
  

   

  

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=a462f25b8c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7adec9c531&e=8a180b4a0f


 

Op eco-vakantie in de Leiestreek 

Je houdt je impact op het milieu en onze natuur graag zo klein mogelijk, ook 

tijdens je reis of citytrip. Kies dan voor een eco-vakantie in de 

Leiestreek! We tippen je duurzame eet- en shopadresjes en 

ecologische activiteiten. Ontdek ook drie eco-cyclo routes rond Kortrijk, 

Roeselare en Deinze. Zo verken je de omgeving en hop je ondertussen van 

het ene milieuvriendelijke adres naar het andere. 

 

DUURZAME ADRESJES, TIPS & ROUTES  
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Ongelooflijke ontbijtadresjes! 
   

De belangrijkste maaltijd van de dag? Die nuttig je ’s morgens! Ontbijten of 

brunchen is trouwens niet alleen ontzettend lekker en belangrijk. Het is 

ook de perfecte gelegenheid voor wat quality time met je vrienden, familie 

of gezin. Wij tippen je de meest unieke ontbijtbelevingen, gezonde 

plekken en de beste brunchadresjes voor een zondag vol lekkers. 

 

ALLE ONTBIJT & BRUNCH TIPS  
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Nieuw: Tiegembergfietsroute 

Tussen de Leie en de Schelde glooit het landschap. De Tiegemberg is niet 

de enige kuitenbijter op deze best wel pittige route. En vanop het 

uitkijkplatform in Gijzelbrechtegem en onderweg naar Kaster wachten 

prachtige panorama’s. Ook de West-Vlaamse Scheldemeersen en het Sint-

Arnolduspark zijn pleisterplekken voor jong en oud. Net als de 

verschillende Leiespots waar je bij creatieve ondernemers in een prachtig 

kader tot rust kan komen. 
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BEKIJK DE TIEGEMBERGFIETSROUTE  

 

  

 

Logiestip: Elementum 
 

Hotel - B&B Elementum is een gezellig, hip pand gelegen in het 

dorpje Bellegem, deelgemeente van Kortrijk. Het is de ideale uitvalsbasis 

voor een rustige wandel- of fietsvakantie. 's Ochtends geniet je er van 

een uitgebreid ontbijt. Elementum verwijst met haar kamers naar de vier 

natuurelementen. In welk natuurelement kan jij je het beste vinden?  
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MEER OVER ELEMENTUM  

 

  

Waar naartoe 
 

Stoet van Canteclaer - zondag 22 mei 

 

Mis deze folklorestoet niet want hij gaat maar een keer om de vijf jaar 

door! Op 22 mei trekken de vreugde en het feest door de straten van 

Deinze. De stoet staat in het teken van Canteclaer, de fiere haan uit het 

dierenepos van Reynaert De Vos, en de geschiedenis van Deinze. Maar 
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liefst 47 groepen en 1200 vrijwilligers dragen bij tot dit fantastisch 

evenement dat steeds meer dan 30.000 mensen naar de stad trekt.  

 

MEER INFO OVER STOET VAN CANTECLAER  

 

   

 

WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE 
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