Een brochure voor groepen
Opgemaakt door toerisme Assenede

Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo
beleven in groep

Prijzen onder voorbehoud
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Voorwoord

Assenede, dat is 8.750 hectaren verscheidenheid. Vier deelgemeenten en toch één geheel.
Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo leven elk hun eigen leven, leggen hun
typische accenten. Tegelijk zijn ze door hun rustgevend karakter van polders en kreken, het
bruisend cultuurgebeuren en de volkse mentaliteit verstrengeld tot eenheid, Assenede.
Die unieke identiteit vertaalt zich in onze groepsprogramma’s. We zijn erin geslaagd een
rijk en divers programma samen te stellen, op maat van elke bezoeker. Want ook dat is
Assenede: gastvrij! Aarzel niet ons te contacteren en kom onze bruisende gemeente
ontdekken. U zal versteld staan van ons aanbod en de rijkdom aan verhalen, verborgen
plekjes en culinaire ontdekkingen….

Laat u verrassen in verrassend Assenede!
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Basseveldse Degustatieroute
Ontdek al fietsend het schilderachtige landschap van dit dorp. Sta even stil op het dorpsplein om de
kiosk, waterput en dorpspomp te bewonderen. Intussen kun je ook genieten van overheerlijke
streekgerechten en dito bieren in één van de vele horecazaken.
Er is keuze uit 5 verschillende routes waarvan 3 met een volledig degustatiepakket (ong. 45 km) en
2 in een lichtere uitvoering (25 km à 30 km). Een volledig degustatiepakket bestaat uit middagmaaL,
dessert, consumpties en avondeten. Het lichtere degustatiemenu bestaat uit pannenkoeken,
consumpties en avondeten.
Een Basseveldse degustatieroute kan er als volgt uitzien:
·

10.45 uur: Samenkomst op het dorpsplein van Bassevelde.

·

11.00 uur: Aperitief in café A.

·

12.00 uur: Soep in restaurant B.

·

13.15 uur: middagmaal in restaurant C.

·

14.30 uur: Koffie in café / restaurant D.

·

16.15 uur: Consumptie in café E

·

17.15 uur: Streekbier in café F.
18.30 uur: Avondmaal in restaurant G.

Praktische info
·

Periode: Het hele jaar door

·

Aantal personen: max. 35 deelnemers

·

Prijzen: € 27,00/p.p. voor de grote route. € 14,00/p.p. voor de kleine route.

·

Kinderen betalen de maaltijden ter plaatse.

Informatie en Reservatie: 5 dagen op voorhand inschrijven
·

André en Veerle Hamelinck – De Groote

·

Beekstraat 94

·

9968 Bassevelde

Praktische info: Periode: het hele jaar door—max 35 personen—Tel. 09 373 78 96 -·
veerledegroote@telenet.be
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Ontdek met gids
Hoe viswijven grote vrouwen werden
Ontdek het unieke verhaal achter het vissersdorp zonder haven!


Wandel langs het kasteel
en verdwenen havens



Kom alles te weten over onze Grote
Vrouwen



Groet de (oorlogs)helden



Proef verse garnalen



Relax op het gezelligste terras

Info: toerisme Assenede– T 09 373 60 08—toerisme@assenede.be

Beleef Boekhoute met gids
interessant aanbod voor logiesuitbaters
Kies uit een uniek aanbod wandelingen


In het hart van een vissersdorp



Langs de verdwenen haven



Groet aan de heldinnen



Ontdek het bezoekerscentrum



Graven in het oorlogsverleden



Langs de dodendraad

Prijs: €30,00
Boeken tot 24 uur vóór de wandeling
Duur: 2 uur (max. 6 personen)
Info: Meetjeslandse gidsen—Godfried Stockman—0494 54 37 30
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Belevingswandeling
‘BOEKHOUTE VLUCHTROUTE 14’
1914-1918. De belevingswandeling voert je terug naar het begin van
de Groote Oorlog. Je kruipt in de huid van een smokkelaar en probeer
je ongemerkt een boodschap over de grens te smokkelen. Opgepast:
De Duitse bezetter waakt overal.
De wandeling start in één van de gezellige Boekhoutse volkscafés. Van
daaruit neemt een echte smokkelaar je mee langs één van zijn
historische routes. Na de tocht wacht een culinaire oorlogservaring.
(volledige maaltijd, inclusief drank) (wandeling= 4,5 km)
Periode: heel het jaar door. Bij voorkeur rond valavond.
Aantal deelnemers: minimum 12 en maximum 24
Prijs : bij maximale bezetting (27 euro)

