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PREUS
We hebben een bijzondere zomer achter de rug. Social
distancing, mondmaskers, staycation, veiligheidsraad, …
We werden/worden er dagelijks mee geconfronteerd en ze
waren/zijn vaak voer voor discussie.
Maar de afgelopen coronazomer zorgde ook voor nieuwe
ervaringen, nieuwe plekjes, nieuwe ontmoetingen. En dat
allemaal in je eigen buurt, in West-Vlaanderen. De provincie
bracht de afgelopen zomer een uniek aanbod van activiteiten, gastronomie en unieke logeer- en shoppingadresjes samen onder de noemer “Ik Zomer West-Vlaams”.
En dat werd gesmaakt. Bijna 40% van de West-Vlamingen
gaf aan daadwerkelijk iets geboekt, gedaan of bezocht te
hebben. Onze provinciedomeinen mochten 10.000 deelnemers verwelkomen voor diverse zomeractiviteiten zoals
yogasessies, luisterfietstochten, picknicks, … En meer
dan 2 miljoen recreanten fietsten de afgelopen maanden
op het West-Vlaamse fietsnetwerk. Een mooi resultaat.
Dank je wel!
Maar genieten, dat doe je niet alleen tijdens de zomervakantie. West-Vlamingen zijn Bourgondiërs, wij genieten elke dag. Ook in het najaar. Daarom in deze editie
van PREUS nog heel wat coronaveilige uittipjes zoals
een wandeling langs het kunstenparcours Contrei Live,
een bezoek aan Sea Change in Duinpanne, Izegem
ontdekken met de nieuwe stadswandelroutekaart, …
Ook Rik Verheye kan genieten van West-Vlaanderen en
toont ons waar hij dat het liefste doet. En genieten kan
zeker ook nog in één van onze vele provinciedomeinen. In
deze PREUS gunnen we jullie een blik achter de schermen
waar de domeinbrigadiers elke dag in de weer zijn om de
parels van onze provincie te doen schitteren.
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Topprojecten in onze provincie

Intens mooie plekjes van bij ons

Je zal merken, jouw provinciebestuur zit niet stil.
We blijven werken aan #meerwestvlaanderen voor jou.
Geniet van de nazomer, met hopelijk ook regelmatig
een malse bui, goed voor natuur en landbouw.
Namens de deputatie en het provinciebestuur,
Bart Naeyaert, eerste gedeputeerde

HOEVE MET
EEN VERHAAL

Ambachtelijk en vernieuwend
COLOFON Preus is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen: Carl Decaluwé (provinciegouverneur), Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Sabien Lahaye-Battheu en
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TERUG
NAAR DE
ROOTS

Het West-Vlaams gevoel
van Rik Verheye
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KUIEREN IN DE PALINGBEEK
Een gloednieuw parcours van 12,4 km lang

ZEG MAAR BIDONG
'Bidong'. Deze typische West-Vlaamse
naam kreeg onze gloednieuwe waterfles.
Met dank aan jullie massale suggesties!
De duurzame waterfles komt in
7 hippe pastelkleuren en is voor 12 euro
verkrijgbaar in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge. Het volledige
assortiment West-Vlaamse geschenken
en streekproducten vind je op
www.west-vlaanderen.be/webshop

OM
PREUS
OP
TE
ZIJN
Belevenissen,
to do's en
nice-to-haves in
onze provincie.

OPERATIE
OOIEVAAR
Op 29 juni 2020 hebben het
KBIN en het Zwin Natuur Park
weer vier jonge ooievaars van
een zender voorzien.
Benieuwd waar Kris, Guido,
Cora en Esperanza uithangen?
Volg hun trektocht-avonturen op
www.zwin.be

WE VERSTAAN ELKAAR

PAREL NUMMER 19
Met de Koolhofput in Nieuwpoort opent de Provincie
West-Vlaanderen haar 19de
provinciedomein. Het provinciedomein is 16 ha groot en
bevat waterrijke natuur. Een
nieuwe prachtige parel om te
wandelen, picknicken, vissen
en mountainbiken. Kortom, je
één te voelen met de natuur
en in balans te blijven.
www.west-vlaanderen.be/
koolhofput

LAAT MAAR DRAAIEN
Onze regio is de bakermat van de
windmolen. Molens zijn ontstaan
in de loop van de 11de en 12de
eeuw in het Graafschap Vlaanderen. Van hieruit is deze technologie in de middeleeuwen over heel
Europa verspreid. Ze vormen dus
een belangrijk onderdeel van het
West-Vlaamse erfgoed. Momenteel telt onze provincie nog een
tachtigtal ambachtelijke molens.
Voor een goed onderhoud van de
actieve onderdelen moet een molen regelmatig draaien. Om dat in
ere te houden, keert de Provincie
een 'molendraaipremie' uit aan
vrijwillige molenaars.

Samen met haar partners in het Interregproject
'AB-Réfugiés-Emploi’ lanceert de Provincie West-Vlaanderen
de mobiele applicatie ‘First Aid Communication Tool’, of kortweg ‘FACT’. De app zorgt voor een betere communicatie op
de werkvloer waar anderstalige medewerkers, zoals vluchtelingen, actief zijn. Ook voor seizoensarbeid kan de applicatie
een grote hulp betekenen. De app vertaalt intussen acht talen
en is gratis te downloaden via Google Play (Android) of via de
App Store (Apple).

KLAUTEREN, SLINGEREN
EN WIEBELEN
Mama’s en papa’s opgelet!
In het provinciaal bezoekerscentrum
Duinpanne in De Panne kunnen kids
weer volop ravotten op het vernieuwde speelterrein. De oude speeltoestellen waren dringend aan vervanging
toe en er werden ook nieuwe attracties geïnstalleerd. Grotere kinderen
leven zich uit in het klimnest, op
apenbruggen en slingerlussen. De
jongsten kunnen schommelen en hun
behendigheid testen op wiebelbalken
en rolbomen. Meedoen mag altijd.
www.west-vlaanderen.be/domeinen

www.west-vlaanderen.be/
subsidies/molendraaipremie
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VLAKBIJ
EN VER WEG
VAN ALLES
Zin om even alle corona-ellende achter je te laten? Kom zien,
proeven, ruiken, horen en voelen op deze intens mooie plekjes.

