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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 uitje vol 'Leute' of
'Podium'.
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Volkse toeristische evenementen. Wars van folklore en traditie.
Vaak gelinkt met fietsen en wandelen. Een glaasje bier, een
lach, een dans en vooral veel plezier.
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Het Meetjesland beschikt over enkele heel plezante festivals
die vooral op het podium voor ambiance en sfeer zorgen.
Deze evenementen draaien rond muziek en lokken de echte
festivalganger.
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Alles over het Meetjeslandse evenementenaanbod vind je op
de culturele website www.uitinhetmeetjesland.be
Of op onze toeristische site www.toerismemeetjesland.be
Meer info en reservaties
Toerisme Meetjesland, Provinciaal Streekcentrum
Huysmanhoeve | Bus 1 | 9900 Eeklo | T 09 377 86 00 |
info@toerismemeetjesland.be | www.toerismemeetjesland.be
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heel de zomer

huysmanhoeve's zomer
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EEKLO - Van april tot en met september gonst het weer van de
activiteiten in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve.
Tijdens de Seizoensopening (zo 3 /4) zijn er broodbakdemonstraties in de authentieke bakoven en bijten Jonas Veirman
(jazz, zang) en Quinten De Vlaeminck (bas) de spits af van een
hele reeks aperitiefconcerten. Tijdens de aperitiefconcerten
geeft het Plattelandscentrum Meetjesland studenten van het
Conservatorium Gent en de Kunstacademie Eeklo een podium.
Vanaf 1 april bewonder je in de Huysmanhoeve ook nieuwe
tentoonstellingen waaronder de tentoonstelling van de
Architectuurprijs van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Op Erfgoeddag (zo 24/4) kom je in de Huysmanhoeve alles
te weten over rituelen rond de dood.

Een nieuwe activiteit dit seizoen is de Schapendag (29/5) waarvoor
Landelijke Gilden, de Meetjeslandse schapenvrienden, RLM, enkele
amateur- en professionele fokkers en het Plattelandscentrum de
handen ineenslaan om vele verschillende schapenrassen tentoon te
stellen. Daarnaast zijn er vele workshops en demonstraties rond
het schaap. Het wordt een dag vol animatie!
Verdere hoogtepunten tijdens het seizoen: Meetjesland Cafédag
(ma 16/5), Ambachtendag (zo 19/6), Fietshappening (do 21/07),
Picknicks (zo 3/7, 14/8 en 28/8), Boomgaardfilms (do 25/8 en 1/9),
Open Monumentendag (zo 11/9) en de Afsluiter van het seizoen
met hoeve- en streekproductenmarkt (zo 25/9). Neem een kijkje
op www.plattelandscentrum.be voor het volledige programma.

Openingsuren: van 1 april t/m 30 september, van woensdag t/m zondag,
van 11u tot 18u, open op feestdagen.
Info: Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus 1, Eeklo, T 09 327 04 47
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Zondag 1 mei tot zondag 25 september

sneukeltoeren in het meetjesland
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MEETJESLAND - De verschillende afdelingen van Landelijke Gilden laten
je weer proeven van allerlei lekkers in hun reeds wijd vermaarde sneukeltoeren. Geniet ondertussen al fietsend van het mooie Meetjeslandse
landschap. Deze sneukeltoeren van Landelijke Gilden vormen een mooi
menu voor een smakelijke zomer:
1 mei: Sleidinge, Gemeentelijke
Basisschool Sleidinge,
T 09 357 47 08,
jan.van.de.walle@skynet.be
19 juni: Assenede,
Kloosterstraat 16,
hoeve Geert De Smet,
assenede.landelijkegilden.be
3 juli: Adegem, Adegem-dorp
16, C.C. Den Hoogen Pad,
adegem.landelijkegilden.be
10 juli: Knesselare,
Geuzestraat 48,
bedrijf Dirk De Baere,
T 09/3744424
21 juli: Kaprijke,
A. De Taeyestraat,
Sporthal Berkakker,
kaprijke.landelijkegilden.be
15 augustus: Landegem, Stationsstraat, Sporthal, T 09 371 85 38
28 augustus: Ertvelde, startplaats te bevragen bij
patrick.dellaert@skynet.be
25 september: Zomergem, Nekke 16, bedrijf Pattyn,
landelijkegildezomergem@hotmail.com
Vooraf inschrijven is absoluut noodzakelijk (zolang de voorraad strekt).
De deelnameprijs varieert van tocht tot tocht.
Info: www.landelijkegilden.be/agenda
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Zaterdag 30 april en zondag 1 mei