Plattelandscentrum Meetjesland vzw
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins—Tel: +32/ (0)9 379 78 37
Bereikbaar: elke werkdag tussen 9u en 17u, of na telefonische afspraak. -E- mail
info@plattelandscentrum.be
Bereikbaar: elke werkdag tussen 9u en 17u, of na telefonische afspraak.
Of via gids Godfried Stockman: 0494 54 37 30—godfriedstockman@gmail.com
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Belevingswandelingen
Belevingswandeling
Uit met Félicienne
Gidsenvereniging en het Plattelandscentrum Meetjesland hebben een belevingswandeling uitgewerkt om
het erfgoed van Oosteeklo voor te stellen. Geen gewone wandeling, maar een wandeling met een varken,
Félicienne. Er wordt een tocht gemaakt van 5 km door het heden en verleden van Oosteeklo. Langs bos,
bunkers, abdij, kasteel en brouwerij. De wandeling duurt 3,5 uur. Onderweg 3 stopplaatsen met hapjes en
dranken.
Boeken is verplicht tenminste 3 weken voor datum van de acitiviteit.
Prijs (incl hapjes en drank op 3 locaties) Vaste kost: 100 euro—volwassenen 16 euro pp
kinderen 4-12 j 9 euro pp—kinderen tot 3 j gratis

Plattelandscentrum Meetjesland vzw
Leemweg 24
9980 Sint-Laureins—Tel: +32/ (0)9 379 78 37
Bereikbaar: elke werkdag tussen 9u en 17u, of na telefonische afspraak.—E- mail
info@plattelandscentrum.be
Bereikbaar: elke werkdag tussen 9u en 17u, of na telefonische afspraak.

‘

Of via gids Godfried Stockman: 0494 54 37 30—godfriedstockman@gmail.com
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de Houtlandhoeve
Geniet van een rijke hoevetraditie. Dankzij hun streng
geselecteerde melkveestapel is de Houtlandhoeve al sinds 1933
de trotse aanbieder van echte hoeveboter. De koeien grazen er
dagelijks op de bijzonder goede weiden die het Houtland rijk is.
Daarnaast genieten ze er van een uitgebalanceerd rantsoen van
maïs, soja, luzerne, lijnzaad…enkel het beste is goed genoeg op
de Houtlandhoeve. Men verwerkt er de melk tot boter, yoghurt,
hoevekaas, rijstpap, desserten, kaas- en breughelplanken.
Praktische info: Periode: Het hele jaar door- minimum 20
personen –minimumprijs: € 5,00 p.p.
Opmerkingen: De Houtlandhoeve is open op donderdag, vrijdag en
zaterdag. Groepen zijn er van harte welkom, doch enkel op afspraak.
Deze dagtrip is ook mogelijk in de namiddag. Er is eveneens
mogelijkheid om in de hoeve te eten, te proeven van een
kaasbrochette of een dessertbord.
Informatie en reservering:
Patrick en Ann De Zutter – De Smet, tel. 09 344 94 77 of patrick.dezutter1@telenet.be
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Bezoekje waard!
Dappere Boekhoutse vissers en Grote Vrouwen
in WO I
Bezoek Boekhoute ‘het vissersdorp zonder haven met een ervaren gids.

Het verhaal van Boekhoute en Wereldoorlog I is uniek. Wist je dat tijdens WO I Boekhoute
gemiddeld het grootste aantal gefusilleerde van Vlaanderen telde? Meer dan de helft waren
vrouwen. Met zijn ligging in het etappegebied was Boekhoute een belangrijk smokkel– en
verzetsgebied. De Duitse bezetting had ondermeer een grote impact op het leven van de vissers.
Meer info: bezoekerscentrum p. 26
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Sporen langs Boekhoutse wegen
Met paard en huifkar langs de kreken en polders van Boekhoute en Assenede.
Programma op maat waarbij je start in een horecazaak 1 en stopt in horecazaak 2.
Deze uitstap is te combineren met een maaltijd in ‘t Spoor (start horecazaak 1).

Prijzen:
 start horecazaak: drankje en terugkomst ook drankje (biertje: 6,00 pp voor 2 drankjes
 In horecazaak 2: mogelijkheid tot koffie en appelgebak
 te combineren met maaltijd ·
 maaltijden: zie tafelen brochure
 gids: via meetjeslandse gidsen


huifkar:
·

Huifkar: kleine huifkar tot 22 personen, huur: € 250,00 (halve dag) en € 400,00 (ganse dag)

·

Grote huifkar tot 40 personen: € 400,00 (halve dag), en 550,00 (ganse dag)

·

Beide huifkarren kunnen samen gereserveerd worden. (= 65 personen)

Info: Eetcafé 't Spoor | Schare 12 | 9961 Boekhoute—+32(0)476 88 78 14 - info@tspoor.be
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Groepsuitjes

