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5 wandeltips voor dit najaar 
 

In november mag de fiets op stal en binden we terug de wandelschoenen aan. 

We geven je 5 wandeltips voor dit najaar.  

 

BEKIJK DE 5 WANDELTIPS  
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City Beer Golf in Roeselare 
 

Tijdens een ontspannend partijtje golf in Roeselare proef je met het nieuwe 

concept ‘City Beer Golf’ drie streekbieren op verschillende locaties. Je krijgt 

meer info over het ontstaan van het streekbier én leert onderweg golfen.  

 

LEES MEER  
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Logies in de kijker 
 

De Kaleihoeve, een voormalig veebedrijf in Bavikhove (Harelbeke), werd 

knap gerenoveerd tot een mooi vakantiehuis voor 14 gasten met 5 

slaapkamers. De oude koeienstal ernaast werd heropgebouwd tot een 

feestzaal in landelijke stijl, met binnenzwembad en sauna.  

 

LEES MEER  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=624ae955bf&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c5e48cd2ef&e=8a180b4a0f


  

 

Waar naartoe 
 

Urban Cross Kortrijk 

 

Veldrijden associëren we normaal met een modderige wei, maar niet met het 

centrum van een stad. Daar brengt de Urban Cross op 30 november in 

Kortrijk verandering in. De internationale toppers nemen het dan tegen elkaar 

op in het bijzondere kader van de Leieboorden.  

 

LEES MEER  

 

Kamagurkistan. De grenzen van de ernst 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=5d1eb589d1&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=52196ab86c&e=8a180b4a0f


 

 

Tot 26 januari daagt het mudel in Deinze je uit om samen met Kamagurka de 

grenzen van de ernst te verkennen. Je krijgt tijdens deze expo een overzicht 

van Kamagurka’s absurdistische en vaak choquerende oeuvre.  

 

LEES MEER  

 

MEER EVENEMENTEN  
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Beste fan van de Leiestreek. In het verleden kregen wij je toestemming om je leuke tips over de regio te 

sturen. Wil je deze niet verder ontvangen, schrijf je dan uit via de link onderaan deze mail. Indien je je niet 

uitschrijft, gaan we er van uit dat je onze suggesties graag blijft ontvangen. 
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rechten voorbehouden.  

Ondernemingsnr. 0473.361.186 / RPR Gent afdeling Kortrijk. 
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