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Welkom!
MEETJESLAND. HET VLAKKE LAND VAN POLDERS EN KREKEN, BOSSEN EN 

WEIDEN, KASTELEN EN PITTORESKE DORPJES. TUSSEN BRUGGE, GENT EN 

DE ZEEUWS-VLAAMSE KUST. IDEAAL VOOR EEN WEEKENDJE ONBEZORGD 

GLUTENVRIJ GENIETEN.

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

De uitbaters hebben een specifieke vorming gekregen over 
het bereiden en serveren van glutenvrije maaltijden. 
 
De meest actuele info over dit project vind je op  
www.glutenvrijmeetjesland.be

Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Toerisme Meetjesland - Bus 1  9900 Eeklo
+32 9 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be 
www.toerismemeetjesland.be
www.glutenvrijmeetjesland.be 

GLUTENVRIJE  
GESCHENKBON

Wil je een glutenvrije vakantie  
aan iemand schenken? 

Wij helpen je graag verder  
bij Toerisme Meetjesland!
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Glutenvrij logeren
GLUTENVRIJ LOGEREN IN HET MEETJESLAND? ZEVEN LOGIESHOUDERS, KLEIN 

ÉN GROOT, HEBBEN ZICH ACTIEF GEËNGAGEERD OM HET LABEL ‘GLUTENVRIJ 

MEETJESLAND’ TE DRAGEN. EEN STIJLVOL AANBOD MET ENKELE VAN ONZE 

MOOISTE SLAAPPLEKJES. ONTDEK UW FAVORIET!

B&B DE BIJENKORF
Glutenvrij? Geen probleem! De vrouw des huizes eet ook 
glutenvrij. Een gezellige kamer, prive living en groene tuin 
wachten op u.

Gastvrouw Ingeborg: “Zelf eet ik al 20 jaar glutenvrij, dus 
ik weet hoe moeilijk het kan zijn om glutenvrij te eten en er 
ook van te genieten. Ik bied een volledig aangepast glutenvrij 
ontbijt aan. Ik bak veel zelf en onze keuken is in twee verdeeld 
zodat er geen kruisbesmetting kan zijn.”

B&B De Bijenkorf
Bijenkorf 28 - Assenede
+32 9 328 67 60
www.bedandbreakfastassenede.be

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

B&B BREADY
B&B Bready is gelegen in het Meetjesland vlak aan de 
Nederlandse grens en dertig minuten van Brugge en Gent.

Gastvrouw Khady: “Ik vind het belangrijk om te zorgen dat 
mensen tijdens hun verblijf bij ons zich thuis kunnen voelen. 
Ik pak dit aan door rekening te houden met de mensen die 
glutenallergie hebben. Dan geef ik ze graag een aangepast 
ontbijt of maaltijd zonder gluten.”

B&B Bready
Veldstraat 10 - Oosteeklo
+32 474709363
www.bready.be

Faciliteiten: buitenzwembad, label fietsvriendelijk logies
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LOMOLEN B&B
Lomolen B&B biedt glutenvrij ontbijt en HP. Kathleen is kok 
en verdiept zich in glutenvrije gerechten en gebak. Stilte en 
comfort als troef.

Gastvrouw Kathleen en gastheer Francis: “Wij bezielen 
Lomolen B&B sinds 2007. Mensen met voedselallergie of 
-intolerantie zijn al vele jaren welkom. In ons gezin kennen 
we die problematiek ook. Daaruit halen we veel ervaring 
en kennis. We bieden een vakantie met een lekker en veilig 
ontbijt, een verzorgd avondmaal die rekening houdt met 
jouw wensen, in een mooie en rustige omgeving.” Kathleen 
is gediplomeerd kok en zoekt speci ek GV-ingrediënten, 
GV-recepten en past zelf recepten aan.

Lomolen B&B
Lomolenstraat 112 - 9880 Aalter-Lotenhulle
+32 486 52 21 72
www.lomolenlogies.be

Faciliteiten: online reserveren, babybed, fietsen beschikbaar, kuur-
mogelijkheden, sauna, speeltuin, label fietsvriendelijk logies

HOTEL SHAMON
Hotel Shamon is een art nouveau pareltje met prachtige 
au- thentieke details. Er zijn 8 unieke kamers, een ontbijt-
ruimte, ruime tuin en bar.

