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De #dorpologen

SOPHIE  
ALLEGAERT
Sophie Allegaert heeft een 
passie voor reizen en schrij-
ven. Ze combineert beide 
voor zowat alle Belgische 
bladen en bekijkt ook haar 

eigen land door een toeristische bril. Samen met 
kompaan Heikki Verdurme richtte ze  www.odier 
baarbelgie.be op, een verzamelstek met alleen maar 
fijne Belgische adressen. Getest en goedgekeurd.
Voor dit dorpenboek trok Sophie met haar bekende 
open blik door West- en Oost-Vlaanderen. Ze vond er 
plekken met karakter en een eigen verhaal; ze sprak 
er enthousiaste dorpsbewoners die maar graag hun 
persoonlijke dorpsverhaal vertellen en trots hun gou-
den tips voor een geslaagd bezoek verklappen. 

GERT  
CORREMANS
Reisjournalist Gert Corre-
mans woont in Leuven.  
Hij werkt voor diverse  
magazines. Reisreportages 
maken is voor hem kleine, 

onbekende verhalen opsporen en doorvertellen aan 
lezers in ons land. Hij schrijft graag over cultuur,  
gastronomie, streekproducten en feesten en kent 
bijna alle mooie dorpen van de Provence... en uiter-
aard van Vlaanderen.
Voor dit boek bezocht Gert dorpen in Vlaams- 
Brabant en Limburg. Hij groeide op in een verkeers- 
luwe nieuwbouwwijk dicht bij de A12, waar je als 

kind op straat kon spelen, maar associeert dorpse 
gezelligheid vooral met Terhagen, het steenbakkers-
dorp waar zijn grootouders woonden. Op zaterdag 
marcheerde de fanfare er vaak door de straten en 
bij mooi weer zaten de bewoners in vouwstoeltjes 
op de stoep. Een andere tijd? Misschien, maar in de 
dorpen die Gert voor dit boek bezocht, is het ge-
meenschapsgevoel niet verdwenen. Vaak bedachten 
de dorpelingen zelfs nieuwe, eigentijdse formules 
om hun buren vaker te ontmoeten.

LYNN  
GUILLAUME
Lynn Guillaume koos na  
enkele jaren in de marke-
tingwereld voor de journa-
listieke stiel. Ze verkiest 
letters boven cijfers en 

heeft een hart voor verhalen die raken. Die vertaalt 
ze naar reportages voor tal van Vlaamse maga-
zines. Voor dit boek trok ze naar verborgen parels 
in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg, op 
zoek naar de mooiste verhalen en insidertips van 
bijzondere dorpelingen. Helemaal haar ‘cup of 
tea’. Voor die ontdekkingstocht nam ze dikwijls 
haar moeder, man of zonen (van 8 en 10) mee op 
sleeptouw: of hoe research en familietijd wonder-
wel hand in hand kunnen gaan. Precies die kleine, 
zondagse geluksmomenten wenst ze ook jullie  
toe. Een dag vol verwondering en onverwachte 
ontmoetingen, met als afsluiter een smaakvolle 
verwennerij in een authentiek dorpscafé. Dat is 
genieten met een grote G.
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Paradijsjes om de hoek
Geluk ligt in de Dorpsstraat

Kasteel Ter Rijst

Geluk ligt voor het rapen.  

Wetenschappelijk onderzoek heeft 

uitgewezen dat deze oude tegeltjes-

wijsheid veel waarheid bevat.  

Je kunt écht je geluk grotendeels 

zelf maken. Door eropuit te trekken, 

tijd door te brengen met je gezin en 

je vrienden, en je ogen te openen 

voor de schoonheid die wacht  

om de hoek, bijvoorbeeld in de  

50 Vlaamse dorpen uit dit boek.

 
Dé grote geluksfactor in het dorp is de samenho-
righeid en het thuisgevoel. De hele dorpsgemeen-
schap schrijft samen een verhaal… over het dorp 
zelf. De personages zijn de dorpelingen en het plot 
is opgebouwd rond families. Het verhaal van het 
dorp lijkt op een tv-reeks, waarvan elke generatie 
een nieuw seizoen schrijft. Of op een groepsportret 
zoals De Nachtwacht. Maar dan zonder Rembrandt, 
want de dorpelingen houden zelf het penseel vast. 
Ze staan allemaal trots en gelukkig te blinken  
op hun plekje in het geheel. Het beste nieuws?  

