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TOPCHEFS VERKLAPPEN
HUN FAVORIETE LOGIES

Heerlijke weekendjes weg met
vrouwen die brouwen
DE HIPSTE
HOTSPOTS EN MOOISTE
FIETSROUTES
VAN BEKEND VLAANDEREN

Jouw logeergids
voor het najaar

LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

Laat je verwennen en
overnacht in één van onze
700 gastvrije B&B´s, hotels
of vakantiewoningen.
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Beste lezer

Ons Vlaanderen
is één van de mooiste
gebieden op aarde

Welkom in dit nieuwe magazine. «Als je in
Nepal bent geweest, de Canadian Rockies
hebt beklommen en in de Indonesische
jungle verloren bent gelopen, hoe kan je je
dan nog warm maken voor dit?!» Ik stond
in de brouwzaal van brouwerij Dilewyns in
Dendermonde waar ik een interview had
met de ravissante zussen Claire en AnneCathérine. Die vind je trouwens ook terug,
wat verder in dit blad.
Een bezoekster vroeg zich af waarom ik met
een cameraploeg in Scheldeland was neergestreken, en niet in – ik zeg maar wat – de
hippe Shoreditch-wijk in Londen. Bijna had
ik haar gelijk gegeven, bijna.
Het is namelijk zo dat die verre reizen me
hebben doen inzien dat ons Vlaanderenlandje ook één van de mooiste gebieden op
aarde is. Niet overtuigd? Bekijk dan maar
even wat we hier allemaal opgelijst hebben.
We hebben de vrouwen met een passie voor
bier bezocht en laten hen hun favoriete
adresjes beschrijven. Je krijgt tips voor een
onvergetelijke tijd met de (klein)kinderen.
Even ﬁetsen in het kielzog van Sven Nys?
Of liever een wijnkasteel bezoeken met
Koen Buysse? De Landlopersroute met
Lieven Van Gils? Bekend Vlaanderen geeft
een inkijk in hun favoriete plekjes. Topchefs
zoals Gert De Mangeleer geven hun favoriete streekgerecht en slaapplekken prijs.
En om aan te duiden dat Vlaanderen niet
moet onderdoen voor hip Shoreditch, zetten
we alle hipste logeer- en eetadressen op een
rij. Inspiratie, daar draait het om. Geniet
ervan, beste lezer, dan doe ik hetzelfde!

BEN ROELANTS
PS: Voor Logeren in Vlaanderen Vakantieland bleef ik
overnachten op de fijnste plekjes in Vlaanderen.
De reportages vind je terug op www.livv.be/ben
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Limburg

Adembenemend

Ook dit is
Vlaanderen ...
Ja, je ziet en leest het goed. Dit prachtige landschap ligt in Vlaanderen.
Elk van onze vijf Vlaamse provincies heeft pareltjes natuurschoon die
je best in meerdere dagen ontdekt. Wij geven je de mooiste tips.

Het Nationaal Park Hoge Kempen is het enige
nationale park in België en telt 5.700 hectare
natuur met heidegebieden, bossen, water, ﬁets- en
wandelpaden. Je komt erin langs één van de zes
toegangspoorten, waarlangs je het park telkens op
een andere manier ontdekt. De hoofdtoegang is
Connecterra, de panoramapoort en die naam is
niet gestolen. Vanaf de terrils die je kan beklimmen – deze mijnsteenbergen ontstonden als gevolg
van de steenkoolontginning vroeger – heb je
unieke uitzichten op het omliggende landschap
van de Maasvallei en van het park.
Er zijn bewegwijzerde wandelroutes, maar nog
leuker is het om het park te verkennen met een
Ranger. Die vertelt je de verhalen achter de bijzondere landschappen en laat jou de natuur op een
andere manier bekijken. Je kan zelfs opteren voor
een Connecterra Special, waarbij jullie samen
vuur maken en een eigen broodje bakken. Kinderen kunnen Junior Ranger worden en vanaf 1 oktober zijn er bij volle maan wandelingen, waarbij
je naar de top van een terril trekt om je met een
drankje te laten betoveren door het landschap.
Moet het gezegd, de titel mooiste panorama van
Vlaanderen is hier niet ver weg ...
Connecterra (Terhills), Zetellaan 54,
3630 Eisden-Maasmechelen - www.connecterra.be
dagticket € 3, kinderen onder de drie jaar gratis
Niet ver van de toegangspoort Connecterra ligt
B&B Haerlekijn, waar het heerlijk onthaasten is.
De gerenoveerde hoeve heeft vijf ruime familiekamers met aparte slaapkamer, zithoek, tv en sanitair.
Vlasstraat 6, 3630 Meeswijk-Maasmechelen
089/36 32 24 en www.haerlekijn.be
vanaf € 100 in een tweepersoonskamer met ontbijt
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Oost
Vlaanderen

Antwerpen

Vlak bij de stad
Een heel verrassend Antwerpen kom
je tegen op de Hobokense Polder, een
groene en heerlijk stille oase in een
Scheldebocht vlak bij de stad. Pas nog
werd deze wandeling in Antwerpen
bekroond als Wandeling van het jaar
en dat is niet verwonderlijk. Natuurpunt laat de fauna en ﬂora er zoveel
mogelijk hun gang gaan, met veel
biotopen en ruim 500 verschillende
planten. In de plassen en sloten kom
je allerlei amﬁbieën tegen. De drassigste gebieden overbrug je op de
vlonderpaden, er zijn kijkwanden en
-hutten om zeldzame vogels te spotten.
Grazende Gallowayrunderen maken
het plaatje compleet. De Hobokense
Polderwandeling is 7,5 km lang. Voor
8 I LOGEREN IN VLAANDEREN VAKANTIELAND

de kinderen is er een gratis rugzakje
met leuke en leerrijke natuuropdrachten. Ga er langs bij zonsopgang of -ondergang, dan is het nóg mooier.
www.visitantwerpen.be
Maak er meteen een volledig weekendje Antwerpen van en logeer in
Hotel Le Tissu. Door zijn unieke ligging bij het Stadspark is het de ideale
uitvalsbasis om het historische centrum te ondekken. De kamers zijn
luxueus gedecoreerd.
Brialmontlei 2, 2018 Antwerpen
03/281 67 70 en www.le-tissu.be
vanaf € 129 in een tweepersoonskamer,
ontbijt € 15 per persoon

Eindeloos plezier
Een aanlegsteiger aan het Donkmeer
in Berlare, het grootste binnenmeer
van Vlaanderen. Nog tot half oktober
kan je hier waterﬁetsen, kano’s en
motorbootjes huren om het meer te
verkennen. Daarrond is het heerlijk
ﬁetsen en wandelen op het wandelnetwerk ‘Kalkense Meersen-Donkmeer’
dat zich over meer dan 100 kilometer
uitstrekt, langs Berlare Broek, een
vroegere Scheldemeander die nu beschermd natuurgebied is met populierenbossen, moerassen en tientallen
vijvers. Onderweg kom je langs vele
prachtige plekjes waar je zo je picknickdeken kan spreiden om er in alle
rust te genieten van een verrassend

idyllisch landschap. De omgeving is
dan ook één en al natuur en diverse
landschappen, met bossen, velden,
plassen en moerassen.
www.tov.be/stapaf-rondom-het-donkmeer
Nog zin in water? Logeer dan luxueus
bij B&B Cosy Cottage. Het is gezellig
ingericht met veel hout en heeft een
prachtig zicht over de Scheldeoever.
Je kan een duik wagen in de zwemvijver bij nazomerse temperaturen.
Eegene 38, 9200 Dendermonde (Oudegem)
052/42 84 43 en www.cosycottage.be
vanaf € 95 in een tweepersoonskamer
met ontbijt
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Vlaams

Langs de Gete
Een stap in de Getevallei en je weet
waarom het wandelnetwerk dit jaar
werd verkozen tot Beste Belgische
Wandelroute. Meer dan 250 km
wegen brengen je langs de gemeenten
Geetbets, Kortenaken, Linter, Tienen
en Zoutleeuw. Stippel je eigen tocht
uit en maak die zo lang je wil. De
rivier de Gete vormt er de geograﬁsche grens met Haspengouw. In de
herfst bieden de fruitgaarden een rijkdom aan appels en peren, en wat
hoger gelegen zijn er mooie dorpen
rond pittoreske kerkjes. Hoe rustig het
er nu ook lijkt, in het verleden werden
in dit gebied vaak oorlogen uitgevochten, ook in de begindagen van WO I
ging het er hier hard aan toe. Ontdek
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deze streek met een rijke natuur en
dito verleden.
www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelen/wandelnetwerk-getevallei
Moe na je wandeling? Blijf logeren in
B&B ten Tweelinden, een heerlijk
groen adresje. In hun ecologisch verbouwde hoeve serveren uitbaters Els
en Klaas zelfgebakken brood met
huisgemaakte conﬁtuur, je slaapt er in
een familiekamer met als troef een
verborgen stapelbed voor de kinderen.
Tiensebaan 102, 3300 Goetsenhoven
016/89 76 46 en www.tentweelinden.be
vanaf € 95 in een tweepersoonskamer,
ontbijt inbegrepen

Foto’s: Peter Baas (Connecterra), Luc Peeters (Hobokense polderwandeling),
Niko Caignie (Donkmeer), Lander Loeckx (Getevallei) en Westtoer (Zicht op Loker)

Brabant

West
Vlaanderen

Vanop de lift
De Westhoek ontdekken vanuit de
lucht zonder al te grote kosten te
maken, doe je met de unieke zetellift
Cordoba, in de jaren vijftig gebouwd
door Oostenrijkse specialisten. Ze verbindt de Vidaigneberg en de Baneberg
en onderweg heb je een mooi zicht op
de omliggende dorpjes en de wijngaarden in de regio. Entre-Deux-Monts ligt
immers vlakbij. Als het weer een
beetje mee zit, kan je zelfs over de
grens piepen of de IJzertoren in
Diksmuide spotten. Je herkent de
locatie vast wel van de serie ‘Eigen
Kweek’ die in de buurt werd opgenomen. Tot oktober is de kabelbaan nog
elk weekend open, daarna enkel op
zondag. Vanuit het dorp Loker is de

Picontocht een ﬁjne wandeling van
vier kilometer met gids, die je smaakpapillen prikkelt en je laat kennismaken met het typische brouwsel van de
streek.
Rodebergstraat 75, 8950 Heuvelland
057/44 60 35 en www.heuvelland.be
€ 5, kinderen tot 4 jaar € 4
Bezoek je de streek met een groep,
dan is de vernieuwde vakantiewoning
Kapelhuis voor tien personen een aanrader. Buiten is er een hottub, voor een
onvergetelijke avond onder de sterren.
Rodebergstraat 23, 8954 Westouter
0476/25 01 36 en www.kapelhuis.be
€ 610 voor een weekend
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ADRESJE

Oost
Vlaanderen

Niet te missen dit najaar!

GEZWIND DE HEUVELS OP
Bolletjestrui uit de Retrocollectie van
het Centrum Ronde van Vlaanderen
in Oudenaarde.
€ 59,50 - 055/33 99 33 en
www.crvv.be

Alle musts voor de herfst, van doe-tips tot adresjes.
ONTDEKKEN: Expo OP WIELTJES

Oost
Vlaanderen

Maak tijdens ‘Bike to the future’ kennis met de fiets van de toekomst:
de elektrische fiets van Philippe Starck of een plooifiets die je even compact als een paraplu kan opplooien. Ook de accessoires van de toekomst
zijn het ontdekken waard: gaande van airbaghelmen tot magnetisch
fietslicht. Briljante ideeën en ingenieuze prototypes staan centraal.
tot en met 23 oktober 2016 in het Designmuseum Gent,
Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent - 09/267 99 99 en designmuseumgent.be

CHARMANT VERBLIJVEN TUSSEN
BRUGGE EN GENT
Onder de kerktoren van Ursel, tussen de cultuursteden Brugge en Gent, moet je zeker
eens verblijven in B&B ’t Heerenhuys. In de
karaktervolle voormalige notariswoning
ontvangt gastheer Jacques je in zijn twee
logies. De Heerenkamer biedt plaats aan
twee personen, in de Loft kunnen tot vijf personen overnachten. ’t Heerenhuys biedt
unieke arrangementen aan, zoals ‘Het
Drongengoedbos’ dat je meeneemt in het
grootste aaneengesloten bos van OostVlaanderen. De spectaculairste belevenis is
ongetwijfeld ‘In de wolken’, waarbij je met
een sportvliegtuig het Meetjesland ontdekt.

West
Vlaanderen
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VERFRISSENDE
DRUIVEN
Een ideale snack op je
wandeling door VlaamsBrabant, dit puntzakje Tafeldruiven uit
Duisburg. Het is een topproduct van de
streek dat je zeker zal smaken.
€ 2 - te koop bij De Voarenberg
0486/10 81 06 en
www.devoarenberg.be

NIEUWE BRUGSE APP
Gedaan met kaartjes open- en
dichtplooien, dankzij de
nieuwe wandelapp Xplore
Bruges beleef je nu interessante erfgoedroutes. Je kan
kiezen per thema, opteren
voor een museumroute of een
stadswandeling downloaden.

AAN DE KANT
Deze kletskoppen van Jules
Destrooper uit West-Vlaanderen
zijn heerlijk voor onderweg. Het
lijken wel kleine kantwerkjes.

Voor smartphone en tablet,
Apple en Android. Er is ook
een mobiele versie op
www.xplorebruges.be

Urseldorp 14, 9910 Knesselare (Ursel)
0497/61 82 04 en
www.theerenhuys-ursel.be
De Heerenkamer € 85 per nacht
in een tweepersoonskamer met ontbijt
De Loft € 95 per nacht
in een tweepersoonskamer met ontbijt

€ 2,20 (75 gram), in de supermarkt
057/22 43 02 en www.destrooper.be

Limburg

Met terras
hotel de lindehoeve is een mooi gerenoveerd complex waar je alle facetten
van het begrip luxe kan ontdekken.
Als extra troef hebben ze bij iedere
kamer een ﬁjn terras. Als activiteiten
kan er gewandeld, geﬁetst, paardgereden of een vespa gehuurd worden.
In het verwarmde zwembad kan
je terecht voor een frisse duik. De inrichting van het hotel en de kamers is
landelijk en erg verzorgd.
Zavelberg 12, 3980 Tessenderlo
013/66 31 67 en www.lindehoeve.be
€ 150 in een tweepersoonskamer met ontbijt

OVER RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

Doe de Kempenkuur
De Kempen herbergen zoveel
moois: heerlijke wandelroutes
en charmante logeeradresjes.
De ideale uitvalsbasis dus voor
een weekendje weg met je
partner, vrienden of het gezin.
Kempenkuur combineert
topwandelingen met hartverwarmende logeertips.
www.kempenkuur.be
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Op.Recht.Mechelen. is een
uniek stadsfestival dat loopt tot
2018 en draait rond recht en rechtvaardigheid. Zo is er plaats voor
verschillende emoties: humor, ontroering, verwondering en af en toe
ook wat verbijstering. theatrale
lezingen, theatervoorstellingen,
installaties en expo’s zijn maar
enkele van de activiteiten.
www.oprechtmechelen.be

Antwerpen

ZALIG GENIETEN AAN DE WATERKANT
Op vijf kilometer van Mechelen, aan de rand van de Leuvense vaart, ligt een
ideaal plekje om tot rust te komen. De naam Aquarand is alvast niet gelogen:
genieten aan de waterkant. De vier slaapkamers beschikken allemaal over het
nodige comfort en baden in een landelijke sfeer. ’s Morgens is het proeven van
een uitgebreid ontbijtbuffet met verse streekproducten.
B&B Aquarand, Vaartdijk 126, 1981 Hofstade
0497/55 32 07 en www.aquarand.be
van € 75 tot € 125 per nacht in een tweepersoonskamer met ontbijt
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LOGEREN

WOI alsof je er

zelf bij was

KNAPPE METGEZEL
Deze messenger bag neem je mee
op de Bollekesroute. Die laat je op
een verrassende én sportieve
manier kennismaken met alle
hotspots in Antwerpen.
€ 24,95
www.dekoninck.be

In het belevingscentrum van tildonk
kan je de Groote Oorlog herbeleven.
hoe gingen de mensen er om met de
voedselschaarste, met het geweld en
alle pijn? Foto’s, anekdotes en pakkende levensverhalen geven je het
gevoel alsof je er zelf bij was. In
hetzelfde gebrouw huist brasserie
engelenburcht My Resto met gerechten op basis van streekproducten.

Vakantiewoning De Borgerij is een oude
hoeve die werd gerenoveerd tot luxueuze
woning voor 10 personen. Rust en natuurschoon zijn de sleutelwoorden op deze plek.
Overal in het huis heb je zicht op de omliggende weiden en velden. In juni kwam er
een mooie zwemvijver bij. In de nabije omgeving kan je ontbijten, dineren of inkopen
doen als je zelf een heerlijke maaltijd wil
bereiden.

