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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

Stempel 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.

Stempel Podium 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.

 © Lars Crommelinck
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HEEL DE ZOMER

zomer op de huysmanhoeve
EEKLO - In het hart van het Meetjesland ligt het Provinciaal 
Streekcentrum 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. Ook 
dit jaar staan er veel leuke activiteiten op het programma mede 
dankzij de inzet van het vrijwilligersteam, medewerkers van het 
Plattelandscentrum, Toerisme Meetjesland en enkele externe 
partners. Tijdens de wintermaanden werd de cafetaria opgefrist en 
het streekproductenaanbod uitgebreid met lekkere Meetjeslandse 
toppers. Verspreid over het domein werden nieuwe plekjes gecre-
eerd waar iedereen tot rust kan komen terwijl de allerkleinsten de 
speelkoffer kunnen ontlenen met uitdagend speelgoed. 

Van april tot oktober gonst het van de activiteiten. Net zoals 
vorige jaren is er een fietshappening, ambachtendag, schapendag, 
picknickconcerten,... Maar de bezoeker zal zien dat er tijdens elke 
activiteit verrassend nieuwe elementen geprogrammeerd staan. 
Ga zeker langs om alles te ontdekken!

WAT STAAT ER OP DE AGENDA?
• Zo 31 maart: Seizoensopening + broodbakdemonstratie  

+ Opening tentoonstelling Wolatelier en Kant Act

Het wolatelier staat in de schijnwerper en organiseert een wol-
café waar alle soorten wolverwerkende technieken worden  
getoond. Om 11u persvoorstelling van de Erfgoedsprokkel rond 
de Huysmanhoeve. 

• Zo 14 april: Picknickwandeling 

Een sportieve dag voor wie graag wandelt en nadien wil genie-
ten van een hoevepicknick. Vier wandelroutes met vrije start  
werden uitgestippeld. (6 km, 12 km, 14 km, 16 km)

• Vrijdag 19 april en zaterdag 20 april: Volle Maanlezing –  
Botanisch tekenen – 25€
Onder leiding van Hilde Orye leer je de beginselen van het  
botanisch tekenen. Samenwerking met Landelijke Gilden.

• Zondag 28 april: Erfgoeddag – Hoe maakt u het?  
+ Plantenruilbeurs + Broodbakdemonstratie

Voor de negentiende editie van Erfgoeddag wordt het vakman-
schap in de schijnwerper geplaatst. Het wolatelier demonstreert 

oude handwerktechnieken. Voor de tweede keer op rij gaat 
er een plantenruilbeurs door.

• Zondag 18 mei: Volle Maanlezing – Zaden oogsten – 5€
Cindy Madou, lesgeefster praktische permacultuur bij oa. Velt 
toont hoe je zaden selecteert, oogst en bewaart. Samenwerking 
met Landelijke Gilden.

• Zondag 2 juni: Schapendag Plus + broodbakdemonstratie. 

Op Schapendag Plus wordt niet alleen het schaap in de kijker 
gezet, maar is er ook aandacht voor andere (gezelschaps)dieren. 
Samenwerking met Landelijke Gilden. 

• Maandag 10 juni: Meetjesland Cafédag. 

Een ludieke dag waar de Meetjeslandse cafés het Meetjesland, 
de streekproducten en zichzelf in de kijker zetten!

• Maandag 17 juni: Volle Maanlezing – Podcasts – 5€
Radiomakers Lucas Derycke en Wederik De Backer maken 
een selectie uit radiowerk over natuur, erfgoed en smaak.  
Samenwerking met Landelijke Gilden.

• Zondag 23 juni: Ambachtendag + 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.

• Woensdag 3 juli: Opening tentoonstelling 100-jaar gele trui. 

Naar aanleiding van 100-jaar gele trui loopt op de achterzolder 
van het woonhuis tot 29 september 2019 een tentoonstelling 
over de Gele trui en de Tour de France. De toegang is gratis.
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• Zondag 6 juli tot zondag 28 juli: live uitzending Ronde Van 
Frankrijk

• Zondag 14 juli: Picknick concert + Broodbakdemonstratie. 

Met optredens van Harmonie Yver & Eendracht uit Kaprijke –  
Koninklijke fanfare Eendragt Maekt Magt uit Watervliet –  
The Bucket List (singer/songwriter covers)

• Zondag 21 juli: Fietshappening met retrokoers

Een feestelijke trefdag voor fietsers en fietsen van alle maten  
en (leef)tijden met om 14u15 retrokoers

• Zondag 28 juli: Picknickconcert + Broodbakdemonstratie. 

Met optredens van Vrijdag (Blues/Folk) – The Henchmen  
(Rock/Pop) – Lir (Folk)

• Donderdag 15 augustus: Volle Maanlezing. Devotie en  
kapelletjes – 5€
Met een Meetjeslandse gids maak je een fietstocht langs  
de kappelletjes van het Meetjesland. Samenwerking met  
Landelijke Gilden.

• Zondag 18 augustus: Picknickconcert + broodbakdemonstratie. 

Met optredens van Everything but a band (Nederlandstalige 
popmuziek) – Sweetspot (Easy listening, soul pop) – High Liars 
(Meetjeslandse Rockband)

• Donderdag 22 augustus: Hoevefilm. Les Gardiennes

• Donderdag 29 augustus: Hoevefilm. De Maagd Van Gent

• Zondag 1 september: Picknickconcert + Broodbakdemonstratie. 