Elk dorp is een prachtige Nachtwacht waar je zo-
maar in kunt stappen zonder het tableau te versto-
ren. Je bent van harte welkom, want fiere dorpelin-
gen delen graag hun geluk.

Nieuwe ‘dorpen’

Misschien klinkt dit vertrouwd omdat er al een dorp 
in je leven is. Je woont er, je bracht er je kindertijd 
door of je denkt graag terug aan het dorp van je groot-
ouders, waar iedereen bij mooi weer in klapstoeltjes 
op de stoep zat. Misschien probeer je je nieuwbouw- 
of stadswijk dorps gezellig te maken door met de 
buren een kermis of wijkfeest te organiseren. Of je 
woont in een van die nieuwe, trendy mini-dorpjes 
die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zo’n 

Kalmthoutse Heide 



cohousing, waar gezinnen apart wonen maar een 
feestpaviljoen, een atelier en spullen delen, zoals 
dorpelingen hun sinds eeuwen voordoen. Het dorp is 
dé samenlevingsvorm die iedereen gelukkig maakt, 
van 3 tot 103 jaar, en van pool tot evenaar.

Dorpologen

Dorpsgeluk is niet ouderwets, want de tijd staat niet 
stil in het dorp. Als #dorpologen hebben we voor 
dit boek vijftig Vlaamse dorpen bezocht, tien per 
provincie. Elf jaar geleden dongen ze mee naar de 
titel van mooiste dorp van Vlaanderen; vandaag zijn 
ze allemaal prachtig op hun manier. Ze hebben nog 
altijd kastelen, windmolens, kapelletjes, klapluik- of 
vakwerkhuisjes, musea, parken, natuurgebieden en 
zelfs kathedralen. Maar de experts in dorpsgeluk zijn 
de dorpelingen zelf. Ze zijn chef-kok, kunstenaar, 

groenteboer, cafébazin, handtassenontwerper, gin-
stoker, festivalorganisator… noem maar op. Ze ver-
tellen hun dorpsverhaal en verklappen hun favoriete 
plekken, zodat je precies weet waar het dorpsgeluk 
voor het rapen ligt.

Ook voor jou

Dorpsgeluk is… met hele gezin hoeve-ijsjes likken 
na een wandeling. Met de vespa of de e-bike langs 
heuvels en holle wegen snorren. Verse streekaard-
beien kopen op de boerenmarkt onder de kerktoren. 
Luisteren naar de wijnboer of artisanale brouwer die 
met passie over zijn vak vertelt. Slapen in de design- 
B&B aan het oeroude dorpsplein. Aan de praat 
geraken met de cafébazin die haar klanten bij hun 
voornaam kent. Vogels horen tsjilpen in een gigan-
tische middeleeuwse schuur. Ezeltjes aaien die een 
natuurgebied begrazen of geitenkaasjes kopen op de 
boerderij. Een terrasje langs de rivier ‘doen’, of een 
echte spaghetti alla vongole bestellen in een verbluf-
fend hippe Italiaanse trattoria.
Op dorpsgeluk plakt geen leeftijd. Het is er voor alle 
smaken, of je nu van rustiek ouderwets of vooruit-
strevend design houdt. Het dorp hinkt niet achterop 
bij de stad, misschien loopt het zelfs voor. 
Wij proefden tientallen keren van het dorpsgeluk 
terwijl we dit boek maakten. En het is ook voor jou 
weggelegd. In je eentje, met je partner, je gezin, je  
familie, je vrienden. Geef ons een seintje als je dank-
zij dit boek het #dorpsgeluk vindt.

Je toegewijde #dorpologen
Sophie, Lynn en Gert

7PARADIJSJES OM DE HOEK

Comhaire

‘Ontdek vijftig dorpen waar het 
ritme van het leven vertraagt. 
De tips in dit boek zorgen  
dat je je helemaal thuis voelt  
op vijftig pure geluksplekken  
in Vlaanderen.’

Lissewege

Wandeldorpen

Dorpen houden van wandelaars en wandelaars 

houden van dorpen. Voor 25 bestemmingen uit dit 

boek werd een wandellus uitgetekend die je langs 

de belangrijkste bezienswaardigheden en mooiste 

plekjes van het dorp brengt. 