stoomtreinfestival ‘The Steaming Sixties’
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MALDEGEM - Tijdens het weekend van 30 april en 1 mei organiseert de VZW Stoomcentrum Maldegem (www.stoomcentrum.
be) haar bekende jaarlijkse stoomtreinfestival. Deze editie brengt
liefst 7 stoomlocomotieven samen.
Met ‘The Steaming Sixties’ keert het Stoomfestival terug naar de
jaren zestig. In 2016 is het immers exact 50 jaar geleden dat de
laatste passagiersstoomtrein reed in België. Het Stoomcentrum
zet deze gebeurtenis in de verf met de komst van een imposante
stoomlocomotief uit Mariembourg. De stoomtreinen rijden de hele
dag tussen Maldegem en Eeklo. De stationsomgeving Maldegem
wordt aangekleed met oldtimers uit de jaren 60.
Speciaal is de aanwezigheid van smalspoor op dezelfde site. Op dit
mijnspoor van 60cm breed komen voor de gelegenheid 2 stoomlocomotieven uit Groot-Brittannië! Deze rijden met open rijtuigjes
doorlopend tussen Maldegem en Donk, tot jolijt van de kinderen.
In Maldegem wordt een kleine spoorbeurs georganiseerd: boekenen videostands, modelbanen, werkende mini-stoomtreintjes…
Het budgetvriendelijk evenement kan zonder reservatie worden
bezocht.
Uiteraard wordt het Stoomfestival gekruid met cateringstands op
alle sites, het eigen Stoombier, stationaire machines, een stoomtractor en tal van andere zaken! Er is in Eeklo station aansluiting
voorzien op de reguliere treinen.
Info: Stoomcentrum vzw, Stationsplein 8, 9990 Maldegem, T 050 71 68 52,
info@stoomcentrum.be, www.stoomcentrum.be
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Zondag 5 juni

meetjeslandse gordel
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De Meetjeslandse Gordel, da’s fietsen en wandelen door de natuur
MEETJESLAND - Ontdek de mooiste trage wegen en natuurgebieden van onze streek. We zorgen voor een combinatie van puur
fietsplezier en boeiende stoppunten. Centrale startplaats is de
Drongengoedhoeve in Ursel, maar starten kan ook op een zestal
andere plaatsen in het Meetjesland, tussen 10u en 15u. De fietsroutes zijn tussen de 20 en 50 km lang. Er is ook een wandellus
door het Drongengoed en het Maldegemveld. Maak kennis met
het grootste bosgebied van Oost-Vlaanderen, het Drongengoed.
Info: info@meetjeslandsegordel.be, www.meetjeslandsegordel.be,
09 377 93 00

8

Uit in het Meetjesland 2016

e -

Zondag 26 juni

ut

e
- l ut

t
l eu e

augustijnfeesten
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KLUIZEN (ERTVELDE) - Vanaf 11 uur ben je welkom in de
Kluizendorpstraat en de dorpskern van Kluizen. Gratis! Zoals de
voorbije jaren vinden mensen de weg naar de kunsten- en ambachtenmarkt, die opnieuw een plaatsje geeft aan een 50-tal ambachtslieden en kunstenaars om hun kunsten aan de ‘curieuzeneuzen’ te
tonen. Zalig om te zien hoe mensen hun passie overbrengen. Een
glasbewerker, zetelstoffeerder, hoefsmid maar ook klompenmakers, lederbewerkers, kantklossers, een hoedenmaakster en een
groep kunstschilders.
De hele dag is er ook een gezellige rommel- en brocantemarkt met
150 standhouders. Voor de kinderen komt Theater Savooi vanaf
14u, zij toveren prachtige kapsels
Tijdens de Augustijnfeesten kan je op een groot scherm kijken
naar het EK Voetbal. Als België de 8e finales haalt, dan zenden wij
die match uit, ook indien die op maandag 27 juni valt. Kom naar
Kluizen om onze Belgen aan te moedigen.
Info: Augustijnfeesten, Kluizendorpstraat 82, 9940 Kluizen (Ertvelde),
T 09 357 73 37, info@augustijnfeesten.be, www.augustijnfeesten.be
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Zondag 26 juni