Met optredens van Wazo (Funky, pop en covers) - Ebeninte  
(Melodieuze Rock) – WIX (Melodieuze Rock)

• Zaterdag 14 september: Volle Maanlezing. Start to ‘Kippen  
houden’ – 5€
Marc Van Hecke vertelt over de verzorging en behuizing  
van kippen. Samenwerking met Landelijke Gilden.

• Zondag 29 september: Afsluiter seizoen + optreden Jomy  
+ Mobiele fruitpers + broodbakdemonstratie

Verschillende workshops rond oogstverwerking.  
Om 14u optreden van Jomy. 

Openingsuren van 31 maart t/m 29 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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HEEL DE ZOMER

waarschootstof
WAARSCHOOT (LIEVEGEM) - De Lievegemse deelgemeente 
Waarschoot is al lang niet meer het textielcentrum dat het tot enkele 
decennia geleden was. Het industriële verleden uit de 19e en 20ste 
eeuw heeft veel sporen nagelaten, zowel materiële als immateriële. 
De laatste generatie arbeiders, bedienden, werkgevers en buurt-
bewoners die dit verleden een gezicht gaven, verdwijnen nu echter. 
Dit inspireerde een groep enthousiastelingen met een hart voor het 
Waarschoots industrieel erfgoed in al zijn facetten om een groot pu-
blieksproject op te zetten. Samen met de gemeente Lievegem, B&T 
Textilia, de Erfgoedcel Meetjesland, de IOED Meetjesland en enkele 
experten industrieel en cultureel erfgoed wordt dit textielverleden 
een jaar lang in de kijker gezet. 

Wie ooit al in het gemeentehuis van Waarschoot geweest is, heeft 
misschien al de befaamde ‘neusdoek’ in een bonte, geruite stof 
gezien. Dit is het eerste stukje stof dat op machinale wijze in het 
dorp geweven werd. 

B&T Textilia zal deze stof opnieuw produceren en er prachtige tote 
bags van maken. Probeer zeker eentje te bemachtigen tijdens de 
vele evenementen die dit jaar zullen doorgaan. Want er valt van alles 
te beleven! Volg ‘Waarschootstof’ op Facebook en kom er alles te 
weten over het uitgebreide programma. Als kers op de taart komt er 
nog een spectaculaire afsluiter! 

Volg ‘Waarschootstof’ op Facebook en kom er alles te weten over  
het uitgebreide programma!
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HEEL DE ZOMER

meetjeslandse meesters 
MEETJESLAND - Dat de Meetjeslandse landschappen tot de 
verbeelding spreken is bekend maar dat de regio ook een muze 
was en nog steeds is voor tal van kunstenaars bleef tot nu toe 
een goed bewaard geheim. Niet alleen in het verleden, maar ook 
vandaag zijn er nog heel wat artistieke ondernemers actief in het 
Meetjesland. 

Onder de noemer ‘Meetjeslandse Meesters’ zet COMEET de  
beeldende kunstenaars van vroeger en nu in de kijker.

Ontdek het kunstzinnige verleden van de streek en laat je  
verrassen door de huidige generatie kunstenaars via een divers 
activiteitenaanbod tussen april en oktober. 

Bezoek tentoonstellingen, volg een gidstour of kunstroute of 
neem deel aan één van de creatieve workshops in het Meetjesland. 
Wie weet schuilt er wel een kunstenaar in jou?

Het volledige activiteitenaanbod is te vinden op  
www.meetjeslandsemeesters.be

Vlaanderen
is open ruimte

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.
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ZATERDAG 27 APRIL EN ZONDAG 28 APRIL

herbeleef de middeleeuwen
MIDDELBURG (MALDEGEM) - Op zaterdag 27 en zondag 28 april 
(weekend van Erfgoeddag!) ben je te gast op de 3de editie van 
‘Herbeleef De Middeleeuwen’ te Middelburg-Maldegem.  
Je ontmoet er ridders en ongure zwaardvechters, boogschieters  
en marktkramers. Er is zelfs een heuse smederij aanwezig, waar je 
gedurende 4 dagen op ambachtelijke wijze kan leren smeden. Je 
kan ook de sierlijkheid van tal van roofvogels bewonderen tijdens 
de regelmatige demonstraties. Of houd je het liever bij een drankje 
en een hapje, met leuke animatie en aangepaste muziek, geen 
nood, want ook daarvoor is gezorgd! 

De Middeleeuwers van Herbeleef en de gemeente Maldegem 
heten je hartelijk welkom! 

Meer info: www.herbeleef.eu
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ZATERDAG 4 MEI EN ZONDAG 5 MEI

stoomtreinfestival 
MALDEGEM - In 1966 reed in België de laatste officiële stoomtrein 
met reizigers. Deze vorm van vervoer verdween niet volledig naar 
de geschiedenisboeken, maar wordt nog steeds levend gehouden 
door de Stoomtrein Maldegem – Eeklo. In het museumstation 
van Maldegem dichtbij Brugge, gaat op zaterdag 4 mei en zondag 
5 mei 2019 het jaarlijkse stoomtreinfestival door. 7 stoomloco-
motieven zijn dat weekend gelijktijdig in dienst, en vervoeren 
de bezoekers in historische rijtuigen van de jaren 1930 in pluche 
zetels of op houten banken, zoals oma en opa. Het station is 
aangekleed met diverse miniatuurbanen voor jong en oud, LEGO, 
Playmobil,... Er is eten en drinken, en een expo en beurs met 
spoorboeken, DVD,  speelgoed.

