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Glutenvrije  
Geschenkbon

Wil je een glutenvrije vakantie  
aan iemand schenken? 

Wij helpen je graag verder  
bij toerisme Meetjesland!
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Welkom!
Meetjesland. het vlakke land van polders en kreken, bossen en 

Weiden, kastelen en pittoreske dorpjes. tussen bruGGe, Gent en 

de ZeeuWs-vlaaMse kust. ideaal voor een Weekendje onbeZorGd 

Glutenvrij Genieten.

De logieshouders en restaurantuitbaters van Glutenvrij 
Meetjesland bieden een volwaardig glutenvrij ontbijt en/of 
maaltijd voor wie dat wenst. voel je veilig bij de deelnemers 
van dit project.

De uitbaters hebben een specifieke vorming gekregen over 
het bereiden en serveren van glutenvrije maaltijden, een 
samenwerking met de vlaamse coeliakie vereniging. 

De meest actuele info over dit project vind je op  
www.glutenvrijmeetjesland.be

provinciaal streekcentrum huysmanhoeve
Toerisme Meetjesland, 
Bus 1  9900 Eeklo
T 09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be 
www.toerismemeetjesland.be
www.glutenvrijmeetjesland.be 
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Glutenvrij logeren
Glutenvrij loGeren in het Meetjesland?  neGen loGieshouders, klein 

én Groot, hebben Zich actief GeënGaGeerd oM het label ‘Glutenvrij 

Meetjesland’ te draGen. een stijlvol aanbod Met enkele van onZe 

Mooiste slaapplekjes. ontdek uW favoriet!

b&b bready
Logeren in een gerenoveerde hoeve, omringd door velden 
en weiden? Bready is een B&B in het landelijke Oosteeklo. 
Ontbijt er in  een oude schuur met zicht op de landelijke 
omgeving. Fiets of wandel in het mooie landschap met fiets- 
en wandelknooppuntenroutes. Geniet van het uitgebreide 
ontbijt. B&B Bready houdt graag rekening met uw glutenvrije 
wensen.

b&b bready
Veldstraat 10, 9968 Oosteeklo
www.bready.be
T  + 32 496 82 50 78

Faciliteiten: buitenzwembad, label fietsvriendelijk logies

l1



Glutenvrij Logeren  5

b&b de bijenkorf
B&B De Bijenkorf is rustig gelegen in het hart van het histo-
rische dorpje Assenede. Zij bieden twee gezellige, comfor-
tabele kamers met moderne privé-badkamer. Het ontbijt 
wordt je aangeboden in de gastenliving, of bij mooi weer op 
het terras. Gastvrouw Ingeborg volgt zelf al jaren een glu-
tenvrij dieet, dus je bent bij haar in goede handen: ook met 
een glutenallergie word je bij haar verwend met een heerlijk 
uitgebreid ontbijt zonder risico op kruisbesmetting!

b&b de bijenkorf
Bijenkorf 28, 9960 Assenede 
www.bedandbreakfastassenede.be
info@bedandbreakfastassenede.be
T + 32 9 328 67 60,  M + 32 499 72 40 72 

Faciliteiten: babybed, gratis internet, parking, zwemgelegenheid 
tijdens de zomer

l2
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loMolen b&b
Lomolen B&B biedt u de kwaliteit van een 3-sterrenlogies, 
gecombineerd met een persoonlijke toets. “Gastvrij ont-
haal bij de familie Huysman, telgen van de Huysmanhoeve 
(Eeklo)”.  Glutenvrij ontbijt deels biologisch. De gastvrouw  
is kok in opleiding (Spermalie) en specialiseert zich in gluten- 
vrije maaltijden. Lomolen B&B is de ideale uitvalsbasis 
voor een citytrip naar de historische steden Gent, Brugge, 
Kortrijk, Ieper en de kust. Ze beschikken over 3 grote kamers 
elk met badkamer in een mooi gastenverblijf met grote 
living, houtkachel, bar, terras, TV en WiFi. 

lomolen b&b
Francis en Kathleen Huysman-Barbier
Lomolenstraat 112, 9880 Lotenhulle-Aalter
www.lomolenlogies.be
stay@lomolenlogies.be
T + 32 9 371 95 15, M + 32 486 52 21 72

Faciliteiten: online reserveren, babybed, fietsen beschikbaar, 
kuurmogelijkheden, sauna, speeltuin, label fietsvriendelijk logies

l3
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b&b schaepsGerWe
Bij Rita in de Schaepsgerwe staat onthaasten en genieten 
centraal. Iedereen is welkom, of u nu alleen wilt zijn dan 
wel gezelschap zoekt. Kan u niet zonder uw huisdier? 
Geen probleem, goed opgevoede huisdieren zijn welkom 
en slapen bij hun baasje op de kamer. De poezen, Molly, 
Flokke en Fluweel, zijn zeer sociaal en houden iedereen 
gezelschap.

