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Leiestreek Brouwerijdagen 

Tijdens de weekends van 14 oktober t.e.m. 27 november maak je kennis 

met de brouwers en de creatieve brouwsels van de Leiestreek via 

brouwerijbezoeken, rondleidingen, tastings, workshops en meer! Je 

ontdekt 21 brouwerijen over verschillende weekends heen. Let op: voor 

sommige initiatieven moet je vooraf inschrijven en zijn de plaatsen beperkt, 

wacht dus niet te lang! 

 

ONTDEK HET VOLLEDIGE AANBOD  
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Hop aan de top! 

Vul je najaar met hop en plezier. Los van de Leiestreek Brouwerijdagen zijn 

er nog tal van andere hoppige hotspots die je niet mag missen Ga langs bij 

fantastische bieradresjes, proef van unieke bieren, verken bruisende 

bierroutes en ontdek allerlei bierbelevingen! 

 

BELEEF MEER BIER  
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100 jaar José Vermeersch 

Van 17 september t.e.m. 13 november wordt in de Leiestreek ‘100 jaar 

José Vermeersch’ gevierd, een hommage aan de gerenommeerde 

kunstenaar. Hij geldt nog steeds als een van de belangrijkste 

hedendaagse keramisten uit Europa en exposeerde wereldwijd. Zijn werk 

wordt dit najaar gevierd met o.a. een interactieve wandelroute en gratis 

expo’s in Lendelede, Kortrijk en Roeselare rondom zijn werk en leven. 

 

MEER OVER 100 JAAR JOSÉ VERMEERSCH  
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Nieuw: Blob gezinszoektocht in 

Domein Ter Borcht 

Ga mee op avontuur met de held Blob en zijn vriendje Robin en ga op zoek 

naar een beer. Deze gezinsvriendelijke speurtocht combineert natuur en 

plezier en neemt je mee door Domein Ter Borcht in Meulebeke. Tijdens 

een ontdekkingstocht van zo'n 3 km leer je de omgeving kennen aan de 

hand van leuke weetjes en spelletjes. 

 

MEER OVER DE NIEUWE BLOB  
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Logeertip: Loungestudio 73 

Vlakbij het centrum van Kortrijk, maar op een rustige plek, vind je 

Loungestudio 73. Deze vakantiewoning voor vijf personen huist in een 

prachtig gerenoveerd pand en vormt een stijlvol kader voor een verblijf in 

deze dynamische stad. De binnentuin met sauna en buitendouche maken 

het plaatje af. 

 

MEER OVER LOUNGESTUDIO 73  
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