
  

   

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3ba5182658&e=8a180b4a0f


  

 

5x romantisch logeren met jouw 

Valentijn 
 

Omring je met mooie dingen en je dag wordt vanzelf mooi. De Leiestreek 

ademt romantiek en die kan je opsnuiven in een aantal inspirerende B&B’s.  

 

BEKIJK DE TIPS  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=51a6540349&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3f0389745a&e=8a180b4a0f


  

 

5x gezellig samen ontbijten 
 

Maak eens wat extra tijd voor elkaar vrij tijdens een zalig ontbijt in een van 

onze leuke ontbijtadresjes.  

 

BEKIJK DE TIPS  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=afb85aadd5&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e491879020&e=8a180b4a0f


  

 

Nieuwe gezinszoektocht Blob in 

Anzegem 
Neem je kinderen mee op avontuur met onze held Blob en zijn vriendje Bo de 

boomklever. Tijdens deze nieuwe gezinsvriendelijke zoektocht van 2,7 km 

combineer je natuur en plezier in het Sint-Arnolduspark in Anzegem.  

 

LEES MEER OVER DE BLOB ZOEKTOCHT IN ANZEGEM  

 

BEKIJK ALLE BLOB ZOEKTOCHTEN IN DE LEIESTREEK  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ebfe083db7&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=837dd2cf45&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ca4e55964c&e=8a180b4a0f


  

 

Logies in de kijker 
 

Vakantiewoning Trimaarzate in Zwevegem telt 16 slaapplaatsen in een 

creatieve en eigentijdse schuurwoning, waar je in alle rust en comfort geniet 

van weidse natuur. De vakantiewoning is gelegen langs een landelijk weggetje, 

vlakbij het jaagpad langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de oude 

spoorwegbedding Trimaarzate, ideaal voor wandelaars en fietsers.  

 

LEES MEER  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=095174dfb7&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=353393d1ea&e=8a180b4a0f


  

 

Waar naartoe 
 

OMG! Van Eyck was here 

 

Wie Gent zegt, zegt het Lam Gods. In 2020 viert de stad Van Eyck en het Lam 

Gods met een bijzonder feestjaar vol evenementen en activiteiten voor jong en 

oud. Een van de toppers is de tentoonstelling 'Van Eyck - een optische 

revolutie' van 1 februari tot 30 april in het MSK.  

 

LEES MEER  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=35d42acab9&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3d1417b612&e=8a180b4a0f


 

Voorjaarsklassiekers 
 

Het wielerpeloton trapt deze maand het nieuwe seizoen af. Tijdens een aantal 

voorjaarsklassiekers doen ze opnieuw de Leiestreek aan. Dat is binnenkort het 

geval tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne (1/3), Nokere Koerse (18/3), de E3 

Binckbank Classic in Harelbeke (27/3), Gent-Wevelgem (29/3) en Dwars 

door Vlaanderen (1/4). Je kan ook zelf meefietsen tijdens een aantal cyclo's.  

 

LEES MEER  

 

MEER EVENEMENTEN  

 

   

 

WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE  

 

 

    

 

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 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=2663675dc3&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=db46bb1053&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0e4bfaba7c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=8b95b42144&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=152007f3f0&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=9ed0ce68b5&e=8a180b4a0f


 

uitschrijft, gaan we er van uit dat je onze suggesties graag blijft ontvangen. 
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https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0b42ff795b&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=31ff636cb3&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=a49a80b7fc&e=8a180b4a0f