BLIK OP ONEINDIG
Wegdromen bij weidse vergezichten, dat kan je op verschillende
uitkijkpunten in onze provincie. Sommige daarvan werden - en
worden - gerealiseerd dankzij Horizon 2025, een initiatief van de
Provincie West-Vlaanderen en Westtoer.

BELVEDÈRETOREN
Met zijn 159 m is de Kemmelberg het hoogste
punt van de provincie. Door de beboste omgeving
kan je op de top de omgeving niet zien. Maar op
de gerenoveerde Belvedèretoren zie je zelfs Rijsel
liggen, toch een afstand van zo’n 30 km. Door de
verrekijker kijk je nóg verder.

WARANDETOREN
De Warandetoren in Middelkerke, met zijn lange gebogen
sprieten, is een opvallende en
ranke verschijning. Vanop de
7 m hoge basis kijk je uit op het
natuurgebied de Warandeduinen.
Wie naar de 20 m hoge top klimt,
tuurt als een matroos in zijn
kraaiennest naar de horizon.
ONZE-LIEVE-VROUWEKERK

OP STAP TUSSEN HET BRUGSE
OMMELAND EN DE LEIESTREEK

De halfronde panoramische
ramen in de nok van de vernieuwde toren in Zonnebeke bieden
een prachtig uitzicht op de weidse omgeving, vanop 40 m hoogte.
Op een tussenverdieping komt
een permanente tentoonstelling.

Poelberg-Meikensbossen is het 12de wandelnetwerk in
West-Vlaanderen dat Westtoer lanceert. Het netwerk ligt op
de grens tussen Tielt en Dentergem en verbindt de toeristische regio’s het Brugse Ommeland en de Leiestreek met
elkaar. Natuur, landschappen en historische bezienswaardigheden wisselen elkaar af op dit 15 km lange wandelnetwerk.
Met onderweg de 45 m hoge Poelberg en Poelbergsite,
kronkelende veldwegen, het beschermde landschap rond de
Poelbergmolen en uiteraard de Meikensbossen.

VREDESMOLEN

De wandelkaart koop je voor € 5 op
shop.westtoer.be

101 LEKKERE LEIESPOTS
BROUWERIJ SINT-JORIS

In de Leiestreek laten creatieve ondernemers en
organisatoren overal ‘Leiespots’ vol inventiviteit
oppoppen. Ontdek er gedurfde expo’s en een kunstparcours in open lucht. Geniet van smaakvolle vegan
gerechtjes, huisgemaakte drankjes of verrukkelijke
zoetigheden. Slapen doe je in een originele luxeboomhut. Toerisme Leiestreek bundelde alle 101 Leiespots
in een gratis handige pocket. Inclusief drie routes op
het fietsnetwerk Leiestreek.

De Vredesmolen in Klerken
(Houthulst), 43 m boven de
zeespiegel, deed tijdens WO I
al dienst als uitkijkpost. Bij mooi
weer zie je de West-Vlaamse
heuvels en de Noordzee. De
panoramische informatiepanelen
duiden de verschillende landschapskenmerken aan en geven
extra info.

Op het belevingsplatform in de mouttoren van
deze brouwerij kijk je uit over het dorp Reningelst,
de vallei van de Grote Beek en de West-Vlaamse
heuvelrug. In de verte doemt Frankrijk op. Het
platform is gratis toegankelijk. Voor gezelschappen
met kinderen is een aansluitend bezoek aan de
Kinderbrouwerij een leuke extra. Meer info op
www.westtoer.be/nl/horizon-2025

Download of bestel de pocket via
www.toerisme-leiestreek.be/nl/leiespots

EEN ZEE VAN INDRUKKEN
BRUGGE, DIE ONBEKENDE
De Brugse binnenstad is wereldberoemd, maar de wijken
van de provinciehoofdstad zijn voor velen onbekend terrein.
Dat verandert dankzij de fietskaart 'Uitwijken', een initiatief
van Brugge Plus en het Brugse Ommeland. Een fietstocht
van 78 km - er zijn kortere lussen van 21, 29 en 33 km - leidt
je doorheen een prachtig landschap van kanalen, polders,
bossen, kastelen en dorpjes. Onderweg kan je even stoppen
en de benen strekken op de vijf uitgetekende wandelommetjes. Al wandelend krijg je weetjes mee die zelfs voor de
rasechte Bruggelingen een verrassing zijn. De kaart is gratis
te verkrijgen bij In&Uit (Concertgebouw Brugge) en via
shop.westtoer.be
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Maak kennis met de rijkdom van de zee in de expo
Sea Change in Duinpanne (De Panne). Een film, een minidatabank van het onderwaterleven en een nieuw mosselaquarium
vertellen je over de biodiversiteit onder water. Daal af naar
de bodem van de oceaan waar een mammoetschedel en
scheepswrakken rusten. Terug boven water leer je via
cartoons over de gevaren van de stijgende zeespiegel.
Het uitzicht op de panoramatoren zorgt letterlijk voor een
hoogtepunt. Daar hoor je het verhaal van de trekvogels op de
Noordzee en krijg je een prachtig zicht op de omgeving.
Reserveer je bezoek aan Sea Change en vind alle
praktische info via:
www.west-vlaanderen.be/sea-change
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VLAKBIJ
EN VER WEG
VAN ALLES

ARCHEOLOGIEDAGEN
Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein
en groot. Opgravingen maken ons nieuwsgierig
want ze vertellen iets over ons verleden: hoe leefden onze voorouders, wat aten ze, hoe zagen hun
woningen eruit, ...?
Tijdens de Archeologiedagen kan je deelnemen
aan leerrijke, avontuurlijke en speelse activiteiten
om meer te weten te komen over archeologie in al
haar facetten. En coronaproof!

