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Tips voor een warme zomerdag 

We kunnen ze nog op één hand tellen, die warme zomerdagen. Gelukkig 

genieten we deze week al van hogere temperaturen! Pluk de dag en blijf 

niet zomaar in je tuin liggen... want in de Leiestreek kan je ook de waterrat 

uithangen of doe je het liever rustig aan? Baad dan in de zomersfeer 

dankzij allerlei pop-up zomerbars en terrasjes langs het water, of 

tijdens een gezellig boottochtje. 

 

ONTDEK ALLE TIPS VOOR EEN ZALIGE ZOMERDAG  
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Uniek kamperen 
 

Zomer = samen genieten = kamperen! En waarom niet meteen kiezen voor 

een bijzondere kampeerbeleving? Ontdek waar je kan glampen langs de 

Leie, of logeer je liever bij een oude elektriciteitscentrale, op een actieve 

hoeve, of bij Fons de ezel?  

 

ALLES OVER UNIEK KAMPEREN  
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Meerdaagse fietst(r)ip 

 

Lekker autovrij op de fiets 

Tijdens deze trip verken je de West-Vlaamse Leiestreek, vanaf Roeselare 

over de Leie nabij Kortrijk tot aan de mooie Scheldebochten bij de grens. 

Je fietst over zo veel mogelijk autovrije jaagpaden langs rivieren en 

kanalen en over voormalige spoorwegen. Onderweg hou je halt voor een 

koffie in een kasteel, een biertje aan het water of een zalige nacht in een 

tabakshoeve. 
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ONTDEK DE FIETSTRIP LANGS AUTOVRIJE PADEN  

 

  

Logiestip: Vakantiewoning Tende 

Tende is helemaal het einde! Deze vakantiewoning in Deerlijk is rustig 

gelegen en biedt plaats voor 10 personen. Je geniet hier met de hele 

familie van een deugddoend weekendje/midweekje weg. Het zwembad en 

de tuin lonken op warme zomerdagen. Kinderen kunnen zich uitleven in de 
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zandbak of in de boomhut, terwijl de volwassenen genieten van de sauna, 

het bubbelbad, en een gezellige barbecue. 

 

MEER OVER TENDE  

 

  

Waar naartoe 

 

Zomerzoektocht Davidsfonds 
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Verken de Leiestreek eens op een andere manier tijdens de zomer! De 

35ste Davidsfonds Zomerzoektocht leidt je door Zulte, Gent en de 

Leiestreek. Verrassende vragen langs een lusvormig parcours maken het 

extra spannend voor de speurneuzen onder ons. En bij de gastvrije horeca 

en handelaars langs de route kan je terecht voor fijne extraatjes!  

 

MEER OVER DAVIDSFONDS ZOMERZOEKTOCHT  
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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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