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De kern van de Leiestreek is uiteraard de Leie. De Oost-Vlaamse Leiestreek, tussen Zulte en Gent met 

Deinze als poort, heeft een grote troef.    

Het prachtige landschap kan je al fietsend, al wandelend, te paard of met de boot ontdekken. Het is 

volop genieten! Za-lig!   

Ook de vele Vlaamse kunstenaars zoals Emile Claus, Gustaaf en Leon De Smet, Constant Permeke, 

Valerius de Saedeleer, Raoul De Keyser, Roger Raveel e.v.a. hebben hier hun sporen nagelaten. 

Levende creatievelingen vullen het mooi en rijk aanbod aan. In de musea ontdek je aldus zowel de 

kunst van toen als de hedendaagse   

.   

   

   

Dagtrip? Hoe maak je een dagprogramma op?   

   

   

   

Hier vind je een overzicht van wat er in de Oost-Vlaamse Leiestreek te beleven valt. Je bent niet 

gebonden aan één voorstel. Alle combinaties zijn mogelijk. Het programma wordt ‘à la carte’, naar jou 

keuze, opgemaakt.   

Bij sommige uitstappen is er de mogelijkheid een gids te boeken voor twee uur, een volledige of halve 

dag (€ 80/2u, € 30 per bijkomend uur).   

Elk programma-onderdeel moet gereserveerd worden. Hierbij helpen we je graag.   
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Musea   
De Oost-Vlaamse Leiestreek speelt binnen de Vlaamse kunstgeschiedenis een belangrijke rol en heeft 

een bijzondere artistieke weerklank verkregen. De Leie en haar omgeving had en is vandaag de dag 

nog voor veel kunstenaars immers een grote aantrekkingskracht.   

   

ROGER RAVEELMUSEUM    

Het Roger Raveelmuseum is gehuisvest in de dorpskom van Machelen-aan-de-Leie, vlak naast de kerk. 

Het gebouw is een combinatie van een nieuwbouw, verbonden met de als monument beschermde en 

gerenoveerde pastorie. Het ontwerp werd getekend door de gerenommeerde Belgische architect 

Stéphane Beel.   

   
foto Toerisme Leiestreek – B.ad.   

Gildestraat 2 – 8, 9870 Machelen-aan-de-Leie  09 381 60 00   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het museum beschikt over een grote collectie schilderijen en tekeningen naast objecten van Roger 

Raveel. Verrassend zijn de talrijke werken die de geboorte van zijn visie laten zien en de krachtig 

gebleven doeken uit zijn zogeheten abstracte periode. Van waarneming over abstractie naar 

ruimtelijke dialoog: de collectie omspant de hele evolutie van Raveel.   

  

rrm@rogerraveelmuseum.be   
www.rogerraveelmuseum.be   

   
Openingsuren:   

- van woens- tot zondag van 11 tot 17 uur   
Gesloten op maan- en dinsdag en van 24 december t/m 1 januari   

   
Rondleiding:   

- min. 1u30’    
- max. 3 groepen van 25 personen   

   

   
Groepsprijs: € 4,00 p.p.   
m.u.v. uitzonderlijke tentoonstellingen   

   
Rondleiding op afspraak 
per gids max. 25 personen    
+ €  62,00 p. gids   

   

      

        

http://www.rogerraveelmuseum.be/
http://www.rogerraveelmuseum.be/
http://www.rogerraveelmuseum.be/
http://www.rogerraveelmuseum.be/
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Tentoonstellingen   

- 22/10/2017 – 11/02/2018: Provinciale Prijs Beeldende Kunst 1997-2018  

- 01/07 – 30/09/2018 : ‘Biënnale van de Schilderkunst’ i.s.m. het mudel – Museum van 

Deinze en de Leiestreek - en het MDD – Museum Dhondt-Dhaenens uit Deurle  

  

KAPEL ROGER RAVEEL    

Op uitnodiging van de Kerkfabriek werd aan kunstschilder Roger Raveel gevraagd de bidplaats Maria 

Hulp der Christenen met een kunstwerk aan te kleden. Het werd een totaal project. Uit de vele 

gesprekken met de kunstschilder werd een eigentijds religieus en esthetisch concept geboren. Daarom 

kreeg de bidplaats als het ware een tweede naam: ‘Kapel Roger Raveel’.   

      

   

   

   

   

   

   
Posthoornstraat 70A, 

9870 Machelen-

aande-Leie   
09 386 27 25   
   
Openingsuren:  

Bezoeken, enkel na 

afspraak met de 

pastoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Atelier Roger Raveel   

In Machelen-aan-de-Leie, de thuisbasis van wijlen Roger Raveel, kan je twee van zijn ateliers in de  

Hoevestraat bezoeken op afspraak. Eind de jaren ’60 transformeert Raveel een oude vlasschuur tot 

een ruim schildersatelier, waar hij zowel schildert, tekent en etst. Er kwamen ettelijke kunstwerken tot 

stand en er worden er ook heel wat bewaard.  
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Hoevestraat 14, 9870 Zulte/Machelen-aan-de-Leie   Forfaitaire prijs van € 405,00   
0474 53 21 36  
info@atelierrogerraveel.be 
www.atelierrogerraveel.be   
   

begeleid bezoek, gids en drankje inclusief   
   
Rondleiding met max. 25 personen   
Enkel op afspraak   

 Rondleiding:   
- duur: 1u30’   
- min. 15 en max. 25 personen   

  

  

 

 

Dit atelier is nu een klein museum met zeldzaam 

memorabilia dat je kan bezoeken op afspraak. Je 

ontdekt er de intieme leefwereld van Raveel. Op de 

zolderverdieping  is  een  volledig 

uitgerust auditorium waar bezoekers een videofilm 

over Raveels leven en werk  kunnen 

 bekijken  en  waar bijeenkomsten, 

lezingen en seminaries kunnen georganiseerd worden 

voor maximum 25 personen.  

Workshops  voor  kinderen  in 

schoolverband van de 3e kleuterklas tot en met het 6e 

leerjaar is mogelijk. Een dagje kunstervaring voor de 

kinderen wordt zo een leerrijk dagproject.  

  

Het woonhuis wordt nog steeds bewoond door Rogers 

weduwe en is niet toegankelijk voor het publiek.  