Kruineikestraat 5a, 3150 Tildonk
0471/97 36 42 en www.vlaamsbrabant14-18.be
016/49 82 80 en www.engelenburcht.be

24 SEPTEMBER, NACHT VAN DE GAST
Op de Dag van de Klant, 24 september 2016, vindt voor
het eerst Nacht Van de Gast plaats. Dan leggen logiesuitbaters je heerlijk in de watten met verrassingen,
drankjes en activiteiten. Rest jou enkel te beslissen in
welke provincie je graag een weekendje doorbrengt. Via
de site www.logereninvlaanderenvakantieland.be (doorklikken naar Nacht van de Gast) is dat een koud kunstje.
En het ultieme genot kan beginnen!

Waarom niet op ontdekking
gaan naar de Maagdentoren,
een oude toren in Zichem om
daarna de moderne toren de
Vlooybergtoren van TieltWinge te bezoeken? Het
contrast kan haast niet
Vlaams
Brabant
groter zijn. Van de oude
toren met ziel en verhaal
naar de ultramoderne trapconstructie. De Vlooybergtoren
is ingeplant op een van de
hoogst gelegen locaties van het
Hageland, maar liefst 80 meter
hoog. Vergezichten verzekerd!
www.toerismevlaamsbrabant.be

FIETSEN DOOR HET WATER
In Bokrijk ervaar je een nieuwe dimensie van fietsen met het fietspad
door het water. Via een fietsroute word je naar unieke natuurplekjes
gegidst en kom je langs een brede fietsboulevard die door het water
loopt. Terwijl je fietst, kan je je hand in het water steken en je achterliggers eventueel natmaken. Ook het Openluchtmuseum van
Bokrijk ligt op deze route en is zeker een bezoekje waard.
www.toerismelimburg.be/ﬁetsendoorhetwater

Limburg
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KAMPEREN OP EEN VLOT

Foto’s: Phile Deprez (Bike to the Future), Lander Loeckx (Tildonk), OP.RECHT.MECHELEN. en Luc Daelemans (Fietsen door het water)

MAAGDENTOREN
VERSUS VLOOYBERGTOREN
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Antwerpen

Ooit al dobberend op een meer geslapen? Het kan! Op het
Zilvermeer kan je nog tot eind september je vlot reserveren waar je
op slaapt en eet. Wel moet je eventjes terug naar de basics,
want je moet het redden zonder stromend water en elektriciteit.
In de plaats krijg je Moeder Natuur in haar puurste vorm te zien.
Nena Agyei van het Zilvermeer: «Ons meer is een mooi plaatsje
in Mol waar het heerlijk vertoeven is in de natuur. We wilden de
mensen er graag van laten meegenieten.»
Wat moeten we ons voorstellen bij kamperen op een vlot?
«Huurders krijgen een bootje ter beschikking tijdens hun verblijf
waarmee ze naar het vlot kunnen varen. Eens je daar aankomt, tref
je een basic vlot met vier matrasjes, een sanitaire pot, muggennet
en kookstel. Voor de rest moet je alles zelf meebrengen. Je kan het
vergelijken met kamperen, alleen moet je je tent niet meesleuren.»
Welke voorzieningen zijn er?
«Er is geen stromend water, geen elektriciteit. Dus het is aangeraden
om zelf water mee te nemen en een lampje dat werkt op batterijen.
Je gaat echt terug naar de basics. Verwacht zeker geen luxe. Al is
er in de buurt van het meer wel een sanitaire plaats waar je met je
bootje naartoe kan varen.»
Is dit een activiteit voor een gezin met kinderen?
«Het is zeer fijn om te doen met iets grotere kinderen, maar het is
evengoed leuk voor koppels of vriendengroepjes.»
Nog tot 30 september 2016
€ 60 per vlot per nacht
www.zilvermeer.be/overnachten/vlot-kamperen.html

De Borgerij, Hulsbeekstraat 110,
3450 Geetbets - 0484/61 79 84 en
www.deborgerij.be
€ 580 voor een weekend + € 80 schoonmaak

HEERLIJK NAJAAR
In het najaar sieren
miljoenen plukverse
vruchten de Haspengouwse boomgaarden.
Appels, peren, ... maar er
is ook afgeleid lekkers
zoals Limburgse stroop,
dat erkend is als streekproduct. Het bevat geen
additieven of suiker,
alleen ingedikt fruit.
Stroopstokerij
Vrolingen in Wellen
produceert nog grotendeels met de hand.
€ 2,50 (300 gram)
0472/57 17 65 en
stroopvanvrolingen.be

Hasseltse
Jeneverfeesten

Limburg

een groots stadsfeest dat twee dagen lang loopt en
zich uitspreidt over de volledige stad aan de hand
van activiteiten, muziek, straatanimatie, culinaire
standjes en marktjes. Dat zijn de hasseltse Jeneverfeesten. het hoeft niet gezegd dat alles rond jenever
draait op 15 en 16 oktober. Santé!
www.jeneverfeesten.be

LOGEREN IN EEN JENEVERSTOKERIJ
De Groene Hendrickx is zowel een restaurant als een hotel. Leuk
is dat de authenticiteit van het gebouw behouden werd: de
originele gewelven en houten balken maken het gezellig. In de
kamers werd er gewerkt met elementen die verwijzen naar de
stad Hasselt: jenever, mode, speculaas en de Japanse tuin.
Zuivelmarkt 25, 3500 Hasselt - 011/28 82 10 en lodge-hotels.be
vanaf € 115 per nacht in een tweepersoonskamer met ontbijt
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Hotspots
DE FAVORIETEN VAN BEKENDE VLAMINGEN IN ANTWERPEN
1 2

Radiopresentatrice Siska Schoeters (34) bracht haar jeugd door
in Kontich, nu woont ze in Temse.
«Een van mijn favoriete slaapadresjes is zonder twijfel Hotel Julien. Achter de deur van dit herenhuis
vind je een prachtig boetiekhotel dat modern is maar tegelijkertijd toch ook warm van sfeer. Als ik hier
over de vloer kom, ervaar ik luxe steeds op een erg fijne manier. In de kelder vind je ook een heerlijke
spa, één van de betere van België bovendien.»
«Een adresje waar ik graag ga eten, is Brasserie L’Etranger in het gehucht Buitenland, in de buurt
van Temse. Even iets ‘in het buitenland’ gaan eten maak ik vaak als grapje. De kaart is er eenvoudig
en toch verfijnd. Echt een aanrader.»

1

1 HOTEL JULIEN Korte Nieuwstraat 24,
2000 Antwerpen - 03/229 06 00 en
www.hotel-julien.com
€ 209 per nacht in een tweepersoonskamer
exclusief ontbijt
2 BRASSERIE L’ETRANGER Buitenland 45,
2880 Bornem - 0472/67 64 65 en
www.letranger.be

2 3

1 BAR GLOED De Keyserlei 5,
2018 Antwerpen a-tower.be
2 CREMERIE GERMAINE
Nassaustraat 13, 2000 Antwerpen
03/226 37 95
www.facebook.com/cremeriegermaine
3 ROSIER 10
Rosier 10, 2000 Antwerpen
0489/27 99 99 en www.rosier10.be
vanaf € 120 per nacht in een
tweepersoonskamer met ontbijt
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Tanguy Ottomer (35) ademt Antwerpen, hij is er geboren en
getogen en gidst je met zijn bureau Beroepsbelg met plezier rond.
«Tot begin oktober kan je eten in Bar Gloed in de Antwerp Tower, een
van de hoogste torens van de stad. Dit pop-up concept biedt eerlijke
en betaalbare gerechten aan op basis van biologische streekgerechten. Sinds kort kan je op het Eilandje heerlijke ijsjes eten bij Cremerie
Germaine, die erg leuk ingericht is. Bij Rosier 10 slaap je in kamers
die geïnspireerd zijn door een andere periode van de dag: le matin, le
midi, le soir et la nuit. ’s Morgens geniet je van een uitgebreid ontbijt. De ligging is ideaal om zo naar de
winkels, de musea en fijne restaurantjes in het stadscentrum te gaan!»

Proef
passie

van onze

Zes vrouwen, vijf brouwerijen, vijf verhalen van
puur vakmanschap en liefde voor het gerstennat. Leading
ladies van het Vlaamse bier verklappen de beste tips uit
hun streek, voor een heerlijk weekendje weg.
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Genieten
& logeren
Oost
Vlaanderen

Brouwerij Dilewyns
ZUSSEN ANNE-CATHÉRINE
EN CLAIRE DILEWYNS
In navolging van hun vader Vincent, die
ooit als hobbybrouwer begon, stampten de
zussen Dilewyns zes jaar geleden een
nieuwe brouwerij uit de grond in Dendermonde. Terwijl Anne-Cathérine (29) instaat voor de productie, doet Claire (26) de
marketing. «We hebben ons hart gevolgd en
dat bleek de juiste keuze. Eigenlijk brouwen we papa’s bier op grote schaal zonder
aan de bereidingswijze te raken.» Sindsdien steeg de productie van 700 hectoliter
naar 3.200 en is de vraag uit het buitenland
amper bij te houden. «We zijn blij met die
groei, maar bovenal willen we de kwaliteit
van ons bier behouden. Wat onze favorieten zijn? In het najaar is dat de Vicaris Tripel, toch ons oerbier, waarbij alle smaken
in evenwicht zijn.»
Brouwerij Dilewyns, Vlassenhout 5, 9200 Dendermonde
052/20 18 57 en www.vicaris.be
18 I LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

We zijn ons
hart gevolgd

«Dendermonde heeft veel historische gebouwen zoals het stadhuis
of het belfort en het begijnhof die
Werelderfgoed zijn. Fiets of wandel
zeker een van de zeven routes
langs brouwers en kroegen in
Scheldeland, te vinden op
www.planbier.be. Ontdek ook het
pittoreske Vlassenbroek dat in een
meander van de Schelde ligt. Een
huiselijk restaurant is Da Vinci, in
Sint-Gillis. Bovendien maken ze er
originele bereidingen met onze
bieren, zoals een gerecht met mosseltjes en Vicaris Triple, overheerlijk! In De Sixtijn (www.desixtijn.be)
kom je om bij te praten en één van
hun meer dan 120 bieren te
ontdekken. Als je overnacht in
Hotel Royal Astrid in Aalst kan je
een bierarrangement boeken met
bierdiner, ontbijt en bezoek aan
onze brouwerij.»

1
2 3

4

Vicaris-bier
leent zich
goed voor
foodpairing
5

1 De Schelde in Dendermonde
2 Hotel Royal Astrid, Keizersplein 27,
9300 Aalst - 053/70 65 00 en
www.royal-astrid.be
bierarrangement € 75 per persoon
www.planbier.be/nl/royal-astrid
3&4 Da Vinci, Koning Alberstraat 29,
9200 Dendermonde - 0475/92 58 35
en www.davincirestaurant.be
5 Stadhuis van Dendermonde
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Kasteelbrouwerij
Ter Dolen

West
Vlaanderen

MIEKE DESPLENTER

Limburg

Genieten
& logeren
«Ter Dolen ligt op het ﬁetsroutenetwerk
tussen knooppunten 76 en 309. De
Limburgse Bierroute bestaat uit vier ﬁetstochten van in totaal 114 kilometer en
verbindt telkens twee brouwerijen. Er zijn
verschillende adresjes die arrangementen
aanbieden met een bezoek aan Ter Dolen,
zoals De Paenhoeve in Hechtel-Eksel. Deze
B&B is het voormalige huis van mijn grootmoeder dat door mijn zus verbouwd werd.
Je vindt er sinds kort een prachtige
wellness. Ook The Lodge biedt een
ﬁetsarrangement met een bezoek aan ons.
Dit modern hotel telt 17 kamers in het
centrum van Houthalen. Zij baten ook een
brasserie uit waar uiteraard onze bieren op
de kaart staan.»

1 2
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Met haar Ter Dolen Blond brouwde Mieke
Desplenter (49) als eerste een erkend abdijbier in Limburg. Intussen dragen vier
van de zes bieren van Kasteelbrouwerij
Ter Dolen die titel. De brouwerij ligt in
Houthalen-Helchteren tussen het groen
met uitzicht op het kasteel uit de zestiende
eeuw, dat dienst deed als buitenverblijf
van de abten van Sint-Truiden. «Klanten
komen graag bij ons genieten van een
biertje door de unieke omgeving», zegt
Mieke, die de vierde generatie brouwt.
«Mijn vader Armand leidde vroeger brouwerij Riva in Dentergem, bekend van het
Dentergems witbier. Hij was wat blij toen
ik hier in 1994 startte en was bij alles nauw
betrokken. Nog voor hij stierf, heb ik hem
verrast met een bier dat zijn naam droeg.
Ik voel me echt thuis tussen de brouwers.
We zijn een kleine ambachtelijke brouwerij en het doel is binnen de slotgracht te
blijven, ook al heb ik nog wat verbouwingsplannen. Het brouwen gaat met veel
sfeer en plezier gepaard.»
Kasteelbrouwerij Ter Dolen, Eikendreef 21,
3530 Houthalen-Helchteren
011/60 69 99 en www.terdolen.be

1 De Paenhoeve, Weverstraat 48, 3940 Hechtel-Eksel
0477/21 86 76 en www.depaenhoeve.be
vanaf € 105 per nacht in een tweepersoonskamer
met ontbijt
2 The Lodge, Guldensporenlaan 1, 3530 Houthalen
011/60 36 36 en www.lodge-hotels.be
vanaf € 95 per nacht in een tweepersoonskamer
met ontbijt
3 Kasteelbrouwerij Ter Dolen

3

1
2

Brouwerij ’t Gaverhopke
GUDRUN VANDOORNE

Lokaal werken
is heerlijk
Tien jaar geleden gooide Gudrun Vandoorne (39) haar leven om.
Ze nam brouwerij ’t Gaverhopke over en sinds kort brouwt ze
verder aan het succes op het historische Goed te Nieuwenhove.
«Ik had nog nooit een bierketel van dichtbij gezien toen
ik naar de brouwschool trok», zegt Gudrun die het al
tot onderneemster van het jaar schopte. «En nog elke
dag leer ik bij. Intussen hebben we tien eigen recepten
zoals Koerseklakske, Den Twaalf en Bitter Sweet Symphony. Van elk van onze bieren worden alle grondstoffen in België geteeld. Het ging zo hard voor onze
brouwerij, dat mijn man Bruno vier jaar geleden mee
in de zaak is gestapt. We zijn een perfecte tandem. Zo
lokaal kunnen samenwerken en de mensen zelf kunnen zien genieten van ons bier, vind ik heerlijk. In onze
proefzaal en op ons terras krijgen we veel feedback van
klanten en die is goud waard. In ons Goed te Nieuwenhove kunnen gasten een hapje eten, er is een dierenpark en springkasteel en we starten educatieve
projecten voor scholen.»
Ambachtelijke brouwerij ’t Gaverhopke, Platanendreef 16,
8790 Nieuwenhove-Waregem - 0497/76 04 12 en www.tgaverhopke.be

Genieten
& logeren
«Het Goed te Nieuwenhove,
waar onze brouwerij ligt, dateert uit de middeleeuwen en is
een bezoek met een stadsgids
waard. Je kan het combineren
met het historische park Casier,
de beroemde hippodroom en
Flanders Fields, de enige Amerikaanse begraafplaats in ons
land uit WOI. Die kreeg twee
jaar geleden het bezoek van
Obama. Om te eten kan ik het
eet- en biercafé Het Bourgondisch Kruis (Wafelstraat 1,
8540 Deerlijk) aanraden, en wie
graag een sterrenrestaurant
bezoekt, zit goed bij Berto.
Bierliefhebbers moeten langs bij
Bierhalle Deconinck, waar ze
meer dan 1.000 soorten hebben
(www.bierhalledeconinck.be).
Overnachten ten slotte doe je in
brasserie-hotel Duivels Paterke
(www.duivelspaterke.be) waar
de Belgische biercultuur centraal staat. De kamers – drie
met bubbelbad – kregen elk
een Trappistennaam. Hier
serveren ze fantastische foodpairing met bier.»

