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Alles over het Meetjeslandse evenementenaanbod vind je op de 

culturele website www.uitinhetmeetjesland.be 

© Jos Notteboom

MEER INFO EN RESERVATIES

Toerisme Meetjesland, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve |  

Bus 1 | 9900 Eeklo |  T 09 377 86 00 |  

info@toerismemeetjesland.be | www.toerismemeetjesland.be

BESTEL ONS NIEUW VAKANTIEBOEK  
‘MEETJESLAND BUCKETLIST 101 TIPS’!

WELKOM IN ONZE  
ACTIEVE REGIO!
Meetjesland, vlak land van polders en kreken, 
bossen en weiden, kastelen en pittoreske 
dorpjes. Tussen Brugge, Gent en de Zeeuws-
Vlaamse kust. Ideaal voor een uitje met de 
stempel 'Leute' of 'Podium'.

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.

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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HEEL DE ZOMER

huysmanhoeve's zomer 
EEKLO - In het hart van het Meetjesland ligt het provinciaal streek-
centrum Huysmanhoeve. De geschiedenis van deze prachtige 
site gaat terug tot in de 13de eeuw. Vandaag is dit historisch 
erfgoed eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen, staat het 
Plattelandscentrum Meetjesland vzw o.a. in voor het beheer en 
heeft Toerisme Meetjesland er zijn infokantoor. Na het bouwverlof 
begin augustus zijn er werken gepland op de hoeve maar het info-
kantoor en de cafetaria blijven perfect te bezoeken.

Van april tot oktober gonst het van de activiteiten en mede door 
het sterke engagement van onze vrijwilligers gaan we opnieuw 
een gevarieerd seizoen tegemoet. Net zoals vorige jaren is er een 
fietshappening, ambachtenmarkt, schapendag,…

Wegens groot succes zijn er extra picknickconcerten en komt 
er ‘hoog’ bezoek tijdens de start van het seizoen: REUZEN EN 
KABOUTERS. In de cafetaria kan je proeven van lekkere streek-
producten terwijl de kleinsten zich uitleven met de vernieuwde 
speelkoffer. Kom zeker langs want het wordt gezellig!

WAT STAAT ER OP DE AGENDA? 

• Zo 1 april: Seizoenopening + Opening tentoonstelling Rien 
Poortvliet

• Ma 2 april: Reuzenbijeenkomst + broodbakdemonstratie 
Vergezeld door andere reuzen uit het Meetjesland maakt de 
Huysmanreus vandaag zijn intrede. Een volledige dag zijn er 
‘reuzeleuke’ activiteiten, met als hoogtepunt de officiële doop 
van Reus Bernard en een reuzenoptocht op de site.

• Zo 22 april: Erfgoeddag, Zaden- en Plantenbeurs + broodbakde-
monstratie

• Ma 21 mei: Meetjesland Cafédag

• Di 29 mei: Vollemaanlezing

• Zo 3 juni: Schapendag + broodbakdemonstratie 
Een leerrijke dag voor de professionele en hobby-schapenhouder. 
Een geanimeerde dag voor elke bezoeker met een hart voor  
schapen.
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• Zo 24 juni: Ambachtenmarkt + broodbakdemonstratie 
De gezelligste ambachtendag uit de streek met een 45-tal ambachtslui 
die samen zorgen voor een veelzijdige en leerrijke combinatie van 
oude en hedendaagse ambachten.

• Zo 1 juli: Picknickconcert + broodbakdemonstratie 
The Henchmen (Rock & Pop uit de 70’s)– Trio Vandekouter (Jazz 
& Latin) – High Liars (Meetjeslandse Rockband) – Lait Zammie 
(Nederlandstalige Wereldmuziek)

• Zo 15 juli: Picknickconcert + broodbakdemonstratie 
Maris Duo (Swingende Jazz) – Sultry (Opzwepende ritmes) – Ylime 
(Django, Manouche)

• Za 21 juli: Fietshappening en Retrokoers

• Vr 27 juli: Vollemaanlezing

• Zo 29 juli: Picknickconcert 
Seamy License (Driekoppige art rockband) – Relate (Stoere 
rock) – Harmonie Concordia Waarschoot - BAIA KOBA (rock met 
Meetjeslandse roots)

• Zo 12 augustus: Picknickconcert + broodbakdemonstratie 
Mr. O & the Havanas (Gezellige coverband) – Sander Braeckman & 
Band (Bluesy folk) – BRIL (Bonte mix) – Sweet Pot (Easy listening, 
soul, pop)

• Do 23 augustus: Boomgaardfilm Samiblood

•  Zo 26 augustus: Picknickconcert + broodbakdemonstratie + 
Vollemaanlezing 
Wim de Meester (Nederlangstalige muzikant) – The Bucket List 
(Coverband) – Man Meets Monkey(Singer Song writer) – Mae Black 
(Pop & Folkband)

• Do 30 augustus: Boomgaardfilm Babette’s Feast

• Di 25 september: Vollemaanlezing

•  Zo 30 september: Mobiele fruitpers

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 
(Plattelandscentrum)
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sneukeltoeren 2018 
MEETJESLAND - De verschillende afdelingen van Landelijke Gilden 
laten ons proeven van allerlei lekkers tijdens hun jaarlijkse reeks wijd 
vermaarde sneukeltoeren over de hele regio. Geniet ondertussen al 
fietsend van het mooie Meetjeslandse landschap. Deze sneukeltoe-
ren van Landelijke Gilden vormen alvast een mooi menu voor een 
smakelijke zomer.

