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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’.

*Leute*
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.

*Podium*
Het Meetjesland telt enkele heel plezante festivals die vooral op het 
podium voor ambiance en sfeer zorgen. Deze evenementen draaien 
rond muziek en lokken de echte festivalganger.

Volg het Meetjesland en Uit in het Meetjesland ook op Facebook, 
Twitter en Instagram! Meer info over het Meetjeslandse 
evenementen aanbod vind je op de culturele website  
www.uitinhetmeetjesland.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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*LEUTE*
 
Heel de zomer

HUYSMANHOEVE’S ZOMER
EEKLO – Het actieve toeristische hart van het Meetjesland is pro-
vinciaal streekcentrum Huysmanhoeve. De geschiedenis van deze 
hoeve gaat terug tot in de 13de eeuw en tijdens de zomer bruist het  
er van activiteiten. Op zaterdagavond 1 april start de zomer op de 
hoeve met een Boerenbal en het hele weekend kan je er dankzij  
Plattelandscentrum Meetjesland terecht om kennis te maken met 
het programma van de hoeve. Op zondag 23 april is er Erfgoeddag  
op de hoeve met een lezing van historicus Pieter De Reu over ‘Armen-
zorg instellingen op het Meetjeslandse platteland’ zoals Huysman-
hoeve er vanouds één was. En dan trekt Huysman hoeve’s Zomer  
definitief op gang:

 Zondag 7 mei Food Festival Mmm…Eetjesland

 Zondag 28 mei Schapendag

 Maandag 5 juni Meetjesland Cafédag

 Zondag 25 juni Ambachtendag

 Zondag 2 juli Picknickconcerten Pop & Folk  
(met Parel, Rubin en Koen Dewulf & Robbe Malschaert)

 Zondag 16 juli Picknickconcerten Rock & Country  
(met Man meets monkey, Amania en Wim De Meester)

 Vrijdag 21 juli Fietshappening Roger De Vlaeminck 70 jaar

 Zondag 6 augustus Picknickconcerten Indie Rock & Pop  
(met Baia Koba, Veva en Fleur Foré & Soul Mates)

  Zondag 20 augustus Picknick concerten Hafabra (met  
Koninklijke Fanfare ‘Eendragt maekt magt’ uit Watervliet  
en de Harmonie ‘Concordia’ uit Waarschoot)

  Donderdagavond 24 en 31 augustus Boomgaardfilms  
‘El Olivo’ (24/8) en ‘De Zaak De Zutter’ (31/8)

  Zondag 10 september Open Monumentendag

  Zondag 1 oktober Oogstfeest

  Broodbakdagen op zondag 7 mei, maandag 5 juni,  
zondag 25 juni (geen verkoop enkel demo), zondag 2 juli,  
zondag 16 juli, zondag 6 augustus, zondag 20 augustus,  
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zondag 10 september en zondag 1 oktober.  
Bestel je brood ten laatste op vrijdag voor  
de bakdag (tot 16 uur), via huysmanhoeve@ 
plattelandscentrum.be of T 09 327 04 47

Tijdens de heldere vollemaandagen organiseert 
het Plattelands centrum Meetjesland een veel-
zijdige reeks lezingen en activiteiten. De volle-
maanlezingen 2017 belichten en verbinden  
de thema’s erfgoed, smaak, natuur, landbouw  
en platteland. Volg doorheen het seizoen  
programma van de Vollemaan lezingen op  
www.plattelandscentrum.be 

Info  Provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve, 
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 327 04 47 
(Plattelands centrum),  
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be  
of T 09 377 86 00 (Toerisme Meetjesland),  
info@toerismemeetjesland.be,  
www.huysmanhoeve.be 

Openingsuren: van 1 april t/m 1 oktober,  
van woensdag t/m zondag, van 11u tot 18u,  
open op feestdagen.
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ROGER DE VLAEMINCK
70 jaar 

EEKLO – Zeventig jaar geleden werd 
Roger De Vlaeminck geboren in Eeklo. 
Het hele jaar door worden activiteiten 
georganiseerd om ‘Monsieur Paris-
Roubaix’ in de bloemetjes te zetten. 

  Vanaf woensdag 3 mei tot eind september loopt in het 
woonhuis van de Huysmanhoeve een tentoonstelling 
over de carrière van Roger De Vlaeminck met memora-
bilia, tijdlijnen, wielertruitjes en nooit eerder vertoonde 
topstukken uit verschillende privé collecties. 

  Zondag 14 mei: met de fietstocht ‘In het wiel van Roger’ 
start op 14 mei als ultiem eerbetoon een per manente 
fietsroute op het fietsnetwerk van ongeveer 60 km van-
uit de Huysmanhoeve. Startschot voor deze recreatieve 
fietstocht wordt gegeven op 14 mei samen met Roger  
De Vlaeminck. Opbrengst van de dag gaat naar Kom op 
tegen kanker.

