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De zon komt op in het westen. Een hoopvolle boodschap in
deze donkere en onzekere tijden. We weten niet hoelang het
nog zal duren. Maar wat wij wél al weten: straks komt de zon
op in het westen. Bij ons, hier in West-Vlaanderen.
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Wij zijn kenners, kunners én doeners. Wij wachten niet tot
iemand anders het licht aansteekt, wij doen dat zelf.
Heel wat West-Vlamingen doen op dit moment hun best
om voor ons te zorgen, letterlijk in de zorgsector, maar ook
ruimer in vele andere beroepen die aan de slag zijn gebleven
in de periode van lockdown, waarvoor onze oprechte dank en
bewondering. Andere West-Vlamingen vechten of vochten
met de ziekte, courage aan hen en diegene die hen bijstaan
en nabij willen zijn!
Deze ongeziene crisis raakt iedereen diep, maar tast onze
identiteit niet aan. West-Vlamingen zijn ondernemers, als we
kansen zien dan nemen we ze. Ook jouw provinciebestuur.
Stilaan komt iedereen naar buiten en gaan we van een
lockdown naar een voorzichtige start-up. Op zoek naar
beleving, op zoek naar onthaasting, op zoek naar sociale
contacten. En waar kan dat beter dan in West-Vlaanderen.
Aan de Kust, in het groene Brugse Ommeland, in de rijke
geschiedenis van de Westhoek, in de gastronomische
Leiestreek. Binnenkort zomeren we met zijn allen
West-Vlaams en genieten we van onze eigen provincie.
Wandelen in onze provinciale domeinen, genieten van een
hoevepicknick met 100% West-Vlaamse producten, shoppen
bij onze lokale handelaars en fietsen langs de heringerichte
oude spoorwegbeddingen.
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DE 'GROOTE'
WEDEROPBOUW
VAN DE WESTHOEK
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Feniks 2020

VAN EIGEN KWEEK
Verwennen op z'n West-Vlaams
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WEST-VLAAMS
ONDERNEMERSCHAP
IN CORONATIJDEN

Vier het leven in eigen streek

Namens de deputatie en het provinciebestuur,
Bart Naeyaert, eerste gedeputeerde

Deze publicatie is met de grootste zorg samengesteld. De Provincie West-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of onnauwkeurigheden
in de opgenomen gegevens.
Ben jij al fan van de Provincie West-Vlaanderen? Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
0800 20 021 (gratis nummer)

www.facebook.com/westvlaanderen

@provinciewvl

provincie@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be

@provincie_wvl
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Start to West-Vlaanderen
met Evy Gruyaert

Meer inzet voor een betere provincie

In deze Preus leggen we de focus op inspirerende ideeën
om West-Vlaanderen te beleven. Want hier in onze provincie,
in het westen, komt straks heel zeker de zon weer op.

DE ZON KOMT OP
IN HET WESTEN

PREUS
04 OM
OP TE ZIJN
Beleef onze provincie
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NOOT VAN
DE REDACTIE
Beste lezer,
Deze PREUS was bijna klaar voor
druk toen de coronacrisis uitbarstte. Omdat dit magazine ook
in ongewone tijden relevant wil
zijn, hebben we in allerijl enkele
pagina’s omgegooid en laten we
lokale handelaars over deze crisis
getuigen. Het coronavirus treft
onze gezondheid, economie en
samenleving, maar het haalt ook
het beste in ons West-Vlamingen
naar boven. Het provinciebestuur
volgt de nationale berichtgeving
en federale overheidsmaatregelen
in het kader van de coronacrisis
voor jou op de voet. We bundelden de informatie over alle
maatregelen in West-Vlaanderen
op www.west-vlaanderen.be.
Hou deze overzichtspagina zeker
in de gaten.
Blijf gezond en zorg goed voor
elkaar!
De redactie

OM PREUS
OP TE ZIJN

EENTJE OM
IN TE KADEREN

Belevenissen, to do's
en nice-to-knows in
onze provincie.

Tien bekende Vlamingen kozen
elk een machtig mooie plek
langs onze kustlijn en pootten
er een levensgroot duurzaam
fotokader neer. Strike a pose
en 'klik'! Perfect om mee uit
te pakken op Instagram of
Facebook. Met de vermelde
hashtags kan je makkelijk je
foto delen.

ENERGIEZUINIGHEID
BEGINT AAN DE TOP
Het provinciehuis Boeverbos in Brugge is voortaan
bedekt met een ecologisch groendak. De voordelen? Een groendak is superisolerend, draagt
bij tot de daling van de CO2-uitstoot en het haalt
vervuilende deeltjes uit de lucht. Bovendien voert
een groendak hemelwater vertraagd af zodat de riolering minder belast wordt. Ook zeldzame insectensoorten voelen er zich thuis en de planten bieden
voedsel voor bijen en insecten. Op die manier zet
de provincie weer een nieuwe stap om het eigen
patrimonium duurzaam te maken en de klimaatdoelstellingen na te streven.

www.dekust.be/iedereenkust

Kamagurka

Christel Van Dyck

Ozark Henry

250000

OPVALLENDE

CIJFERS

1.392.000

Met de campagne
'Mag ik deze kurk van jou?'
zamelde de provincie in 2019
1.392.000 kurken in die verwerkt
worden tot isolatiemateriaal.

250.000
De mobiliteitscampagne 'De
Testkaravaan komt er aan'
legde in 2019 een kwart miljoen
duurzame kilometers af. Liefst
1.419 deelnemers kozen een
alternatief voor de auto.