speel erop bos!
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EEKLO - Ook dit jaar kan je een hele namiddag onbezorgd spelen in Het Leen.
Breng je picknick mee en smul terwijl
een bosmuzikant je de oren doet spitsen. Daarna beginnen we vol energie
aan een bos vol workshops en andere
leuke activiteiten. Maak iets moois
tijdens de knutselsessies, ontdek het
wonderlijke leven in het bos of probeer
ons touwenparcours uit. Papa’s en
mama’s mogen trouwens meedoen!
Dorst gekregen?
Er is een cafetaria in de buurt.
Nieuw in 2016: kleuterklauterparcours,
kampen bouwen, boomslingeren…
volg ons op facebook en
www.speeleropbos.be.
De toegang is gratis, maar voor een handig plattegrondje
(incl. woudlopersbroodje) betaal je 2 euro.
Het programma en meer info vanaf half mei op www.speeleropbos.be
Locatie: provinciaal domein Het Leen,
Gentsesteenweg 80, 9900 Eeklo
Info: Regionaal Landschap Meetjesland,
Marktstraat 65, 9990 Maldegem,
T 050 70 00 42, info@RLM.be, www.RLM.be
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Dinsdag 5 juli tot en met dinsdag 30 augustus

pasar zomert in het meetjesland
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MEETJESLAND - Het Meetjesland heeft alles in huis om je deze
zomer volop te laten genieten. Negen boeiende avondwandelingen
met Pasar in de natuur. Elke dinsdagavond in juli en augustus,
telkens in een ander dorp van het Meetjesland.
Beleef de mooiste plekjes! De exacte startlocaties en bijkomende
info vind je op www.pasar.be
Met Pasar Zomert wandel je elke weekdag van juli en augustus
langs de leukste wandelwegen van onze provincie. Pasar-leden
wandelen de hele zomer gratis mee. Waardevolle tombola voor wie
aan vijf wandelingen of meer in Oost-Vlaanderen deelneemt.
Praktisch: 19u ter plaatse inschrijven, 19u15 start wandeling,
geleide wandelingen in de natuur, 8 km, 2 uur.
Overzicht: dinsdag 5 juli (Adegem), dinsdag 12 juli (Maldegem),
dinsdag 19 juli (Evergem-Belzele), dinsdag 26 juli (Ursel), dinsdag 2 augustus (Zelzate), dinsdag 9 augustus (Poeke), dinsdag
16 augustus (Hansbeke), dinsdag 23 augustus (Sint-Margriete),
dinsdag 30 augustus (Oosteeklo)
Deelname: 1,50 euro pp of 3,00 euro per gezin.
Gratis voor kinderen -12 j en leden Pasar
op vertoon lidkaart Pasar.
Deelnemers aan de laatste wandeling krijgen een
streekbiertje aangeboden door huisbrouwerij Den Tseut.
Organisatie: Pasar vzw i.s.m. Pasarafdelingen
Meetjesland en m.m.v. Toerisme Meetjesland.
Info bij danny.bundervoet@telenet.be of jeroen.claeys@pasar.be .
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Donderdagen 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18
augustus 2016
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helden in het park
EEKLO - Het gratis festival Helden in het Park mengt vier donderdagavonden lang muziek met zomer, vriendschap en meer.
Muziekclub N9 haalt ieder jaar een verzameling topmuzikanten
naar het Heldenpark.
De kleurrijke verlichting en inkleding van het feeërieke park, de
vrolijke drukte, de verse cocktails en de dansbare muziek zorgen
voor een opgewekte sfeer die jong en oud aanspreekt.
Bekijk het volledige programma op www.heldeninhetpark.be of
www.n9.be.
Welkom vanaf 18u. Eerste optreden om 20u.
Locatie: Heldenpark, Oostveldstraat, Eeklo
Organisatie: muziekclub N9, Molenstraat 31, 9900 Eeklo, T 09 377 93 94,
info@n9.be, www.n9.be, https://www.facebook.com/N9Eeklo
Concertinfo: www.heldeninhetpark.be, https://www.facebook.com/
heldeninhetpark
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Donderdag 28 juli tot maandag 1 augustus