3

4
1 Berto, Holstraat 32, 8790 Waregem
056/44 30 15
en www.berto-waregem.be
2 Duivels Paterke, Harelbeeksestraat 29,
8500 Kortrijk - 056/20 25 40 en
duivelspaterke.be
vanaf € 94 in een tweepersoonskamer met ontbijt
3 Flanders Fields American
Cemetery in Waregem
4 Brouwerij ’t Gaverhopke
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Antwerpen

Brouwerij Duvel Moortgat
VEERLE BAERT-MOORTGAT

Ondernemen
zit in ons bloed
Lange tijd had Veerle Baert-Moortgat (56), de kleindochter van brouwer
Albert Moortgat, niet meer aan het brouwen gedacht, tot ze in 1995
gevraagd werd voor de raad van bestuur, waar haar passie ligt. Vandaag
runt ze Duvel Moortgat in Puurs met drie andere familieleden van de
vierde generatie. Daarnaast bouwt ze met haar dochter en designer Elke
op gedreven wijze het modelabel Furore uit.
«Het is niet altijd evident om deel uit te maken van een familiebedrijf, maar het belangrijkste is dat de neuzen in dezelfde
richting staan. We gaan voluit voor de hoogstaande kwaliteit
van onze bieren, die – zo mag blijken – vloeibaar goud zijn. En
Vedett dat enkele jaren geleden op hippe wijze geherlanceerd
werd, vormt het beste bewijs dat een goede marketing loont.
Zonder twijfel zit dat ondernemen in het bloed. Mijn grootvader
Albert Moortgat was zowel ondernemer als pionier. Hij bedacht
Duvel begin jaren 20 en gebruikte als eerste inox in plaats van
koper voor de brouwketels. Tot mijn zestiende gingen we elk
weekend naar hem thuis in Breendonk. Elke zondag nam hij
me mee naar de brouwerij en legde hij me het brouwproces
nauwgezet uit. In mijn hoofd kon ik brouwen, maar dat was in
die tijd niet weggelegd voor een vrouw. Mijn grootvader die me
op een bijna passionele manier met de natuur in aanraking
heeft gebracht, heeft me ook de liefde voor Klein-Brabant meegegeven én de passie voor de Schelde. De Duvelroute is dan ook
dé uitgelezen manier om de streek te verkennen.»
Brouwerij Duvel Moortgat en bezoekerscentrum Duvel Depot, Breendonk-Dorp 66,
2870 Puurs - 03/860 94 36 en www.duvelmoortgat.be

4 5

Genieten
& logeren
«Scheldeland verken je niet in één
dag. Gastenkamer Villa Tartine is
de perfecte luxueuze uitvalsbasis.
Neem je de Duvelroute, dan kom je
onderweg ook de trendy Bistro The
Boathouse tegen met uitzicht over
de watersportbaan. In Antwerpen
zelf is een bezoek aan de nieuwe
site van de stadsbrouwerij De
Koninck een absolute must met
tien interactieve belevingsruimtes,
waaronder kaasatelier Van Tricht,
zonder een bezoek aan de brouwerij
zelf niet te vergeten natuurlijk en
zoveel meer.»
1&2 Villa Tartine, Overheide 62,
2870 Puurs - 0477/72 34 63 en
www.villatartine.be
vanaf € 110 per nacht in een
tweepersoonskamer met ontbijt
3 De Duvelroute is één van de vele
ﬁetsroutes in Scheldeland, je vindt
er meer op www.planbier.be
4 Stadsbrouwerij De Koninck
Mechelsesteenweg 291,
2018 Antwerpen - 03/866 96 90
en www.dekoninck.be
5 Bistro The Boathouse,
Beenhouwerstraat 24,
2830 Willebroek - 03/866 48 22 en
www.bistro-the-boathouse.be

1
2

3

Mijn grootvader was de eerste
die in inox ketels brouwde

Nog meer leuke logeeradresjes ontdekken?
Je vindt er meer dan 700 op logereninvlaanderenvakantieland.be
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Geuzestekerij Hanssens
SIDY HANSSENS
Dat ze als vierde generatie het werk van haar voorouders kan verderzetten, en dat alles nog ambachtelijk gebeurt, daar is eigenares Sidy Hanssens (49)
van Geuzestekerij Hanssens in Dworp trots op. «De
geur en het geluid als het bier begint te gisten, daar
gaat niets boven. Voor ons paradepaardje, de geuze
met Schaarbeekse kriek, komen mensen ons nog
hun eigen handgeplukte krieken brengen. Geuze
steken is heel arbeidsintensief, er komen veel risico’s bij kijken, want we werken met onbespoten
fruit dat we heel snel moeten verwerken. Vooraleer
er hier één ﬂes buitengaat, hebben we die liefst 27
keer vastgehad. Maar het bewijs is er: Amerikanen,
Italianen, Brazilianen, Japanners, ze krijgen niet
genoeg van onze artisanale producten.»

Vlaams
Brabant

Geuzestekerij Hanssens - Vroenenbosstraat 15/1, 1653 Dworp
02/380 31 33

Eén ﬂes gaat 27 keer
door onze handen Genieten
1 Kasteel Gravenhof
Alsembergsesteenweg 676,
1653 Dworp
02/380 44 99 en
www.gravenhof.be
vanaf € 129 voor een tweepersoonskamer met ontbijt
2 Boelekewis
Alsembergsesteenweg 856
1653 Dworp
02/380 44 14 en
www.boelekewis.be

24 I LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

1
2

«Het heuvelachtige Pajottenland
leent zich ideaal om te ontspannen
in de natuur. Zo beleef je in
Provinciedomein Huizingen zeker
een leuk dagje uit. Ontdek ook ons
mooie dorp Dworp zelf en ga eten
bij grill-resto Boelekewis, voor
ribbekes à volonté. In de Oude
Papiermolen Herisem vind je brasserie-bierrestaurant-bierherberg
De Smidse (www.desmidse1655.be).
Maak er meteen een weekend van
en overnacht op het sfeervolle en
luxueuze Kasteel Gravenhof in
Dworp, met moderne kamers die
uitkijken op het prachtige domein.»

Foto’s: Michel Vaerewijck, De Koninck, PN, Toerisme Scheldeland

& logeren

Hotspots
DE FAVORIETEN VAN BEKENDE VLAMINGEN IN LIMBURG
Ann Reymen groeide op in het Limburgse Bolderberg. Wat zijn
in haar geboortestreek de places to be?
«Als je in de buurt van Heusden-Zolder wil logeren, dan vind ik
Moka Vanille een zeer fijne slaapplek. De inrichting is erg puur en
tegelijkertijd geraffineerd. Ook de arrangementen vind ik er tof: je
kan kiezen voor een wellnessweekendje of een sportief weekend.»
«Mijn lievelingsrestaurant in Limburg is zonder twijfel La Botte.
De Italiaanse keuken van chef Peppe is gewoon de beste die je kan
vinden. Ook hun uitgebreide wijn- en ginkaart weet ik erg te
appreciëren. Ik ben vaste klant!»

1
2

1 MOKA VANILLE Ubbersel 23,
3550 Heusden-Zolder
0478/50 02 16 en
www.moka-vanille.com
vanaf € 120 voor een
tweepersoonskamer zonder ontbijt
2 LA BOTTE Europalaan 99, 3600 Genk,
089/36 25 45 en www.labotte.be

1

Foto’s: Mine Dalemans en Jo Pauwels

1 L’UNO cOLL’ALTRO Bomerstraat 22,
3990 Peer, 011/63 71 78 en
www.lunocollaltro.be
vanaf € 110 voor een tweepersoonskamer met ontbijt
2 B&B HAERLEKIjN Vlasstraat 6,
3630 Meeswijk-Maasmechelen
089/36 32 24 en www.haerlekijn.be
€ 100 voor een tweepersoonskamer
inclusief ontbijt

Kunstenaar Koen Vanmechelen (51) is afkomstig van
Meeuwen-Gruitrode en bleef Limburg trouw: hij woont nu
in Sint-Truiden.
«Stijlvol dineren en erna niet meer naar huis hoeven te rijden? Dan
schuif je je voeten onder tafel bij L’uno coll’altro in Peer met een
traditionele Italiaanse kaart. De inrichting is rijkelijk en geeft je een
groots gevoel. Alle meubelen uit het restaurant zijn trouwens te
koop. Nadien kruip je heerlijk je bed in bij B&B Sogni d’Oro.»
«Gelegen in het kleine plattelandsdorpje Meeswijk, vind je B&B
Haerlekijn. Volgens de eigenaars het perfecte plekje om te komen
onthaasten. Al zijn er ook tal van actiemogelijkheden: de winkelcentra van Maasmechelen Village (outletshopping), Genk, Hasselt,
Maastricht en Aken, fietsroutes en wandelwegen langs de Maas.»

2
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West
Vlaanderen

Kicken op Kunst
Vlaanderen hangt, ligt of staat vol met kunst. Van oude meesters tot
moderne belevingsexpo’s, er is overal wel iets creatiefs te zien. Zelfs
logeeradresjes tonen zich van hun artistiekste kant.

IN DE BAN VAN DE
GROOTE OORLOG
2

3

4

5

Antwerpen
MUSEUMHOPPEN
Kunst in Antwerpen, dat is in de eerste plaats Rubens.
HotelO Kathedral (1), recht over de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal waar het echte werk van de wereldberoemde
kunstenaar hangt, lijkt wel van de hand van de illustere
maestro. In de kamers bekleedde architect Jo Peeters
alle muren met uitvergrote replica’s van Rubens’ schilderijen en creëerde zo een opulente sfeer die het midden
houdt tussen barok en modern. Ook de bar moest eraan
geloven. Vanuit het boetiekhotel is het supermakkelijk
om de vele musea die Antwerpen rijk is te bezoeken. Op
een boogscheut ligt het MoMu waar ze dit najaar
schilderijen van de Mechelse kunstenaar Rik Wouters
(6) combineren met modesilhouetten. Of wat dacht je
van het Museum Plantin-Moretus met de oudste drukpersen ter wereld, dat op 30 september heropent? Laat
je leiden door de gratis Museum App (4 - www.antwerpmuseumapp.be). Happy museumhopping!
HotelO Kathedral, Handschoenmarkt 3, 2000 Antwerpen
03/500 89 50 en www.hotelokathedral.com
vanaf € 109 per nacht in een tweepersoonskamer, exclusief ontbijt

1
Oost
Vlaanderen

FIETSEN TUSSEN DE LATEMSE SCHILDERS
Hotel Torenhof in Sint-Martens-Latem (2) is een charmant, stijlvol familiehotel met dertien kamers én was vroeger
de woning en de werkplaats van Albert Servaes, Vlaanderens eerste expressionist. Geen toepasselijkere plaats om
de pittoreske Leiestreek te verkennen die zoveel schilders heeft geïnspireerd. Het best doe je dat met de fiets en
de nieuwe belevingsgids ‘Leiestreek, in het spoor van de schilderachtige Leie’ in de hand. Die voert je via vijf thematische tochten langs alle plekjes waar ooit Permeke, Van de Woestyne en co hun ezel neerpootten. Je maakt ook
kennis met hedendaagse architectuur zoals de brutalistische Woning Van Wassenhove (3) van Juliaan Lampens.
Onderweg kan je genieten van terrasjes aan de waterkant, charmante dorpjes, musea en gastronomische toppers.
Hotel Torenhof, Baarle-Frankrijkstraat 10, 9830 Sint-Martens-Latem, 09/282 33 20 en www.torenhof.be
vanaf € 98 per nacht in een tweepersoonskamer met ontbijt

26 I LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

6

7

8

9

Het oorlogstoerisme leeft in Ieper.
Alles staat er in het teken van de herdenking van de oorlog ’14-’18. Ook dit
najaar valt er van alles te beleven. In
het museum In Flanders Fields (7)
loopt met ‘Het Geschreven Woord’ een
expo over honderden pamﬂetten, romans, dagboeken, brieven en krantenartikels die een unieke kijk geven op
die vier jaren aan het front. Doe je liever iets met je handen? Volg de workshop van Coming World Remember
Me (8) waarbij je één van de 600.000
kleien beeldjes maakt die in 2018 één
grote land-art installatie zullen vormen. Elk beeldje staat voor één gesneuvelde op Belgische bodem en
krijgt een dogtag met je naam en dat
van een van de slachtoﬀers. Een absolute must do, net als de Last Post aan
de Menenpoort. Een halfuurtje te voet
van daar, langs het pad van het Vredesbos en de Vaubanvesten, ligt het
unieke logeeradresje Vijverhuis (9). Je
kan er een kamer huren met zijn
tweetjes en er is een vakantiewoning
voor een groep van 22. Het interieur is
luxueus en trendy, dé ideale uitvalsbasis om de Westhoek te (her)ontdekken.
B&B en Vakantiewoning Vijverhuis, Zillebekevijverdreef 2A, 8902 Ieper (Zillebeke) - vijverhuis.be
vanaf € 110 in een tweepersoonskamer met ontbijt

1 HotelO Kathedral in Antwerpen
2 Hotel Torenhof in Sint-Martens-Latem
3 Woning Van Wassenhove
4 De Antwerpse Museum App is gratis
5 Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle
6 Rik Wouters is dit najaar te zien in het MoMu
7 Museum In Flanders Fields in Ieper
8 De workshop Coming World Remember Me
9 B&B en vakantiewoning Vijverhuis
in Ieper
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Vlaams
Brabant
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4

Limburg

ONDERGRONDS IN DE MIJNEN
C-mine in Genk is een begrip. Wat nu een creatieve hub is met een cinema en cultuurcentrum, was
vroeger een heuse steenkoolmijnsite. Voor het eerst sinds de sluiting in de jaren zeventig kan je nu
beleven hoe het er destijds aan toeging onder de grond. Met de C-mine expeditie daal je eerst zes
meter diep, met de helm op, en ontdek je de spannendste verhalen uit het leven van de mijnwerkers
aan de hand van beeldprojecties. Je doolt er rond in het labyrint op weg naar de bovengrond en
bedient er zelf knoppen, hendels en wielen. Helemaal echt wordt het als je de authentieke schachtbok
van 60 meter hoog (3) beklimt, met prachtig uitzicht op de groene omgeving. Overnachten doe je
gewoon in dezelfde mijnsfeer. Ben je met een groep vrienden op stap, dan is de luxueuze vakantiewoning Twinstone Lodge (1), pal in de natuur en op drie kilometer van het centrum van Genk, perfect.
Vanbuiten ziet hij er met zijn grillige vormen een beetje uit als een mijnterril. Binnenin heeft het alles
om te ontspannen, tot een stoombad en sauna toe. Op het domein kan je minigolfen of paardrijden.
Twinstone Lodge, Kattevennen 35, 3600 Genk, 0475/81 36 78 en www.twinstone.be
vanaf € 885 voor een weekend per woning, € 225 per nacht per woning
Visit Genk/C-mine bezoekersonthaal, C-Mine 10 bus 2, 3600 Genk - 089 65 44 90 en www.visitgenk.be

Martin’s Klooster Hotel, Onze Lieve
Vrouwstraat 18, 3000 Leuven
016/21 31 41 en www.martinshotels.com
vanaf € 129 per nacht in een tweepersoonskamer met ontbijt

1 Twinstone Lodge in Genk
2 Portret van een jonge prinses met
armillarium in M - Museum Leuven
3 Schachtbokken in C-mine Genk
4 Martin’s Klooster Hotel in Leuven

Nog meer leuke logeeradresjes ontdekken?
Je vindt er meer dan 700 op logereninvlaanderenvakantieland.be
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Foto’s: Hugo Thomassen (C-Mine), Jan Gossaert (M - Museum Leuven)

ONTDEK UTOPIA
Geschiedenis troef in Leuven deze
herfst. De studentenstad gaat vijfhonderd jaar terug in de tijd toen een
drukkerij in de Naamsestraat het
eerste exemplaar van Utopia van de
Engelse denker Thomas More drukte.
Het boek over een imaginair eiland
waar geluk heerst werd wereldberoemd en gaf kunstenaars en wetenschappers in heel Europa inspiratie
tot vernieuwing. Leuven was in de
zestiende eeuw het intellectuele
centrum van het humanisme en dat
historische feit wordt volop gevierd.
Overal in de stad zijn er evenementen
met ontdekking en vernieuwing als
rode draad. In M - Museum Leuven (2)
vergaap je je aan werken van alle
grote meesters uit die tijd. Er hangt
zelfs een topstuk uit de collectie van
de Queen en er is veel muziek, dans
en theater. Op www.utopialeuven.be
vind je het programma. Ook logeren
doe je in historisch erfgoed. Het
viersterrenboetiekhotel
Martin’s
Klooster Hotel (4) was vijfhonderd jaar
geleden de woning van de secretaris
van keizer Karel V, nu is het een luxeoord. In de chique bar serveren ze
heerlijke cocktails en dat is geen utopie.

Hotspots
DE FAVORIETEN VAN BEKENDE VLAMINGEN IN WEST-VLAANDEREN
1 BoUDIn SaUVaGE
Graaf Jansdijk 270,
8300 Knokke-heist
050/60 81 79 en
www.leboudinsauvage.be
2 cap noRD lippenslaan 224,
8300 Knokke-heist
050/61 15 77 en
www.capnordknokke.be

1 2
acteur louis talpe (35) verliet het West-Vlaamse Kortemark al even voor antwerpen, maar hij komt
graag terug in de kustprovincie.
«Als ik uit eten ga, is dat vaak in Knokke. Boudin Sauvage is een goed eetadresje voor een fondue op basis
van olie of van bouillon (de gezondere versie). Na het eten hangen de mensen er aan de toog om een fris
pintje te drinken. Er heerst een gemoedelijke sfeer daar.»
«cap nord ligt in de winkelstraat de Lippenslaan, al betekent dat niet dat het er té druk is. Op de kaart een
degelijke Belgische keuken met mogelijkheid om ’s morgens te ontbijten en te kiezen uit een ruim assortiment thees. Het verwarmd
terras is fijn in het najaar om mensen te spotten in de verse zeelucht.»