Locatie: Station Maldegem, Stationsplein 8, 9990 Maldegem  
(Ook bereikbaar per trein én met parking: Station Eeklo)

Info: www.stoomtreinmaldegem.be LEUTE - L
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ZONDAG 5 MEI TOT ZONDAG 22 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:

• Zo 5 mei: Sleidinge (Evergem), Gemeentelijke Basisschool  
Sleidinge, T 09 357 47 08, jan.van.de.walle@skynet.be

• Zo 16 juni: Assenede, Kloosterstraat 16, hoeve Geert De Smet, 
T 0486 97 72 36, landelijkegildeassenede@gmail.com,  
www.assenede.landelijkegilden.be

• Zo 23 juni: Lovendegem (Lievegem), Sportterrein Lovendegem, 
Sportstraat 26, T 0495 38 37 85, lglovendegem@telenet.be

• Zo 7 juli: Adegem (Maldegem), Adegem-dorp 16,  
C.C. Den Hoogen Pad, T 0475 80 73 07, landelijkegildeadegem@
telenet.be, www.adegem.landelijkegilden.be

• Zo 14 juli: Knesselare (Aalter), Geuzestraat 48, bedrijf Dirk  
De Baere, T 0477 325 012

• Zo 21 juli: Kaprijke, A. De Taeyestraat, Sporthal Berkakker,  
T 09 373 75 61, www.kaprijke.landelijkegilden.be
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• Do 15 augustus: Landegem (Deinze), Stationsstraat, Sporthal, 
T 09 371 85 38, patrick.hinion@telenet.be

• Zo 1 september: Oostwinkel (Lievegem), Veldhoek 3,  
Parochiezaal T 09/377 20 75, luc.debaets@hotmail.com 

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

Info: www.landelijkegilden.be/agenda
LEUTE - L
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VRIJDAG 24 MEI TOT MAANDAG 27 MEI

eekskenskermis
LOVENDEGEM (LIEVEGEM)/SLEIDINGE (EVERGEM) - Eind mei 
staat er vier dagen lang een gezellige kermis in de wijk Eeksken. 
Het weekend start op vrijdagavond met een sportieve run voor 
groot en klein en de vier dagen lang zijn er toffe muziekoptredens, 
eetfestiviteiten, op zondag een rommel- en ambachtenmarkt en 
nog veel meer.

Het is de 65ste keer dat Eekskenskermis georganiseerd wordt. 
Op zaterdag is er Kinderdorp in de wijk en ’s avonds een optreden 
van The Black Men.  

Hoogtepunt van de kermis is traditioneel de ‘Grote Rommelmarkt’ 
op zondag dan 10u tot 18u. In de namiddag is er ook Ambachten-
markt, een optreden van Wim Soetaer en vanaf 15u30 een 
voor avond lang optreden @Nico’s Place met The Difference en 
The Landlords.

’s Avonds verhuist de ambiance naar de feesttent met Jelle 
Cleymans!

Organisatie: vzw Feestcomiteit Eekskenskermis, Eeksken 14, 9940 
Sleidinge (Evergem)

Voor algemene inlichtingen: voorzitter Marc Van Wiemeersch,  
marc@vanwiemeersch.be, www.eeksken.be
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VRIJDAG 31 MEI TOT ZONDAG 9 JUNI

vrijstaat! 
SLEIDINGE (EVERGEM) - Na 'De Constateurs' (2015) presenteert 
het aangename gezelschap TARCHIEF een nieuw project, met 
theater, muziek, multimedia, een streekgerechtje, een frons én 
plezierigheid.

In het hart van het Meetjesland schittert een nieuwe onafhankelij-
ke staat, een Utopia, waar we opnieuw beginnen met een propere 
lei. Met deugdelijk volk, degelijk bestuur, duidelijke grenzen. 
Met majestueuze monumenten, een imposante dierentuin, écht 
belangwekkende personaliteiten en een geschiedenis waar we fier 
op zijn.

“Ook U kan zich inschrijven als bewoner van onze staat.  
Word keizer, koning, president of bijenkoningin. Doorloop,  
samen met ons, de inburgeringscursus.” 

Iedereen is welgekomen, iedereen telt.

In een regie van Raf Goossens

Wanneer: vrij 31 mei (19u30), za 1 juni (19u30), zo 2 juni (15u), 
 vrij 7 juni (19u30), za 8 juni (19u30), zo 9 juni 2019 (15u)

Prijs: € 10,00

Locatie: Wilfried Martensplein, 9940 Sleidinge (Evergem)

Tickets: www.evergem.be/ticketcultuurcentrum,  
cultuurcentrum@evergem.be, T 09 358 51 00
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ZATERDAG 1 JUNI

boerekreektriatlon
SINT-JAN-IN-EREMO (SINT-LAUREINS) - Op zaterdag 1 juni worden 
aan het provinciale sportcentrum De Boerekreek in St-Jan-in-
Eremo ruim 750 deelnemers verwacht voor de jaarlijkse triatlon. 
Zowel jeugdatleten (vanaf 6 jaar), recreanten, duo’s en toppers 
komen die dag aan hun trekken in het Meetjesland. Dit jaar is  
St-Laureins voor het eerst gastgemeente van het Belgisch 
kampioen schapsprinttriatlon met heel wat Olympiërs aan de start 
met o.a. Simon De Cuyper, Marten Van Riel, Jelle Geens, Peter 
Croes, Katrien Verstuyft en Claire Michel.

