
 

    

 

 

Beste abonnees! 

Lente : dé ideale gelegenheid om de schilderachtige wandel- en fietspaden van onze 

regio te verkennen, de diversiteit van de natuur te bewonderen en te genieten van 

gastronomie of een ontspannend dagje vissen. Natuurlijk is het ook genieten van de 

vele evenementen en tradities. Hieronder hebben we enkele tips en nieuwtjes voor u 

op een rijtje gezet, zodat u weer zin krijgt om de Oostkantons te bezoeken of te 

verkennen.  Wij verheugen ons erop u in onze regio te mogen verwelkomen! 

Met vriendelijke groeten 

https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-r/


Uw team van het Toeristisch Agentschap Oost-België. 

 

 

 

Onze nieuws 

 

De lente ontwaakt in de 

Oostkantons 

De lente ontwaakt, de natuur herleeft en 

landschappen veranderen. De lente is hét 

moment om het... 

 

Meer info 

 

 

 

Nieuwe panoramaborden langs 

de wandelpaden in de 

Oostkantons 

Als je door de Oostkantons wandelt of fietst 

passeer je onderweg talrijke panorama's 

en... 

 

Meer info 

 

 

https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-j/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-j/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-i/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-i/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-y/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-t/


 

Lentekriebels - Geniet van een 

culinair weekend in de 

Oostkantons 

In de Oostkantons genieten fijnproevers van 

kwaliteitsproducten die de basis vormen voor 

een... 

 

Meer info 

 

 

 

Geactualiseerde versie van de 

visbrochure 

Door de verscheidenheid aan rivieren, beken 

en vijvers zijn de Oostkantons dé ideale 

omgeving om te... 

 

Meer info 

 

 

 

Vennbahn bekroond met 4 

sterren 

Op de ITB-toerismebeurs in Berlijn op 9 

maart is de Vennbahn door de ADFC 

(Allgemeiner Deutscher... 

 

Meer info 

 

https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-h/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-h/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-u/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-u/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-b/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-b/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-d/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-k/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-o/


 

 

Het Huis voor Toerisme Hoge 

Venen – Oostkantons – een 

plek die toegankelijk is voor 

IEDEREEN! 

Het doel van het Huis voor Toerisme-Hoge 

Venen-Oostkantons is een plek te creëren 

die toegankelijk... 

 

Meer info 

 

 

 

De Oostkantons beleven 

 

     

 

 

Dit zou u ook kunnen interesseren 

https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-p/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-p/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-n/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-x/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-m/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-c/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-q/
https://newsletter.e-connect.lu/t/r-l-ttlhdke-hhldjuljhd-a/


 

 

 

 

    
 

 

 

 

    

 
 

 

Toeristisch Agentschap Oost 

België 

Hauptstraße 54 – B-4780 ST.VITH 

T +32 80 227 664 

E info@ostbelgien.eu 

Huis voor Toerisme Hoge Venen – 

Oostkantons 

Place Albert Ier - B-4960 MALMEDY 

T +32 80 330 250 

E info@ostbelgien.eu 
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