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Beste lezer,

Deze activiteitenkalender wordt u aangeboden door de 
Provincie West-Vlaanderen en haar partnerorganisaties in het 
Bezoekerscentrum De Blankaart. 
Naast deze open activiteiten kan u in het bezoekerscentrum ook 
terecht voor een divers aanbod voor individuelen alsook voor 
groepen (scholen, families, verenigingen en bedrijven). Meer 
info hierover vindt u op www.blankaart.be of aan de balie van het 
bezoekerscentrum (openingsuren zie achterzijde). 

Geniet alvast van dit mooie lente- en zomeraanbod in ons uniek 
valleilandschap aan de IJzer.

IEDEREEN WELKOM
tot zondag 30 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Tentoonstellingsmodule We are water
Twee jaar lang werkte het Regionaal Landschap Westhoek aan 
Waterlanders, een actief en geanimeerd programma in het 
waterland van de IJzer- en Handzamevallei. We are Water is het 
kunstluik van Waterlanders waarin verschillende kunstenaars op 
zoek zijn gegaan naar het persoonlijk karakter of de identiteit van 
dit uniek natuur- en waterrijk gebied en haar bewoners. Ze deden 
dit via beeld, klank, woord, installatie, performance of tijdelijke 
ingrepen in het landschap, steeds gericht op communicatie en 
interactie met het publiek. Met het thema ‘water’ werden niet 
alleen verleden, heden en toekomst, maar ook mensen met elkaar 
verbonden.

De projecten staan nu gebundeld in de gratis uitgave We are 
Water, te verkrijgen in de bibliotheken van Poperinge, Vleteren, 
Lo, Alveringem, Houthulst, Diksmuide, Kortemark en Nieuwpoort. 
Voor een impressie van dit waterproject kan je nog tot eind 
juni een tentoonstellingsmodule bekijken en beluisteren in het 
Bezoekerscentrum De Blankaart.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek

GEZINNEN
woensdag 22 mei tussen 13.30 en 16.30 uur 

Alle beestjes groot en klein 
(Dag van de Biodiversiteit)
Kom op speurtocht en ontdek heel wat ‘kleine’ natuur op de 
beestenposten onderweg: Een kasteel vol kleuren, Gewoel in de 
poel, Een kriebelinger voor elke vinger, Welkom bij de bij, Samen 
op hotel, De uil en de bal, Door het oog van de bino, Wie vindt 
de vogel?, Bang van de teek?, een filmpje over Wanneer Vlerkie 
wakker wordt en een ander van De bij die werken moet. Een 
activiteit voor kinderen onder begeleiding van een volwassene. 
Deelname is gratis en met vrije start.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: neen
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt en Regionaal 
Landschap Westhoek

IEDEREEN WELKOM
zondag 2 juni van 13.15 tot 18.15 uur 

Iedereen Dichter: 
fietsen en varen met Astrid Haerens
Iedereen dichter wil de mensen dichter brengen én dichter maken! 
Schrijfster Astrid Haerens gaat op zoek naar ontmoetingen en 
verhalen die ze vertaalt in acht gedichten. Een poëtisch portret 
van de streek en haar inwoners. Fiets en vaar mee langs en op de 
IJzer van Diksmuide naar Nieuwpoort en terug. Laat de dichter 
in jezelf naar boven komen in je eigen poëtisch onderzoek door 
middel van een aantal speelse woordopdrachten. Lees meer over 
dit project op www.iedereendichter.be.
Prijs: €5 pp.
Afspraakplaats:Museum aan de IJzer, IJzerdijk 49, Diksmuide
Info en inschrijving vooraf: info@cckruispunt.be - 051 79 32 50 - 
www.cckruispunt.be
Organisatie: Stad Diksmuide i.s.m. Achthoek en Poëziecentrum Gent
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IEDEREEN WELKOM
zondag 2 juni tussen 14 en 16.30 uur 