  

   

 

 

 

 

’t BIECHTSTOELKE MARTIN WALLAERT   

Karperstraat 1, 9870 Zulte/Machelen-aan-de-Leie   
0474 68 39 20   
martin.wallaert@telenet.be  www.martinwallaert.com   

   
Openingsuren:   
Elke zondag van 14 tot 19u + op afspraak   

Inkom gratis   

   
Rondleiding minimum 20’ met 
max. 20 personen op afspraak   
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Martin Wallaert, een markant figuur met de eeuwige pijp in de mond, 

wordt wel eens de laatste Latemse schilder genoemd.   

  

Het Biechtstoelke is een authentiek huisje met een 300 jaar oude 

geschiedenis waar de kunstenaar Martin Wallaert woont en werkt. Je kan 

de woning, die zowel woning, werkatelier van de schilder als galerie is, 

bezoeken. 

   
 

 

 

  
   

  
Foto Toerisme Leiestreek   

      
Museum van Deinze en de Leiestreek   
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze   
09 381 96 70  

museum@deinze.be 

www.mudel.be   
   
  

http://www.mudel.b/
http://www.mudel.b/
http://www.museumdeinze.be/
http://www.museumdeinze.be/
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Openingsuren:   
- Op werkdagen van 14 tot 17.30 uur   
- Op zater- en zondagen van 10 tot 12 uur en 

van 14 tot 17 uur   
Gesloten op maandag , 1 januari,  

1 mei, O.-L.-H. Hemelvaart,  
24, 25, 26 en 31 december    

  
 

Rondleiding:   
- min. duur 1u afdeling Schone kunsten + 1/2u 

afdeling Erfgoed   
- max. 3 groepen van 25 personen   

   

   
   

   
Groepsprijs: € 6,00 p.p. vanaf 15   
m.u.z. uitzonderlijke tentoonstellingen 

en/of combitickets   

Rondleiding op afspraak per gids  max. 

25 personen   
€ 65,00 p.gids     
   

 
Foto Toerisme Leiestreek 

 

 

De uitgebreide collectie van het  laat je kennismaken met werk van zowat alle kunstenaars die 

langs de Leieoevers inspiratie vonden. Je vindt er het meest volledige overzicht van circa 1860 tot 

vandaag. De ‘Bietenoogst’ van de kunstschilder Emile Claus is het pronkstuk.  
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foto Toerisme Leiestreek – B.ad. 

 

Naast deze belangrijke kunsthistorische collectie, word je ook teruggevoerd naar de volkscultuur van de 

Leiestreek. Zozeer als de Leiestreek een trefpunt van kunstenaars was, was zij ook een nijver gebied met 

een rijk en heel typisch industrieel verleden. De beide industrieën die zo belangrijk waren voor Deinze in 

de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw - de zijdenijverheid en de productie van 

kinderwagens en -speelgoed - komen in de collectie uitgebreid aan bod.   

In het museum worden ook regelmatige verrassende en afwisselende tentoonstellingen opgezet.    

 

Tentoonstelllingen:   

- 16/01 – 17/06/2018: Bietenoogst zien en sterven 

- 11/03 – 22/04/2018: Guy Leclercq & Tom Jooris 

- 01/07 – 30/09/2018: Biënnale van de Schilderkunst 

        i.s.m. het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie en het MDD – 

       Museum Dhondt-Dhaenens uit Deurle  

- 20/10 – 07/01/2019: ‘De nieuwe morgen’ – topwerken van de Belgische kunst       

       tussen 1890 en 1930 
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foto Toerisme Leiestreek – B.ad.   

   
Museumlaan 14, 9831 Deurle   
09 330 17 30 info@museumdd.be   
www.museumdd.be   
 

Openingsuren:    
- van woens- tot zondag van 10 tot 17 uur   
- tijdens de zomer van woens- tot zondag van 10 tot 18 uur   
- gesloten op maandag en dinsdag en tijdens af- of opbouw tentoonstelling, 24, 25 en 31 

december en 1 januari  

   
Rondleiding:   

- min. 1u   
- max. 2 groepen van 25 personen   

   

Het Museum Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens wordt beheerd door een Stichting. Het moderne 

gebouw van architect Erik Van Biervliet moest tegelijk een plaats zijn waar diverse culturele en 

artistieke activiteiten mogelijk werden. Hoofddoel van het museum blijft echter om creatieve impulsen 

te geven in de Leiestreek. Vandaar staat het museum erom bekend regelmatig spraakmakende en 

internationaal georiënteerde hedendaagse kunstprojecten te realiseren. Sommige van deze projecten 

kunnen als zeer radicaal en conflictueus ervaren worden.   

In 2014 werd de privébibliotheek van de overleden kunstpaus Jan Hoet verworven door het museum. 

Dit onderstreept dat het Museum Dhondt-Dhaenens een gevestigde waarde is in de wereld van de 

moderne en hedendaagse kunst. De bibliotheek wordt in de toekomst ondergebracht in Villa MDD, 

gelegen langs de Leie vlakbij het museum. In 2017 werd het verbouwd tot een indrukwekkend werk 

van kunstenaar Hans Op de Beeck.   

http://www.museumdd.be/
http://www.museumdd.be/
http://www.museumdd.be/
http://www.museumdd.be/
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 Tentoonstellingen :  

- 15/10/2017 – 04/03/2018: Thomas Lerooy – Playground en Maki Na Kamura 

– Steine legen, Afpel lesen  

- 01/07 – 30/09/2018: Biënnale van de Schilderkunst i.s.m. het Roger 

Raveelmuseum in Machelenaan-de-Leie en het mudel – Museum van Deinze 

en de Leiestreek  

- 14/10 – 27/01/2019: ‘Snake Eyes’ Charline von Heyl 

   

 

GEMEENTELIJK MUSEUM GUSTAAF DE SMET   

Tussen de dorpskern van Deurle en het Museum Dhondt-Dhaenens kan je terecht in de authentieke 

woning van de bekende Vlaams expressionist Gustaaf De Smet (1877 – 1943). Hij behoorde tot de 2e 

kunstenaarsgroep van Latem. Men rekent hem samen met Frits Van den Berghe en Permeke bij de 

grote figuren van het Vlaams Expressionisme.    

 

Gustaaf De Smetlaan 1, 9831 Deurle  09 220 71 83   
gevaert-minne@sint-martens-latem.be     

www.sint-martens-latem.be   
   

  

 

 

 

 

 

De kunstenaar verbleef tijdens zijn laatste 

levensjaren in dit huis. Het sobere, deels houten 

huis werd in 1936 gebouwd naar plannen en onder 

toezicht van zijn vriend en dorpsgenoot, René Van 

Der Plaetsen. Het was zijn wens om het nu 

beschermde huis met inboedel aan de gemeente 

Deurle te geven. Ondertussen werd het museum 

volledig gerenoveerd en is nu voor iedereen 

toegankelijk.    