Voor de jeugdreeksen staan aparte afstand op het programma 
volgens hun leeftijdscategorie. De allerkleinsten zwemmen 
150m, fietsen 4 km onder begeleiding en lopen 1 km. Voor de 
volwassenen (16+) staat een sprinttriatlon op het programma 
met 500m (of 750m voor Belgisch kampioenschap), 20 km fietsen 
en 5 km lopen.

Dit jaar wordt voor het eerst de “Hel van het Noorden” opgenomen 
in het fietsparcours. Die hel staat bekend onder de naam 
Casteleynstraat en vormt een oeroude verbindingsweg tussen 
de idyllische gehuchtjes Waterland-Oudeman en Sint-Margriete. 
Deze nieuwkomer is een rechte lijn van 1200m die kaf en koren 
toelaat elkaar te monsteren. In de polders mag het toch iets meer 
zijn? Wie wordt de “Meetjeslandse Kasseivreter 2019” en zet de 
snelste tijd neer op de kinderkopjes? 

Neem contact op via 0472/88 34 64 voor meer info of neem een kijkje op 
www.smo-specialized.be 
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VRIJDAG 21 JUNI TOT ZONDAG 23 JUNI 2019 

augustijnfeesten 
KLUIZEN (EVERGEM)- De Augustijnfeesten starten op vrijdagavond 21 
juni, met voor de tweede maal 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 18.00 starten de renners voor 120 km door 
de Kluizense straten.

Op zaterdag 22 juni ligt de nadruk op muzikale kwaliteit met ‘De 
Augustijnsessies 3de editie’, een muziekoptreden in de kerk van 
Kluizen: om 20 uur kunnen we luisteren naar Franse chansons met 
Jo Lemaire. Gegarandeerd opnieuw genieten! Kaarten aan 20 euro in 
voorverkoop zijn te verkrijgen bij de organisatie: tickets@augustijn-
feesten.be 

Op zondag 23 juni, vanaf 11 uur verwelkomen de Augustijnfeesten jou 
in de dorpskern van Kluizen. Gratis op onze kunsten- en ambachten-
markt, waar een 70-tal ambachtslieden en kunstenaars hun kunsten 
aan de ‘curieuzeneuzen’ zullen tonen. De hele dag is er ook een gezel-
lige rommel- en brocantemarkt met 150 standhouders.

Het kinderdorp opent vanaf 14 uur: De Lancelot paardenmolen van 
Guapa, zeepbellenworkshop, 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 Thomas Henry Rockestra, Trashbeatz 
met Workshop, Chris Corn, Those Metal Boys, Raw Hide en Rock au 
Vin (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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MAANDAG 1 JULI TOT MAANDAG 30 SEPTEMBER

buitenspel
DOORNZELE (EVERGEM) - 'Buitenspel', op het voormalige voetbal-
terrein van het Evergems kanaaldorp Doornzele en op wandelaf-
stand van de Doornzeelse dries, staat voor ontspanning voor het 
ganse gezin. Een natuurlijke zwemvijver + professionele redder 
in de zomermaanden, jonge kinderen verplicht begeleid. Er is een 
BMX-parcours én 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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DONDERDAG 11 JULI TOT DONDERDAG 22 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 donderdagavond in juli en augustus,  
telkens in een ander dorp van het Meetjesland. 

Beleef de mooiste plekjes!

Deze editie wordt aangevuld met enkele trajecten uit het  
Gentse en de Leiestreek. Maar noteer alvast donderdag 11 juli,  
8 augustus, 15 augustus en 22 augustus, want dan komt al  
zeker het Meetjesland in beeld! 

Praktisch 

• 19u ter plaatse inschrijven, 19u15 start wandeling,

• geleide wandelingen in de natuur, 8 km en 2 ¼ uur lang.

• Met Pasar Zomert wandel je elke maandag, woensdag,  
donderdag en vrijdag 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 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.

Exacte data en startlocaties en bijkomende info vind je op www.pasar.be/
pasarzomert

Contact: marieclaire.martens@pasar.be

Organisatie Pasar vzw i.s.m. Pasar-afdelingen Meetjesland en 
m.m.v. Toerisme Meetjesland.
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DONDERDAG 1, 8, 15 EN 22 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 gratis topconcerten van geves-
tigde 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 van deze 25e editie op www.hihp.
be of volg het laatste muzieknieuws van N9 via Facebook, Twitter 
en Instagram (@muziekclubN9, #HIHP19, #muziekclubN9).

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 

©Jurgen Dhont
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VRIJDAG 2 TOT ZONDAG 4 AUGUSTUS

summerfest aalter
AALTER - Summerfest Aalter, één van de grootste festivals van het 
Meetjesland, bouwt verder op het succes van vorig jaar en presen-
teert voor de 36e keer een fantastisch programma in 2019.

Vrijdag 2 augustus: ambiancenacht met o.a. Willy Sommers,  
Kobe Ilsen & Viktor Verhulst, Get Ready!, Jettie Pallettie, Virtual 
Zone, Jessy Mackenzie, enz.