In de ban van de bij (Week van de Bij) 
Ontdek tijdens je bezoek aan De Blankaart ook het gezoem in en 
rond het bezoekerscentrum. Want voor één keer is in de Week van 
de Bij onze huisimker op zondag thuis en ben je welkom in zijn 
bijenhal. Zo kan je een bijenkast van nabij bekijken en laten film en 
bino’s in het labo je meevliegen in het wonderlijke leven van deze 
bijzondere insecten. 
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: neen
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Imkersbond IJzervallei

IEDEREEN WELKOM
zondagen 2 juni, 7 juli, 4 aug., 1 sep. en 6 okt.  
van 14.30 tot 16.30 uur 

Zondagswandeling in de Blankaart 
Maak kennis met het verhaal van De Blankaart en de 
seizoensverschijnselen van een waterrijk gebied. Elke maand 
wordt ook een ander thema belicht.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: neen
Info: deblankaart@natuurpunt.be – 051 54 52 44 – www.blankaart.be
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
(Pinkster)maandag 10 juni van 5 tot 8 uur 

De roep van de Koerlie
Begeleide dauwtrip doorheen het ochtendgloren van het 
polderland, het dorp Nieuwkapelle en het overstroombare 
broekland. Aan de IJzer wacht immers de veerman. Of je gaat per 
fluisterboot terug richting De Knocke, of je kiest om dit wandelend 
te doen over de IJzerdijk of doorheen het Merkembroek. Afronden 
gebeurt met een boterkoekenontbijt in herberg De Knocke.
Prijs: €10 pp.
Afspraakplaats: Herberg De Knocke, IJzerdijk 1 te Nieuwkapelle
Inschrijving vooraf / info: christ.bruneel@telenet.be - 0474 53 83 45
Organisatie: Herberg De Knocke i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek

VOLWASSENEN
Donderdag 13, 20 en 27 juni van 19 tot 22 uur 

Cursus Voedselbos
Een voedselbos is één van de positieve antwoorden in de 
zoektocht naar kwaliteitsvolle voeding en een gezond leefmilieu. 
Bostuinieren in eigen tuin spreekt niet allen tot de verbeelding, 
het is om diverse redenen ook een ‘hot’ item aan het worden. Deze 
basiscursus geeft je in drie sessies heel wat inzichten mee waarbij 
theorie wordt afgewisseld met praktijkervaring.
Prijs: €36 pp. via overschrijving op BE77 0682 1226 6642
Afspraakplaats: De Woudezel, Iepersteenweg 84, Merkem
Inschrijving vooraf en info: info@debron.be – 051 54 52 44 –  
www.debron.be 
Organisatie: Natuurpunt De Bron i.s.m. De Woudezel
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VOLWASSENEN
Donderdag 20 juni van 8.30 tot 16 uur

Cursus zeisen
Ooit was de zeis een algemeen werktuig. Vandaag zwengelt 
de interesse voor dit werktuig weer aan. Het contact met de 
natuur, het rustgevend karakter van de beweging en de zin om 
het tuinwerk eerder stil uit te voeren brengen de liefde voor het 
ambacht weer tot leven. In deze cursus leer je alles wat je nodig 
hebt om goed te kunnen omgaan met de zeis: monteren, bewegen, 
wetten, haren,… Je mag maar hoeft geen zeis mee te brengen. Een 
goede afstelling van de eigen zeis kan ook. Zorg voor aangepaste 
kledij en picknick.
Prijs: €90 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijving: info@terratools.be - 0475 61 41 93 - www.terratools.be

IEDEREEN WELKOM
Elke vrijdag in juli en augustus van 18 tot 19 uur.