Gastvrouw Windy en gastheer Tomas: “Deelnemen is 
belangrijk voor ons omdat wij vinden dat ook mensen die 
gluten intolerant zijn, moeten kunnen genieten van een 
zorgeloos verblijf met heerlijk ontbijt ’s morgens. Op onze 
site vermelden wij dat we glutenvrije ontbijten aanbieden 
en kunnen onze klanten dit al aanklikken. Ook tijdens het 
inchecken wordt hierop geanticipeerd. Wij hebben steeds 
glutenvrije vervangingsproducten in huis.”

Hotel Shamon
Gentsesteenweg 28 - 9900 Eeklo
+32 9 378 09 50
www.hotelshamon.be

Faciliteiten: babybed, fietsen beschikbaar, parking, TV, label
fietsvriendelijk logies
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VILLA MAGDALENA
Je kunt bij Villa Magdalena genieten van een heerlijk en 
onvergetelijk verblijf. Zowel voor wie reist voor zaken als 
voor ontspanning.

Gastvrouw Annelies: “Ik ben betrokken bij het glutenvrije 
project van bij de start. Toen werkte ik nog in een restaurant 
en het viel mij op dat sommige mensen hun eigen brood 
meebrachten. Zo leerde ik meer over glutenallergie. In mijn 
eigen zaak vind ik het vooral belangrijk dat iedereen terecht 
kan zonder zorgen en dat de valies met glutenvrije broodjes 
en koekjes kan thuisblijven.”

Villa Magdalena
Gentsesteenweg 83 - 9900 Eeklo 
+32 93108012 
www.villamagdalena.be

Faciliteiten: babybed, fietsen beschikbaar, gratis wifi, parking, laad-
paal voor elektrische wagen

SCHAEPSGERWE B&B
Schaepsgerwe B&B zorgt ervoor dat u op reis kunt zonder 
een valies vol glutenvrije producten. Zo kan je volop genie- 
ten van jouw vakantie.

Gastvrouw Rita: “Onbezorgd op reis gaan zonder te moeten 
denken waar je veilig kan eten is een deel van jouw vakan- 
tie. Daarom biedt Schaepsgerwe iedereen met gluteninto- 
lerantie een volwaardig glutenvrij ontbijt. Indien gewenst 
maak ik ook een avondmaaltijd of zorg ik voor een lunch- 
pakket. Allemaal gegarandeerd glutenvrij.”

Schaepsgerwe B&B
Burgemeester Maurice Goethalslaan 9 - 9900 Eeklo 
+32 495828813
www.schaepsgerwe.be

Faciliteiten: babybed, fietsen beschikbaar, speeltuin, huisdieren 
toegelaten
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TER HEIDE
Voor mensen met een glutenallergie is een aangepast dieet 
absoluut noodzakelijk. Hier zijn al vele studies over gemaakt.

“Hoewel er al heel veel producten beschikbaar zijn in de su- 
permarkt in glutenvrij alternatief, stellen we vast dat er weinig 
keuzes zijn als we kijken naar restaurantbeleving”, klinkt het 
bij het team van Ter Heide. “Natuurlijk is het eenvoudig om 
te koken met heerlijke groenten zonder daarbij graanproduc- 
ten te gebruiken, maar als restaurant willen wij iedereen laten 
genieten van onze culinaire creaties. Door creatief te koken 
met alternatieven zoals rijst, aardappel, maïs, boekweit en soja 
kunnen we onze culinaire creaties ook aanbieden aan gasten 
met een glutenallergie.”