Gelegen in het hart van het Meetjesland, tussen Brugge en 
Gent. Een plaats waar het hart van elke natuur-, fiets- en 
wandelliefhebber iets sneller slaat. Op 15 minuten wandel 
je naar het station of het winkelcentrum. Op het tuinterras 
kan je  genieten van een koele drink of een streekbiertje 
terwijl de kinderen ravotten in de tuin en ‘s avonds slaapt u 
als een roos in één van de kamers. 

Glutenvrij of een ander dieet? Hier ben je in goede handen. 
B&B de Schaepsgerwe biedt een heerlijk uitgebreid gluten-
vrij ontbijt, lunchpakket en huisgemaakte avondmaaltijd 
aan. Laat die koffer vol eten dus maar thuis, Schaepsgerwe 
zorgt voor u.  Mét gratis shuttledienst naar het station.

b&b schaepsgerwe
Burgemeester Maurice Goethalslaan 9, 9900 Eeklo
www.schaepsgerwe.be
rietcorneel@telenet.be
T +32 9 377 67 31, M +32 495 82 88 13

Faciliteiten: babybed, fietsen beschikbaar, speeltuin, huisdieren 
toegelaten

l4
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shaMon hotel
Aan de rand van Eeklo, dicht bij het station en gelegen op 
de invalsweg naar Eeklo, ligt Hotel Shamon. Dit hotel biedt 
jou een bijzonder ontbijt aan. De gerestaureerde villa van 
1910 in ware Art Nouveaustijl telt acht kamers met tv, wifi, 
minibar en badkamer. Het hotel werd in 2011 gerenoveerd. 
Je kan er ook genieten van de prachtige tuin met de indruk-
wekkende bomen. Tussen Brugge, Gent en de kust in het 
vlakke Krekengebied kun je heerlijk fietsen en wandelen.  
Je komt door polderdorpjes, langs stille kreken en kanalen. 

shamon hotel
Gentsesteenweg 28, 9900 Eeklo
www.hotelshamon.be
info@hotelshamon.be
T + 32 9 378 09 50, M + 32 478 40 23 63 

Faciliteiten: babybed, fietsen beschikbaar, parking, TV, label fiets-
vriendelijk logies

l5
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de steenhove
De Steenhove is een zeer landelijk gelegen Bed & Breakfast, 
op slechts anderhalve kilometer van afslag 12 van de E40. 
Nevele ligt ongeveer in het centrum van de kunststeden 
Gent en Brugge. De leuze is: “Ver weg van huis en toch een 
beetje thuis.”

de steenhove 
Veldeken 41, 9850 Nevele
www.desteenhove.be
info@desteenhove.be
T + 32 9 371 68 78, M + 32 495 26 24 50 

Faciliteiten: babybed, fietsen beschikbaar

l6
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ter heide
Gelegen aan de rand van de Lembeekse bossen. Ook Brugge, 
Gent en de kust liggen dichtbij. In het stijlvolle restaurant of 
in de tuin geniet je van tongstrelende gerechten met markt-
verse ingrediënten. Je verblijft in aangename, ruime luxueuze 
kamers in klassieke stijl. 