ONTDEK
DE WEST-VLAAMSE BBQ-BOX
Snak jij er ook zo naar om weer volop van het leven te
genieten? Met deze barbecue geschenkbox heb je alle
ingrediënten bij de hand voor een zomers topdagje:
aanmaakblokjes, barbecuekruiden en een fijne selectie
100% West-Vlaamse streekproducten. Met veel liefde en
zorg werd dit zomers pakket voor jou samengesteld door
‘geschenken met een knipoog’, het West-Vlaams netwerk
van organisaties uit de zorg en de sociale economie.
Bestel je BBQ-box op www.west-vlaanderen.be/webshop
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92.785

Zoveel bezoekers telde
de oorlogssite 'Atlantikwall'
in provinciedomein Raversyde
in 2019. Een nieuw record!

72.000

gezinnen tekenden in op
de groepsaankoop groene
stroom en gas van de provincie.
Daarmee kiezen ze voor een
energiefactuur die tot 55%
onder de marktprijs ligt.

BIG BROTHER LANDT BIJ ZWIN-OOIEVAARS
Het Zwin Natuur Park is dan wel dicht door de coronacrisis, toch hoef
je de ooievaars niet te missen: sinds eind maart staat een webcam
permanent op twee nesten in het park gericht. Je kunt de livestream
volgen op de Zwinwebsite of via het YouTubekanaal van het park.
De camera staat op de ooievaarstoren en is gericht op twee nesten
voor deze toren. Twee ooievaarskoppels, de ouders van de
eerder bezenderde ooievaars Emily, Reinout en Hadewijch,
hebben in de Big Brother-nesten hun onderkomen.
De eerste eieren worden nu ongeveer gelegd en vervolgens
uitgebroed. De meeste legsels tellen 3 à 5 eieren. De Zwincollega’s verwachten eind april de eerste kuikens. Ook de geboortes
in deze nesten zal je live kunnen volgen via de livestream.
www.zwin.be
YouTube > Zwin Natuur Park
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OM PREUS
OP TE ZIJN

MEER DAN 48 KM
PUUR FIETSPLEZIER

HET LOOPT GESMEERD IN DIKSMUIDE
De Boterbelevingstocht is een interactieve wandeling (4 km) voor het
hele gezin in de boterstad Diksmuide. Je start op de Grote Markt waar
de jongste stappers een rugzakje vol opdrachten meekrijgen. Aan het
einde wacht hen ook een geschenkje. Je passeert onder meer de
Vismarkt en de Grote Dijk en ondertussen kom je alles te weten over de
boterhandel. Daarna duik je het platteland in en ontdek je meer over de
zuivelproductie. Deelnemen kost 5 euro.
www.toerismewesthoek.be/westhoek-kd/
al-spelend-met-de-westhoek-kd-tochten

De Panne, de natuurgebieden van Koksijde, de IJzermonding,
de Nieuwpoortse trappen, het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke
en de historische stad Veurne … een nieuwe Westkustroute
verbindt al die betoverende plekken. Met onderweg tal van
bezoekerscentra, musea en uitkijktorens.
De Westkustfietsroute is de eerste in een reeks van 28 nieuwe
West-Vlaamse fietsroutes. 48,5 km puur fietsplezier! De kaart
van de Westkustfietsroute is voor € 3 verkrijgbaar op shop.
westtoer.be. Tot 30 september kan je deelnemen aan de Westkustfietszoektocht waarbij je kans maakt op een leuke prijs.
Bestel je voor eind september jouw Westkustfietsroutekaart,
dan krijg je er de fotozoektochtkaart helemaal gratis bij.

START TO RUN IN ’T VELD
De provincie en de gemeente Ardooie
openden een nieuw loopparcours in
provinciedomein ’t Veld in Ardooie. Het
halfverharde parcours van 2,3 km is het
jaar rond goed beloopbaar en om de 100
meter is er een ronde markeernagel in
het midden van de weg. Zo kunnen beginnende joggers en lopers de afgelegde
afstand mooi inschatten en zijn ze
gemotiveerd om door te zetten.
www.west-vlaanderen.be/tveld

LEKKER
EN EERLIJK
West-Vlaanderen is sinds
2013 'Fairtrade Provincie' en
mag dat van Oxfam
Wereldwinkels, Rikolto,
11.11.11. en Fairtrade
Belgium nog langer blijven.
De titel geeft aan dat de
provincie eerlijke handel wereldwijd en lokale duurzame
landbouw een warm hart
toedraagt en er ook werk
van maakt.
Zo schenken alle provinciale
instellingen enkel fairtradekoffie, -thee en -fruitsap.
Bovendien werken we voor
al onze events samen met
lokale traiteurs die streekproducten serveren.

OP STAP IN HET
KUNSTENAARSDORP

www.west-vlaanderen.be/
fairtrade

KAARSJES UITBLAZEN
IN HET ZWIN’
Op zoek naar een originele locatie
voor de verjaardagsfeestjes van je
kroost? Het Zwin Natuur Park ontvangt jullie met open armen. Spelen
in de natuur, opdrachten uitvoeren
en de code kraken, een eigen
herbruikbare 'tote bag' versieren …
plezier gegarandeerd!
www.zwin.be/verjaardag-zwin

De Kust is een erfgoedwandelroute
rijker in Sint-Idesbald. De route van
5,5 km dompelt je onder in de geschiedenis van de jongste badplaats
van onze Westkust. Je start op de
zeedijk en langs pittoreske straatjes
maak je kennis met het rijke verleden
van het idyllische kunstenaarsdorp.
De Keunekapel, villa Mieke Hill en
het Paul Delvaux Museum zijn enkele
toppers onderweg. Zo'n 150 metalen
klinknagels in de grond wijzen de
weg. En voor wie niets wil missen,
is er een brochure met kaart voor € 3
verkrijgbaar op
shop.westtoer.be
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Evy Gruyaert

START TO
WEST-VLAANDEREN
MET EVY
Loopcoach, presentatrice en yogainstructrice Evy Gruyaert groeide op
in Meulebeke. Tot haar 26ste bleef ze
in West-Vlaanderen plakken. Vandaag
woont ze in de buurt van Deinze,
vlak bij de grens van haar geliefde
provincie. Want je kan het meisje wel
uit West-Vlaanderen halen, maar nooit
West-Vlaanderen uit het meisje.