Dominique en Fabienne Persoone  
The Chocolate Line 



Oostkerke
De mooiste zonsondergang  
ter wereld

359

Het is niet moeilijk om het  
kleine Oostkerke over het  
hoofd te zien. Het dorpje zit 
immers gekneld tussen twee 
aandachtstrekkers van  
formaat: Knokke en Damme. En 
wanneer de spotlights zo fel op 
die twee gericht zijn, ligt al wat 
ertussen ligt automatisch in de 
schaduw. ‘Oostkerke is dan ook 
maar een schete groot’, geven 
Dominique en Fabienne Per-
soone grif toe. Maar populair-
der hoeft het dorp voor  
hen niet te worden: ‘Laat de 
rest van de wereld maar door-
rijden, we hebben gevonden 
wat we zochten.’

Buiten het centrum van Oostkerke wiekt de beschermde  
en nog maalvaardige Dorpsmolen.

Oostkerke is één grote uitnodiging om te fietsen.  
De Krinkeldijk is een van de mooiste plekken.
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Identiteitskaart

deel van: Damme

oppervlakte: 17,52 km²

inwoners: 613 Oostkerkenaars  

kalender
• Tweede weekend van juli: kermis in het dorp

toeristische info  

Toerisme Damme, Jacob van Maerlantstraat 3, 8340 Damme 

 050 28 86 10 -  www.visitdamme.be 

Oostkerke ligt net als zijn bekendere buur, Damme, aan de Damse Vaart.

‘Gelukkig blijft  
het échte  
plattelandsgevoel 
bewaard.’



Wie niets in Oostkerke te zoeken heeft, belandt ook 
niet in Oostkerke. Misschien rijd je er wel langs, 
wanneer je van Brugge naar Knokke sjeest, maar 
afdraaien om er even halt te houden, doen slechts 
weinigen. Dit kleine broertje van Damme heeft dan 
ook geen bakker, kruidenier of beenhouwer. ‘Je legt 
meteen de vinger op het enige minpuntje van dit 
dorp’, lachen Dominique en Fabienne Persoone, 
een minder kantje dat ze graag met de mantel der 
liefde bedekken. Het chocolatierkoppel kwam net 
geen twintig jaar geleden thuis in Oostkerke. ‘We 
woonden boven The Chocolate Line in Brugge cen-
trum. Alles liep door elkaar: privé, werk… En toen 
Fabienne op een dag uit de badkamer kwam en 
pardoes tegen de bankdirecteur botste, hebben we 
de knoop doorgehakt.’ 
Zij wou een herenhuis in de stad, hij droomde van 
een moestuin en zelfgemaakte geitenkaas. Uitein-
delijk kocht het koppel een vervallen hoevetje in 
Oostkerke en zou Dominique nooit aan die moestuin 
beginnen. Maar Fabienne ontdekte dat ze met groene 
vingers gezegend is. Ze schoolde zich bij tot herbo-
rist en zoon Julius kweekt bijzondere tomatenrassen 
als een pro. De taak van Dominique beperkt er zich 
tot potgrond aanslepen en serres opzetten. Telkens 
er gekookt wordt, haalt Fabienne haar vergiet boven 
om te shoppen in eigen tuin. Met uitzicht op de 
omringende velden. ’s Avonds maakt ze opnieuw een 

rondje, in de kruidentuin dan, om met de oogst thee 
te zetten en samen met haar dierbaren te genieten 
van die uitzonderlijke zonsondergang. ‘Van zacht-
roze tot intens paars, je moet het zien om het te 
geloven, hier beleef je de mooiste zonsondergang ter 
wereld.’ En dat wil wat zeggen, want het stel zag al 
zowat overal ter wereld de zon ondergaan.