Bij Ter Heide in het restaurant staan er verschillende gerech-
ten op de kaart die glutenvrij zijn. Bij een reservatie graag 
vermelden als iemand glutenvrij wil eten. Ter Heide gebruikt 
alleen verse producten en huisbereide sausen.

ter heide
Tragelstraat 2, 9971 Lembeke
www.ter-heide.be
info@ter-heide.be
T + 32 9 377 19 23 

Faciliteiten: ‘Arrangement Glutenvrij Genieten’ online boekbaar, 
babybed, fietsen beschikbaar, huisdieren toegelaten, parking, 
gastronomisch restaurant

l7
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Gasthof WilGenhof
Zeer rustig gelegen gerestaureerde hoeve met grote eco-tuin, 
oranjerie en terrassen. Een groene oase van rust, gezellig-
heid en lekker eten. Het Wilgenhof heeft een schitterende 
ligging tussen  Brugge en Gent. De kust ligt vlakbij (20 km). 
Gelegen op Fietsnetwerk Meetjesland tussen knooppunt 18 
en knooppunt 20. Gasthof Wilgenhof beschikt over zes kamers 
met privé badkamer (3 kamers met aangrenzende kinderka-
mer). Alle maaltijden worden smaakvol bereid met plukverse 
groenten, fruit en kruiden uit eigen bio-tuin. Glutenvrije maal-
tijden kan Gasthof Wilgenhof lekker en veilig verzorgen.

Gasthof Wilgenhof
Pot- en Zuidhoutstraat 4, 9990 Maldegem
www.wilgenhof.be
info@wilgenhof.be
T + 32 50 71 53 66 

Faciliteiten: online reserveren, babybed, fietsen beschikbaar, 
huisdieren toegelaten, speeltuin, label fietsvriendelijk logies, 
Groene Sleutel 

l8
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L9

         provinciaal sportcentruM 
         de boerekreek

Dit sportcentrum is gelegen in de gemeente Sint-Laureins, 
aan de gelijknamige kreek en niet heel ver van het pittoreske 
Sint-Jan-de-Doperkerkje in Sint-Jan-in-Eremo, een plek in 
Vlaanderen waar je eens moet geweest zijn!

Je kan er terecht om te zeilen, ponyrijden, windsurfen en er 
worden verrassende themakampen georganiseerd. Groepen, 
families en bedrijven kunnen voor een sportief en ontspannend 
verblijf bij hen terecht.

De ruiter- en watersporten zijn de sportieve troeven.  
Maar ook wandelen of fietsen staan garant voor een unieke 
natuur- en plattelandsbeleving.

De Boerekreek beschikt over moderne slaapkamers (2 tot 
6 personen) met apart toilet en een eigen badkamer met 
douche. Voor groepen tot 90 personen.

De cateringfaciliteiten spelen in op ieders wensen.

provinciaal sportcentrum ‘de boerekreek’
Sint-Jansstraat 132, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
www.boerekreek.be
boerekreek@oost-vlaanderen.be
T +32 9 218 96 71

Faciliteiten: fietsen beschikbaar, label ‘Fietsvriendelijk Logies’, 
label ‘Toegankelijk’ 

l7
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Glutenvrij uit eten
op tWaalf adressen in het Meetjesland kunt u Glutenvrij uit eten 

Gaan. deZe tWaalf horecaZaken enGaGeren Zich oM u als klant in de 

Watten te leGGen en oM u lekker Maar Glutenvrij eten te serveren. 

een seintje vooraf hoeft niet overal, Maar is Wel bijZonder nuttiG 

en ZorGt Wellicht voor een noG vlottere bedieninG. bij soMMiGe 

restaurants Wordt het Wel specifiek GevraaGd.
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de boshoeve
Hier kan je terecht voor een menu op maat. Vaak zijn niet 
alleen de gluten een probleem, maar nog enkele bijkomen-
de allergieën. Voor al uw vragen komen Greg of Ingrid met 
veel plezier even bij u aan tafel.

Starten met een glutenvrij aperitiefhapje en eindigen met  
een aangepast dessert, zo zou een lunch of diner er voor 
iedereen moeten kunnen uitzien. Maar ook hun ontbijt op 
zondag of onze verse glutenvrije pannenkoeken zijn de 
moeite waard om af te zakken naar de Lembeekse bossen, 
want mits reservatie, leggen zij u graag in de watten.

de boshoeve
Ledestraat 64, 9971 Lembeke
www.restaurantdeboshoeve.be
info@restaurantdeboshoeve.be
T + 32 9 377 65 09
Gesloten: dinsdag- en woensdag 

R1
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eetablisseMent de cluysenaer
Sinds 2000 ontvangen Krien en Stef in hun ‘Eetablissement’ le-
vensgenieters. In het restaurant kunt u genieten van ‘Vlaemsche 
Gastronomie’ al dan niet verrijkt door Schotse Single Malt. U 
kunt hier terecht voor een hoofdgerecht: verse visgerechten, 
paling, vissoepje, stukje lam, Iers Ribeye of Schotse Angus Beef. 
Zij bieden voor elke menu een volwaardig glutenvrij alternatief 
aan, mits melding van glutenallergie bij reservatie.

