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De leukste pop-up zomerbars 

Het bruist in de Leiestreek! Met meer dan 40 zomerse pop-ups kan je de 

hele zomer lang genieten van fruitige cocktails, verfrissende biertjes en een 

uitgelaten sfeer. Je vindt een heleboel originele adresjes met unieke 

accenten op bijzondere locaties: bij een stokerij, met een 

rariteitenkabinet, in een Engelse landschapstuin, bij een privé-jachthaven, 

bij een reuzegrote silo, met een zwembadcontainer, ...  

 

ONTDEK ALLE POP-UPS IN DE LEIESTREEK  
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Leiestreek Waterdagen 2022 

De Leiestreek Waterdagen in juli en augustus zorgen voor een gezonde 

dosis waterplezier, -sport en -vertier! Op verschillende locaties krijg je de 

kans het water en de Leiestreek te verkennen via SUP, kajaks, zorb en 

meer. Ontdek tijdelijke events, unieke belevingen en een vast 

aanbod waar je de hele zomer lang van geniet. 

 

ALLES OVER DE LEIESTREEK WATERDAGEN  
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Bootje varen 

Gouden tip voor een uitstapje in de Leiestreek: bootje varen! Langs groene 

oevers, of midden in levendige steden, met een fluisterboot of speedboat, 

... Ontdek de leukste vaarplekjes, allerlei bootverhuurders, bootlogies en 

de leukste terrasjes waar je kan aanmeren.  

 

KOM BOOTJE VAREN IN DE LEIESTREEK  

 

  

Logeertip: B&B Het Meikenshof 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d9e9902843&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=bcbb6e40c6&e=8a180b4a0f


 

Het Meikenshof bevindt zich midden in het groen, aan de rand van het 

Meikensbos in Dentergem. Je hebt keuze uit vier gezellige gastenkamers, 

elk smaakvol ingericht. 's Ochtends word je verwend met een heerlijk 

ontbijt. Je zet de dag goed in met streekgebonden producten en dagverse 

eieren van de eigen kippen. 

 

MEER OVER HET MEIKENSHOF  

 

 

Waar naartoe 
 

 

Internationaal Streekbierenfestival 

In Zwevegem kan je op 14 en 15 

augustus proeven van meer dan 

120 streekbieren. Een 35-tal 

brouwerijen uit het binnen- en 
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buitenland stellen het beste uit 

hun gamma voor.  

 

Leiefeesten 

Een reuzeleuk festivaldorp popt 

op in het centrum van Kortrijk op 9 

en 10 juli. Doe mee aan talrijke 

gezinsactiviteiten en geniet van 

livemuziek voor jong en oud.  

 

Torenzondagen 

Op 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 

augustus worden 2 nieuwe en 

tijdelijke uitkijktorens in 
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Roeselare en Hooglede verbonden 

via een leuke fietsroute. Extra's: 

hapjes bij de torens en een pop-

up museum met ijsjes.  

 

BOS! festival 

In Provinciedomein Bergelen in 

Gullegem geniet je op 9 juli van dit 

kleinschalige, gezinsvriendelijke en 

ecologische zomerfestival. 

Midden in de natuur zorgt de 

unieke sfeer voor een 

totaalbeleving.  

NAAR DE VOLLEDIGE AGENDA  
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