jazzenede
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Assenede - Komende zomer verwelkomt Jazzenede alweer muziek
liefhebbers uit de wijde omgeving en is daarbij aan zijn achtste editie toe. Wij kunnen dus stilaan van een jonge traditie spreken, met
andere woorden: het tweejaarlijkse festival Jazzenede is een blijver
en heeft zich gestaag als vaste waarde opgewerkt.
Ook deze keer wordt het een vijfdaagse van 28 juli tot en met
1 augustus met een affiche vol binnen- en buitenlandse muzikanten
die alvast een eigenschap gemeen hebben: kwaliteit. Voor het
overige is verscheidenheid en variatie troef binnen de ruime
omschrijving van jazz-, blues- en rootsmuziek.
Het festival probeerde met succes al verschillende locaties in
Assenede uit en keert dit jaar terug naar het gemeentelijke evenemententerrein in de Kloosterstraat. De entree blijft behouden bij
een laagdrempelige 5 euro voor een dagticket en 20 euro voor een
abonnement.
Naast het grote aanbod aan optredens, valt er op het terrein nog
meer te beleven: animatie, workshops, cocktail- en gin tonic-bar,
festivalrestaurant, …
Locatie: Festivalterrein in de Kloosterstraat te Assenede
(naast het gemeentehuis)
Info: Jazzenede / Strandpaal 28 vzw (secretariaat),
Sint-Andrieslaan 1, 9960 Assenede, M 0475 29 72 87,
info@jazzenede.be, www.jazzenede.be
Foto: Hans De Greve
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Vrijdag 5 augustus tot dinsdag 9 augustus

katse feesten
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ZELZATE - De Katse Feesten, een organisatie van Katse Feesten
vzw, is sinds ’78 een vaste waarde in het Meetjesland. Het is een
5-daagse activiteit tijdens het eerste weekend van augustus ten
voordele van Scouts Vuurtorengroep Zelzate.
Het scoutsterrein langs de Assenedesteenweg wordt dan omgedoopt tot een sfeervolle locatie met het Tropical Terras als heuse
trekpleister. Op dit terras, gelegen tussen oude eiken, vinden
5 dagen lang gratis optredens plaats van bekende en minder
bekende bands. Er is oog voor Blues, Ska, Jazz, Rockabilly en
andere muziekgenres.
De feesten bieden een brede waaier aan mogelijkheden. Voor de
kinderen bouwen ze in het weekend een gratis kinderspeeldorp.
Daarnaast is er ook een feesttent. Comme Chez Chat (jeugdfuif),
De Strafste Nacht (80-90-2000) en de Comedy Night trekken ook
elk jaar veel volk naar de Katte.
Het gezellig verlichte terras is de ideale plaats om op een zwoele
zomeravond oude bekenden tegen het lijf te lopen. De Katse
Feesten heeft een rijke geschiedenis en de laatste jaren stonden
The Scene, Meuris vs. De Leeuw, Lady Linn, Flip Kowlier, Buscemi,
De Mens, Soldier’s Heart en Tom Helsen op het podium.
Locatie: Scoutsterreinen, Assenedesteenweg 254b, 9060 Zelzate
(elke dag open vanaf 14 uur)
Info: Katse Feesten vzw, Assenedesteenweg 95a, 9060 Zelzate,
katsefeesten@live.be, www.katsefeesten.be
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Zondag 7 augustus

meetjesBAND
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KAPRIJKE/SINT-JAN-IN-EREMO/BENTILLE - Het perfecte zomergevoel krijg je pas door het Meetjesland samen met gezin of vrienden te verkennen! De landelijke gilden van Kaprijke en Sint-JanBentille organiseren samen een leuke recreatieve fietstocht, de
MeetjesBAND. Geniet er van unieke panorama’s, in de verf gezet
met diverse installaties. Dit jaar fietsen we langs een heel nieuw
traject en we kiezen ditmaal de bosrijke kant van het Meetjesland.
Trage wegen, boswegen en paadjes langs de Lieve loodsen ons
langs typische Meetjeslandse landschappen. Ontdek de landelijke
dorpen en geniet van de rust, het groen en de open ruimte tijdens
een fietstocht van 30 of 50 km. Bewonder het Meetjeslandse
landschap van kreken, dijken, bossen en prachtige landbouw-landschappen. Alle deelnemers krijgen een Meetjeslandse versnapering en een verrassing.
Deelnameprijs: 2 euro (tot 30 juli – vooraf inschrijven op reknr. BE70 7370
3828 4125) en 3 euro (de dag zelf) Kinderen tot 12 jaar gratis Inschrijven:
Dag zelf van 10u30 tot 14u00 uur
Organisatie: Landelijke Gilden Kaprijke en Sint-Jan-Bentille, Olivier Diet T
0474 96 10 79 of Eddy Goethals T 0477 28 06 44,meetjesband@gmail.com,
www.defietsop.be
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Vrijdag 12 augustus tot zondag 14 augustus