Dank zij hun kennis (Krien in de zaal en Stef in de keuken) kun-
nen zij goed overleggen waarmee ze je kunnen helpen. Alles 
op maat van jouw ‘probleempje’ en zo kan je genieten van een 
zorgeloos bezoek aan hun restaurant. Met dagverse producten 
verraden zij u met lekkere smaken. 

Hun collectie Schotse Single Malt spreekt tot de verbeelding. 
2000 soorten Malt. Een arrangement Whisky of wijn verge-
zellen uw maaltijd. Whisky om te proeven, om te degusteren 
en om te kopen, voor wie het lust. Want hier is niets verplicht… 

eetablissement de cluysenaer 
Krien en Stef Roesbeke-Puts
Kluizendorpstraat 82, 9940 Kluizen (Evergem)
www.cluysenaer.be
info@cluysenaer.be
T +32 9 357 73 37
Gesloten: Maandagavond, dinsdag, woensdag en zaterdagmiddag. 

R2
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la Maryse
Graag heten Yati & Sten jullie welkom in hun restaurant  
‘La Maryse’.

Na enkele jaren afwezigheid in Eeklo, was de tijd rijp om 
een gastronomische zaak te openen in het hart van het 
Meetjesland. Met de nadruk op de open keuken, verse 
producten en een eigentijdse correcte bediening trachten zij 
dit waar te maken.

Verse, lokale en seizoensgebonden basisproducten staan 
centraal in de keuken. Ook bij de selectie van de dranken 
trachten zij dezelfde lijn door te trekken, lokaal, onomwon-
den maar lekker.

restaurant la Maryse
Stationsstraat 69, 9900 Eeklo
www.lamaryse.be
info@lamaryse.be
T +32 9 279 92 25
Gesloten: maandag, zon- en feestdagen en woensdagavond.

R3
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Middenstandshuis
In het Middenstandshuis kun je terecht voor glutenvrije 
gerechten in overleg met de chef. Middenstandshuis garan-
deert glutenvrije gerechten aan de klant en zorgt voor een 
smaakvolle maaltijd. Ook de dessertjes kunnen aangepast 
worden aan de wens van de klant. Breng eens een bezoek 
aan deze zaak en maak kennis met de glutenvrije gerechten. 

Middenstandshuis
Markt 2, 9900 Eeklo 
www.cafeleffe-eeklo.be
middenstandshuis@telenet.be
T + 32 9 378 08 08
Gesloten: dinsdag en woensdag.

R4
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‘t schuttershof
Brasserie ‘t Schuttershof in Assenede nodigt jou met fierheid 
uit om (h)eerlijke gerechten te komen proeven in hun sfeer-
vol en gezellig kader. De gerechten die worden geserveerd 
zijn vers bereid en seizoensgebonden. De chef maakt 
glutenvrije aanpassingen van verschillende gerechten uit de 
menukaart. Wil je dit zelf ervaren of iemand laten kennis 
maken met de kookkunsten van de chef? Kom dan gezel-
lig tafelen in ‘t Schuttershof waar zij u met veel plezier en 
enthousiasme verwelkomen!

brasserie ’t schuttershof
Kloosterstraat 7, 9960 Assenede
www.hetschuttershof.be
info@hetschuttershof.be
T + 32 9 344 54 44
Gesloten: dinsdag en woensdag. Zaterdagmiddag enkel op reservatie.

R5
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in ‘t stadhuis van raverschoot
Het restaurant is gelegen aan de Raverschootbrug over het 
Schipdonkkanaal, op de grens van Eeklo en Adegem. Er is 
een ruime parking, een aanlegsteiger voor pleziervaart en er 
is ook een belbushalte net aan de brug. In de zomer is het 
op het terras goed vertoeven. 

De chef werkt met dagverse producten, een vaste menukaart, 
maar ook met seizoensgebonden suggesties. Hierbij is er ook 
nog een ‘Glutenvrije- en Lactosevrije kaart’.

