Lekkere & leuke plekjes langs de Vlaamse kust.

Niet iedereen trekt naar een exotisch eiland in de Caraïben. Je zou
wel gek zijn om uren te vliegen
met deze heerlijke zomertemperaturen aan de kust. Blankenberge
Knokke, De Panne, Oostende bijv.
hebben zoveel te bieden, maar ook
daar komt het er op aan om leuke
en vooral smakelijke adresjes te
vinden. Laten we voor even je
personal guide zijn…
Mario De Wilde

Serpentarium in Blankenberge
Wil jij ook eens de reptielenwereld
ontdekken? Ga dan naar het serpentarium! Je komt er verschillende soorten tegen. Van gifslangen
tot hagedissen! In het weekend en
tijdens schoolvakanties halen de
verzorgers op vaste tijdstippen enkele dieren uit hun terrarium. De
kans is er dus om een slang te
aaien en er een foto te maken!
www.serpentarium.be

Fort Napoleon in Oostende
Omdat de franse generaal, Napoleon, vreesde voor een aanval van
de Engelsen, werd Fort Napoleon.
De werkzaamheden gingen van
start in 1811 en Fort Imperial,
zoals het vroeger heette, had als
doel een verdedigingsbolwerk te
zijn. Uiteindelijk werd het gebruikt
als wapenopslag -en verblijfplaats
van het Franse leger. Nu is het in
bezit van Erfgoed Vlaanderen. Ze
hebben ervoor gezorgd dat het
gerestaureerd en een open monument werd. Binnen het fort is er
een museum, bistro en een restaurant. Je kan dus nog leuk even een
hapje gaan eten na de rondleiding!
www.fort-napoleon.be

Sealife in Blankenberge
Sealife bevat meer dan 50 aquaria
die jou de mysterieuze onderwaterwereld
tonen.
Spectaculaire
haaien, piranha’s, zeepaardjes..
Hier zie je ze allemaal! Je kunt hier
ook duiken of verzorger zijn voor 1
dag! Leuk voor de kindjes is dat ze
hier hun superduiker badge kunnen behalen! Ontvang je duikbril
en logboek voor jouw boeiende
ontdekkingsreis in SEA LIFE langs
de Amazonerivier door onze zeeën
en oceanen. Meer dan 50 aquaria
tonen de mysterieuze onderwaterwereld: van spectaculaire haaien,
beruchte piranha’s, het zeepaardjes kweekprogramma
www.sealife.com

Art & Lifestyle Fair in Oostende
Wie van kunst en vooral exclusieve
dingen houdt, kruist nu al met rode stift de periode van zaterdag 3
t.e.m. zondag 18 augustus aan.
Dan gaat in het majestueuze Thermae Palace Hotel de eerste editie
van Art & Lifestyle Fair door. Dripping art schilderijen, opvallende
sculpturen in hout en brons, heel
bijzondere schoenen, tijdloze gadgets en lederwaren, geurkaarsen,
een gloednieuwe gin, opmerkelijke
sofa’s en juwelen, speciale hemden, Zweedse en Franse meubelen
en voorwaar houten fietsen waarmee je probleemloos de baan op
kan. Zelden krijg je de kans om
dat alles onder één dak -en dan
ook nog op een van de mooiste
settings van onze kust- te ontdekken. En dat allemaal gratis met
een glaasje bubbels, een fijn hapje
en steeds dat unieke zicht op de
Noordzee. Beleving is immers belangrijk op de beurs en de organisatoren willen vrijwel alle zintuigen
bespelen.Je kan niet alleen kijken,
maar ook vergelijken, aanraken,
uitproberen, enz. Het kan niet snel
genoeg augustus zijn.
www.fairoostende.com

Mu.Zee in Oostende
Voor de kunstliefhebbers is er
Mu.Zee! Hier moet je zijn als je de
unieke collectie Belgische kunst wil
bewonderen. De collectie bestaat
uit stukken die dateren van 1830
tot nu. Je ontdekt werken van Van
Tuymans, Léon Spilliaert, James
Ensor, Constant Permeke, Roger
Raveel, Panamarenko, Raoul de
Keyser, Georges Vantongerloo.
www.muzee.be

Rio in De Haan in Wenduine
De nieuwste films in een charmante, oude cinema. Rio is alles behalve een bioscoop zoals we ze nu
kennen. Geen grote zalen met
honderden stoelen. Gewoon klein
en gezellig! Rio is iedere woensdag
tot en met zondag geopend. Een
pareltje aan onze kust die je zeker
moet bezocht hebben. Googel snel
voor de komende vertoningen.
www.cinemario.be

Beverly Screens in Knokke
In het centrum van Knokke- Heist
ontdek je Beverly Screens, de enige bioscoop aan de Oostkust die
bekroond werd met een Golden
Mickey Award voor ‘beste bioscoop
in België’. Er passeerden sterren
zoals Collin Farrell, J.C. Van Damme en Mcconaughey en het
onderscheidt door het familiale karakter en persoonlijke bediening.
www.beverlyscreens.be

