fietsen of in een
schuur. Of maak je een praatje met een fotograaf,
bier-, fiets- of kaasfanaat.

Je houdt van shoppen en koffie? Dan horen deze
zes adressen helemaal bovenaan je bucketlist.
Je scoort er duurzame decoratiespullen, vrolijke
kledingstukken, vintage meubels of originele
geschenken. En je viert je succes in de koffiebar of
het theesalon.

www.toerisme-leiestreek.be/
koffie-thee/origineel

www.toerisme-leiestreek.be/
koffie-thee/shoppen

koffie & thee
zoet

Koffiecrawl in Kortrijk
Pubcrawls zijn zo passé! Probeer eens een
koffiecrawl. Onze koffiewijzer helpt je jouw
nieuwe favoriete Kortrijkse koffiebars ontdekken.
Wie geen caffeïne-overdosis wil, zal zien dat
vele koffiebars ook lunch, apéro, unieke spullen
en meer bieden.
www.toerisme-leiestreek.be/
koffie-thee

zoet
koffie, thee en zoet

High Tea
Niet zomaar een tas thee, maar een heuse
thee-namiddag, dat vier je tijdens een high tea of
afternoon tea. Deze traditie kwam overgewaaid
uit Engeland, en wordt ook in de Leiestreek
aangeboden. Het concept bestaat uit kwalitatieve
thee gecombineerd met heerlijke zoetigheden en
hartige hapjes. Smakelijk!
www.toerisme-leiestreek.be/
zoet/high-tea

Unieke zoetigheden
Welk uniek Leiestreek-lekkers je absoluut eens moet
proberen? Dat kom je snel te weten. Zo ontdek je
waar je een zoete taco, gekke pretzel of jumbowafel
verorbert. En wat je op je bord krijgt wanneer je een
Coco Bomb of Indian Summer bestelt.
www.toerisme-leiestreek.be/zoet/
verrassend

Zoete goestjes: de beste
adressen voor taart,
pannenkoeken en meer!
Deze heerlijke adressen vervullen al je zoetste
dromen en cravings. Een stuk taart? Een warme
wafel? Een vegan dessert? Een ijscoupe?
We tippen je de lekkerste adressen volgens
jouw ‘goestje’.
www.toerisme-leiestreek.be/zoet

MEERDAAGSE WANDELTRIPS
Dompel je onder in de winterse
natuurlandschappen tijdens deze
drie meerdaagse wandeltrips.
Wij stippelden routes voor je uit,
en tippen je allerlei eet- drink- en
logeeradressen langs de routes.

WINTERSFEER
OPSNUIVEN

wandeltrip

Op stap bij de Schelde in
het Land van Mortagne
Ten zuiden van Kortrijk vlijt een rustige regio zich tegen de taalgrens, in de hoek tussen de Schelde en het
kanaal Bossuit-Kortrijk. In het wandelnetwerk Land
van Mortagne stap je door het glooiende landschap
van de Scheldevallei, over jaagpaden, kerkwegels
en bospaden. Charmedorpen en natuurgebieden
wisselen af met vierkantshoeves en chique kastelen.

De wintersfeer ten volle opsnuiven,
dat kan dankzij knusse winterbars,
feestelijke eindejaarsevents en
meerdaagse wandeltrips langs
winterse landschappen en gezellige
dorpen. Ook in de Leiestreek.

wintersfeer

www.toerisme-leiestreek.be/
wandelen-land-van-mortagne

Kerst- en eindejaarssfeer

wintersfeer

Winterbars
De winter staat voor gezelligheid. Denk maar aan
sfeervolle lichtjes, een warme glühwein, samen
bijpraten rond een vuurkorf,... We verwachten dat
er opnieuw enkele leuke pop-up winterbars zullen
opduiken.
In de loop van december op
www.toerisme-leiestreek.be/
proeven/winterbars

