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Winkelen à volonté 
 

We hebben het bescheiden moeten houden tijdens de feestdagen, maar dat 

betekent extra budget voor de solden! Laat de grote ketens links liggen, hou 

het corona-veilig, en ontdek wat de kleinere lokale ondernemers voor jou in 

petto hebben. Deze Leiespots verrassen je met handmade hebbedingen, 

duurzame kledij, vintage handtassen, streeklekkernijen, ...  

 

WINKELEN MAAR!  
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Gezonde voornemens 
 

Hoe vettiger hoe prettiger. Behalve in januari, dan doen we toch een poging om 

over te schakelen op een 'healthy lifestyle'. Goed begonnen is half gewonnen, 

maar bij deze 9 leuke eetadresjes bestel je lekkere takeaway of koop je 

ingrediënten boordevol vitamientjes. Zo hou je het gegarandeerd langer vol!  

 

9X GEZOND EN LEKKER  
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Logiestip 
   

Kasteel en B&B Ter Wallen bevindt zich in het hartje van de stad Izegem en 

toch waan je je er in een oase van rust en gezelligheid. In de smaakvol 

ingerichte kamers ervaar je 100% charme in een hedendaags perspectief. 

Dit juweeltje is omringd door een prachtig domein van vier hectare bos. Tip: 

bestel een takeaway ovenschotel en/of ontbijtmand! 

 

MEER OVER B&B TER WALLEN  
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Waar naartoe 
  

ViceVersa - t.e.m. 25/04 

Eperon d’Or verlaat zijn ‘comfort zone’ en focust bij de tijdelijke tentoonstelling 

ViceVersa eens niet op schoenen, borstels, of stoom… Maar wel op 

haardtegels! In de 18de eeuw was Izegem een centrum van tegelproductie en 

voor de eerste keer brengen ze een ruime selectie aan Izegemse 

aardewerktegels samen. Verwacht je aan een explosie van aardetinten, 

wervelende ornamenten en authentiek vakmanschap. Extra: Versier je eigen 

tegel! 

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=aa3596ac3a&e=8a180b4a0f


MEER OVER VICEVERSA  
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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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