"Ik voelde me net een
prinsesje met een
ongelooflijk speelterrein
als koninkrijk"
Prinsesje in
Domein Ter Borcht
"Ik ben geboren en getogen in
Meulebeke. Mijn ouders werkten in
kasteel Ter Borcht dat onderdak biedt
aan een sportschool. Ze waren er
allebei concièrge en kookten voor de
200 leerlingen. Wonen deden we in
een gedeelte van het kasteel. Geen
wonder dat ik me net een prinsesje
voelde. Mét een ongelooflijk speelterrein als koninkrijk. Op het domein zijn
er bossen, weiden, voetbalvelden,
een zwembad… Een droom voor
elk kind."
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Een heilbot
in Oostende
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"Zondag gaan wandelen met de hele
familie was een heilige traditie.
Regelmatig trokken we richting
Oostende. Heerlijk uitwaaien op
het strand, gezellig bijpraten met de
neefjes, om dan steevast te eindigen
in de Oostende Vistrap. Daar kochten
we verse gerookte heilbot om die
dan thuis bij een lekkere boterham op
te eten. Daar verheugden we ons het
hele weekend op."

EVY GRUYAERT
Radio- en
televisiepresentatrice
40 jaar
Groeide op in Meulebeke
Presenteert de Avondspits
op Nostalgie en Stukken
van Mensen op Vier
Laat Vlaanderen en
Nederland lopen
met Start2run
Lanceerde yoga met Evy
Heeft 2 kinderen:
Alec (7) en Helena (3)
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Shop till you drop
in Roeselare
"Als tiener ging ik graag shoppen met
mijn moeder in Roeselare, de dichtstbijzijnde stad van Meulebeke. Een fijn
moeder-dochtermoment, ook al werd
mama soms horendol van mij, want
van kleren passen kreeg ik niet
genoeg. Onze shopmiddag sloten
we af met een bezoek aan een kaaswinkel die helaas niet meer bestaat.
Je vond er kazen die perfect gerijpt
waren. En dat met versgebakken
notenbrood … heerlijk. Mensen met
passie voor hun vak, zo inspirerend!”
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#MEERWEST  VLAANDEREN
Meer is niet altijd beter. Tenzij ‘meer’ betekent: meer
inzet voor een betere provincie voor iedereen. Als bestuur
investeren we de volgende jaren 250 miljoen euro in meer
fietspaden, meer groen, meer opleidingen, meer kansen
voor ondernemers en landbouwers, meer duurzaamheid,
meer levenskwaliteit. We hebben veel ambitie!

3.180 KM
FIETSNETWERK
AGROTOPIA:
INNOVATIE
IN LANDBOUW
BRAINPOWER VOOR
DE LANDBOUWER

20
PROVINCIEDOMEINEN
EN 9 GROENE ASSEN
ONTHAASTEN IN HET
GROEN, ZEG JE?
Onze 20 provinciale domeinen zijn
samen goed voor een kleine
2.000 hectare aan natuur, recreatie,
rust en ontspanning. We gaan onze
natuur- en recreatiegebieden verder
uitbouwen en een aantal groene
assen versterken. In elke regio een
groene long? We maken er werk van!

Dakserre, onderzoekscentrum,
demosite, innovatieve hub, toonbeeld
van professionele stadstuinbouw:
Agrotopia in Roeselare is veel
in één. Eind 2021 kan je er
kennismaken met de toekomst van
de (stads)landbouw, geïntegreerde
gewasbescherming, energiezuinige
teelttechnieken, het sluiten van
kringlopen en nog veel meer. De
toekomst? We maken er werk van!

TIP

FIETSEN, EEN MANIER
VAN LEVEN
We zetten volop in op de fiets.
Het budget voor fietsinfrastructuur
verdubbelt zelfs deze legislatuur.
We leggen meer fietspaden aan
en maken bestaande fietstrajecten
veiliger. We blijven ook investeren
in de aanleg van fietssnelwegen.
Een fietsroutenetwerk doorheen de
provincie? We maken er werk van!

TIP
Met de fiets naar het werk, op
uitstap of boodschappen doen?
Waarom niet? Het doet deugd om
te bewegen, je hoeft nooit een
parking te zoeken en je draagt je
steentje bij aan een schonere lucht.

DE MOOISTE
PLEKJES
HANG BIJ ONS
DEN TOERIST UIT
Je hoeft er niet aan te twijfelen:
onze provincie is een recreatieve
topbestemming. Dat potentieel
willen we verder ontwikkelen, o.a.
door mensen unieke ervaringen
te bieden. Kijk maar naar Feniks
2020, een totaalprogramma van
wandelingen en tentoonstellingen
waarmee we de wederopbouw
van de Westhoek terug tot leven
brengen. Een recreatieve topregio?
We maken er werk van!

TIP
West-Vlaanderen ontdekken?
Westtoer is er voor jou. Wandelingen
met de mooiste uitzichten,
uitgestippelde fietsroutes, Feniks
2020, Beaufort 2021… dit en veel
meer, één adres: www.westtoer.be

AANLEG
OVERSTROMINGSGEBIEDEN EN
ONDERHOUD
3.565 KM
WATERLOPEN
WERKEN AAN
DROGE VOETEN
Een klimaatrobuust West-Vlaanderen
is een topprioriteit. De aanpak van
wateroverlast en -tekort door het
aanleggen van gecontroleerde
overstromingsgebieden en
waterspaarbekkens is één van de
maatregelen. Daarnaast houden
we onze waterlopen gezond door
goed onderhoud. Droge voeten en
voldoende water voor landbouw?
We maken er werk van!