  Vrijdag 21 juli: met de Fietshappening – Retrokoers  
Editie Roger De Vlaeminck sluiten stad Eeklo en het  
Plattelandscentrum aan bij de jaarlijkse traditie om de 
Huysmanhoeve een dag lang in het teken van de fiets  
te zetten. Roger is uiteraard eregast. Op deze dag:  
wieler(rommel)markt, benjamin koers voor kinderen  
van 5 tot 13, retro koers, kampioenschap traag fietsen  
en prijs uitreiking. Van 10 tot 19 uur.
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*LEUTE*
Zaterdag 29, zondag 30 april en maandag 1 mei

STOOMTREINFESTIVAL  
‘VAN PAARD NAAR STOOM’

MALDEGEM/EEKLO – Op 29, 30 april 
en 1 mei houdt het Stoomcentrum in 
Maldegem (www.stoomcentrum.be) 
haar jaarlijkse Stoomtreinfestival,  
met maar liefst 6 locomotieven  
onder stoom!

In 2017 is het 200 jaar geleden dat  
de Engelse industrieel John Cockerill 
de Luikse staalindustrie grondig 
moderniseerde. Dit zorgde mee voor 
de ontwikkeling van de spoorwegen 
én de stoomlocomotief. Langzaam 
maar zeker verdreef de stoomtrein  
het paard als vervoersmiddel.

Het Stoomtreinfestival zet deze historische gebeurtenis in de verf: 
acteurs in victoriaanse kledij stappen van historische koetsen op de 
stoomtrein, op zondag tevens een parade van koetsen en ritjes met 
een paardentram of een huifkar.

Elk uur kunnen bezoekers zélf meerijden met een stoomtrein,  
genietend van de pluche zetels of denkend aan vroeger op de houten 
banken van weleer. Uniek is ook het smalspoor, met 2 stoomloco-
motieven uit Groot-Brittannië en open rijtuigjes, tot jolijt van de  
kinderen (en hun ouders!). Er is een 
kleine spoorbeurs met boeken, speel-
goed, DVD,… én voldoende mogelijkheid 
voor een hapje en een drankje!

In Eeklo station is er aansluiting op de 
NMBS-treinen uit Gent.

Info  Stoomcentrum vzw, Stationsplein 8, 
9990 Maldegem, T 050 71 68 52,  
info@stoomcentrum.be,  
www.stoomcentrum.be
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*LEUTE*
Zondag 7 mei tot zondag 24 september

SNEUKELTOEREN IN HET MEETJESLAND
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:

 Zondag 7 mei: Sleidinge, Gemeentelijke Basisschool Sleidinge,  
T 09 357 47 08, jan.van.de.walle@skynet.be

 Zondag 18 juni: Assenede, Kloosterstraat 16,  
hoeve Geert De Smet, assenede.landelijkegilden.be

 Zondag 2 juli: Adegem, Adegem-dorp 16, C.C. Den Hoogen Pad,  
adegem.landelijkegilden.be

 Zondag 9 juli: Knesselare, Geuzestraat 48, bedrijf Dirk De Baere, 
T 0477 325 012

 Vrijdag 21 juli: Kaprijke, A. De Taeyestraat, Sporthal Berkakker, 
kaprijke.landelijkegilden.be

 Dinsdag 15 augustus: Landegem, Stationsstraat, Sporthal,  
T 09 371 85 38 

 Zondag 27 augustus: Ertvelde, Tervenen 45a,  
bedrijf Walter Bauwens, patrick.dellaert@skynet.be

 Zondag 24 september: Zomergem, Nekke 16, bedrijf Pattyn,  
landelijkegildezomergem@hotmail.be

Vooraf inschrijven is absoluut nood-
zakelijk (zolang de voorraad strekt).  
De deelnameprijs varieert van tocht 
tot tocht.

Info www.landelijkegilden.be/agenda
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*LEUTE*
Zondag 11 juni

MEETJESLANDSE GORDEL
MEETJESLAND – Ontdek de mooiste trage wegen en natuur gebieden 
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,  
T 09 377 93 00
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*LEUTE*
Vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni

URSEL AVIA
URSEL – Het wordt 
een echte traditie in 
het Meetjesland, het 
evenement Ursel Avia 

op het vliegveld van 
Ursel. We brengen de 

luchtvaart op een bijzondere 
manier dicht bij de bezoekers, 
een uniek lucht vaart gebeuren!

Met het voormalig NAVO- 
reserve vliegveld als decor 
verwachten we opnieuw meer 
dan 10.000 bezoekers te Ursel. 
Meer dan 60 vliegtuigen, zowel 
militair als civiel, komen afge-
zakt naar Ursel en zullen te 
bewonderen zijn in de statische 
tentoonstelling maar ook in 
de lucht! Naast demonstraties 
van het plaatselijke formatie-
team The Victors zullen er 
tal van andere vliegtuigen 
en heli’s hun beste vleugels 
voorzetten.

Een hoogtepunt zal de verjaardag viering zijn van het display team 
van onze Luchtmacht. Het demonstratieteam The Red Devils bestaan 
in 2017 60 jaar! Ook de komst van een PBY Catalina, een groot amfi bie 
vliegtuig uit de tweede Wereld oorlog is iets om naar uit te kijken. 

