
Oh reisbaar België

TONI DE CONINCK,  
HOOFDREDACTEUR VAN JUNE
Website: www.june.be • 
Instagram: @junetravel
➊ ‘Dit jaar viert Mechelen het Bourgon-
disch jaar, onder meer met de opening van het 
museum Hof van Busleyden. Samen met Kazerne Dos-
sin zijn dat twee verplichte stops als je naar Mechelen gaat. 
Mechelen ontpopt zich razendsnel tot hippe én lekkere 
citytrip. Het aantal koffiebars is niet meer bij te houden en 
de toeristische dienst ontwikkelde een ‘prikkelpakket’ 
waarmee je in een aantal horecazaken lokale lekkernijen 
kan proeven.’
www.visit.mechelen.be

➋ ‘Oostende had altijd al een zeer volks imago, maar de 
stad is voor mij het schoolvoorbeeld van een plek aan zee 
die de juiste beslissingen neemt. Onlangs opende het tren-
dy Upstairs Hotel, en lekkerbekken kunnen voor cocktails 
en bites in Mommy’s Bastards terecht. Begin juli opende 
North Sea Chef Michiel Rabaey ook nog eens het veelbelo-
vende Storm op de vernieuwde Oosteroever.’
www.upstairshotel.com, www.mommysbastards.be & www.stormoostende.be

➌ ‘M’n geheime tip in het hart van de Vlaamse Ardennen: 
Café De Zwarten Engel in Maarkedal. Uit de keuken 
komen zowel kip tikka masala als de lekkerste balletjes in 
tomatensaus. En de sommelier is Stijn Van der Beken, ex-
Hof van Cleve en ex-’t Huis van Lede. Dan weet je dat de 
wijnen en bieren alleen al een détour waard zijn.’
Facebook: De Zwarten Engel

YANNICK DE PAUW, 
REISBLOGGER SOMS 
OOK HEIMWEE
Website: www.somsookheim-
wee.be • Instagram:  

@somsookheimwee
‘Een weekend aan zee in België, 

voor mij is dat dijken vol felgekleur-
de dagjesmensen die net iets te dicht in m’n perso-
nal zone voorbij paraderen. Of frigoboxers in mat-
ching outfits met aangebakken huidstinten waar 
menig kreeft jaloers op is. De jengelende gocartkin-
deren die zonder omkijken over je tenen vlammen 
en veel te dure tomate-crevettes zijn zelfs lang het 
ergste niet. Maar dat is buiten Bredene gerekend, 
ontdekte ik recentelijk. Hét mekka van rust aan de 
Belgische kust. In Bredene kan je je verstoppen in 
de duinen, picknicken zonder gezien te worden en 
ochtendwandelingen maken op je eigen privé-
strand. En als je dan nog wacht tot de zon onder-
gaat, wordt het helemaal romantisch.’

‘In Bredene kan je je 
verstoppen in de duinen, 
ongestoord picknicken en 
wandelen op je privéstrand.’
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