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Erkegem

‘Preus’. Volgens Frans Debrabandere in zijn West-Vlaams
Zakwoordenboek betekent het ‘trots, koket, behaagziek, graag
mooi’. Wij gaan voor de eerste verklaring: ‘trots’.
Afhankelijk van de streek waarin we wonen zijn we ‘preus lik
fjirtig’, ‘preus lik fiftig’ of ‘indeliks preus’.
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Nieuwenhove
Nieuwenhove

Gentenaar Geert Stadeus, auteur van het boek ‘Het hoe en
waarom van de West-Vlaming’, noemt ‘preus lik fjirtig’ met
voorsprong de mooiste West-Vlaamse uitdrukking en als
provinciebestuur pakken we er dan ook graag mee uit.
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We zijn alvast preus op ons allereerste West-Vlaamse magazine
en op de mensen en projecten die erin aan bod komen.
Zo zoekt kersvers ambassadeur van West-Vlaanderen, Wim
Lybaert, de kick van de rust in eigen streek en vertelt Amie uit
Gambia ons over haar eerste werkervaring in onze provincie.
Onze allerjongste West-Vlamingen testen de schwung in een
aantal provinciale speelterreinen en we maken kennis met de
zoete goesting van één van onze streekproducenten. Tenslotte
doet ‘Tien om te zien’ je goesting krijgen om van alles te gaan
beleven in onze provinciale domeinen of bezoekerscentra.
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Kortom, met ons magazine maken we de ‘supernuttige’
realisaties van onze Provincie ook een beetje meer
‘superzichtbaar’. Iets waar we toch wel ‘preus’ op mogen zijn.
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Onthaasting
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DE NIEUWE DEPUTATIE
De gedeputeerden voorgesteld

Parking Driekoningen

DE
NIEUWE
DEPUTATIE
Gedeputeerden

Gedeputeerde Sabien
Lahaye-Battheu (Open Vld)
Toerisme en recreatie
Onderwijs
Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen
en –initiatieven
Erfgoed
Ruimtelijke ordening
Algemene en ondersteunende dienstverlening
Personeel

Op 14 oktober 2018 waren er niet alleen
gemeenteraadsverkiezingen, maar ook verkiezingen
voor een nieuwe provincieraad.
Uit 36 verkozen provincieraadsleden werden
4 gedeputeerden aangeduid. Zij zijn verantwoordelijk
voor het dagelijks bestuur van de Provincie
en hebben elk hun eigen bevoegdheden.

Gedeputeerde Jean
de Bethune (CD&V)
Economie
Woonbeleid
Ondersteuning Hoger Onderwijs
Externe Relaties en Noord-Zuidbeleid
Algemene financiering en budget
Beleidsondersteunende dataverzameling
Streekontwikkeling

Gedeputeerde Jurgen
Vanlerberghe (sp.a)

AFTELLEN

Milieu, natuur en landschap
Informatietechnologie
Mobiliteit

Hoe ouder je wordt, hoe sneller de
tijd voorbij lijkt te gaan…

Landinrichting

Toen ik kind was, leek een jaar eeuwig te duren. Met als enige referentiepunt Sinterklaas. Eindeloos leken
de aftelstreepjes die ik toen trok op
een groot wit blad papier.

Eerste gedeputeerde
Bart Naeyaert (CD&V)

Als tiener ging de tijd al iets vlugger. Een jaar startte voor mij op
1 september en kon niet vlug genoeg
voorbij zijn. Rond mijn 30ste begon
1 januari meer en meer aan te voelen als de start van een nieuw jaar.
Een dag waarop we met zijn allen terugkijken op wat is geweest.
Onlangs had ik het even moeilijk toen
ik niet moest terugkijken op 1 jaar,
maar op een blok van 6 jaar. En dat
was toen ik afscheid moest nemen
van enkele gedeputeerden, waarmee
ik fijn had samengewerkt voor ‘Het
Provinciaal Domein’ op Focus-WTV.
Want ik kwam thuis en besefte dat er
6 mooie jaren voorbij waren gevlogen.

Bestuurlijke organisatie
Plattelandsbeleid
Landbouw en visserij
Integraal waterbeleid
Omgevingsvergunningen
Erediensten en niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen

FIEN COOLS
Fien Cools illustreert, fotografeert en tekent cartoons, o.a. voor
Knack Weekend. “Mijn tekeningen zijn optimistisch en luchtig."
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www.west-vlaanderen.be/
over-west-vlaanderen

Begin december ontmoette ik de
nieuwe deputatie. Een ontmoeting
waarvan ik hoop dat ze weer tot
6 mooie jaren zal leiden. Maar als ik
wil dat die 6 jaren niet zomaar voorbij
vliegen, dan zal ik heel bewust moeten omgaan met elk aftelstreepje dat
ik trek op dat grote witte blad papier.
Dat hopelijk volgeschreven raakt met
mooie verwezenlijkingen van onze
Provincie. Dankzij iedereen die zich
elke dag inzet om ons ‘preus lik fjirtig’
te maken op ons West-Vlaanderen.
Tot snel! Maar niet te snel ;-)

VINCENZO
DE JONGHE
presentator
Het Provinciaal
Domein (Focus-WTV)
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Getest in ons gewest

TIKKIE
JIJ BENT EM!