  
 

Foto Karine De Wasch   

 

 Openingsuren:              Inkom gratis   

- op vrijdag, zaterdag en zondag   

* van 14 tot 18u van april tot einde september 

* van 14 tot 17u in oktober, november, februari en maart 

  Rondleiding op afspraak   

          

 
Rondleiding:             

- min. 1u   
- max. 2 groepen van 20 personen   

   

  

 + € 65,00 p. gids   
 per gids max. 20 personen   
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GEMEENTELIJK MUSEUM GEVAERT-MINNE   

Op een schitterend domein van bijna 3 hectaren ligt het Gemeentelijk Museum Gevaert Minne.  Edgar 

Gevaert (1891 – 1965), zoon van een industrieel uit Oudenaarde, is schilder, dichter, schrijver en 

componist. In 1916 huwt hij met Marie Minne, dochter van de beeldhouwer.   

         

     
Edgard Gevaertdreef, 9830 Sint-Martens-Latem  
09 220 71 83   
gevaert.minne@sint-martens-latem.be www.sint-

martens-latem.be     

 

 

      
Openingsuren:                                            Inkom gratis   
01/04 – 30/09: woe-zo van 14 tot 18 uur    Rondleiding op afspraak 

01/10 – 31/03: woe-zo van 14 tot 17 uur                 per gids max. 20 pers.  

gesloten in december en januari en                          € 65,00 per gids 

van 15 t/m 31/07        min. 1u30 

        max. 2 groepen van 20 pers. 

 

 

   

   

 

Begin jaren twintig verwerven de jonggehuwden gronden aan weerszijden van de Kapitteldreef. In een 

stijl die monastiek en gotische invloeden vermengt met die van de cottage, bouwt Gevaert zelf aan zijn 

landelijke droom.   

   
Foto Karine De Wasch   

http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
http://www.sint-martens-latem.be/
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 Sedert 1992 is het schitterend domein eigendom van de gemeente Sint-Martens-Latem. De collectie 

vertelt het verhaal van de grote klassieke periode van het Leiedorp Latem en omvat meesterwerken van 

het symbolisme, impressionisme en expressionisme, getuigenis van Sint-Martens-Latem als 

kunstenaarsdorp.   

 

foto Toerisme Leiestreek 

 

 

 

ATELIER MICHEL FLAMME   

Bogaertstraat 13, 9830 Sint-Martens-Latem   
09 282 36 35  flam@telenet.be   
   
Rondleiding op afspraak: -  min. 20’   

  -   max. 20 personen   
     

‘Van ver past mijn werk perfect in een klassieke omgeving. 

Mijn schilderijen kunnen zo aan de muren in statige 

kastelen. Maar kijk je van dichtbij, dan merk je dat die 

ogenschijnlijke eenheid toch erg gefragmenteerd is. Zoals de 

wereld ook is vandaag: brutaal. Die brutaliteit ontdek je ook  

in de  materialen die ik gebruik, zoals nagels.’    
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Dit is een fragment uit de belevingsgids ‘Leiestreek, in het spoor van de 

schilderachtige Leie’, te koop aangeboden in ons infokantoor. De Prez en 

Flamme zijn hierin onze begeleiders.   

   

Michel Flamme was jarenlang actief als architect. Het is een schilderkunst van 

de twijfel. Kenmerkend is zijn specifieke codetaal met schematische figuren die 

lijken te herinneren aan primitieve tekens. Zo krijgen zijn werken een universele 

tijdloze waarde.   

   

   

 

ATELIER WIM DE PREZ   

Wim De Prez is ingenieur textiel. Na zijn werkervaring in de industrie en bij Unilever wijdde hij zich aan 

de schilderkunst, maar hij staat vooral bekend om zijn tweedimensionele beelden de ‘Chuckfamily’.   

Het zijn fantasierijke en vrolijk gekleurde wezens vervaardigd met 3D software die de draak steken met 

het schoonheidsideaal. De schilderijen zijn dan weer geschilderd en getekend met acryl, pastel en stift.   

   
Philippe de Denterghemlaan 4, 9831 Deurle      

0477 26 43 99 

info@wimdeprez.be   
www.wimdeprez.be   
   
Rondleiding op afspraak   

- ca. 1u   
- max. 20 personen   
- toegangsprijs met rondleiding : € 6,00 p.p.   

De kunstenaar kan wel niet garanderen dat er veel werk in zijn atelier staat omdat hij regelmatig tentoonstellingen 

doet op verplaatsing. Afspreken is dus noodzakelijk.    
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MONUMENTEN   
FRANS MILITAIR KERKHOF   

Dorpsstraat, 9870 Machelen-aan-de-Leie   

   

 
foto Katrien De Cuypere   

In de Dorpsstraat in Machelen-aan-de-Leie bevindt zich een Franse militaire begraafplaats uit de 

Eerste Wereldoorlog. In Machelen alleen al sneuvelden 600 Franse soldaten. Omdat er ook in de 

naburige gemeenten veel Franse militairen sneuvelden, werd beslist om deze samen te brengen op 

een regionaal kerkhof. Hier kregen 750 Franse soldaten hun laatste rustplaats. Opvallend zijn de halve 

manen voor de moslimsoldaten uit de toenmalige Franse kolonies. Vermoedelijk rond 1930 werd de 

gedenkmuur op de begraafplaats geplaatst, met sculpturen van de Franse beeldhouwster Marguerite 

de Bayser-Gratry. Aan de ingang in een wit betonnen kastje vind je de register. Elke eerste zondag van 

september vindt een herdenkingsplechtigheid plaats.   

   

    

  



  

    

Groepsuitstappen 2018    

  

16     

KASTEEL OOIDONK   

Ooidonkdreef 9, 9800 Deinze/Bachte-Maria-Leerne  
09 282 26 38        

lisabeth.els@skynet.be  
www.ooidonk.be    

   
Openingsuren  kasteel en park: van woens- tot en met zondag  
van 10 tot 18 uur   
Gesloten op maan- en dinsdag   
  

  

min. 1u30   per gids max. 20 

personen, max. 100 

bezoekers, € 55,00 per gids  
Rondleiding op afspraak.  
Groepsprijs:    

• € 7,00 p.p. vanaf 20   
• 9,00 p.p. t/m 19   

  
Enkel tuinen: 2,00 p.p.  