Foto: Didier Van Dooren (Cap Nord)

1 2

presentatrice annelien coorevits (29) zal haar West-Vlaamse roots nooit verloochenen. Vanuit Gent
verklapt ze de toppers uit haar geboortestreek.
«In Wevelgem ligt met Burgies naar mijn bescheiden mening de beste hamburgerzaak van heel België.
Belangrijk is dat het vlees voor de hamburgers op-en-top vers gemalen wordt, en dat is hier absoluut het
geval. De inrichting van de zaak is eenvoudig en netjes.»
«Om te overnachten, verkies ik de streek rond Damme. Daar zijn zoveel mooie adresjes die in de natuur
gelegen zijn. Damme is ook een zeer gezellig dorpje waar ik graag rondkuier. Een van de vele fijne adresjes
om te slapen is ’t Verloren Schaap, erg landelijk qua inrichting en dus helemaal aangepast aan de natuurlandschappen errond. Gasten mogen ook gebruikmaken van de luxueuze zwemvijver.»

1 BURGIES Kortrijkstraat 21,
8560 Wevelgem, 056/49 77 28
en www.burgies.be
2 ’t VERloREn Schaap
Sareptastraat 11,
8340 Moerkerke-Damme
0484/95 64 84 en
www.tverlorenschaap.be
vanaf € 110 per nacht in een
tweepersoonskamer met ontbijt
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Fietsen in
het spoor van ...
Het Vlaamse landschap is zo verrassend en afwisselend dat je er
eindeloos kunt blijven rijden, dat weten bekende mannen die
gepassioneerd zijn door het fietsen als geen ander. Wij
selecteerden vijf uitgestippelde routes en lieten ons op sleeptouw nemen.

Vlaams

1

Brabant

SVEN NyS
IN HET HAGELAND

«Voor fietsers en wandelaars is het Hageland een prachtige streek.
Wie met vrienden op stap is en van plan is om een paar dagen of
langer te blijven, kan de vakantiewoning In de Schuur boeken. Het
is een fraai gerenoveerde boerderij voor maximaal zeven personen
die op wandelafstand van het centrum van Werchter ligt. Bij mooi
weer kun je barbecueën in de zuidgerichte tuin. Er is een aparte
fietsenstalling en er liggen heel wat fietskaarten ter beschikking.»

Jarenlang beulde Sven Nys (40) zich in
het Hageland af. Op en rond de Balenberg legde de ex-crosser elk seizoen de
basis voor zijn succes. Vandaag kan iedereen het trainingsparcours van Nys
verkennen op een route van 90 km die
hij zelf uittekende en in het najaar opent. Het Cycling Center
dat naar hem vernoemd is, is het letterlijke en ﬁguurlijke hoogtepunt. «Ik wilde drie dingen: de mensen zich even als een topsporter laten voelen, aantonen dat je niet altijd naar de Vlaamse
Ardennen moet om hellinkjes op te rijden en een verkeersveilige route», vertelt Sven.
Ook wie geen geoefend sporter is, kan in deze streek terecht.
«Je kan op mijn parcours makkelijk een aantal klimmetjes
overslaan en dan opnieuw aanpikken, want de route kronkelt.
Of je kan met de familie een ander traject volgen. Vanuit Leuven en Aarschot zijn er in totaal vier ﬁetslussen tussen de 29
en 41 km die je naar de Balenberg brengen. De Balenbergroute
is zeker een aanrader. Je kan er gerust een daguitstap van
maken. In de buurt valt er voldoende te beleven: Aarschot is
een toﬀe stad, Werchter is zeer charmant door de ligging aan
het water, er is het bedevaartsoord van Scherpenheuvel, in
Tremelo leer je veel over pater Damiaan … En je kunt ook een
aantal stops inlassen om iets te eten of te drinken.»

Grotestraat 12A, 3118 Werchter
0478/44 55 47 en www.indeschuur.be
€ 300 - 450 per weekend/midweek, € 450 - € 625 per week

www.toerismevlaamsbrabant.be
Sven Nys Cycling Center, Balenbergstraatje 11, 3128 Baal (Tremelo)
0472/18 66 27 en www.sport.be/svennyscyclingcenter

Hier kan je jezelf
even een topsporter
voelen
OVERNACHTEN OP EEN GERENOVEERDE BOERDERIJ
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2

1 Het Sven Nys
Cycling Center
2 De Kannibaal van
Baal op zijn route
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lOGEREN mET zIJN AllEN
«Als je met een grote groep op
stap bent, is het Sint Jansberghof
een echte aanrader. Het is een
viersterrendomein met twee gîtes
voor in totaal 18 personen. Als je
het na al dat sporten eens een
dagje rustiger aan wilt doen, kun
je relaxen in de hottub met
adembenemend zicht op het
glooiend landschap of in de
zwemvijver op de binnenplaats
die volledig afgesloten kan worden van de tuin. Ook paardenliefhebbers kunnen hier terecht.»

Antwerpen

Bovenstraat 6, 9680 Maarkedal
0476/44 50 61 en
www.sintjansberghof.be
€ 1.000 per weekend/midweek
(twee gîtes samen)

2

Oost
Vlaanderen

3
4

GuIDO BElCANTO
IN DE VLAAMSE
ARDENNEN

lIEVEN VAN GIlS
LANGS DE
LANDLOPERSROUTE

Rij op dezelfde
wegen als je
wielerhelden

Dit mag niet
verloren gaan
1

«Als voetballer kun je niet eventjes een balletje trappen in
Camp Nou in Barcelona. Als wielrenner kun je wel op dezelfde wegen en hellingen rijden als je helden. Dat maakt
de sport bijzonder», zegt zanger Guido Belcanto (63). Voor
hem is het puur genieten als hij in de Vlaamse Ardennen
het parcours van de Ronde van Vlaanderen aﬂegt. De provincie heeft er vijf thematochten en Guido nam die in en
rond Ronse voor zijn rekening. «Je komt er op mythische
plekken waar ﬂandriens geschiedenis schreven. Heroïek
en drama liggen er dicht bij elkaar, want je passeert de
straat waar Claude Criquielion ten val werd gebracht toen
hij in 1988 op weg was naar de wereldtitel. Tussendoor kan
je de Sint-Hermescrypte bezoeken. En je beleeft er vooral
de meest intense ﬁetservaring die er is: klimmen. Wat ik
ook zo mooi vind, is stoppen in dorpjes waar het lijkt alsof
de tijd is blijven stilstaan. Er is een pleintje, een kerk en een
café. Een van mijn favorieten is Molen Ten Hotond.»

2

www.beleefjeeigenronde.be

1
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1
2
3
4

De monumentale Sint-Hermeskerk in Ronse
Uitzicht vanaf Sint Jansberghof in Maarkedal
Molen Ten Hotond in Kluisbergen
De Sint-Hermescrypte in Ronse is een architecturaal pronkstuk

3
1 De kolonies
2 De Gulden Coppe
3 Bootjesven

Tv-presentator Lieven Van Gils is vol enthousiasme over
de Landlopersroute in de streek van Hoogstraten waar hij
opgroeide. «Ik heb de kolonies goed gekend en zie nog zo
voor mijn ogen hoe de landlopers er in de tuinen werkten.
Toen de wet op de landloperij werd afgeschaft, verkommerden de gebouwen. Gelukkig worden ze nu volop heropgewaardeerd en is er een toeristisch programma rond
uitgewerkt», zegt Lieven die ambassadeur is om de kolonies
een statuut van Unesco Werelderfgoed te bezorgen.
«Om te ﬁetsen vind ik de Landlopersroute echt de moeite
waard, want naast de kolonies zijn er heel wat bezienswaardigheden, zoals de kerk van Hoogstraten, die de
tweede grootste bakstenen kerk van Europa is. In het dorp
ligt De Gulden Coppe, een uitstekende brasserie waar je
ook een pintje aan de toog kunt drinken. Ik neem er altijd
de suggestie van de chef en bij mooi weer eet ik op het terras. Dat is puur genieten.»
Om het favoriete plekje van Lieven langs de route te bezoeken, moet je de natuur in. «Het leukste vond ik de winterperiode, want toen reden we naar Bootjesven om er te
schaatsen op het water. In mijn herinneringen vroor het
toen elke winter en beleefden we er de tijd van ons leven.»

PuuR ONTSTRESSEN
«B&B De Rijcke Rust heeft zijn
naam niet gestolen. In de landelijke omgeving, in een doodlopend straatje en met zicht op de
velden en akkers, valt alle stress
binnen de seconde van je af. Van
hieruit vertrek je voor allerlei uitstappen in de Noorderkempen.
uitbaters Ria en Paul werken
ook zelf arrangementen voor
hun gasten uit, inclusief lunchpakket of picknickmand.»
Pruimenstraat 6, 2310 Rijkevorsel
0473/81 18 31 en
www.derijckerust.be
vanaf € 95 per nacht voor twee
personen, ontbijt inbegrepen

www.kempen.be
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WANNES CAPPEllE
LANGS DE
BEVERGEMROUTE

Als wielrenner en triatleet zag je Wannes Cappelle (37)
vroeger zowel in als naast het Kanaal BossuitKortrijk in de Leiestreek. Recent keerde de muzikant
terug naar zijn heimat voor de opnames van Bevergem, waar de gemeente Zwevegem de Bevergemroute uitstippelde. «Het was jeugdsentiment om hier
opnieuw te zijn en ik leerde nieuwe plaatsen kennen,
zoals de Transfosite en het voormalige gemeentehuis
van Zwevegem. Dit is het begin van de Vlaamse
Ardennen, je moet af en toe stevig op de pedalen
duwen. Een favoriet om nadien te ontspannen, is het
cafeetje naast de kerk in Kooigem, een volkse kroeg
met een pracht van een bazin.»

West
Vlaanderen

DE DEuGDzONDE
«Als naam van een B&B in een
straat als de Priesterstraat kan dat
tellen. Je geniet hier bourgondisch
in een fraai gerestaureerde vierkantshoeve midden in de velden.
Zalig rustgevend! De Deugdzonde
heeft naast zes gastenverblijven ook
een stijlvolle eetkamer waar je na
reservatie ’s avonds kunt dineren.»
Priesterstraat 2, 8554 Sint-Denijs
(zwevegem) - 056/49 36 45 en
www.dedeugdzonde.be
vanaf € 95 per persoon in een
dubbele kamer, ontbijt inbegrepen

www.toerisme-leiestreek.be/bevergem

KOEN BuySSE OP DE ZUIDFLANK

Stoppen om te genieten
van de vergezichten

’T HuyS VAN STEyNS

Limburg

«Wil je graag goed uitgerust op
pad, kom dan al de dag ervoor naar
Tongeren, dan kan je slapen bij
Boutique Hotel ’t Huys van Steyns.
In dit herenhuis uit 1892 woonde
Louis Steyns, de oprichter van het
schoenenmerk Ambiorix.»
Henisstraat 20, 3700 Tongeren
012/69 77 77 en
www.huysvansteyns.be
vanaf € 98 per nacht in een tweepersoonskamer, ontbijt € 15 pp
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«Om te genieten en mijn hoofd leeg te
maken, is de omgeving van de Zuidﬂank
ideaal», zegt Zornik-zanger en voormalig
The Voice Kids-coach Koen Buysse (39),
die de ﬁetsmicrobe van zijn vader te pakken kreeg. «Ik ken elk wegeltje in de
buurt. Ik hou dikwijls halt op de top van
een pittig klimmetje voor de adembenemende vergezichten. En als ik het kasteeldomein in Genoelselderen passeer, waar de
VTM-reeks Zuidﬂank is opgenomen, geef ik m’n ogen
ook altijd de kost. Als ik met vrienden op pad ben, rijden we wel eens tot bij de bakker in het centrum van
Heers. Die verkoopt heerlijke Limburgse vlaaien!»
www.toerismelimburg.be

Foto’s: Lucas Daniëls, Jan Dirkx, Maxime Flavier - The Photo Academy, Kramon, Katrien Van Cauwenberghe, Tim Van de Velde, Ton Wiggenraad, PN, VRT

Af en toe stevig
op de pedalen

Hotspots
DE FAVORIETEN VAN BEKENDE VLAMINGEN IN OOST-VLAANDEREN
Fashionista Valerie De Booser (36)
heeft een hart voor Oost-Vlaanderen, ook al woont ze er niet meer.
«Aan de Schelde in het hippe district
De Ham vind je Leopold Hotel
Oudenaarde, een boutique hotel op
wandelafstand van het historische
centrum. Hier geniet je van een frisse
cocktail in de bar voor je comfortabel
tot rust komt.»
«Brasserie Boulevard mag dan wel
gelegen zijn naast de drukke Kortrijksesteenweg in Sint-MartensLatem, daar merk je binnen niets van. Het is een gezellige, ruime
brasserie met typische gerechten zoals garnaalkroketten, maar wie
wat anders wil, vindt hier ook meer dan voldoende keuze.»

1

Foto: Ronny Decoster (In De Kroon)

2

1 LEOPOLD HOTEL OUDENAARDE De Ham 14,
9700 Oudenaarde - 055/69 99 65 en
www.leopoldhoteloudenaarde.com - vanaf € 79 per
nacht in een tweepersoonskamer met ontbijt
2 BRASSERIE BOULEVARD Kortrijksesteenweg 175,
9830 Sint-Martens-Latem - 09/279 12 00 en ww.blvd.be

1
2

1 IN DE KROON
Mullemstraat 15, 9700 Oudenaarde
09/384 28 20 en
www.indekroon.be
2 SIMON SAYS Sluizeken 8, 9000 Gent
09/233 03 43 en simon-says.be
vanaf € 130 per nacht in een
tweepersoonskamer met ontbijt

Model Cesar Casier (28) blijft Oost-Vlaanderen trouw: hij bracht
zijn jeugd door in Gent en is niet van plan meteen te verhuizen.
«In De Kroon is een landelijk restaurant in het pittoreske dorpje
Mullem, bij Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen. Hier kom ik voor de
uitstekende wijnkaart én de verse, huisbereide gerechten. Leuk om te
weten is dat deze zaak al meermaals als filmdecor is gebruikt voor
Man Bijt Hond en Basta.»
«Als je op zoek bent naar een goede plek om te logeren in Gent, raad
ik Simon Says aan. Ze hebben twee ultragezellige kamers, met eigen
badkamer. Je kan er ontbijten, lunchen en lekkere koffie drinken.»
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Plezier

Oost -Vlaanderen

voor
S
K
I

Ideale
uitvalsbasis
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Vlak bij het historisch centrum van
Gent kan je met het hele gezin een
duplex huren in Hotel Cathedral. De
gastvrouw ontvangt er iedereen persoonlijk zodat klein en groot zich er
meteen echt thuis voelen. Het is dé
plek van waaruit je Gent te voet kan
ontdekken.

Voor een minivakantie met klein en groot hoef je het
niet ver te zoeken. Leuke activiteiten én bijzondere
slaapplekken: in de vijf Vlaamse provincies is er keuze
te over om een onvergetelijke tijd te beleven.

Sint-Jacobsnieuwstraat 87, 9000 Gent
09/329 56 08 en www.hotelcathedral.be
vanaf € 199 voor vier personen, ontbijt
inbegrepen

ONTSLUIER NIEUWE EN OUDE GEHEIMEN

Limburg
OP ONTDEKKING DOOR HET BOS
Wie indoor en outdoor wil combineren, wordt in
Limburg in de watten gelegd. Alles is hier totally kids.
Kleine en grote kinderen kunnen zich uitleven in
Bosland (www.bosland.be) met avontuurlijke wandelingen, dierenzoektochten, ondergrondse gangen, uitdagende klimparcours en schattenzoektochten. Wie
het bos op een andere manier wil ontdekken, stapt
over het Blotevoetenpad in Zutendaal (www.lieteberg.be/blotevoetenpad). Echte waaghalzen kunnen
zich uitleven op de indoor ski- en snowboardpiste in
Snow Valley in Peer (www.snowvalley.be). De allerkleinsten halen hun hartje op in Plopsa Indoor met
Bumba, Kabouter Plop en K3 (plopsa.be).
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Voor een kort of een lang verblijf kan je terecht
in een gezellig vakantiehuis in Center Parcs
De Vossemeren in Lommel of Erperheide in
Peer (www.centerparcs.be). Wie de service
van een hotel wil, zit goed in het gezellige
hotel The Oak waar je ’s morgens kan genieten van een rijkelijk ontbijtbuffet. Het diner is
inbegrepen in hun weekendarrangement.
Windmolenstraat 1, 3690 Zutendaal - 089/79 14 01
en www.hotel-the-oak.be - vanaf € 80 voor een
tweepersoonskamer incl. ontbijt (min. 2 nachten)

Kleine deugnieten en grote tieners worden met open armen
ontvangen in Gent. Echt alles kan je er doen: de geheimen
van het Lam Gods ontrafelen, ridder en prinses spelen in het
Gravensteen, ravotten in parken, eropuit trekken met een
boot of koets, ontdekkingen doen in de vele musea of gewoon
wat lekkers smullen in kindvriendelijke restaurants.
De mooiste plekjes van de Gentse binnenstad kunnen kinderen op een speelse manier ontdekken met een digitale
speurtocht waarbij ze de bril van draakje Fosfor moeten zoeken (www.ojoo.com). Musea zijn ook een absolute aanrader:
hier mogen kinderen tot 18 jaar gratis binnen en zijn er heel
wat boeiende activiteiten op kindermaat. Van een aantrekkelijk museumspel in het Design Museum (www.designmuseumgent.be) over poppentheater in het Huis van Alijn
(www.huisvanalijn.be) tot de Cuberdanny zoektocht in
STAM (www.stamgent.be). Het volledige kinderaanbod is
verzameld op de site visit.gent.be bij ‘zien’ en ‘doen’.
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Antwerpen

Vlaams - Brabant
VAN EVERZWIJNEN TOT EZELS

BEENTJES LOS IN HET BOS

Eindeloos lang wandelen en ﬁetsen in de vele
bossen en groene domeinen is hier een must.
Jong en oud kunnen zich ook uitleven op de vele
authentieke speeldomeinen en grasvelden. In het
speelbos Vossenhol in Bertem kunnen kinderen
urenlang met takken sleuren, hutten bouwen en
ravotten. Ook in het Everzwijnbad in het Meerdaalwoud kunnen kids naar hartenlust ravotten
in de natuurlijke speeltuin met een reuzenmikado, puzzelbomen, klimpalen en houten
slang. Dierenvrienden kunnen zich in deze regio
vooral uitleven met ezels. Zo kan je bij Ezelboerderij de Hoef en Café de Roestige Ezel terecht
voor wandeltochten, originele kinderfeestjes met
ezels als gezelschap of gewoon een knuﬀelsessie.
En voor stripliefhebbers zijn de imposante kastelen Kasteel van Beersel en het Kasteel van
Horst een aanrader.

