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Roularta Custom Media realiseert magazine 

‘Genieten in het Brugse Ommeland’ 
  
 

 

Westtoer en Roularta Custom Media sloegen de handen in elkaar voor de realisatie van het 
magazine ‘Genieten in het Brugse Ommeland’. Het magazine focust op de toeristische troeven 
van het Brugse Ommeland en wil 2017 als Kastelen-en Abdijenjaar promoten. Het magazine 
wordt verspreid via een selectie van de abonnees van Plus Magazine in België en Nederland 
en Nest. 
  
Westtoer riep 2017 uit als Kastelen-en Abdijenjaar in het Brugse Ommeland waarbij vele 
kastelen en abdijen uitzonderlijk hun deuren openen voor het grote publiek. Doorheen het 
ganse jaar zullen tal van evenementen worden georganiseerd. 
  
‘Genieten in het Brugse Ommeland’ brengt prachtige portretten van enkele kasteelbewoners, 
belicht enkele evenementen die op stapel staan en laat de lezers meegenieten van een uniek 
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dubbelinterview met journalist Luc Haekens en kasteelheer Géry van Outryve d’Ydewalle.  
  
Verder focust het magazine op de culinaire troeven van de regio, reikt het enkele schitterende 
logeertips aan en geeft het een overzicht van de talloze activiteiten in het Brugse Ommeland 
die in 2017 gepland staan.  
 
  
Het magazine ‘Genieten in het Brugse Ommeland’ telt 36 pagina’s en wordt verspreid op een 
oplage van 166.400 exemplaren. 
 
  
Over Roularta Custom Media 
  
Roularta Custom Media is een divisie van Roularta Media Group en staat in voor de realisatie 
van opdrachtpublicaties (print en digitaal) en is de specialist inzake contentmarketing. 
Roularta Custom Media biedt een totaalaanpak aan (redactie, fotografie, video, opmaak en 
druk) met de klemtoon op een duurzame klantenrelatie en kwaliteitsvolle content. Enkele 
tevreden klanten zijn onder meer BMW, Galeria Inno, Standaard Boekhandel, dewaele | 
vastgoed&advies, Veritas en Stichting tegen Kanker. 
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