Zet je schrap voor een spetterende eindejaarsperiode. We verwachten tal van leuke evenementen en initiatieven die de donkere dagen zullen
opfleuren. Dus een (city)trip naar de Leiestreek
mag zeker niet ontbreken rond de jaarwisseling!
In de loop van december op
www.toerisme-leiestreek.be/
doen/eindejaar

wandeltrip

Lyrisch wandelen
in het ongerepte
Land van Streuvels
wandeltrip
Midden in het groene, glooiende landschap rondom
de Tiegemberg, met vredige dorpen en historische
bezienswaardigheden, bij oude bossen en beekvalleien, vind je het Land van Streuvels. Je verdwaalt er
niet, als je wandelt van knooppunt naar knooppunt.
www.toerisme-leiestreek.be/
wandelen-land-van-streuvels

Natuurwandelen langs
twee Leie-armen bij Gent
Op een boogscheut van Gent ligt topnatuur verborgen. Trek je wandelschoenen aan voor twee korte
tochten langs de Leie: op het eiland Assels en door de
Keuzemeersen. Je stapt over smalle paadjes door een
open landschap met veel grachten, knotwilgrijen en
bloemenvelden. Sloepen dobberen aan steigers. De
hoge wolkenhemel spiegelt zich in het water. Soms
zweven er mysterieuze slierten nevel voorbij. Zo mooi!
www.toerisme-leiestreek.be/nl/
natuurwandelen-leie-armen

NIEUW
IN DE LEIESTREEK
Deze winter worden een aantal
nieuwe en vernieuwde initiatieven
gelanceerd, ideaal als excuus om
een boeiende uitstap naar de
Leiestreek uit te stippelen.

nieuw

Nieuwe Blob
Gezinszoektochten
Het vrolijke hoofdpersonage Blob beleeft dolle
avonturen, samen met gezinnen met kinderen.
Volg Blob en zijn vriendjes op hun speurtocht en
beleef de leukste avonturen op de mooiste groene
plekjes van de Leiestreek. Onderweg leer je
spelenderwijs heel wat bij over planten en dieren.
Zo combineer je natuur met dolle pret. Ideaal voor
kinderen van 7 tot 12 jaar.
Deze winter verwachten we nog 2 nieuwe Blob
gezinszoektochten, een in Stasegem (eind
november) en een in de Scheldemeersen in
Avelgem (december/januari).
De Blob gezinszoektochten vind je via
www.toerisme-leiestreek.be/blob

nieuw

Luisterspel Woody

nieuw

Kortrijk Creative City Tour
& Beleef 1302
De Kortrijk Creative City Tour is de ideale manier
om deze bruisende stad te leren kennen tijdens
een winterse citytrip. Je verkent unieke landmarks,
shops, horeca en events in zes creatieve buurten!
De wandeling werd in oktober vernieuwd.

Het luisterspel Woody werd geschreven door Dimitri
Leue en ingesproken door hemzelf en andere bekende
stemacteurs zoals Hans Van Cauwenberghe en Joke
Emmers. Het vertelt het verhaal van het paard Woody
en zijn baas Rikske tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het
resultaat is een prachtig verhaal, met talrijke liedjes,
voor jong en oud. Dit luisterspel kan je beluisteren
tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum
HIPPO.WAR. Het spel werd gerealiseerd met de steun
van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer.
www.hippowar.memorial/
over-het-bezoekerscentrum

www.toerismekortrijk.be/
kortrijk-creative-city-tour

Spel Over Grenzen
Ontdek de grensverhalen en de smokkelhistorie
al fietsend en spelend in de Belgisch-Franse
grensstreek. Onderweg krijg je 15 digitale
opdrachten voorgeschoteld via een gratis en
gebruiksvriendelijke webapplicatie. Dit spel is
geschikt als dagactiviteit voor zowel families
met kinderen vanaf 10 jaar als vriendengroepen,
volwassenen of teambuildings.

nieuw

Ook het belevingsmuseum Kortrijk 1302 mag
je niet aan je voorbij laten gaan tijdens een
bezoek aan de stad. 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. Dit alles in de sfeervolle
Onze-Lieve-Vrouwekerk.

