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Leiespots: Terrasje doen? 

Joepie, de terrasjes mogen terug open! Zoek je nog inspiratie voor een leuk 

adresje waar je met je bubbel kan genieten van het zonnetje (of van de 

regen op een overdekt terras)? We verzamelden de Leiespots die hun 

terras opendoen OF die een ander coronaproof alternatief bieden. 

Ontdek alle creatieve adresjes via onderstaande knop. 

 

ONTDEK DE LEIESPOTS IN CORONATIJD  
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Meerdaagse wandelt(r)ip! 
 

Elke maand geven we je een meerdaagse fiets- of wandeltrip mee als tip 

voor een leuke staycation. Deze maand tippen we 'Lyrisch wandelen in 

het ongerepte Land van Streuvels' (43,8 km).   

Midden in het groene, glooiende landschap rondom Tiegemberg, met 

vredige dorpjes en historische bezienswaardigheden, bij oude bossen en 

beekvalleien, vind je het Land van Streuvels. Dit mooie Leiestreek-hoekje 

ligt wat verborgen in het zuidoosten en precies dát is zijn grote troef. Het is 

er zo rustig! 

 

Ontdek  snel de route, de stops onderweg, mooie fotoplekjes en 

gezellige logeeradresjes! 

 

ONTDEK DE WANDELTRIP  

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f84ca0bbd5&e=8a180b4a0f


  

 

Logiestip 

Nieuw: Belevingslogie Fons! In de weide van creatieve Leiespot Achiel en 

Hector kan je sinds kort logeren in ingerichte katoenen tenten. Het logies 

is genoemd naar één van de ezels die je vanuit je tent kan bewonderen. 

Maar ook ezel Roger is van de partij, en 's avonds dansen de vleermuizen 

boven je hoofd, hoor je de steenuiltjes roepen en val je in slaap met het 

geluid van tsjirpende krekels. 

In de weide is er een centrale vuurplaats waar je kan genieten bij een 

kampvuurtje. Voor de tenten kan je ook heerlijk picknicken aan de 

picknicktafel of luieren in de hangmatten die verspreid hangen op mooie 

plaatsjes in het bosje van Achiel en Hector. 
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MEER OVER FONS  

 

  

Waar naartoe 

 

Buitententoonstelling Oud Zwembad Spiere 

Combineer een fiets- of wandeltochtje langs de Schelde in Spiere met een 

stop bij het Oud Zwembad. Sinds eind april 2021 kan je er een permanente 

buitententoonstelling gaan bezichtigen. Niet minder dan acht 
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kunstenaars lieten zich onderdompelen in het verhaal van deze unieke 

erfgoedparel en presenteren er hun kunstzinnige interpretaties van het 

Oud Zwembad. 

 

MEER OVER HET OUD ZWEMBAD  
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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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