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Tweede Kruidvat
opent in
Driespoort
De stad Deinze krijgt twee ves-
tigingen van Kruidvat. De hol-
ding A.S. Watson Health &
Beauty Benelux opent eind no-
vember een tweede winkel in
het nieuwe Driespoort shop-
pingcomplex, slechts een kilo-
meter verwijderd van de vesti-
ging indeTolpoortstraat.
FiliaalmanagerAnnDeclevesen
haar team zullen zich installe-
ren in een pand van 400 vier-
kantemeter naast AlbertHeijn.
DaarmeebegintDriespoortstil-
aanvoltegeraken.Eerderopen-
den al AlbertHeijn, de Speelvo-
gel, Action en Interieur Van
Kerkhove. Binnenkort openen
Grand Café Driespoort en Atita
papierwareneninfebruari2016
openen Molders Schoenen en
ModeenOxygenFitness.Er res-
ten nog maar twee ruimtes in
Driespoort van ongeveer 400
vierkantemeter,geïnteresseer-
denmoetendus snel zijn. (ASD)

POEKE

Leerling Guido
Gezelle in de kijker
Arnold Strobbe uit Lotenhulle
geeft op zondag 8 november
een lezing over ‘Hendrik Van
Doorne: de Poekse discipel van
Guido Gezelle’. De notariszoon
was éénvandeweinige leerlin-
gen die Gezelle destijds ooit
thuis, in Poeke, bezocht heeft.
«Niet minder dan 26 gedichten
van Gezelle zouden recht-
streeks en onrechtstreeks met
Poeke en met de familie Van
Doorne verband houden», zegt
Strobbe. De lezing vindt plaats
op zondag 8 november om
10.30uurinhetkasteelvanPoe-
ke.De toegang is gratis. (JSA)

• AALTER
KWB stuurt Sinterklaas
Nog tot 25 november kan je bij
KWBAalter een bezoek van Sin-
terklaasenzijnknechtenboeken.
Zij doen op zaterdag 5 december
(14 tot 20 uur) en zondag 6 de-
cember (14 tot 17 uur) hun toer
doorAalter.Perbezoekwordteen
half uurtje gepland. De kinderen
krijgeneenzakmetlekkers. Jekan
ookspeelgoedlatenafgeven.Gra-
tis voor kinderen KWB-leden.
Voor kinderen van niet-leden: 10
euro per huisbezoek. Inschrijven
voor25novemberbijBartVanden
Bossche, Weibroekkouter 36 in
Aalter op 09/375.23.99 of
bart.van.den.bossche6@tele-
net.be. (JSA)

• MARIA-AALTER
Wandeling in Vaanders
NatuurpuntendeGezinsbondor-
ganiserenopzondag8november
om14uur eenherfstwandeling in
het natuurgebiedDeVaanders in
Maria-Aalter. Afspraak op het
kruispunt van de Vaanders, Vij-
verstraat en Maria-Aalterse-
steenweg. Info: www.natuur-
puntaalter.be. (JSA)

Het teamvanFietspunt namhaar intrek naast café Elpee. Foto ASD

Fietspunt verhuisd door succes Blue-bike
FietspuntDeinzeblijft groeien.
DevzwGroep Introverhuisdede
dienstvanhet stationnaareen
groterpandaandeoverkantvan
destraat. Fietspuntbevindt zich
nutussenCaféElpeeenhet leeg-
staandepandwaarvroegeron-
derandereSportarenaenCasino
gevestigdwaren.

«Ons lokaal in het stationsge-
bouwwerdveelteklein», zegtbe-
geleider Wim Cuyt. «Dat komt
grotendeels door het succesver-
haal van Blue-bike. Momenteel
staan er 120 blauwe deelfietsen
aanhetstationendiezijnopsom-
mige dagen allemaal in gebruik.
Wehebbenopnieuweenuitbrei-
ding gevraagd met nog eens een
tiental fietsen.Fietspuntisnuook
beter zichtbaar voor de mensen
want in het stationsgebouw za-
ten we nogal in een verdoken
hoekje. Nuwe van april tot okto-
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ber ook open zijn op zaterdag,
willen we nog meer voorbijgan-
gers bereiken. Naast Blue-bikes
verhuren we zelf ook fietsen en

vanaf nu kan hebben we in ons
assortimentookeenfietskarvoor
tweekinderen,die jekanombou-
wen tot eenbuggy.» (ASD)

EEN OVERZICHT VANWIE IN ONZE REGIO OVERNACHTTE IN 2014
MEETJESLAND LEIESTREEK VLAAMSEARDENNEN

Belgen:86.290 Belgen:240.759 Belgen:172.255
Buitenlanders:75.004 Buitenlanders:219.317 Buitenlanders:44.190

1.Nederland:23.305 1.Duitsland:59.201 1.Nederland:14.774
2.Duitsland:14.133 2.Nederland:56.474 2.Duitsland:6.462
3.Polen:10.015 3. VerenigdKoninkrijk:24.691 3.VerenigdKoninkrijk:6.096

4.Frankrijk:6.219 4.Frankrijk: 23.716 4.Frankrijk:4.689
5.VerenigdKoninkrijk:5.353 5. Italië:8.391 5. Italië: 1.684