FIETS
ROUTE

35 km

www.toerisme-leiestreek.be/doen/
belevingsmuseum-kortrijk-1302

www.toerisme-leiestreek.be/
spelovergrenzen
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nieuw

B&B Herenhuis met
restaurant en wellness
Herenhuis was al een B&B maar is nu helemaal omgebouwd naar een duurzaam totaalconcept met B&B,
restaurant en privé-wellness waarbij het SAMEN-zijn
voorop staat,compleet met een ontspanningsruimte,
sharing dinner en familiekamers. De subsidie en coaching van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer
binnen het reglement ‘Beleef West-Vlaanderen’hielpen om deze verbouwing duurzaam aan te pakken,
met o.a. extra zonnepanelen, batterij, warmtepomp,
3-dubbele beglazing en energieregeling per kamer.
www.herenhuis-izegem.be

INSPIRATIE
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Story-ideas Westhoek

DE WESTHOEK
IN WINTERSFEER
Op het einde van het jaar is het tijd
voor de ultieme ontspanning in
wintersfeer. We kijken er vaak lang
naar uit: de rust van het platteland,
de winterse charme van steden en
dorpen, de sfeer van couleur locale,
de warme gezelligheid tijdens de
koude dagen, de smaak van het
streeklekkers,... Beleef het zelf
tijdens een van de vele winterse
evenementen/activiteiten
in de Westhoek!

WINTERSE
WANDELINGEN
winterse wandelingen

‘Waar sterren niet
stille blijven staan’

winterse wandelingen

Wandelen door de
IJzervallei met winterse
taferelen
Het wandelnetwerk IJzervallei laat je kennis
maken met beide oevers van de IJzer. Autoluwe
wegen leiden je door het natte weiland. De Dode
IJzerwandelroute in Roesbrugge (Poperinge) leidt
je langs de oevers van de IJzer naar kleine dorpen
en een prachtig natuurgebied vol reigers, futen
en eenden. ’s Winters kan de rivier (de IJzer) het
vele regenwater niet opvangen en wordt het op
een natuurlijke manier afgeleid naar hooi- en
weilanden en rietvelden. Dit zorgt voor mooie
taferelen. Hou zeker ook even halt in De Blankaart
in Diksmuide, een natuurreservaat met rietlanden
en rietmeers. Het gebied kan je ontdekken met
de Blankaartwandelroute (5,5 of 10 km) of het
nieuwe wandelnetwerk De Blankaart.
Meer info over de wandelnetwerken:
www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/wandelnetwerken-de-westhoek
Meer info over de Blankaartwandelroute:
www.toerismewesthoek.be/nl/
doen/blankaartwandelroute

Tijdens deze editie van de Winterwandeling staan
de twaalf sterrenbeelden benoemd door Petrus
Plancius centraal. Plancius (Pieter Platevoet),
geboren in 1552 in Dranouter, was niet alleen een
belangrijk cartograaf. Hij had ook al door dat het
heuveldorp een van de bekendste festivaldorpen
van Vlaanderen zou worden, waar menig ster
op het podium zou verschijnen: sterren alom in
dit nieuwe winterverhaal. Meesterverteller en
muzikant Yves Bondue doet het allemaal uit de
doeken met een flinke snuif humor, passende
muziek en vooral met heel veel goeste om de
mensen te entertainen.
Meer info:
www.muziekcentrumdranouter.be/
nl/concert-maaltijd/2023-02-17/
winterwandeling-’waar-sterrenniet-stille-blijven-staan’

© Toerisme Ieper

19/11, 25/11, 10/12, 13/01,
20/01, 27/01, 28/01, 4/02,
10/02, 17/02

winterse wandelingen

Vertelwandeling
‘Dorp van de Baron’, Ieper
06/11

Tijdens deze vertelwandeling daal je af van ’t Hooge
en trek je langs de paden en binnenwegen naar de
dorpskern van het idyllische Zillebeke. Ga op zoek
naar sporen en verhalen van net voor de Eerste
Wereldoorlog, maar sta ook stil bij de vernielingen van
100 jaar geleden.
Meer info:
bellewaerts.be/het-dorp-van-debaron/

