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Beleef meer eindejaarssfeer! 

Het hoeft geen sombere eindejaarsperiode te worden, want dankzij 

allerlei feestelijke coronaproof initiatieven snuif je de kerst- en 

wintersfeer op. Bezoek enkele knusse steden en maak er een 

winterweek(end)je van! 

 

DE EINDEJAARSSFEER OPSNUIVEN  
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Koop hier je kerstcadeautjes! 

In de Leiestreek vind je tal van leuke shops, hippe winkels, en creatieve 

concept stores. Wij verklappen je onze 10 favoriete shops, en geven je ook 

de leukste adresjes in steden Kortrijk, Roeselare en Gent. Ontdek er 

verborgen pareltjes waar je de meest unieke geschenken, ambachtelijke 

producten of creatieve mode vindt. 

 

DE BESTE SHOPADRESJES  
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Winterse pop-ups 

De winter staat voor gezelligheid. Denk maar aan sfeervolle lichtjes, een 

warme glühwein, samen bijpraten rond een vuurkorf,... Tijdens de kille 

wintermaanden duiken er warme pop-up winterbars en 

kerstmarktjes op. 

 

7 SFEERVOLLE POP-UPS  
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Logiestip: Leie Villa 

Leie Villa is een vakantiewoning gelegen aan één van de mooiste stukjes 

van de Leie in Deinze. Je geniet er van een adembenemend uitzicht 

vanop het terras of vanuit de barrelsauna. Het huis beschikt over een 

binnenzwembad, 2 tweepersoonskamers en een kinderkamer. 

 

MEER OVER LEIE VILLA  
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Waar naartoe 

 

Borstelgevoel - tot 24 april 2022 

Borstels en hedendaagse kunst? Na een ‘open call’ engageerden iets meer 

dan 20 kunstenaars uit Brussel, Antwerpen, Gent, en zelfs Nederland zich 

om in dialoog te gaan met het prachtige gebouw van Eperon d'Or en de 

unieke borstelcollecties. Alle kunstenaars kregen dezelfde grondstof ter 

beschikking: een eenvoudige veegborstel in kokosvezel. De opdracht was 

even eenvoudig als uitdagend: Verhef de borstel tot een kunstwerk dat 

mag aangeraakt worden! 

 

MEER OVER BORSTELGEVOEL  
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