Kinderen beleven ongetwijfeld een leuke tijd in
Kasterlee. Deze kindvriendelijke gemeente is gekend voor zijn kabouters, natuurgebieden en lekkere streekgerechten waarvan klein en groot
smullen. Een absolute must is een bezoek aan de
Kabouterberg! Klimmen en ravotten tussen de
Kastelse kabouters, luisteren naar kabouterverhalen of zelf op ontdekking met de smartphone
in de hand, het kan er allemaal. Ook speurneuzen kunnen op ontdekking met de ﬁetstocht
Spreukels Speuren of het gps-spel Klokkenmysterie. Waaghalzen kunnen zich dan weer uitleven in het Klimbos de Hoge Rielen. Wie honger
heeft gekregen van al die avonturen, kan terecht
in de kindvriendelijke restaurants waar speciale
‘kindermenu’s met streken’ geserveerd worden.
Die zijn gemaakt op basis van lokale en gezonde
producten, het is eens wat anders dan een curryworst met frietjes. Leuk om te weten: in heel wat
kindvriendelijke hotels in de Kempen ligt gratis
het Grote Kleurboek Kempen klaar.

www.toerismevlaamsbrabant.be

Dromen in een trein

Als kabouters
Wie helemaal in de kaboutersfeer wil ondergedompeld worden, kan
logeren in een uniek kabouterboshuisje midden in het bos. Of je kan kiezen voor een gezellig
boshuisje in het groen.
Rust verzekerd!
Kabouterboshuisje,
Klein Hoeven 17 B,
2460 Kasterlee
0496/58 40 09 en
www.boshuisje.be
vanaf € 550 voor een
weekend (laagseizoen)

www.visitkasterlee.be

Racourhalte 1, 3400 Landen - 019/65 57 32 en www.stationracour.be
vanaf € 305 per nacht (3 à 6 p.) in de treinvakantiewoning

West -Vlaanderen
ONTDEK DE WESTHOEK MET JAEK EN NINK
In de Westhoek zijn kinderen baas! Om ze op een speelse en leerrijke manier kennis te laten maken
met de regio zijn er twee Westhoek KD’s, Jaek en Nink, om hen activiteiten op maat te laten uitkiezen. Met de coupon in het vakantieboek Westhoek KD’s kunnen kinderen een Westhoek KD button
of bandje afhalen bij de toeristische diensten in de regio. Hiermee krijgen ze in heel wat musea en
sites gratis toegang of worden ze verwend met een lekkernij. En daar stopt het niet: van volksspelen
in De Kinderbrouwerij (www.kinderbrouwerij.com) tot ontdekkingstochten met ridder Arthur in
Kasteel Beauvoorde (www.kasteelbeauvoorde.be) en zelf brood en koekjes bakken in het Bakkerijmuseum (www.bakkerijmuseum.be), je vindt het allemaal in de Westhoek. De Westhoek KD ﬁguurtjes wijzen gezinnen met kinderen ook de weg op één van de vijf kindvriendelijke ﬁetsroutes.
www.westhoekkd.be
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Geen zin in
een hotel?
Dan kan je in de Westhoek heel wat
kindvriendelijke vakantiewoningen
voor een kort verblijf huren, zoals de
eerste passiefhuis-vakantiewoning
Het Wagenhuis in Lo-Reninge. Deze
gerenoveerde woning op een prachtlocatie in de oudste brouwerij van Lo
is een speelparadijs voor kinderen
dankzij de speelzolder, een mysterieuze boomhut en reuzentrampoline.
Hogebrugstraat 1, 8647 Lo
058/28 81 41 en www.wagenhuis.be
vanaf € 360 voor een weekend
(laagseizoen)

Foto’s: Phile Deprez (STAM) Bart Van der Moeren (Kabouterbos),
Lander Loeckx (Racour) en Westtoer (Bakkerijmuseum)

Een avontuur op zich voor je kids is een overnachting in een
unieke treinwagon. Bij Station Racour, op het meest zuidelijke
puntje van het Hageland, kan je logeren in een gerenoveerde
treinvakantiewoning in alle comfort en luxe. Het voormalig werkatelier werd ingericht als een luxueuze vijfsterrenloft.
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Vlaams -Brabant
SPA MET ADELLIJKE ALLURES

Zalige spa’s
om in te logeren

1
2

In het privékasteelpark van de adellijke familie de Limburg Stirum
in Huldenberg werd een 17de-eeuwse papiermolen omgevormd
tot B&B met spa, Park 7. De kamers kijken uit op de kasteeltuin.
In de wellnessruimte midden in het park zijn er een Finse sauna
en een hamam. Die sauna kreeg een glazen wand, met een
schitterend zicht op de rivier de IJse, een waterval en de vijvers.
Park 7, Kasteelpark 7, 3040 Huldenberg
0488/40 15 77 en www.park7.be

Antwerpen
RELAXEN IN VOORMALIGE FABRIEK
In Mechelen werden een oude visrokerij en sigarenfabriek omgebouwd tot Hotel Mercure Vé, een combinatie van een viersterrendesignhotel en een luxespa. Het industriële verleden werd
uitgespeeld in de strakke architectuur en vertaald in veel ruimte
en rust bij het zwembad met jetstreams, het Turks stoombad, de
jacuzzi, de Zweedse sauna en sauna met lichttherapie. Als je wil,
kan je nog een klassieke lichaamsmassage boeken.

Van spiegelsauna tot paradijs in het park, op deze topadresjes in eigen land
laat je meteen alle drukte achter je. Stuk voor stuk blinken ze uit door hun
uitzonderlijke kader om met je partner, familie of vrienden te genieten.
Wedden dat je er niet meer weg wil?

Hotel Mercure Vé, Vismarkt 14, 2800 Mechelen
015/20 07 55 en www.hotelve.com

Oost -Vlaanderen
VOLLEDIGE PRIVACY AAN DE LEIE
Lekker luieren in alle intimiteit aan de oevers van de Leie, tussendoor stoom aflaten in de saunabarrel om daarna af te koelen
in het dompelbad en de zwemvijver. Dit logeeradresje is superde-luxe ingericht en heeft een eigen steiger met elektrosloep.
Vakantiehuis ’t Leienest, Keuzemeers 12, 9031 Drongen
0474/89 46 12 en www.tleienest.be

3

West -Vlaanderen

4

MET VRIENDEN IN EEN BESCHERMD MONUMENT
De Westhoek en het Heuvelland zijn zalig om te fietsen of te mountainbiken. En daarna wil je
natuurlijk heerlijk ontspannen. Op het domein van Blauwpoort lukt dat fantastisch. In de sauna
van dit genietadresje – in een strakke spiegelbox in de bomen – zweet je het laatste beetje
stress uit. Door de mix van rust, authenticiteit en design kom je in de prachtige tuin rond de
herenhoeve uit 1907 – een beschermd monument – helemaal tot rust. Dit is echt een aanrader
als je een spa zoekt om samen met vrienden te relaxen en bij te babbelen. In de vijf sterrenvakantiewoning kan je boeken in groep tot maar liefst 36 personen.
Blauwpoort, Blauwepoortstraat 2, 8954 Westouter - 0475/87 13 03 en www.blauwpoort.be
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Limburg
PARADIJS VOOR JOU ALLEEN

1 Midden de kasteeltuin van
Park 7 staat de sauna
2 Hotel Mercure Vé heeft
een industrieel verleden
3 De saunabarrel en
zwemvijver van ’t Leienest
4 Ook voor massages en
verzorgingen kan je
terecht bij La Myrrhe

Een weekendje weg in een fijn hotel met lekker eten uit de streek
en een spa alleen voor jou: in Dilsen-Stokkem kan dat. Wellness
La Myrrhe van hotel De Maretak is helemaal vernieuwd, compleet
met jacuzzi, zwemspa, dompelbad, massage- en regendouches,
een relaxruimte binnen en buiten en een afgesloten tuin. Echt een
klein paradijs dat je voor jezelf kan reserveren. Als het mooi weer
is, kan je ook een duik nemen in het grote openluchtzwembad.
De Maretak en La Myrrhe, Watermolenstraat 20,
3650 Dilsen-Stokkem - 089/75 78 38 en www.hotelmaretak.be
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West -Vlaanderen

Chef
Gert De Mangeleer
Driesterrenchef Gert De Mangeleer (39)
kookt op het allerhoogste niveau van
ons land. Zijn inspiratie vindt hij in zijn
majestueuze moestuin, bij zijn
gloednieuw restaurant. Kraakverse
herfstgroenten en kruiden tovert hij
om in hoogst verrassende gerechten.
Voor een heel bijzonder avondje uit.

Logeren
bij topchefs
Geen gebrek aan culinaire adresjes om jezelf heerlijk te verwennen.
Vijf Vlaamse topchefs serveerden ons hun streekgerecht bij uitstek en ze
nodigen je graag uit om de regio te ontdekken, met de beste logeertips.

EERSTE JONGE RADIJSJES UIT DE TUIN, GEROOKTE
OOSTERSCHELDEPALING, EENDENLEVER VAN BEKEGEM
EN EEN JUS VAN GEROOKTE PALING
Voor 4 personen
• 1 kg verse eendenlever
van ‘Bekegem’
• 1 paling ‘Oosterschelde
premium quality’
• 1 koolrabi (diameter meer
dan 10 cm)
• 28 g kombu (topkwaliteit)
• 500 g rijstazijn
• 10 gr zeezout
• 500 g suiker
• enkele miniradijsjes in
verschillende kleuren
• 30 g bonitovlokken,
schaafsels van een
gedroogde,
gefermenteerde en
gerookte tonijnsoort,
namelijk de gestreepte
tonijn
• 10 g natriumnitriet
• zout
• 3 g zwarte peper
• 50 g wilde groene
anijszaadjes
• transglutaminase
• 0,5 dl olijfolie
• 0,5 dl Chardonnayazijn

Hertog Jan
42 I LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

Neem de kombu, stop ze in een vacuümzak
met 1 liter water en laat 12 uur rusten in de
koelkast. Stop ze daarna drie uur in een
röner op 70 °C of in een kookpot op dezelfde
temperatuur. Zeef en meng het sap met de
bonitovlokken. Laat afkoelen en zeef.
Fileer de gerookte paling. Leg de graten, het
vel en de kop van de paling opzij. Maak de ﬁlets proper en verdeel ze in ﬁlets van 12 cm.
Kleef de twee zijden van de ﬁlets aan elkaar
met transglutaminase en vries in.
Verwarm de dashi tot 70 °C en voeg per liter
dashi 500 gr van de restjes van de paling toe.
Laat 1 uur sudderen en zet 12 uur in de koelkast. Warm nadien de dashi weer op en zeef
ze. Ontvet en kruid ten slotte.
Maak de eendenlever schoon en probeer de
stukken zo groot mogelijk te houden. Meng
1 kg eendenlever met natriumnitriet, zout en
zwarte peper. Vul een terrinevorm, vacumeer en laat hard worden in de koelkast.
Kook ze in de röner op 70 °C tot een kerntemperatuur van 20 °C. Zet in de koelkast.
Als de eendenlever koud en hard is, snij die
in schijfjes van 2 cm. Snijd hieruit ronde vormen met een uitsteekvorm van 30 mm. Rol
de palingﬁlets rond de eendenlever.
Snij de koolrabi in schijfjes van 4 mm met
een mandoline en gebruik een uitsteekvorm
van 30 mm diameter om rondjes te maken.
Maak een vinaigrette met de olijfolie en

Logeertip
Hotel Dukes’ Palace. «Slapen in de vijfsterren luxe van een voormalige Bourgondische
residentie, op 150 m van de Grote Markt. Er
is een grote tuin en een uitgebreide spa.»
Prinsenhof 8, 8000 Brugge - 050/44 78 88 en
www.hoteldukespalace.com
vanaf € 158, tweepersoonskamer met ontbijt

Chardonnayazijn. Marineer hierin de koolrabi net voor het serveren.
Breng 500 g water aan de kook met de suiker en het zeezout. Laat dit afkoelen en voeg
daarna de rijstazijn toe. Giet deze marinade
over de gewassen radijsjes en pekel 48 uur.
Snij nog enkele radijsjes in ﬂinterdunne
schijfjes en leg ze in een kom ijswater.
Dresseer het bord: droog de gemarineerde
koolrabi en kruid met wat zeezout. Marineer
enkele radijsjes in dezelfde vinaigrette. Kruid
de paling en eendenlever met wat zeezout.
Leg drie rolletjes in een driehoek op het bord.
Voeg de koolrabi-schijfjes toe, de gepekelde
radijsjes en de schijfjes radijs. Werk af met
enkele blaadjes kapucines, afrikaantjes, radijsbloemen en wat bergamotolie. Serveer de
warme dashi van gerookte paling aan tafel.

Loppemsestraat 52, 8210 Zedelgem - 050/67 34 46 en www.hertog-jan.com
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Vlaams - Brabant

Limburg

Chef
Thomas Locus

Chef
Anne-Sophie
Breysem

In een gezellige gerenoveerde
hoeve in het landelijke dorpje
Sint-Martens-Bodegem, kookt
chef Thomas Locus (35)
Belgisch-Franse klassiekers op
bijzonder hoog niveau, goed
voor een Michelin-ster.

Vanuit haar open keuken verwent
Lady Chef of the Year 2015
Anne-Sophie Breysem, nog maar 29
jaar, haar gasten met frisse creatieve
gerechten, in een heel informele,
ontspannen huiskamersfeer. Fris,
modern, met wereldse invloeden, al
blijft de Franse keuken haar basis.

Logeertip
Terhills Hotel Maasmechelen. «Limburg is
een topper wat lekkere logeeradresjes
betreft, zoals dit viersterrenlogement in een
prachtige historische setting. Eten doe je in
het bijbehorende Michelinsterrenrestaurant
Danny, ondertussen beroemd om zijn klassiekers als pommes moscovite, kreeft Belle
Vue en Belgische ossenhaas met bearnaise.»
Zetellaan 68, 3630 Maasmechelen
089/73 09 09 en www.terhillshotel.com
vanaf € 139 in een tweepersoonskamer

GRESSINGHAM MET
ZWARTE LOOK, FRAMBOOS
EN HEIDEBITT

CANNELLONI VAN COURGETTE MET PAJOTSE AARDAPPEL,
GEROOKTE FOREL EN ZURE ROOM

Logeertip
B&B Louis 1924. «Op enkele
honderden meters van Bistro
Margaux, midden de Pajotse
velden, wacht een gezellige
B&B, met landelijke kamers. De
perfecte uitvalsbasis voor een
weekendje Pajottenland.»
Lange Veldstraat 19,
1700 Sint-Martens-Bodegem
02/880 74 31 en
www.louis1924.be
vanaf € 125 in een tweepersoonskamer met uitgebreid ontbijt

Hapje voor 10 personen
• 5-tal jonge courgettes
• 300 g Pajotse aardappelen
• 150 g gerookte forel
• ¼ ijsbergsalade
• 10 g sjalot
• 10 g bladpeterselie
• zure room
• mayonaise
• rodewijnazijn
• olijfolie
• 10 lange rechthoekige
blokjes gerookte forel
• gele friseesalade

Bistro Margaux
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Schaaf met een mandoline 30 banden uit de courgettes, elk
10 cm lang en 3 mm dik.
Kook de aardappelen in de schil. Laat ze afkoelen en snijd ze
in blokjes.
Snijd de gerookte forel in blokjes.
Snijd de salade ﬁjn. Hak de sjalot en de bladpeterselie ﬁjn.
Vermeng de blokjes aardappel met de blokjes gerookte forel,
de ijsbergsalade, de sjalot en de peterselie. Kruid de mengeling met peper en voeg wat mayonaise, zure room, rodewijnazijn en olijfolie naar smaak toe.
Leg de banden courgette halfweg over mekaar in de breedte.
Breng hierop de aardappelsalade aan en rol het geheel strak
op. Plaats een lang blokje forel bovenop het rolletje courgette
en werk af met enkele blaadjes gele friseesalade.