  

  

   

 
foto Martin De Baerdemaeker   

  

 Imponerend, met zijn nog duidelijk aanwezige middeleeuwse vestingen, maar 

onvoorstelbaar elegant, prijkt deze parel van de Vlaams-Spaanse renaissance in een 

brede oksel van de Leie. Torentjes, talrijke schoorstenen, trapgeveltjes, kaaimuren, maar 

ook hoektorens en schietgaten vertellen de geschiedenis van dit prachtige bouwwerk. 

Rond 1870 werden grondige  

verbouwingswerken uitgevoerd zonder afbreuk te doen aan de renaissancestijl. De 

woonvertrekken en de salons werden bewoonbaar gemaakt naar de normen van de tijd.    

De huidige eigenaars Henry Graaf t’Kint de Roodenbeke en zijn echtgenote bezorgden in 

2015 het kasteel een nieuw elan. Hun vriend en getalenteerde decorateur Gerald Watelet 

waakte erover dat de charme van het oude, de geschiedenis van het huis en de familie 

behouden bleven en gaf er tegelijk een hedendaagse toets.    

http://www.ooidonk.be/
http://www.ooidonk.be/
http://www.ooidonk.be/
http://www.ooidonk.be/
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Talrijke stukken meubilair zijn bewaard gebleven. Als startpunt van de herinrichting werden alle meubels 

op traditionele wijze gerestaureerd door de beste vakmensen, net als de bronzen, de luchters, de  

wandlampen en het metaalbeslag van deuren en vensters. Alles kreeg zijn schittering terug.  

   

    

Een nieuw bezoekersparcours leidt je voorbij 12 

ontvangstkamers en meer private vertrekken. 

Het omvat een eetkamer en een rotonde in 

renaissancestijl, een neogotische kapel en 

rookkamer uit het midden van de 19e eeuw, een 

volledige suite uit de Empiretijd, een kamer en 

suites in Lodewijk XVI-stijl met meubels in   

inlegwerk van fruithout en een romantische 

Lodewijk  XV-salon.  

 

 
foto Kasteel Ooidonk   

   

Overal zijn de ruimtes opgesmukt met porselein en zilverwerk, chinoiserieën en Delfts 

aardewerk, schilderijen en tapijten.   

 

De omgeving straalt een bijzondere charme uit en is enig in zijn soort in België en ver daar buiten.   
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DC LEIESPIEGEL   

Brielstraat 2  
9800 Deinze   

  

Tony Fretton, de architect suggereerde de integratie 

van een kunstwerk. In overleg met Philippe van 

Cauteren, directeur van het  S.M.A.K. in Gent, besliste 

de Raad van Bestuur van het AGB een overeenkomst af 

te sluiten met de Argentijnse kunstenaar Jorge Macchi.  

‘The Book of HOurs’ is daar het resultaat van.  

  

  

Het dienstencentrum Leiespiegel is de nieuwe thuishaven van de stads- en OCMW-

diensten. De ontwerper is de Londense architectengroep Tony Fretton Architects. Die 

architecten hebben ook de Britse ambassades in Kopenhagen en Warschau en het 

provinciehuis in Antwerpen ontworpen.    

  
foto Eddy Lefevre   
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CENTRUM DEINZE   

 

   

   

   

Wat er opvalt in het hartje 

van Deinze is de  

Tolpoortbrug, een 

ophaalbrug over de Leie. 

Tijdens de 

pleziervaartperiode is de 

bediening van die brug een 

voltijdse job.   

   

   

In dezelfde Leiemeander staat de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Sedert 1988 speelt in de kerktoren om 

het halfuur de grotetertsbeiaard met 48 klokken een leuke melodie.   

Het kerkplein werd in 2011 omgetoverd tot een mooie en aangename verblijfplaats voor 

jong als oud. Sedertdien heet het plein officieel het Sint-Poppoplein, verwijzend  naar de 

heilige geboren in Deinze in 978.   

   

   
Foto Martin De Baerdemaeker   
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In 2012 werd de Markt heraangelegd volgens het ontwerp van de architecten Robbrecht 

& Daem en VanHee. Vier waardevolle gebouwen kregen extra aandacht in de vorm van 

grote kleurvakken, die elk symbool staan voor een ander seizoen. Ontwerper Benoît Van 

Innis haalde zijn inspiratie bij de Leieschilders. Bij elk plein horen er ook 

poëziemedaillons in aluminium-brons, voorzien van haiku’s geschreven door de eerste 

stadsdichter Martin Carrette.   

   

  
Foto’s Martin De Baerdemaeker   

      
Begeleide wandeling met gids    
Kostprijs: € 80,00 voor 2u, € 30 per bijkomend uur.   
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REFLECTIERUIMTE VINKT MEI 1940   

Heerdweg 15, 9800 Deinze  09 381 95 00   

   
Relfectieruimte.vinkt@deinze.be    www.vinkt.be   

  
Openingsuren:           Inkom gratis   

- van dins- tot zondag van 10 tot 17u    rondleiding op afspraak  

 - gesloten op maandag      duur min. 30’  

          

 

  

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vonden in Vinkt en Meigem tragische 

evenementen plaats die het dorp blijvend zouden tekenen. De levende herinnering die de 

getuigen aan de gebeurtenissen hebben bewaard, moet aan de volgende generaties 

worden doorgegeven. De gruwelijkheden in Vinkt hebben een universele betekenis : zij 

tonen waartoe de mens in staat is. De reflectieruimte wil dus niet enkel piëteitsvol 

herdenken, maar wil in de volle zin van het woord her-denken, aanzetten tot een meer 

bedachtzame benadering van het fenomeen van het geweld als menselijke mogelijkheid. 

De complexiteit van motieven, gevoelens, beleving en herinnering van alle betrokkenen 

(burgers, Ardense Jagers, Duitse militairen) komt aan bod.    