Glamour  
en West-Vlaamse nuchterheid

Het echtpaar Persoone runt immers samen niet al-
leen een chocoladefabriek en twee chocoladewinkels 
– een in Brugge en een in Antwerpen – maar ook een 
cacaoplantage in Mexico. Want zonder cacao geen 
chocolade. Bovendien reist Dominique voortdurend 
van hot naar her, van Congo naar Japan en terug. 
Vaak met een televisieploeg in zijn kielzog. Met één 
been in de glamour, met een ander stevig in de Oost-
kerkse poldergrond. 
‘Hier komen we echt thuis, kunnen we alles losla-
ten. Iedereen verklaarde ons gek toen we hierheen 
verhuisden. Oostkerke was twintig jaar geleden 
allesbehalve trendy, maar we wonen op een boog-
scheut van Brugge of de kust en in geen tijd sta je in 
Antwerpen. Dezer dagen lijkt ons dorp zowat een 
verlengstuk van Knokke te worden – er verrijzen 
prachtige villa’s – maar gelukkig blijft vooralsnog het 
échte plattelandsgevoel bewaard: met kikkers die 
kwaken en bromvliegen die je was verpesten. Dit is 
een plek waar je nog echt de seizoenen voelt: waar je 
vossen, konijnen en jachtvogels ziet wanneer je gaat 
wandelen.’ Iets wat Dominique elke dag trouw  doet 
om de drie honden uit te laten. ‘Die beesten moeten 
hun energie kwijt en Dominique heeft er deugd van 
om na weer een hectische dag zijn hoofd leeg te ma-
ken’, weet Fabienne. Dus wandelt Dominique langs 
‘de Blinker en de Stinker’ (het Schipdonk- en het 
Leopoldkanaal) naar De Siphon en terug. En dat de 
toeristen hem toeroepen dat die gehoorzame honden 
aan de leiband moeten, neemt de chocolatier  er voor 
lief bij. ‘De fietsers hebben Oostkerke beslist ontdekt 
en sommigen maken waanzinnige snelheden op de 
jaagpaden langs de kanalen’, fronst Dominique.

361OOSTKERKE

Malse weiden afgeboord door canadapopulieren zover je kunt kijken.  
Niet voor niets werd Oostkerke in de jaren 1970 verkozen tot mooiste dorp  
van West-Vlaanderen.
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Boerenwijsheid  
en verdraagzaamheid

Ondanks het toenemende aantal e-bikers dat door 
de verstilde polders zoeft en ondanks het feit dat 
zowat ieder oud keuterboerderijtje ondertussen 
werd omgebouwd tot een elegante, moderne lande-
lijke residentie, heeft stress zich nog niet in Oost-
kerke geïnstalleerd.
Laat bij een bezoek je auto achter op een parking 
buiten het centrum en wandel via de onverharde, 
historische Spegelsweg het centrum in. Kuieren 
door het eeuwenoude, schijnbaar onaangeroerde 
landschap met uitzicht op de fotogenieke kromge-
bogen populieren langs de Damse Vaart, de stoere 
stompe toren van de Sint-Kwintenskerk en het 
magnifieke omwalde Kasteel van Oostkerke. 
En hier en daar is de tijd ook echt blijven stilstaan, 
weet Dominique: ‘Bij onze buren keer je zo veertig 
jaar terug in de tijd. Buurvrouw Antoinette, ondertus-
sen 84 jaar, mestte tot voor kort elk jaar een eigen var-
kentje vet met restjes uit de keuken. Eens het beestje 
geslacht was, maakte ze zelf bloedworst en patés, 
die ze dan gul uitdeelde. Ons hart sloeg altijd een tel 
over als we haar zagen komen met haar goed gevul-
de emmer. En als er onbekende figuren passeren 
en wanneer die ‘verdacht’ lanterfanten, dan houdt 
Antoinette de wacht. Binnenkomen doet ze niet, want 
ze heeft nooit tijd, maar dan staan we uiteindelijk wel 
een uur aan de deur te babbelen’, lacht Fabienne die 
bij elk bezoek van Antoinette op een boerenwijsheid 
wordt getrakteerd. ‘Als de koeien op een bepaalde 
manier staan, gaat het regenen; als de zwaluwen nog 
niet vertrokken zijn, duidt dat weer op iets anders… 
Nieuwe maan en mooi weer kondigen goed nieuws 
aan. En écht: het klopt keer op keer. Eigenlijk zou 
iemand al die boerenwijsheid moeten optekenen en 
die kennis bewaren voor het nageslacht.’ 
En wordt er eens gefeest ten huize Persoone, dan 
klaagt daar niemand over. ‘Zelfs al zou de muziek 
tot 4.00 u. door de luidsprekers schallen, geen  
mens die de politie belt.’ Zo verdraagzaam kan  
een dorp zijn.