Graag een telefoontje met specifieke allergie en ze reserveren 
een gezellig tafeltje voor u en uw gezelschap. Marleen, Marc 
en de ganse crew van ’t Stadhuis staan voor u klaar.

in ‘t stadhuis van raverschoot
Raverschoot 14, 9991 Adegem (Maldegem)
www.stadhuisvanraverschoot.be
raverschoot@gmail.com
T +32 9 377 24 32
Gesloten: maandag en dinsdag

R6
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villa Maria
Dit prachtige stukje architectuur in het hartje van Ursel werd 
gebouwd kort voor de eerste wereldoorlog in 1914.

De bouwheer, Hendrik Bruggeman noemde deze riante villa 
naar zijn toenmalige echtgenote Maria Arents. Heden ten 
dage vormt deze villa een thuisbasis voor een restaurant: 
Villa Maria.

Uitbaatster Ria De Keyser en haar team zullen u met de  
glimlach ontvangen in Villa Maria.

Vanaf heden geeft Villa Maria ook glutenvrije maaltijden 
maar gelieve dit 24 uren voordien door te geven, om zo het 
menu met zorg aan te kunnen passen. 

villa Maria 
Eekloseweg 31, 9910 Ursel
www.villa-maria.be
info@villa-maria.be
T + 32 476 21 22 37  
Open: Tijdens de week en zaterdagmiddag enkel op reservatie.

R7
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de Warande
Chef Dirk Boelens, echtgenote Mireille en hun team staan 
klaar om je te verwennen in een mooi kader. Jarenlange 
ervaring en bijscholingen weerspiegelen zich in het com-
plete tafelgebeuren. Het visitekaartje van De Warande is de 
uitgelezen combinatie van wijnen, gerechten en de versheid 
van de producten met respect voor de natuur en een flinke 
knipoog naar de eigen regio.

De menu’s zijn zo veel mogelijk samengesteld op natuurlijke 
basis en zonder bindmiddelen. Seintje vooraf en de chef kan 
het menu perfect aanpassen volgens uw glutenvrije wensen. 
De Warande beschikt trouwens ook over glutenvrij brood. 

Gastronomisch restaurant de Warande
Warande 10, 9982 Sint-Jan-in-Eremo
www.dewaranderestaurant.be
info@dewaranderestaurant.be
T + 32 9 379 00 51
Gesloten: maandagavond, dinsdag en woensdag.

R8
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salon sauvaGe
Met Salon Sauvage is er een nieuw verfrissend eetcafé op de 
idyllische site van het kasteeldomein van Wippelgem geko-
men. Je kunt er genieten van gezonde én hartverwarmende 
drankjes, kleurrijke taartjes en gevarieerde gerechten. Er 
wordt nieuw leven geblazen in een unieke locatie: waar 
ontdekkers iets beleven en mensen elkaar ontmoeten!

Salon Sauvage: theehuis, eetcafé én biertuin met de nodige 
aandacht voor uw glutenvrije noden. Op zondag steeds 
brunchbuffet van  10:30 tot 14:00, glutenvrij brood kan 
worden voorzien. Brunchbuffet is op reservatie (21 euro per 
persoon): koffie thee en fruitsap inbegrepen, glutenvrij te 
vermelden bij reservatie.

salon sauvage
Kramershoek 6, 9940 Evergem
www.salonsauvage.be
info@salonsauvage.be
T + 32 9 279 53 72
Gesloten: maandag en dinsdag.

R9
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de huysManhoeve,  
een bruisend streekcentruM
EEKLO - Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve is van 
april tot september een draaischijf van plezier en toerisme 
in het Meetjesland. De Huysmanhoeve is niet alleen een 
uitstekende uitvalsbasis voor netwerkfietsers of -wandelaars. 
Maar het is ook een museum met een permanente tentoon-
stelling over landbouw en ambachten in de regio. Het is een 
bruisende plek waar gedurende de hele zomer (en vooral 
tijdens het weekend) Plattelandscentrum Meetjesland evene-
menten organiseert. 

Wat kan je er allemaal beleven?   
Een streekproductenmarkt, hoevemaaltijden, kook- en bak-
demonstraties, een reuze picknick, een ambachtendag, open 
monumentendag, erfgoeddag, Meetjesland Café Dag, boom- 
gaardfilms en zelfs een kampioenschap ‘om ter traagst fietsen’. 