 	 Zo	6	mei: Sleidinge, Gemeentelijke Basisschool Sleidinge,  
T 09 357 47 08, jan.van.de.walle@skynet.be

 	 Zo	10	juni:		Ontbijt op ’t hof, melkveebedrijf Van Hyfte, Walprijestraat 
50, Ertvelde, dellaert.patrick@gmail.com, T 09 344 07 57

	 Zo	17	juni: Assenede, assenede.landelijkegilden.be

	 Zo	1	juli: Adegem, Adegem-dorp 16, cc Den Hoogen Pad,  
adegem.landelijkegilden.be

	 Zo	8	juli: Knesselare, Geuzestraat 48, bedrijf Dirk De Baere,  
T 0477 32 50 12

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

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

	 Zo	26	augustus: Ertvelde, Tervenen 45a, bedrijf Walter Bauwens, 
dellaert.patrick@gmail.com

	 Zo	23	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 5 EN ZONDAG 6 MEI

stoomtreinfestival 2018  
‘100 JAAR EINDE EERSTE WERELDOORLOG’

MALDEGEM - Op 5 en 6 mei houdt het Stoomcentrum in Maldegem 
(www.stoomcentrum.be) haar jaarlijkse Stoomtreinfestival, met 
maar liefst 7 locomotieven onder stoom!

Op 11/11/1918 kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog en 
werd vrede gesloten. Weinig gekend is dat de spoorwegen een 
belangrijke rol hebben gespeeld in de beëindiging van dit conflict.

Het Stoomtreinfestival zet het einde van de oorlog in de 
verf door de aanwezigheid van enkele authentieke WO1-
stoomlocomotieven; Historische evocaties over de Eerste 
Wereldoorlog; een expo over communicatie tijdens de eerste 
Wereldoorlog; een ceremonie en een Last Post.

Elk uur kunnen bezoekers zélf meerijden met een stoomtrein  
gezeten in pluche zetels of op houten banken.

Uniek is ook het smalspoor, met 2 stoomlocomotieven uit Groot-
Brittannië en open rijtuigjes, tot jolijt van de kinderen (en hun 
ouders!).

Er is een kleine spoorbeurs met boeken, speelgoed, DVD,…  
én voldoende mogelijkheid voor een hapje en een drankje!

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

Info: www.stoomcentrum.be 
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VRIJDAG 25 TOT ZONDAG 27 MEI

eekskenskermis
LOVENDEGEM/SLEIDINGE - In 2018 is het de 64ste keer dat VZW 
Feestcomité 't Eeksken de kermis organiseert in haar wijk op de 
grens van Lovendegem met Sleidinge. En daarover zijn de lokale 
heemkundigen het eens: er is op ‘t Eeksken al 139 jaar kermis op 
de wijk!

En ook in 2018 geeft Eekskenskermis er een serieuze lap op. 
Vrijdagavond starten we traditioneel met de jogging en de kidsrun 
vanaf 19u.

Op zaterdag is er een speelnamiddag met verrassingsact. Vanaf 
17u30 tot 21 uur kan je inschrijven voor de derde geanimeerde 
avondwandeling met vijf stopplaatsen. Zaterdagavond optreden 
van La Folie Jolie.

Op zondag  27 mei  krijgen we de hoofdbrok van de kermis 
voorgeschoteld.

  We starten ’s morgens vanaf 8.30u tot 10.30u. met ontbijt.  
Iedereen kan zich hiervoor inschrijven bij lieve.van.daele@
pandora.be

  Van 10u tot 18u: Grote Rommelmarkt. Geïnteresseerden kunnen 
zich nog inschrijven via mail:  freddyderidder@telenet.be

  Van 14u tot 18u:  Ambachtenmarkt

  Op het podium aan Nico’s Place  doorlopend optredens van 
15u30 tot 20u met lokale bands

  Rond de tent muzikale animatie vanaf 15u tot 20u

  Om 21u: gratis heruitgave van de ‘The Black Orchestra’, een 
samenwerking van de Sleinse covergroep The Black Men met 
het Fanfareorkest Iever & Eendracht o.l.v. Wim Lasoen. Vijftig 
muzikanten brengen een smaakvolle muzikale avond met 
klank en licht in ware ‘Proms’-stijl.

Organisatie: vzw Feestcomiteit Eekskenskermis, Eeksken 14, 9940 Sleidinge, 

Voor algemene inlichtingen:  voorzitter Marc Van Wiemeersch, 0475 46 49 56, 
marc@vanwiemeersch.be, www.eeksken.be
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VRIJDAG 22 JUNI TOT ZONDAG 24 JUNI

augustijnfeesten 
KLUIZEN (ERTVELDE) - Vrijdag	22	juni: De Augustijnfeesten breiden 
alweer uit, want op vrijdagavond is er Kluizen Koerse. Plaatselijke 
coureurs, Steven Van Hyfte en de Kluizense gebroeders De Sy  
Gert-Jan en Vincent strijden tijdens een koers voor renners, elite 
zonder contract, voor de eerste plaats. Om 18u starten de renners 
voor 120 km door de Kluizense straten.

Zaterdag	23	juni: De Augustijnsessies, part two, opnieuw een super fijn 
muziekoptreden in de kerk van Kluizen. Om 19u30 kunnen we luisteren 
naar een greep uit 30 jaar Kommil Foo-liedjes, gegarandeerd opnieuw 
genieten. Kaarten te verkrijgen bij de organisatie. Om te bekomen van 
al dat moois , neemt Het Verloren Akkoord (met Sebastiaan uit The 
voice van Vlaanderen) ons mee voor een vervolg in de tent.

Zondag	24	juni: 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: De Lancelot paardenmolen van 
Guapa, clowns, 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 The Wildcats, BarDoean, De 
Poldercowboys, Rooftook en als afsluiter The Black Men mét 
blazers  (rond 20u30). Doorspekt met de fanfare en de Flemish 
Caledonian Pipes & Drums.