Dorpsplein 3, 1700 Sint-Martens-Bodegem - 02/460 05 45 en www.bistromargaux.be

Voor 4 personen
• 4 filets van ± 200 g Gressingham
eendenfilet
• 700 g loskokende aardappelen
• 2 dl melk
• 175 g boter
• 2 eidooiers
• 1 el zwarte lookpuree
• 300 ml wortelsap
• 150 ml suchiazijn
• 2 witte uien
• 1 l kalfsbouillon
• 300 ml Heidebitt (likeur)
• frambozenazijn
• peper en zout
• miniwortels
• eryngiichampignons
• frambozen

De Kwizien

Snij de velkant in van de eendenﬁlet. Leg
de ﬁlet op velkant in een antikleefpan en
bak op een matig vuur tot het vel goudbruin ziet. Bak ook de andere zijde aan.
Leg vervolgens de ﬁlets in een ovenschaal
en plaats ze gedurende 10-20 minuten
(naargelang de gewenste garing) in de
oven op 200 °C. Laat daarna de ﬁlets rusten op een warme plaats.
Schil de aardappelen en kook ze gaar.
Schenk de melk, 125 g boter en de zwarte
lookpuree in een pot en laat op een laag
vuur de boter wegsmelten. Draai de gekookte aardappelen door de passe-vite en
voeg de melk met gesmolten boter toe.
Roer met de garde tot je een smeuïge en
redelijk lopende mousseline krijgt. Kruid
de ﬁjne puree met peper en zout.
Meng het wortelsap met de sushi-azijn in
een pannetje. Snij één ui zo dun mogelijk
in ringen en voeg deze bij de marinade.

Laat alles langzaam opkoken. Is het opgekookt, laat de ui dan afkoelen in de massa.
Snij één ui ﬁjn en stoof deze glazig. Blus
vervolgens de ui met de Heidebitt en laat
dit reduceren tot de helft. Voeg daarna de
kalfsbouillon toe en laat inkoken tot sausdikte. Werk af met een scheut frambozenazijn én met 50 g boter, peper en zout.
Werk het gerecht af met wat geblancheerde en opgebakken miniwortels,
eryngiichampignons en een framboos (al
dan niet gemarineerd in de Heidebitt).

Jeneverplein, 3500 Hasselt - 011/24 23 44 en www.dekwizien.be
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Logeertip

De Burburestraat 4, 2000 Antwerpen
03/237 06 13 en www.theglorious.be
vanaf € 135 in een tweepersoonskamer

Antwerpen

Chef
Johan Van Raes
Gastheer Jurgen Lijcops en chef
Johan Van Raes (58) nemen je
mee op een ﬁjnproeverstrip in
hun bijzonder pand op het
Antwerpse Zuid. De keuken is
chic en toch laagdrempelig, met
klassiekers van topkwaliteit, ruim
een Michelin-ster waard.

Logeertip
De Zevende Hemel. «Vlak bij mijn restaurant
zijn twee charmant ingerichte, gezellige suites.
Nagenieten kan met een persoonlijk samengesteld ontbijt à la carte.»

Oost -Vlaanderen

Merendreedorp 63, 9850 Merendree
09/371 57 56 en www.de7dehemel.be
€ 95 voor een tweepersoonskamer,
à la carte ontbijt € 25

Chef
Lieven Lootens
Bij Lieven Lootens (47) proef, ruik
en zie je verﬁjnde gastronomie
met kruiden en groenten in de
hoofdrol. Al meer dan 25 jaar
staat hij voor kookkunst op hoog
niveau. In 2016 door de Groene
Gault&Millau uitgeroepen tot een
van de beste groenterestaurants
van het land. En laat de herfst nu
net rijk zijn aan ongelooﬂijk veel
moestuinlekkers!

JONGE WILDE PATRIJS MET EEKHOORNBROOD,
VERSE VIJG EN JUS NATUUR
Voor 4 personen
• 4 wilde jonge patrijzen
• 1 kg eekhoorntjesbrood
• 4 verse vijgen
• 1 toast brood
• 500 g boter
• 4 druivenblaadjes
• 250 ml kalfsfond
• 1 sjalot
• 1 teentje look
• 10 ml witte wijn
• suiker

The Glorious

De Burburestraat 4, 2000 Antwerpen - 03/237 06 13 en www.theglorious.be
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Maak de patrijzen schoon en bind ze
op.
Braad ze in een gietijzeren of koperen
pan met veel boter. Laat ze vervolgens
zachtjes op een laag vuur garen met
het deksel erop.
Na 15 minuten de pan deglaceren met
de kalfsfond en dit vervolgens laten
indikken.
Bak het eekhoorntjesbrood in boter
en kruid het met gesnipperde ajuin en
het teentje look.
Pel de verse vijgen en snij ze in stukjes. Warm ze vervolgens op met de
witte wijn en een beetje suiker.
Dresseer alles op een rond wit bord en
serveer de jus natuur apart.

TUINBONEN MET SCHUIMIGE SAUS VAN
SCHAPENKAAS, KARWEI EN KOMIJN
Voorgerecht voor 4 personen
• vers gedopte tuinbonen
• 0,5 l melk
• 250 g jonge Belgische schapenkaas (blokje)
• paar eetlepels natuuryoghurt
• koffielepel venkel- of anijszaadjes
• olie van zwarte komijn
• gemalen korianderzaad
• dikke snee brood
• Romeinse kervel
• bloemetjes van karwei

’t Aards Paradijs

Blancheer de gedopte tuinbonen enkele
seconden en laat ze schrikken in koud
water. Ontdoe ze van het vliesje.
Breng een halve liter melk aan de kook
met 200 gram in kleine stukjes gesneden
jonge schapenkaas.
Laat de kaas smelten en mix schuimig
met een staafmixer, kruid met peper en
zout en voeg enkele lepels yoghurt toe.
Bak een koﬃelepel zaadjes van venkel of
anijs in de pan in een beetje arachideolie
en laat terug even afkoelen.

Doe een klontje boter in de pan en voeg
de tuinbonen toe.
Voeg op het einde enkele druppels olie
van zwarte komijn toe en een snuifje
gemalen korianderzaad.
Werk af met de resterende blokjes schapenkaas en krokante in olie gebakken
broodkorstjes.
Snipper er wat Romeinse kervel over, en
vers geplukte bloemetjes van karwei.

Merendreedorp 65, 9850 Merendree - 09/371 57 56 en www.aardsparadijs.be

Foto’s Johan Martens, Michel Vaerewijck en
Greetje Van Buggenhout

The Glorious Inn. «Logeren kan gewoon bij
ons, in een van de drie gastenkamers of in
onze suite, met een knipoog naar modeboetieks, antiekzaken en designwinkels.»
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Herfst op het kasteel

Limburg
UniEK KLAnK- En LichtspEL
800 jaar geschiedenis heeft Alden Biesen in Bilzen achter de kiezen en vanaf dit najaar kan je
dat op een onvergetelijke manier herbeleven.
Tijdens Bilzen Mysteries ontdek je langs een
nachtelijk, multimediaal parcours hoe het
kasteeldomein dat ooit gebouwd werd door de
Duitse Ridderorde uitgegroeid is tot luxeresidentie. Licht-, klank- en beeldeffecten maken de beleving totaal. In september is er Fleuramour
waar de beste bloemenbinders ter wereld hun
creaties etaleren, begin oktober is er BarokFest,
een festival rond barokmuziek, in november
palmt Sinterklaas de burcht in en op 11 december is er de loopwedstrijd ‘Bestorming van Alden
Biesen’. Verveling staat hier niet in het woordenboek. Of misschien maak je wel liever een
fiets- of wandeltocht in de natuurrijke omgeving.
Bij B&B De Aventurijn kan je zelf fietsen huren
om door het glooiende Haspengouwse landschap

West -Vlaanderen
ROYAAL VEEL KEUZE

Geef je najaar royale allures, want nergens komen de herfstkleuren zo intens en
mooi tot uiting als op een kasteeldomein. Van Alden-Biesen in Limburg tot de
Groene Gordel in Vlaams-Brabant, de grandeur is nooit ver weg.
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te trappen. Er is plaats voor 20 personen en het
kernwoord is genieten. Van de infraroodsauna
en voetzoolreflexologie tot de smaakvolle kamers die alle vier genoemd zijn naar edelstenen.
Een juweel van een slaapadresje!
B&B De Aventurijn, Lindestraat 8, 3770 Riemst
012/23 89 59 en www.aventurijn.be
€ 90 per nacht voor tweepersoonskamer met ontbijt,
€ 80 per nacht bij minimum verblijf 2 nachten
vakantiewoning max. 6 personen € 290 per weekend
www.bilzenmysteries.be

Het Brugse Ommeland is kastelenland!
Overal staan imposante slotten die
getuigen van de roemrijke geschiedenis. Niet ver van de Torhoutse
binnenstad ligt het jachtslot Kasteel
Wijnendale (foto). Kinderen zullen zich
niet vervelen, want met Robbies
Spookjesspeurtocht verkennen ze elk
hoekje van het kasteel. Ga na afloop
zeker langs in de hoog aangeschreven
brasserie Gravenhof. Meer culinair
genot in Kasteel Tudor in Sint-Andries.
Elke zondag wordt er een lekkere
brunch geserveerd. Die extra energie
zal je kunnen gebruiken tijdens je wandeling door de siertuin, want het domein is 40 hectare groot. Aan groen
hebben alle kastelen van het Brugse
Ommeland sowieso geen gebrek. Zo
pronkt het kasteel van Loppem met

een 19de-eeuws, groen doolhof, aangelegd voor de adellijke kroost. Bovendien ligt het pal in de uitgestrekte
Kasteelbossen. In het prachtige, neogotische kasteel zetelde in 1918 de
Belgische regering. Koning Albert I en
koningin Elisabeth verbleven er ooit.
Als uitrusten in het Brugse Ommeland
niet lukt, lukt het nergens. Wandelen
en fietsen is hier een feest, met verschillende kasteelroutes.
Zelfs logeren doe je in aristocratische
sferen. In B&B Domein Leegendael
ervaar je de kasteelbeleving temidden
van een prachtig domein.
B&B Domein Leegendael, Kortrijksestraat 498, 8020 Ruddervoorde
050/67 96 12 en
www.domeinleegendael.com
€ 110 voor een tweepersoonskamer
met ontbijt
www.brugseommeland.be
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Antwerpen
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ARistOcRAtisch WintERBAL

Vlaams - Brabant
WORKshOps AU chAtEAU

pRAchtiG ARBOREtUM

De Plantentuin Meise heeft geen introductie meer nodig. 92
hectare groot, 18.000 soorten planten, een serrecomplex dat
tot de mooiste van Europa wordt gerekend ... Minder bekend
maar daarom niet minder de moeite is het kasteel van Bouchout
dat op het plantendomein staat en gebouwd werd in de twaalfde
eeuw. Keizerin Charlotte, de zus van Leopold II en weduwe van
aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, bracht hier nagenoeg
haar hele leven door. Intussen is het kasteel helemaal mee met
zijn tijd: er is overal gratis wifi en er worden veel lezingen en
workshops gegeven. Achteraf kan je in de oranjerie genieten
van een lunch of een snack met zicht op de vijver.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika wordt volop gerenoveerd maar je hoeft niet te wachten op de heropening in 2017
om te genieten van het Park van Tervuren. Het Koloniënpaleis –
gebouwd door koning Leopold II – is ook zonder binnen te gaan
een streling voor het oog. Net zoals de uitgestrekte Franse
tuinen die zich perfect lenen voor een herfstwandeling. Je passeert er langs talrijke vijvers en prachtige, groene dreven. Het
Zoniënwoud is trouwens niet veraf. Verken zeker ook het arboretum met 100 hectare aan exotische bomen uit het noordelijke
halfrond. De kleurenpracht is fenomenaal, de rust verzekerd.

Dansen als de adel in een barokke spiegelzaal van een van Belgiës
mooiste kastelen, dat is het Winterbal op kasteel d’Ursel in Hingene.
Op zaterdag 26 november kan je hier tot 1 uur ’s nachts walsen, polka’s
en quadrilles dansen. De dresscode: aristocratic chic anno 1830. Het
hele najaar zijn er concerten, met in november zelfs een Halloweengeïnspireerd griezelrecital met operaklassiekers van Verdi, Mozart,
Händel en ... The Phantom of the Opera. Overal in het kasteel d’Ursel
hangt de spirit van de Italiaanse architect Servandoni. Ook de statige,
symmetrische okergele gevel van het gebouw is van zijn hand. Neem
zeker ook eens een kijkje in het paviljoen De Notelaer, dat vroeger
dienst deed als hertogelijke ontvangstruimte, veermanswoning en
herberg. Anno 2016 slaap je in alle luxe in het gelijknamige hotel.
De notelaer, stationsplein 2, 2880 Bornem - 03/889 13 67 en www.denotelaer.be
vanaf € 116 per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt
www.kasteeldursel.be

www.natuurenbos.be/parktervuren

4

www.plantentuinmeise.be

Op-En-tOp KUnst
Cultuurschatten à volonté in het kasteel van Gaasbeek (1). Nog
tot eind volgend jaar kan je daar de Gevallen Kariatide zien, een
absoluut beeldhouwmeesterwerk van de onsterfelijke Auguste
Rodin. Kunst is altijd al erg belangrijk geweest in dit kasteel dat
al herhaaldelijk verwoest en heropgebouwd werd. Je kan er
rondneuzen in de badkamer, slaapkamer en ‘chambre rouge’
van de markiezin Arconati Visconti en er hangen, liggen en staan
duizenden waardevolle kunstobjecten. Zelfs het park met zijn
lustpaviljoen en fruittuin is een kunstwerk van de natuur.
www.kasteelvangaasbeek.be

In het groene en rustige Grimbergen, in de noordrand van
Brussel, vind je B&B Michel met drie gezellige kamers. Naast
slaapplaats herbergt de villa een mooie tuin, een zwembad en
een infraroodsauna. Parkeren kan gratis en veilig voor de deur.
Het welbekende Thermae Grimbergen ligt ook vlakbij. Met toeristische troeven als de Sint-Servaasbasiliek, het Museum voor
Oudere Technieken (MOT), de volkssterrenwacht Mira, het
Abdijbierenmuseum en de Norbertijnenabdij weet je wat te doen!
B&B Michel, ten Doorn 7, 1852 Beigem-Grimbergen
02/270 04 56 en www.bnbmichel.be
€ 120 per nacht voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen

1 het kasteel van
Bouchout
2 het kasteel
van Gaasbeek
3 B&B Michel
beschikt over
drie gezellige
kamers
4 het arboretum
nabij het park
van tervuren

Nog meer leuke logeeradresjes ontdekken?
Je vindt er meer dan 700 op logereninvlaanderenvakantieland.be
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Foto’s: Westtoer (Wijnendale), P. van Gelooven (Aldenbiesen), Lander
Loeckx (Arboretum) en Herman Van Damme (Kasteel d’Ursel)

sLApEn

Oost -Vlaanderen
pARADijsELijKE KAstEELtUin
Groene vingers? Dan word je op je wenken
bediend rond het kasteel van Beervelde. Op
zich al een pareltje, maar het is vooral het 24
hectare grote kasteelpark in Engelse landsschapstijl dat met alle aandacht gaat lopen.
De hoogtepunten van het jaar zijn de Tuindagen. Deze herfst gaan die door van 7 tot 9 oktober met Canada als gastland. In de kelders
van het domein bevinden zich muurschilderingen van Roger Raveel en Raoul De Keyser.
Blijf in dezelfde sfeer en overnacht in Lokeren

op amper 5 kilometer fiets- en wandelafstand
van het Kasteel van Beervelde in B&B
Het Huis van de Kapitein met liefst 4.000 vierkante meter groen. Nog een grote troef: het
verwarmde binnenzwembad. En in de kamer
in Louis Philippe of Engelse Romantische stijl
waan je je een echte kasteelheer- of vrouw.
B&B het huis van de Kapitein, hillarestraat 33,
9160 Lokeren - 09/339 04 93 en
www.hethuisvandekapitein.be
€ 125 per nacht voor een tweepersoonskamer
met ontbijt
www.parkvanbeervelde.be
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Shoppen
à volonté
st
Die

Centrumsteden zijn aan een opmars bezig
met leuke boetieks en logeeradresjes. Laat je
verrassen, onbekend is niet langer onbemind!