KUNST OP EN LANGS
HET WATER
'Contrei Live', een initiatief van intercommunale Leiedal, is een kabbelend
kunstenparcours op en langs het
water in 13 steden en gemeenten in
Zuid-West-Vlaanderen. Leiedal en 16
kunstenaars en ontwerpers uit binnenen buitenland nodigen je uit om de
streek te verkennen, mee te reflecteren op en over het water en de dialoog
aan te gaan over het belang ervan. De
kunstwerken zijn op maat van de plek
in het landschap of de publieke ruimte.
Contrei Live is nog gratis te bezoeken
tot 26 oktober 2020.
www.contreilive.be

TREIN, TRAM, BUS, TE VOET
Kom jij ook graag wandelen aan de kust maar ben je
niet gek van files en het zoeken naar parkeerplaats?
Dan zijn de Groene Halte-wandelingen van
TreinTramBus zeker iets voor jou! Er is nu een
nieuwe wandeling in De Panne, van 9,5 of 11 km
die je meeneemt door het unieke duinenlandschap
van het Westhoekreservaat. Je wandelt langs de
Franse grens en via het strand naar het Calmeynbos
om uiteindelijk te eindigen in bezoekerscentrum
Duinpanne waar je kan nagenieten op het gezellige
terras aan de natuurtuin.

Alle activiteiten en locaties vind je op
www.archeologiedagen.be

IN DE STAD VAN
'BUSTELS EN SKOEN'
Een gloednieuwe stadswandelroute van 6,5 km
leidt je langs de mooiste plekjes van Izegem,
de stad van ‘bustels en skoen’. Je start aan
museum Eperon d’Or, gevestigd in de voormalige
schoenfabriek van de stad. Onderweg kom je
voorbij het museum Stoom en Stroom,
het Stadhuis Pax Intrantibus en het sfeervolle
Sint-Pietersstraatje. Het groene domein
Blauwhuis en de groenzone ‘Wandel op de
Mandel’, met zicht op het Kanaal Roeselare-Leie,
maken de tocht compleet. De stadswandelroute
is bewegwijzerd met metalen klinknagels
in de grond.
De brochure met kaart is voor € 3 te koop via
shop.westtoer.be

De wandelkaart is te koop voor 3 euro in
bezoekerscentrum Duinpanne, de toeristische
dienst van De Panne of via
www.west-vlaanderen.be/webshop

WIE WIL FIETSEN,
MOET LUISTEREN

DROMEN OVER TOEN IN RAVERSYDE
'Atlantikwall in Vogelvlucht', dat is wandelen in het
Natuurpark van provinciedomein Raversyde in Oostende
en onderweg historische luchtfoto's bekijken van tijdens
en net na WO II. Je krijgt een unieke kijk op archeologie
van de Tweede Wereldoorlog en op het landschap van
toen. Speciaal voor families is er een leuke speurtocht.
In de expo ‘Bang Bang’ slaan Jonas Vansteenkiste en
Veerle Michiels een brug met actuele conflicten. Ze gaan
niet op zoek naar verhalen, maar naar de geschiedenis
van een plaats of object.
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Blijf je liever thuis? Geen probleem, want dit jaar
zijn de Archeologiedagen er ook bij jou thuis. Er zijn
verschillende activiteiten die je samen met je gezin
of bubbel in of rond je huis kan doen.

Meer info en tickets op
www.raversyde.be

Fietsen langs de groene assen de Vrijbosroute en
de Stroroute wordt een heel nieuwe belevenis met
de gratis podcast Luisterfietstocht van Wim Chielens. Op de Vrijbosroute fiets je op een voormalige
spoorlijn tussen Kortemark en Ieper. Intussen luister
je naar wonderlijke verhalen over boeren, burgers
en soldaten. Maar ook over dichters, ontmijners en
seizoenarbeiders. Op de Stroroute, de groene as
tussen Roeselare en Zonnebeke, kom je meer te
weten over de REO Veiling in Roeselare, de twee
kaasmakerijen langs de voormalige spoorlijn, de
diepvriesgroentenijverheid en nog veel meer.
Luisteren kan via de Soundcloud app op je smartphone en binnenkort ook via Spotify, i-Tunes en de
Google podcast app. Meer info:
www.westvlaamsehart.be/luisterfietstochten
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"Maan, inktzwarte lucht,
schuimende koppen. Meer
moet dat niet zijn."

ZEE
MIJN
LIEF
DE

IS

Beroepshalve woont acteur
Rik Verheye in Antwerpen.
Maar thuiskomen, dat
doet hij in Knokke-Heist,
zijn geboortestad. Op een
boogscheut van de zee
bracht hij zijn jeugd door.
Staren naar het zilvergrijze
Noordzeelicht, woeste
luchten, voetafdrukken in
het natte zand: een ritueel
dat telkens weer verkend
moet worden. Maak kennis
met de favoriete WestVlaamse plekjes van Rik.

’t Keun in desolaat
Knokke-Heist

01

"Een van mijn absolute lievelingsplekjes
is het uiterste punt van Knokke-Heist,
daar waar een groot bronzen beeld
staat van een 'keun'. Je kan er niet
naast kijken. Voor de rest is het een
waanzinnig mooie, desolate plek
tussen zee, strand, schorre en polder.
Een stuk niemandsland met een
adembenemend uitzicht op de weidse
Zwinvlakte. Ook in de winter is het er
zalig uitwaaien. Als het eb is, steek je
te voet de grens over met Nederland."

Schuimende
koppen in Oostende
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"Knokke, daar liggen mijn roots,
maar in Oostende wil ik verdwalen.
Wat een stad! Oostende is voor mij
verbonden met theater, met blijven
plakken na een optreden, met Claus,
Belle Epoque, nachtelijke strandwandelingen, léven. Er hangt een broeierig
sfeertje waar ik erg van hou. Een vaet-vient van mensen. Een mini-Brussel
maar dan beter. Na een optreden in de
stad dwaal ik graag ‘s nachts richting
de Koninklijke Gaanderijen. Maan,
inktzwarte lucht, schuimende koppen.
Meer moet dat niet zijn.”

RIK VERHEYE
Acteur
33 jaar

Kippenvel in het
Jan Breydelstadion

Groeide op in Knokke-Heist
Studeerde in 2009
af aan het Herman
Teirlinck Instituut
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Speelde o.a. mee in de
Callboys op Vier en in
De Bende van Jan de
Lichte op Streamz
Schreef zijn eigen serie die
dit najaar op tv verschijnt
De zee is zijn lief
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Kledingsponsor Brooklyn

Woont deels in Antwerpen,
deels in Knokke-Heist

"Ik kon pas lopen en besloot supporter te worden van Club Brugge. En
dat ben ik nog altijd. En nogal hevig,
ja. In het Jan Breydelstadion maakte
ik zeldzame, kostbare momenten
mee. Er zijn uiteraard de mooie overwinningen, maar ook de pakkende
herdenking van de verongelukte sterspeler François Sterchele bezorgt me
nog altijd kippenvel als ik eraan terugdenk. Na elke match neerploffen op
een kruk, de wedstrijd analyseren en
over het leven filosoferen, gewoon
wonderschoon."
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MET
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“Ambachtelijk
en vernieuwend.
Die combinatie
werkt voor ons.”