Maar er is meer. We halen de grote K van 
Kunst naar het vliegveld. In loods 1 zal er 
een heuse tentoonstelling plaats vinden 
met als titel “The ART of FLYING”, de KUNST 
van het VLIEGEN. Hier zal je allerlei kunst-
vormen ontdekken die als thema “Luchtvaart, 
vliegen, piloot, ...” in hun uitstraling hebben. De vernissage zal op 
vrijdag 23 juni plaats vinden. Proef de magie van het vliegen!
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 Vrijdag 23 juni van 18 tot 22 uur: vernissage Expo ‘The Art of Flying’

 Zaterdag 24 en zondag 25 juni van 10 tot 18 uur: Ursel Avia

Info  Vliegveld Ursel, Urselseweg 183a, 9910 Ursel,  
www.URSELAVIA.be of www.EBUL.be 
Tickets: basisprijs w 10, voorverkoop € 8,  
weekendpass € 15, VIP-arrangement € 60
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*PODIUM*

Zaterdag 24 en zondag 25 juni

AUGUSTIJNFEESTEN
KLUIZEN (ERTVELDE) – De Augustijnfeesten breien er een dagje aan, 
want op zaterdagavond om 19.30 starten ze met de ‘Augustijn-sessies’, 
concerten in de kerk van Kluizen. In 2017 ontvangen de Augustijn-
feesten op hun eerste ‘Augustijn-sessies’ niemand minder dan  
Willem Vermandere en zijn muzikanten voor een concert. Kaarten 
verkrijgbaar bij de organisatie. 

Op zondag vanaf 11 uur verwelkomen de Augustijnfeesten jou in de 
dorpskern van Kluizen. Gratis! Zoals de voorbije jaren vinden mensen de 
weg naar de kunsten- en ambachtenmarkt, waar een 70-tal ambachts-
lieden en kunstenaars hun kunsten aan de ‘curieuzeneuzen’ zullen tonen. 

De hele dag is er ook een gezellige rommel- en brocantemarkt met 
150 standhouders. 

Het kinderdorp opent vanaf 14 uur: ballonnen-plooiers, grimeurs, een 
tattooshop en prachtige kapsels bij Theater Savooi. Verder: straattheater 
met circusartiesten, springkastelen en de CM-funbaan. De traditionele 
kermiskramen zullen ook niet ontbreken op het Kluizense dorpsplein.

Vanaf 14 uur optredens van Those Metal Boys With Their Metal Toys, 
Willow Cabin, Van Rose Circus Combo, Die Verdammte Spielerei, 
Combo Caliente en als afsluiter Cargo (rond 20u30). Tot in Kluizen!!!

Info  Augustijnfeesten, Kluizendorpstraat 82, 9940 Kluizen (Ertvelde), 
T 09 357 73 37, info@augustijnfeesten.be, www.augustijnfeesten.be
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*LEUTE*
Zondag 2 juli, zaterdag 26 augustus  
en zondag 17 september

OOST-VLAANDEREN ZOMERT
EEKLO/SINT-JAN-IN-EREMO – De provincie Oost-Vlaanderen is met 
sportcentrum De Boerekreek (Sint-Jan-in-Eremo), domein Het Leen en 
streekcentrum Huysmanhoeve (beiden in Eeklo) sterk vertegenwoor-
digd in toeristisch Meetjesland. Daarom kwamen de drie provinciale 
centra op het idee om via Fietsnetwerk Meetjesland zich met elkaar 
te verbinden. Drie zomerse dagen kan je in 2017 met de fiets van het 
ene provinciale centrum naar het andere om er drie keer te genieten 
van alle (natuurlijke) troeven waar de Boerekreek, Het Leen en de 
Huysmanhoeve over beschikken. Drie thema’s, drie keer typisch 
Meetjesland, drie keer van het beste wat de provincie Oost-Vlaanderen 
in zich draagt en drie keer toch heel anders.

 Zondag 2 juli:  
de Gezinsroute start  
op de kindvriendelijke 
Huysmanhoeve. Je fiets-
tocht en je drie stops 
staan in het teken van 
kinderen en de natuur. 
Een echte gezinsdag!

 Zaterdag 26 augus-
tus: de Muziekroute 
vertrekt vanop provin-
ciaal sportcentrum  
De Boerekreek en staat 
in het teken van de 
muziek. Drie locaties 
en drie keer muzikaal 
verwend worden …

 Zondag 17 september: de Sportroute vertrekt vanaf provinciaal domein 
Het Leen in Eeklo. Drie keer sportief genieten op je fietstocht, al kan 
je je ook wel eens verwachten aan een rustige volkssport op één van 
de drie locaties.

Fiets mee en ontdek het op www.oost-vlaanderen.be/zomert 
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*LEUTE*
Dinsdag 4 juli tot dinsdag 29 augustus

PASAR ZOMERT IN HET MEETJESLAND
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!

Praktisch  19u ter plaatse inschrijven, 19u15 start wandeling,  
geleide wandelingen in de natuur, 8 km en 2 uur lang.

Overzicht di 4 juli: Ursel (Knesselare), di 11 juli: Assenede, di 18 juli: 
Zomergem, di 25 juli: Lembeke (Kaprijke), di 1 augustus: Eeklo,  
di 8 augustus: Lotenhulle (Aalter), di 15 augustus: Lovendegem,  
di 22 augustus: Merendree (Lovendegem), di 29 augustus: Maldegem

De exacte startlocaties en bijkomende info vind je  
op www.pasar.be/oost-vlaanderen

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.

Deelname: 1,50 euro pp of 3,00 euro per gezin. Gratis voor kinderen -12 j 
en leden Pasar op vertoon lidkaart Pasar. Waardevolle tombola voor 
wie aan vijf wandelingen of meer in Oost-Vlaanderen deelneemt.

