
  

   

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e4acc47a03&e=8a180b4a0f


  

 

Nieuwe Mandeldalfietsroute 
 

De nieuwe Mandeldalfietsroute biedt veel variatie tijdens een tocht van 53 km door 

Dentergem, Ingelmunster, Meulebeke en Oostrozebeke. Je doet onderweg heel wat 

fraaie plekjes aan zoals Provinciedomein Baliekouter, het Kanaal Roeselare-Leie, de 

groene Mandelmeersen en het recreatiedomein Ter Borcht. De route is te koop voor € 

3.  

 

KOOP DE ROUTE  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=1f16535bd7&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=38dbd1e878&e=8a180b4a0f


  

 

Ontdek nu de bruisende steden Kortrijk 

en Roeselare met de trein 
 

Heb jij ook jouw gratis Hello Belgium railpass bemachtigd? Dan kan je het komende 

half jaar maandelijks een keer heen en terug naar een van de treinstations in de 

Leiestreek sporen. De ideale manier om de bruisende steden Kortrijk en Roeselare 

relaxed en duurzaam te ontdekken!  

 

BEKIJK ONZE TIPS VOOR EEN TRIP NAAR KORTRIJK  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=36cf76c5f6&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=2b71499c9e&e=8a180b4a0f


GA SHOPPEN IN ROESELARE  

 

  

 

Logies in de kijker 
 

Huis 19 bestaat uit twee luxueuze, volledig uitgeruste lofts in Sint-Denijs-Westrem bij 

Gent. Bijzonder aan de lofts is dat ze ingericht zijn binnen de grenzen van een 14e 

eeuwse schuur. Ideaal voor een overnachting waarbij je oud en nieuw combineert op 

een boogscheut van de Leie.  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c371cbdfcf&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=5745ed1c3e&e=8a180b4a0f


LEES MEER  

 

  

 

Waar naartoe 
   

Dag van de Trage Weg 

 

De Dag van de Trage Weg is dé ‘opendeurdag’ voor alle trage wegen in ons land. Dit 

jaar kan je op 17 en 18 oktober de landelijke wegen in jouw buurt al stappend 

verkennen.  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c83a8c437d&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=4973eefc9d&e=8a180b4a0f


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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https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ce665b6d67&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=86f2d2786f&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c5b05c822f&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=4f936f35e6&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7fef75f6e7&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=9b06334d52&e=8a180b4a0f


 

   

    

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=588bf4d5d0&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c42f647270&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=fd23880cf9&e=8a180b4a0f