Huifkartochten door de polder
Op het ritme van hoefgestap kan je mee met de huifkar langs de 
IJzer en door de polder van het charmante dorpje   
Sint-Jacobskapelle.
Prijs: €8 voor volwassene en €4 voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Afspraakplaats: binnenplein fietscafé IJzerboomgaard, IJzerdijk 41 
Diksmuide.
Inschrijving/info: toerisme@diksmuide.be – 051 79 30 50 – 
www.bezoekdiksmuide.be
Organisatie: Stad Diksmuide i.s.m. ’t Land van Vlierbos

IEDEREEN WELKOM
Van 15 juni tot 15 september elke woensdag om 14.30 uur  
en vrijdag om 18 uur 

Broekwandelen en fluistervaren 
in De Blankaart
Vaar mee met de fluisterboot en wandel terug door de 
IJzerbroeken met een Natuurpuntgids.
Prijs: €3,5 pp. of €7 per gezin, gratis voor leden Natuurpunt
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: www.natuurpunt.be/agenda
Info: deblankaart@natuurpunt.be – 051 54 52 44
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen.be

IEDEREEN WELKOM
Op een avond in juli

Over kleine lichtjes in het grote duister 
De IJzerpolder te Nieuwkapelle is één van de zeldzame hotspots 
waar nog glimwormen te vinden zijn. Maar hoeveel ‘worm’ is er 
aan een glimworm? Waar zijn ze te vinden? Hoe leven ze? Waar 
halen ze hun lichtje vandaan? Wie interesse heeft om deze ‘led-
lichtjes in de berm’ beter te leren kennen, stuurt een mailtje naar 
info@RLWesthoek.be. We nodigen je dan uit op een ideale avond in 
juli voor een pop-up nachtexcursie.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Herberg De Knocke, IJzerdijk 1 te Nieuwkapelle
Inschrijving: info@RLWesthoek.be
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Werkgroep 
Wegbermen milieuraad Diksmuide
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IEDEREEN WELKOM
Van maandag 1 juli tot maandag 30 september  
tijdens de openingsuren

In het jaar van de steenuil 
De leden van Vogelbescherming Vlaanderen hebben de steenuil 
als Vogel van het jaar 2019 verkozen. Maar omdat het ook een 
symboolsoort is voor een natuurrijk landschap in het platteland van 
de Westhoek, heeft het Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. met 
Noord-Franse partners een tijdelijke tentoonstelling uitgewerkt rond 
onze kleinste uilensoort. In het salon van het bezoekerscentrum kan 
je kennismaken met het leefgebied en het gedrag van deze ook wel 
mysterieuze vertegenwoordiger van onze boerennatuur.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Provincie West-
Vlaanderen, Natuurwerkgroep De Kerkuil en Natuurpunt

VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
Maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 juli van 9 tot 16 uur

Pjotr, de otter, breekt weer uit!
Altijd dezelfde gezichten, altijd dezelfde vis om te eten, altijd 
dezelfde omgeving! Om maar te zwijgen van die jaloerse visser 
die zijn snoet niet kan zien. Pjotr wil er even tussenuit en wil op 
vakantie, op avontuur! Nieuwe horizonten verkennen, nieuwe sloten 
en beken afschuimen, nieuwe vis proeven en nieuwe vrienden 
maken. Maar hij durft dit niet alleen. Daarom is hij op zoek naar zij 
die willen meegaan op dit driedaags avontuur (zonder overnachting). 
Prijs: €67 pp. voor niet-leden, €30 of €40 voor leden Natuurpunt
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/Inschrijving vooraf : info@debron.be – 051 54 52 44 – www.debron.be
Organisatie: Natuurpunt De Bron VOLWASSENEN

Elke dinsdag van juli en augustus van 18.45 tot 20.45 uur

Zomerwandelingen 
in de IJzer-en Handzamevallei
Natuur en cultuur worden de sleutelwoorden van deze negen 
landschapswandelingen: Godewaersvelde (Fr), Haringe, 
Poperinge, Esen, Lampernisse, Klerken, Kortemark, Nieuwpoort 
en Nieuwpoort. Afstanden variëren tussen 4,5 en 8 km. 
Prijs: €3,5 pp. of €7 per gezin, gratis voor abonnees van De Bron
Afspraakplaatsen: zie www.debron.be
Inschrijving vooraf : neen
Info: info@debron.be – 051 54 52 44 – www.debron.be
Organisatie: Natuurpunt De Bron i.s.m. Regionale Landschap Westhoek