De bezoeker kan via de 

interactieve aanpak zelf op zoek 

gaan naar aanleidingen, oorzaken 

of verklaringen. Het blijft echter 

essentieel voor de reflectieruimte 

dat ze door haar vormgeving en 

haar aanbod van materiaal een 

overzicht van feiten geeft én tot 

denken aanzet.   

  
foto John De Vlieger   

  

    

http://www.vinkt.be/
http://www.vinkt.be/
http://www.vinkt.be/
http://www.vinkt.be/
http://www.vinkt.be/
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ASTENE SAS DEINZE     

  
Afspraken kunnen gemaakt wordt met  

 Wim Dierickx, uitbater Astene Sas    
0476 81 01 14    info@astene-sas.be   www.astene-sas.be   

  

Om bochten uit te sparen werd in 1860 op de 

meanderende Leie een doorsteek gemaakt van 

300 meter. De oude 5 km lange meander werd 

afgesloten en op de nieuwe, veel kortere 

vaarweg kwam het Sas van Astene. De omgeving 

is uitstekend om te wandelen en te fietsen. Een 

boottochtje is natuurlijk ideaal om deze groene 

zone te ontdekken.   

   

 Bij  Astene  Sas  horen  ook  de  

Sasmeestershuizen. Het sas wordt tenslotte nog 

altijd met de hand bediend. Er is ook een 

authentiek cafeetje met een leuke verzameling 

van allerhande scheepsattributen, maritieme 

schilderijen en  documenten uit de tijd van de 

binnenvaart op de Leie.   

   

Historische boten en ander varend erfgoed 

liggen in de onmiddellijke omgeving.   

     

 

foto Toerisme Leiestreek - B.ad.   

  

  
foto John De Vlieger 

   



  

    

Groepsuitstappen 2018    

  

23     

ATTRACTIES   
   

PROVINCIAAL RECREATIEDOMEIN DE BRIELMEERSEN   

 
foto Martin De Baerdemaeker   

 Einde Lucien Matthyslaan, 9800 Deinze         Inkom gratis    

luc.taragola@oost-vlaanderen.be &           rondleiding van min. 1u30 op afspraak  
koenraad.van.den.berghe@oost-vlaanderen.be       speciale educatieve rondleiding met  
www.deinze.be              natuurgids    

Openingsuren : 1 maart t/m 31 oktober : 8u - 22u  &      groepen (max. 30 ): € 50,00   
1 november t/m 28 februari : 8u - 18u  groepen       scholen (max. 30): € 35,00    
                   

  

  

 

Het veertig hectare groot  

Provinciaal natuur- en 

recreatiedomein ‘De  

Brielmeersen’ bevindt zich tussen 

de Leie en het Schipdonkkanaal in 

het centrum van Deinze. Het 

aanbod is niet min: mooie, rustige 

wandelingen, siervijvers, erkend 

dierenpark, fit-o-meter, rozen en 

kruidentuin en een jachthaven. 

Kinderen kunnen er zich volop 

uitleven op het immens speelplein 

en de waterpartijen, terwijl vader 

en moeder een oogje in het zeil 

houden  vanop het terras van de 

Laakmeershoeve.   
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BOOTVERHUUR   

Aqua-Line   

   

   

   

Aqua-Line beschikt over meerdere 

boten.  

Naargelang je wensen  wordt  de  

boot uitgekozen.   

   

   
Aqua-Line (bootverhuur met schipper)   Prijzen af te spreken  
Albert Malfait    minimum duur 2 u  
Achiel van Eechautestraat 10, 9800  Deinze   bootverhuur met schipper tot max. 12 personen  

0475 58 45 38  &  09 386 14 80  
info@aqua-line.be    www.aqua-line.be   
      

     

  

Lemmerboot IV  
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0476 57 1 8 18 

info@booot.be  
Prijzen voor een sloep voor  

- maximum 5 personen:    
 2u = € 70,00   
 4u = € 125,00   
- Maximum 10 personen:  
 2u = € 100,00   
 4u = € 180,00   
Minimum duur 2u   
 
 

Foto Martin De  Baerdemaeker   

Sloepverhuur met (max. 18 personen) of zonder schipper (max. 10 personen per sloep) Er zijn meerdere elektrosloepen 

beschikbaar.   

   

Een luxueuze sloep die je zelf bestuurt, zonder gids, in alle comfort en alle vrijheid. Een 

vaarbewijs? Ervaring? Hoeft niet. Wel minstens 18 jaar zijn. Als (on)ervaren schipper geniet 

je zorgeloos, je passeert geen sluizen noch draaibruggen.   

De sloepen worden elektrisch aangedreven en zijn dus 100% ecologisch.   

Een grote sloep voor maximum 18 personen met schipper kan je eveneens reserveren. Je kiest 

waar je wenst op te stappen en aan te meren om de streek te gaan verkennen.   
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CITY-GOLF   

City Golf speel je niet op een golfbaan, maar in de binnenstad. In tegenstelling tot klassieke 

golf speel je bij City Golf niet naar een hole, maar naar een target die reeds in de binnenstad 

staat. Een target kan een standbeeld, zitbank, fontein, e.d. zijn.   

Voor aanvang van City Golf krijgt elke deelnemer een golfinitiatie. Vervolgens speelt de groep een 

parcours in de stad. De speler met het minst aantal slagen is de winnaar.   

 
   

Te reserveren via   
City Golf Events bvba  

0498 39 56 94  info@city-

golf.be  www.city-golf.be   

 Vanaf 8 tot 280 personen  
Prijzen af te spreken  vb. prijs    

  8 personen – € 20,00 p.p.   
 10 personen – € 18,00 p.p.   
 20 personen -    

   

  

    

http://www.city-golf.be/
http://www.city-golf.be/
http://www.city-golf.be/
http://www.city-golf.be/
http://www.city-golf.be/
http://www.city-golf.be/
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FIETSVERHUUR  

Geen fiets of geen zin om er mee rond te zeulen? Een fiets huren kan snel en makkelijk!   

  

   

  Fietspunt   
NMBS-station Deinze    

   Stationsstraat 58/1, 9800  Deinze       
0476 46 53 17    
Fietspunt.deinze@groepintro.be  www.groepintro.be   
www.fietsenwerk.be/nl/deinze   
  

Zowel blue-bikes als recreatieve fietsen ter beschikking!   
  

  

Bike Corner   
Oudenaardsesteenweg 1, Petegem   
09 386 88 75 
www.bikecorner.be  
bikecorner@skynet.be   

   

  

   

    

   

   

  
  

Het Verzet  Nieuwstraat 

41, Astene   
09 380 27 20 
www.hetverzet.be  
info@hetverzet.be   

   

   
Voor groepen op afspraak   
Groepen van 10 tot 200 personen zijn welkom.   