Zaterdag 3 augustus: meer dan 25 DJ's op 3 podia, live optreden 
van Jebroer, Yves Deruyter, Mandy, The Blockparty, Da Rick, 
Semmer, Flavour Drop, Merlo, ...

Zondag 4 augustus: Familiedag met tractor- en truckpulling, gratis 
kinderanimatie met o.a. indoor springkastelendorp, meet & greet 
met Nachtwacht, ballonplooiers, grime, enz...

Alle info: www.summerfest-aalter.be

Kinderen ‹14 jaar: het ganse weekend gratis toegang
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VRIJDAG 2 AUGUSTUS TOT DINSDAG 6 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  
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. Dinsdagavond is altijd een hoogtepunt!

De Katse Feesten hebben een rijke geschiedenis (42ste keer!) 
en de laatste jaren stonden onder meer Raymond Van het 
Groenewoud, The Scene, Flip Kowlier, Buscemi, Het Zesde Metaal 
en De Mens op het podium. Er is ook altijd oog voor lokaal talent.

Locatie: Scoutsterreinen, Assenedesteenweg 245b, 9060 Zelzate  
(elke dag open vanaf 14u)

Info: Katse Feesten vzw, Assenedesteenweg 245b, 9060 Zelzate,  
katsefeesten@live.be, www.katsefeesten.be

AALTERAALTER
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ZONDAG 4 AUGUSTUS

meetjesBAND
Kaprijke/Sint-Jan-in-Eremo/Bentille (Kaprijke, Sint-Laureins) 
- Het perfecte zomergevoel krijg je pas door het Meetjesland 
samen met gezin of vrienden te verkennen! De landelijke gilden 
van Kaprijke en Sint-Jan-Bentille organiseren samen een leuke 
recreatieve fietstocht,

de MeetjesBAND. Ook dit jaar focussen we op de mooiste land-
schappen van het Meetjesland en zetten we de bossengordel 
van Lembeke-Oosteeklo en het polderlandschap van Assenede 
in de kijker. 

Geniet van de rust, de mooie fietswegen in de verschillende 
landschappen. Op de stopplaatsen is telkens kans voor een 
drankje en/of hapje. Voor iedereen is een verrassingspakketje 
voorzien aan de startplaats en op het einde van de tocht krijgt 
iedereen een nuttig gadget.

Routes:   
30 km – Kuieren in de bossen van Lembeke en Oosteeklo 
50 km – Van zand naar klei, de variatie van het Oostelijke 
Meetjesland

Vertrekpunt: SOCK, Molenstraat 
28, Kaprijke 

Deelnameprijs: 3 euro (tot 30 juli – 
vooraf inschrijven op reknr.  
BE70 7370 3828 4125) en 4 euro  
(de dag zelf) Kinderen tot 12 jaar 
gratis 

Inschrijven: Dag zelf van 10u00  
tot 14u00 uur

Organisatie: Landelijke Gilden 
Kaprijke en Sint-Jan-Bentille  
(0477 28 06 44, meetjesband@

gmail.com)
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VRIJDAG 9 AUGUSTUS TOT ZONDAG 11 AUGUSTUS

rijvers festival
ZOMERGEM (LIEVEGEM) - Op 9, 10 en 11 augustus 2019 is Rijvers 
Festival in Lievegem toe aan de 4de editie! Gedurende drie dagen 
wordt het terrein midden de bossen omgetoverd in een paradijsje 
op aarde, de citytrip in je achtertuin. Eens je de indrukwekkende 
ingang door stapt, word je opgeslorpt door de unieke sfeer die zo 
typisch is geworden voor Rijvers Festival. De stijgende lijn van de 
vorige jaren wordt verder gezet. 

Met nog grotere namen zoals: Clouseau, Maxi Jazz (van Faithless), 
Ketnetband op zondag, Bart Peeters, Nachtwacht, DJ Licious 
(zaterdag), Regi, Yves Deruyter, en de meest populaire live perfor-
mers (vrijdag), en nog veel meer…

Het belooft dus weer een top editie te worden! Het terrein wordt 
groter en opnieuw is er overal heel wat te beleven. In elk hoekje 
valt iets te ontdekken. Ook is er voor het eerst een camping voor-
zien. Zo kan je volop genieten van de drie dagen “paradijs” die de 
organisatoren midden in het Meetjesland creëren.

Ook nu weer is er voor elk wat wils op de 3 podia; Stars Stage 
met de beste live artiesten, de Beats Stage met top DJ’s voor een 
non-stop feestje en de Love Stage waar je de meest uiteenlopende 
maar steeds verrassende optredens terug vindt. Voor jong tot oud; 
echt iedereen wordt verwend op Rijvers festival. Met muziek, heer-
lijke cocktails  en mocktails, animatie, de lekkerste gerechtjes,…

Neem zeker een tijdje op de Facebook pagina of op de website  
www.rijversfestival.be voor tickets, info de volledige line-up. 
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DONDERDAG 15 TOT ZONDAG 18 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 donderdag zijn er de Vlaamse Kampioenschappen Krulbol, 
maats mee met daarnaast randanimatie, clown en schminken.

Op vrijdag, 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.

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 hespen-
barbecue en een ‘Vlaamse avond’.

Op zondag worden de 17de Europese Spelen voor Volkssporten ge-
houden met Interlands, publiekswedstrijden en initiaties. Ook op 
zondag is er een Rommelmarkt, tal van optredens en een snoepen-
worp. Hierbij kan ook de Expo Krulbol in de Molen van Doornzele 
bezichtigd worden.