Het Casino van Knokke
Het casino van Knokke bevindt
zich nog steeds op de zeedijk. Wie
echt in de sfeer wil komen van
glitter en glamour, zal zich hier
zeker thuis voelen! Het grootste
pronkstuk van dit casino is de
kroonluchter die uit maar liefst 22
000 kristallen bestaat. Wil je eens
een gokje wagen of gewoon
genieten van een avondje uit in
stijl? Zeedijk - Albertstrand 509 is
het adres!
www.grandcasinoknokke.be

Bowling Inn in De Panne
Op zoek naar een activiteit dat
leuk is voor iedereen? Bowlen bij
Bowling Inn is dan zeker een
aanrader! Vanaf dinsdag kun je er
iedere namiddag en avond terecht.
Zin om iets te eten? Ook dat kan
bij Bowling Inn! Je kunt er
afsluiten met steengrillen waar ze
verschillende
formules
rond
aanbieden. Hier vertrekt niemand
met een boos gezicht want plezier
is écht verzekerd!
www.bowlinn.be

Museum van Kunsthistories
Op de dag van vandaag is vakantie
aan de kust heel gewoon. Dat is
natuurlijk ooit anders geweest! In
het museum van kusthistories kom
je de geschiedenis van de Belgische kust te weten. Ze stellen de
evolutie van de jaren 30 tot nu
voor aan de hand van allerlei
voorwerpen. Denk maar aan de
“billenkar”, oude badmode en een
collectie aan kustaffiches. De oude
kusttram die dateert van de jaren
50, mag natuurlijk ook niet
ontbreken!
Joseph Casselaan 1, 8430
Middelkerke

Plopsaqua in De Panne
Met de kids aan de kust? Voor indoor waterpret moet je bij
Plopsaqua zijn! Dit uniek themapark is het perfecte daguitstapje.
Supersnelle
glijbanen,
speciale
licht- en geluidseffecten maken de
beleving compleet. Het coolste waterpretpark bestaat uit vier zwembaden en zes glijbanen. Waar zijn
de waaghalzen die dit aandurven?
Ze kunnen zich aanbieden aan de
ingang van dit populaire park in
het Westen van onze provincie.
Tip: de kusttram zorgt er voor dat
je geen parkeerproblemen hebt.
www.plopsaqua.be

De Kegel X-treme
Voor degenen die van avontuur
houden: de Kegel X-treme is the
place to be voor jou! Karting, laser
shooting,
dinopark,
GPS
city
games… allemaal behoren ze tot
het aanbod van activiteiten. Hou je
het liever wat rustiger? Dan kan je
je begeven naar de bowlingbaan.
Er is dus keuze genoeg! Waarvoor
kies jij?
www.bowlingdekegel.be

MuseOs in Koksijde
Zin om een leerrijke dag tegemoet
te gaan? Bij MuseOs zal je heel
wat bijleren over biologie. De
schedels en skeletten zijn heel
indrukwekkend. Je zal ongetwijfeld
geboeid zijn van begin tot het
einde! In dit natuurhistorisch museum is dé blikvanger het schedel
van een potvis. Die wil je toch
zeker eens gezien hebben?
www.museos2015.com

Het zwembad van Nieuwpoort
Het is slecht weer maar je wilt toch
een verfrissende duik nemen? Dan
kan je terecht bij het stedelijk
zwembad van Nieuwpoort! Trek
jouw zwemkleren aan en spring
het zwembad in. Het weekend
afsluiten met vlinderslag? Van
9:00 tot 13:00 kan dat!
Stationslaan 8620 Nieuwpoort

Hoge Blekker in Koksijde
Bij zwem- en recreatiebad Hoge
Blekker is iedereen welkom! Of je
nu op het gemak baantjes wilt
trekken, het wildwaterbaan in wilt
of de jongste wilt leren zwemmen..
Hier kan het allemaal. Moe
geworden van al die schoolslagen?
Rust dan even uit in de cafetaria!.
Pylyserlaan 32 8670 Koksijde

Chez Joël & Tammy in Knokke
Zomer 2019: Tammy en Joël openen hun gelijknamige p’tit bistro
en tearoom aan de hoek van de
Lippenslaan en het Burg. Frans
Desmidtplein. Najaar 2018: de gezellige bistro op de eerste verdieping heeft zich ontpopt tot een
uiterst populair adresje aan onze
Vlaamse kust. Het uitzicht biedt
wellicht één van de meest levendige panorama’s op de Lippenslaan. Tijdens de zomer en op
mooie najaarsdagen kunnen alle
ramen open zodat je de zilte
zeelucht er gratis bij krijgt. Op de
beperkte lunchkaart (Tammy en
Joël beredderen alles zelf) rijkelijk
belegde broodjes, salades, croques
en zalige zoetigheden. De lunch (€
16) bestaat uit een vers soepje en
hoofdschotel.
Noteer
ook
de
brunch (basic of classic) die alle
dagen vanaf 11.00 uur geserveerd
wordt. Dé topper zijn de verse
Brusselse wafels, volgens 50 jaar
oud familierecept bereid
Lippenslaan 152, 8300 Knokke
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