
  

  

 

Minder weer? Beleef meer! 

Slecht weer vandaag? Of morgen? Dit weekend ook? Geen paniek! Maak een 

regendansje want in de Leiestreek valt er ook indoor van alles te beleven. Van 

kunst kijken en knusse koffiebars tot brouwerijbezoeken en gastronomische 

adresjes. Ook uitstapjes met kinderen komen aan bod! Check onze tips voor 

een gezellig dagje bij slecht weer. 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3b6bf49fc7&e=8a180b4a0f


ALLE SLECHT WEER TIPS  

 

  

 

NIEUW: Blob zoektocht in Sellewie 

Ga mee op avontuur met de held Blob en zijn rupsvriendinnetje Aurelia. Deze 

gezinsvriendelijke speurtocht combineert natuur en plezier en neemt je 

mee door Sint-Lodewijk (ofwel 'Sellewie') in Deerlijk. Tijdens een 

ontdekkingstocht van zo'n 2,8 km leer je de omgeving kennen aan de hand van 

leuke weetjes en spelletjes zoals het spiegelspel, het hinkelpad en meer! 

Check de gratis folder online of haal hem af bij de verdeelpunten. 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ece0bdbbe0&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=4088795c3e&e=8a180b4a0f


GA MEE MET BLOB NAAR SELLEWIE  

 

  

 Cityhoppen langs 9 steden 

Waarom niet eens op citytrip naar de Leiestreek? Elk van 

onze negen steden, de ene al wat groter dan de andere, heeft haar eigen 

troeven: een bruisend cultuurleven, de romantische Leie, historische 

parels, mooie groendomeinen ... Bovendien zijn die steden verbonden door 

een spoorweg. Da's handig! Spring op de trein en hop van stad naar stad. Kies 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c6783c3dce&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=5cabd9cae7&e=8a180b4a0f


 

jij voor Kortrijk, Roeselare, Deinze, Gent, Wevelgem, Wervik, Izegem, 

Waregem of Menen? Of stip je ze allemaal aan? 

 

ONTDEK DE LEUKSTE TIPS PER STAD  

 

  

Logiestip: Cerise 

In vakantiehuis Cerise in Deinze staat genieten centraal. De tuin is je rustoord 

en de saunabarrel doet je de dagdagelijkse rompslomp even 

vergeten. Vergeet niet je smaakpapillen te verwennen en maak gebruik van de 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f2b54859fb&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=cef3a93de3&e=8a180b4a0f


 

Big Green Egg. Hier logeer je als koppel of in gezelschap (2 tot 6 personen) 

én zonder zorgen: alle voorzieningen zoals lakens en schoonmaak zijn 

inbegrepen in de prijs. 

 

MEER OVER CERISE  

 

  

Waar naartoe 
 

Oud Bruin Fest - 10 & 11 december 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=d625bf63ea&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3f29d60273&e=8a180b4a0f


 

Kom dat zien: het eerste bierfestival ooit dat focust op Rood Bruin en Oud 

Bruin bier, erkend streekproduct in de regio! Meer dan 30 brouwerijen uit 

binnen- en buitenland brengen hun interpretaties mee naar Kortrijk. Je kan 

zo'n 120 verschillende bieren proeven, vooral Rood Bruin en Oud Bruin, maar 

ook andere stijlen komen aan bod. En geen bier op een lege maag 

natuurlijk! Lokale helden voorzien allerlei heerlijk lekkers dat perfect 

samengaat met je glas bier. 

 

MEER OVER OUD BRUIN FEST  

 

   

 

WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE  

 

 

 

 

 

    

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. 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=6cac643fdf&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0abb37dd39&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3fd471c719&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=eaab86497a&e=8a180b4a0f
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https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c89134bb59&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=73cc331927&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c644345b19&e=8a180b4a0f