"Je krijgt hier
een instant
vakantiegevoel."

Tillegembos

WallemoteWolvenhof

De Gavers

Van de IJzerboomgaard in Diksmuide tot
De Baliekouter in Dentergem, de jongste
jaren investeerde de Provincie volop in de
vernieuwing, uitbreiding of herinrichting
van de speelterreinen in onze provinciale
domeinen. Wie anders dan een bende
uitgelaten kinderen om te oordelen of
we ons huiswerk goed gedaan hebben?

In de lente van 2017 opende
het speelbos in provinciedomein Wallemote-Wolvenhof
in Izegem. Het speelbos is
een avontuurlijke plek van
4,5 ha, met o.a. een uitkijktoren, hangbrug, avonturenparcours, kabelbaan, wilgenhutten... Ook het speelterrein
naast kasteel Wallemote
steekt in een nieuw kleedje.
Romy Costa Carrelo, mama
van Gabriela-Luz, Alma-Gizella en Cezar-Antonio: "Wat
een verrassing toen we toekwamen! Het speelterrein is
uitgewerkt in het thema 'Bel-

WallemoteWolvenhof
6

Drie gezinnen
zijn te gast in
onze provinciedomeinen. Met
plezier testen
ze de nieuwe
speelpleinen uit.
le en het Beest', en de meisjes waren er meteen weg
van! Mijn kinderen kunnen
hier samen op één plek spelen, dat is fijn. Iedereen komt
aan zijn trekken. Mijn zoontje
leefde zich uit op de glijbaan
en in het zand, terwijl mijn
dochters de schommels en
het touwenparcours fantastisch vonden." Gabriela-Luz
(7 jaar) : "Van 0 tot 10, ik geef
100!" Mama Romy was ook
onder de indruk van de mooie
omgeving. "Je krijgt hier een
instant vakantiegevoel."
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Getest in ons gewest
Tillegembos

"Van 0 tot 10,
ik geef 100!"
Chillen in een
hangmat
Daarna houden we halt in
provinciedomein Tillegembos in Brugge, één van de
drukst bespeelde speelterreinen in West-Vlaanderen. Valt de make-over in
de smaak? Paulien Neels
(12 jaar): "Het is hier superleuk! Er zijn twee speelzones, voor kleine en grote
kinderen. Je kan er schommelen, glijden, klimmen,
klauteren, over boomstammen lopen... En als je moe
bent, kan je chillen in een
hangmat. Hoe cool is dat?"
An De Vos, mama van
Paulien en Ruben: "De
speeltuigen ogen niet alleen mooi, ze zijn ook heel
natuurlijk ingewerkt in het
landschap. Er is voor ieder
wat wils en de hangmatten
zijn ook toegankelijk voor
minder mobiele kinderen.
Voor de mama's en papa's
zijn er bankjes en picknicktafels. Wat een mooie
plek om tot rust te komen!
Ideaal ook voor verjaardagsfeestjes. En je kan er prachtig wandelen en fietsen. Wij
komen zeker nog terug!"

Stoerder dan
Indiana Jones
Ook het natuurspeelterrein in provinciedomein De
Gavers in Harelbeke kreeg
een facelift. Er is een speelhoek, een avonturenspeelbos en een open speelvlakte. Alles in het thema
'water'.
Jan Leplae, papa van Saar
en Hanna: "Het speelterrein
werd ingericht als het avonturenbos van Robin Hood.
Niet met de zoveelste
schommel maar met een
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reuzeneik als klimboom
en een buisglijbaan van
4 meter hoog, een speelbeek met stapstenen, een
boomhut, speelheuvels en
een hangbrug van 12 meter lang en 3 meter hoog.
De klemtoon ligt op spelen
in en met de natuur. Er zijn
veel natuurlijke materialen
gebruikt. En alles is veilig.
Ik heb het zelf getest."
Saar Leplae (6 jaar): "De
speelbeek met keien en
boomstammen om over te
steken vond ik leuk. Nee, ik
heb geen natte voeten gekregen, maar in de zomer
zeker wel!" Hanna Leplae
(9 jaar): "De grote hangbrug
vond ik heel spannend.
Ik weet niet of ik het gedurfd had als het niet
moest voor de foto." Mama
Thamar: "Je voelt je hier
dichtbij de natuur. Overal
heb je een schitterend uitzicht over het water. In de
zomer nemen we zeker en
vast de picknick mee!"

Tillegembos

"Niet de zoveelste
schommel, wel
een reuzeneik
als klimboom."