GEZINNEN EN VOLWASSENEN
zaterdag 6 en zondag 7 juli van 12 tot 12 uur

Kleine Blankaartweekend
Een potluckpicknick, een begeleide fietstocht doorheen de 
IJzerbroeken, bezoek aan het drinkwaterspaarbekken, een houten 
staakwindmolen en een gewezen binnenschip, fluistervaren 
over het mooiste kanaal van de Westhoek, genieten van het 
kampvuur, slapen in een tipitent, dauwtrippen met ontbijt op een 
kasteelterras en eindigen met een fluistervaarwandeling in het 
Blankaartgebied. Dit zijn de ingrediënten voor eens een ander 
weekendje uit aan de IJzer.
Prijs/Info/Inschrijving: info@deboot.be – 0486 49 45 73 – www.deboot.be 
Organisatie: De Boot vzw i.s.m. Sport Vlaanderen Woumen en Natuurpunt 
IJzervallei
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VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 10 JAAR
van 8 tot 12 juli, 15 tot 19 juli en 19 tot 23 augustus

Avonturenkamp
Vijfdaagse voor kinderen waarin avontuurlijke activiteiten centraal 
staan. Uitvalsbasis en logeerplaats is Sport Vlaanderen Woumen 
gelegen aan de rand van het waterrijke gebied De Blankaart 
en de IJzerbroeken. Naast het slapen in tenten liggen er heel 
wat kleine uitdagingen te wachten in de natuur. Iets voor echte 
modderduivels en natuurspringers-in-het-veld!
Prijs/Info/Inschrijving: woumen@sport.vlaanderen - 051 50 15 17
www.sport.vlaanderen/sportkampen
Organisatie: Sport Vlaanderen Woumen i.s.m. De Boot vzw, Provincie 
West-Vlaanderen en Natuurpunt IJzervallei

IEDEREEN WELKOM
zaterdag 20 t.e.m. zondag 28 juli 

Van Diksmuide tot Terwaan
Wandel mee over de oude pelgrimsroute tussen Diksmuide en 
Terwaan (Noord-Frankrijk). Deze 9-daagse wandelhappening telt 
in totaal 218 kilometer. Je kan ook één of enkele dagtrajecten 
meestappen met een gemiddelde van 24 km per dag. Het officiële 
startschot wordt gegeven op zaterdag 20 april op de Grote Markt 
van Diksmuide om 8u30. Naast de rust- en eetmogelijkheden is er 
ook randanimatie voorzien zoals avond- en orgelconcerten, geleide 
bezoeken en het openstellen van de kerken, kloosters en molens. 
Elke avond rijdt een bus terug naar de startplaats.
Prijs: gratis
Info: bart.depestel@rlwesthoek.be - 051 54 59 62 - www.RLWesthoek.be 
Organisatie: CCHF i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek, 
Les Pélerins du Westhouck, Stad Diksmuide en Lo-Reninge

VOOR VOLWASSENEN MET KINDEREN VAN 8 TOT 11 JAAR
zaterdag 17 t.e.m. zondag 18 augustus van 12 tot 12 uur 

Nachtje Blankaart
Beleef een namiddag, een nacht en een voormiddag op het domein 
van natuurgebied De Blankaart.
Voor kinderen die met hun vader, moeder, opa, oma, peter of meter 
een duo willen vormen die elk een tentplaats naar voorkeur mogen 
uitkiezen rondom het kasteel. Op het programma staan: 24 uur 
allerlei-natuur, samen eten maken en van kampvuur genieten voor 
het slapengaan. Natuurbeleving op zijn best maakt familiebanden 
op zijn sterkst! 
Prijs: €70 per duo, €60 voor leden Natuurpunt of Gezinsbond 
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: blankaart@west-vlaanderen.be (plaatsen beperkt!)
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt

VOLWASSENEN
Zondag 25 augustus van 14.45 tot 16.45 uur  
en van 16.45 tot 18.45 uur 