Info  op www.pasar.be/pasarzomert of 
bij danny.bundervoet@telenet.be 
of jeroen.claeys@pasar.be 

Organisatie Pasar vzw i.s.m. Pasar-
afdelingen Meetjesland en m.m.v.  
Toerisme Meetjesland.
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*PODIUM*
Donderdag 27 juli, 3 augustus,  
10 augustus en 17 augustus

HELDEN IN HET PARK
EEKLO – Elke zomer vinden duizenden muziekliefhebbers de weg naar 
Helden in het Park. Muziekclub N9 tekent vier donderdagavonden na 
elkaar voor een reeks topconcerten van gevestigde waarden en ont-
dekkingen uit het weidse muzikale universum. Twee opzwepende bands 
prikkelen telkens de zintuigen, en dat helemaal gratis. De ongedwongen 
sfeer in het feeërieke Eeklose Heldenpark, de kleurrijke verlichting en 
inkleding en de vrolijke drukte krijg je er zomaar bovenop.

Bekijk het volledige programma op  
www.hihp.be of volg het laatste 
muziek nieuws van N9 via Facebook, 
Twitter en Instagram (@muziek-
clubN9, #HIHP17, #muziekclubN9)

Info Het Heldenpark opent om 18u.  
Het eerste concert start om 20u. Gratis.

Organisatie muziekclub N9,  
Molenstraat 165, 9900 Eeklo,  
T 09 377 93 94, info@n9.be, www.n9.be,  
www.facebook.com/heldeninhetpark 
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*PODIUM*

Vrijdag 4 tot dinsdag 8 augustus

KATSE FEESTEN
ZELZATE – De Katse Feesten, een organisatie 
van Katse Feesten vzw, zijn sinds ’78 een vaste 
waarde in het Meetjesland. Het festival is een 
5-daagse activiteit tijdens het eerste weekend 
van augustus ten voordele van Scouts & Gidsen 
Vuurtorengroep Zelzate.

Het scoutsterrein langs de Assenedesteenweg 
wordt dan omgedoopt tot een sfeervolle loca-
tie 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 hebben een rijke geschiedenis en de laatste jaren 
stonden ondermeer The Scene, Flip Kowlier, Buscemi, De Mens,  
Soldier’s Heart, Jacle Bow en Les Truttes op het podium. 
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Speciaal wordt het dit jaar zeker, want 
we zijn toe aan onze 40ste editie.

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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*LEUTE*

Zondag 6 augustus

MeetjesBAND
KAPRIJKE/SINT-JAN-IN-EREMO/ 
BENTILLE – Het perfecte 
zomer gevoel krijg je pas door 
het Meetjesland samen met 
gezin of vrienden te verken-
nen! De landelijke gilden van 
Kaprijke en Sint-Jan-Bentille 
organiseren samen een leuke 
recreatieve fietstocht, de 
MeetjesBAND. Geniet er van 
unieke panorama’s en bewonder de mooie veldbloemen van het  
project ‘Platteland in de bloemetjes’ in de weidse Meetjeslandse 
(landbouw-)landschappen. 

Dit jaar fietsen we opnieuw langs een heel nieuw traject en we kiezen 
ditmaal de westelijke kant van het Meetjesland. Het landschap, door-
kliefd door 2 kanalen en afgewisseld met echte ‘Meetjeslandse land-
schappen’, nl. velden omzoomd met tronken en kleine landschaps-
elementen. 

Ontdek de landelijke dorpen en geniet van de rust, het groen en de 
open ruimte tijdens een fietstocht van 30 of 50 km. Alle deelnemers 
krijgen een Meetjeslandse versnapering en een verrassing. Volg de 
MeetjesBAND ook op Facebook!

Vertrekpunt SOCK, Molenstraat 28, Kaprijke 

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, meetjesband@gmail.com 



UiT in het Meetjesland 2017 19

*PODIUM*
Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus

RIJVERSFESTIVAL
ZOMERGEM – Op 11, 12 en 13 augustus 2017 
is er voor de tweede maal ‘Rijvers Festival’ 
in Rijvers, Zomergem. Ooit was ‘Rijvers’ het 
grootste wijkfeest van Vlaanderen. Daarna 
verdween het een tijdje van de radar. 

Tot afgelopen zomer dus. Na een bijzonder geslaagde eerste editie, 
gaat Rijvers Festival voor een nóg indrukwekkender versie in 2017. 
Ook nu wordt het legendarisch, beloven ze. 

Met maar liefst 3 podia willen zij het ‘fijnste festival van het Meetjes-
land’ organiseren: wie naar ons komt, is helemaal in de wolken van de 
programmatie, de sfeer én de organisatie. Wie erbij is, wordt compleet 
in de watten gelegd en voelt zich helemaal thuis. 

Voor jongeren wil Rijvers Festival ‘the place to be’ zijn, een plek waar 
je het hele weekend niet weg te slaan bent. Top DJ’s zoals Regi, Push, 
Jaydee … zorgen voor de beste dance beats. 

Voor jonge families is Rijvers een fantastische, veilige en altijd weer 
wervelende omgeving waar mama, papa en de kinderen niets dan 
fijne momenten beleven. Voor velen was en wordt het dan ook ‘het 
eerste festival uit hun leven’. Met Ghost Rockers geven ze al een eerste 
naam prijs.

Info  Check zeker de Facebook pagina en website www.rijversfestival.be 
want er komen nog heel wat namen bij!