Kasteel met tuin

De roots van het Kasteel van Oostkerke reiken tot 

1300, toen hier een bakstenen woontoren werd 

opgetrokken. In 1938 liet baron van der Elst het ver-

vallen kasteel opknappen en verbouwen; vandaag 

resideert zijn kleinzoon, Robert van der Elst, er. Ge-

regeld worden de poorten van de magnifieke tuinen, 

aangelegd door de Nederlandse tuinarchitecte Mien 

Ruys, opengedraaid voor bezoekers. Een aanrader, 

omdat de tuinen lijken op te gaan in de omliggende 

polders en uitpakken met verschillende tuinkamers 

en elegante doorkijkjes. En wie weet, misschien spot 

je er zelf een Brugse zwaan. 

 Op  www.open-tuinen.be worden de bezoek- 

dagen aangekondigd. 
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In de winter worden de vette weiden rond Oostkerke  
bezocht door grote zwermen kolganzen.



Wandelen in Oostkerke
afstand 8,6 km

vertrekplaats Sint-Kwintenskerk van Oostkerke

aard van de weg Rustige wegen: langs kanalen  

 en door natuurgebieden

bewegwijzering Geen

Brouckesbruggen

DAMME

Oostkerke

Dorpsmolen

N374

Sint-Kwintenskerk

D
am

se
 V

aa
rt

Langenhoek

Zuid
erv

aartj
e

Verbrand Fort

< Ram
skapelle

W
es

tk
ap

el
le

 >

Platheulebruggen

Schellemolen

Kristo�elhoeve

Natuurreservaat

< 
B

ru
gg

e

START

2

4

5

6

7

8
10

11

12

1314

1

15
D

A
M

SE
 V

A
A

R
T-

W
ES

T

D
A

M
SE

 V
A

A
RT

-N
O

O
RD

S
P

E
G

E
LS

W
E

G

1. SINT-KWINTENSSTRAAT

2. ZUIDBROEKSTRAAT

12

HOEKE ST
R.

D
A

M
M

E
S

T
E

E
N

W
E

G

K
E
R

K
S

T
R

.

< 

D
A

M
SE

 V
A

A
R
T-

ZU
ID

D
A

M
SE

 V
A

A
R
T-

ZU
ID

3

< 

 >

K
O

O
LK

ER
K
ES

TE
EN

W
EG

9

Leop
old

ka
na

a
l

K
anaal van Schipdonk

0 M • • 400 M

Legende
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

De Siphon

Fort van Beieren

Brasserie De Spieghel

Het Bloemenhof

De Bourgondiër

Restaurant De Zuidkant

Brasserie Veldzicht

In De Groene Wandeling

Siphon Brewing

Café De Knotwilg

Hotel-Brasserie Het Oud 

Gemeentehuis

Ter Polders

B&B Hofstede De Stamper

Het Brugwachtershuisje

Vakantiehuis Het Walhuisje 



Tips van Dominique  
en Fabienne

 de siphon 

Damse Vaart-Oost 1, 8340 Oostkerke 

 050 62 02 02 -  www.siphon.be

‘Al ons hele leven trekken we naar De Siphon voor 

een heerlijke palingbereiding. Vroeger gingen we er 

op Kerstdag steevast met de grootouders naartoe. 

Dit is meer dan een gevestigde waarde, dus.’

364

 fort van beieren
Gemeneweidestraat z/n, Koolkerke 

‘Richting Brugge leidt een kronkelend pad je van de 

Damse Vaart door velden en over slootjes naar het 

Fort van Beieren. Ooit stond er een echt fort, dat in zijn 

geschiedenis nooit is aangevallen. Vandaag kun je nog 

enkel het grondplan van de oude vesting zien. In het 

omliggende provinciedomein is het zalig wandelen.’

 brasserie de spieghel
Jacob van Maerlantstraat 1, 8340 Damme 

 050 37 11 30  

 www.despieghel.be 

‘Een heerlijk terras, pal op de Markt van Damme. 

Perfect om de voorbijgangers te bestuderen en om 

te genieten. Je kunt er ons geregeld vinden.’

 het bloemenhof
Damse Steenweg 96, 8380 Dudzele 

 050 59 81 34  

 www.hetbloemenhof.be

‘Een klein, sympathiek hotelletje in Dudzele, hier om 

de hoek bijna, waar je echt hartelijk ontvangen wordt. 

Goed voor acht landelijke kamers.’

 de bourgondiër
Kerkstraat 19, 8340 Damme 

 050 84 21 88  

 www.debourgondier.be

‘Bij Guy haal ik altijd witloof en je vindt er ook  

brood, kaas, charcuterie en tal van delicatessen.  