WINTERSE
WANDELINGEN
winterse wandelingen

winterse wandelingen

Vertelwandeling
‘Gekrulde Zinnen’
in Vleteren

Avondwandeling
‘De Nachtwacht’, Ieper

elke zaterdag van 19/11 t.e.m.
25/03 van 17u - 19u

winterse wandelingen

Vurig Vleteren
19/11

Vurig Vleteren is een feeërieke avondwandeling
(5 km) met onderweg vurige acts en activiteiten
voor jong en oud. Loop door het lichtgevende
sprookjesbos, geniet van vurige animatie, leer
vuur maken, proef van vurige hapjes en drankjes,
leer alles over nachtzoogdieren, …
Start tussen 18u30 en 20u30.

De Ieperse nachtwacht neemt je op sleeptouw
voor een wandeling door het duistere Ieper.
De wandeling start aan de Lakenhallen en eindigt aan
de Kazematten, ruim op tijd voor de Last Post aan de
Menenpoort. De tocht gaat langs mooie, maar ook
donkere hoeken in de Ieperse binnenstad en rond de
vestingen, maar elk met een boeiend verhaal.
Min. 6 deelnemers – max. 25 deelnemers
per gids. € 4 pp.
Meer info:
www.toerismeieper.be/nachtwacht

11/12

winterse wandelingen

Schemerwandeling
in Poperinge

elke zaterdag in december
en januari van 17u - 19u
Laat je in de vooravond op sleeptouw nemen door
locals. Tijdens de schemerwandeling leer je de
duistere hoekjes en kantjes van Poperinge kennen,
hoor je donkere verhalen van vroeger en nu,…

Prijs: volwassene € 12 – kind € 9
Inschrijven via 057 40 93 23

© Toerisme Ieper

Meer info:
www.toerismepoperinge.be

Een hopeloos verliefde dichter gaat in het midden
van de Westhoek op jacht naar de liefde van zijn
leven. De lokale poëzie komt tot leven, maar zijn
illusies sterven. Of net niet, want aan het einde
van een wrede levensles doemt er altijd een
reddende engel op. In dit geval is dat Jenny van
Café het Vraagteken. Een tragikomisch verhaal met
onderweg enkele liedjes en accordeonmuziek.
Start om 14u aan de kerk in Westvleteren
Prijs: € 9 (drankje inbegrepen)
Inschrijven t.e.m. 6 december via 057 40 93 23

Winters
dineren

winters dineren

Dinner by Candlelight
in De Bralle, Loker
(Heuvelland) 24/11 & 26/01
Sfeervol genieten van heerlijke gerechten
bij enkel en alleen kaarslicht! Kom en geniet!
Tafels tot max 4 personen.
Enkel mits reservatie, plaatsen zijn beperkt!
winters dineren

Wijnmakersdiner met
wijnbouwer, Resto
Merlijn, Beselare
(Zonnebeke) 17/11
winters dineren

Christmas at Tubby’s,
Talbot House Poperinge
16, 17, 22 en 23/12

Geniet van de typische Britse kerstsfeer tijdens een
gastronomisch kerstmaal. Tussen de vijfgangen
door neemt de gastheer je mee op sleeptouw
door de historische kerstverhalen van de Britse
soldatenclub. Samen verkennen we de verborgen
hoekjes en anekdotes van Talbot House.
Meer info:
www.talbothouse.be

In het bijzijn van de Belgische wijnmaker Michel
Dehem van Wijndomein d’Hellekapelle uit Loker
geniet je van 6 wijnen van d’Hellekapelle en van
een tweegangendiner van Chef Wendy Vanhecke.
Meer info
www.restomerlijn.be