De Gavers
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Terug naar de roots

LA DOLCE
VITA
AAN DE
NOORDZEE

"Precies of je in een andere
wereld bent en toch is dat
West-Vlaanderen. Machtig!"
De Brugse Vesten

01

"Aan de Brugse Vesten
heb ik mijn hart verloren.
Op deze adembenemende mooie plek sprak ik af
met mijn eerste liefje, zo'n
34 jaar geleden. 16 was ik
en het Sint-Lodewijkscollege waar ik naar school ging,
lag 500 meter verderop.
De meisjesschool lag in de
binnenstad en halverwege
sprak ik met haar af, hier op
de Vesten. 's Middags glipten we naar buiten en we

zorgden ervoor dat we voor
de bel ging, terug waren.
Het was heel onschuldig
allemaal: we zaten op het
gras, aten onze bokes en
babbelden wat. Simpelweg
idyllisch. Nog altijd kom ik
hier vaak. De plek is nauwelijks veranderd. Ga zitten op
een bankje, kijk rond en je
voelt je goed. Ook nu weer.
Het is nog volop winter,
maar in mijn hoofd is het
al lente."

De Noordzee
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"Ik ben opgegroeid aan de rand van Brugge waar de verkaveling stopt en de bossen beginnen. Een buitenkind was
ik. Een kind van de Noordzee ook. In Zeebrugge, aan de
havenmuur, was ik uren zoet met krabben vangen. Toen ik
wat ouder werd, ben ik redder geworden. Vele zomers lang
was dat mijn lust en mijn leven. Wij in West-Vlaanderen
hebben de schoonste zee, het zachtste strand. Punt. Nog
altijd ga ik zo vaak ik kan naar de kust. In de zomer zwemmen bij valavond, wanneer de zon een dieporanje gloed
over de zee spreidt. Fantastisch! Mensen rijden de wereld
rond om zoiets mee te maken. La dolce vita aan de Noordzee. Meer moet dat niet zijn."

De schreve
In de één-reeks 'De Columbus' gaat Wim Lybaert, onlangs verkozen tot
allereerste ambassadeur van West-Vlaanderen, met zijn gasten op zoek
naar het goeie leven onderweg. Maar traag genieten is een levenskunst
die Wim overal toepast. En liefst nog dichtbij huis, in eigen streek.
Welke plekjes in West-Vlaanderen liggen hem nauw aan het hart?
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"Als ik rondtoer in eigen
streek, trek ik graag de
schreve over, de grens die
de Westhoek deelt in een
West-Vlaams en FransVlaams gedeelte. Ook de
andere kant, de grens met
Zeeuws-Vlaanderen, trekt
me aan. Ik hou van deze
gebieden: dunbevolkt, immens uitgestrekt en aan
beide zijden van de schreve
lijkt de tijd trager te gaan.

Geruis, geritsel, verder
niks. Ook de mensen zijn
hier anders. Ze staan wat
buiten de wereld. Ze zijn
meer op zichzelf en op elkaar aangewezen. De dagelijkse sleur lijkt geen vat op
hen te hebben, ze leven in
een soort no man's land en
passen in geen enkel hokje.
Daar hou ik van. Alsof die
weidsheid ook je blik op de
wereld verruimt."
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't Goeie leven

"Mij is het te doen om het
verhaal, om het respect
voor de lokale boer
en eerlijke producten
zonder franje."

DE ZOETE
GOE STING

Bart is een man met een missie: mensen
verwennen met het beste van wat de streek
te bieden heeft. Pure ingrediënten van eigen
bodem verwerkt hij in hemelse ijsgerechten.

"In 1996 maakten mijn ouders
de eerste ijsbereiding op hun
hoeve in Noordschote. Sindsdien is er veel veranderd.
Maar het oorspronkelijke recept van mijn moeder op basis van verse hoevemelk en
vanillestokjes gebruik ik nog
altijd."

BART MOSTAERT
35 jaar
Getrouwd met Gerlinde
Maakt ambachtelijk roomijs
met regionale ingrediënten
Draagt met trots het
100% West-Vlaams label
Heeft respect voor de
lokale boer die elke
dag vroeg opstaat
om ons de beste
ingrediënten te leveren
Laat mensen graag verliefd
worden op smaken
Is gedreven Westhoekambassadeur
Heeft een winkel in
Poperinge en Reninge
(www.lheritage.be)
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"Ik heb een voorliefde voor
pure smaken en eenvoudige bereidingen. In onze
regio hebben we het geluk
niet ver te moeten zoeken
naar mooie kwaliteitsproducten. Lokaal gebrouwen
bier, ambachtelijke koekjes, sappig seizoensfruit,
dagverse melk van grasgevoerde koeien van de plaatselijke boerderij... Ik heb
respect voor de producten,
de producenten en de kwekers en ik hou ervan op zoek
te gaan naar topproducten dicht bij huis, in eigen
streek. Verser kan niet."