TIP
Woon je in de buurt van een gracht?
‘E bitje van de beke bluven’ is dan
een goed idee.
Op www.west-vlaanderen.be/
waterlopen vind je meer nuttige tips.

DUURZAAM BOUWEN
EN VERBOUWEN
ENERGIEZUINIG WONEN?
HIER BRANDT DE LAMP!
Acasus is het kennis- en
inspiratiecentrum voor energiezuinige
bouw en renovatie. Particulier of
professional, iedereen kan er terecht
voor advies, demonstraties en
opleidingen rond duurzaam bouwen
en renoveren. De bouwsector
in West-Vlaanderen omvormen
tot een toekomstgerichte,
innovatieve en duurzame sector?
We maken er werk van!

TIP
Je bouw- of renovatieplannen
laten screenen door een Acasusexpert? Dankzij de steun van
de provincie betaal je slechts
25 euro in plaats van 250 euro!
Meer info op www.acasus.be

Benieuwd hoe de werken op het dak
van de kistenloods van REO Veiling
vorderen? Op www.inagro.be
vind je een update.

TIP
In de zomer van 2020 opent
provinciedomein de Koolhofput
in Nieuwpoort. Test gerust
de nieuwe wandelpaden en
voetgangersbruggen uit en laat
ons weten wat je ervan vindt.
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DE ZON
KOMT OP
IN HET
WESTEN.

SAMEN
KOMEN WE ER
Het is al miljoenen jaren zo, na elke nacht komt de zon
op in het oosten. Het donker maakt dan plaats voor het
licht. Vandaag is het ook overdag best nog wat donker,
maar dat blijft niet duren. Hoelang precies nog, weet
niemand. Maar wat wij wél al weten: straks komt de zon
op in het westen. Bij ons, hier in West-Vlaanderen.

Dat is geen toeval. Ploeteren in de modder en weer opstaan, herstellen
wat is gebroken, afzien en weer doorgaan: dat kunnen West-Vlamingen
beter dan wie ook. Net als onze voorvaderen zijn we kenners, kunners
én doeners. Wij wachten niet tot iemand anders het licht aansteekt, wij
doen dat zelf. Nu het buiten nog schemert, denken en werken wij al aan
het licht van morgen.
Deze ongeziene crisis raakt iedereen diep, maar tast onze identiteit niet
aan. We zijn ondernemers, individueel en collectief. We zien altijd en
overal kansen, we nemen ze. Vandaag pikken we de draad weer op en
doen wat we altijd doen. Voor ons, voor iedereen. We doen weer deure,
samen.
We zijn voortrekkers, altijd al geweest. Geleerd van ons vader en moeder, net als zij van hun vader en moeder. Als provincie altijd met de zee in
onze rug of met onze West-Vlaamse blik op haar oneindigheid.
De zee verbindt ons, alweer meer dan wie ook. Ze maakt ons tot wie
we zijn, West-Vlamingen. Uniek. Met een warm hart voor elkaar, overal
in onze provincie én daarbuiten. We zitten op dezelfde boot in dezelfde
storm en varen naar diezelfde veilige haven. Samen lukt ons dat, zeker
weten.
Maar we beginnen hier, in West-Vlaanderen.
Ons westen, waar straks de zon opkomt.
Wil je deze boodschap mee verspreiden?
Dat kan via www.dezonkomtopinhetwesten.be

12

Het coronaherstelplan is een reeks van
maatregelen die het provinciebestuur
wil nemen (en deels al heeft genomen)
om West-Vlaanderen te versterken bij
een geleidelijke opstart na de coronacrisis. Ze trekt hiervoor een budget uit van
ruim 15 miljoen euro.
Een kleine handgreep…

STEUN AAN DAKLOZEN,
KANSARMEN EN DE
WOONZORGCENTRA
Organisaties die instaan voor de opvang
van daklozen hebben het momenteel
extra moeilijk om ‘social distancing’
te waarborgen binnen hun huidige
opvangcapaciteit. De Provincie trekt
50.000 euro uit voor bijkomende capaciteit voor de opvang van daklozen in de
regio’s Roeselare, Kortrijk, Brugge en
Oostende.
250.000 euro is bestemd voor het
Streekfonds West-Vlaanderen (Koning
Boudewijnstichting) voor de ondersteuning van woonzorgcentra en kleinschalige organisaties die strijden tegen
armoede.

PROVINCIEBELASTING
LATER GEÏND
De Provincie komt ook tegemoet aan
alle West-Vlamingen die de komende
maanden voor een financieel moeilijke
periode staan. Er zullen geen herinneringen, aanmaningen en dwangschriften
voor het innen van de provinciebelasting gestuurd worden voor september.
Ook aanslagbiljetten voor belastingen
voor gezinnen, bedrijven en tweede
verblijven zullen pas aan het einde van
de zomer verzonden worden.

MONDMASKERS
Een belangrijk aspect bij de versoepeling van de coronamaatregelen is
het gebruik van mondmaskers. Ze
kunnen extra bescherming bieden bij
het organiseren van activiteiten. Met
het toekennen van het trekkingsrecht
van één euro per inwoner aan steden
en gemeenten, kunnen die zelf het
initiatief behouden en bijvoorbeeld bij
de aankoop van kwalitatieve mondmaskers ook goede doelen zoals Think Pink
ondersteunen.

