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ONTDEK DE LEIESTREEK MET EEN GREETER!



Leiestreek Greeters zijn enthousiaste inwoners van de 
regio die op vrijwillige basis kleine groepjes toeristen 
(maximum 6) op sleeptouw nemen voor een bezoek aan 
hun stad, dorp of streek.

De Greeters zijn echte ambassadeurs die vanuit hun
eigen ervaringen, kennis en passies vertellen en gratis 
bezoekers rondleiden. Je hebt zowel Greeters op de fiets 
als te voet.

Verder in deze brochure vind je alvast Leiestreek Greeters 
in jouw buurt, uit Wielsbeke!

WAT ZIJN GREETERS ?
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Door zijn rijk vlasverleden, en de manier waarop de
bevolking na het einde van de glorietijd van het vlas een
eigen baan insloeg via de productie van tapijten, is
Wielsbeke het voorbeeld van een industriële site in een
landelijke omgeving. Zijn ligging aan de Leie en het Kanaal
Roeselare-Leie, versterkt enkel dit verhaal.

Bezoek zeker even ons Domein Hernieuwenburg, met
verschillende sportvelden, een mooie looppiste, een
buitenspeelplein en het gemeentelijk zwembad. In de
zomermaanden is ook het openluchtzwembad en de
bijhorende minigolf open.

Beleef de literaire geschiedenis van onze gemeente in het
André Demedtshuis, dat sinds 1983 dienst doet als
cultuurhuis. Maandelijks kunt u er een nieuwe
kunsttentoonstelling ontdekken en in de zomermaanden
ligt er een zomerterras op u te wachten.

Ontdek de natuur en hoe de industrie er mee leerde om te
gaan ter hoogte van onze unieke Drietrapssluis en fiets
langs de Leie via de prachtige jaagpaden.

WELKOM IN WIELSBEKE

www.greeters-leiestreek.be



Ontdek onze gemeente via volgende fiets- en
wandelroutes:

- Het André Demedtspad ( 11 km)
- Het Roterspad ( 11 km)
- Het Vlasserspad ( 8,4 km)
- De Vlaskoorde ( 42 km in 3 lussen van respectievelijk 10

km, 12 km en 15,5 km)
- De Dementievriendelijke Wandelroutes (3 lussen van

respectievelijk 5,8 km, 5 km en 5,1 km)

Fiets door Wielsbeke en omgeving in volgende
intergemeentelijke routes:

- De Literaire Lus ( 42 km)
- De Elfstenenroute ( 42 km)
- Proeven op de Hoeve ( 47,1 km)
- De Oude Leiewandelroute ( 10,8 km)

Meer informatie op www.wielsbeke.be

ONZE FIETS- EN WANDELROUTES
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ONTMOET DE LEIESTREEK GREETER IN JE BUURT!

Luc heeft een passie voor fietsen, wandelen en zijn regio en deelt
dit graag met jou. Van Waregem over Wielsbeke tot Wakken
fietst hij met jou langs de mooiste plekjes en vertelt hij je leuke
anekdotes die je niet in de toeristische gidsen terugvindt.

Naam: 
Luc Delodder
Functie: 
Leiestreek Greeter
Plaatsen: 
Wielsbeke, Waregem & Dentergem
Talen: 

■ NL ■ FR ■ ENG
Luc
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ONTMOET DE LEIESTREEK GREETER IN JE BUURT!

José is een echte Wielsbekenaar. Als medewerker van de
heemkundige kring Wielsbeke kan hij heel wat historische
weetjes vertellen over Ooigem, Wielsbeke en Sint-Baafs-Vijve. Bij
uitbreiding neemt hij je ook mee naar Harelbeke. Een streek die
heel wat idyllische hoekjes kent.

Naam: 
José Tack
Functie: 
Leiestreek Greeter
Plaatsen: 
Wielsbeke, Harelbeke
Talen: 

■ NL 
José
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ONTMOET DE LEIESTREEK GREETER IN JE BUURT!

Op hun tochten verkennen Monique en Gaby interessante
plaatsen en gebouwen, hier en daar doorspekt met weetjes,
lokale anekdotes en vergeten legenden. De rustige
natuurgebieden rond de oude Leiemeanders en de Mandel
vormen hun favoriete domeinen om te wandelen.
Combinatietochten per fiets en te voet behoren tot de
mogelijkheden, net zoals een dauwtrip of avondwandeling.

Naam: 
Gaby Benoit en Monique Claerhout
Functie: 
Leiestreek Greeters
Plaatsen: 
Wielsbeke
Talen: 

■ NL 
Gaby en Monique
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PRAKTISCHE INFO

Een bezoekje met een Greeter is leuk, verrassend en hartelijk!
Reserveer deze Leiestreek beleving via www.greeters-
leiestreek.be, met een klik op de naam van de Greeter
(bij voorkeur enkele dagen op voorhand).

Voor meer informatie over de Leiestreek, leuke
musea of logeeradresjes, ga naar www.toerisme-leiestreek.be.

CONTACT
Vragen? 
TOERISME LEIESTREEK VZW
T +32 (0)56 24 99 95
info@toerisme-leiestreek.be
www.toerisme-leiestreek.be

Van links naar rechts: Greeters Luc Delodder, Schepen van Toerisme Magda Deprez, Greeters Gaby Benoit, Monique Claerhout en José Tack 