Liefde voor de natuur, ambachtelijk, lokaal en duurzaam:
niet meteen waar je bij landbouw en veeteelt aan denkt.
Toch is onze provincie gezegend met prachtige
landbouwbedrijven die zweren bij deze principes.
Maar ook een ambachtelijk bedrijf moet mee met zijn
tijd. Marc Bossuyt van Hoeve De Bouvrie weet dat.
Succes komt niet uit de lucht vallen.
De vierkantshoeve ‘Hoeve De Bouvrie’ ligt in de vruchtbare leemvlakte
van de Scheldevallei in het glooiende
Bossuit, nabij Avelgem. De geschiedenis van de hoeve gaat terug tot de
12e eeuw. Marc Bossuyt behoort tot
de vierde generatie trotse eigenaars.
“Sinds 1898 is de boerderij in handen
van mijn familie. Ik kreeg de liefde
voor de stiel met de paplepel mee
en heb nooit iets anders willen doen
dan het levenswerk van mijn ouders,
groot- en overgrootouders verderzetten.”
“De Bouvrie is een gemengd bedrijf
met akkerbouw en veeteelt. In 1998
kwam de hertenfokkerij erbij. Omdat
we niet afhankelijk wilden zijn van de
industrie en voor pure kwaliteit wilden gaan, kozen we voor een duurzame aanpak. Respect voor mens, dier
en gewas is altijd onze belangrijkste
drijfveer geweest. Maar je moet ook
rendabel blijven. Door verbreding van
activiteiten, spreid je risico’s en ben
je minder kwetsbaar.”

Respect voor het dier
Marc: “Al onze dieren - edelherten,
blonde d’aquitaine runderen, lammeren, varkens en kippen - leven buiten
in vrije uitloop. Ze eten wat we
zelf verbouwen, geen gedwongen
vetmesting hier. Kweken doen we
diervriendelijk en ecologisch.
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Het versnijden, verwerken en de
verkoop van het vlees gebeuren
uitsluitend op de hoeve om de keten
van producent tot consument zo kort
mogelijk te houden.” Anja, de vrouw
van Marc, runt de hoevewinkel.
“Omdat we alles zelf doen, houden
we de kwaliteit onder controle. Wie
bij ons koopt, weet wat hij krijgt:
lokaal geteeld, eerlijk, gezond en
lekker vlees tegen een scherpe prijs.
En dankzij de rechtstreekse verkoop
verdienen we er ook nog iets aan.
Mensen komen van verder dan we
ooit gedacht hadden.”

Circulair werken
Marc: “Op de akkers telen we vooral
aardappelen, suiker- en voederbieten,
wortelen, tarwe, maïs en luzerne.
We doen aan geïntegreerde bestrijding, wat wil zeggen dat we eerst de
natuurlijke vijanden van de gewassen
hun werk laten doen. We doen aan
randenbeheer en passen erosiemaatregelen toe. Onlangs hebben we
meer dan 100 inheemse nutsbomen
aangeplant: van fruit- en notenbomen
tot kastantjelaars. Dit past in onze
visie om circulair te werken. Met de
vruchten kweken onze herten een
ideale winterconditie. Een deel van
de opbrengst willen we verwerken
tot mooie producten, zoals notenolie of kanstanjepasta, om in onze

MET DE STEUN
VAN INAGRO
In onze provincie zijn we ‘preus’ op onze
landbouwers die inspanningen doen om
duurzaam te werken. Hiervoor kunnen
ze rekenen op advies en ondersteuning
van Inagro. Ook in deze moeilijke coronatijden. Hoeve De Bouvrie is één van
de boerderijen die deze zomer konden
rekenen op steun voor de organisatie
van belevingsvolle activiteiten voor het
grote publiek. Anja: “Een unieke kans
om onze boerderij in de kijker te zetten
en mensen te laten proeven van de
geschiedenis, werking en producten van
de hoeve.”

Meer info?
www.inagro.be

hoevewinkel te verkopen. De bomen
bieden ook schaduw en verkoeling. Overal is het gras dor door de
aanhoudende droogte, maar in de
bomenweide staat het nog fris en
groen.”

Ondernemen is
vooruitkijken
Vakmanschap en traditie dragen
Marc en Anja hoog in het vaandel.
Maar met liefde en passie alleen
run je geen bedrijf. Marc: “Openstaan voor vernieuwing, mee zijn
met nieuwe technieken, doordachte
keuzes maken, daar draait het om.
En eerlijk, dat ondernemen ligt me
wel. Ik werk met mijn hoofd en mijn
handen, voor mij is dat de perfecte
combinatie.” Anja: “We waren ook
één van de eerste boerderijen die
instapten in het provinciaal netwerk
van bezoekboerderijen. Je kan bij ons
ook een hoevepicknick doen. Ideaal
om te combineren met een fietstocht
in de streek. De prachtige vergezichten doen je pijnlijke kuitspieren snel
vergeten.” “Zéker bij een toastje
met verse hertencharcuterie”, lacht
Marc. “Het mooiste geschenk voor
ons blijft de waardering van onze
klanten. We krijgen veel respect voor
de manier waarop we zorg dragen
voor alles wat leeft. Daarvoor doen
we het.”

Hoeve De Bouvrie

Bouvriestraat 11, 8583 Bossuit

Marc Bossuyt en Anja
Danneels, vierde generatie uit
het familiale landbouwbedrijf
Hoeve De Bouvrie in Bossuit.

0478 57 94 31 of 0479 69 16 33
info@debouvrie.com
www.debouvrie.com
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Op stap met de domeinbrigade

TO-DO:
650 HECTARE
NATUUR
ONDERHOUDEN
Even van de wereld verdwijnen en op adem komen in het groen. Door de coronacrisis
beseffen we weer hoe belangrijk dat is. Veel mensen herontdekken het schone in
eigen streek en gaan op verkenning in onze provinciedomeinen. Door een fijnvertakt
netwerk van wandel- en fietspaden laat je er de bewoonde wereld binnen de kortste
keren achter je. Maar wie onderhoudt al die adembenemende plekjes? We trokken
naar De Palingbeek en spraken er met enkele groene jongens van de domeinbrigade.