Wings and wheels

Overflights
Re-enactment

Oldtimers
Militaria Beurs
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EVENEMENT
Zaterdag 12 en zondag 13 augustus 

WINGS AND WHEELS
URSEL – Voor jong en oud, voor liefhebbers van algemeen amusement. 
Twee dagen meer dan 450 militaria beursstanden en tal van militaire 
en (nieuw) civiele oldtimer voertuigen. 

Herbeleef de geschiedenis door Re-anactment. Geniet van enkele 
overfl ights door enkele vliegtuigen uit vervlogen tijden. Op zaterdag-
avond Vintage Casablanca Party en Vintage Modeshow. Het hele 
weekend nostalgie motorgeronk ten top.

Infostand van Defensie 
en Politie. Alles omkaderd 
met passende muziek, 
piperbands … 

Prijs 10 Euro, 
gratis parking

Locatie Ursel Airfi eld 
Knesselare

Organisatie VZW4DEF, 
T 0476 530 557, 
info@wingsandwheels.be, 
www.wingsandwheels.be 
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*PODIUM*

Zaterdag 12 augustus tot zondag 13 augustus  
en vrijdag 18 augustus tot zondag 20 augustus

 
HERBAKKERSFESTIVAL 
EEKLO – 11de editie van het jaarlijks gratis 
zomerfestival in het centrum van Eeklo. 

 Zaterdag 12 augustus tot zondag 13 augustus (eerste weekend): 
Canadaplein en Boelare 
In het eerste weekend muzikale ontdekkingen op het Canadaplein 
en een wereldmarkt op zondagmiddag in een verkeersvrije Boelare.

 Vrijdag 18 augustus tot zondag 20 augustus (tweede weekend): 
Herbakkersplein 
In het tweede weekend Pop/rock op het Herbakkersplein met op 
vrijdag opnieuw een metalavond. 

Twee weekends 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 Canadaplein, Boelare, Herbakkersplein, e.a.

Concertinformatie  www.herbakkersfestival.be,  
info@herbakkersfestival.be

HERBAK
KERS

FESTIVAL
HERBAK

KERS

FESTIVALEEKLOEEKLOEEKLO
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*LEUTE*
Zaterdag 12 tot dinsdag 15 augustus

VOLKSSPORTENWEEKEND  
EN EUROPESE SPELEN 
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 Krulbol bond zijn volks-
sport ‘krulbol’ als Vlaams Erfgoed de nodige 
uitstraling te bezorgen.

Op zaterdag is er traditioneel het Kampioen-
schap 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 kampioen-
schap liggende wipschieten, randanimatie 
voor jong en oud. De dag eindigt met een 
hespenbarbecue en een ‘Vlaamse avond’.

Op zondag worden de 15de Europese Spelen voor Volkssporten gehou-
den met Interlands, publiekswedstrijden en initiaties. Ook op zondag  
is er rommelmarkt, tal van optredens en een snoepenworp. Hierbij kan 
ook de Expo krulbol in de Molen van Doornzele bezichtigd worden.

Op maandag zijn er de Vlaamse Kampioenschappen Krulbol – maats 
mee, maar ook randanimatie, clown en schminken.

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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*PODIUM*
Donderdag 24 tot zondag 27 augustus

BOOMBALFESTIVAL
LOVENDEGEM – Na twaalf jaar slaat het festival een nieuwe richting in. 
Editie 2017 wordt als het ware een Boombalfestival 2.0. 

Het festival verhuist naar ‘de boomgaard’ op de Boterhoek. Een mooie 
weide vol appel- en perenbomen, ingericht als een gezellige plek waar 
er genoten kan worden van een heerlijk biertje uit glas of een lekkere 
hap. Een klein, intiem podium met buitendansvloer maakt het plaatje 
compleet en vormt het decor voor een divers aanbod aan workshops 
en optredens binnen het brede gamma van de folk- en wereldmuziek. 

De sympathieke kinderanimatie zorgt ervoor dat het festival ook voor 
de jongste bezoekers een fantastische ervaring is. Naast de spring-
kastelen en draaimolens zijn er ook theater- en muziekvoorstellingen 
voor kinderen.

Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de unieke sfeer van 
het Boombalfestival is de boomgaard gratis toegankelijk voor iedereen!

Info www.boombalfestival.be 
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*PODIUM*
Vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus

CAPRIJKE CONSTANCE FESTIVAL
KAPRIJKE – Het is maar dat je het weet, maar Caprijke Constance  
Festival is ondertussen ook al drie jaar oud en op de vibes van het 
legendarische Cirque Constance Festival en het teloorgegane Karakter-
festival bouwen Kaprijke’s creatiefsten voort aan een schitterende 
muzikaal parcours waar ze in vergelijkbare steden als Eeklo en Gent 
stilaan jaloers op beginnen worden.

Niet alleen verzorgt Cirque  
Constance met de regelmaat  
van een klok schitterende  
concerten in het Stadhuis,  
het SOCK of andere ‘coole’ plek-
ken in de buurt, maar het derde 
Caprijke Constance Festival heeft 
alweer één groot doel: lokaal, 
regionaal en zelfs (inter)natio-

naal muzikaal talent op zoveel mogelijk podia op en rond het Plein 
verzamelen. Zo wil Cirque Constance zorgen voor een schitterende 
zaterdagavondsfeer in het voormalige middeleeuwse textielstadje 
Kaprijke, waar nota bene de woorden van ‘De Vlaamse Leeuw’ door 
een lokale dokter werden neergepend.