Een boeiend spel
van smaken
In zijn atelier verwerkt Bart
natuurlijke en lokale grondstoffen
in
hedendaagse
roomijsrecepten. "Naast de
klassiekers ga ik graag op
zoek naar nieuwe smaakcombinaties. Ik volg de seizoenen
en vernieuw regelmatig het

aanbod." Dit levert opvallende, frisse maar evenwichtige
pareltjes op als Stoute-Pitte
bierijs of cuberdonijs. Daarnaast experimenteert Bart
graag met geslaagde foodpairings, vooral met bieren
uit de Westhoek.
In de winkel van Bart en
Gerlinde vind je naast
roomijs ook een fijn assortiment
West-Vlaamse
streekproducten. Van handgemaakte foie gras over
een artisanaal biertje tot een
picon met een twist, Bart
kent alle producten en producenten, en vertelt je graag het
verhaal achter al dat lekkers.
"Als mensen tevreden en gelukkig mijn winkel verlaten,
is mijn dag geslaagd."

100% WestVlaams DNA
"Het artisanale karakter zit in
het DNA van onze zaak en
dat zal niet rap verdwijnen.
Het maakt me fier en blij te
weten dat we werken met
topproducten van eigen bodem." Het label 100% WestVlaams is voor Bart de kers
op de taart. "In ons hart zijn
wij ambachtelijke ijsmakers,
al twee generaties lang. Die
troef kunnen we dankzij het
label '100% West-Vlaams'
volop uitspelen."

100% West-Vlaams
en dat proef je
100% West-Vlaams is een
kwaliteitslabel voor hoeve- en
streekproducten van eigen
bodem. Met trots steunt de
Provincie de vaklui achter
deze producten die vol overgave en overtuiging hun passie uitoefenen. Dag na dag
streven ze ernaar om een divers aanbod eerlijke producten te brengen.

100% West-Vlaams
opent een smakelijke
wereld voor jou
De producten die het label
100% West-Vlaams dragen zijn gegarandeerd van
West-Vlaamse origine. Ze
zijn van onberispelijke kwali-

teit en ambachtelijk gemaakt
op een duurzame en verantwoorde manier. Als jij dit
label ziet, weet je dus dat je
goed zit.

Korte keten,
lang genieten
Elk jaar organiseert 100%
West-Vlaams de Week van
de Korte Keten. Tijdens deze
week zet de Provincie alles op
alles om elke West-Vlaming
in contact te brengen met de
hoeve- en streekproducenten. Noteer 4 tot 12 mei in
je agenda.
Voorproefje? Kijk op www.
100procentwest-vlaams.be
of volg ons op facebook:
www.facebook.com/
100ProcentWestVlaams/
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P R OVI N C I E D OM E I N

BULSKAMPVELD

Parking Driekoningen

101

Denk aan een bos. Een park. Schitterend water.
Speelruimte. Prachtige vergezichten. Uitgestrekte
heidegebieden. De combinatie van dat alles en meer
biedt je provinciedomein Bulskampveld in Beernem.

300 000
Jaarlijks trekken ruim 300.000 bezoekers naar het
provinciedomein. Een bezoekje aan het centraal
gelegen kasteel dat het bezoekerscentrum
herbergt, mag zeker niet ontbreken. Je kan
er terecht voor tentoonstellingen, wandel- en
fietskaarten, workshops en nog veel meer.

ZIE HET
BOS DOOR
DE BOMEN

Provinciedomein Bulskampveld
maakt deel uit van het ruimere Landschapspark Bulskampveld, de bosrijkste omgeving
van West- en Oost-Vlaanderen.
Tussen de bomen ontdek je ook
open natuurplekjes, de omliggende dorpen, erfgoedpareltjes
en toffe adresjes. Via het wandelnetwerk Bulskampveld en
fietsnetwerk Brugse Ommeland
rijg je alles aan elkaar.
www.landschapspark
-bulskampveld.be
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Wandelen, joggen, fietsen,
paardrijden, hengelen,
zonnen, picknicken, zeldzame
planten en dieren spotten, het
boeiende leven van kruiden
ontdekken... Je hebt de
keuze uit 101 mogelijkheden.
Wat je ook doet, hier laad
je je batterijen op.

400

De ommuurde moestuin van
het kasteel is vandaag een
unieke kruidentuin.
Met 400 verschillende
soorten kruiden behoort
de tuin tot één van de
grootste van Vlaanderen.
Herboristen nemen je mee
voor een kruidenworkshop
of boeiende rondleiding.

115

115 km bewegwijzerde
wandel-, fiets- en ruiterroutes
brengen je tot bij de mooiste
plekjes. Stress? Mooi niet!