Brigade De Palingbeek staat in voor
het groenbeheer in de provinciedomeinen Gasthuisbossen, De Palingbeek en Kemmelberg. “Samen 650 ha
natuur”, vertelt domeinchef Erwin
Verfaillie. “Met 14 collega’s beheren
en onderhouden we al het groen. Dit
houdt in: planten, maaien, scheren,
snoeien, … alles op het ritme van de
seizoenen. Daarnaast staan we mee
in voor de inrichting. We leggen vlonderpaden en poelen aan, plaatsen
zitbanken, richten speelpleinen en
vleermuizenkelders in,… We zorgen

dus niet alleen voor de natuur, we
investeren ook in beleving.”

waardevolle landschappen als deze
behouden blijven.”

Vanaf het bezoekerscentrum wandelen we richting de Palingbeekroute.
Het is een drukke dag vandaag in het
provinciedomein, maar dat valt allerminst op. Brigadier Patrick Buseyne:
“De voorbije jaren zijn de domeinen
enorm uitgebreid. De Palingbeek bijvoorbeeld groeide van een lapje van
63 ha uit tot een groene long van
250 ha. Door de aankoop van gronden en bossen zorgt de Provincie
ervoor dat prachtige natuurparels en

Allemaal beestjes
Oud en jong bos, glooiende boomgaarden, bloemrijke graslanden,
poelen en moerassen: de grote
verscheidenheid aan biotopen maakt
elk domein waanzinnig mooi.
Erwin: “De Palingbeek, Kemmelberg
en Gasthuisbossen liggen in Europees beschermd natuurgebied met
zeldzame fauna en flora. De geelgors,
de driehoornmestkever,

de keizersmantel en weerschijnvlinder, … stuk voor stuk zijn het unieke
en bedreigde soorten die het hier
heel goed doen. We passen ons beheer aan zodat deze dieren zich hier
thuis voelen.” Brigadier Marc Nollet:
“Door houtkanten en poelen aan te
leggen is de populatie kamsalamanders sterk gegroeid. Daar komen
ook andere diersoorten op af, wat de
biodiversiteit ten goede komt.”

Bloeiende partnerships
Via houten wandelpaden en bruggen
passeren we uitgestrekte weilanden
die er ondanks de droogte nog fris
bijliggen. Erwin wijst op het grazend
vee. “Lokale landbouwers laten hun
vee grazen op onze hooipercelen en
weilanden, en helpen zo mee aan
een goed beheer. Ook met lokale
organisaties, scholen en natuurverenigingen werken we nauw samen.
Vrijwilligers komen hier vlinders

tellen, weer anderen maken sap van
de vruchten in onze boomgaarden.
Mensen met een beperking steken
mee de handen uit de mouwen en
vinden hier midden in het groen een
zinvolle dagbesteding. Elk domein
herbergt een wereld op zich.”

Ze komen hier op adem en laden de
batterijen op. Onbegrijpelijk dat sommigen hun afval naast in plaats van in
de vuilbak gooien.”

Rust en stilte als
grote luxe

Voor we afscheid nemen, trekken
we nog even naar de landartinstallatie CWRM van Koen Vanmechelen.
Honderdduizenden mensen bezochten in 2018 de expo. Patrick: “Ook
de ontmanteling van het project
zorgde voor een ongeziene toeloop.
Vanaf Ieper schoven bezoekers aan
om een beeldje te bemachtigen.”
Marc: “Ook op andere plekken in
het domein kan je verhalen over
WOI ontdekken. Gewoon de Palingbeekroute volgen!” Patrick: “Prachtig
aangelegd pad trouwens. Man, man,
wat een vakwerk!”

Veel groenarbeiders volgden een
opleiding tot bijzonder veldwachter
en worden ingezet om toezicht te
doen. Ze kennen de domeinen op
hun duimpje en tijdens elke ronde
ervaren ze de rust en de stilte als een
grote luxe. Eén minpunt in dit paradijs: zwerfvuil. Patrick: “Elke week is
iemand van ons minstens een hele
dag bezig met afval op te rapen. We
steken er veel werk in om de domeinen proper te houden. Mensen willen
genieten, ze hebben groen nodig.

Man, man, wat
een vakwerk

De provincie West-Vlaanderen telt
in totaal 6 groenbrigades, die samen
ongeveer 2.000 ha natuur beheren.
Elke brigade is verantwoordelijk
voor meerdere domeinen en groene
assen. Alle brigades samen tellen
een 60-tal medewerkers.
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KUIEREN
IN DE
PALINGBEEK
De Palingbeek wandelroute in het provinciedomein
De Palingbeek in Ieper is een gloednieuw parcours van
12,4 km lang. Er is ook een ingekorte versie van 7,9 km.
Onderweg bots je op heel wat bezienswaardigheden uit
WO I zoals de landartinstallatie CWRM en verschillende
militaire begraafplaatsen. Ook de sterrenwacht, tal van
speelplekjes en het bezoekerscentrum ‘De Palingbeek’
liggen langs het traject. Alle info over deze wandelroute
vind je terug op de wandelnetwerkkaart Ieperboog. Ze is
verkrijgbaar voor € 8 via shop.westtoer.be.

PROEVEN
VAN DE
LEKKERSTE
BEROEPEN

In het Joblabo Voeding in het Huis van de Voeding
in Roeselare ontdekken jongeren tussen 10 en 16
jaar op een verrassende en innovatieve manier
elk fascinerend aspect van de voedingsindustrie.
Al gamend en experimenterend maken ze
kennis met deze sector in volle bloei. Zo wil
POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij)
West-Vlaanderen jongeren warm maken
voor een toekomst in de voeding.

KRIJG DE SMAAK
TE PAKKEN

Suikermetingen, smaaktesten,
productontwikkeling … Tijdens
interactieve workshops ontdek je al
doende wat de voedingssector te bieden heeft. Jobs en activiteiten naar
ieders smaak!

BOEK JE BEZOEK
EN PIMP JE LUNCH
MET EEN GRATIS
ROLL'EAT*
Zoek je als leerkracht een coronaproof
uitstap met je leerlingen? Welkom in
het Joblabo Voeding. Boek je klasbezoek op www.joblabo.be met de code
PREUS2020 en ontvang een gratis
sandwichwrap*.