Info: www.krulbol.be 
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DONDERDAG 15 TOT ZATERDAG 17 AUGUSTUS

cogétama fest
KNESSELARE (AALTER) - Gratis parkfeest voor jong en oud op 15 
augustus met op 17 augustus een kleine afterparty. Er waren vorig 
jaar 3000 bezoekers! 

De naam Cogétama verwijst naar de legendarische sigarenfabriek 
die jarenlang welvaart bracht in Knesselare. Het is de doelstelling 
van Cogétama Fest om de inwoners van Knesselare dichter 
bij elkaar te brengen en het fantastisch mooie Hemelrijkpark 
als ontmoetingsplaats bekend te maken bij alle inwoners van 
Knesselare. Bovendien willen de organisatoren op deze manier 
het erfgoed rond Cogétama blijvend in de kijker zetten.

Het toverwoord van dit festival is: gezelligheid. Verwacht 
je aan een gezellig festival met barbecue, live muziek en 
duizenden lichtjes.

Info: www.facebook.com/cogetamafest 

 © Lars Crommelinck
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VRIJDAG 16, ZATERDAG 17 EN ZONDAG 18 AUGUSTUS

herbakkersfestival
EEKLO - 2019 wordt het jaar van een nieuw, opgefrist 
Herbakkersfestival. Vzw Bakfiets en muziekclub N9 slaan voor 
deze dertiende editie alle handen in elkaar om het Eeklose 
stadsfestival te herbakken; één festival in één enkel weekend, 
met bakken sterke bands en muzikanten, tonnen sfeer en nog 
veel meer.

Het Herbakkersfestival is nog steeds helemaal gratis. Check het 
volledige programma via www.herbakkersfestival.be en kom 
met buren, vrienden en familie mee herbakken op 16, 17 en 18 
augustus! Tot dan!

Organisatie: stad Eeklo, vzw Bakfiets en muziekclub N9

Alle info via www.herbakkersfestival.be
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VAN DONDERDAG 22 AUGUSTUS TOT ZONDAG 25 AUGUSTUS

boombalfestival
LOVENDEGEM (LIEVEGEM) - Gratis naar een festival gaan met het 
hele gezin… In Lievegem kan het tijdens Boombalfestival!

Gezelligheid troef tussen de fruitbomen. Je geniet er van een 
biertje uit glas, een lekkere hap en een podium met schone muziek 
(bluegrass, franse chanson, folk, jazz…). 

Een paradijs voor de kinderen: springkastelen, toneel, knutselen, 
klimrotsen, draaimolens… Ook de baby’s hebben er hun eigen 
hoekje!

Kortom, een plek waar iedereen, jong en oud zich kan onderdom-
pelen in de unieke Boombalfestival sfeer. 

Dansers uit heel Europa leven zich uit in onze danstempels waar 
zowel toppers als opkomend talent uit de binnen- en buitenlandse 
folkwereld het beste van zichzelf geven.

Info: www.boombalfestival.be 

© www.daphnematthys.be 
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ZATERDAG 24 AUGUSTUS

caprijke constance
KAPRIJKE – Dorpsfestival op één van de mooiste pleinen van het 
Meetjesland. Het historische Plein wordt, inclusief stadhuis, inge-
palmd door het betere rock ‘n’ rollwerk in Meetjesland en omstre-
ken. Een eigenzinnige programmatie en gaan voor heel veel sfeer. 
Daar staat Cirque Constance al vele jaren voor. 

Na tien jaar Cirque Constance Festival ergens diep in de Kaprijkse 
akkers verscholen is Caprijke Constance in het hart van het dorp 
ondertussen ook al aan zijn vijfde editie toe! Het verschil is: meer 
aandacht voor muzikale verdieping, sfeer en een intense samen-
werking met de Kaprijkse horecauitbaters. Als Kaprijke groeit en 
bloeit (op cultureel vlak), dan mag Caprijke Constance daar zeker 
wat pluimen voor op de hoed steken. Let’s rock, Vlindertje!

Info: www.facebook.com/CirqueConstance/ 
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VRIJDAG 30 AUGUSTUS EN ZATERDAG 31 AUGUSTUS

verlichte boerderijtocht
HANSBEKE (DEINZE)/BELLEM (AALTER) – De pittoreske dorpen 
Bellem en Hansbeke laten zich weer op hun mooist zien, tijdens 
een idyllische fietstocht van 20 km langs sfeervol verlichte huizen, 
tuinen en boerderijen. De jubileumeditie wordt gevierd met anima-
tie en streekproducten op alle stopplaatsen. Bovendien kunnen 
deelnemers meedoen aan de wedstrijd ‘De mooist verlichte fiets’. 

Vertrek vanaf 20 uur

Locatie: 

• startplaatsen Bellem: Tuinbouwbedrijf Herteleer (Mariahove-
laan 6) en Familie Van den Berghe, (Markettestraat 6) 

• startplaatsen Hansbeke: Loonwerken Peltijn (Dalestraat 3), 
Grondwerken Guido De Brabander, (Vaartstraat 19) 

Info: 0474/22 64 88, www.verlichteboerderijtocht.be
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ZATERDAG 31 AUGUSTUS EN ZONDAG 1 SEPTEMBER

vredesfeesten oosteeklo 1919-
2019 honderd jaar vrede
OOSTEEKLO (ASSENEDE) - Honderd jaar geleden werden er overal 
in ons land Vredesfeesten georganiseerd om te vieren dat de 
‘Groote Oorlog’ eindelijk voorbij was. 