Op vrijdagavond quiz in het SOCK (maximum 4 personen per groep, 
inschrijven bij cirqueconstance@gmail.com) en op zaterdagavond  
een spannend muzikaal parcours langsheen Kaprijkse cafés.  
Hou ook de agenda van CCCafé en ONTEIGEND in de gaten.

Concertinformatie www.cirqueconstance.be 
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*LEUTE*
Zondag 27 augustus

GENIETEN VAN MALDEGEM
MALDEGEM – Genieten van Maldegem is de gezelligste afsluiter van 
de zomer. Je kan genieten van uitgestippelde fiets-en wandelroutes 
die je de prachtigste hoekjes van het landelijke Maldegem tonen. 
Nieuw dit jaar zijn de culinaire stops via de lokale horeca die zich 
langsheen de diverse routes bevinden. Start en aankomst situeren 
zich in de tent in het park. 

Na het fietsen of wandelen ontvangt elke deelnemer een passend 
aandenken (af te halen in de tent). Vanaf 14 u is er koffie in ’t park  
en kunnen de echte genieters aanschuiven voor een dessertbuffet  

(+ 5/pp – kinderen tem 12 jaar € 3/pp).  
In de namiddag is er ook een specifiek 
kinder animatie-programma. Het volledig 
dag programma is vanaf juni te raadplegen  
op www.maldegem.be.

De gemeente Maldegem reserveert alvast 
het goede weer, voor sfeer en gezelligheid 
rekenen ze op jullie aanwezigheid! 

Locatie start en inschrijvingen aan tent in 
Sint- Annapark ( jeugd lokalen – Gidsenlaan) 

Contactpersoon Kristine Moens,  
T 050 72 89 59, kristine.moens@maldegem.be

Prijs € 3 pp  
(kinderen doen gratis mee) 

Inbegrepen verzekering,  
ver snapering, tombola,  
routekaart, aandenken;

Organisatie Gemeentebestuur 
Maldegem, Marktstraat 7,  
9990 Maldegem,  
www.maldegem.be/ 
genietenvanmaldegem
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*LEUTE*
Zaterdag 9 en zondag 10 september

PAARDENMARKTFEESTEN
KAPRIJKE – De Paardenmarktfeesten in Kaprijke zijn aan de 16de editie 
toe. Wat ooit startte als een buurtfeest, is ondertussen uitgegroeid 
tot iets veel groters. Dit alles in en rond de tent op het zuidelijke Plein 
(De Paardenmarkt). Het komende feestweekend organiseren de 
Paarden marktfeesten een ‘Grote Tweedehands Boekenverkoop’  
ten voordele van de goede doelen die de organisatie ondersteunt.  

Bovendien is er op zaterdag-
avond onze ‘Grote Bingo’ met 
talrijke mooie prijzen. Op zondag 
zijn er gratis koetsritten, is er 
barbecue en een (gratis) trek-
paardentrekwedstrijd.

Iedereen is welkom.

Locatie Paardenmarkt Kaprijke 
(Plein)

Contactgegevens brochure  
Rudy Heynssens (secretaris),  
Plein 111, 9970 Kaprijke,  
rudy.heynssens@telenet.be
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*LEUTE*
Zondag 10 september

CANADEES-POOLS-BRITSE 
PLECHTIGHEID
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 en oud, van tal van 
nationaliteiten, vanaf 10 uur ’s morgens een eer betoon 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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*LEUTE*
Vrijdag 15 september tot maandag 18 september

50ste VOLPENSWEGEKERMIS 
SLEIDINGE – Een gouden jubileum voor Volpens-
wegekermis! Deze wijk kermis 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 29ste Spaarbekkenloop: met om 18u45 
de kinderloop en om 19u de jogging voor volwassenen.

Zaterdag begint de kermis al om 8 uur ’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 en 
om 23u Willy Sommers!

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! Ambiance ver-
zekerd met muziek van Domino, een topcovergroep tussen het publiek.

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, Volpens-
wege 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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*LEUTE*
Zaterdag 28 en zondag 29 oktober

TALLY HO!
URSEL – Op 29 oktober 1944 werd het WOII-vliegveld Ursel een  
bevrijdingsvliegveld met code B-67. Jaarlijks herdenken we dit met  
het TALLY HO! weekend. “Tally Ho!” was de leuze van één van de  
4 Typhoon Squadrons van de Royal Air Force. Vanuit B-67 Ursel werd 
o.m. de Scheldemonding bevrijd om de toegang tot de Antwerpse 
haven vrij te maken. Wandeltocht, fakkeltocht en ceremonie op  
zaterdag. Expo doorlopend.

Info Open op zaterdag van 
10 tot 22 uur en op zondag 
van 10 tot 14 uur
 
WOII-site “Vervlogen  
Verleden” van het Land-
schapspark Drongengoed. 
Toegang via Vliegveld Ursel,  
Urselseweg 183a, 9910 Ursel
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in de rijke geschiedenis van URSELS 
PLEKJE de Britse Royal Air Force

URSEL – Tijdens het laatste weekend van oktober is er traditioneel 
een herdenkingsweekend georganiseerd door de Werkgroep 
B-67 Ursel. Het is nu 73 jaar geleden dat het WOII-vliegveld van 
Ursel, gelegen twee kilometer ten zuiden van het huidige vlieg-
veld, in gebruik werd genomen door de Geallieerden tijdens 
de opmars van de bevrijding in 1944. Het vliegveld kreeg toen 
de code benaming B-67 Ursel en er opereerden 4 Squadrons 
Hawker Typhoon van de Britse Royal Air Force. 