232

Provinciedomein
Bulskampveld is een groene
long van 232 ha waar je
vanzelf tot onthaasten en
genieten komt. Met een
unieke variatie aan fauna,
flora en landschappen maakt
het deel uit van het grootste
openbare groengebied van
West- en Oost-Vlaanderen!
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De vele rechte dreven in het
bos met zijn eeuwenoude
eiken en indrukwekkende
beuken zijn de favoriete
biotoop van vleermuizen.
Maar liefst elf verschillende
soorten vleermuizen
voelen zich hier thuis, een
unicum in West-Europa!

1998
Sinds 1998 biedt het
provinciedomein onderdak
aan het Opvangcentrum
voor Vogels en Wilde
Dieren. Jaarlijks worden hier
honderden zieke of gewonde
dieren in de watten gelegd.

Natuurreservaat
Aanwijsputten
Natuurreservaat
Heideveld-Bornebeek

Parking Aanwijs

Provinciedomein Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
Het kasteel, het provinciedomein
en de kruidentuin zijn gratis toegankelijk.
bezoekerscentrum: 050 55 91 00
bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/
bulskampveld
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DE BULSKAMPVELDFIETSROUTE

NEEM EENS
EEN BOSBAD
In Japan sturen artsen je het
bos in om te leren omgaan met
de alledaagse drukte. Bomen
brengen rust, als je maar weet
hoe. De kunst van het bosbaden of shinrin-yoku kun je leren
tijdens een begeleide wandeling in het provinciedomein. Een
unieke boservaring die je dichter
bij de natuur en jezelf brengt.

FIETSEN
IN EEN OCEAAN
VAN GROEN

NIET TE VERSMADEN
		
IN PROVINCIEDOMEIN BULSKAMPVELD

01

Slenter in het pittoreske vlechtwerkparcours terwijl je kinderen zich uitleven in speelse
opdrachtjes.

03

02

05

07
09 10

Volg het Sint-Amanduspad, een korte
wandeling over knuppelpaden in een
zeldzaam stukje groen.

Neem deel aan de spannende gezinszoektocht (5 km) naar de verborgen
poorten van het provinciedomein.

Moerbrugge
56

Ravot met je spruiten
in het unieke speelbos.
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Kies de Bulskampveldwandelroute (8,9 km), ontdek
de merkwaardige 'vijfling'
en beklim de vogelkijkhut.

Combineer een wandeling
in de kruidentuin met een
bezoekje aan de bijenhal
tussen mei en oktober.

Als er ooit een streek uitnodigde tot
fietsen, dan was het hier.
De Bulskampveldfietsroute (43 km)
verkent de ruime omgeving. Je fietst
door een landschap van bossen,
landgoederen en schitterende valleien.
Een gezellig dagje trappen dat niet
op je to-dolijstje mag ontbreken.

76
33

Laat je verrassen door
een tentoonstelling in
het bezoekerscentrum.
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Kom tot rust in de open
heidevlaktes van Heideveld-Bornebeek tussen
grazende Galloways.
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Geniet van een parkwandeling als de
voorjaarsbloeiers op hun mooist zijn.

Trakteer jezelf op een drankje of hapje
in onze schitterende tearoom of proef
een (h)eerlijk hoeve-ijsje bij Hoeve
Colpaert. Gastvrijheid inbegrepen.
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"Mie, je ziet er
snel uit vandaag!,
zei ze. Ik begreep
er niets van."

Exotisch West-Vlaams

WITLOF
FROM GAMBIA
Had je haar een paar jaar geleden
gezegd dat ze in België een
gezinnetje zou stichten, vloeiend
Nederlands zou spreken en
vol-au-vent zou koken, dan had ze
eens goed gelachen. Amie komt uit
Gambia maar in West-Vlaanderen
verloor ze haar hart. Met dank
aan het taalvrijwilligerswerk
van onze Provincie.

"Toen ik in 2015 uit mijn
moederland vertrok en in
België toekwam, was Nederlands leren het eerste
wat ik wilde doen. Want
als je de taal niet spreekt,
is de kans op werk klein.
Ik kwam in contact met de
Leerwinkel West-Vlaanderen en zij hebben me geholpen met de erkenning van
mijn buitenlands diploma",
vertelt Amie. "Ook stelden
ze me taalvrijwilligerswerk
voor. Een formule waarbij je als vrijwilliger aan de
slag gaat en al doende Nederlands oefent. Het fijne
was dat dat bij mijn huidige werkgever kon: woonzorgcentrum Mariaburcht
in Dentergem. Nu werk ik
hier als medewerker in de
keuken én als vrijwilliger
aan de receptie. Ik doe
kantoorvaardigheden op en
ondertussen schaaf ik mijn
Nederlands bij."