IK ZOMER
WEST-VLAAMS
Meer dan ooit zullen West-Vlamingen
hun zomer in eigen provincie doorbrengen. Ook toeristen zullen West-Vlaanderen opnieuw bezoeken. Daarbij zal de
spreiding van mensen in de tijd en in de
ruimte belangrijk zijn.
De Provincie voorziet alvast één euro per
inwoner voor steden en gemeenten die
zich de komende zomer inzetten voor
meer beleving in West-Vlaanderen. Alle
initiatieven, zowel van de Provincie als
van de steden en gemeenten, worden
dan gebundeld in de campagne
"Ik zomer West-Vlaams".
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe maatregelen vanuit het provinciebestuur? Dat kan 7 dagen op 7 via
www.west-vlaanderen.be/
nieuws
www.facebook.com/
westvlaanderen
@provinciewvl
@provincie_wvl
Of abonneer je op onze digitale		
nieuwsbrief West Info via
www.west-vlaanderen.be/
nieuwsbrieven/nieuwsbrief-west-info
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'HET PROVINCIAAL
DOMEIN'
FOCUST OP
CORONAMAATREGELEN
In een nieuwe reeks uitzendingen
van Het Provinciaal Domein op de
regionale zenders Focus en WTV
gaat presentator Vincenzo dieper
in op de maatregelen en initiatieven van de Provincie om de
coronacrisis het hoofd te bieden.
Hoe de Provincie de komende
periode de economie wil steunen,
welke initiatieven ze neemt rond
toerisme en hoe provinciedomeinen zich voorbereiden op een
zomer vol bezoekers, zie je
de komende weken op jouw regionale zender en op de website
www.west-vlaanderen.tv.
Elke donderdagavond is er een
nieuwe uitzending.

VERSPREID
#COURAGEINCORONATIJDEN
Elkaar eens goed vastpakken,
samen gaan eten enz. Daarvoor
moeten we nog even op de
tanden bijten. Maar elkaar wat
steun toesturen kan wel!
Per kleurrijk setje ‘couragekaartjes’
betaal je slechts 1 euro
(+ éénmalig 2 euro verzendingskosten).
Schrijf er een warme boodschap op
en verstuur wat courage naar je
vrienden, familie of collega's!
www.west-vlaanderen.be/webshop
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"Alles wat in de toog ligt,
maken we zelf.
Daar zijn we trots op.”

VAN EIGEN 		
				 KWEEK
Op hun kleine maar bruisende hoeve in het mooie
Heuvelland kweekt de familie Masson sinds vele jaren
varkens, runderen en kippen. Hun vers bereide waren
bieden ze exclusief aan in de eigen hoevewinkel.
Sinds 2014 zetten zoon Stijn en zijn vrouw Stefanie
de traditie van vakmanschap in ’t Lindebos verder.

Bewust kleinschalig
STEFANIE
SEGERS
33 jaar
Getrouwd met
Stijn Masson
Runt samen met haar man
’t Lindebos in Wijtschate
Mama van Renée
en Marcel
Houdt van:
gezonde buitenlucht,
de smaak van eerlijke
voeding en gasten
ontvangen op de hoeve

Stijn en Stefanie behielden in hun
ambachtelijke hoeveslagerij de focus
die hier al zo lang meegaat:
kleinschaligheid en kwaliteit.
“We leveren lekker en kwaliteitsvol
hoevevlees en willen de keten, van
in de wei tot op het bord, zo kort mogelijk houden en alles zoveel mogelijk
in eigen handen nemen. Dat is voor
ons de beste manier om controle te
houden op de kwaliteit.”

Zelfgekweekt en
kakelvers
“Elke week op donderdag versnijden we het vlees in eigen atelier en
maken we de bereidingen klaar die
de klant op vrijdag en zaterdag in
onze hoevewinkel kan komen halen.
Verser kun je het niet krijgen! Huisgemaakte paté, droge worstjes, gerookte ham, witte pensen, bloedworsten,
malse biefstuk van zelfgekweekte
witblauwrunderen, verse lasagne,
koteletten, ribbetjes, karbonaden,
gehakt en spek… Alles wat in de
toog ligt, maken we zelf en daar zijn
we trots op.”

Verborgen parel
Stefanie en Stijn wilden nog een
stapje verder gaan en zochten hoe ze
hun bedrijf een meerwaarde konden
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We houden de
boerderij bewust
kleinschalig. Hier
ons levenswerk
van maken,
geeft voldoening
en fierheid.”

VERWENNEN OP
Z'N WEST-VLAAMS
Een mand vol (h)eerlijkheid
’t Lindebos is één van de 23 boerderijen in West-Vlaanderen waar je op een
idyllisch plekje kan genieten van een
overvolle picknickmand. Verwacht je
aan heerlijke, verse en gezonde streekproducten recht van bij de boer. Wie
wil, kan ook een glimp van de boerderijactiviteiten opvangen.
www.100procentwest-vlaams.be
Picknickmand bestellen?
Voor een hoevepicknickbon betaal je
15 euro/volwassene en 12 euro/kind.
Bestel je hoevepicknickbonnen op
www.west-vlaanderen.be/webshop.
Of ga langs in het Informatiecentrum
Tolhuis.
In het Tolhuis vind je ook een uitgebreid assortiment streekproducten en
originele geschenken in een verpakking
naar keuze: een stijlvolle geschenkbox of
ecologische jute draagtas.