Ter Heide
Tragelstraat 2 - 9971 Lembeke 
www.ter-heide.be 
info@ter-heide.be 
+3293771923

Faciliteiten: ‘Arrangement Glutenvrij Genieten’ online boekbaar, 
babybed, fietsen beschikbaar, huisdieren toegelaten, parking, gas-
tronomisch restaurant
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RESTAURANT DE BOSHOEVE
Naast onze uitgebreide kaart beschikken wij over twee 
aparte pagina’s met gluten- en lactosevrije gerechten én 
voor al jouw vragen komen Ingrid of Greg met veel plezier 
even tot bij u aan tafel.  Starten met een glutenvrij aperitief-
hapje en eindigen met een aangepast dessert, zo zou een 
lunch of diner er voor iedereen kunnen uitzien.  Maar ook 
ons ontbijtbuffet op zondag alsook onze verse glutenvrije 
pannenkoeken zijn de moeite waard om af te zakken naar 
de Lembeekse bossen. Een vast team van gemotiveerde 
mensen zorgen voor een persoonlijk onthaal en een vlotte, 
vriendelijke bediening.

Restaurant de Boshoeve
Ledestraat, 64 - 9971 Lembeke 
+32 93776509 
www.restaurantdeboshoeve.be 

R1

HOEVETERRAS DE VLIETHOEVE
Gewone pannenkoeken, suikervrije én glutenvrije pannen- 
koeken... Buitengewoon genieten van verse producten op de 
rustige boerenbuiten!

Gastvrouw Els en gastheer Luc: “Sedert een aantal jaren 
bieden wij onze klanten naast de traditionele pannenkoeken, 
ook suikervrije pannenkoeken aan. Het voorbije jaar kwam er 
steeds meer de vraag voor glutenvrije producten. Wij willen 
iedereen laten genieten van een heerlijk vers product, dus 
waarom ook niet glutenvrij? Toevoegen als laatste zin buiten de 
aanhalingstekens: Graag, indien mogelijk, vooraf verwittigen.”

Hoeveterras De Vliethoeve
Smoutersdijkstraat 11 - Assenede 9960 
+32 93443197 
depauwels@telenet.be

R2Glutenvrij uit eten
OP TWAALF ADRESSEN IN HET MEETJESLAND KUNT U GLUTENVRIJ UIT ETEN 
GAAN. DEZE TWAALF HORECAZAKEN ENGAGEREN ZICH OM U ALS KLANT IN DE 
WATTEN TE LEGGEN EN OM U LEKKER MAAR GLUTENVRIJ ETEN TE SERVEREN. 
EEN SEINTJE VOORAF HOEFT NIET OVERAL, MAAR IS WEL BIJZONDER NUTTIG 
EN ZORGT WELLICHT VOOR EEN NOG VLOTTERE BEDIENING. BIJ SOMMIGE 
RESTAURANTS WORDT HET WEL SPECIFIEK GEVRAAGD.
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DE CLUYSENAER
Op reis naar het Schotse levenswater... maar met zorg voor 
iedereen.

Gastvrouw Krien: “Wij dragen al lang zorg voor mensen. 
We luisteren graag wat jullie treft, en zoeken voor iedereen 
een goede oplossing. Mensen komen graag bij ons terug 
omdat ze ondervinden dat we de kennis hebben om op- 
lossingen te vinden. Iedereen kan genieten samen met zijn 
gezelschap. Als wij jullie zorgen op voorhand kennen dan 
kunnen we beter anticiperen.”

De Cluysenaer 
Kluizendorpstraat 82 - 9940 Evergem-Kluizen 
+32 93577337
www.cluysenaer.com

R3

IN ‘T STADHUIS VAN RAVERSCHOOT
We heten u welkom in het hart van het Meetjesland. Onze 
chef besteedt steeds extra zorg bij de bereiding van de glu- 
tenvrije gerechten.

Gastvrouw Marleen: “Er is een glutenvrije kaart, maar ook 
de suggesties worden graag glutenvrij aangepast naar wens. 
Onze chef heeft zich al een paar jaar bijgeschoold aangaan-
de de verschillende allergieën, er zijn ook veel gerechten 
sowieso glutenvrij. Toch wordt het er steeds bij vermeld 
naar de keuken toe zodat er geen misverstanden ontstaan. 
Er komt dan steeds een glutenvrij broodje en hap- je op tafel 
bij de bestelling.”