Praatjes vullen
soms gaatjes
Liesbeth Vantieghem, verantwoordelijke onthaal en
secretariaat WZC Mariaburcht: "In het begin heb
ik wat tijd gestoken om
Amie wegwijs te maken,
maar ze boekte snel vooruitgang. Ze is gemotiveerd
en leergierig. Nu neemt ze
me heel wat administratieve taken uit handen. Bij het
rondbrengen van de post
zal ze ook altijd een praatje slaan met de bewoners.
Goed voor haar én heel fijn
voor onze mensen, die extra aandacht."

Buzze gehad
Amie: "In het dagelijks leven heb je als anderstalige
niet veel mogelijkheden om
een professionele woordenschat te gebruiken.
Deze ervaring is dus een
unieke kans. Het gaf me
ook meer zelfvertrouwen.
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"WIL JIJ MET MIJ
NEDERLANDS
PRATEN?"
AMIE GIBBA
33 jaar
Geboren in Gambia
Studeerde Medical
Management
Assistant in Cuba
In België sinds 2015
Mama van een
dochtertje van 3
Werkt als
keukenmedewerker
bij woonzorgcentrum
Mariaburcht in Dentergem
en doet er
taalvrijwilligerswerk
aan de receptie
Ja, ik heb nog veel te leren,
maar elke dag is een stap
vooruit. Zo zei een bewoner eens tegen me: 'Je ziet
er vandaag snel uit Mie.'
Dat moest Liesbeth voor
me vertalen, maar geen
twee keer. Neem het van
me aan: ik heb hier buzze
gehad."

Uit alle hoeken
van de wereld
In 2017 waren er 18 taalvrijwilligers in onze provincie actief. Vorig jaar waren
er dat al 33. Frieke Alliet,
projectmedewerker Huis
van het Leren: "Ze komen
uit alle hoeken van de wereld en staan te trappelen
om iets van het leven te
maken. Dat we dat als
Provincie stimuleren, daar
ben ik fier op."

Een simpele vraag die deuren
opent voor anderstalige nieuwkomers. En dat is precies de bedoeling van taalvrijwilligerswerk.
Het initiatief kadert binnen de
Taskforce Vluchtelingen van de
Provincie West-Vlaanderen, opgestart in 2015 naar aanleiding
van de vluchtelingencrisis. Het
doel was om vluchtelingen alle
kansen te geven door hen zo
vroeg mogelijk te ondersteunen
en op te leiden. Via taalvrijwilligerswerk krijgen anderstalige
nieuwkomers de kans om als
vrijwilliger aan de slag te gaan.
Zo leren ze onze taal en cultuur
kennen, doen ze werkervaring
op en breiden ze hun netwerk
uit. Ook organisaties zijn blij met
de meerwaarde van een gemotiveerde taalvrijwilliger.
Meer info? Surf naar
www.west.leerwinkel.be
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Westweters
De Testkaravaan heeft
ook een effect op andere verplaatsingen dan het
woon-werkverkeer. Steeds
meer deelnemers springen de (bak)fiets op om
boodschappen te doen,
de kinderen naar school te
brengen of oma en opa te
bezoeken.

Meer dan 1,5 miljoen duurzame
kilometers in de benen

"GOED VOOR
HET BEDRIJF,
GOED VOOR
DE MENSEN."

Met de campagne 'De Testkaravaan komt eraan'
wil de Provincie jou stimuleren om koning auto
wat vaker te laten staan en de fiets te nemen.
Sinds de eerste editie in 2014 legden al 5.728
deelnemers meer dan 1.507.000 duurzame
kilometers af en bespaarden ze 198 ton CO2.

Heidi Muyssen, Senior
Quality & Environmental
Coördinator bij Melexis:
"Het succes van De Testkaravaan bij onze werknemers
stimuleerde ons om een
duurzaam mobiliteitsbeleid
uit de grond te stampen.
Zo lanceerden we het pro-

ject 'Grace', wat staat voor
Green Alternative Commuting Experience, waarbij
onze werknemers o.m. van
een slimme groepsaankoop van elektrische fietsen en van een verhoogde
fietsvergoeding
kunnen
genieten. We bieden ook
fietsonderhoud en -bijstand
aan en iedereen kan gratis
elektrische bedrijfsfietsen
uittesten. We installeerden
douches op het werk en
een nieuwe fietsenstalling.
Daarnaast kan je sparen
voor handige fietsgadgets
en organiseren we jaarlijks
een 'car free day'. Kortom,
een volledig plan waarmee
we onze werknemers stimuleren om op een duurzame manier naar het werk te
komen. Resultaat? Het aantal fietsers steeg van 6% in
2014 naar 22% in 2018."

DAAR KOMT
			 		 DE TES TKARAVAAN
Al enkele jaren is De Testkaravaan een begrip bij
bedrijven in West-Vlaanderen. In 2018 namen
16 West-Vlaamse bedrijven deel aan de campagne.
Ook hield De Testkaravaan
in 2017 en 2018 halt in
9 gemeenten. Honderden
inwoners gingen er met
plezier op de trappers!