6.Tsjechië:2.458 6.Polen:7.310 6.VerenigdeStaten:1.168

Hotels vooral gevuld met Belgen
EEKLO-DEINZE

Na de Belgen blijven Nederlanders en
Duitsers in 2014 de meest geziene toe-
risten in het Meetjesland, de Leiestreek
en de Vlaamse Ardennen. Opvallend: in
het Meetjesland hebben meer dan
15.000 Polen en Tsjechen overnacht in
de hotels, meer dan 98 procent deed
dat voor beroepsdoeleinden. Helemaal
anders is het in de Vlaamse Ardennen,
daar was slechts een vijfde van alle toe-
risten buitenlands.
JOERI SEYMORTIER

HetMeetjeslandkloptevorig jaar
af op 161.294 overnachtingen.
IetsmeerdandehelftwarenBel-
gen: 86.290 overnachtingen.
Daartegenover staan 75.004
overnachtingen van buitenlan-
ders. De Nederlanders staan in
het Meetjesland met stip op de
eerste plaats, met 23.305 over-
nachtingen. De Duitsers volgen
op tweemet14.133overnachtin-
gen. Het brons is zeer opvallend:
daar staan de Polen met 10.015
overnachtingen. «Dat heeft niets
mettoerismetemaken,maarwel
met de overnachtingen voor be-
roepsdoeleinden», schetst Els De
GrootevanToerismeOost-Vlaan-
deren. «Van de dik 10.000 over-
nachtingen van de Polen in het
Meetjesland, waren er maar 175
voor ontspanning of toerisme.

Alleandereovernachtingenstaan
opgetekend als beroepsmatig.
Wellicht gaat het om de Poolse
arbeiders die in het Meetjesland
ophotelverblijven.Ookgemeen-
ten als Zelzate vallen onder de
Meetjeslandse cijfers, en dat
heeft dus ook de invloed van de
GentseHavenmee.»
Op vier in het Meetjesland staan
de Fransen met 6.129 overnach-
tingen. Op vijf het Verenigd Ko-
ninkrijk met 5.353 overnachtin-
gen. Ook zes is opvallend: Tsje-
chië met 2.458, maar ook daar
duwenvooraldeovernachtingen
van de arbeiders de cijfers om-
hoog.
De Leiestreek heeft net als het
Meetjeslandnet ietsmeerBelgen
dan buitenlanders in hun hotels.
Vorig jaar waren dat 240.759

59.201overnachtingenenNeder-
land op twee met 56.474 over-
nachtingen.OpdriestaathetVer-
enigdKoninkrijkmet24.691,vier
voor Frankrijk (23.716), vijf voor
Italië (8.391)enzesookdePoolse
arbeidersmet7.310overnachtin-
gen.
Datonzehotelsvoormeerdande
helft gevuldwordenmet Belgen,
bevestigt ook Kathleen Barbier
van B&B Lomolen in Lotenhulle.
«Heelwat Belgen kiezen onze re-
gio voor een paar dagen uit en
gaan hier vooral heel graag fiet-
sen», zegtdeuitbaatster.«Hetzijn
vooral de Vlamingen en de Ne-
derlanders die hier komen fiet-
sen. Buitenlanders kiezen ons
adres dan vooral omdat we cen-
traal gelegen zijn tussen Gent,
Brussel en de kust. Maar ook het
beroepstoerismestijgt.Polenheb
ikminder.Diekiezeneerdervoor
budgethotels.»
DeVlaamseArdennenleggenop-
vallend andere cijfers voor dan
hetMeetjeslandendeLeiestreek.
In die twee regio’s zijn er onge-
veer evenveel Belgen als buiten-
landers in de hotels, maar de
Vlaamse Ardennen leeft opval-
lend vooral van de Belgische toe-
risten. Vorig jaar waren er

Nederlanders en Duitsers op 2 en 3 • Opvallend veel Poolse arbeiders

overnachtingen van Belgen en
219.317 overnachtingen vanbui-
tenlanders. Bij de buitenlanders
staan weer de Nederlanders en
Duisters op 1 en 2, maar danwel
omgekeerd dan in het Meetjes-
land: Duitsland bovenaan met

172.255overnachtingenvanBel-
gen tegenover slechts 44.190
overnachtingen van buitenlan-
ders.Met slechts twintig procent
buitenlandersscorendeVlaamse
Ardennenopdat vlak eenpak la-
ger dan andere regio’s in Vlaan-
deren.

Recreatie
«Dat is historisch zo gegroeid»,
zegt Els De Groote van Toerisme
Oost-Vlaanderen. «De Vlaamse
Ardennen zijn echt vooral op de
recreatie gericht, terwijl het
MeetjeslandendeLeiestreekheel
veel hotelovernachtingen heb-
ben voor beroepsdoeleinden of
congressen. Ook een regio zoals
het Waasland scoort veel hoger
met beroepsovernachtingen,
omwillevandeaanwezigheidvan
de Waaslandhaven. De Vlaamse
Ardennen hebben zo geen trek-
ker voor de professionele over-
nachtingen.»
IndeVlaamseArdennenstaanbij
de buitenlanders ook de Neder-
landers bovenaan met 14.774
overnachtingen. Gevolgd door
Duitsland (6.462), Verenigd Ko-
ninkrijk (6.096), Frankrijk
(4.689), Italië (1.684) enVerenig-
deStaten (1.168).

De meeste Belgen
komen naar hier voor
een fietsvakantie

KATHLEEN BARBIER
B&B LOMOLEN


