
  

   

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=fd9de2cd1c&e=8a180b4a0f


  

 

Creatieve hotspots gezocht 
 

Word jij 1 van de 101 hotspots in de nieuwe Leiestreek campagne in 2020? Is jouw 

zaak ‘the place to be in de Leiestreek’, zit je op een speciale locatie, heb je een 

vernieuwend concept of ben je net iets anders dan de rest? Stel je dan kandidaat en 

word één van de 101 creatieve hotspots van de Leiestreek!  

 

STEL JE KANDIDAAT  
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Gezinszoektocht Blob in Waregem 
 

Blob, de held van onze reeks gezinszoektochten, neemt kinderen van 7 tot 12 jaar mee 

op een nieuw avontuur. Deze keer leer je het Schoondalbos in Sint-Eloois-Vijve 

(Waregem) beter kennen met speelse doe-opdrachtjes en leuke weetjes.  

 

GA OP STAP MET BLOB IN WAREGEM  
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Logies in de kijker 
 

De verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens in Kortrijk waren al een zalig plekje 

om een terras mee te pikken. En het wordt nog leuker als je wat langer kan blijven 

‘plakken’ en daar blijven slapen. Dat kan in een van de 4 kamers van de gloednieuwe 

B&B Broel 4. Een oud herenhuis van de stadsbrouwerij Tack werd omgebouwd tot een 

hedendaagse B&B die voorzien is van alle comfort.  

 

LEES MEER  
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Waar naartoe 

 
Schöne Sentimenten 

 

Het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle pakt regelmatig uit met vernieuwende 

tijdelijke tentoonstellingen. Daardoor is het niet altijd mogelijk om de rijke vaste 

collectie te bekijken. Tot 29 september kan dat wel nog, tijdens de expo ‘Schöne 

Sentimenten’. Iconische werken uit de eigen collectie van onder meer Albert Servaes, 

Rik Wouters, Henri Evenepoel en James Ensor, dienen als vertrekpunt voor een 

imaginaire collectiepresentatie die reële kunstwerken met reproducties van 

internationale topwerken combineert. 
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LEES MEER  

 

 

Dag van de Landbouw 
 

Verschillende landbouwbedrijven geven op 15 september hun geheimen prijs tijdens 

de Dag van de Landbouw. Kiezen is moeilijk, maar we tippen alvast 3 Wervikse 

bedrijven: wijndomein Ravenstein, melkveebedrijf Vandecandelaere-Cornelis en 

paardenfokkerij Stal Talpe. Een autovrije fiets- en wandelroute van 8 km verbindt de 3 

bedrijven met elkaar. 

   

 

LEES MEER  

 

ALLE EVENEMENTEN  
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Beste fan van de Leiestreek. In het verleden kregen wij je toestemming om je leuke tips over de regio te sturen. Wil je 

deze niet verder ontvangen, schrijf je dan uit via de link onderaan deze mail. Indien je je niet uitschrijft, gaan we er 

van uit dat je onze suggesties graag blijft ontvangen.  
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Ondernemingsnr. 0473.361.186 / RPR Gent afdeling Kortrijk 

Update je gegevens of uitschrijven. 
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