Een mooie kruidenier-delicatessenzaak, echt op maat 

van Damme.’

 restaurant de zuidkant
Jacob van Maerlantstraat 6, 8340 Damme 

 050 37 16 76  

 www.restaurantdezuidkant.be 

‘Als we goed willen eten, hoeven we niet ver te gaan. 

Restaurant De Zuidkant heeft terecht een Michelin-

ster en zowel het kader als de keuken zijn op niveau.’ 

‘Hier kunnen heren na afspraak hun snor en baard 

laten bijknippen en verzorgen terwijl vrouwlief en de 

kinderen gaan piepen (en smullen) bij de buren.’

Restaurant De Siphon ligt ook bij de sifons,  
het mechanisme dat ervoor zorgde dat het peil  

van de Damse Vaart niet werd verstoord door  
het kruisende kanalenpaar: Schipdonkkanaal en Leopoldkanaal. 

De Blinker en de Stinker

De naam die de Dammenaars aan deze olijke wa-

tertweeling schonken, bekt een stuk beter dan het 

Schipdonk- en Leopoldkanaal. De kanalen werden 

halfweg 19de eeuw gegraven om de afwatering van 

de Oost-Vlaamse polders te verzekeren. Van meet af 

aan kreeg het Leopoldkanaal dankzij zijn zuiver water 

uit het Meetjesland het flatterende etiket ‘Blinker’. 

Het Schipdonkkanaal, een link tussen de – toen sterk 

vervuilde – Leie en de Noordzee werd verweten een 

stinker te zijn... 



Het meest typische beeld van de Damse Vaart: geflankeerd  
door twee trotse rijen canadapopulieren, die met de jaren in de richting 
van de wind zijn gegroeid.

Musts

 verken de damse vaart
De Damse Vaart is uiteraard een absolute must. Aan-

gelegd door een ambitieuze Napoleon, die droomde 

van een watertracé dat tot in Antwerpen zou lopen. 

Spaanse krijgsgevangen en lokale loonslaven sloe-

gen aan het graven en Damme werd door de nieuwe 

watergeul in tweeën gekliefd. Maar de Belgische 

onafhankelijkheid (1830) stak stokken in de wielen 

en het project strandde in Hoeke. Later werd het 

kanaal doorgetrokken tot in Sluis. Bij mooi weer is 

het heerlijk fietsen, wandelen of skeeleren langs het 

13 kilometer lange autoluwe traject tussen Brugge en 

Sluis, en bij winters vriesweer kun je de schaatsen 

aanbinden en je op de vaart wagen. Genieten van 

die statige repetitieve populierenrij doe je altijd. Een 

uniek panorama dat vanaf Oostkerke gezegend is 

met waardevolle rietkragen. Daartussen tref je heel 

wat vissers die hier onder meer brasem, karper, 

snoek en snoekbaars vangen. 

 vaar mee met de lamme goedzak 

 0472 84 79 72 en 050 69 22 66    

 http://bootdamme-brugge.be/lamme_goedzak

Vanaf april tot eind september doet de Lamme Goed-

zak, de enige West-Vlaamse raderboot met Mississip-

pi-allures, vijf keer per dag zijn trage ding. Inschepen 

voor deze unieke boottocht doe je in Damme of in 

Brugge. Zelfs je fiets kan mee. 

Een unieke manier om de regio Damme-Brugge  
te verkennen is een boottocht op de Lamme Goedzak.

Bomen tellen

De Damse Vaart is goed voor 4500 bomen en de 

pronkstukken zijn de marilandicapopulieren, vooral 

te vinden tussen Damme en de brug van Oostkerke. 

Een eerste deel werd in 1922 geplant. Omdat ze zelfs 

na tachtig jaar nog goed bleken te groeien en bloei-

en, worden deze oude populieren zo lang mogelijk 

behouden. Ondertussen zijn hun schuine stammen 

al bijna een eeuw oud, half zo oud als de vaart zelf. 

Een uniek natuurmonument dat al wie hier passeert 

kippenvel bezorgt.

De spitsloze Sint-Kwintenskerk en de torentjes van het kasteel tekenen 
de skyline van Oostkerke.
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In café De Knotwilg kun je tal van oude volksspelen uitproberen.

