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Niet te missen: pop-up zomerbars! 

Voor de tofste pop-up zomerbars moet je in de Leiestreek zijn! We bundelden 

alvast 30+ adresjes voor een onvergetelijke zomer. Je vindt verrassende 

nieuwkomers maar ook vaste waarden. De locaties van de zomerterrassen 

spreken tot de verbeelding: een private mini-jachthaven, een imposante silo, 

een kasteeldomein, een gezellige hoevetuin met zicht op de koetjes, of een 

sfeervolle wijngaard, ... 

 

ONTDEK 30+ POP-UP ZOMERBARS  
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5x op trip met de hond 
 

Ontdek 5 nieuwe meerdaagse trips voor hond en baasje! Deze bestaan uit 

kant-en-klare wandelroutes vanuit hondvriendelijke logies, de meest 

fotogenieke plekken en lekkere adresjes of Leiespots waar ook je hond 

welkom is. Naast de trips is er ook een handig overzicht van 

hondenloopweides, wandelmogelijkheden, zwemlocaties, logeeradresjes, 

restaurants, cafés en Leiespots waar honden welkom zijn.  

 

ONTDEK DE TRIPS VOOR HOND EN BAASJE  
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Meerdaagse fietst(r)ip! 
 

Elke maand geven we je een meerdaagse fiets- of wandeltrip mee als tip voor 

een leuke staycation. Deze maand tippen we 'Fietsen in een inspirerend 

landschap' (100,1 km). 

 

Deze fietsroute van Deinze naar Gent rijgt de meest inspirerende 

landschappen in de Oost-Vlaamse Leiestreek aan elkaar. Het 

Leielandschap charmeert er met rijen knotwilgen, watertjes waarin treurbomen 

zich spiegelen, idyllische dorpjes en bloemrijke bermen. Geen wonder dat 

zoveel kunstenaars hier zo graag vertoefden. 

 

Ontdek de route, leuke stops en terrasjes onderweg, mooie fotoplekjes en 

gezellige logeeradresjes!  
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ONTDEK DE FIETSTRIP  

 

  

Logiestip: Vlaskamp 

Nieuw! Sinds kort vind je maar liefst 6 Vlaskampzones langs de as van de 

Leie, op de meest idyllische locaties. Elke Vlaskampzone bestaat uit 5 

glampingtenten met alles erop en eraan. De zones worden met elkaar 

verbonden door enkele leuke fiets- en wandelroutes. Wie dat wil, kan er dus 

een heuse trektocht van maken! De locaties zijn: 
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• Natuurpark De Balokken in Wervik 

• Zelfpluktuin en bioboerderij 't Goed Ter Heule in Lauwe 

• Roterij Sabbe in Kuurne 

• Provinciedomein De Baliekouter in Dentergem 

• Pop-up Cyriel wijncafé in Nevele 

• Zorgboerderij De Bekwame Boon in Gent 

 

MEER OVER VLASKAMP  
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Waar naartoe 
 

Kunstzomer Leiestreek 2021 

Van 6 juni tot 26 september tonen een 45-tal hedendaagse kunstenaars hun 

werk op 14 unieke locaties in 4 steden en gemeenten in de Leiestreek. In juni, 

juli, augustus en september zijn we respectievelijk te gast in Roeselare, 

Kuurne, Waregem en Meulebeke. Check snel de bijzondere locaties en 

kunstenaars! 

 

MEER OVER KUNSTZOMER LEIESTREEK 2021  
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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. 

 

Copyright © 2021 Toerisme Leiestreek vzw, Les Jardins au Chato, Vlaskamp, Zomerzoektocht 

Davidsfonds 

Alle rechten voorbehouden.  

Ondernemingsnr. 0473.361.186 / RPR Gent afdeling Kortrijk 
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