Meer info: De Bralle – 0479 91 73 88
www.debralle.be

winters dineren

Cheerio Darling,
Talbot House Poperinge
10, 11 & 12/02

Een culinaire beleefavond!
Wil je graag jouw geliefden of jezelf verwennen met
een verrassend concept op Valentijn? Kom en beleef
een culinaire avond in een uniek historisch kader.
Je krijgt een inkijk in het mooie liefdesverhaal van
Edith en Geoffrey, die ondanks de gure omstandigheden in 1915 toch een warme liefde laten bloeien.
Je wordt verwend met een belevenis van voordracht
en muzikale omkadering, dit terwijl je geniet van
een heerlijk Valentijnmenu met bijpassende wijnen.
Meer info:
www.talbothouse.be

WINTERSE
EVENEMENTEN/
UITSTAPPEN

winterse uitstap

Een betoverende Britse
Kerst in Talbot House,
Poperinge
15/11 t.e.m. 08/01
winterse uitstap

De Klankmakerij,
Dranouter

winterse uitstap

Winter in Ieper
Er wacht je deze winter een warme ontvangst in
Ieper! Logeer van 15 november t.e.m. 31 maart
2023 in een van de deelnemende hotels of gastenkamers en krijg een bonnenboekje met tal van
inspirerende voordelen om Ieper te ontdekken.
De mooie sfeerverlichting tovert een glimlach
op ieders gezicht.
Meer info:
www.toerismeieper.be/
winterinieper

Aan de hand van doe-opdrachten en klankspelen
ga je met elkaar in competitie. Wie alle etappes
heeft doorlopen, verzamelt onderweg punten,
experimenteert met klank en doet allerlei weetjes
op. De ideale indoor attractie voor het hele gezin
en/of de hele familie! De Klankmakerij is open tijdens de schoolvakanties en tijdens de feestdagen
in de week. Je bezoek aan de Klankmakerij kan je
ook uitbreiden tot een (halve)daguitstap: initiatie
volksdans, een smultocht, workshop beatbox,…
Meer info:
www.deklankmakerij.be

winterse uitstap

Tentoonstelling over
‘Louise De Hem’ in het
Ypermuseum
Op 22 november 2022 is het exact 100 jaar
geleden dat Louise De Hem overleed. Deze Ieperse
kunstenares maakte aan het einde van de 19de
eeuw furore met haar mooie pastels. Als vrouwelijke kunstenaar slaagde ze er in een internationale
carrière uit te bouwen. Niet gemakkelijk in die periode. Ze won regelmatig prijzen op internationale
salons zoals Londen, Parijs en Saint Louis (VS). De
bourgeoisie liet zich maar wat graag portretteren
in haar studio. Maar ze observeerde even graag
het plattelandsleven rond Ieper en stelde in haar
werk sociale kwesties aan de kaak.
Hedendaagse kunstenares Edith Dekyndt maakt
speciaal voor deze tentoonstelling een nieuw
werk, geïnspireerd op het oeuvre en leven van
Louise De Hem. Zij is eveneens in Ieper geboren
en keert voor deze opdracht eenmalig terug naar
haar eigen oorsprong en kindertijd.
Meer info:
www.ypermuseum.be/louise-edith

Kom je ook genieten van een betoverende kerst?
Duizenden lichtjes, een prachtige boom en heerlijk
gebak zijn het recept voor jouw onvergetelijke
kerstbeleving. En terwijl de kinderen tijdens een
tablettour op zoek gaan naar de huiskat, kan je
genieten van een heus Talbot House kerstverhaal.
Voor verrassende kerstcadeaus kan je terecht in
onze museumshop. Ook vandaag is het Talbot
House een baken van hoop, een lichtpuntje.
Meer info:
www.talbothouse.be