"GEZOND ÉN
DUURZAAM:
MEER MOET
DAT NIET
ZIJN."
Francis Van Laere, stafmedewerker, AZ Sint-Lucas
Brugge: "Twee weken lang
konden onze medewerkers een duurzaam vervoermiddel gratis uittesten
voor de rit van en naar het
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werk. Er was ruime keuze
aan elektrische fietsen,
speed pedelecs, vouwfietsen, elektrische bakfietsen,
fietskarren, probeerpassen
van de NMBS en De Lijn.
Onze medewerkers waren
heel enthousiast over het
initiatief. In totaal namen
zo'n 204 mensen aan de
actie deel. Samen legden
ze 44.076 duurzame kilometers af, goed voor een
besparing van 5,8 ton CO2!
Een 90-tal onder hen schakelden daarna over naar
duurzaam woon-werkverkeer. Een blijvend effect
dus. Bovendien dragen
wij als werkgever gezond
bewegen en welzijn op de
werkvloer hoog in het vaandel. Ook op dat vlak was De
Testkaravaan een schot in
de roos."

"BYE BYE
FILES
EN PARKEERPROBLEMEN."
Louise Coudeville uit Lichtervelde: "Samen met mijn
schoonzus hebben we de
bakfiets uitgetest. We deden er boodschappen mee,
brachten de kinderen naar
school en deden regelmatig uitstapjes. Voor kinderen is het heel aangenaam,
ze kunnen volop rondkijken
en het is heel veilig. Ook
voor de bestuurder trouwens. Het is zalig om na
een drukke dag op het werk
te genieten van de buitenlucht, de wind en de zon die
ondergaat... Je verzet je gedachten en je bent in bewe-

ging. Trouwens, heel vaak
ben je met de fiets niet
eens langer onderweg. Bye
bye files en parkeerproblemen, wij genieten met volle
teugen!"

Meer dan
40% van de
deelnemers
gaat na 1 jaar
nog steeds
duurzaam
naar het werk.

STEEK EEN

TANDJE BIJ IN 2019
Met de campagne De Testkaravaan wil de Provincie
mensen stimuleren om de
auto minder te gebruiken en
duurzame vervoermiddelen
te kiezen. Het uitgangspunt
van ‘De Testkaravaan komt
er aan!’ is het ‘test het
uit’-principe: de Provincie
stelt per campagneperiode
gratis een vloot van duurzame vervoermiddelen ter beschikking, waaronder elektrische fietsen, bakfietsen,
vouwfietsen en fietskarren.
Ook bus- en treinpassen,

Blue bikes en carpoolmogelijkheden zitten in het
aanbod. Zo krijg je de kans
om gedurende twee weken
gratis een vervoermiddel
uit te testen en de voordelen ervan te ontdekken.
Zo'n 40% van de testers
gebruikt na hun deelname
een duurzaam vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. Bij bijna 58% is dit
de elektrische fiets.
In 2019 houdt De Testkaravaan halt in 18 West-Vlaam-

se bedrijven waarmee de
Provincie 5.500 werknemers bereikt. Ook voor
inwoners van gemeenten
blijft de Provincie De Testkaravaan verder inzetten.

Om te fietsen
moet je surfen.
Wil jij meedoen met De
Testkaravaan of op de
hoogte blijven van de
mogelijkheden?
Alles over De Testkaravaan
vind je op
www.testkaravaan.be
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www.jewildstewesten.be

02-10
LENTEPARCOURS
Avontuur en alle zintuigen in
volle werking? Het Zwin! Op
deze actieve het-is-bijna-lentedag vertelt een Zwingids je
alles over het verborgen leven
van vogels en planten.
Kinderen kunnen
zaadbommen knutselen in
het kijkcentrum.
www.zwin.be

De milieuboerderij zwiert de staldeuren
open voor een knuffel-doedag met schapen
en lammetjes (14.00-17.00u).
Velt plantenruilbeurs vanaf 10.00u.
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

27&28

APR

provinciedomein Bergelen
0479 514317

APR

17

SHERLOCK
ACHTERNA

Spannende speurtocht voor
families in kasteel WallemoteWolvenhof.

www.toerisme-leiestreek.be/
blob

28

KNUFFELWANDELING

Boswandeling in geuren en kleuren
voor gezinnen met kinderen vanaf
4 jaar én hun knuffel.

www.west-vlaanderen.be/
bulskampveld

09

DROOMPLEK
VAN DE BERGKABOUTERS

REIS IN DE TIJD

Allerschattigste speurtocht
voor de allerkleinsten.

Ambacht en vakmanschap
van vandaag en morgen in
de kijker op de Erfgoeddag
in het Provinciaal Hof te
Brugge. Een niet te missen
reis in de tijd.
0800 20 021
www.west-vlaanderen.be/
informatiecentrum

Het geheime leven van kleine
zwemmers onder de loep.

