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Seizoensmagazine herfst 
 

We bundelen in 2019 tips op maat voor elk seizoen in een apart digitaal magazine. In 

het herfstnummer vind je de leukste nieuwe adresjes om even op te warmen, geven we 

tips voor binnen en buiten en trekken we er op uit met de stadswandelroute in Wervik.  

 

BEKIJK HET HERFSTMAGAZINE  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=deacda237f&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=93714dbb62&e=8a180b4a0f


  

 

Het Lekkere Westen 
 

Het Lekkere Westen is er terug met een nieuw magazine. Maar liefst 151 

getalenteerde West-Vlaamse chefs gaan dankbaar aan de slag met lokaal lekkers. 25 

van die chefs komen uit de Leiestreek, met ook een aantal restaurants die voor het eerst 

deelnemen: De Smaak (Izegem), Retro (Izegem), D’Oude Burcht (Kortrijk), 

Culinair (Menen), Bistro Le Nord (Roeselare) en Oud Sashuis (Wervik). Ontdek snel 

hun verhaal.  

 

GA PROEVEN IN HET LEKKERE WESTEN  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=dd741c73f1&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=7b8fa7a970&e=8a180b4a0f


  

 

Win een etentje voor twee 
 

We geven een etentje voor twee ter waarde van € 100 weg bij een Lekkere Westen 

chef uit de Leiestreek. Waag je kans en doe mee aan de wedstrijd!  

 

DOE MEE AAN DE WEDSTRIJD  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=09cf69f087&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=36613975f8&e=8a180b4a0f


  

 

Logies in de kijker 
 

Het 19e eeuws recent gerenoveerd herenhuis van B&B Ar'Home is gelegen in een 

rustige straat op een boogscheut van de Leieboorden in Kortrijk. Er zijn 4 luxueuze 

kamers waar in totaal 10 personen kunnen slapen.  

 

LEES MEER  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c2129b2c3c&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=e4c5f58992&e=8a180b4a0f


  

 

Waar naartoe 
 

Gallo-Romeins Weekend 

 

Tijdens het Gallo-Romeins Weekend op 5 en 6 oktober in Wervik komen de 

Romeinse tijd en de Ijzertijd terug tot leven. Zeker ook leuk voor kinderen!  

 

LEES MEER  

 

Expo: How to paint water 
 

Sint-Martens-Latem pakt tot en met 13 oktober uit met twee bij elkaar aansluitende 

tentoonstellingen onder de noemer 'How to paint water - De Leie, stroom van nspiratie'. 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=a33f6f99d6&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3ca89aa54e&e=8a180b4a0f


 

In het Museum Gevaert-Minne gebeurt dat met videowerk van Stief Desmet. In de 

nabijgelegen Latemse Kluis zie je hoe diverse kunstenaars op een eigen manier naar de 

Leie hebben gekeken tussen 1880 en 1930.  

 

LEES MEER  

 

MEER EVENEMENTEN  
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