WINTERSE
EVENEMENTEN/
UITSTAPPEN

winterse uitstap

Kerstmarkt Wijndomein
Ravenstein, Wervik
winters evenement

Kerst in Diksmuide
09 - 12/12

In december is het weer tijd voor de gezelligste
periode van het jaar. Geniet van fonkelende
lichtjes, dennengeur en de kerstkoopdagen in
Diksmuide. Tijdens het weekend van 9 tot 12
december toveren we het stadscentrum weer om
tot een gezellige winterplek.
Traditioneel strijkt de kerstmarkt neer op de Grote
Markt waar we je met gezellige kerstchalets,
lichtjes, kerstbomen en houtgeur meenemen
naar de sfeer van het hoge noorden. Kom gezellig
kuieren langs de kraampjes, geniet van sfeervolle
animatie en warm je op met de typische kerstmarktdranken en lekkere hapjes. Ook de lokale
handelaars openen graag hun deuren voor je
zodat je naar hartenlust kan shoppen. Op vrijdag
komen ook de sportievelingen aan hun trekken
tijdens een Kerstloop door het stadscentrum. Geen
zotte prijzenpot deze keer maar wel een unieke
beleving, veel plezier en kerstlichtjes. Of je nu
een start-to-runner of haast professionele loper
bent, oud of jong, iedereen is welkom op deze
recreatieve Kerstloop.
Meer info: 051 79 30 60
evenementen@stad.diksmuide.be

18/12

Glühwein, een reuzegrote kerstboom, vuurkorven
of kraampjes met lekkers spreken boekdelen! Niks
zaliger om de feeërieke kerstsfeer op te snuiven.
Naast de eigen wijnen, vind je er talrijke leuke
cadeaus voor onder de kerstboom.
De enige echte kerstman tekent present vanaf 14u.
Op het Ravenstein kerstterras kan je genieten van
een lekker glas wijn of iets lekkers van andere
lokale handelaars.
Binnenkort meer info op
www.wijndomein-ravenstein.be

winterse uitstap

Maand van de
hopscheuten Poperinge
19, 21, 24 en 26/03

Hopscheutenmenu’s in de Poperingse restaurants,
culinair atelier (11-12 maart), fietstocht Taste op
Hops (19, 21, 24 & 26 maart).
Meer info:
www.toerismepoperinge.be
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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!

“Terug
naar het
verleden,
net alsof je
er middenin
staat.”

Virtual
reality
Ga op tijdreis in het Brugse
Ommeland. Virtual reality of
augmented reality brengt je
terug naar het verleden, net alsof
je er zelf middenin staat!

virtual reality

Verdwenen Zwinhavens
tussen Brugge, Damme
en Knokke-Heist
Nog tot oktober 2023 fiets je langs Verdwenen Zwinhavens tussen Brugge, Damme en
Knokke-Heist. Scan de QR-code op de fietskaart
en krijg onderweg de archeologische vondsten te
zien op je smartphone. Kijk door de VR-kijkers onderweg en zie het landschap van toen verschijnen!
www.verdwenen-zwinhavens.be

virtual reality

Walking Museum
Damme
In Damme brengt het Walking Museum de legende van Tijl Uilenspiegel, de kunst van Breugel en
de geschiedenis van Vlaanderen in de 16de eeuw
tot leven via grote panelen in het stadscentrum én
een app op je smartphone. Sinds kort met extra
panelen!
www.walkingmuseum.info

virtual reality

Historium
Brugge
Het Historium in Brugge laat je een virtuele vlucht
over Brugge maken waarbij je je handen kunt
zien én gebruiken. Of trek de stad in met de City
VR en ga op ontdekkingstocht door Brugge met je
smartphone (en eventueel een cardboard voor de
volledige beleving).
www.historium.be

Winters
Ommeland

Winters Ommeland

Expo ‘Dieren Onderweg’
nog tot 15/12
Wandelplannen op het wandelnetwerk of in
het Provinciedomein Bulskampveld? Pik dan
nog tot 15/12/2022 deze expo mee in het
bezoekerscentrum en komt te weten welke
gevaren de wilde dieren moeten overwinnen
en hoe jij hen daarbij kunt helpen.
www.west-vlaanderen.be/activiteit/
dieren-onderweg