Provinciaal Informatiecentrum
Tolhuis,
Jan Van Eyckplein in Brugge.
www.west-vlaanderen.be/
informatiecentrum

geven. “We vinden het belangrijk
dat mensen weten waar hun eten
vandaan komt. Sinds enkele jaren
organiseren we rondleidingen op de
boerderij waarbij verenigingen, families en bedrijven kunnen kennismaken met de geschiedenis, de werking
en de producten van ’t Lindebos.
Je kan bij ons ook een hoevepicknick
doen. Onze picknickmand zit boordevol streekproducten van lokale
boeren: verse pistoletjes, hoeveboter,
kakelverse eitjes, hoevekaas, charcuterie, een yoghurtje en een glaasje
streekwijn of heerlijk appelsap.
We zetten alles klaar op een idyllisch
plekje met een magnifiek uitzicht.
Veel bezoekers combineren een
bezoekje met een uitstap in de regio.
Het Heuvelland heeft zo veel moois
te bieden!”
www.lindebos.be
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WEST-VLAAMS
ONDERNEMERSCHAP
IN CORONATIJDEN
STEEK ONZE LOKALE HANDELAREN
EEN HART ONDER DE RIEM

Coronacrisis en quarantaine, het doet wat met een mens. Het openbare
leven viel stil, winkelstraten lagen er verlaten bij, restaurants en cafés
sloten de deuren. Voor een provincie die regelmatig uit zijn voegen barst
en bruist, zijn het vreemde tijden. Maar achter al die stille gevels borrelt
het West-Vlaams ondernemerschap meer dan ooit. Mensen zijn
hartverwarmend solidair en lokale handelaren zetten alles op alles
om de coronacrisis te bezweren.
Bluuf in je kot-pakketten

De coronacrisis treft onze gezondheid
en onze economie maar haalt ook het
beste in ons West-Vlamingen naar boven. We brengen boodschappen naar
mensen in quarantaine. We maken
massaal mondmaskers. Overal steken
mensen spontaan een handje toe voor
zij die het nodig hebben.
Ook onze ondernemers blijven niet bij
de pakken zitten. Velen moesten noodgedwongen de deuren sluiten, maar
laten zich van hun creatiefste kant zien
en steken nog een paar tandjes bij.
Hoe pak je dat nu aan, zo’n crisis?
Drie handelaars geven een kijkje in de
keuken. Ze springen innovatief om met
de actualiteit en kijken de toekomst
hoopvol tegemoet.

"Als we niet
buitenshuis
kunnen genieten,
dan doen we
dat toch
gewoon vanuit
ons kot?”
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Ruilhandel onder
handelaars
Pascale Defevere van Schoenen Pascale, Oudenburg: “In deze coronatijden
wil ik het verschil blijven maken voor
mijn klanten en ik bezorg nu schoenen
veilig aan huis. Een vreugdedansje bij
elke online bestelling! Natuurlijk is deze
crisis een financiële domper, maar de
bestellingen, berichtjes, mailtjes en
foto’s van tevreden klanten die ik nu
ontvang, betekenen veel voor mij. Ik
sta tot hun dienst, 7/7, met de glimlach.
Wat Zalando niet kan, dat kunnen wij
wel! Als lokale ondernemers moeten
we mekaar ook steunen. Daarom
lanceerde ik een nieuw initiatief: als
een collega-handelaar bij mij iets koopt,
dan kan hij betalen met een cadeaubon
van zijn eigen zaak. Met deze ruildienst
helpen we elkaar om deze moeilijke
weken te overbruggen. Heel wat handelszaken uit Oudenburg en omgeving
doen enthousiast mee!”

Nancy Lefevere van traiteurzaak en
verswinkel Ip Zilleghem Platse, Zedelgem: “Wij staan elke dag klaar om het
beste van onszelf te geven en onze
klanten te voorzien van verse gerechten. In coronatijden blijven wij open en
leveren aan huis. Elke week maken wij
BLUUF IN JE KOT-pakketten met verse
voedingswaren. Er is keuze tussen verschillende pakketten op maat van elk
gezin. Alles is vers en in eigen keuken
gemaakt. Onze traiteur- en cateringdienst voor feesten ligt nu helemaal stil.
Ook ons ‘zoaltje’ is gesloten. Wat mis
ik onze klanten! Het inkomensverlies is
serieus, maar wij kunnen verder draaien. Ik klaag niet. De rekeningen blijven
komen en wij blijven ervoor gaan, met
veel goesting. We zien het als onze
plicht om mensen te helpen door lekker en gezond voor hen te koken. De
dankbaarheid die we terugkrijgen, doet
oneindig veel deugd.”

Een blind date met een boek
Pascal Vandenhende van Boekenhuis
Theoria, Kortrijk: “Onze deuren zijn toe
sinds 18 maart. Maar wie zin heeft in
leesvoer, hoeft niet op zijn honger te
blijven. Omdat veel leveranciers geen
bestellingen meer leveren, lanceerden
we een ‘boeken blind date’. Klanten
kunnen naar ons een mailtje sturen met
drie titels van boeken die ze graag gelezen hebben. Wij gaan dan in onze stock
op zoek naar leespareltjes die matchen
met hun smaak en budget. Met veel
plezier leveren we die aan huis, te voet,

?

KOOP

JIJ OOK
LOKAAL

met de fiets, de moto of de wagen.
Wat een tijden … simpel is het niet,
maar dat is het nu voor niemand! We
zijn een piepkleine onderneming met
flink wat investeringen. In het begin
van de crisis was er lichtjes paniek,
maar nu werken we keihard met veel
enthousiasme en liefde. Wat zijn we
onze klanten dankbaar die boeken en
cadeautjes blijven bestellen! Nee, dit
kan nooit de winkelverkoop compenseren, maar het lokale gevoel is belangrijk:
wij zijn er voor jullie.”

WIE HET LEVEN VIERT IN EIGEN STREEK,
DOET NIET ALLEEN ZICHZELF EN DE
LOKALE HANDELAREN, MAAR OOK
ONZE PLANEET EEN CADEAU.