herbakkersfestival
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Eeklo - 10de editie van het jaarlijks gratis zomerfestival in het
centrum van Eeklo. Pop/rock op het Herbakkersplein, muzikale
ontdekkingen op het Canadaplein en een wereldmarkt op zondagmiddag in een verkeersvrije Boelare. Op vrijdagavond krijgt
het Herbakkersplein opnieuw een metalkleedje met namen als
Powerstroke, Ostrogoth en Rotting Christ. Een weekend vol ambiance, muziek en sfeer in de stad. Check het programma in de loop
van het voorjaar op www.herbakkersfestival.be.
Organisatie: stad Eeklo, Cultuurcentrum De Herbakker, vzw Bakfiets en
muziekclub N9
Locatie: Herbakkersplein, Canadaplein, Boelare (zondag), e.a.
Concertinformatie: www.herbakkersfestival.be, info@herbakkersfestival.be
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volkssportenweekend en europese
spelen
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DOORNZELE (evergem) - Het worden op en rond de historische
dries van Doornzele opnieuw hoogdagen voor de volkssport half
augustus. Door middel van dit evenement tracht de Belgische
Krulbolbond zijn volkssport “krulbol” als Vlaams Erfgoed de nodige uitstraling te bezorgen.
Op zaterdag is er traditioneel het Kampioenschap van Belgie –
krulbol maats loten, waarbij de beste krulbolders van het land
strijden om de tricolore. Die dag is er tevens een grandioze
Rommelmarkt, een kampioenschap liggende wipschieten, schitterende randanimatie voor jong en oud – waarbij de dag eindigt met
een hespenbarbecue en Vlaamse avond.
Op zondag worden de 14de Europese Spelen voor Volkssporten gehouden met Interlands, publiekswedstrijden en initiaties. Tevens
terug Rommelmarkt, tal van optredens en een snoepenworp –
hierbij kan ook de Expo Krulbol in de molenromp van Doornzele
bezichtigd worden. Bovenop de toren heb je een indrukwekkend
uitzicht op het Meetjesland en de Gentse haven!
Op maandag zijn er de Vlaamse Kampioenschappen Krulbol,
maats mee – daarnaast randanimatie en een reuze bingo.
Op dinsdag, tijdens de Dag van de Recreant en Jeugd, komen
enkele honderden recreatieve spelers en jeugdspelers uit het
Meetjesland en omliggende aan hun trekken op de krulbolbanen
van Doornzeledries.
Locatie: Doornzeledries, 9940 Evergem
Info: Belgische Krulbolbond vzw, Patrick Huyghe, Koekoekstraat 4,
9940 Ertvelde, T 0476 46 60 02, huyghe.p@belgacom.net, www.krulbol.be
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Donderdag 25 augustus tot zondag 28 augustus

boombalfestival
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LOVENDEGEM - Dit jaar prijken Het Zesde Metaal en het 20-koppige Scala bovenaan de affiche van het gezellige Boombalfestival
aan de Boterhoek in Lovendegem. Maar we kijken ook uit naar
de ervaring van Guido Belcanto, de ‘schwung’ van de Leuvense
wereldmuzikanten Los Callejeros en de - stilletjesaan - vaste gast
Kapitein Winokio.
Over het hele weekend spelen meer dan 40 folk- en muziekgroepen uit heel Europa op 3 verschillende podia. Verder is er keuze
uit heel wat workshops, dj’s, fanfares… Boombalfestival is hét
gezinsfestival van het Meetjesland met een brede waaier aan
activiteiten, animaties en volksspelen voor kinderen. Dat allemaal
in het gekende feeërieke kader. Is Boombalfestival na 11 jaar nog
steeds het gezelligste festival van het land? Ontdek het zelf in het
laatste weekend van augustus!
Festivalterrein, Boterhoek 8 – 9920 Lovendegem
Parking & camping gratis! Kinderen <12 jr gratis toegang
Info & tickets: www.boombalfestival.be
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Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus

caprijke constance festival
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Kaprijke – Met een tweede Caprijke Constance Festival en al meer
dan vijftien CCCafé’s in het Stadhuis van Kaprijke heeft Cirque
Constance zich bevestigd in een tweede leven na de (legendarische) tien jaar Cirque Constance Festival. Meer dan ooit is Cirque
Constance een uniek muzieklaboratorium in Vlaanderen op zoek
naar waanzinnig mooi rock ‘n’ roll talent.
Op het Caprijke Constance Festival ontdek je in het historische
stadhuis en de verschillende horecazaken van het dorp nieuw en
ervaren muzikaal talent uit het Meetjesland en bij uitbreiding uit
heel Europa (echt waar!). Eén criterium? Er moet een ‘hoekje af’
zijn. Dat maakt alles wat Cirque Constance doet, zo interessant
voor muziekliefhebbers.
Dus: als je een beetje een hart hebt voor muzikaal (en theatraal)
experiment, dan moet je op zaterdag 27 augustus in Kaprijke zijn
voor het muzikale parcours langsheen Kaprijkse cafés. Hou ook de
agenda van CCCafé en ONTEIGEND in de gaten.