      

  
   

    

Kortweg     
Verhuur enkel na afspraak van max. 30 koersfietsen, volgwagen    
en divers fietstransporten       
0497 480 657       
Logistiek adres: Kazerneweg   7  unit 10,  977   0     Kruishoutem       
www.kortweg.be/fietsverhuur   -   fietstransport       
info@kortweg.be       
    

http://www.hetverzet.be/
http://www.hetverzet.be/
http://www.hetverzet.be/
http://www.hetverzet.be/
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AMBACHTEN/BEDRIJVEN   
 

AMBACHTELIJKE CHOCOLATERIE DE ZWARTE VOS   

Dorpsstraat 76, 9800 Deinze/Astene   Groepsprijs: € 10,00 p.p. demonstratie, bezoek toonzaal en   
09 386 42 05   drankje incl.   
info@dezwartevos.be                                                 Groepsbezoek op afspraak     
www.dezwartevos.be       

   
Openingsuren:   

- van dins- tot vrijdag van 09u30 tot   
12u15  en van 13u30 tot 18u15   

- zaterdag doorlopend van 10 tot 18u   
- gesloten op zon- en maandag   

   

   
Demonstratie: 1u30   

   
Bart verzorgt ook workshops ‘Leren degusteren’.   
    

   

   

  

De Zwarte Vos is een kleine ambachtelijke chocolaterie die streeft naar de perfecte 

harmonie tussen smaken en kleuren. De chocolatier is benoemd tot ambassadeur van de 

Belgian Chocolate Academy van Barry-Callebaut, hij geldt als een smaakdesigner en is de 

vakman in het creëren van pralines met exotische smaken. Zijn creaties zijn een streling 

voor de smaakpapillen. Hij staat ook te pronken in de Belgische gids Gault&Millau voor 

Chocolade en Patisserie 2016.   

Zelfs de Vlaamse Gemeenschap weet zijn kunstambacht te smaken.   

  

  

Tevens ontving op 6 oktober 2017 de artisanale      

chocolatier Bart Van Cauwenberghe als eerste  

Deinzenaar  het  HIB-label.  Met  het 

authenticiteitslabel HANDMADE IN BELGIUM wil Unizo 

de makers  van  authentieke  en ambachtelijke 

kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Hun producten 

maken vandaag de dag het verschil voor de moderne 

consument.  

  

   

  

http://www.dezwartevos.be/
http://www.dezwartevos.be/
http://www.dezwartevos.be/
http://www.handmadeinbelgium.com/
http://www.handmadeinbelgium.com/
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AMBACHTELIJKE HUISBROUWERIJ SINT-CANARUS   

Oude Heirbaan 142, 9800 Deinze/Gottem                                                                          Groepsprijs:   
Info@sintcanarus.be                       € 6,00 p.p. rondleiding en twee 

www.sintcanarus.be                                                                                                             consumpties naar keuze inbegrepen 

051 63 69 31                   Minimum forfait € 120,00 = 20 personen 
      

 Groepsbezoeken enkel op afspraak      
 Rondleiding en degustatie:   

- 1u30   
- max.  50 personen   

   

    

   

In de schaduw van de kerk bevindt zich 

ongetwijfeld één van de kleinste 

brouwerijen ter wereld. De brouwer, 

Doctor   

Canarus, is een figuur op zich en kan 

heel boeiend en ludiek vertellen over 

zijn bier en alles wat er mee verwant is. 

Hij heeft verschillende soorten bieren – 

de Sint-Canarustripel schijnt er het 

paradepaardje te zijn – maar je moet 

wel oppassen dat je niet  

‘canarus’ wordt.   

      

   

De gekke Dr. Canarus maakt je tijdens een gezellige avond (of voormiddag of namiddag) wegwijs in 

de wondere wereld van het gerstenat.   

      

      

   
Foto’s Toerisme Leiestreek – David Samyn   
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AMBACHTELIJKE LEERLOOIERIJ ALTAN   

 

 

 

   

      

Snuif de geur op van echt leder in de enige leerlooierij van Vlaanderen.   

Bij bezoek krijg je een drankje aangeboden. Koffie met taart en andere arrangementen behoren tot de 

mogelijkheden.    
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FRUITBEDRIJF COCQUYT     

  
Groepsprijs: € 4,00 p.p. rondleiding, en  

Meerskant 4, 9800 Deinze/Meigem 
  

drankje incl.   
09 386 14 29  

  
info@fruitbedrijfcocquyt.be  

www.fruitbedrijfcocquyt.be   Groepsbezoek op afspraak  

  

  
  Openingsuren:   

 van maan- tot vrijdag van 13u30 tot 18 uur zaterdag van 9 tot 

12 uur  & 13u30 tot 17u30  
 rondleiding:  2u   
 max. 50 personen   

 

 

 

 

   

      

Jonas  en  Sophie  Cocquyt-Van  Landuyt 

kweken appelen, peren en kersen met 

toegevoegde waarde. Het is een florerend 

bedrijf,   dat   nooit  aarzelde om 

vernieuwingen  of  milieuvriendelijke 

procedures in te voeren. Ze blijven trouwens 

experimenteren met   oude fruitrassen. Ze 

kweken er ook hun eigen kersen.   

In de hoevewinkel naast het 

fruitbedrijf vind je al die sappige en 

verse producten.  Je kan er ook een 

fles Meigemse  appelcider kopen.   

   

   

   

  

  

http://www.fruitbedrijfcocquyt.be/
http://www.fruitbedrijfcocquyt.be/
http://www.fruitbedrijfcocquyt.be/
http://www.fruitbedrijfcocquyt.be/
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Openingsuren:   

- van maan- tot vrijdag van 10 tot 18 uur   
- op zaterdag van 10 tot 12 uur   
- gesloten op zon- en feestdagen   

   
Demonstratie:  1u30   

Groepsprijs van min. 20 personen: € 7,00  p.p. 

rondleiding en degustatie  (minimum forfait: € 

140,00) 
  

  
 

Groepsbezoek op afspraak 
 
 

 

 

 

 

     

    

Leernsesteenweg 5   , 9800 Deinze/Bachte   -   

Maria   -   Leerne       
09     386 12     64       
info@filliers.be       
www.filliers.be        
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Je maakt er kennis met de graanstokerij 

en je proef er het verhaal achter de fles.   

In  de schaduw van de koperen 

stookketels  word je doorheen de 

geschiedenis  van  meer  dan 

 125  jaar oude graanstokerij  

Filliers  rondgeleid.    

Je maakt er kennis met het ambachtelijk 

jeneverstoken.   