In ‘t Stadhuis van Raverschoot 
Raverschoot 14 - 9991 Adegem 
+32 93772432 
www.stadhuisvanraverschoot.be

R4



Glutenvrij Uit eten  16 Glutenvrij Uit eten  17

HET SCHUTTERSHOF
De Brasserie is gelegen in het landelijke Assenede, vlakbij 
het centrum. Er is een groot terras en parking.

“Wij beschikken over een aantal gerechten die glutenvrij 
te bereiden zijn”, laat het team van Het Schuttershof ons 
weten. “Wij geven graag de aandacht aan de verschillende 
wensen en noden van onze gasten en bieden die met 
plezier aan. De gerechten die worden geserveerd zijn vers 
bereid en seizoensgebonden.”

Het Schuttershof
Kloosterstraat 7 - 9960 Assenede 
+32 93445444 
www.hetschuttershof.be

R5

VILLA MARIA
Dit prachtige stukje architectuur in het hartje van Ursel werd 
gebouwd kort voor de eerste wereldoorlog in 1914. De bouw-
heer, Hendrik Bruggeman noemde deze riante villa naar zijn 
toenmalige echtgenote Maria Arents. Vandaag vormt deze villa 
een thuisbasis voor een restaurant: Villa Maria.

Uitbaatster Ria De Keyser en haar team zullen jou met 
de glimlach ontvangen in Villa Maria. “Villa Maria houdt 
rekening met de klant en vindt het belangrijk dat iedereen 
op dezelfde manier veilig culinair kan genieten. Gelieve dit 
graag 24 uren voordien door te geven, om zo het menu met 
zorg aan te kunnen passen.”

Villa Maria
Eekloseweg, 31 - 9910 Ursel 
+32 476212237 
www.villa-maria.be

R6
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LA MARYSE
Een restaurant dat staat voor vers, lokaal en creatief. Waar ie- 
dereen gastronomisch moet kunnen genieten zonder zorgen. 
Met de nadruk op de open keuken, verse producten en een 
eigentijdse correcte bediening trachten Yati en Sten dit waar 
te maken.

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

La Maryse 
Stationsstraat 69 - 9900 Eeklo 
+32 92799225 
www.lamaryse.be 

R7

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

“De menu’s zijn zo veel mogelijk samengesteld op natuurlij- 
ke basis en zonder bindmiddelen”, zeggen Dirk en Mireille. 
Seintje vooraf en de chef kan het menu perfect aanpassen 
volgens uw glutenvrije wensen. De Warande beschikt trou- 
wens ook over glutenvrij brood.

De Warande
Warande 10 - 9982 Sint-Jan-in-Eremo 
+32 93790051 
www.restaurantdewarande.be

R8
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MIDDENSTANDSHUIS
In het Middenstandshuis kun je terecht voor glutenvrije 
gerechten in overleg met de chef. Middenstandshuis ga- 
randeert de klant glutenvrije gerechten en zorgt voor een 
smaakvolle maaltijd. Ook de dessertjes kunnen aangepast 
worden naar wens. Breng eens een bezoek aan deze zaak 
en maak kennis met de glutenvrije gerechten.

Middenstandshuis
Markt 2 - 9900 Eeklo 
www.cafeleffe-eeklo.be 
middenstandshuis@telenet.be 
+32 93780808 

R9

R10          SALON SAUVAGE
 
Met Salon Sauvage is er een verfrissend eetcafé op de 
idyllische site van het kasteeldomein van Wippelgem geko- 
men. Je kunt er genieten van gezonde én hartverwarmende 
drankjes, kleurrijke taartjes en gevarieerde gerechten. Er 
wordt nieuw leven geblazen in een unieke locatie: waar 
ontdekkers iets beleven en mensen elkaar ontmoeten!

Salon Sauvage: theehuis, eetcafé én biertuin met de nodige 
aandacht voor uw glutenvrije noden. Op zondag steeds 
brunchbuffet van 10u30 tot 14u, glutenvrij brood kan 
worden voorzien. Brunchbuffet is op reservatie (25 euro per 
persoon): koffie/thee en fruitsap inbegrepen, glutenvrij te 
vermelden bij reservatie.

