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10+ Krokusvakantie tips 
 

Geen tijd om stil te zitten met onze vakantietips! In de Leiestreek kan je elke 

dag weer iets nieuws ontdekken: een avonturenparcours, stille 

natuurwandelingen, eigenzinnige musea, gezellige logeeradresjes weg van de 

wereld, gezinszoektochten, … Op een Krokusvakantie zonder verveling!  

 

ONTDEK 10+ VAKANTIETIPS  
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Gloednieuwe gezinszoektocht Blob 

in Spiere! 
 

De 10de Blob-zoektocht is een feit! Ga dit keer mee op avontuur met de held 

Blob en zijn vriendje Adriaan de knobbelzwaan in Spiere. Tijdens deze 

knotsgekke zoektocht verken je samen de omgeving van dit kleine dorp langs 

de Schelde. Natuur en plezier worden gecombineerd in een zoektocht van 

ongeveer 4 km voor groot en klein.  

 

GA OP AVONTUUR MET BLOB IN SPIERE  
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Valentijn, ’t zal wel zijn! 
   

Het is nog niet te laat om een geliefde (of jezelf) in de watten te leggen deze 

Valentijn. Wat dacht je van een bijzondere Valentijnbox of een liefdevol 

cadeautje? Of plan een leuke (wandel)dag en boek snel nog een knus 

logeeradresje. Bekijk snel onze 8 tips! 

 

8X ROMANTISCH  
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Logiestip 
 

De Dag des Heeren lijkt wel een ode aan brocante, met oude gietijzeren 

wenteltrappen, tegeltjes uit lang vervlogen jaren, antieke kasten en klassieke 

lambriseringen. Het resultaat is uniek en past uitstekend in het pittoreske 

Merendree. Vanop een balkonnetje heb je uitzicht op de wondermooie tuin, 

hier waan je je pas echt op vakantie! 

 

MEER OVER DE DAG DES HEEREN  
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Waar naartoe 
  

RAVEEL 2021 

100 jaar geleden werd Roger Raveel geboren, en dus wordt er dit jaar in en 

rond Zulte elke maand een initiatief georganiseerd in het teken van deze 

bijzondere kunstenaar. Naast schilderkunst komen ook andere kunstvormen 

aan bod. In februari-maart bijvoorbeeld wordt Zulte 6 weken lang gehuld in een 

kleedje van raampoëzie. Met bijna 70 locaties kan je coronaveilig op stap. 

Stippel je eigen poëzieroute uit en geniet van gedichten van onder meer Paul 

Demets, Jo Gisekin en Rutger Kopland. 
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MEER OVER RAVEEL 2021  

 

   

 

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. 
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