
 

  

 

  

 

 
7 nieuwe fietsroutes! 

  

In maart werden er maar liefst 7 nieuwe fietsroutes gelanceerd in het Brugse Ommeland. Deze 

(ver)nieuw(de) fietsroutes zijn nu geïntegreerd op het fietsnetwerk en spelen nog meer in op de 

beleving van de fietser met nieuwe paden en leuke stopplaatsen. De ideale manier om de hele 

regio al fietsend te komen ontdekken. 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1d818ef644&e=7abec829b0


Ontdek ze allemaal 

 

  

 

 
Pocket Lekker Fietsen 

  

Na het succes van vorig jaar, brengen we ook dit jaar opnieuw de gratis fietspocket 'Lekker 

Fietsen' uit. Ontdek 12 verrassende fietsroutes en 3 kindvriendelijke lussen langs lekkere 

adresjes in de regio. Onderweg trakteren we je op de mooiste landschappen, historische 

kastelen, coolste kanalen en heel veel leuke stops.  

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3b33250a93&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d99b01b128&e=7abec829b0


Ontdek de routes 

 

  

 

 
Nieuw magazine en 

overzichtskaart 
  

Vers van de pers: ons nieuw magazine en de overzichtskaart! Onmisbaar voor je bezoek aan 

onze regio, boordevol inspiratie en een overzicht van de beste plekjes.  

  

Ontdek hier de publicaties 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=a352d93930&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7bf72ab9ff&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=25cd6312fe&e=7abec829b0


  

 

 
Trek eropuit in de paasvakantie 

  

Zin in een last minute mini-vakantie of daguitstap met de kinderen? Het Brugse Ommeland is 

de ideale bestemming om de batterijen weer helemaal op te laden en even tijd te maken voor 

elkaar. We tippen je alvast de leukste gezinsuitstapjes, kindvriendelijke restaurants en 

logeeradresjes.   

  

Inpakken en wegwezen 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=03c87cf08f&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=bde302b18e&e=7abec829b0


  

 

 
Onvergetelijke 

kampeermomenten 
  

Kamperen is hip. Van een leuke boerentent over een bubbelwoning onder de sterren tot een 

rustig stukje natuur waar je met je camper terecht kan. Vlaanderen Vakantieland heeft alvast 

de leukste campings en camperplaatsen in Vlaanderen verzameld op een interactieve kaart. 

Kom en beleef onvergetelijke kampeermomenten! 

  

Ontdek de kaart  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=6cec4a151c&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ec072b3e70&e=7abec829b0


 

Nieuw in de regio 
 

  

 

 

Nieuwe VR-beleving Historium in 

Brugge 

  

Een leuke geschiedenisles in amper 8 

minuten? Het kan vanaf nu in het Historium. 

Ga zitten in een levensecht decor en waan 

je in de Middeleeuwen. Vaar vanuit het Zwin 

Brugge binnen, voel de wind in je haar en 

laat je onderdompelen in de rijkdom van het 

middeleeuwse Brugge...  

 

Nieuw openluchtmuseum bij Kasteel 

van Loppem 

  

Maak kennis met 'Le Petit Musée', een 

paviljoentje uit 1865, vlak naast het kasteel 

dat voor het eerst wordt opengesteld voor het 

publiek. Je ontdekt er nog heel wat 

schatten. Ook het kasteel breidt zijn 

indrukwekkende kunstcollectie uit met enkele 

belangrijke aanwinsten. Reden genoeg voor 

een bezoekje! 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d631edf643&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d631edf643&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=272155f8e3&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=272155f8e3&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e3a16be09d&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=42ffd88062&e=7abec829b0


 

 

Nieuwe podcastafleveringen 

Landschapspark Bulskampveld 

  

De nieuwe podcast-reeks 'over leven en 

overleven' in het Landschapspark 

Bulskampveld heeft er opnieuw 2 

afleveringen bij. Ontdek alles over de 

veldkapel en de bende van Wildenburg en 

de mysterieuze zendmasten en de wereld 

van de Trimards... 

 

4 nieuwe ondernemers legden het Q-

traject af! 

  

Sacred Books, het Adornesdomein, Hotel 

Fevery in Brugge en restaurant 

Bourgognehof in Ichtegem hebben met 

glans het Q-traject afgelegd, de 

kwaliteitsopleiding van Westtoer.  Benieuwd 

welke ondernemers er nog het traject 

volgden? Klik hier 

 

Evenementen in de kijker 
 

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=06798baa6f&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=06798baa6f&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=01c9aba409&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=01c9aba409&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=bc12e71c0e&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=6fd9d39a75&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=b078f4bac3&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=b078f4bac3&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=b54aa5726a&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=b54aa5726a&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=eae4bca3eb&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=b300186649&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=cb76e26092&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=6877bad6b8&e=7abec829b0


 

 

Damme, stad van Uilenspiegel 

  

Begeleide wandeling in het centrum van 

Damme (6/4). 

 

West-Vlaamse Belevingsmarkt 

Oudenburg 

  

Een dag vol streekproducten, ambachten, 

landbouwbeleving, kinderanimatie,... (16/4). 

 

 

Erfgoeddag - diverse locaties 

  

Tal van gratis activiteiten met als thema dit 

jaar 'Beestig'. (23/4). 

 

Theaterwandeling Bulskampveld 

  

Theaterwandeling 'liefde en verdriet in het 

kasteelpark' in domein Bulskampveld. (29/4). 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=33c58ed319&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=5db2e6a86d&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=5db2e6a86d&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ddffd8fed9&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7647956d86&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=8320dd0105&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=a7b3204a5d&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=cd57862645&e=7abec829b0
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1d98fe2188&e=7abec829b0


 


