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Nieuwe kampeerautoterreinen 
 

Het aanbod voor campers in de Leiestreek werd de voorbije weken uitgebreid. 

Voortaan vind je ook kampeerautoterreinen met faciliteiten in Menen en 

Dentergem. In Kuurne kwamen er gewone parkeerplaatsen voor campers bij.  

 

BEKIJK ALLE MOGELIJKHEDEN VOOR CAMPERS  
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Ideeën voor een weekendje weg 
 

Nog op zoek naar inspiratie voor een weekendje weg in het najaar? Op onze 

website over de 101 Leiespots doe je heel wat ideeën op. Je vindt er ook 

verrassende tips van de ondernemers zelf, fiets- en wandelroutes, gastvrije 

logies,… Om al die vakantie-ideeën voor jou uit te testen stuurden we 

bovendien enkele bloggers op pad.  

 

PROBEER ONZE TIPS VOOR EEN WEEKENDJE WEG  
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Wandelgids Zuid-West-Vlaanderen 
 

In Zuid-West-Vlaanderen liggen nog heel wat trage wegen verscholen. 

Natuurpunt bundelde in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen 18 

verrassende natuur- en landschapswandelingen in een nieuwe wandelgids. Je 

koopt de wandelgids voor € 12 (€ 6 voor leden van Natuurpunt) o.a. bij de 

Leiespots Boekenhuis Theoria en Zonder Meer.  

 

LEES MEER  
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Logies in de kijker 
 

Altijd al gedroomd van een leven als kasteelheer of kasteeldame? Voortaan 

kan je die droom waarmaken tijdens een overnachting in het prachtige 

Kasteel Ooidonk in Deinze. Er zijn vier recent opgefriste kamers beschikbaar.  

 

LEES MEER  
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Waar naartoe 
   

Kunstzomer Leiestreek 

 

In september krijg je een laatste kans om de Kunstzomer Leiestreek te 

bezoeken. Tot en met 6 september pik je nog gratis kunst mee in Nazareth, 

van 13 t.e.m. 27 september is dat het geval in Ingelmunster en 

Oostrozebeke.  

 

LEES MEER  

 

  
Transfo Raid 
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Tijdens de Transfo Raid op 27 september in Zwevegem beleef je triatlon op 

een andere manier. Een raid, gebaseerd op teamspirit en avontuur, met lopen, 

kajak en mountainbike. Voor elk duo dat van een sportieve uitdaging houdt.  

 

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 

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