* Geldig op boekingen via de website vóór 30/10/2020, met code
PREUS2020 (te vermelden bij ‘actiecode’). Eén roll’eat per begeleidende
leerkracht per bezoek. Zolang de
voorraad strekt.

SPEEL JE SLIM

Talent4Food, dat is gamen en quizvragen oplossen. Zo doe je
op een speelse manier kennis op over de voedingsindustrie.
Tegelijk test je verschillende vaardigheden en ontdek je welke
beroepen matchen met jouw profiel.

Provinciedomein De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek
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JOBLABO

VOEDING
Spanjestraat 141
8800 Roeselare

Exclusief voor klasgroepen op
afspraak, 10 tot 16-jarigen

Vanaf € 35/25 leerlingen
Gratis met de Lijn
via dynamoOPWEG
www.joblabo.be
051/75.02.25
info@joblabo.be

GIDSEN
GEZOCHT MET
EEN PORTIE PASSIE
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze
werking. Zij leiden elk bezoek in goede banen en dragen hun passie voor
voeding over op de jongeren. Ben je
gedreven, leergierig en sta je graag
voor een groep? Laat het ons weten
via www.joblabo.be/vrijwilliger.
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	   			 NIEUWE ZUURSTOF
VOOR WEST - VLAANDEREN
Om elke burger en elk bedrijf in West-Vlaanderen
een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis,
lanceert de Provincie een coronaherstelplan.
Het doel? Samen met haar agentschappen
Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer
onze provincie wapenen voor de toekomst.

Voor het coronaherstelplan maakt
de Provincie ruim 15 miljoen euro
vrij. Middelen die de Provincie
doordacht en in drie fases inzet.

01

STABILISEREN

Corona heeft onze samenleving
grondig door elkaar geschud. Daarom
neemt de Provincie in de eerste
plaats initiatieven die voor stabiliteit
zorgen, zoals de aankoop van mondmaskers voor lokale besturen, de
garantie op noodhulp voor de meest
kwetsbare groepen en steun aan lokale, coronaveilige activiteiten in het
kader van 'Ik zomer West-Vlaams' en
andere toeristische initiatieven.

02

03
EVOLUEREN

In een tweede fase wil ze evolueren
naar een nieuwe, duurzame manier
van werken en leven. Met de Zomer
van de Korte Keten speelt de Provincie in op de groeiende interesse voor
hoeveverkoop, korte keten en lokale
productie. Daar genieten niet enkel
onze land- en tuinbouwers van, ook
het toerisme vaart er wel bij. Denk
maar aan initiatieven als 100% WestVlaams en Het Lekkere Westen. In
deze fase zet POM West-Vlaanderen
ook in op starters, kleinhandelaars,
werkgevers en hun werknemers om
hen te begeleiden bij een vlotte economische heropstart of doorstart.

INNOVEREN

In de laatste fase - die van innovatie stimuleert de Provincie West-Vlaamse bedrijven en hun werknemers om
volop in te zetten op digitalisering
en technologie. Ontwikkelingen die
ervoor zorgen dat we sterker staan in
de toekomst. POM West-Vlaanderen
en Inagro trekken mee aan de kar.
Zij zetten innovatie centraal in tal van
projecten en ondersteunen vernieuwende initiatieven bij bedrijven en
hun werknemers.

#meerwestvlaanderen
Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 gaf de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een duidelijk signaal dat ze ‘Meer West-Vlaanderen’
wil. Meer fietspaden, meer groen, meer opleidingen, meer kansen voor ondernemers en landbouwers, meer duurzaamheid, meer levenskwaliteit. Die ambitie blijft overeind, ook in deze coronatijden. Meer nog, het coronaherstelplan
versnelt een aantal acties uit het meerjarenplan en voorziet extra middelen.
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Met het nieuwe reglement
‘Beleef West-Vlaanderen’ bouwen
de Provincie en Westtoer verder
aan het toeristisch impulsbeleid
dat tien jaar geleden werd ingezet. Hierin staan heropleving en
beleving van de toeristische sector
centraal.

Snelle heropstart
Het provinciebestuur steunt toeristische ondernemingen die zwaar
getroffen zijn door de coronacrisis.
45 toeristische ondernemers ontvangen samen ruim 185.000 euro voor
een veilige en gastvrije heropstart.
Op lange(re) termijn worden investeringen voorzien om in de toekomst
op een meer structurele wijze
‘coronaproof’ te zijn. Logiesondernemingen, private musea & attracties
en toeristische infopunten die in de
eerste ronde geen steun ontvingen,
konden nog tot 15 september hun
dossier bij de Provincie indienen.

Beleving boven
In een volgende fase ligt de nadruk
op beleving creëren. De Provincie en
Westtoer ondersteunen innovatieve
projecten financieel en inhoudelijk.
Zo zijn er subsidies voorzien voor de
realisatie van recreatieve hotspots
zoals uitkijkpunten en spelelementen.
Ze steunt ook steden en gemeenten
die van hun toeristisch infokantoor
een belevingsvolle inspiratieplek
maken. Ook privé-initiatieven zoals
belevingsvolle en duurzame concepten in de private sector mogen
rekenen op een duwtje in de rug. Tot
slot zullen innovatieve investeringen
voor belevingsconcepten bij musea &
attracties ondersteuning krijgen.
Meer info over deze oproepen op
www.west-vlaanderen.be/
toeristische-impulsen.

West-Vlaamse recreatieve
troeven verder uitspelen
Deze zomer stond ‘Ik zomer West-Vlaams’ in alle 64 gemeenten
centraal. De Provincie maakte de voorbije maanden, samen met
haar partners (Inagro, POM West-Vlaanderen en Westtoer), werk
van een uitgebreide zomerprogrammatie, onder andere in de provinciedomeinen en langs de groene assen, die volledig coronaproof is, onder de noemer ‘Ik zomer West-Vlaams’. Activiteiten zoals Kustsafari’s in Duinpanne, Raversyde en het Zwin Natuur Park,
een kom-uit-uw-kot-arrangement, yogasessies en tai chi in De Gavers, ‘Kabaal langs het Kanaal’ op de Transfo-site, een Naturathlon in
De Blankaart, openluchtcinema in Bulskampveld en het Fort van
Beieren, ‘Archery Tag’ in De Baliekouter, ’t Veld en Wallemote-Wolvenhof, Boskamerconcerten in Tillegem, Bosbaden in het
Zeebos, een ‘Magische Picknick met Madame’ in de Palingbeek,
de Boslympische Spelen in alle domeinen, VLAG2020 enz.
Naast de provinciale activiteiten werd ook het aanbod van de
64 West-Vlaamse gemeenten ondersteund voor een bedrag van
1,2 miljoen euro.