Om dit te herdenken nodigen wij iedereen uit voor de 
Vredesfeesten in Oosteeklo. Want feesten, dat kunnen ze goed 
in Oosteeklo! Dat werd al bewezen in de zomer van 2015 met het 
project van ‘Den Broaven goad uit’.

Op zaterdag is er in de centrale spiegeltent een lezing over ‘hon-
derd jaar Vrede’, met daarna een gezellig samenzijn. Kort na de 
middag wordt een ingetogen activiteit georganiseerd rond het 
oorlogsmonument, met speciale aandacht voor oorlogsvluchte-
lingen. Na dit plechtig moment wordt het tijd om de spieren op te 
warmen, er wordt dan een voetbalwedstrijd gespeeld net als in de 
tijd van toen.

’s Avonds verwelkomen enkele plaatselijke verenigingen het grote 
publiek op vijf verschillende locaties voor een groot volksfeest. Op 
elke locatie is er aangepaste muziek en inkleding uit een bepaalde 
periode uit de laatste honderd jaar. En er mag gedanst worden!

Op zondag wordt er in de voormiddag een kunst- en ambachten-
markt gehouden. Kort na de middag nodigen enkele muziekkorp-
sen iedereen uit om te komen kijken naar de Vredesstoet, een 
historische stoet voor jong en oud door het dorp van Oosteeklo.

’s Avonds sluiten we af met een spetterend vuurwerk. 

Iedereen is welkom, het is gratis. 

Locatie: dorpskern van Oosteeklo

Info: www.detweeambachten.be 

Organisatie: heemkring ‘De Twee Ambachten’, de Orde van de Smoutpot, 
de Gemeentelijke Feestcommissie en de organisatoren van de Bloemenstoet

LEUTE - L
EUTE - LE

UT
E 
-  
   

ZONDAG 8 SEPTEMBER

pools-brits-canadese plechtigheid
ADEGEM (MALDEGEM) - Sedert 1946 organiseert het gemeente-
bestuur van Maldegem een herdenkingsplechtigheid op de 
Canadese Militaire Begraafplaats, waar meer dan 1100 gesneu-
velde 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, www.maldegem.be 
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DONDERDAG 12 SEPTEMBER TOT DONDERDAG 19 SEPTEMBER

speculoosfeesten
LEMBEKE (KAPRIJKE) - De koekjesfabriek Lotus Bakeries heeft 
haar hoofdzetel in Lembeke. De Lotus-specialiteit is speculoos. 
Het dorp Lembeke beschouwt speculoos als een belangrijk 
onderdeel van haar identiteit. Sinds 2005 worden er dan ook 
jaarlijks Speculoosfeesten georganiseerd in Lembeke, helemaal 
in het teken van het bekende koekje.

Voor de realisatie van dit alles wordt gerekend op de inzet van 
talloze vrijwilligers. Tijdens de Speculoosfeesten bieden de 
Lembeekse restaurants voor de gelegenheid een speculoosmenu 
aan. Tal van lokale handelaars zetten Lotus Bakeries in de kijker.

De Speculoosfeesten starten op donderdag 12 september met een 
Afterworkparty en eindigen de volgende donderdag 19 september 
met een evenement van OKRA waarvoor Luc Steeno komt 
optreden.

Er is een vlaaienwedstrijd, speculoosworp voor de kleinsten en 
er zijn gratis Lotus-pakketten. Er is ook het kinderspeeldorp, 
vuurwerk, optredens van o.a. een ABBA Tribute Band, 
G Voetbaltornooi, koers, barbecue met ‘de langste tafel’ en 
nog veel andere activiteiten.

Kortom voor elk wat wils!

Info: T 0475 34 43 48, www.facebook.com/Speculoosfeesten 
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VRIJDAG 13 SEPTEMBER TOT MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019

52ste volpenswegekermis
SLEIDINGE (EVERGEM) - Deze wijkkermis in Sleidinge heeft  
gedurende jaren de reputatie van een baken van feestplezier opge-
bouwd, 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 31ste 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,  
kinderanimatie, 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,  
info@volpenswegekermis.be , www.volpenswegekermis.be 
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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, Eeklo en 
Maldegem! 

EEN SPAARKAART…
Je spaart bij elke deelname aan vrije 
tijd UiTpunten. Sparen kan bij meer 
dan 100 aangesloten organisatoren! 

…ÉN EEN VOORDEELKAART! 
Je gespaarde punten ruil je in tegen 
mooie vrijetijdsvoordelen zoals een 
gratis drankje, ticket 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, 
Eeklo of Maldegem een UiTPAS 
Meetjesland met kansentarief 
aanvragen. Daarmee krijg je 75% 
korting op je deelname.

 

JA, IK WIL EEN UITPAS MEETJESLAND! 
Surf dan als de bliksem naar www.uitpasmeetjesland.be  
voor alle info & verkooppunten.

Vraag naar onze  
4 Verhalen 40 Tips

WWW.TOERISMEMEETJESLAND.BE
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ontdek het meetjesland 
Meer dan 500 bijzondere locaties in het Meetjesland

Laat je verrassen door enkele interessante Meetjeslandse locaties 
met de website www.meetjes.land. Er staan meer dan 500 locaties 
op met een bijzonder verhaal: huizen, kerken, monumenten, 
bunkers, kunstwerken of landschappen die elk het (her)ontdekken 
waard zijn. 