Salon Sauvage
Kramershoek 6 - 9940 Evergem 
www.salonsauvage.be 
+32 92795372
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ONTDEK ’T LIEFKEN VOOR ALTIJD 
Drie grote  etsroutes en vijf wandelingen in de ruime regio van 
Gent via Eeklo tot Damme. Ontdek ze! Het Meetjesland verklaart 
zijn liefde voor de Lieve, het oudste kanaal van Vlaanderen. Je 
botst op kunst en bakens waar je jouw liefde kunt verklaren, kerf- 
plekjes, prachtige graf ti en zelfs een Love Bridge!

VOLG NIEUWS EN UPDATES OP 
www.toerismemeetjesland.be/tliefken 

DE HUYSMANHOEVE, EEN BRUISEND 
STREEKCENTRUM

EEKLO - Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve is van april 
tot september een draaischijf van plezier en toerisme

in het Meetjesland. De Huysmanhoeve is niet alleen een 
uitstekende uitvalsbasis voor netwerk etsers of -wandelaars. 
Maar het is ook een educatief centrum en een toonplek van 
erfgoedstukken over landbouw en ambachten in de regio. 
Het is een bruisende plek waar gedurende de hele zomer (en 
vooral tijdens het weekend) Plattelandscentrum Meetjes- land 
evenementen organiseert.

Wat kan je er allemaal beleven?

Een streekproductenmarkt, hoevemaaltijden, kook- en bak-
demonstraties, een reuze picknick, een ambachtendag, open 
monumentendag, erfgoeddag, concerten, Meetjesland Café 
Dag, boomgaard lms en zelfs een kampioenschap ‘om ter 
traagst  etsen’.

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

Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1 - 9900 Eeklo 
+32 93270447
Toerisme Meetjesland 
www.toerismemeetjesland.be 
+32 93778600
Gesloten: maandag en dinsdag
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De Molenkreek in het mooie grensdorp Middelburg tussen Maldegem en Aardenburg

Lembeekse Bossen wandelen zonder zorg, met of zonder knooppunten

Watervliet ooit in de running voor mooiste Vlaamse dorp, meer dan terecht

Het Plein in Kaprijke, roemrijk verleden van een voormalige middeleeuwse lakenstad

Ga zeker eens kuieren in het Kasteelpark van Wippelgem
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De Lieve Vertelt: thematocht op de  ets

Landschapspark Drongengoed: knipoog naar de Hoge Venen

Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: van knooppunt naar knooppunt

Oude Kale Wandelroute: midden de natuur vlakbij Gent

Canada Poland Museum en de Tuinen van Adegem

Glutenvrij genieten in het Meetjesland  



Fietsnetwerk Meetjesland: 750 km fietsplezier

Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen: van knooppunt naar knooppunt

Stoomcentrum Maldegem: naar vervlogen tijden

De Kreken in Assenede en Sint-Laureins: onze trots

V.U. Rita De Coninck,  
voorzitter vzw Toerisme Meetjesland, 
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, 
Bus 1, 9900 Eeklo 

Projectbegeleiding: Erik Hennes
Projectondersteuning vanuit de sector: 
Ingeborg Lameire
Samenstelling en redactie: Bart Van Damme, 
Inge Slock, Ilse Huyvaert, Ingeborg Lameire, 
Eddy Deketelaere.
Fotografie: Deelnemers Glutenvrij Meetjesland
Huisstijl: www.magelaan.be
Opmaak brochure: www.impressantplus.eu
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Info
Toerisme Meetjesland, Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve 
Bus 1, 9900 Eeklo, T 09 377 86 00
info@toerismemeetjesland.be
www.toerismemeetjesland.be 

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

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

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

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

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

Toerisme Infopunt Evergem, Hoofdbibliotheek 
Bibliotheekstraat 12, 9940 Evergem, T 09 216 89 30

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

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

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

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

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