Land- en tuinbouw als
toeristische trekpleisters
Deze zomer stimuleerde de Provincie West-Vlaanderen ook ondernemers en lokale handelaars, zoals land- en tuinbouwers om activiteiten vol beleving te organiseren voor het brede publiek.
Een nachtje kamperen op de boerderij, een boekvoorstelling tussen
de hoppevelden, een fietsroute met ‘lekkere’ rustpunten langs de
velden … Tuin- en landbouwers die een activiteit willen organiseren
voor het brede publiek konden rekenen op deskundig advies van
Inagro. Ze kregen begeleiding en financiële steun, van concept tot
en met communicatieplan.
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SAMEN ONDERNEMEN
IN CORONATIJDEN

Veel bedrijven moesten creatief uit
de hoek komen om de veiligheidsmaatregelen rond social distancing
op de werkvloer te integreren. Alle
informatie en inspirerende praktijkvoorbeelden kan je vinden op de
website.
www.veiligaandeslag.be

Financiële scan
De Quick-scan laat startende ondernemers peilen naar de financiële gezondheid van hun bedrijf. Ze krijgen
advies en begeleiding op maat om
crisisbestendig te groeien.

Duurzaam alternatief
Ondernemingen die willen onderzoeken of transport via de binnenvaart
en/of spoor interessant voor hen is,
krijgen een gratis analyse.
www.pomwvl.be/nieuws/
we-zetten-in-op-een-duurzamelogistieke-relance
Alle info op www.pomwvl.be/
relanceplan.

www.fabriekenvoordetoekomst.be/
digitale-transformatie

Globaal Kabaal brengt wereldse verhalen tot leven in woord, beeld en klank.
Vanuit diverse invalshoeken en voor een gevarieerd publiek.
Na de lezingen is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

10

Samen vernieuwen loont
Bedrijven die samen een innovatief
idee uitwerken tot een concrete
realisatie kunnen rekenen op een
financiële ondersteuning.
www.fabriekenvoordetoekomst.be/
quickwins

09 U00 - 12 U15

BOEVERBOS
WERELDHUIS
VIVES KORTRIJK
LIVESTREAM

Surf mee op de
digitale golf

WORD WERELDBURGER

De huidige crisis onderstreept het
belang van automatisatie en digitalisatie. POM West-Vlaanderen ontwikkelde samen met een aantal partners
een totaalpakket aan scans, audits,

Netwerking

De netwerkdag is een ideale gelegenheid voor
gemeentebesturen, vierde pijlers, NGO's, stagiairs,
studenten, hogescholen... om ervaringen uit te wisselen
en inspiratie op te doen via getuigenissen, workshops
en lezingen. Dit jaar o.a. met Dalilla Hermans, Zana
Etambala en het West-Vlaams Mondiaal Netwerk.

AANDACHT VOOR
KWETSBARE JONGEREN
gebruiken. Om ouders vertrouwd te
maken met bijvoorbeeld het schoolplatform van hun kinderen, krijgen
ook zij een duwtje in de rug richting
digitale geletterdheid.

Binnen het provinciaal coronaherstelplan is dit jaar 550.000 euro voorzien
om het onderwijs te ondersteunen.
De Provincie wil zo elke leerling
toegang garanderen tot kwaliteitsvol
onderwijs. Het nieuwe actieplan
omvat vier krachtlijnen:

Brugfiguren

Digitale ondersteuning
De Provincie zamelt computers en
toebehoren in voor kinderen die thuis
niet beschikken over het nodige materiaal. Daarnaast kunnen ze rekenen
op ondersteuning om wegwijs te geraken in de software die ze op school
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De Provincie wil samen met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen
lokale besturen bijstaan bij de heropstart van hun onderwijsinstellingen
na de coronacrisis. En dat door onder
meer de besturen te versterken in
hun lokale brugfigurenwerking. Brugfiguren hebben in de coronaperiode
bewezen dat ze kwetsbare kinderen en jongeren goed bereiken. Ze
faciliteerden afstandsonderwijs door
aan huis te gaan en lespakketten te
bezorgen.

19 U00 - 22 U00

BUDAFABRIEK, KORTRIJK

VAN KATOEN,
HET VERHAAL ACHTER
JOUW ONDERBROEK  
Documentaire en nabespreking

www.quick-scan.be

Met het ‘actieplan onderwijs’ zorgt
de Provincie West-Vlaanderen
ervoor dat de meest kwetsbare kinderen en jongeren niet uit de boot
vallen na de coronacrisis.

26

NOV

Veilig aan de slag

implementatietrajecten en inspirerende webinars om de veerkracht en
aanpassingsvermogen van bedrijven
te verhogen. Bovendien investeert
de POM samen met VDAB en andere
sociale partners in digitale technologieën. Zo scherpen we de kennis en
bekwaamheid van werknemers en
werkzoekenden aan om in nieuwe
gedigitaliseerde omgevingen optimaal te functioneren.

OKT

Samen met onze kmo’s en zelfstandigen zet de Provincie haar schouders onder onze West-Vlaamse
economie. De Provincie en POM
West-Vlaanderen ontwikkelden een
waaier aan acties om bedrijven te
ondersteunen en te versterken.