Bezoek aan brouwerij den Tseut in Oosteeklo
Huisbrouwerij Den Tseut is een kleine, ambachtelijk brouwerij midden in het Dorp van Oosteeklo.
De brouwerij zag het levenslicht in 2008. Intussen heeft men al een aantal bieren op de kaart staan:
het huisbier Den Tseut, den Bras, den Bèr, Belle Cies, De Mulder, Hoppesnoet, Zeemken en de
Cister…. Er kan een rondleiding gegeven worden, met een degustatie.
Aantal personen: minimum 6, maximum 40 personen
Prijzen:


3 bieren(€ 5,00)



3 bieren en Tseutkaas(€ 6,00)



3 bieren + Tseutbrood en Tseutkaas( € 7,00)



Tseutplank, 3 bieren (allemaal hapjes van het varken) (€8.00)

Mogelijkheden: aansluitend op het bezoekje aan de huisbrouwerij is een wandeling in de bosrijke
omgeving een aanrader. Een spelletje krulbollen in ‘De Pluim’
kan ook altijd!
Informatie en reservering: Huisbrouwerij Den Tseut
Stefan De Decker en Ria Danneels -Oosteeklo-Dorp 40
9968 Oosteeklo, Huisbrouwerij.den.tseut@telenet.be

gsm Stefan 0485 37 20 11 gsm Ria 0486 60 35 11
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Wijnbar Perspektief
Deze zaak ontvangt groepen voor wijndegustaties. Naast het vertrouwde fotowerk nu ook
terecht voor een fris wijntje of een hartverwarmende koffie. Mét een bijpassend gebakje.
Een rondleiding en degustatie op maat.
Gezellige wijn en koffiebar: ontbijt/Lunch—Brunch (tussen 9 en 14 uur) voor maximum 24
personen. 20 euro pp koffie, thee en fruitsap inbegrepen (enkel na reservatie min. 1 week
op voorhand)
Perspektief Video
Oosteeklodorp 36
9968 Oosteeklo
foon & fax: 09/373.89.12
GSM: 0477/762.157
e-mail: perspektief@skynet.be

Boerderij – Imkerij
Boerderij – Imkerij is geëvolueerd uit een industriële konijnenfokkerij naar traditionele
boerderij met diverse hoeveproducten. Groepsbezoek op aanvraag.
Vlasgaardstraat 26, 9968 Oosteeklo
marion.dhondt@pandora.be
www.rechtvanbijdeboer.be
+32 9 344 00 65
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Groepsuitjes
Hoevewinkel Bij Andries
Het bedrijf is gespecialiseerd in de teelt van asperges en
grondwitloof, maar teelt ook andere groenten, zoals bloemkool,
spruiten, broccoli, peterselie, aardpeer, savooi, spitskool,
aardappelen en rabarber. De groenten van Kris Andries zijn
uniek in de streek. Ze worden traditioneel geteeld in een
familiebedrijf. Kris Andries staat garant voor de smaak en versheid van zijn producten.
Deze hoevewinkel pronkt met zijn eigen gekweekte asperges en grondwitloof. Je kan hier
ook terecht voor diverse andere groenten. Daarnaast vind je er ook groenten en fruit
(sappen), zuivel en delicatessen van collega-hoeveproducenten.
Rondleidingen op maat.
Contactgegevens
Kiezelstraat 1A, 9968 Bassevelde- els.wille@live.be +32 9 373 68 61

Tuinbezichtigingen Bijsterveld
Een ommuurd domein dat ooit behoorde aan een cisterciënzerinnenabdij uit de 14e eeuw.
Midden in dit unieke en ongerepte stuk ‘meetjesland’ met populierdreven, polders en
kreken, bloeien de bijzondere tuinen van deze historische hoeve.
Majestueuze knotwilgen omringen de romantische binnentuin met hortensia’s, blauwe
regens, kamperfoelie en clematis. Buiten de oude hoevemuren groeien tussen de
eeuwenoude fruitbomen, diverse rozenarcades en beuken- en buxushagen. De tuinen van
Bijsterveld 5 zijn de perfecte plek om tot rust te komen en beslist een bezoek waard.
U kunt de tuinen bezoeken op afspraak (minimaal 15 personen). De kosten bedragen
€9 per persoon (inclusief kopje koffie). Telefonisch reserveren verplicht.

Bijsterveld 5 9968 Oosteeklo—0471 49 45 87
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WANDELINGEN
Wandelnetwerk
Meetjeslandse Kreken
Het noordelijke krekengebied, de parel aan de
kroon van het Meetjesland, heeft een eigen
wandelnetwerk. 260 km wandelwegen Een
unieke manier om de kreken langsheen de
Belgisch-Nederlandse grens te ontdekken.