APR

MEI

GROTE LAMMETJESDAG

APR

Deathride, klimmen, paintball, lasershoot
en nog veel meer: op deze Wildste Westen-Dag kan je met 1 ticket terecht op
6 unieke avonturenlocaties rond het
kanaal Bossuit-Kortrijk.

01

Duik onder in een
uniek bunkercomplex uit WO I, kijk
door de bril van
een Duitse soldaat
en kom meer te
weten over de
oorlog op zee en
het leven in een
kustbatterij.
www.raversyde.be

MRT

JE WILDSTE
WESTEN ACTIEDAG

www.raversyde.be

07

WONDERLIJKE
WATERDIERTJES

JUN

APR

14

SOLDAAT
VOOR 1 DAG

OOIEVAARS
SPOTTEN
www.zwin.be

In Raversyde Anno 1465
leer je tijdens Erfgoeddag de
bewoners kennen van het
middeleeuwse dorp
Walraversijde en krijg je oude
ambachten onder de knie.
In Raversyde Atlantikwall
maak je loopgraafkunst
met recuperatiemateriaal.

www.west-vlaanderen.be/palingbeek

MRT

www.west-vlaanderen.be/
bulskampveld
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30&31

In het spoor van een ranger op
zoek naar familie ooievaar.

IEDEREEN
KUNSTENAAR

Ga mee vleermuizen spotten met Basiel
de boswachter en Bart de baardvleermuis!

16

www.west-vlaanderen.be/gavers

NOG MEER
5-STERREN TIPS

MRT

APR

20
VANAF

Nachtje Gavers, dat is slapen op een
unieke locatie, proeven van verrassende
activiteiten en gezellig samenzijn rond
het kampvuur. Op zaterdagmiddag geniet
je van een (h)eerlijke picknick.
Schrijf je snel in, de plaatsjes zijn beperkt!

www.weekvandezee.be

APR

MRT

Ontdek waarom actie rond
de klimaatopwarming een
dringende noodzaak is
tijdens een boeiende lezing
en voeg de daad bij het
woord met tien wetenschappelijk onderbouwde
acties die werken.
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We zoomen in op het thema Plasticsoep. Kom naar één van de bezoekerscentra aan zee en maak een
uniek plasticvrij zeegeschenk.

OP VLEERMUIZENSAFARI

EERSTE HULP BIJ
KLIMAATVERWARRING

NACHTJE GAVERS

WEEK VAN DE ZEE

APR

09

04-12

Volledig tot rust komen
om de hectische wereld
buiten te sluiten?
In de West-Vlaamse
provinciedomeinen
is onthaasten een
levenskunst.

MEI

TIEN
OM TE
ZIEN

19-20

Niet te missen

bezoekerscentrum
Het Heuvelland
057 45 04 55

© VRT Alexander Dumarey

Wil je een overzicht ontvangen
van alle activiteiten in onze
domeinen, surf dan naar
www.west-vlaanderen.be/
domeinen/kalender
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"Gezellig, gemoedelijk, gastvrij.
Zit dat hier in de genen misschien?"

MIJN GEDACHT

Geboren te Lochristi
48 lentes
Mama van 3
27 jaar radio- en tv-ervaring
Presenteert elke weekdag
tussen 16 en 19 uur
het avondspitsprogramma
'Raf & Rani' op Joe
Deelt haar passie voor
eten, koken en goed
plannen in haar boek Goed
Plan!, lekkere lectuur voor
drukbezette gezinnen

Rani De Coninck

Niet van hier.
Maar toch een hart voor ons.

© Sigfrid Eggers

RANI
DE CONINCK

Wat Rani De Coninck met West-Vlaanderen
heeft? "Veel! Mensen denken wel vaker
dat ik West-Vlaamse ben. Elke keer als ik
verwonderd ben, ontglipt me een 'mo hów
zeg!' Dat klinkt ook zo sympathiek! Maar
vergis je niet, ik ben een rasechte OostVlaamse. Toch is het in West-Vlaanderen
dat mijn carrière een vliegende start kreeg.
Dat was in 1991 toen ik in Wevelgem tot
allereerste Miss Belgian Beauty verkozen
werd. Daarna mocht ik bij de VRT de
Droomfabriek presenteren. Een tv-debuut
is zoals een eerste vriendje: dat vergeet je
niet. Ook heb ik een tijdje presentatiewerk bij
WTV gedaan. Toen heb ik hier serieus mogen
'roendtjolen' en West-Vlaanderen werd zowat
mijn tweede thuis. En eigenlijk is dat vandaag
nog steeds zo, want mijn schoonfamilie woont
hier. Ik kreeg er een portie woordenschat bij.
De familiebezoekjes? Gezellig, gemoedelijk,
gastvrij. Zit dat hier in de genen misschien?
Met het dialect heb ik geen probleem.
En anders doe ik alsof.
Ik praat gewoon mee. Mo hów zeg!"