Op vrijdagavond: C?R-QUIZ, maximum 4 personen per groep, op voorhand
inschrijven bij cirqueconstance@gmail.com
Concertinformatie: www.cirqueconstance.be
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Zondag 28 augustus

genieten van maldegem

e - le

Maldegem - Genieten van Maldegem is dé gezellige afsluiter
van de zomer. Je kan genieten van uitgestippelde fiets-, wandelof mountainbikeroutes die je de prachtige hoekjes van het
landelijke Maldegem tonen.
Je komt aan in het Sint-Annapark dat die dag herschapen is in
een culinair dorp, met een aanbod van aperitief tot dessert.
Vanaf de middag is het Sint-Annapark het decor voor een geanimeerd feest met een gezinsvriendelijk karakter. Tal van gratis
live-optredens zorgen voor amusement op het reusachtig terras
of in de grote tent.
Contactpersoon : Rita Verleye, communicatie@maldegem.be,
050 72 89 54
Prijs : € 3 per persoon voor de deelname aan de sportieve
ritten. Kinderen doen gratis mee. Inbegrepen : verzekering,
versnapering, tombola, routekaart. Inschrijven aan het
Sint-Annazwembad
Waar : Sint-Annapark, Maldegem
Organisatie : Gemeentebestuur Maldegem, Marktstraat 7,
9990 Maldegem, T 050 72 89 54, communicatie@maldegem.be,
www.maldegem.be/genietenvanmaldegem
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Zaterdag 10 en zondag 11 september

paardenmarktfeesten

e - le

Kaprijke - De Paardenmarktfeesten in Kaprijke zijn aan de 15e
editie toe. Wat ooit startte als een buurtfeest, is ondertussen uitgegroeid tot iets veel groters. Ter gelegenheid van deze feesteditie
werd de oude succesformule van de kunstwerkenverkoop in een
nieuw jasje gestoken.
Op het programma: op zaterdag en zondag doorlopend vanaf 10u
grote tweedehandsboekenbeurs, natje en droogje in de feesttent
en springkasteel. Verder op zaterdag: om 16u verkoop van kunstwerken (binnen het thema ‘paard’) per opbod, vanaf 19u30 bingo.
Op zondag kan je tussen 10u en 14u een gratis koetsrit maken, om
12u30 is er barbecue (vooraf in te schrijven) en in de namiddag
geniet je van spektakel met onze grootste publiekstrekker: de
trekpaardentrekwedstrijd.
Wat ons evenement zo uniek maakt? De opbrengst van de boekenverkoop gaat integraal naar het goede doel.
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Zaterdag 10/9/2016
10u

2e hands boekenbeurs

10u

Pannenkoeken Koffie Popcorn

10u

Springkasteel

16u

Verkoop van kunstwerken per opbod

19u30 Bingo
Zondag 11/9/2016
10u

2e hands boekenbeurs

10u

Pannenkoeken Koffie Popcorn

10u tot 14u Koetsritten
12u30 BBQ
14u

Trekpaardentrekwedstrijd

Locatie: Paardenmarkt Kaprijke (Plein)
Contactgegevens brochure: Rudy Heynssens (secretaris), Plein 111,
9970 Kaprijke, rudy.heynssens@telenet.be
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Van vrijdag 9 tot maandag 12 september 2016

kunst aan de grens:
‘7 x 7 tinten vrouw’

m - pod

Assenede/Bassevelde/Boekhoute/Sas Van Gent /
Philippine – Van 9 tot en met 12 september organiseert de vereniging Kunst aan de Grens het kunstenweekend ‘7 x 7 tinten vrouw’.
Dit evenement is een grensoverschrijdende kunstroute met talrijke
te bezoeken locaties en randactiviteiten.
Wat staat er op het programma?
Poëzieavond
Muzikale performances
Demo’s van kunstdisciplines
Fietsroute
Vespa route
Oldtimer toer
Taichi
…..
Openingsuren: van 9 tot en met 12 september 2016,
telkens van 14 tot 18 uur
Locatie: Kunstroute verspreid over de gemeenten Assenede, Bassevelde,
Boekhoute, Sas Van Gent en Philippine. Startlocatie Bezoekerscentrum
Boekhoute ‘Vissersdorp zonder haven’, Boekhoutedorp 3, 9961
Boekhoute, T 09 373 60 08, toerisme@assenede.be
Info: Willy Genbrugge, T 0495 64 17 22, willy.genbrugge@telenet.be