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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ZATERDAG 30 JUNI EN ZONDAG 1 JULI

ursel avia
URSEL - Tijdens de laatste dag van juni en de eerste dag van juli is 
het vliegveld van Ursel opnieuw de thuisbasis voor het jaarlijkse 
familie evenement Ursel Avia. 40 jaar geleden werd Vliegclub Ursel 
boven de doopvont gehouden en in een reeds rijk Ursels lucht-
vaartverleden gaande tot in de Eerste Wereldoorlog. Vliegclub 
Ursel toont tijdens Ursel Avia wat haar activiteiten zijn en u kan er 
kennismaken met de instructeurs en wie weet, zelf de stap zetten 
naar piloot!

Maar naast de Vliegclub Ursel verjaardag staat Ursel Avia 2018 
vooral in het teken van het witte doek en het TV scherm. Het thema 
is dan ook “Aviation in Movies” want vliegtuigen hebben altijd al 
een grote rol gespeeld in films, series en documentaires. Denk 
maar aan Top Gun, The Red Baron, Planes, Magnum, Memphis 
Belle, Pearl Harbor, … en zo kunnen we er honderden opnoemen.

Centrale gast is de Seaking, de held van de TV serie en film 
Windkracht 10! Want dit jaar geeft onze Luchtmacht een passend 
eerbetoon aan dit vliegend icoon met een Farewell Tour want in-
derdaad, de Westland Seaking Mk.48 is aan haar laatste volle jaar 
bezig als reddingshelikopter bij de Belgische Luchtmacht.

De Seaking zal in 2019 haar taken volledig toevertrouwen aan 
de nieuwe reeds in dienst zijnde NH-90 NFH Caiman. Naast de 
Seaking verwacht het organisatieteam van Ursel Avia 2018 nog tal 
van andere gevleugelde filmsterren op het Urselse vliegveld.
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Ursel Avia steunt ook elk jaar een goed doel, dit jaar zal de vzw 
FONAVIBEL gesteund worden, deze vzw heeft tot doel om bij het 
overlijden van een medewerker van de Luchtmacht (militair of 
burger), overleden in actieve dienst, zowel financiële als morele 
steun aan te bieden.

Om het thema nog wat meer weerklank te geven zal er tijdens Ursel 
Avia in de loods 1 opnieuw een expositie te bezoeken zijn, deze 
keer met als naam AVIACTION. De loods wordt dan volledig om-
gebouwd als filmdecor voor verschillende luchtvaart kaskrakers. 
Er komen vliegtuigen en helikopters uit binnen en buitenland met 
traditioneel ook een opvallende militaire deelname van zowel onze 
eigen Luchtmacht als van de Britse Royal Air Force, een historisch 
gegroeide band gezien het WO II verleden van de Britten op het 
toenmalig B67 vliegveld Ursel.

U kan ook zelf de lucht in met een historisch vliegtuig of heli-
kopter en de schoonheid van ons Meetjesland vanuit de lucht 
aanschouwen.

Telkens van 10u tot 18u, volwassenen 10 euro, kinderen -12 gratis, VIP 75 
euro, gratis parking

Info: Vliegveld Ursel, Urselseweg 183a, 9910 Ursel, www.urselavia.be of 
www.ebul.be 
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ZONDAG 1 JULI TOT ZONDAG 30 SEPTEMBER

buitenspel
EVERGEM-DOORNZELE - 'Buitenspel', op het voormalige voet-
balterrein van Evergem-Doornzele en op wandelafstand van de 
Doornzeelse dries, staat voor ontspanning voor het ganse gezin.

Een natuurlijke zwemvijver + professionele redder in de zomer-
maanden, jonge kinderen verplicht begeleid. Een BMX-parcours, 
een parktheater dat kan omgedoopt worden tot openluchtcinema, 
Veel kinderanimatie, een speeltuin voor klein en groot, een 
voetbalveld. Eet- en drankgelegenheid aan democratische prijzen. 
Gedurende de zomer heeft Buitenspel ook een eigen programma 
met hier en daar een ‘specialleke’.

Daarnaast kan je bij Buitenspel ook terecht voor verjaardags- of 
andere feestjes. Meer info via de facebookpagina

Voor een volledige middag plezier betaal je 5 euro per persoon. 
Wie met de fiets langs de kassa passeert betaalt 4 euro. Kinderen 
kleiner dan 1 meter mogen gratis binnen. Je kan aan de kassa ook 
een meerbeurtenkaart kopen (10 + 2 gratis).

Info: Buitenspel,  Groenweg 7a, 9940 Evergem, T 0478 66 01 35 of  
0475 98 00 52

Buitenspel is open elke dag in juli en augustus. Tijdens de weekends in 
september. Telkens van 14 uur tot middernacht.
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ZONDAG 1 JULI TOT ZONDAG 30 SEPTEMBER

zomerzoektocht gezinssport 
vlaanderen ‘eeklo gezien?  
eeklo gevonden’ 
EEKLO - Deze zomer is Eeklo de gaststad van ‘Zomerzoektochten 
2018’ van Gezinssport Vlaanderen, de sportfederatie van de 
Gezinsbond. Er is een wandel-, een fiets- en een kinderzoektocht. 
En bovendien is er ook een geocaching.  Deze organisatie loopt van 
1 juli tot 30 september. Je kan de tochten dus komen doen op eigen 
tempo, gedurende de hele zomer. 

De wandelzoektocht is een stadszoektocht in Eeklo van ongeveer 
4 km lang en de fietszoektocht is ongeveer 30 km lang. 

Hoe deelnemen? De fietszoektocht start op het provinciaal streek-
centrum Huysmanhoeve en de wandeltocht is in het centrum van 
Eeklo (parking sporthal, station of Jan-Frans Willemsplein). 

Wie zoekt, die wint!

Leden van de Gezinsbond/Gezinssport Vlaanderen betalen 10 euro en 
niet-leden 15 euro. Dit is een combinatieformule (één prijs voor wandel-
fiets-geocaching). De kinderzoektocht is gratis. ‘Op Weg’-leden van 
Gezinssport Vlaanderen mogen gratis deelnemen. 