HOE WERKT HET?

Surf met je smartphone naar meetjes.land en je ziet meteen 
de dichtstbijzijnde locatie (geef toestemming om je locatie te 
gebruiken). Als een soort culturele gps loodst meetjes.land jou 
naar je gekozen locaties en krijg je meer informatie over een 
kunstwerk, erfgoed of overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog.

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

Op Meetjes.land vind je deze thema’s terug:

• Erfgoed: 343 erfgoedlocaties in het Meetjesland 

• Eerste Wereldoorlog: oorlogsmonumenten en andere stille 
getuigen aan de Eerste Wereldoorlog 

• Hollandstellung: een overzicht van de bunkers uit de  
Eerste Wereldoorlog  

• Kunstwerken: beelden en andere kunstwerken in de  
publieke ruimte

Ben je op locatie? Maak een foto en mail naar erfgoedcel@comeet.be, 
zo kunnen we de foto toevoegen aan de website.

 

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

Gemeentelijke infopunten:
  Uit Loket Maldegem (in gemeentehuis), Markstraat 7, 9990 Maldegem,  
T 050 72 86 22, uit@maldegem.be, www.maldegem.be

 Toerisme Sint-Laureins, Leemweg 24, 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 09 325 22 00 , toerisme.cultuur@aalter.be, 
www.aalter.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 (10u tot 18u) en vrij (10u > 12u en 14u > 18 u), za (10u 
> 17u)

 Toerisme Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze, T 09 380 46 01,  
toerisme@deinze.be 

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

 Toerisme Infopunt Lievegem, Kasteeldreef 72, 9920 Lievegem,  
omgeving@lievegem.be, www.lievegem.be   

 Cel cultuur en toerisme, Hoogte 3, 9910 Knesselare (Aalter), T 09 325 78 94, 
cultuur.toerisme@aalter.be

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

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

 Gezellig bierhuis & koffiebar Het Vermaek, Sleidinge dorp 40, 9940 Sleidinge 
(Evergem), 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 (Sint-Laureins),  
+32 (0)9 379 86 53, www.polderzicht.be - info@polderzicht.be

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

 ‘t Durp, Stationstraat 8, 9950 Waarschoot (Lievegem),  
+32 (0)477 53 21 98, tdurp.be

 Café De Phonograaf, Markt 6, 9960 Assenede, T 0477 93 54 70
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Toerisme Meetjesland, 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, 
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00, 
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be

overzicht evenementen 
Heel de zomer Huysmanhoeve’s Zomer  p4

Heel de zomer Waarschootstof in Waarschoot (Lievegem) p8

Heel de zomer Meetjeslandse Meesters in heel Meetjesland p9

Za 27/4 en zo 28/4 Herbeleef de middeleeuwen in Middelburg  
 (Maldegem) p10

Za 4/5 en zo 5/5 Stoomtreinfestival in Maldegem  p12

Heel de zomer Sneukeltoeren her en der in Meetjesland  p13

Vrij 24/5 tot ma 27/5 Eekskenskermis in Sleidinge (Evergem)  
 en Lovendegem (Lievegem)  p15

Vrij 31/5 tot zo 9/6  Vrijstaat! In Sleidinge (Evergem)  p 16

Za 1/6 Boerekreektriatlon in Sint-Jan-in-Eremo  
 (Sint-Laureins)  p17

Vrij 21/6 tot zo 23/6 Augustijnfeesten in Kluizen (Evergem)  p18

Ma 1/7 tot ma 30/9  Buitenspel in Doornzele (Evergem)  p19

Di 2/7 tot di 27/8  Pasar Zomert in het Meetjesland  p20

Do 1, 8, 15 en 22/8 Helden in het Park in Eeklo  p21

Vrij 2/8 tot zo 4/8 Summerfest Aalter  p22

Vrij 2/8 tot di 6/8 Katse Feesten in Zelzate  p23

Zo 4/8 MeetjesBAND in Kaprijke, Sint-Jan-in-Eremo  
 en Bentille  p24

Vrij 9/8 tot zo 11/8 Rijvers Festival in Zomergem (Lievegem)  p25

Do 15/8 tot zo 18/8  Volkssportenweekend in Doornzele (Evergem)  p26 
Do 15/8 tot za 17/8 Cogétama Fest in Knesselare (Aalter)  p27

Vrij 16, za 17 en zo 18/8 Herbakkersfestival in Eeklo  p28

Do 22/8 tot zo 25/8  Boombalfestival in Lovendegem (Lievegem)  p29

Za 24/8 Caprijke Constance in Kaprijke  p30

Vrij 30/8 en za 31/8 Verlichte Boerderijtocht in Hansbeke (Deinze)  
 en Bellem (Aalter)  p31

Za 31/8 en zo 1/9 Vredesfeesten in Oosteeklo (Assenede)  p32

Zo 8/9 Pools-Brits-Canadese Plechtigheid  
 in Adegem (Maldegem)  p33

Do 12/9 tot wo 18/9 Speculoosfeesten in Lembeke (Kaprijke)  p34

Vrij 13/9 tot ma 16/9 52ste Volpenswegekermis in Sleidinge  
 (Evergem)  p35