In het vroegere gemeentehuis van Oostkerke  
kun je nu lunchen en dineren.

Eten

 brasserie veldzicht
Koolkerksesteenweg 68, 8340 Oostkerke  

 050 34 51 38     

 www.veldzicht.be 

Buiten het centrum van Oostkerke wacht Veldzicht: 

een ruime eetgelegenheid gezegend met een 

speeltuin, een speelzolder en een aparte kinderkaart. 

Kinderen welkom, dus.

 in de groene wandeling 
Koolkerksesteenweg 52, 8340 Oostkerke 

 050 60 31 77  

 www.groenewandeling.be

Dit restaurant staat bekend voor zijn Vlaamse keuken 

en heel wat degelijke palinggerechten. 

Drinken

 siphon brewing
Damse Vaart Oost 1, 8340 Oostkerke  

 050 62 02 02     

 www.siphonbrewing.be

Het befaamde restaurant De Siphon heeft zijn eigen 

brouwerij: Siphon Brewing. Ondertussen al goed voor 

een resem eigenzinnige bieren zoals Blinker, Dam-

me Nation, Cassandra… en steevast gebrouwen met 

de beste ingrediënten. De Europese hopvariëteiten 

komen rechtstreeks van hopboerderij De Plukker in 

Poperinge, de Amerikaanse hoppesoorten uit de  

Yakima Valley. De speciale mouten, chocolade en 

karamel zijn Belgisch, de geroosterde gerst vinden  

de ambitieuze brouwers in Engeland. De tarwemout  

komt uit Duitsland en de basismouten zijn van Neder-

landse origine.

Restaurant De Siphon heeft zijn eigen brouwerij: Siphon Brewing.



Winkelen

 het brugwachtershuisje
Bij de brug over de Damse Vaart, Damme 

 www.facebook.com/brugwachtershuisjedamme

In het oude brugwachtershuisje aan de Damse Vaart 

huist een schattig snoepwinkeltje. Zet je schrap, want 

in dit piepkleine paradijsje vind je een overdaad aan 

ouderwetse snoepjes, ijs en zelfs takeawaykoffies. 

Een zoet en schattig bombardement. In de winter 

blijft het snoephuisje dicht.

Logeren

 vakantiehuis het walhuisje   
Westkapellesteenweg 3, 8340 Damme  

 0486 57 21 22       

 www.hetwalhuisje.com 

Dit minihuisje (voor maximaal 4 personen) met zijn uit-

gepuurde Scandinavische look ligt aan een wal en is 

gezegend met een terras aan het water. Het is er zalig 

tussen het riet turen naar de schapen aan de overkant.
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 café de knotwilg 
Sint-Kwintensstraat 12, 8340 Oostkerke 

 0479 97 12 80  

 www.deknotwilgoostkerke.be 

Wie binnenloopt in café De Knotwilg is eventjes zoet. 

Hier vind je namelijk een indrukwekkende selectie 

houten volksspelen. Houten puzzels of hersenbre-

kers liggen op elke tafel. Wie opteert voor het grote-

re werk, kan best even bellen om het een en ander 

te reserveren.

Logeren en eten

 hotel-brasserie het oud gemeentehuis  

Processieweg 1, 8340 Oostkerke  

 050 60 62 10      

 www.hetoudgemeentehuis.be

Een minihotel met kamers onder het gebinte, gehuld 

in warme kleuren. En dat pal naast de kerk. Lunchen 

of dineren doe je in de bijbehorende brasserie inge-

richt in het oude gemeentehuis. 

 ter polders
Damse Vaart Noord 4, 8340 Oostkerke 

 050 61 09 52  

 https://terpolders.be 

Hotel-restaurant Ter Polders is al net zo klein en fijn 

en biedt uitzicht op die befaamde Damse Vaart. 

 b&b hofstede de stamper
Zuiddijk 12, 8340 Oostkerke 

 050 50 01 97 

 www.destamper.be 

Wie het wat verder zoekt, belandt in Hofstede De 

Stamper, een fotogenieke 17de-eeuwse boerderij 

die grossiert in authenticiteit. Op het menu: bourgon-

dische gerechten met ‘vlees van eigen kweek’ en 

hoeveproducten.

Het oude brugwachtershuisje aan de Damse Vaart wordt in de zomer-
maanden een onweerstaanbaar snoephuisje.