In de Huysmanhoeve kan je het hele jaar door  
toeristische informatie verkrijgen in het infokantoor van  
Toerisme Meetjesland. En je kan er proeven van een  
glutenvrij biertje én taartje! 

altijd welkom!

provinciaal streekcentrum huysmanhoeve
Bus 1, 9900 Eeklo
T + 32 9 327 04 47 
toerisme Meetjesland
www.toerismemeetjesland.be
T + 32 9 377 86 00
Gesloten: maandag en dinsdag

Geniet van onZe  
huysManhoeve Wandelroute 
2 km op het wonderlijk mooie terrein van de hoeve.  
Ontdek het pad rond de wal, de boomgaard, de knuffelweide  
en de geheimen binnen de wal. 

Gratis route!       Vraag er naar in ons infokantoor.
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Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken: 260 km wandelplezier

De Lieve Vertelt: thematocht op de fiets

ontdek onZe troeven!  
vraag naar onze infogids en toeristische kaart. 

tijdens de zomer hebben we ook  
een evenementenbrochure  

‘uit in het Meetjesland’. 

volg nieuws en updates op  
www.toerismemeetjesland.be en op  

www.glutenvrijmeetjesland.be
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Oude Kale Wandelroute: midden de natuur vlakbij Gent

Landschapspark Drongengoed: knipoog naar de Hoge Venen

Canada Poland Museum en de Tuinen van Adegem



Glutenvrij genieten in het Meetjesland  28

Fietsnetwerk Meetjesland: 750 km fietsplezier

Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: van knooppunt naar knooppunt
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v.u. Rita De Coninck,  
voorzitter vzw Toerisme Meetjesland, 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, 
Bus 1, 9900 Eeklo 

De Kreken in Assenede en Sint-Laureins: onze trots

Stoomcentrum Maldegem: naar vervlogen tijden

projectbegeleiding: Erik Hennes
projectondersteuning vanuit de sector: 
Ingeborg Lameire
samenstelling en redactie: Bart Van Damme, 
Deborah Ongena, Inge Slock, Ilse Huyvaert, 
Carine Lippens
fotografie: de deelnemers van Glutenvrij 
Genieten in het Meetjesland, David Samyn, 
David Stockman
huisstijl: www.magelaan.be
opmaak brochure: www.impressantplus.eu
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R9  salon sauvage



 

info
toerisme Meetjesland, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be 

Gemeentelijke infopunten
uitloket Maldegem (in gemeentehuis), Markstraat 7, 9990 Maldegem
T 050 72 86 22, toerisme@maldegem.be, www.maldegem.be

toerisme sint-laureins, Dorpsstraat 87, 9980 Sint-Laureins 
T 09 218 76 47, dienstvrijetijd@sint-laureins.be, www.sint-laureins.be

bezoekerscentrum boekhoute ‘vissersdorp zonder haven’ 
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute, T 09 373 60 08 (bezoekerscentrum) of 
T 09 218 78 96 (dienst toerisme), toerisme@assenede.be, www.assenede.be

landschapsinfocentrum drongengoedhoeve (infopunt open op zondag) 
Drongengoedweg 9, 9910 Ursel, M 0473 64 81 84
toerisme@knesselare.be, www.drongengoed.be 

toerisme infopunt kaprijke, Veld 1, 9970 Kaprijke 
T 09 323 90 54, toerisme@kaprijke.be, www.kaprijke.be 

toerisme infopunt evergem, Hoofdbibliotheek 
Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem, T 09 216 89 30

toerisme infopunt nevele (in bibliotheek), Stationsstraat 20, 9850 Landegem 
T 09 321 92 70, bibliotheek@nevele.be, www.nevele.be/toerisme

toerisme infopunt Waarschoot, (in gemeentehuis), Dorp 1, 9950 Waarschoot 
T 09 250 59 02, info@waarschoot.be, www.waarschoot.be

toerisme infopunt eeklo (stip) (in bibliotheek), Molenstraat 36, 9900 Eeklo 
T 09 218 27 00, info@eeklo.be, www.eeklo.be

toerisme infopunt Zomergem (in gemeentehuis), Markt 1, 9930 Zomergem 
T 09 370 15 15, gemeente@zomergem.be, www.zomergem.be

Toerisme Meetjesland, 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, 
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00, 
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be