Winters Ommeland

Wintergasten spotten
Winters Ommeland

Winterse wandelingen
en plekken om op te
warmen
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 opwarmadressen geen gebrek! Of doe eens zot, en blijf
overnachten bij een van de logies vlakbij de
wandelroute.
www.brugseommeland.be/
winterse-wandelingen

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

Winters Ommeland

History of the Future
nog tot 12/12
Als je in Damme bent, mis dan deze expo niet.
History of the Future brengt een ontmoeting
tussen jonge hedendaagse kunstenaars en
erfgoed binnen de historische site van het
Damse St.-Janshospitaal.
www.visitdamme.be/
history-of-the-future

“Adem
de winterlucht in.”

Winters
Ommeland

Winters Ommeland

Kerst in Torhout
18/12
Kerstmarkt en kerstzoektocht met rendier
Rudy, het kleinste rendier van de kerstman en
je mag hem helpen bij het versieren van de
kerstboom. Hij zoekt nog andere helpers via
deze wondermooie zoektocht. Voor gezinnen
met kinderen tussen 3 en 12 jaar.
www.visittorhout.be

Winters Ommeland

Winterbars

Winters Ommeland

Kerstmagie in Kasteel
Wijnendale, Torhout
03/12 - 23/12
Niets is wat het lijkt tijdens deze magische
wandeling doorheen de prachtige zalen
van Kasteel Wijnendale in Torhout. Je wordt
ondergedompeld in een wonderlijke wereld
vol grandioze decors in een unieke setting.
Leer meer over de geschiedenis van het
kasteel en de talrijke verborgen schatten
binnenin, terwijl kerstmagie voor je ogen tot
leven komt.
www.kerstmagie.be/wijnendale

Winters Ommeland

Kerstmarkten
Winters Ommeland

Wintergloed
Een wonderlijke winterbeleving in Brugge.
Een Lichtbelevingswandelroute met
kunstschaatspiste en winterbar aan het
Minnewater, kerstmarkten op twee locaties
en gezellige verlichting. Kom je verwarmen!
www.visitbruges.be/winter

Geniet van de gezellige sfeer op de kerstmarkten die overal verrijzen. Op jacht naar kerstgeschenkjes of gewoon gezellig samenzijn…
www.brugseommeland.be/
winter-wonder-ommeland

Deze winter poppen er weer leuke winterbars
op in het Brugse Ommeland. Wat dacht je
van de Winterkroeg in de schuur van Kasteel
Wijnendale of winterbar Vorst aan het Brugse
Minnewater? Samen een glühwein of een
warme chocolademelk drinken tussen de
kerstlichtjes, soms moet het gewoon niet
meer zijn…
www.brugseommeland.be/
pop-up-winterbars
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EEN ADEMBENEMENDE WINTER
AAN DE KUST

© Arne Deboosere

Winterplezier aan zee, dat is uitwaaien op het strand
en langs de vloedlijn, genieten van een kop warme
thee met zicht op zee, proeven van de kerstsfeer en
-gezelligheid in de badplaatsen, ... De winter is
een heerlijke periode aan zee.

WINTER
IN HET
ZWIN
24/12 < 08/01
Beleef de mooie natuur in het
Zwin ook eens tijdens de winter!
In verschillende hutten langs het
huttenparcours zijn er elke dag van
de kerstvakantie Zwingidsen aanwezig. In de voederhut vertellen ze
je alles over de vogels die de winter
doorbrengen in het Zwin en geven
ze je tips over hoe je vogels tijdens
de winter kunt voederen en hoe je je
eigen tuin aantrekkelijk kunt maken
voor zangvogels. In de kijkhut krijg
je met telescopen een mooi zicht op
de vogels op de broedeilanden. In de
labohut staat een gids klaar om je
de allerkleinste details van natuurelementen zoals veren en schedeltjes
te tonen en kinderen kunnen terecht
in het kijkcentrum om te luisteren
naar een mooi winterverhaal of om
te knutselen. Alle activiteiten zijn
inbegrepen in de toegangsprijs tot
het park.
Zwin Natuur Park is gesloten op
25/12 en 01/01
Op 24/12 en 31/12 is het Zwin
Natuur Park open van 10u tot 15u.