Pakketten te koop bij: Toerisme Meetjesland (provinciaal Streekcentrum 
Huysmanhoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00) en STIP (bib Eeklo, 
Molenstraat 36, 9900 Eeklo, T 09 218 27 00)
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DINSDAG 3 JULI TOT DINSDAG 28 AUGUSTUS

pasar zomert in het meetjesland
MEETJESLAND - Het Meetjesland heeft alles in huis om je deze 
zomer volop te laten genieten. Wandel mee langs de boorden van 
glinsterende kreken en kanalen, bewonder de schoonheid van de 
Meetjeslandse bossen en waai uit langs de uitgestrekte akkers en 
velden.

Geniet van de boeiende avondwandelingen met Pasar in de natuur. 
We verwachten jou op dinsdagavond in juli en augustus, telkens in 
een ander dorp van het Meetjesland. 

Beleef de mooiste plekjes!

Nu al bekend: di 3 juli (Maldegem-Donk), di 10 juli (Boekhoute), di 
17 juli (Eeklo), di 24 juli (Ursel), di 7 augustus (Aalter-Brug), di 14 
augustus (Waarschoot), di 21 augustus (Nevele)

Praktisch 

19u ter plaatse inschrijven, 19u15 start wandeling,  

geleide wandelingen in de natuur, 8 km en 2 uur lang.

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.

De exacte startlocaties en bijkomende info  
vind je op www.pasar.be/pasarzomert
Contact: jeroen.claeys@pasar.be
Organisatie Pasar vzw i.s.m. Pasar-afdelingen Meetjesland  
en m.m.v. Toerisme Meetjesland
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DONDERDAG 26 TOT EN MET MAANDAG 30 JULI 

jazzenede 
ASSENEDE - De traditie wil dat Jazzenede tweejaarlijks georganiseerd 
wordt en in 2018 is het dan ook weer van dat: deze zomer vindt voor de 
negende keer Jazzenede plaats in het landelijke kader van Assenede. 
Anders dan bij de grootschalige stadsevenementen, kan de liefheb-
ber van jazz, blues en rootsmuziek eind juli opnieuw genieten van 
hemelse en duivelse muziek in een omgeving die rust en stilte ademt.

Ook deze keer zakt een verfijnd mengsel van grote namen en 
aanstormend jong talent af naar de polders, om er vijf dagen lang de 
melomaan te verwennen. Daarbij komen zowel traditioneel materi-
aal als avant garde evenwichtig aan bod. 

Het festival heeft als thuisbasis de evenementenweide vlakbij het 
gemeentehuis van Assenede. 

De bezoeker kan er uiteraard genieten van een rijk muziekaanbod, 
maar er staat ook kinderanimatie, workshops, een kunstproject en 
een dag van de rijpere leeftijd op de agenda. Net als vorige editie komt 
niemand wat te kort, want in het festivalrestaurant is men op elke 
honger voorbereid, terwijl ook de nodige maatregelen tegen iedere 
vorm van dorst worden getroffen.

Net als vorige edities staat een team van ruim honderd vrijwilligers klaar 
om alles in goede banen te leiden; je mag gerust stellen dat de hele 
bevolking van Assenede en aanpalend bij het evenement betrokken is.

Jazzenede werkt samen met Muziekmozaïek en krijgt de gewaardeer-
de steun van de gemeentelijke diensten jeugd, cultuur en toerisme.

Locatie: festivalterrein, ingang Kloosterstraat in Assenede van donderdag 
26 tot en met maandag 30 juli 2018.

Toegangsprijs: 7 euro (dagticket) / 20 euro (abonnement)

Info www.jazzenede.be 

Foto: Hans de Greve
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DONDERDAGEN 26 JULI, 2, 9 EN 16 AUGUSTUS

helden in het park 
EEKLO - Elke zomer vinden duizenden muziekliefhebbers de weg 
naar Helden in het Park. Muziekclub N9 tekent vier donderdag-
avonden na elkaar voor een reeks topconcerten van gevestigde 
waarden en ontdekkingen 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 
muzieknieuws van N9 via Facebook, Twitter en Instagram  
(@muziekclubN9, #HIHP18, #muziekclubN9)

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

© muziekclub N9, foto door Jurgen Dhont

2018 - PART 24FREE MUSIC FESTIVAL



Uit in het Meetjesland 201820

POD

IU
M 
- 
PO

DIUM - PODIUM - 

VRIJDAG 3 TOT DINSDAG 7 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 omge-
doopt 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 be-
kende 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 (41ste keer!) en de 
laatste jaren stonden onder meer Raymond Van het Groenewoud, 
The Scene, Flip Kowlier, Buscemi, De Mens, Soldier’s Heart en Jacle 
Bow op het podium. Er is ook altijd oog voor lokaal talent.

Locatie: Scoutsterreinen, Assenedesteenweg 254b, 9060 Zelzate  
(elke dag open vanaf 14u)

Info: Katse Feesten vzw, Assenedesteenweg 95a, 9060 Zelzate,  
katsefeesten@live.be, www.katsefeesten.be
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ZONDAG 5 AUGUSTUS

125 jaar stoomlocomotief “yvonne” 
MALDEGEM - De oudste rijvaardige stoomlocomotief van België 
staat in Maldegem. Ze heet “Yvonne” en dit jaar wordt ze maar 
liefst 125 jaar oud. Yvonne werd immers gebouwd door la Société 
Anonyme de Saint-Léonard in 1893 en kwam in dienst op  
3 Augustus 1893.

Op 5 augustus viert de Stoomtrein Maldegem Eeklo deze verjaar-
dag en zal “Yvonne” een ganse dag onder stoom te bewonderen 
zijn op de spoorlijn tussen Maldegem en Eeklo.

Om deze dag nog extra in de verf te zetten zal ook de Brossel 
motorwagen “4903” uit 1942, het ‘Kamieltje’, voor de eerste keer 
ingezet worden na een restauratie.