www.kunst-aan-de-grens.tk
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Zondag 11 september

canadees-pools-britse
plechtigheid

e - le

Adegem - Sedert 1946 organiseert het gemeentebestuur van
Maldegem een herdenkingsplechtigheid op de Canadese Militaire
Begraafplaats, waar meer dan 1100 gesneuvelde helden de
eeuwige rust vonden.
Tijdens deze beklijvende plechtigheid brengen jong een oud,
van tal van nationaliteiten, vanaf 10 uur ’s morgens een eerbetoon
aan de vrede.
Locatie: Canadese Militaire Begraafplaats, Prins Boudewijnlaan,
9991 Adegem
Organisatie: Gemeentebestuur Maldegem, Marktstraat 7, 9990
Maldegem, T 050 72 89 53, secretariaat.burgemeester@maldegem.be,
www.maldegem.be
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Vrijdag 16 september
tot maandag 19 september

e - le

Volpenswegekermis
Sleidinge - Volpenswegekermis bloeit als nooit tevoren.
Deze wijkkermis in Sleidinge heeft gedurende jaren de reputatie
van een baken van feestplezier opgebouwd, niet in het minst door
hun actieve ploeg vrijwilligers en het stevige programma dat ze
telkens opnieuw uit de grond stampen.
Op vrijdagavond is er de 28ste Spaarbekkenloop: met om 18u45
de kinderloop en om 19u de jogging voor volwassenen.
Zaterdag begint de kermis al om 8u ’s morgens met een herfst
wandeling door Sleidinge en om 15u kan je naar het wielrennen.
’s Avonds is er een eetfestijn en dansavond met Too Sharp!
Zondag start ook vroeg met een uitgebreid ontbijtbuffet,
vanaf 8u30. Vanaf 10u wordt er een Kubb-tornooi gespeeld.
’s Namiddags vanaf 14u is er dan van alles te beleven op
Volpenswege: oude ambachten, streekproducten, muziek,
kinderanimatie, opstijgen warme luchtballon met snoepenworp
en mastklimmen!
Om 19u30 is er de algemene quiz “Volpenswege Quizt… U ook ?”
Op maandag gaat het feestweekend verder met krulbollen in de
namiddag en ’s avonds grasbolling in de tent.
Locatie : Feesttent, Volpenswege 33, 9940 Sleidinge
Organisatie : Volpenswegekermis, Volpenswege 25, 9940 Sleidinge
(Evergem), T 09 357 59 20, eric.de.pauw2@telenet.be,
www.volpenswegekermis.be
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Donderdag 15 september tot zondag 18 september

gîrnaertfeesten

e - le

Boekhoute - Gîrnaertfeesten is een feest jaarlijks terugkerend
feest voor jong én oud! Tussen de Afterworkdrink op donderdag
15/09 en het Spetterend Muzikaal Vuurwerk op zondagavond
18/09/2016, staat Boekhoute op zijn kop!
De Gîrnaert-Schlagernamiddag en -Quiz, Spel zonder grenzen,
optredens (o.a. De Nootoplossing & Broken Bottle Big Band…),
de Gîrnaertstoet (met de Kon. Steltenlopers van Merchtem!!!)…
Het loont de moeite!
Check onze website/facebookpagina voor het volledige
programma.
U komt toch ook?!?
Locatie: Boekhoutedorp
Info: Gîrnaertfeesten, Graafjanstraat 23, 9961 Boekhoute,
M 0495 90 91 00, girnaertfeesten@gmail.com, www.girnaertfeesten.be,
facebook.com/girnaertfeesten
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Zondag 18 september

dag van de landbouw

e - le

Meetjesland - Het begint bij ons! Eitjes bij het ontbijt, boterhammen tijdens je lunch, tussendoor een stukje fruit en ’s avonds een
heerlijk stukje vlees met aardappelen en groenten. We staan er
bijna niet meer bij stil dat een groot deel van wat we eten van de
boerderij komt. Land- en tuinbouwers zijn dag in dag uit bezig
met de productie van kwaliteitsvol voedsel. Wil je weten hoe het
allemaal in zijn werk gaat? Kom dan naar de Dag van Landbouw op
zondag 18 september.
Je kunt open bedrijven gaan bezoeken in Maldegem, Watervliet,
Bassevelde, Ertvelde, Nevele en Doornzele. Je maakt kennis met
de vlees- en de melkveehouderij, je leert azaleateelt en paprika
teelt kennen. Je komt in contact met Meetjeslandse akkerbouw en
je bezoekt een biologisch geitenbedrijf.
Het is een ideale daguitstap voor gezinnen met kinderen en voor
iedereen die meer wil weten over onze Vlaamse familiale landbouw. Wil je weten welke bedrijven meedoen? Kijk dan eens op
www.dagvandelandbouw.be
Deelnameprijs:gratis deelname
Inschrijven: Geen inschrijving noodzakelijk
Website: www.dagvandelandbouw.be
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Zondag 9 oktober