ZOMER VAN
DE KORTE KETEN
De zomer van de korte keten dompelt je onder in
een weelde aan seizoensgebonden heerlijk en lokaal
geproduceerd voedsel. Lokale landbouwers zetten
hun activiteiten in de kijker. In ruil krijg jij verse en
kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer.
Zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval.
Bovendien ondersteun je de lokale economie.
Meer info?
www.weekvandekorteketen.be

Een warme oproep aan iedereen:
koop lokaal! Stop niet met genieten.
Blijf geven. Koop cadeaubonnen
van je favoriete handelszaak. Ga
gerechten afhalen of laat ze aan huis
leveren, en blijf thuis veilig genieten
van een lekkere, versbereide maaltijd
of van 100% West-Vlaamse streekproducten. Zo steek je onze lokale
handelaars een hart onder de riem.
Steun nu meer dan ooit je lokale
ondernemers. Wie is open, wie
levert aan huis? Welke lekkere en
gezonde streekproducten vind ik in
mijn buurt?
Informeer je op
www.ikkooplokaal.be
Check ook de Facebookpagina

www.facebook.com/
ikkooplokaalbijeenwinkeliervanhier
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			MINIVERPLAATSING
							MAXI- 			

ONTSPANNING

Van Raversyde in Oostende tot De Gavers in Harelbeke,
in de West-Vlaamse provinciedomeinen krijg je een instant vakantiegevoel.
Traag genieten als levenskunst, waar beoefen jij dat het liefst?

ZWIN NATUUR PARK
KNOKKE-HEIST

DE BLANKAART
DIKSMUIDE

D’AERTRYCKE
TORHOUT

’T VELD
ARDOOIE

TILLEGEMBOS
SINT-MICHIELS

STERREBOS
RUMBEKE

IJZERBOOMGAARD

BALIEKOUTER

KEMMELBERG

DE GAVERS

HEUVELLAND

HARELBEKE

RAVERSYDE

DUINPANNE

DIKSMUIDE

WAKKEN

BULSKAMPVELD
BEERNEM

BERGELEN

WEVELGEM

ZEEBOS

BLANKENBERGE

PALINGBEEK
IEPER

WALLEMOTE-WOLVENHOF
IZEGEM

GASTHUISBOSSEN
IEPER

KOOLHOFPUT

OOSTENDE

DE PANNE

OP DE GRENS OOSTDUINKERKE-NIEUWPOORT

ROZENTUIN

WWW.ROZENTUINKORTRIJK.BE

De provinciedomeinen bieden tijdens
de zomermaanden een aantrekkelijk en veilig aanbod aan.
Meer info vind je op
www.west-vlaanderen.be/domeinen
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DE 'GROOTE'
WEDEROPBOUW
VAN DE WESTHOEK
Feniks 2020 neemt je mee in
het meeslepende verhaal van de
wederopbouw van de Westhoek na
‘de Groote Oorlog’. Een verhaal dat
moest verteld worden omdat het nog
steeds het DNA van onze provincie
bepaalt. Met boeiende evenementen,
unieke tentoonstellingen en
gloednieuwe fiets- en wandelroutes
maak je van op de eerste rij mee
hoe West-Vlaanderen uit haar as
herrees na de Eerste Wereldoorlog.
Een bewogen verhaal, actueler dan ooit.

AGENDA
FENIKS 2020/21
Feniks 2020 haalt een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van onze provincie van onder het stof en brengt het tot
leven in een totaalbeleving voor jong en oud.
Het programma loopt tot voorjaar 2021.
Meer info op www.feniks2020.be

EVENEMENTEN

TERUG NAAR
DE WESTHOEK
Wederopbouw na de
Eerste Wereldoorlog

NIEUWPOORT EN
DIKSMUIDE

Fenikswandeling, Ieper
De wandeling leidt je
langs de belangrijkste
wederopbouwsites
van de stad.

Ook in Nieuwpoort en
Diksmuide worden spektakels
gepland, maar de data worden
later gecommuniceerd.
Volg daarom
www.feniks2020.be
© Westtoer

Wandelroute
'Zonnebeke herrijst'
Ontdek het herstel van de
Zonnebeekse samenleving
na de Eerste Wereldoorlog.

24 - 25

OKTOBER

SINT-MAARTENSKATHEDRAAL
IEPER
A Symphony of Trees

GIDS TERUG
NAAR DE
WESTHOEK
Voor de eerste keer worden
alle wederopbouwverhalen van
de hele Westhoek gebundeld
in een boek. Deze publicatie
brengt naast een geschiedkundig
relaas ook praktische info
over tentoonstellingen,
evenementen en wandelroutes.
Deze gids kost € 5 en is te
verkrijgen bij de diensten voor
toerisme in de Westhoek
of bij shop.westtoer.be.

Componist Piet Swerts
creëerde een unieke hommage
aan de stad en aan dichtercomponist Ivor Gurney. Het
stuk wordt uitgevoerd door de
Koninklijke Harmonie Ypriana.

De kaart met het volledige
aanbod van Feniks 2020
is gratis verkrijgbaar bij de
diensten voor toerisme.

Klankwandeling 'Het Wilde
Westen', Langemark-Poelkapelle
© Westtoer
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T.E.M.

Een verhalencarrousel over de
wederopbouw van het dorp én
het herstel van het politiesysteem
in 'het Wilde Westen'.

Wandelroute 'Sporen',
Diksmuide

TENTOONSTELLING

Treed in de sporen van
de pioniers die de stad
deden heropleven.

FEBRUARI 2021

IN FLANDERS FIELDS MUSEUM

© Westtoer

'Feniks: de wederopbouw na
de Eerste Wereldoorlog'

Follow the Feniks, Feniks
2020, Nieuwpoort

Expo over het naoorlogse
herstel en de veerkracht van
een streek en zijn mensen.
Heel het jaar door worden er
ook nog tentoonstellingen
georganiseerd in de Westhoek.

Goed uitgerust op pad
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WANDELEN EN
FIETSEN IN HET
SPOOR VAN DE
WEDEROPBOUW

Wandeling doorheen
het historische centrum
van Nieuwpoort.