Er is mogelijkheid tot een hapje en een drankje.

Info: www.stoomcentrum.be
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ZONDAG 5 AUGUSTUS

meetjesBAND
KAPRIJKE/SINT-JAN-IN-EREMO/BENTILLE - De Landelijke gilden 
van Kaprijke en Sint-Jan Bentille organiseren samen een leuke 
recreatieve fietstocht, de MeetjesBAND. 

Dit jaar fietsen we opnieuw langs een heel nieuw traject en we 
verkennen de noordelijke kant van het Meetjesland.  De smokkel-
streek, de dodendraad en zelfs een prachtig deeltje van Zeeuws-
Vlaanderen passeert de revue.  Dijken, kreken en lange bomenrijen 
en de afwisseling van kleine dorpen maken het geheel af.  

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

Vertrekpunt: SOCK, Molenstraat 
28, 9970 Kaprijke

Inschrijven: Dag zelf van 10u30 tot 
14 uur

Organisatie: Landelijke Gilden 
Kaprijke en Sint-Jan-Bentille, 
Olivier Diet,  
T 0474 96 10 79,  
meetjesband@gmail.com
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rijvers festival
ZOMERGEM – Iedereen klaar voor de derde maal ‘Rijvers Festival’ 
in Zomergem? Rijvers meer dan ooit terug, na twee topedities! 
Met maar liefst 3 podia organiseren zij het ‘fijnste festival van het 
Meetjesland’. Wie naar Rijvers gaat, 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 zorgen 
voor de beste dance beats. En 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’. Uit de bol op ‘Rijvers’? Check zeker de Facebookpagina! 

Info: www.rijversfestival.be
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ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 AUGUSTUS

wings and wheels
URSEL – Een ideaal evenement voor en van liefhebbers van mili-
taire en civiele oldtimer voertuigen,. De grootste militaria markt 
van Vlaanderen. Static shows en herbeleef de geschiedenis met 
re-enactment vanaf het ontstaan van België, WOI, WOII, Vietnam 
... tot de hedendaagse soldatenwereld.. 

Drive in voor civiele oldtimers met een historische toerrit. Tal van 
bezitters van burger oldtimers (Mustang,MG, Buick....) showen 
hun prachtige exemplaren. Vintage clothing, kan je dragen in de 
spiegeltent tijdens de Retro Casablanca Party met gratis toegang. 
Voor de dans in de stijl van toen kan je best de Vintage make-up en 
hairdressing stand bezoeken. Geniet van enkele overflights door 
vliegtuigen uit vervlogen tijden. 

Tussendoor optreden van piperbands, klimmen op de toren met 
Death Ride of een parcours met een airsoftwapen….

Prijs 10 Euro, gratis parking

Locatie Ursel Airfield (Knesselare)

Organisatie VZW4DEF, T 0476 530 557, info@wingsandwheels.be, 
www.wingsandwheels.be
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ZATERDAG 11, ZONDAG 12, VRIJDAG 17, ZATERDAG 18  

EN ZONDAG 19 AUGUSTUS

herbakkersfestival 
EEKLO - Twaalfde editie van het jaarlijks gratis zomerfestival in het 
centrum van Eeklo. 

  In het eerste weekend muzikale ontdekkingen op het 
Canadaplein en een wereldmarkt op zondagmiddag in een 
verkeersvrije Boelare. 

  In het tweede weekend pop/rock op het Herbakkersplein met 
op vrijdag opnieuw een metalavond. 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

© Jurgen Dhont



Uit in het Meetjesland 2018 27

LEUTE - L
EUTE - LE

UT
E 
-  
   

ZATERDAG 11 TOT DINSDAG 14 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 
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, 
rand animatie voor jong en oud. De dag eindigt met een 
hespenbarbecue en een ‘Vlaamse avond’.

Op zondag worden de 16de Europese Spelen voor Volkssporten 
gehouden met Interlands, publiekswedstrijden en initiaties. 
Ook op zondag is er een Rommelmarkt, tal van optredens en een 
snoepenworp. Hierbij kan ook de Expo krulbol in de Molen van 
Doornzele bezichtigd worden.
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Op maandag zijn er de Vlaamse Kampioenschappen Krulbol, maats 
mee met daarnaast  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.

Info: www.krulbol.be
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VRIJDAG 17 AUGUSTUS TOT ZONDAG 19 AUGUSTUS

de bevrijding
MEETJESLAND – In augustus trekt een grote historische en 
internationale colonne van soldaten, cavalerie en wagens door 
Vlaanderen om het bevrijdingsoffensief van 1918 te herdenken. 

  Vrijdag 17 augustus: 

•  doortocht langs Knesselare en Maria-Aalter

•  s ’Avonds op Domein Menas (Broeders Van Liefde): ode 
aan de helden-aalmoezeniers van de oorlog met tentoon-
stelling, viering en maaltijd

  Zaterdag 18 augustus:  

• doortocht langs Aalter, Ursel en Zomergem

•  s’ avonds in de dorpskern van Zomergem: grote volksont-
vangst en aansluitend bevrijdingsfeest

  Zondag 19 augustus:

•  doortocht Zomergem, Nevele, Gent

•  s’ middags in Landegem: onthulling herdenkingsmonument 

Op verschillende locaties langsheen het traject zijn er activiteiten 
en tentoonstellingen over de eerste wereldoorlog. 

De tentoonstelling ‘Aalmoezeniers tijdens de Grote Oorlog’ op 
Domein Menas kan je nog tot oktober bezoeken.

Meer op www.debevrijding.be
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DONDERDAG 23 TOT ZONDAG 26 AUGUSTUS

boombalfestival
LOVENDEGEM - Boombalfestival heeft voortaan een gratis festi-
valgedeelte en dat sloeg vorig jaar in als een bom! Dit jaar gaan we 
dan ook graag verder op dit elan om u, met onze ondertussen 13e 
editie, opnieuw van een prachtfestival te voorzien!