In het hooi
Diest is een bezoekje meer
dan waard omdat je er weer
de Demer kan zien vloeien,
nadat die jaren verstopt zat.
In Bed & Bokes, een kleinschalige b&b op 12 minuten
van het stadscentrum, kan je
romantisch logeren op een
hooizolder of een nachtje slapen in een woonwagen tussen de velden.
Bed & Bokes, Kriekelswarande 1,
3290 Schaffen-Diest, 0477/91 09 13
en www.bedenbokes.be - € 100 per
nacht voor twee inclusief ontbijt

HigH tea
Verzot op thee? Dan moet je zeker binnenstappen bij
Teastation, een charmant theewinkeltje waar je meer
dan 170 soorten thee, accessoires en lekkernijen vindt.
De theesommeliers helpen je graag verder.
Teastation, Ketelstraat 13, 3290 Diest
013/33 33 03 en www.teastation.eu
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droomjuwelen
Bij Simple comme Bonjour kom je voor eenvoudige juweeltjes die met veel liefde gemaakt zijn.
Geen extravagante eyecatchers hier, ambachtelijk
gemaakte passe-partoutjuwelen des te meer.
Zelfs jouw eigen droomjuweel kan je hier laten
ontwerpen.
Simple comme Bonjour, Fr. de Merodestraat 15,
2800 Mechelen - www.simplecommebonjour.net

tijdloos mooi
Bij SISU de hipste labels uit
Finland, Zweden, Noorwegen en
Denemarken. Vrouwen die op zoek
zijn naar tijdloze outfits zonder al
te veel tralala vinden hier perfect
draagbare kledij voor verschillende
gelegenheden. Er staan ook leuke
accessoires en Scandinavische
verzorgingsproducten in de rekken.
Als je houdt van pure designs en
natuurlijke lijnen, is dit absoluut
de place to be.
SISU, Felix Moonsstraat 15,
3290 Diest
013/66 14 30 en
www.boetieksisu.be

Puur woonPlezier
Huis 5 mag dan wel gevestigd
zijn in een historisch pand op de
Grote Markt in Diest, als je hier
binnenstapt, kom je in een wereld
terecht van puurheid en moderne
eenvoud. Hier vind je interieur- en
decospullen van Scandinavische
labels zoals Hay en House Doctor,
maar ook meubels uit steigerhout
en metaal van het Belgische merk
Pure Wood Design. Daarnaast
houden de eigenaars hun oren en
ogen open om als eerste nieuwe
labels en jonge ontwerpers een
kans te geven in hun inspirerende
woonwereld.
Huis 5, Grote Markt 5, 3290 Diest,
013/30 48 63

M
ec
he
le n
girly sHoPParadijs
Niet alleen voor trendy kledij, ook
voor toffe accessoires, interieurgoodies, fijne juweeltjes en leuke
cadeaus ben je bij Lily aan het
juiste adres. Hier spot je heel wat
items die nergens anders
te bespeuren vallen. En dat
allemaal budgetvriendelijk.
Lily, Onze-Lieve-Vrouwestraat 120, 2800 Mechelen
0484/98 98 53 en
www.shoplily.be

Voor snoePers
In het allerkleinste winkeltje
van Mechelen vind je Zoet.
Een charmant snoepwinkeltje van 8 m2 waar je écht een
overvloed aan lekkernijen
vindt: van artisanale snoepjes over marshmallows in
verschillende smaken tot
heerlijke repen chocolade.
Ook voor suikervrij, lactosevrij en/of glutenvrij snoep
kan je hier terecht.
Zoet, Onze-Lieve-Vrouwestraat 143, 2800 Mechelen
www.snoepzoet.be

Hip logeren
B&B The Red Spot is een hip logeeradres in
het hart van Mechelen. In een statig hoekpand uit 1920 bevinden zich drie luxueuze
designsuites met leefruimte, keuken en
privéterras. De perfecte uitvalsbasis voor
Mechelen (je zou er stiekem willen blijven).
B&B The Red Spot, Vijfhoek 14, 2800 Mechelen
www.theredspot.be - vanaf € 139 per nacht met ontbijt

Hedendaags design
Op zoek naar een bijzonder designitem voor je woonst? Dan is InterieurKabinet
het ideale adres om een trendy designstuk op de kop te tikken. Hier vind je een
bijzondere mix van Scandinavische labels (zoals Hay en Muuto) en Belgische
topmerken (zoals Moome en Trizo21). Geen idee wat te kiezen of wat mooi in
jouw interieur zou passen? Designspecialisten geven jou advies.
InterieurKabinet, Drabstraat 8c, 2800 Mechelen
015/42 12 00 en www.interieurkabinet.be
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Slapen in stijl
R&breakfast ligt in een
herenhuis pal in het centrum
met winkels, horeca en het
station vlakbij. Verpozen kan
in de tuin of bij de open haard
met twee piano’s. Of boek er
een culinair, wellness- of
ﬁetsarrangement bij.

noncHalante luxe

2-in-1 adres

Kledingboetiek Jade is uitgegroeid tot een begrip
ver buiten Hasselt met een perfecte mix van betaalbare luxemerken en opkomende designers.
Naast kleding treffen fashionista’s er ook musthave sneakers, handgemaakte juwelen en nicheparfums van Byredo.

In een vroegere opslagplaats voor vogelzaad vestigden
ontwerpster Cynthia Jacobs en haar man Michael van de
Moortel een 2-in-1 concept van koffiehuis en juwelierszaak. Bij Creme de la Crema kan je zowel terecht voor
unieke juwelen als een heerlijke kop koffie met een stukje
zelfgebakken taart of een lichte lunch. Een ideaal adresje
om even te bekomen van een dagje Roeselare.
Creme de la Crema, H. Consciencestraat 70,
8800 Roeselare - 051/20 49 41 en
www.cremedelacrema.be

Roese
lare

Van coole gadgets tot designitems
Domus Plus is dé interieurwinkel bij uitstek. Achter een
smalle gevel hebben ze een designwalhalla van maar liefst
1.000 m2 verstopt waar je de mooiste spullen voor je
interieur kan terugvinden: van originele voorwerpen tot
trendy designmeubelen. Hier tref je meer dan 100 labels
terug: van Italiaanse klassiekers over Scandinavische eenvoud tot Britse extravaganza.

Jade, Diesterstraat 15, 3500 Hasselt
www.jade-shop.be

selt
Has

R&breakfast, Stationsdreef 151,
8800 Roeselare - 0475/41 07 85 en
www.rnbreakfast.be
Vanaf € 64 per nacht, € 10 ontbijt per
persoon, garage € 7,5 per dag

Domus Plus, Sint-Amandsstraat 87, 8800 Roeselare
051/24 25 25 en www.domusplus.be

la dolce Vita

Penthouses
with a view
Sint - Niklaas
BloemenKunst
Wereldwijd wordt Daniël Ost beschouwd als één
van de grootste bloemenkunstenaars. En ook al
vertoeft hij meer in het buitenland dan in zijn
geboortestad Sint-Niklaas, zijn bloemsierkunst
is er zeker aanwezig. Als je binnenstapt in zijn
winkel, kom je in een magische wereld terecht vol met prachtige boeketten. Kiezen is haast onmogelijk,
maar ze helpen je hier graag om het juiste boeket voor elk budget en elke gelegenheid uit te zoeken.
Daniël Ost, Onze-Lieve-Vrouwplein 26, 9100 Sint-Niklaas
03/776 17 15 en www.danielost.be

Van gadgets tot Kledij
Met lege handen buitenkomen bij Perron 87 is
haast onmogelijk in deze conceptstore met
een indrukwekkende verzameling van kleding,
accessoires, gadgets én kunst voor elk budget.
Van de collecties over het interieur tot expo's,
de winkel steekt regelmatig in het nieuw.
Perron 87, Stationsstraat 87, 9100 Sint-Niklaas
03/777 33 87 en www.perron87.com
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Vier sterren
Op wandelafstand van de
Grote Markt, waar elke donderdag van 6 tot 13 uur de wekelijkse markt plaatsvindt,
ligt het vernieuwde viersterrenhotel Serwir. Hier logeer
je in een luxekamer met regendouche, ontspan je in het
theesalon of geniet je van een
diner in Brasserie Renardeau.
Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57,
9100 Sint-Niklaas
03/778 05 11 en www.serwir.be
vanaf € 117,50 per nacht voor twee

Hassotel is de perfecte uitvalbasis voor
mode-, gastronomie- en cultuurliefhebbers in het centrum van Hasselt. Bovendien is het überhip met zijn trendy
kamers én luxueuze penthouses met
privébuitenterrassen. En zoals het past in de Hoofdstad van de Smaak
kan je er terecht voor gezonde, vernieuwende en lichte gerechten.
Hassotel, Sint-Jozefsstraat 2 - 10, 3500 Hasselt - 011/23 06 55 en www.hassotel.be
vanaf € 99 (luxekamer), € 129 (suite) en € 179 (penthouse)

Ooit stond er een kerk waar de winkel
nu is, en die grandeur bleef behouden,
met Italiaanse topmerken zoals Gucci,
Dolce & Gabbana, Philipp Plein en
Roberto Cavalli. Als je je even in een
andere wereld wil wanen.
La Cosa, Kapelstraat 40, 3500 Hasselt,
011/23 34 44 en www.lacosa.be

Voor de modeliefHeBBer
Een dagje shoppen combineer je met
een bezoek aan het Modemuseum.
Van de expo ‘Label It: Trademarks in
Fashion’ die op 1 oktober start tot
filmavonden: er valt veel te beleven.
Modemuseum, Gasthuisstraat 11,
3500 Hasselt - 011/23 96 21 en
www.modemuseumhasselt.be

Beauty HotsPot
Na een dagje shoppen is het heerlijk
om je te laten verwennen met een
brushing, make-up of manicure om
te stralen voor de avond. En laat het
nu net die dingen zijn die Brushbar
aanbiedt. Hier stap je gegarandeerd
fabulous naar buiten!
Brushbar, Maastrichterstraat 103A,
3500 Hasselt, 0494/94 29 19 en
www.brushbar.be
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Een zee van tijd
Eén namiddagje heerlijk

uitwaaien, natuurlijk kan dat. Nog beter is

in heel
Vlaanderen

het als je er enkele dagen voor uittrekt. Daar is de kust de uitgelezen bestemming
voor, al zijn er plekken genoeg inVlaanderen om uit te blazen.
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UITWAAIEN AAN DE KUST

Limburg

De Vlaamse kust staat met stip op
nummer één als uitwaaibestemming. In
het Zwin, aan de IJzermonding en het
Westhoekreservaat beleef je er de pure
natuur en niets gaat boven een lange
wandeling. Met de Kustwandelroute die
loopt van De Panne tot Knokke-Heist is
dat een makkie en ook met de gratis app
West-Vlinderen word je gegidst langs het
allerbeste van de kust. Onze logeertip:
B&B Het Zonnehuis in De Haan. In de
herfst is het er zalig voor de openhaard.
Ook de Westhoek trekt dit najaar alle
registers open. Vooral Halloween vieren
is een aparte ervaring. In Veurne worden
de Grote Markt en alle straatjes errond
één groot griezeldorp en in Diksmuide
zijn de heksen aan de macht. De hele
stad wordt verduisterd en verlicht met
fakkels en lampions.

NAAR DE SAHARA

1 2
3 4

B&B Het Zonnehuis, Normandiëlaan 18/20,
8420 De Haan - 0475/71 98 65 en www.zonnehuis.eu
vanaf € 135 per nacht voor een tweepersoonskamer

5

058/33 55 31 en www.toerisme-veurne.be
051/79 30 50 en toerisme.diksmuide.be

West
Vlaanderen

Vlaams
Brabant

Oost
Vlaanderen

1 Relaxen in het Tuinhotel
2 Uitkijktoren over de
Lommelse Sahara
3 B&B Baron’s House
in Neerijse
4 North West Walls op de
wei van Werchter
5 Muurschildering in Diest
voor de openluchtexpo
Wild Brabant

Je zou het er in de verste verte niet
verwachten, maar in de Limburgse
Kempen is er een plek waar je je in de
Afrikaanse woestijn waant. Met zijn
dorre landschap en wit zand is de
Lommelse Sahara een uniek natuurfenomeen in België, goed voor een
beklijvende wandelervaring. Niet voor
niets werd het uitgeroepen tot een van
de ‘Allermooiste plekjes van Vlaanderen’. Pal tussen een weelderig en geurend naaldbos kom je in een andere
wereld terecht. Het helderblauwe
meer – je mag er helaas niet in zwemmen – fungeert als oase en vorig jaar
werd er uit 3,5 kilometer touw een
strak vormgegeven uitkijktoren van
30 meter gebouwd die een weids uitzicht biedt over het natuurgebied. Na
het wandelen en verkennen kan je open-top relaxen in de wellness van het
Tuinhotel en genieten van het zwembad, de Finse sauna en jacuzzi. In deze
oase mag je dus wél zwemmen. Ze
bieden unieke logeerarrangementen
aan – zeker het bezoeken waard.
Tuinhotel, Dorp 7, 3920 Lommel
011/55 28 10 en www.tuinhotel.be
vanaf € 120 voor een tweepersoonskamer,
ontbijt inbegrepen

WILD VAN STREETART
TOT RUST LANGS DE KREKEN

Steeds meer internationale steden trekken de kaart van streetart. Die trend zet zich ook door in ons
land. In Vlaams-Brabant kan je zo terecht voor Wild Brabant, een openluchttentoonstelling van kwaliteitsvolle muurschilderingen op acht locaties in evenveel steden en gemeenten: Asse, Diest, Tienen,
Huldenberg, Sint-Genesius-Rode, Halle, Liedekerke en Bierbeek. Bekende en onbekende kunstenaars
laten zich inspireren door het thema natuur en wildernis en vieren hun creativiteit bot. Als je er meer
dan één dag voor uittrekt, heb je zo een zee van tijd om een paar locaties aan te doen. Nog niet voldaan?
Bezoek zeker ook de North West Walls, de zeecontainersculpturen op de wei van Werchter die nog het
hele jaar blijven staan. Even mooi als die artistieke uitlatingen, is het logeeradresje B&B Baron’s House,
een gerestaureerd monumentaal Oostenrijks koetshuis uit 1705 op 8 kilometer van Leuven.

Wil je er eens helemaal uit zijn, weg van alle drukte? Het wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken staat garant voor úren wandelplezier –
maar liefst 260 kilometer paden – en absolute rust. Trek je laarzen aan
en ontdek dit prachtig stukje polderland aan de Belgisch-Nederlandse
grens. In het 8.000 hectare grote gebied is de natuur heer en meester.
Langs de kreken, de vele grachtjes en het indrukwekkende Leopoldkanaal loop je voorbij uitgestrekte landbouwgronden, charmante dorpjes en hoevetjes waar de tijd lijkt stil
te staan. Achteraf kan je nergens beter zijn dan in het stijlvolle B&B Landseinde, op 15 kilometer van de
Zeeuwse kust. De vier luxekamers zijn landelijk chic ingericht met instapdouche, kitchenette en terras.
B&B Landseinde, Kruispolderstraat 9, 9981 Sint-Margriete - 0473/72 02 66 en www.landseinde.be
vanaf € 100 per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt
58 I LOGERENINVLAANDERENVAKANTIELAND.BE

2

B&B Baron’s House, Kapelweg 6, 3040 Neerijse - 016/28 49 38 en www.baronshouse.be
vanaf € 129 voor een standaardtweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen
www.northwestwalls.be - www.vlaamsbrabant.be/wildinbrabant
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2

1 Het Emile Verhaeren Museum
2 Verhaerens graf kijkt uit op een
prachtige Scheldebocht

Antwerpen

POËTISCHE WANDELINGEN AAN DE SCHELDE
Zegt de naam Emile Verhaeren je niets? In SintAmands vereren ze deze Franstalige dichter die
er geboren is. Honderd jaar na zijn dood herdenkt
het pittoreske Scheldedorpje zijn beroemdste
inwoner die ooit genomineerd werd voor de
Nobelprijs en bevriend was met het Belgische
vorstenpaar en beroemde kunstenaars zoals de
beeldhouwer Auguste Rodin. Zo loopt er in het
Emile Verhaeren Museum een expo over zijn
leven en werk. Je kan er een wandeling maken
naar Verhaerens graf dat eruitziet als een aangemeerde boot en uitkijkt op een van de mooiste
Scheldebochten. In oktober laten hedendaagse

kunstenaars zich door de dichter inspireren in
kasteel d’Ursel in Hingene en op 27 november
(exact 100 jaar na de sterfdag van Verhaeren)
brengen bekende dichters een hommage. Naklinken doe je met de Cuvée Verhaeren, een speciaal
gebrouwen bier. Voorzie een paar dagen om alles
te ontdekken en verblijf in vakantiewoning ’t Nest.
Er is plaats voor acht personen. De sauna en de
jacuzzi zijn ideaal voor poëtische avonden.
www.emileverhaeren.be
’t Nest, Nijven 3, 2890 Oppuurs (Sint-Amands)
0475/67 06 26 en www.hetnest.be
vanaf € 550 voor een weekend

Nog meer leuke logeeradresjes ontdekken?
Je vindt er meer dan 700 op logereninvlaanderenvakantieland.be
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Hotspots
DE FAVORIETEN VAN BEKENDE VLAMINGEN IN VLAAMS-BRABANT
1

2

3

De roots van presentatrice Eva Daeleman (26) liggen in Haacht.
Ze kent de leukste plekjes in Vlaams-Brabant.
«Ik ben een natuurmens en ik hou van B&B’s als The Green Cottage
in Brussegem. In het interieur werd veel met hout gewerkt en de kamers hebben boxspringbedden. Buiten is er plaats genoeg om te genieten van het groen. Bij Soup Away in Leuven serveren ze echt de
allerbeste en origineelste soepen. De eigenaar is supersympathiek, ik
noem hem Tobias de krullenbol. Ook niet te versmaden: World Kitchen, dat je in een soort reis rond
de wereld brengt. De eigenaar is een Maleisiër die heerlijke oosterse keuken met nieuwe
invloeden serveert. De chicken korma curry is om duimen en vingers van af te likken.»