bogaardendag

e - le

NEVELE – Het Meetjesland is een fruitstreek met een rijke geschiedenis. Tegenwoordig is het karaktervolle fruit van de hoogstamboomgaard weer helemaal in.
Regionaal Landschap Meetjesland organiseert samen met de
gemeente Nevele en andere partners een namiddag vol activiteiten
die met dit ‘eigenaardig’ fruit te maken hebben. Verwacht je aan
demonstraties allerhande, proevertjes van fruitsoorten waarvan
je het bestaan niet vermoedde en ook de kleinsten worden niet
vergeten. Heb je zelf fruit hangen? Schrijf je tijdig in en komt het
persen tot je eigenste sap. We maken ook een fietstocht langs
levend erfgoed.
De toegang is gratis.
Locatie: Dopershoek 8, Nevele
Info: Regionaal Landschap Meetjesland, Marktstraat 65, 9990 Maldegem,
T 050 70 00 42, info@RLM.be, www.RLM.be
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in het Meetjesland
ontdek het volledige cultuur- en
vrijetijdsaanbod in je buurt op
www.uitinhetmeetjesland.be!
MEETJESLAND - Zin in een tof UiTje dicht bij huis, maar geen
inspiratie? Iets gehoord over een leuk optreden in de buurt,
maar geen idee wanneer het doorgaat?
Surf dan naar www.uitinhetmeetjesland.be
Je krijgt er een handig overzicht van het cultuur- en vrijetijdsaanbod in het Meetjesland, met gedetailleerde info per activiteit.
Weet je niet goed wat eerst gedaan? Schrijf je dan in op de UiTmail,
de maandelijkse nieuwsbrief van UiT in het Meetjesland.
Met inspirerende UiTtips én een wedstrijd waarbij je kans
maakt op gratis tickets!
Schrijf je in via www.uitinhetmeetjesland.be/nieuwsbrief
Nog sneller op de hoogte blijven?
Volg UiT in het Meetjesland dan op Facebook en op Twitter:
www.facebook.com/uitinhetmeetjesland
www.twitter.com/@uitmeetjesland
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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), Marktstraat 7, 9990 Maldegem,
T 050 72 86 22, uit@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, T 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, (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
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overzicht evenementen
heel de zomer

Huysmanhoeve’s Zomer Eeklo

p4

heel de zomer

Sneukeltoeren Landelijke Gilden

p6

za 30/4 en zo 1/5

Stoomtreinfestival "The Steaming Sixties"
Maldegem
p7

zo 5/6

Meetjeslandse Gordel

p8

zo 26/06

Augustijnfeesten Kluizen

p9

Zo 26 juni

Speel er op bos! in Het Leen Eeklo

p10

elke di 5/7 tot di 30/8 Pasar Zomert in het Meetjesland

p11

elke do 28/7 tot 18/8

Helden in het Park Eeklo

p12

do 28/7 tot ma 1/8

Jazzenede Assenede

p13

vr 5/8 tot di 9/8

Katse Feesten Zelzate

p14

zo 7/8

MeetjesBAND Kaprijke

p16

vr 12/8 tot zo 14/8

Herbakkersfestval Eeklo

p17

za 13/8 tot di 16/8

Volkssportenweekend +
Europese Spelen Doornzele

p19

do 25/8 tot zo 28/8

Boombalfestival Lovendegem

p20

zo 27/8

Caprijke Constance festival

p21

zo 28/8

Genieten van Maldegem

p22

za 10/9 en zo 11/9

Paardenmarktfeesten Kaprijke

p24

zo 11/9

Canadees-Pools-Britse Plechtigheid
Adegem

p27

vr 16/9 tot ma 19/9

Volpenswegekermis Sleidinge

p28

za 17/9 en zo 18/9

Gîrnaertfeesten Boekhoute

p29

zo 18/9

Dag van de Landbouw

p30

Zo 9/10

Bogaardendag Nevele

p31

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