“Hun inzet was vrij intensief, er werden meer ‘sorties’ gevlogen 
of opdrachten uitgevoerd door deze vliegtuigen dan dat ze in 
Normandië hadden gevlogen”, vertelt Kurt Plyson, voorzitter van 
de Werkgroep B-67. “Een belangrijke opdracht was steun geven 
aan de bevrijding van Walcheren. De Duitsers waren in de herfst 
van 1944 vooral bezig met het verdedigen van strategisch erg 
belangrijke plaatsen of toegangen zoals de haven van Duinkerke 
of de Scheldemonding als toegang tot de haven van Antwerpen. 
Walcheren en Duinkerke waren dan ook de twee voornaamste 
doelwitten voor de 80-tal Typhoons die op Ursel stonden. Mede 
dank zij de zeer belangrijke inzet vanop B-67 Ursel werd de haven 
van Antwerpen bevrijd begin november 1944.”

Eén van de vier Smaldelen of Squadrons op Ursel was het 609de 
Smaldeel. Dit Smaldeel was veruit het meest succesvolle RAF 
Squadron tijdens de 2de Wereldoorlog en vloog tijdens de Battle 
of Britain met de legendarische Spitfi re. Maar wat nog meer bij-
zonder was is dat dit Smaldeel bijna geheel bestond uit Belgische 
piloten! Bij aanvang van de oorlog zijn verschillende Belgische 
piloten via allerlei vluchtwegen in Engeland geraakt om zich 
daar aan te bieden bij de Britse Royal Air Force. B-67 Ursel was 
dan ook heel bijzonder voor deze piloten want ze kwamen weer 
“thuis”. 609 Squadron had, net zoals alle RAF Squadrons, een 
eigen leuze: ‘TALLY HO!’. Een kreet die overgenomen was uit de 
jacht om te melden dat de aanval wordt ingezet op de prooi. 
Het herdenkingsweekend werd een aantal jaren geleden dan 
ook naar deze leuze genoemd, vandaar het TALLY HO! weekend.
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Op zaterdag 28 oktober kan iedereen eens over de plaats wande-
len waar ooit het WO II vliegveld gelegen was tijdens een geor-
ganiseerde maar vrije wandeling van ongeveer 10 km met als 
startplaats het Clubhuis van Vliegclub Ursel. Deelname is gratis 
en er is mogelijkheid om tijdens de wandeling te genieten van 
een kom pompoensoep of een Ursels Vliegenierke. Je kan starten 
tussen 10u en 16u na inschrijving in het clubhuis. “We hebben 
geprobeerd om de wandeling te laten passeren op de voornaam-
ste plaatsen van het toenmalig vliegveld maar natuurlijk ook 
langs het infopad en monument van het WO 2 vliegveld Ursel”.

Om 17u45 start dan de jaarlijkse korte fakkeltocht met herden-
kingsplechtigheid aan het monument. Iedereen mag hier aan 
deelnemen, samenkomst wederom aan het clubhuis van Vlieg-
club Ursel. “We stappen dan in groep van het clubhuis naar 
het monument om aldaar een muzikaal, poëtisch en educatief 
moment te houden waar ook de ambassadeurs van B-67, 
het formatieteam The Victors, even zullen te zien zijn met 
een eervolle Missing Man Formation. Ook een WO II-vliegtuig 
(en D-Day veteraan) zal over het monument vliegen als eer-
betoon. En onze Luchtmacht zal aanwezig zijn!”, klinkt het.
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Meer dan 300 (ver)nieuw(d)e erfgoedborden 
en een nieuwe website die je overal volgt!

Ontdek het 
Meetjes.land 
MEETJESLAND – Laat je verrassen door 
enkele interessante Meetjeslandse 
locaties met de nieuwe website 
meetjes.land. De website verzamelt 
meer dan 300 locaties met een 
bij zonder verhaal: huizen, kerken, 
monumenten, kunstwerken of 
landschappen die elk het (her)ont-
dekken waard zijn. 

Hoe werkt het? Surf met je smart-
phone naar meetjes.land (vergeet 
je GPS niet aan te zetten) en je ziet 
meteen de dichtstbijzijnde locatie. 
Als een soort culturele gps loodst 

de website je naar deze plek, en krijg je de mogelijkheid om ook 
andere locaties in je buurt te ontdekken. 

Ook zonder smartphone kan je de 
website bezoeken: de website geeft 
een volledig overzicht van de locaties, 
met extra foto’s en meer informatie. 