NOV
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19 U30 - 21 U30

WERELDHUIS

Netwerken
De Provincie zal netwerken oprichten
die de afstand tussen school en kind
verkleint zodat kwetsbare jongeren
niet dreigen af te haken.

www.west-vlaanderen.be/subsidies/
subsidiereglement-flankerendonderwijsbeleid

HET WERELDHUIS:
Het provinciaal forum voor
relaties met het Zuiden

Het Wereldhuis West-Vlaanderen werkt in en
voor één wereld, maar met bijzondere focus op
het Zuiden. Het is een ontmoetingsplaats voor
al wie met mondiale thema’s bezig is. Zoek je
een locatie voor een vorming of vergadering?
Hier zit je goed. Het Wereldhuis bevordert en
ondersteunt ook de samenwerking tussen tal
van spelers: door expertise te delen, contacten
te leggen of activiteiten mee te organiseren.
Wereldhuis West-Vlaanderen
Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
051 26 50 50

Provinciale reglementen
De twee nieuwe provinciale reglementen ‘Flankerend Onderwijs’ die
de provincieraad dit voorjaar goedkeurde, worden versterkt. Hiermee
wil de Provincie innovatieve onderwijsprojecten in West-Vlaanderen stimuleren en ondersteunen. Dit najaar
gaat de aandacht vooral naar noden
die door de coronacrisis zijn ontstaan
in het onderwijs.

Deze awardwinnende documentaire volgt de reis van
een onderbroek: van de katoenvelden in Oezbekistan
langs de ververijen in India en de fabrieken in Indonesië
tot in de winkel in België. Nadien gaan we dieper in
op de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie,
op duurzame kledij en circulaire mode.

wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

DE BLIK VAN KHALID
BENHADDOU OP
ONZE SAMENLEVING
VOL DIVERSITEIT  
Lezing

Khalid Benhaddou is hoofdimam van de
El Fath moskee in Gent, auteur en winnaar van
de Prijs voor Mensenrechten. Hij neemt je mee
in zijn oproep naar gedeeld burgerschap.

Voor deze lezingen kan je je inschrijven via
www.west-vlaanderen.be/activiteit/
globaal-kabaal-najaar-2020

De setting is coronaveilig, volgens de richtlijnen
die op dat moment van kracht zijn.
Er is ook een online formule voorzien.
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KLASZIEKAAL

OOK
ZIEKE
KINDEREN
HEBBEN
RECHT OP
ONDERWIJS

EEN BANK
VOORUIT
EN EEN
KUS
VAN DE
THUISJUF
Senne Cauwelier (14) uit
Kortrijk vult zijn dagen met
voetbal, gamen, huiswerk en
hondje Max. Heel gewone
dingen dus. Maar er zijn ook de
medicijnen bij elke maaltijd en
de wekelijkse baxters. “Die zijn
nodig omdat ik een zeldzame
immuniteitsziekte heb. Daardoor
kan ik niet elke dag naar
school.” Dat belette hem niet
om een A-attest te halen. Met
dank aan onderwijs aan huis.

“Als kleine jongen was Senne heel
vaak ziek en voelde hij zich snel moe”,
zegt zijn mama Katy. “Hij kon vaak niet
naar de klas. Tot het begin van de lagere school konden we dat nog gemakkelijk opvangen, maar nadien werd het
moeilijker. Hoe moest hij een opleiding
krijgen? Ik lag er wakker van. Gelukkig
wees de directeur, Klaas Vandommele,
van de lagere school De Levensboom
in Marke ons op het bestaan van Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH).”

Juf aan huis
Sindsdien gaat Senne, als hij zich goed
voelt, halftijds naar school. Verder komt
juf Siska Buysschaert twee tot vier uur
per week aan huis lesgeven. “Ik zorg er
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dan voor dat hij gemiste leerstof inhaalt,
dat hij toetsen voorbereidt, dat zijn boeken ingevuld worden als hij niet naar
school kan”, vat ze haar taak samen.
“Want als zijn schoolloopbaan doorloopt tijdens zijn afwezigheid, maakt dat
zijn terugkeer naar school gemakkelijker. Zo proberen we zijn slaagkansen
maximaal te houden.”

Kind zoals de andere
Als Senne voor een langere periode
thuis moet blijven, volgt hij lessen via
livestream. Dat regelt Bednet. “Het
grote voordeel daarvan is dat het
sociale contact met de klas behouden
blijft,” zegt Siska. “Dat zieke leerlingen
onderwijs op maat krijgen, is belangrijk.

KLASZIEKAAL

Het nieuwe
Steunpunt Onderwijs
voor Zieke Leerlingen
427 West-Vlaamse leerlingen deden
in het schooljaar 2018-2019 net als
Senne een beroep op Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOAH). Omdat ze langdurig of chronisch ziek waren, of een
ongeval hadden. “Toch maakt nog niet
elk kleutertje, kind of puber van de
bestaande mogelijkheden gebruik”,
zegt Siska Buysschaert. “Vaak omdat
ouders en leraren niet weten wat allemaal kan.”
Onder meer dat euvel wil de Provincie
met Klasziekaal, het nieuwe Steunpunt Onderwijs voor Zieke Leerlingen,
uit de wereld helpen. “Klasziekaal is
infopunt, aanspreekpunt en coördinatiepunt voor iedereen die onderwijs
op maat voor een zieke leerling nodig heeft of wil aanbieden. We willen
het bestaande aanbod beter bekend
maken en het cement zijn tussen alle
betrokken organisaties. Verder brengen we de pijnpunten rond onderwijs
voor zieke kinderen in kaart en op basis daarvan formuleren we suggesties
voor de overheid. We leggen ook een
leerkrachtenpool aan.”
Meer info op:
www.west-vlaanderen.be/
klasziekaal

De leerling blijft zoveel mogelijk mee
met de leerstof, waardoor vroegtijdige
schooluitval voorkomen wordt. De band
met school en klasgenoten blijft behouden. En – heel belangrijk – de zieke
leerling kan even gewoon kind zoals de
andere zijn.”
Wat vindt Senne er zelf van? “Van
Siska les krijgen, is leuk. Ze kent mij
door en door. We hebben een band
opgebouwd en ze kan mij heel goed
motiveren en aan de boeken krijgen.
Ook mentaal is ze een steun. Bij de
overstap naar het secundair was ze
mijn houvast. Het voorbije jaar was
moeilijk, maar … ik ben geslaagd. Dat
deed deugd.”
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GENIETEN, OOK OP INSTAGRAM
Heb je een fijne dag beleefd in één van onze domeinen? Deel je foto’s op Instagram
en vermeld provinciedomein en de naam van het domein erbij.
Veel kans dat je foto’s een plaatsje krijgen op onze Instagrampagina.
Zo genieten andere Instagrammers mee van de mooiste plekjes in onze provincie.
Haal virtueel een frisse neus en volg ons op Instragram via
@provincie_wvl en @provinciedomeinenwvl