Gezelligheid troef in de mooie boomgaard waar je kan genieten 
van een biertje uit glas, een lekkere hap, kinderanimatie en een 
intiem podium met buitendansvloer. Kortom, een plek waar 
iedereen, jong en oud op zijn gemak kan vertoeven en de unieke 
Boombalfestival sfeer kan ervaren. 

Dansers uit heel Europa kunnen opnieuw terecht in onze drie dans-
tempels waar zowel toppers als opkomend talent uit de binnen- en 
buitenlandse folkwereld het beste van zichzelf zullen geven. 

Info: www.boombalfestival.be

© Bernadette Peckstadt
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ZATERDAG 25  AUGUSTUS

caprijke constance festival
KAPRIJKE – Een dorpsfestival met alternatieve muziek creëren, 
dat was de natte droom van de Cirque Constance-boys & girls 
die ondertussen al meer dan 15 jaar de rock ‘n’ rollwereld in het 
Meetjesland onveilig maken. Tien jaar hadden ze hun ‘eigen’ fes-
tival ergens op een weide in de Stroomstraat, maar ondertussen 
is opvolger Caprijke Constance Festival zelf een klassieker in het 
Meetjesland geworden met als grote troef: eigenzinnigheid!

Cirque Constance, dat is Meetjeslands Muziekplatform (bestaat 10 
jaar!), dat is concerten in het stadhuis, in het SOCK of ‘Onteigend’ 
op heel bizarre plekken her en der in het Meetjesland. Cirque 
Constance, dat is ook onbezonnen kansen geven aan talent uit 
eigen streek en heel de Benelux met één grote voorwaarde: ballen!

Op vrijdagavond traditioneel quizavond in het SOCK, maar de 
grote ‘leute’ is op zaterdag al vroeg in de late namiddag., En wie 
weet staat daar ook wel eens een nieuw radiostation ‘Wit Konijn’ 
ten dans te draaien? Zeg nooit ‘nooit’ tegen Constance!

Concertinformatie: www.cirqueconstance.be
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ZONDAG 26 AUGUSTUS

genieten van maldegem
MALDEGEM - Genieten van Maldegem in het Sint-Annapark 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.

Sportief    
   Start wandelingen vanaf 7u tot 15u: centrum wandeling 5 km (ook 

toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s ), wandeling 10 km en 14 km 

  Start fietstochten vanaf 7u tot 15u:  Gezinsfietstocht 25 km, 
Recreatieve tocht 50 km, Sportieve tocht 70 km 

 Na het fietsen of wandelen ontvangt elke deelnemer een passend 
aandenken 

 Prijs : € 3 pp – Kinderen doen gratis mee. 
 Inbegrepen : verzekering, versnapering, routekaart, aandenken.

  13 u : Beachvolleybaltornooi, inschrijven via de sportdienst, 
sportdienst@maldegem.be, 050/72 89 70

Culinair 
  Vanaf 12 u tot…….diverse foodtrucks 

Kinderanimatie 
  Vanaf 14u  : Grime, springkastelen, diverse kinderspelen, ….
  16u: Kindershow in de tent     

Muzikaal 
  Vanaf 14 u diverse optredens    

We reserveren alvast het goede weer, voor sfeer en gezelligheid rekenen 
we op jullie aanwezigheid!  Het volledig dagprogramma is vanaf juni 
te raadplegen op www.maldegem.be/genieten  

Locatie: Start en inschrijvingen, tent Sint-Annapark (jeugdlokalen - Gidsenlaan) 

Info: Dienst evenementen, 050/72 89 59

Organisatie: Gemeentebestuur Maldegem, Marktstraat 7, 9990 Maldegem 
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ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 SEPTEMBER

paardenmarktfeesten
KAPRIJKE - Het Plein en zijn Paardenmarkt, historici hebben er een 
kluif aan. Ze maken deel uit van de rijke geschiedenis van deze 
vroegere Vlaamse textielstad.

De Paardenmarktfeesten in Kaprijke zijn aan de 17de 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 Paardenmarktfeesten 
een ‘Grote Tweedehands Boekenverkoop’ ten voordele van de 
goede doelen die de organisatie ondersteunt. Bovendien is er op 
zaterdagavond onze ‘Grote Bingo’ met talrijke mooie prijzen. Op 
zondag zijn er gratis koetsritten, is er barbecue en een (gratis) 
trekpaardentrekwedstrijd.

Iedereen is welkom.

Locatie: Paardenmarkt Kaprijke (Plein)

Contactgegevens: Rudy Heynssens (voorzitter), Plein 111,  
9970 Kaprijke, rudy.heynssens@telenet.be 
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ZONDAG 9 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 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 14 SEPTEMBER TOT EN MET MAANDAG 17 SEPTEMBER 2018

51ste volpenswegekermis sleidinge
SLEIDINGE - 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 30ste 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!

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, kin-
deranimatie, opstijgen warme luchtballon met snoepenworp en 
mastklimmen! Ambiance verzekerd 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, 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 18 TOT ZONDAG 21 OKTOBER

herdenking 100 jaar burkel en 
bevrijding van maldegem  
MALDEGEM/BEERNEM - Op vrijdag 19 oktober 2018 is het dag op 
dag, 100 jaar geleden dat Maldegem werd bevrijd. Het oorlogs-
gedenkteken  aan de Francis de Meeuslaan in Maldegem refereert aan 
de laatste vermoedige charge van de Belgische Cavalerie op 19 okto-
ber 1918 in Burkel, waarbij de Duitse weerstand doorbroken werd. 

Het monument werd op de plaats van de veldslag opgericht in  
opdracht van de zoon van de gesneuvelde graaf Francis de Meeus. 
Het monument werd ingehuldigd in 1931. Het bestaat uit twee op 
elkaar geplaatste arduinen blokken in de vorm van een obelisk.  
In 2013 werd het gedenkteken beschermd als monument.