  

 

 

Sedert oktober 2017 zijn Filliers advocaat en Filliers oude  

graanjenever officieel erkend als een streekproduct.  

   

Naast  de  diverse  graanjenevers  die  op 

eikenhoutenvaten zijn gerijpt, biedt Filliers tevens een 

ruim assortiment fruit- en creamjenevers, likeuren, gin’s 

en de  Belgische whisky Goldlys aan.  

Graanstokerij Filliers is een van de laatste twee nog 

overblijvende landbouwstokerijen in ons land.   

    

 

 

LATEMSE HERTENHOEVE   

Keistraat 4, 9830 Sint-Martens-Latem  
09 385 39 78  & 0478 56 28 94 

info@latemsehertenhoeve.be   
www.latemsehertenhoeve.be   
   
Openingsuren:   

- dinsdag tot vrijdag: 16.00 – 19.00 uur   
- zaterdag: 10.30 – 18.00 uur   

Vanaf 20 maart tot 20 september enkel open op vrijdag en zaterdag, of na 
afspraak   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : géén bezoeken mogelijk 
tijdens de wintermaanden, wél 
vanaf 15 april tot einde juni na 
afspraak   

  

  

Rondleiding en ev. degustatie:   
- min. 20’ zonder 

degustatie  -  min. 10 

en max. 40  personen   

   

  

Groepsprijs:   € 2,00 p.p. rondleiding 

of  € 5,00 p.p. rondleiding met 

degustatie en één consumptie met 

ev. een stuk gebak Groepsbezoek op 

afspraak   

Hertenvlees is gezond! Het vetgehalte is ongeveer 0,5 %. De aanwezige vetzuren zijn voor 50% 

onverzadigde vetzuren wat zeer goed is voor hart- en bloedvaten. Bovendien is het ijzergehalte het 

dubbele van wat zich in rund- of lamsvlees bevindt.   
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POTTENBAKKER PAUL VAN GOMPEL   
’t Hoveke    Groepsprijs:   

Meerskant 3, 9800 Deinze/Meigem     € 10,00 p.p. demonstratie, bezoek toonzaal,   

09 386 50 71               koffie met taart   

paul.van.gompel1@telenet.be     € 2,00 enkel demonstratie   

www.pottenbakkerij-thoveke.net     € 8,00 koffie met taart zonder demonstratie   

          Groepsbezoek op afspraak  

Openingsuren:      
- van woens- tot zaterdag van 10 tot 19 uur   
- zondag van 14 tot 20 uur   
- Gesloten op maan- en dinsdag   
- Geen groepsbezoeken op zaterdag en zondag.   

   
Demonstratie:   

- 1 ½  uur   
- max. 50 personen  

     

   

Paul heeft zich sinds 1976 gevestigd als zelfstandig pottenbakker in Meigem met atelier, toonzaal, 

cursusruimte   en   koffiehuis.    

Bovenstaand adres bezorgt je een leuke pauze met heerlijke koffie en de allerbeste huisbereide 

taarten met liefde klaargemaakt door gastvrouw Lea. Zowel het tuinterras als de zaak zelf nodigen 

uit te relaxen.   

   

  

http://www.pottenbakkerij-thoveke.net/
http://www.pottenbakkerij-thoveke.net/
http://www.pottenbakkerij-thoveke.net/
http://www.pottenbakkerij-thoveke.net/
http://www.pottenbakkerij-thoveke.net/
http://www.pottenbakkerij-thoveke.net/
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RESTAURANTS   

Deinze   

Naam   Dagschotel   Zitplaatsen   

Aan tafel met Amaryllis, Tolpoortstraat 58, Deinze  
09 386 02 00 & 0497 34 30 94  
www.aantafelmetamaryllis.be - info@aantafelmetamaryllis.be    

  26  

Au Bain Marie, Emiel Clauslaan 141, Astene   
09 222 48 65   
www.aubainmarie.be – info@aubainmarie.be   

20,00 €   80   

Bastide 71, Markt 71, Deinze 09 391 69 

39 & 0497 81 54 01 www.bastide71.be 

– info@bastide71.be   

23,50 €  40  

Brasserie Bruno, Kalkhofstraat 4, Deinze   
09 386 03 43  

www.brasseriebruno.be   

15,00 €   45   

Brasserie Estelle, Martelarenplein 2, Vinkt   
09 311 83 07    
smakelijk@brasserie-estelle.be    

Schotel 
vanaf    

€ 18,00   

30   

Butler, Dorpsstraat 10, Astene 09 

380 39 59  &  0479 87 02 53 

www.restaurant-butler.be    

15,80 €   100   

De Nieuwe Ceder, Parijsestraat 34, Astene (vakantiecentrum)   
09 381 58 85   
www.deceder.be – info@deceder.be   

12,50 €   100   

De Wachtzaal, Nazarethsesteenweg 2, Astene   
09 380 88 09 

www.dewachtzaal.be   

16,00   60   

Den Bek, Tieltsesteenweg 19, Wontergem   
051 63 64 97   
www.denbek.be – katia.slock@gmail.com   

15,00 –   

35,00 €   

35   

‘t Fermetje, Dorpsstraat 44, Astene   
09 380 10 10   
www.tfermetje.eu – info@tfermetje.eu   

12,50 €   140   

Grand Café Driespoort, Gaversesteenweg, 48, Deinze   
09 386 01 31   
www.grandcafedriespoort.be – info@grandcafedriespoort.be   

12,50€   70   

‘t Genoegen, Markt 9, Deinze   
09 386 77 47   
hetgenoegen@telenet.be   

15,00€   40   

http://www.aantafelmetamaryllis.be/
http://www.aantafelmetamaryllis.be/
http://www.bastide71.be/
http://www.bastide71.be/
http://www.bastide71.be/
http://www.brasseriebruno.be/
http://www.brasseriebruno.be/
http://www.brasseriebruno.be/
http://www.brasseriebruno.be/
http://www.restaurant-butler.be/
http://www.restaurant-butler.be/
http://www.restaurant-butler.be/
http://www.restaurant-butler.be/
http://www.restaurant-butler.be/
http://www.restaurant-butler.be/
http://www.deceder.be/
http://www.deceder.be/
http://www.deceder.be/
http://www.dewachtzaal.be/
http://www.dewachtzaal.be/
http://www.dewachtzaal.be/
http://www.dewachtzaal.be/
http://www.denbek.be/
http://www.denbek.be/
http://www.denbek.be/
http://www.tfermetje.eu/
http://www.tfermetje.eu/
http://www.tfermetje.eu/
http://www.grandcafedriespoort.be/
http://www.grandcafedriespoort.be/
http://www.grandcafedriespoort.be/
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Gentlemen, Markt 84, Deinze  
09 386 03 57  