Île d’Amour
Deze jaarlijkse literaire afspraak op het eilandje in de 
Blankaartvijver gebeurt deze keer in het gezelschap van auteur 
Peter Terrin (Wingene, 1968). Deze schrijver haalde reeds 
meerdere prijzen en nominaties binnen: van de AKO literatuurprijs 
(2012) tot meerdere Libris Literatuurprijzen. Hij zal op deze unieke 
plaats en omgeving voorlezen uit eigen werk.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: debibliomaan@hotmail.com (plaatsen beperkt!)
Info: info@debron.be – 051 54 52 44 – www.debron.be
Organisatie: Muziekclub 4AD i.s.m. Natuurpunt De Bron
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GEZINNEN EN VOLWASSENEN
zondag 8 september van 17.30 uur tot 20 uur 

Het Vogelkind 
Muzikale vertelwandeling met Yves Bondue die jullie in 
verschillende episodes meeneemt in het leven van een 
kasteelmeisje, de mythologie der watervogels en de intrige der 
dorpelingen. Uiteindelijk komen deze drie werelden samen en 
trekt de mist op over het Blankaartgebied… 
Afstand bedraagt ongeveer 4 km, stevig schoeisel wenselijk, ook 
voor kinderen vanaf 12 jaar.
Prijs: €8 pp. (<18-jarigen: 5€)
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Openmonumentendag

VOLWASSENEN
zondag 15 september van 14.30 tot 17 uur 

Opladen in de natuur 
Stilte, rust en onthaasting zijn levenskwaliteiten die je leert kennen 
en verdiepen door ze te beleven. Kom daarom eens mee met een 
wandeling en een stiltetocht met fluisterboot op de Blankaartvijver. 
Je neemt ruim de tijd om langzaam te wandelen, genietend van de 
natuur. Via een aantal oefeningen (mindfulness en tai-chi) kunnen 
bepaalde spanningen en stress losgelaten worden zodat je het 
hier en nu kunt beleven. Daarna wordt de rust en de stilte van het 
water opgezocht. Wie zin heeft kan de activiteit afsluiten met een 
blotevoetenwandeling gevolgd door een voetscrub. Afsluiten doen 
we met een drankje.
Afstand: 2,5 km. Aangepaste kledij wenselijk. 
Prijs: €15 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: 059 50 39 52 - www.vormingplusow.be 
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie   
West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
zondag 22 september van 11 tot 18 uur 

Landbouwdag 
Dit jaar vindt de Landbouwdag plaats op het Provinciedomein  
De IJzerboomgaard. In en rond de voormalige hoevegebouwen is 
heel wat te beleven. Naast het traditionele kampioenschap van 
het Belgisch Trekpaard is er een streekproductenmarkt en kan je 
er de pluktuin, samentuin, kinderboerderij en bijenhal van ’t Land 
van Vlierbos bezoeken. Of kies je eerder voor een tochtje met de 
huifkar of het Vliegend tapijt? Misschien ben je benieuwd naar wie 
zich heeft laten vangen aan de veedrinkpoel? Je kan ook kennis 
maken met hoe het Regionaal Landschap Westhoek werk maakt 
van natuur en landschap in het landbouwgebied. 
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Provinciedomein De IJzerboomgaard, IJzerdijk 41, 
Diksmuide
Info: 051 793014 – lokale.economie@diksmuide.be – www.bezoekdiksmuide.be 
Organisatie: Stad Diksmuide i.s.m. ’t Land van Vlierbos, Provincie  
West-Vlaanderen en Regionaal Landschap Westhoek

VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
woensdag 25 september van 13.30 tot 16.30 uur 

Natuur@elier
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur!
Prijs: €3 pp., gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: info@debron.be 
Info: blankaart@west-vlaanderen.be 051 54 59 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek, Gezinsbond Gewest Diksmuide en Natuurpunt De Bron
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IEDEREEN WELKOM
zondag 29 september van 14.30 tot 17 uur