Programma  

Juli	>	oktober		
  Familie-wandelzoektocht :  gratis deelnameformulieren af te 

halen, Uit-loket, Gemeentebestuur Maldegem – Marktstraat 7 – 
9990 Maldegem. Diverse prijzen te winnen.

Zomer	2018					
  Nieuw!  Permanente fietsroute Burkel ism Toerisme Meetjesland  

Donderdag	18	oktober	
  Concert Koninklijke Muziekkapel Gidsen, aanvang 20u, 

Sporthal Meos, Bloemestraat 36d, 9990 Maldegem   

Vrijdag	19	oktober	
  14u – 17u: Plechtigheden en optocht aan de monumenten. 

Start en verzamelen om 13u30 aan site Oud-Sint-Jozef

Zaterdag	20	en	Zondag	21	oktober		
  10u – 16u:  Tentoonstelling in & outdoor site Oud Sint Jozef – Mevr. 

Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem ism War Heritage Institute  

Meer info: dienst evenementen, 050/72 89 59, www.maldegem.be    



Uit in het Meetjesland 2018 39



Uit in het Meetjesland 201840

LEUTE - L
EUTE - LE

UT
E 
-  
   

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 OKTOBER

Tally Ho! 
URSEL - Het laatste weekend van oktober is traditioneel het herden-
kingsweekend van de geallieerde inzet van het WO II vliegveld Ursel. 
Tijdens dit weekend wordt het B-67 vliegveld herdacht, B-67 was de 
code van het tijdelijk “Advanced Landing Ground” tijdens de optocht 
van de bevrijding.

De herfst van 1944 is gemarkeerd in de geschiedenis als de peri-
ode van onze bevrijding maar het belang van de inzet van het B-67 
vliegveld Ursel was wat uit de aandacht geraakt. Sinds 2010 is er een 
werkgroep dat dit plaatselijk indrukwekkend stuk geschiedenis in de 
aandacht brengt. Er werd in 2014 een site aangelegd op de plek waar 
het WO II vliegveld van Ursel zich bevond, een kilometer ten zuiden 
van het huidige vliegveld Ursel.

Deze site kreeg de naam “vervlogen verleden” en maakt deel uit van 
het Landschapspark Drongengoed. Het bestaat uit een infopad en 
een rustplaats met een prachtig monument. De “vervlogen verleden” 
site kan je dagelijks vrij bezoeken maar tijdens het laatste weekend 
van oktober zorgt de werkgroep B-67, een afdeling van Vliegclub 
Ursel, voor een passende herdenking tijdens het Tally Ho! Weekend.

Tally Ho! was een kreet en leuze van één van de vier Hawker Typhoon 
1B Squadrons van de Britse Royal Air Force, met name het 609 Sqn, 
een Sqn trouwens met heel wat Belgen in dienst. B-67 Ursel werd 
ingezet als uitvalsbasis voor de bevrijding van Walcheren en het 
vrijmaken van de Scheldemonding, een ontzettend belangrijke ope-
ratie om de logistiek erg belangrijke haven van Antwerpen te kunnen 
gebruiken.

Op zaterdag 27 oktober is er in de namiddag een historisch geleide 
wandeling en ‘s avonds is iedereen welkom tijdens het herdenkings-
gebeuren aan het B-67 monument met aansluitend een fakkeltocht.

Meer info kan je vinden op de website www.B67Ursel.be vanaf september.

© Wout Martens
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UiTPAS Meetjesland: jouw spaar-  
en voordeelkaart voor vrije tijd!   
Een concert of theatervoorstelling? Een duik in het zwembad?  
Of toch maar liever een lezing of workshop? 

Met je UiTPAS Meetjesland word je extra beloond wanneer 
je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten in Assenede en Eeklo! 
Bovendien kun je jouw UiTPAS Maldegem vanaf september 2018 
ook gebruiken in Maldegem! 

EEN SPAARKAART…
Je spaart bij elke deelname aan vrije tijd 
UiTpunten. Sparen kan bij meer dan 70 
aangesloten organisatoren! 

…ÉN EEN VOORDEELKAART! 
Je gespaarde punten ruil je in tegen mooie 
voordelen zoals gratis drankjes, een 
gadget of een extra korting. 

Zelfs zonder gespaarde punten doe je 
je voordeel met je UITPAS Meetjesland: 
bij aanschaf krijg je een aantal 
welkomstvoordelen cadeau, zoals een 
gratis zwembeurt, gratis naar de film… 

HEB JE EEN BEPERKT INKOMEN? 
Dan kun je als inwoner van Assenede 
of Eeklo een UiTPAS Meetjesland met 
kansentarief aanvragen. Daarmee krijg 
je 75% korting op je deelname aan 
vrijetijdsactiviteiten. 

Vanaf september 2018 kan dit ook 
aangevraagd worden door inwoners van 
Maldegem. 

 

JOUWSPAAR- EN VOORDEELKAARTVOORVRIJE TIJD!

WWW.UITPASMEETJESLAND.BE

UITPAS MEETJESLAND OP 
ZAK? ZO GEBRUIK JE HEM:

1Kijk waar je UiTPAS Meetjesland 
kunt gebruiken
Je kunt je UiTPAS Meetjesland gebruiken voor 

alle activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke 
en stedelijke diensten. Daarnaast doen ook heel 
wat verenigingen uit Assenede en Eeklo mee 
met UiTPAS Meetjesland. Wil je weten welke? 
Op www.uitpasmeetjesland.be vind je een lijst met alle 
organisaties die UiTPAS Meetjesland aanbieden! 