winter in het Zwin

Winterwandelingen
met glühwein
26/12 - 09/01
Ook tijdens de koudste en donkerste
dagen heeft het Zwin Natuur Park heel wat
moois te bieden. Elke weekdag (niet in het
weekend) kun je om 14u aansluiten voor
een winterwandeling met focus op de wintervogels in het Zwin. In een sfeervol kader
loodst een Zwingids de wandelaars langs
de mooiste plekjes van het natuurgebied.
Achteraf opwarmen kan bij een kop warme
chocolademelk of een dampende glühwein in
Zwinbistro The Shelter!
Prijs: €15 voor volwassenen
(of €17 aan de kassa) en €7 voor kinderen t.e.m. 17 jaar en voor abonnees.
Hele dag toegang tot het park
inbegrepen in de prijs. Vooraf online
reserveren is verplicht.
www.zwin.be

winter in het Zwin

Gezinswandelingen
26/12 - 29/12
en 02/01 - 05/01
Tijdens de kerstvakantie zijn er, telkens van
maandag tot en met donderdag, om 10.30
uur gezinswandelingen, speciaal gericht
op gezinnen met jonge kinderen van 5 tot
12 jaar: de Zwingids zorgt voor een speelse
toets en info op maat van de kleinsten. Na
de wandeling wacht er een lekker soepje in
Zwinbistro The Shelter.
Prijs: €15 voor volwassenen
(of €17 aan de kassa) en €7 voor kinderen t.e.m. 17 jaar en voor abonnees.
Hele dag toegang tot het park
inbegrepen in de prijs. Vooraf online
reserveren is verplicht.
www.zwin.be

ADEMBENEMENDE
TRIPS AAN DE
KUST
Ook deze winter 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.

© Kane Demeulemeester

ADEMBENEMENDE
GASTRONOMISCHE
CITYTRIPS

adembenemende trips

NIEUW!
Drie Adembenemende
gastronomische citytrips
de nieuwe culinaire trips, opgedeeld per kustregio
(west-, midden- en oostkust), nemen je mee op
gastronomische uitstap langs adembenemende
plekken met smakelijke stops bij Lekkere Westen,
Gault & Millau en Michelin restaurants.

adembenemende trips

gastronomische trip
Westkust
3 Adembenemende plekken, 3 culinaire belevingen. Onze culinaire trips belichten een reeks
culinaire adresjes uit Het Lekkere Westen, de
Gault & Millau Gids en de Michelin Gids. Schuif de
voetjes onder tafel in De Panne, KoksijdeOostduinkerke en Nieuwpoort en geniet!
www.dekust.be/nl/inspiratie/
culinaire-trip-westkust

© Misjel Decleer

IPS

adembenemende trips

gastronomische trip
Oostkust

© Kerlijn Van Der Cruyssen
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4 Adembenemende plekken, 4 culinaire
belevingen. Onze culinaire trips belichten
een reeks culinaire adresjes uit Het Lekkere
Westen, de Gault & Millau Gids en de Michelin
Gids. Schuif de voetjes onder tafel in De
Haan-Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge en
Knokke-Heist en geniet!
adembenemende trips

gastronomische trip
Middenkust
3 Adembenemende plekken, 3 culinaire
belevingen. Onze culinaire trips belichten een
reeks culinaire adresjes uit Het Lekkere Westen,
de Gault & Millau Gids en de Michelin Gids. Schuif
de voetjes onder tafel in Middelkerke-Westende,
Oostende en Bredene en geniet!
www.dekust.be/nl/inspiratie/
culinaire-trip-middenkust

www.dekust.be/nl/inspiratie/
culinaire-trip-oostkust
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