Bunkers in de mist
Het Blankaartbekken lag in volle vuurlinie tijdens het eindoffensief 
van september 1918, een scharnierpunt in het verloop van de WOI 
aan de rand van de IJzervlakte. Deze exclusieve wandeling brengt 
ons naar De Zandhoek aan de rand van het Blankaartmoeras. 
Als leidraad nemen we het dagboek mee van Kapitein Van 
Mierlo. Onderweg wordt de wandeling muzikaal opgeluisterd als 
eerbetoon aan onze gevallen soldaten... Het parkoers verloopt over 
3 km onverharde paden waarop geen honden worden toegelaten.
Prijs: €5 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: www.blankaart.be (deelnemers beperkt!)
Info: blankaart@west-vlaanderen.be 051 54 59 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en 
buurtbewoners

IEDEREEN WELKOM
Donderdag 3 oktober van 19.30 tot 22.00 uur 

Avondje Over… Het ware gelaat van Baekelandt
In deze eerste van de reeks winterse vertelavonden brengt 
meesterverteller Jacques Lesage vanuit historische archieven 
het boeiende en bij momenten adembenemend verhaal over de 
beruchte bendeleider Baekelandt. Een figuur die zich in onze 
streek omstreeks 1800 wurmt in elke personage dat voorbij komt. 
Hij wordt Bakelandt, hij wordt Franse gendarme, hij is... Zo word 
je als toehoorder onbewust meegesleurd in de avonturen van 
schurken en vrouwen, van rechters en slachtoffers. Een historisch 
verhaal op basis van waar gebeurde feiten. En als de geschiedenis 
ons dan toch in de steek laat, verlaat de verteller wel eens het 
duidelijke pad. Om terug uit te komen daar waar geschiedenis en 
fantasie elkaar weer kruisen… 
Prijs: €3 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be 051 54 95 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
maandag 14 oktober van 10 tot 12 uur 

Baden in het bos
Bij bosbaden wandel je traag en bewust om rust en natuur beter 
te ervaren en je te focussen op je zintuigen. Dit Japans concept 
van mindful genieten van de natuur heeft een positief effect op 
onze gezondheid en ons welbevinden. De wandeling van ongeveer 
3 km gebeurt op een rustig tempo. Aangepaste buitenkledij is 
wenselijk. Deze activiteit kadert in de 10-daagse van de geestelijke 
gezondheidzorg.
Prijs: €4 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf / info: 059 50 39 52 - www.vormingplusow.be 
Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie  West-
Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
zondag 20 oktober vanaf 10 uur

Blankaart XL (Dag van de Trage Weg)
Verken met de wandelwijzer in de hand de vele trage wegen
doorheen de overstroombare IJzervallei. Maak er vanuit
verschillende locaties een unieke wandeldag van. Met de
stappersbus kan je zelfs een eigen startpunt kiezen. Veerpontjes
bieden de mogelijkheid om aan de overkant van het kanaal of
de IJzer, je route verder te zetten. 
Info: 051 54 59 48 – blankaart@west-vlaanderen.be - www.blankaart.be
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Stad Diksmuide, 
Gemeente Houthulst, Provincie West-Vlaanderen en Trage Wegen 
IJzergemeenten
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Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen - Diksmuide
blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48
www.blankaart.be

Openingsuren bezoekerscentrum 
Elke dag van 13u30 tot 16u30, 
van april t.e.m. oktober tot 17u30. 
In juli en augustus van 11u. tot 18.30u. 
Ook op feestdagen. Gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar. 

Gratis toegang

 westvlaanderen    provincie_wvl    @provinciewvl

Provinciedomein De IJzerboomgaard

IJzerdijk 41, 8600 Kaaskerke - Diksmuide
www.ijzerboomgaard.be
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rFoto’s: Wouter Pattyn, David Mares, Wim Packet, Adobestock, Katrien Theuninck, Rudi Debruyne, Diederik Volckaert, Westtoer, Wim Bovens, Marco Mertens, Eveline Follet