  35  

Hedera, Markt 46/1, Deinze  

09 386 16 79   
12,90 -  

25,00 €   

100   

D’ Hulhaege, Karel Picquélaan 140, Deinze (enkel op aanvraag)   
09 386 56 16    
www.dhulhaege.be – info@dhulhaege.be   

   250   

Il Punto, Kortrijkstraat 13, Deinze (Italiaans)   
09 386 70 80  www.ilpunto-deinze.be   

12,00 -  

30,00 €   

110   

Koetshuis Ooidonk, Ooidonkdreef 28, Bachte-Maria-Leerne    
09 282 73 13 www.hetkoetshuis.info   

   100   

La Sicilia, Kapellestraat 82, Astene (Italiaans)   
09 386 76 72  &  0486 74 16 34   
www.lasicilia.be – siciliaben@hotmail.com   

   70   

Schipperin, Markt 11, Deinze  

0473 85 55 74   
15,00 €   40   

’t Stramien, Tieltsesteenweg 29, Wontergem   
051 63 59 01   
www.tstramien.be – info@tstramien.be    

30,00 €   54   

Tapuyt, Varingstraat 2, Gottem   
09 388 65 76   
www.tapuyt.be – info@tapuyt.be   

   90   

   

 

Sint-Martens-Latem   

Naam   Dagschotel   Zitplaatsen   

Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41, Deurle   
09 282 31 44   
www.auberge-du-pecheur.be – info@auberge-du-pecheur.be 

Brasserie The Green   

   20   

De Klokkeput, Dorp 8, Sint-Martens-Latem   
09 282 47 75   
www.deklokkeput.be – info@deklokkeput.be   

18,00 €   50   

In ’t Boldershof, Dorpsstraat 37, Deurle   
09 282 75 45   
www.boldershof.com – info@boldershof.com    

16,00   55   

   

http://www.dhulhaege.be/
http://www.dhulhaege.be/
http://www.dhulhaege.be/
http://www.ilpunto-deinze.be/
http://www.ilpunto-deinze.be/
http://www.ilpunto-deinze.be/
http://www.ilpunto-deinze.be/
http://www.ilpunto-deinze.be/
http://www.ilpunto-deinze.be/
http://www.ilpunto-deinze.be/
http://www.hetkoetshuis.info/
http://www.hetkoetshuis.info/
http://www.hetkoetshuis.info/
http://www.hetkoetshuis.info/
http://www.lasicilia.be/
http://www.lasicilia.be/
http://www.lasicilia.be/
http://www.tstramien.be/
http://www.tstramien.be/
http://www.tstramien.be/
http://www.tapuyt.be/
http://www.tapuyt.be/
http://www.tapuyt.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.auberge-du-pecheur.be/
http://www.deklokkeput.be/
http://www.deklokkeput.be/
http://www.deklokkeput.be/
http://www.boldershof.com/
http://www.boldershof.com/
http://www.boldershof.com/
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Zulte   

Naam   Dagschotel   Zitplaatsen   

De Afspanning, Machelendorp 4, Machelen-aan-de-Leie   
09 386 41 24   
www.deafspanning.be – afspanning@telenet.be   

18,50 (op 

spec. 

aanvraag)   

100   

De Karper, Karperstraat 16, Machelen-aan-de-Leie   
09 380 42 62   
www.dekarper.be – restaurantdekarper@telenet.be   

30,00  €   50   

’t Kapelhuis, Oude Weg 187, Zulte   
0496 11 84 62   
carine.locquet@telenet.be   

12,50 €   40   

L’Apostrophe, Centrumstraat 6, 9870  Olsene   
09 388 33 03   
www.hemelslekker.be – info@hemelslekker.be   

16,00 €   60   

    

     

http://www.deafspanning.be/
http://www.deafspanning.be/
http://www.deafspanning.be/
http://www.dekarper.be/
http://www.dekarper.be/
http://www.dekarper.be/
http://www.hemelslekker.be/
http://www.hemelslekker.be/
http://www.hemelslekker.be/
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VOORBEELDEN DAGUITSTAPPEN   
De Oost-Vlaamse Leiestreek is heerlijk te verkennen. Kunst, cultuur en natuur vloeien hier letterlijk 

samen.    

Alle voorstellen kunnen met elkaar gecombineerd worden.  Op vraag 

stellen we je daguitstap samen.   

Kunst in Revival   

- koffie bij aankomst   

- geleid bezoek aan een museum   

- middagmaal   

- wandeling – er is een ruime keuze aan bewegwijzerde wandelingen   

- geleid bezoek bij een maker zoals een fruitkweker, pottenbakker, leerbewerker, ….   

 ‘Verleden en heden’, legt de klemtoon op het oorlogsverleden    

- koffie bij aankomst   

- geleid bezoek aan de Franse militaire begraafplaats in Machelen   

- middagmaal   

- geleid bezoek aan de Reflectieruimte in Vinkt met wandeling in het dorp - afscheid met koffie 

en gebak   

‘Sportief op toer’   

- op en langs de Leie in de Oost-Vlaamse Leiestreek is een verademing midden het groen. Je 

kan er  fietsen, wandelen, zwemmen in de oude Leiearm aan Vosselare Put, ….. fit-o-meter 

in het recreatiedomein Brielmeersen, ….   

‘Vrouwen op stap’, een heerlijk dagje er tussenuit   

- bezoek en koffie bij een chocolatier   

- geleid bezoek aan het kasteel Ooidonk   

- middagmaal   

- korte wandeling   

- geleid bezoek bij een maker   

‘Jenever, bier en plezier’, daguitstap met actie en reactie en gegarandeerd een geslaagde dag   

- geleid bezoek aan de Graanstokerij Filliers   

- middagmaal   

- bowlen in Sint-Martens-Latem of Zulte   

- bezoek aan de ambachtelijke huisbrouwerij Sint-Canarus met ev. Breughelmaaltijd.   
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Zulte, Deinze, Sint-Martens-Latem   

   

DC Leiespiegel   

Brielstraat 2, 9800 Deinze   

09 380 46 01 info@langsdeleie.be  

toerisme@deinze.be   

www.langsdeleie.be   

   

   

   

   

      
   