2Spaar een UiTpunt
Op de plaats van de activiteit scan je je UiTPAS 
Meetjesland. Sparen kan aan de spaarzuil, maar ook 

bij een medewerker/vrijwilliger. Veel verenigingen zullen ook 
gebruik maken van hun smartphone om je kaart te scannen. 
Scannen kan voor, tijdens of vlak na de activiteit, maar niet 
meer dan 1 keer. Je kan je aantal gespaarde UiTpunten 
steeds checken op www.uitpasmeetjesland.be. 

3Ruil je UiTpunten in tegen voordelen
Als je voldoende UITpunten gespaard hebt, kun 
je ze inwisselen tegen een omruilvoordeel. Die 

omruilvoordelen vind je terug op www.uitpasmeetjesland.be. 
Schrijf je ook in op de maandelijkse UiTmail om snel op de 
hoogte te zijn van de nieuwste omruilvoordelen! Ook dat kan 
via de site. 

4Gebruik je UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief
Heb je recht op het kansentarief? Ga dan met je 

pas naar de balie of de verantwoordelijke van de activiteit. 
Hij of zij zal je pas inlezen om je de korting toe te kennen. 

5Registreer je online op 
www.uitpasmeetjesland.be
Snel weten hoeveel punten je gespaard hebt, of 

van welke voordelen je kan genieten? Je kan je éénmalig 
registreren op www.uitpasmeetjesland.be 

Wat kost dat? 
Voor je UiTPAS Meetjesland betaal je eenmalig 
5 euro. Kinderen en jongeren tot 26 jaar betalen 
2 euro. Je verdient die aankoopprijs dubbel en dik 
terug, want op je kaart staan onmiddellijk een pak 
leuke welkomstvoordelen!

Heb je een beperkt inkomen? Dan kun je een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief aanvragen. Hiervoor 
betaal je slechts 1 euro. 

Een UiTPAS Meetjesland is onbeperkt geldig. Een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief daarentegen, moet elk jaar 
verlengd worden. 

Ja, ik wil een UiTPAS Meetjesland! 
Groot gelijk! Ga met je identiteitskaart langs bij één van 
de verkooppunten. De UiTPAS staat op naam: ieder lid van 
het gezin krijgt zijn eigen pas. Wil je graag een pas voor je 
gezinsleden, neem dan ook hun identiteitskaart mee. 

Verkooppunten in Assenede: 
 Gemeentehuis Assenede, 
Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
Hier kan je op de Sociale dienst ook een 
UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen.
 Lokaal Dienstencentrum de Piramide, 
Moestuinstraat 22, 9960 Assenede
Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland 

 met kansentarief aanvragen.
 Openbare Bibliotheek Assenede, 
Sportstraat 2a, 9960 Assenede
 Dienst Vrije Tijd, 
Sportstraat 2a, 9960 Assenede
 Sporthal Assenede, 
Kapelledreef 4, 9960 Assenede
 Bezoekerscentrum Boekhoute, 
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute

Verkooppunten in Eeklo: 
 STIP, Molenstraat 36, 9900 Eeklo
 Stadskantoor, Industrielaan 2, 9900 Eeklo
 Sociaal Huis, Kaaistraat 34, 9900 Eeklo

 Hier kan je ook een UiTPAS Meetjesland 
met kansentarief aanvragen. Schrijf je in voor onze maandelijkse UiTmail met tips

e-mailadres inschrijven
aanmelden registreren

Wat is de UiTPAS?Wat is de UiTPAS?
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JA, IK WIL EEN UITPAS MEETJESLAND! 
Surf dan als de bliksem naar www.uitpasmeetjesland.be  
voor alle info & verkooppunten.
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WANDELAARS & FIETSERS AANDACHT
Meer dan 300 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 bijzonder 
verhaal: huizen, kerken, monumenten, kunstwerken of 
landschappen die elk het (her)ontdekken waard zijn. 

Hoe werkt het? Surf met je smartphone 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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Info:
Provinciaal	Streekcentrum	Huysmanhoeve,	Toerisme	Meetjesland,			
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 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 75 75, gemeente@zomergem.be, www.zomergem.be 

Of bij enkele van onze infopunten/Meetjesland Cafés:
 De Bierkamer, Vaartstraat West 30, 9940 Kluizen-Ertvelde, +32 (0)9 343 87 33, 
www.debierkamer.be - info@debierkamer.be

 Den Heksenketel, Belzeelsestraat 23,  9940 Evergem-Belzele, T +32 (0)9 258 
08 63 www.denheksenketel.be - info@denheksenketel.be

 Gezellig bierhuis & koffiebar Het Vermaek, Sleidinge dorp 40, 9940 Sleidinge, 
het.vermaek@telenet.be

 Eet- en Cultuurcafé De Bakkerei, Pastoor De Nevestraat 12, 9900 Eeklo,  
+32 (0)475 73 95 66, www.bakkerei.be - info@bakkerei.be

 De Pallieter, Voorstraat 46, 9970 Kaprijke, +32 (0)9 373 81 16,  
kurtdevendt@scarlet.be 

 Polderzicht, Sint-Jansstraat 138, 9982 Sint-Jan-in-Eremo, +32 (0)9 379 86 53, 
www.polderzicht.be  - info@polderzicht.be

 Café ’t Evenwicht, Oosteeklo-Dorp 26-28, 9968 Oosteeklo, +32 (0)477 19 75 86,  
van.de.veire.stijn@telenet.be

 De Swaen, Molenstraat 2, 9988 Watervliet, +32 (0)479 384 797, 
vermeirekristof@gmail.com

 De Kasteeldreef, Kasteeldreef 57, 9920 Lovendegem, +32 (0)473 60 27 70, 
sanmodesto@hotmail.com

 Nieuwe zaak bij verschijning naam nog niet bekend, Stationstraat 8,  
9950 Waarschoot, +32 (0)477 53 21 98,  Michiel.claeys@pandora.be
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Toerisme Meetjesland, 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, 
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00, 
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be
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