Even heerlijk ontspannen…

Vakantiewoning ’t Rustplekje

Informatie en reservatie:
Dirk & Sabine Vandenbussche – rouseré

057 300 423

0472 671 348

info@rustplekje.be

www.rustplekje.be

Van Veurne: richting Ieper kiezen – even voorbij Hoogstade rechts afslaan richting Gijverinkhove – de weg blijven volgen tot
Beveren aan de IJzer – Hondschootestraat is de eerste straat rechts in de dorpskern.

Van Poperinge: richting Proven-Roesbrugge – weg volgen tot Beveren aan de IJzer – Hondschootestraat ligt tegen de
Dorpskom even voorbij de kerk.

ACTIE
De streek leent zich uitstekend voor wandelingen. Met een ruime keuze aan vlakke wegen of iets meer in het Heuvelland of
langs de flanken van de Cassel- of Catsberg in Frans-Vlaanderen. Te paard de streek verkennen via het Moerenruiterpad en
de Plokkersroute. Met de fiets ontdek je langs de volkssportroute (oude volksspelen in de omgeving van Poperinge), de
Fleternaroute, de Schreveroute, de Hoppelandroute of de Frontierenroute de mooiste hoekjes van de Westhoek. De
gastronomie en de vele streekbieren zijn zeker niet te versmaden. Huifkartochten kennen voor jong en oud een enorme bijval.
In de pretparken Dadipark, Bellewaerde, Plopsaland en Boudewijnpark halen zowel jong als oud hun hartje op. Op Dikkebusen Zillebekevijver kunt u bootje varen en tussen de Rode- en Zwarteberg geniet u van een weids panorama op de stoeltjeslift.
Bovendien zijn excursies naar zee of kajakken en kanovaren op de IJzer slechts een greep uit de talrijke
ontspanningsmogelijkheden. Frans-Vlaanderen met zijn mooie dorpjes, schilderachtige vergezichten, authentiek landschap en
lekkere Picon ligt slechts een boogscheut ver. Gedetailleerde informatie te verkrijgen bij de Dienst Toerisme Alveringem en
Poperinge of via de streekwebsites.

OMGEVING
Op de grens tussen Frankrijk en West-Vlaanderen, vlak aan de Schreve, in het rustige en mooie dorpje Beveren-IJzer, ligt 't
Rustplekje. Beveren-IJzer is een deelgemeente van Alveringem. Het is een gezellig dorpje met in de omgeving heel veel
mogelijkheden. Er is een tennisbaan vlakbij en de vele landelijke wegen nodigen uit tot rustige wandelingen. Er vertrekt ook een
wandeling door de vallei van de IJzer, die door het dorp stroomt. In het dorp zijn enkele restaurants en gezellige eet- en
praatcafé's. Er is ook een warme bakker. In de buurgemeente Roesbrugge - op tweetal kilometer - is er gelegenheid om kajakken
te huren voor roeitochtjes op de IJzer. En tot slot een ijzersterk gezicht op de enige stroom die de Westhoek rijk is, daar k omt
ook het Dode-Ijzer wandelpad langs. Langs de IJzer op het grondgebied van Diksmuide bevindt zich de Belgische stelling de
'Dodengang', ook gekend onder de naam 'Boyau de la Mort'. Naast de 'Isera' ligt de 'Saint Antoine' aangemeerd, een gewezen
vrachtschip uit 1929.
De ecoboot 'Isera' brengt het verhaal van de IJzer en u kunt aan boord van uw picknick genieten of een lekker biertje drinken.
Gedetailleerde wandel- en fietskaarten wordener te koop aangeboden. Beveren ligt in de driehoek Poperinge-Ieper-Veurne.
Deze stadjes hebben heel wat te biedenen zijn stuk voor stuk een bezoek waard.
In de hoppestad Poperinge bijvoorbeeld smaakt een hommelbiertje dubbel lekker en de imposante hoppevelden in het
landschap, het hoppemuseum en het Talbot House zijn er de toeristische troeven. De deelgemeente Watou ademt tijdens de
maanden juli en augustus kunst en poëzie uit. De historische stad Ieper met het ‘In Flanders Field’ museum en zijn talrijke
militaire kerkhoven herinneren u even aan het oorlogsverleden dat in de hele streek nog altijd voortleeft. De oorlogskerkhoven
vormen bakens langs elke wandel-of fietsroute in de streek. Veurne heeft een prachtige grote markt met leuke terrasjes. De

Walburgakerk is zeker een bezoek waard. En even voorbij Veurne liggen de prachtige stranden van De Panne, Koksijde of
Oostduinkerke.
Dan is er natuurlijk nog Noord-Frankrijk, slechts een boogscheut ver. De authenticiteit van het landschap, de dorpjes met de
meest schilderachtige namen en de rust die ze uitstralen beroeren iedereen. Overgoten met een lekkere Picon smaakt FransVlaanderen altijd naar meer.

ACCOMODATIE
De vernieuwde vakantiewoning werd ingericht voor 8 personen. Op het gelijkvloers heb je vooraan de compleet ingerichte
keuken met microgolf, koelkast, frietketel, koffiezet en een koele kelder. Verder een rustieke living en knusse zithoek met
kleurentelevisie en radio. De badkamers zijn uitgerust met een douche,wastafel en toilet.
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