1 THE GREEN COTTAGE, Smidsestraat 14,
1785 Brussegem - 02/453 11 21 en
www.greencottage.be
vanaf € 135 per nacht in een tweepersoons
kamer, ontbijt inbegrepen
2 SOUP AWAY Tiensestraat 29, 3000 Leuven
0495/50 40 31 en www.soupaway.be
3 WORLD KITCHEN Wilselsesteenweg 321,
3010 Kessel-Lo - 016/44 41 01 en
www.worldkitchen.be

1 TZIKIS OUZERI Mechelsebaan 68
3140 Keerbergen
015/52 72 20 en www.tzikis.be
2 PONY’S en PISTOLETS,
Barbarastraat 85C, 3120 Tremelo
0478/67 30 70 en
www.ponys-en-pistolets.be
€ 90 per nacht voor twee personen,
ontbijt inbegrepen
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Tv-ﬁguur Staf Coppens (35) is
afkomstig van Holsbeek maar woont
momenteel met zijn gezin in Tremelo.
Ook hij kent de beste trekpleisters.
«Een van mijn absolute topadresjes om te
tafelen is het restaurant Tzikis Ouzeri in
Keerbergen. Je eet er heerlijk Grieks in
een gezellig en familiaal kader. Vaak
heerst er ook wel zo een vakantiesfeertje
door het zuiderse enthousiasme van de familie die het uitbaat. Op
de kaart vind je de typische Griekse mezzedes, gerechten op basis
van vlees, vis, groenten en melkproducten.»
«Zeker met kinderen kan ik zonder twijfel Pony’s en Pistolets bij
ons in de buurt aanraden. Zoals de naam doet vermoeden,
kunnen de kinderen er op een pony rijden en is het ’s morgens
genieten van een zalig ontbijtbuffet. Liefhebbers kunnen ook
gebruikmaken van de sauna of de jacuzzi.»

Foto: Diego Franssens (Staf Coppens)

1 2

1

Laat je in
vervoering
brengen

Oost
Vlaanderen

Een quattrocycle, een boot, huifkar, retrobusje of e-bike: er zijn
genoeg transportmiddelen om Vlaanderen te ontdekken! Wij laten
ons in elke provincie op een andere manier in vervoering brengen.
Met een Quattrocycle door de polders van KruibeKe
Rivieren als de Schelde en de Durme krijgen vandaag opnieuw meer speelruimte, zodat
ze buiten hun oevers kunnen treden zonder dat dit gevaar oplevert voor omliggende
dorpen. In de vrijgekomen stroken natuur is een rijke fauna en ﬂora aan het ontstaan die
je kunt bewonderen aan de hand van drie nieuwe en vijf herwerkte wandelroutes, van
Waasmunster over Temse tot Kruibeke. Omdat je met kinderen maar een beperkte afstand te voet kunt aﬂeggen en om hen toch zoveel mogelijk van het ‘onontgonnen terrein’
te laten verkennen, verhuurt Toon Pauwels Quattrocycles. Het is een soort van go-cart,
maar dan een die gemaakt is voor onverharde terreinen. Door zijn uitstekende vering en
brede banden rij je comfortabel en makkelijk. Pret verzekerd!
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Antwerpen

logeren bij ceder10
Frederick en Katrijn verwennen
al twaalf jaar met hart en ziel de
gasten van hun restaurant De
Ceder en sinds kort hebben ze
met Ceder10 een moderne B&B
met gezellige living en een patio
met een stadsvijver. Hier krijg je
dezelfde uitstekende
bediening als in het restaurant.

Limburg

op een platbodeM
lier verKennen

Met de HuifKar in en
rond HaMont-acHel

De Lierse platbodems werden vroeger
gebruikt om ’s nachts op paling te vissen. Op de Binnennete krijg je de pittoreske plekjes en de verrassende
gezichten van ‘de poort van de Kempen’ te zien.

In het grensgebied tussen Nederland
en België valt de stress zo van je af
aan boord van een huifkar. Onderweg
geeft de voerman een woordje uitleg.
Wie er zelf op uit wil trekken, kan een
kleinere huifkar huren.

nog tot en met 31 oktober, elke zaterdag,
zondag en feestdagen van 14 tot 18 uur
€ 2 (kinderen tot 12 jaar) en € 3 voor
een tocht van 45 minuten.
03/800 05 55 en www.visitlier.be/doen

Het hele jaar door, € 55 (vierpersoonshuifkar voor 4 uur) - 011/64 60 70,
toerisme-hamont-achel.be en
www.huifkartochten-hendriks.nl

In viersterrenhotel Best Western
Zimmerhof logeer je in een geklasseerd gebouw in eclectische stijl uit
1902 en geniet je van alle luxe en
comfort. Een troef is de knappe
binnentuin: een oase van rust.

De luxe van een hotel gecombineerd
met de gezelligheid van een bed &
breakfast. Daarop mag je rekenen in
de De Keyartmolen. Het is een prima
uitvalsbasis voor wandel-, fiets- en
ruitertochten. Bij het complex hoort
ook een paardenhotel.

begijnhofstraat 2, 2500 lier
03/490 03 90 en www.zimmerhof.be
vanaf € 74,50 per persoon in een
tweepersoonskamer met ontbijt

Keyartstraat 4, 3960 bree
089/46 00 47 en www.keyartmolen.be
vanaf € 130 voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen

1 de platbodems
hebben een heel
rijke geschiedenis
2 je kan ook
kiezen voor
meerdaagse
tochten met de
huifkar

burchtstraat 4, 9150 Kruibeke
03/774 30 52 en
www.restaurantdeceder.be
vanaf € 120 voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen

Het hele jaar door, vanaf € 40 (voormiddag, voertuig voor 4 personen)
0496/16 74 82 en www.ontdekkruibeke.be - www.oeverlopen.be
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logeren in
Main street Hotel
In boetiekhotel Main Street
Hotel in het historische centrum van Ieper zit je goed als
je een vervolg wilt breien aan
de thematour bij Rondje Westhoek. Leerde je alles over
bierbrouwen, maar heb je zin
in variatie? Proef gerust een
en ander, want de inhoud van de minibar zit verrekend in de prijs van de kamer. De zes
kamers zorgen elk op hun eigen manier voor een vleugje romantiek.
rijselstraat 136, 8900 ieper - 057/46 96 33 en www.mainstreet-hotel.be
€ 180 in een tweepersoonskamer

Met de e-biKe langs
de glooiende wijngaarden

Vlaams
Brabant

Spring op de elektrische fiets om de streek van de
Hagelandse wijnen te leren kennen. Je vertrekt aan de
prachtige waterburcht van Horst en fietst door velden,
akkers en wijngaarden. Onderweg passeer je het
streekbezoekerscentrum van de Hagelandse wijn. Dat
doet je ongetwijfeld zin krijgen in meer en daarvoor kan
je uit tal van arrangementen kiezen. Een combi van een
zondagse brunch in het kasteel van Horst en een tocht
langs de wijnroute zal je zeker bevallen.
Het hele jaar; € 78 voor brunch en drie uur ﬁetstocht
www.toerismevlaamsbrabant.be/ﬁetsen
www.wow-routes.com

Een verblijf in wijnkasteel Haksberg maakt een
bezoek aan de streek af. De 19de-eeuwse vakantiewoning ligt midden een parkgebied mét wijngaard. Ze biedt plaats aan
maximaal 20 personen, heeft een luxueuze keuken, eetkamer, zithoek
met open haard, wintertuin, tv-kamer met pooltafel, zeven charmante
slaapkamers en drie badkamers.
Kasteelweg 4, 3390 tielt-winge - 0477/27 40 01 en www.haksberg.be
€ 1.250 per weekend
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Geen busje zo iconisch als dat uit de Tserie van Volkswagen. Het koppelt
looks aan praktisch gemak en dat
maakt het voor de initiatiefnemers van
Rondje Westhoek het uitgelezen vervoersmiddel voor een ontdekkingstocht. Je hoeft niet zelf achter het stuur
te kruipen en dat is mooi meegenomen
als je kiest voor een rondje van ‘hop tot
bier’. Afhankelijk van het pakket breng
je een bezoek aan het Hopmuseum, de
brouwerij van Westvleteren, een hopboerderij, een Poperings restaurant …
Als je met kinderen op stap bent, kun
je voor een ander thema gaan en is de
rondrit ‘14-18’ een aanrader. Ook hier
wordt een programma aangeboden
waarbij je zelf de duur bepaalt, van een
namiddag tot een dag met ’s avonds een
bezoek aan de Menenpoort.
elke dag, van 8 tot 22 uur, vertrek vanuit poperinge
of een af te spreken plaats. prijs afhankelijk van
het programma en het aantal deelnemers.
0475/74 60 09 en www.rondjewesthoek.be

Alle prijzen zijn richtprijzen. Foto’s: Thomas Vanhaute (quattrocycle), ©Visit Lier (platbodem), Valerie Clarysse (Main Street Hotel), Kobe Van Looveren (Huifkartocht), WOW (e-bike)

West
Vlaanderen

in een busje
door de westHoeK

Honden welkom!
Logiesuitbaters houden steeds meer rekening met dierenliefhebbers
en dat is maar goed ook. Niks leukers dan jouw trouwe vriend
gewoon mee te nemen tijdens jouw
trip door Vlaanderen!

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

In de Vlaamse Ardennen ben
je welkom met je viervoeter
in vakantiewoning De Oude
Notelaer, dat beschikt over
twee badkamers, een woonkamer met zicht op de tuin en
de weides. Buiten geniet je van
de kindvriendelijke tuin. Er is
een moestuin en weides met
schapen, ganzen en kippen. Met
de wandelnetwerkkaart Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen stippel
je aan de hand van knooppunten zelf
de route uit met je hond langs groene
heuvels, onverharde wegen en door de
bossen. Op de website toerismevlaamseardennen.be vink je ‘toegankelijk
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voor honden’ aan en je vindt de mooiste
routes. Een eetadres waar jouw hond
welkom is, is eet- en praatcafé
Cherubijn in Sint-Maria-Horebeke,
Matersestraat 3. In Etikhove vind je
De Zwarten Engel (Onderbossenaarstraat 7 - www.dezwartenengel.be),
ook een heel ﬁjn eet- en praatcafé met
een grote tuin. Op amper 7 kilometer
van De Oude Notelaer ligt bovendien
de stad Oudenaarde met zijn rijke
textielverleden, Ronde van Vlaanderenmuseum en gezellige terrasjes en
restaurants.

1 De Oude Notelaer, Tissenhove 3, 9700 Mater,
0484/95 44 39 en www.deoudenotelaer.be
€ 265 per weekend voor vijf personen, voor de
hond betaal je € 5 toeslag per dag

De Leiestreek rond Kortrijk was in de
19de eeuw het mekka van het vlas.
In de landelijke rand van de stad
werd een 19de-eeuwse vlasfabriek
gerenoveerd tot bed and breakfast
De Vlaschaerd met respect voor het
verleden. Ook met je paard of pony
kan je er terecht. Jouw trouwe metgezel kan zich uitleven op de twaalf kilometer lange wandelroute Twee Beken.
Die loopt door de valleien van de Markebeek en de Neerbeek (www.toerisme-leiestreek.be/nl/route/twee-bek
enwandelroute). Krijg je niet genoeg
van de rijke vlasgeschiedenis? Breng
dan zeker een bezoekje aan Texture,
het Kortrijkse museum over de linnenen vlasnijverheid (056/27 74 70 en
texturekortrijk.be)

2
2 De Vlaschaerd b&b, Sentestraat 97,
8501 Heule - 056/25 66 27 en
www.vlaschaerd.be - € 70 per nacht voor
twee (zonder ontbijt), € 88 (met ontbijt)
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Limburg

2 B&B Sapere, Kasteelstraat 26, 3770 Riemst (Genoelselderen) - 012/24 13 31 en restaurantsapere.be
€ 110 per nacht voor een tweepersoonskamer
inclusief ontbijt, € 5 per nacht per hond

1 Wandelgebied
Sint-Pietersberg

1
Antwerpen
De naam zegt het al, in Vakantieverblijf Beestenboel in Retie
voelt elk dier zich thuis. Het is heerlijk genieten in de mooi
aangelegde tuin met aanpalende dierenweide. Er is plaats voor
zes personen en kinderen tot 10 jaar overnachten gratis. Pluspunt is dat op 600 meter in taverne Dessels Hof huisdieren
eveneens toegelaten zijn (www.desselshof.be). Probeer er
zeker de streekspecialiteit Dessels gras. In het nabijgelegen
Prinsenpark ( www.provincieantwerpen.be/prinsenpark) kan
jouw hond zich uitleven op de speelweide, aangelijnd is hij welkom in het volledige Prinsenpark, een prachtig domein van
215 ha met bossen, weilanden en waterpartijen.
Vakantieverblijf Beestenboel, Zandstraat 22, 2470 Retie, 014/37 89 14 en
www.vakantieverblijf-beestenboel.be
€ 60 per nacht (weekdagen) voor twee, € 70 per nacht voor twee (weekend)

2

3
4
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3 Het
Prinsenpark
4 In de tuin van
Beestenboel
voelt elk dier
zich thuis

Foto's: Getty, Guy van Grinsven (Sint-Pietersberg) en David Stockman (hond met baasjes)

De B&B Sapere van kokkin Manon en
haar echtgenoot-sommelier Jan hoort bij
hun gelijknamige restaurant, midden in
Haspengouw, die een eerlijke en pure
keuken serveert. Met hun vijf kamers
bieden ze hun gasten de mogelijkheid
voor een totaalbeleving vol joie de vivre
aan. Jouw hond vindt het vast zalig wandelen in het ongerepte landschap met
weilanden, akkers, boomgaarden, holle
wegen, kastelen, kerken en boerderijen.
Een aanrader is het internationale vijfsterrenwandelgebied Sint-Pietersberg
(www.sintpietersberg.org), dat liefst
twintig landschapswandelingen omvat
tussen de Jeker en de Maas.
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GENT
Hotel Cathedral - www.hotelcathedral.be
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BEIGEM-GRIMBERGEN
B&B Michel - www.bnbmichel.be
BRUSSEGEM
The Green Cottage - www.greencottage.be
DWORP
Kasteel Gravenhof - www.gravenhof.be

GEETBETS
De Borgerij - www.deborgerij.be
GOETSENHOVEN
B&B ten Tweelinden - www.tentweelinden.be
HOFSTADE
B&B Aquarand - www.aquarand.be
HULDENBERG
Park 7 - www.park7.be
LANDEN
Station Racour - www.stationracour.be
LEUVEN
Martin’s Klooster Hotel - www.martinshotels.com
NEERIJSE
B&B Baron’s House - www.baronshouse.be
SCHAFFEN-DIEST
Bed & Bokes - www.bedenbokes.be
SINT-MARTENS-BODEGOM
B&B Louis 1924 - www.louis1924.be
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Wijnkasteel Haksberg - www.haksberg.be
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Culinair
ANTWERPEN

OOST-VLAANDEREN

ANTWERPEN
Bar Gloed - a-tower.be
Cremerie Germaine - facebook.com/cremeriegermaine
The Glorious - www.theglorious.be
BORNEM
Brasserie L’etranger - www.letranger.be
WILLEBROEK
Bistro The Boathouse - www.bistro-the-boathouse.be

DENDERMONDE
Da Vinci - www.davincirestaurant.be
MERENDREE
’t Aards Paradijs - www.aardsparadijs.be
OUDENAARDE
In De Kroon - www.indekroon.be
SINT-MARTENS-LATEM
Brasserie Boulevard - www.blvrd.be
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WAREGEM
Berto -www.berto-waregem.be
ZEDELGEM
Hertog Jan - www.hertog-jan.com
KNOKKE-HEIST
Boudin Sauvage - www.leboudinsauvage.be
Cap Nord - www.capnordknokke.be
WEVELGEM
Burgies - www.burgies.be
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VLAAMS BRABANT

HASSELT
De Kwizien - www.dekwizien.be
GENK
La Botte - www.labotte.be
PEER
L’uno coll’altro - www.lunocollaltro.be
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DWORP
Boelekewis - www.boelekewis.be
KEERBERGEN
Tzikis Ouzeri - www.tzikis.be
KESSEL-LO
World Kitchen - www.worldkitchen.be

LEUVEN
Soup Away - www.soupaway.be
SINT-MARTENS-BODEGOM
Bistro Margaux - www.bistromargaux.be
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Voor meer ideeën en leuke adresjes, check deze websites!
www.westtoer.be | www.tov.be | www.toerismevlaamsbrabant.be | www.toerismelimburg.be | www.kempen.be
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Tot binnenkort
in één van onze
700 logeeradresjes!
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