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MARIE MONSIEUR, TOERISMEREDACTRICE FLAIR
Website: www.mariemonsieur.com • Instagram: @mariemonsieur •
Boek: time to momo Antwerpen & Stadskookboek Antwerpen

‘Ik ben verzot op de stad, maar vind het ook heerlijk om die te
ontvluchten naar een plek waar het ik en de natuur is. Of mijn
vriendinnen, ik en de natuur. We trokken met zes meisje-meisjes
naar de regio rond La-Roche-en-Ardennes voor een heus kampeerweekend en beleefden er twee onvergetelijke dagen. Tentje opzetten, worstjes grillen boven een zelfgemaakt kampvuur, ’s morgens douchen in de Ourthe en dan een wandeling in wonderschone
(echt waar!) natuur. Begin bijvoorbeeld in Bérismenil en volg de pijltjes (geel of wit) richting Borzée. Who wants Canada anyway?’

‘Kamperen, worstjes grillen, douchen
in de Ourthe… Onvergetelijk.’
MYRIAM & WERNER,
REISJOURNALISTEN &
BLOGGERS
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Website: www.dichtbijenverweg.be •
Instagram: @dichtbijenverweg

Website: www.vetexbart.be • Instagram: @vetexbart
‘Vergeet voor een keertje Maasmechelen als shopping
paradijs, want de Limburgse stad heeft zoveel meer te
bieden. Geniet er van prachtige natuur, fiets er door pit
toreske dorpjes langs de Maas of laat je verwennen in
een van de culinaire hotspots. In Eisden – een Maas
mechelse deelgemeente – vind je Connecterra, de
belangrijkste toegangspoort tot het enige nationale park
van België, Hoge Kempen. Terwijl fashionista’s etalages
loeren in ‘t gezellige Maasmechelen Village, speelt er
zich op enkele meters van de winkels heel wat natuur
pracht af. De gigantische schachtbokken van de vroege
re steenkoolmijn vormen het startpunt van een bijzonder
stukje natuur. Je kan er kiezen uit enkele bewegwijzerde
wandelingen die je langs een verbluffend landschap van
bergen en meren leiden. Vanop de terril - een soort berg
gevormd door afvalstenen uit de mijnbouw - bewonder
je het mooiste panorama van Vlaanderen.’
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BART MELIS, REISBLOGGER

➊ ‘Gent is met stip onze lievelingsstad in België. Opgaan in de gezellige
sfeer op de Graslei, tafelen in een van
de vele goede restaurants en kuieren
langs de historische gebouwen; er valt
altijd wat te beleven. En sinds we vorig
jaar het nieuwe hotel 1898 The Post
ontdekten, hebben we er een favoriete
slaapplaats bij.’
➋ ‘De Vlaamse Ardennen. Als ambassadeurs zijn we dit jaar helemaal
into het Wandelwalhalla. Cultuur, geschiedenis, gastronomie en onthaasten versmelten er in 850 kilometer
wandelpaden. Onderweg een lokaal
biertje proeven in een van de authentieke dorpscafés of microbrouwerijen:
op-en-top Belgisch!’
➌ ‘Villers-la-Ville. L’Union fait la
force, in het Franstalige landsdeel
hebben we ook een favoriete spot: de
abdijruïne van Villers-la-Ville, een
plek waar je de sereniteit van het vervlogen kloosterleven nog volop kan
voelen. Vooral de lichtinval door de
ramen van de kerkruïne vinden we
ronduit magisch.’

3

FLAIR.BE 79

FLV_3218_REG_ODIERBAARBELGIE_KBO.indd 79

31/07/2018 11:04