© Antony d'Ypres,
In Flanders Field Museum

De 5 wandelroutes
kan je vinden op
www.feniks2020.be

Deze activiteiten vinden
plaats, onder voorbehoud van
verdere coronamaatregelen.
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DE ONTWERPERS VAN
MORGEN ZITTEN VANDAAG
BIJ PTI IN KORTRIJK

FROM
VIRTUAL
TO REALITY
Een kast omvormen tot een stoel.
Een verplaatsbaar treinstation ontwerpen.
Een nieuwe verpakking ontwikkelen. Een
lichtmuur van wegwerpmateriaal maken.
In de afdeling ‘Ontwerp & Prototyping’
worden jongeren geïnspireerd en
uitgedaagd om te experimenteren met
materialen, technieken en producten,
en zo nieuwe oplossingen te bedenken
voor de wereld van morgen.

6 maart 9 uur. We zijn op campus Techniek & Design van het PTI in Kortrijk.
Technisch adviseur Geert Dhondt neemt ons mee naar de ateliers van de
afdeling ‘Ontwerp & Prototyping’. “Hier leren jongeren tussen 12 en 18 jaar
een waaier aan materialen en technieken kennen en producten ontwerpen”,
vertelt Geert terwijl we langs kleurrijke moodboards, technische schetsen en
prototypes van parfumflesjes en lichtarmaturen wandelen. Geen
twijfel mogelijk: deze plek is een speeltuin voor creatief en technisch talent.

Minifabriek op volle toeren
We lopen de volgende werkplaats binnen. Een minifabriek met weefmachines,
laser- en 3D-printers, plotters, houtbewerkingsmachines, … leerlingen gaan
helemaal op in hun activiteit. De sfeer is ongedwongen en levendig. We raken
aan de praat met leraar Jan Nuyttens.“Naast algemene en STEM-vakken zijn
praktijkvakken een heel belangrijk onderdeel van de opleiding. Hier puren
de leerlingen hun kunde uit op het vlak van vorm, materialen, kleur, textuur,
ontwerp en prototyping. We bereiden hen voor op verder studeren aan een
hogeschool of universiteit, maar houden ook rekening met de noden in het
bedrijfsleven en de samenleving. Hergebruik van materialen, efficiënt produceren, nieuwe technologieën, maatschappelijke waarde creëren, respect voor
mens en milieu: het komt allemaal aan bod, theoretisch én praktisch.”

Wil je de makers
van de toekomst
aan het werk zien?

Hoofd en handen
In de volgende werkruimte kijken
we mee over de schouders van
enkele zesdejaars. Matthis stelt zijn
GIP-portfolio samen, Ann-Sophie
bestudeert haar zelfontworpen stoel
terwijl Nicolas de laatste hand legt
aan zijn ontwerp van een recycleerbare snoepverpakking. Matthis:
“Ik ben graag creatief en technisch
bezig, niet alleen met mijn hoofd
maar ook met mijn handen.
Hier doe ik beide.”

KOM ONS

BEZOEKEN!
OPENDEURDAGEN
CAMPUS TECHNIEK & DESIGN

Net als Ann-Sophie droomt Matthis
van een job als ontwerper. Nicolas
rondde pas het toelatingsexamen
af voor de bacheloropleiding Digital
Design and Development aan
Howest. “Door deze opleiding te
volgen, heb ik ontdekt waar mijn
passie ligt. Je wordt aangemoedigd
om inventief uit de hoek te komen
en nooit op te geven. En na je
studie kan je veel kanten uit. Eigen
websites en applicaties ontwerpen
en ontwikkelen, lijkt me de max.
Ik kan niet wachten om
eraan te beginnen!”

VRIJDAG 26 JUNI - 17U TOT 20U
ZATERDAG 27 JUNI - 10U TOT 18U

AANBOD
STEM

•

Industriële Wetenschappen

•

Elektriciteit

•

Mechanica

•

E-Bike/Fietstechniek

•

Textiel

•

Ontwerp & Prototyping

Graaf Karel de Goedelaan 7,
Kortrijk

Een pop-upstation
is géén restaurant
In het eerste atelier buigen leerlingen
van het 5e jaar zich in kleine groepjes
over een ontwerp van een verplaatsbaar treinstation. “Een opdracht voor
de NMBS”, licht Kamiel Pattyn toe,
terwijl hij een blokje vastklikt op de
maquette. “Heel tof, zo’n uitdaging,
maar niet gemakkelijk. Interessant is
dat we het traject van A tot Z doorlopen: van idee tot kant-en-klaarconcept.” “Fijn aan zo’n groepswerk is
ook dat iedereen zijn inbreng heeft en
je al doende ontdekt waar je goed in
bent”, voegt Lena Vancraeynest toe.

•

CAMPUS WETENSCHAP
& GROEN

200% West-Vlaams
Tegen het middaguur is het tijd
om afscheid te nemen, ook al
zijn we nog lang niet aan het eind
van onze ontdekkingstocht. Geert
schudt ons hartelijk de hand.
“West-Vlaanderen is de bakermat
van design en maak-industrie.
Producten maken, digitaal of
fysiek, dat zit gewoon in ons
DNA.”Eén ding is zeker:
deze opleiding zit stevig geworteld in West-Vlaamse grond.

VRIJDAG 26 JUNI - 17U TOT 20U
ZONDAG 28 JUNI - 10U TOT 18U

AANBOD
•

STEM

•

ASO Wetenschappen

•

Biotechnische
Wetenschappen

•

Plant, Dier & Milieu

•

Groendecoratie

Condédreef 10, Kortrijk
Info en inschrijven via www.ik-word-pti.be
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In de West-Vlaamse provinciedomeinen krijg je een instant vakantiegevoel.
Voor nog meer inspirerende ideeën tijdens de zomerperiode,
surf dan naar www.ikzomerwestvlaams.be.

vormgeving: Aynsley Bral, prov. West-Vlaanderen

#ikzomerwestvlaams