Ben je op locatie? 
Maak een foto en mail naar erfgoedcel@comeet.be, 
zo kunnen we de foto toevoegen aan de website.
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De Meetjeslandse evenementenkalender
za 1/4 Boerenbal, Huysmanhoeve Eeklo

zo 23/4 Erfgoeddag, Huysmanhoeve Eeklo

za 29/4 > ma 1/5 Stoomtreinfestival, Maldegem

zo 7/5 Food Festival Mmm…Eetjesland, Huysmanhoeve Eeklo

zo 7/5 Sneukeltoer Landelijke Gilde, Sleidinge

zo 14/5  Fietstocht ‘In het wiel van Roger De Vlaeminck’, 
Huysmanhoeve Eeklo 

zo 28/5  Schapendag, Huysmanhoeve Eeklo

ma 5/6  Meetjesland Cafédag, Huysmanhoeve Eeklo

zo 11/6  Meetjeslandse Gordel, Natuurpunt & Partners 
Meetjesland

zo 18/6 Sneukeltoer Landelijke Gilde, Assenede

vrij 23/6 > zo 25/6 Ursel Avia, Vliegveld Ursel

za 24/6 > zo 25/6 Augustijnfeesten, Kluizen

zo 25/6 Ambachtendag, Huysmanhoeve Eeklo

zo 2/7 Picknickconcerten Pop & Folk, Huysmanhoeve Eeklo

zo 2/7 Sneukeltoer Landelijke Gilde, Adegem

zo 2/7 Oost-Vlaanderen Zomert, start Huysmanhoeve Eeklo

di 4/7 Pasar Zomert in het Meetjesland, Ursel

zo 9/7 Sneukeltoer Landelijke Gilde, Knesselare

di 11/7 Pasar Zomert in het Meetjesland, Assenede

zo 16/7  Picknickconcerten Rock & Country,  
Huysmanhoeve Eeklo

di 18/7  Pasar Zomert in het Meetjesland, Zomergem

vrij 21/7  Fietshappening Roger De Vlaeminck 70 jaar, 
Huysmanhoeve Eeklo

vrij 21/7  Sneukeltoer Landelijke Gilde, Kaprijke

di 25/7  Pasar Zomert in het Meetjesland, Lembeke

do 27/7  Helden in het Park, Heldenpark Eeklo

di 1/8  Pasar Zomert in het Meetjesland, Eeklo

do 3/8  Helden in het Park, Heldenpark Eeklo

vrij 4/8 > di 8/8  Katse Feesten, Zelzate
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zo 6/8  meetjesBAND, Kaprijke

zo 6/8  Picknickconcerten Indie Rock & Pop,  
Huysmanhoeve Eeklo

di 8/8  Pasar Zomert in het Meetjesland, Lotenhulle

do 10/8  Helden in het Park, Heldenpark Eeklo

vrij 11/8 > zo 13/8  Rijversfestival Zomergem

za 12/8 > zo 13/8  Wings and Wheels, vliegveld Ursel

za 12/8 > di 15/8  Volkssportenweekend en Europese Spelen, 
Dries Doornzele

di 15/8  Sneukeltoer Landelijke Gilde, Landegem

di 15/8  Pasar Zomert in het Meetjesland, Lovendegem

do 17/8  Helden in het Park, Heldenpark Eeklo

zo 20/8  Picknickconcerten Hafabra, Huysmanhoeve Eeklo

di 22/8  Pasar Zomert in het Meetjesland, Merendree

do 24/8  Boomgaardfilm ‘El Olivo’, Huysmanhoeve Eeklo

do 24/8 > zo 27/8  Boombalfestival, Lovendegem

vrij 25/8 > za 26/8  Caprijke Constance Festival, Kaprijke

za 26/8  Oost-Vlaanderen Zomert, start Boerekreek  
Sint-Jan-In-Eremo

zo 27/8  Genieten van Maldegem

di 29/8  Pasar Zomert in het Meetjesland, Maldegem

zo 27/8  Sneukeltoer Landelijke Gilde, Ertvelde

do 31/8  Boomgaardfilm ‘De Zaak De Zutter’,  
Huysmanhoeve Eeklo

za 9/9 > zo 10/9  Paardenmarktfeesten, Kaprijke

zo 10/9  Open Monumentendag, Huysmanhoeve Eeklo

zo 10/9  Canadees-Pools-Britse Plechtigheid, Adegem

vrij 15/9 > ma 18/9  50ste Volpenswegekermis, Sleidinge

zo 17/9 Oost-Vlaanderen Zomert, start Het Leen Eeklo

zo 24/9  Sneukeltoer Landelijke Gilde, Zomergem

zo 1/10  Oogstfeest, Huysmanhoeve Eeklo

za 28/10 > zo 29/10  Tally Ho!, Ursel



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

Gemeentelijke infopunten
Toerisme 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 09 218 78 96 
(dienst toerisme), toerisme@assenede.be, www.assenede.be 
Toerisme Infopunt Assenede, (in bibliotheek, bij dienst vrije tijd), 
Sportstraat 2, 9960 Assenede, T 09 218 78 96, 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.knesselare.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, openingsuren ma (14u > 18u), di en do 
(10u > 12u en 14 > 19u30), woe en vrij (10u > 12u en 14u > 18 u), za (10u > 17u)
Toerisme Infopunt Nevele (in bibliotheek), Stationsstraat 20, 
9850 Landegem, T 09 321 92 70, bibliotheek@nevele.be, 
www.nevele.be/toerisme 
Gemeentehuis Nevele dienst toerisme, Cyriel Buyssestraat 15-17, 
9850 Nevele, T 09 321 92 15, info@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 STIP), 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 75 75, gemeente@zomergem.be, www.zomergem.be 
Toerisme Infopunt Lovendegem, (in gemeentehuis), Kerkstraat 5, 
9920 Lovendegem, T 09 370 70 20, onthaal@lovendegem.be, 
www.lovendegem.be 