Info: Wandelnetwerken zijn te koop in alle
toeristische infokantoren voor 6 euro en kan ook
besteld worden via www.toerismemeetjesland.be

Wandelnetwerk Meetjeslandse Bossen
236 km wandelplezier langs knooppunten in 3 grote Meetjeslandse bosgebieden.
Wandel langs de bosgordel die zich uitstrekt van het Landschapspark Drongengoed over Provinciaal
Domein Het Leen tot de Lembeekse bossen. Met gratis inspiratiegids met 3 kant-en-klare
wandellussen, streekinfo, stops en tips voor onderweg.
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wandelen
Natuurwandeling met gids
Een wandeling in de Meetjeslandse natuur, geleid door een deskundig gids is beslist een originele
invulling van een geplande familie– of vriendenreünie of verenigingsactiviteit.
Ook voor kinderen kan een aangepast wandeling worden aangeboden in deze verrassende natuur.
Voor een vijftiental deelnemers per gids wordt er 40 euro gevraagd. De helft van dit bedrag is voor
de gids, de andere helft gaat naar een natuurdoel.
Voor natuurwandelingen in Assenede kan
Philippe Grambras jullie een middag vol
wandelplezier en natuurweetjes bezorgen.
Gsm 0476 51 15 10
Deze gids in het Asseneedse krekengebied
drie verschillende wandelingen, 3, 5 of 8
km. Fietstochten zijn ook mogelijk.

Wandeling ’op zoek naar de verdwenen havens’ met
handcomputers:
In de omgeving van Boekhoute lijkt geen haven te bespeuren. Met hun kennersblik brengen de
swingende Garry Garnaal en zijn vissersmaatje Peetje Gîrnaert de drie oude havens weer tot leven.
Met de handcomputer word je langs grenzen, dijken en restanten van oude havens geloodst. Via
een aantal doe-opdrachten ontdek je het boeiende verhaal van Boekhoute. De wandeling is 7,5 km
lang en kan gedaan worden door zowel jongeren als ouderen, vanaf 8 jaar.
Prijzen: € 10,00 waarborg voor de huur van de handcomputer en € 5,00 voor het gebruik ervan.
Informatie en reservering:
Contactpersoon bezoekerscentrum (tel. 09 373 60 08) of toerisme
Assenede (tel. 09 218 78 96) toerisme@assenede.be
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WANDEL LANGS DE GRENS MET BOERKE!
De Meetjeslandse striptekenaar Pieter De Poortere tekent al
15 jaar Boerke. Hij veroverde Vlaanderen, het Stripmuseum
in Brussel maar ook Wallonië en Frankrijk.
Wandel nu vier wandelroutes rond het figuurtje Boerke aan
de grens met een digitale 'Bangelijke Boerke Quiz' via QRcodes die je tijdens je tocht kunt inscannen met de
smartphone!

Draadroute
Afstand 10.5 km—Startplaats: ‘t Spoor, Schare 12, 9961 Boekhoute—Grotendeels
onverhard

De Dodendraad was een afschrikwekkende grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Je
wandelt langs de herinneringen deze van deze versperring die een stempel drukte op de
streek.
Onderweg kan je via QR-codes Boerke's Bangelijke Quiz mee spelen op je smartphone!
Info: http://www.toerismemeetjesland.be/nl/boerke-op-stap-draadroute
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Wandelen

waterroute
Afstand 10.7 km—Startplaats: Assenede centrum (tussenstop aan de Vliethoeve) —
Grotendeels onverhard

Eeuwenlang schuurde de zee hier tegen het land aan. Van het gevecht dat de mens leverde
met het water ontdek je nog stille getuigen in het landschap: dijken, kreken, kanalen…
Onderweg kan je via QR-codes Boerke's Bangelijke Quiz mee spelen op je smartphone!

http://www.toerismemeetjesland.be/nl/boerke-op-stap-waterroute

Naast deze wandelingen zijn er nog verschillende wandelingen uitgewerkt, meer informatie vind je op
www.assenede.be of kan je bekomen in het Bezoekerscentrum van Boekhoute, tel. 09 373 60 08 of via
toerisme@assenede.be.
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FIETSEN
Hier in het Meetjesland ligt ‘Het Vlakke Land’ waar Brel het zo graag over had, met de kreken in het
Noorden, de kastelen in het zuidelijke deel en daartussen het meest bosrijke gebied in de Gentse
regio. Hier kan je verschillende lusvormige fietsroutes uitproberen door zeshoekige routebordjes te
volgen.
Info: Alle andere lusvormige routes vind je op www.toerismemeetjesland.be

Fietsnetwerk
Assenede is de ideale vertrekplaats om het Meetjesland te verkennen per fiets. De
fietsnetwerkkaart Meetjesland en de verschillende uitgestippelde routes brengen je aan de hand
van knooppunten via landelijke wegen naar de mooiste plekjes.
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Fietsen

Mountainbikenetwerk Meetjesland
Het mountainbikenetwerk Meetjesland is een permanent bewegwijzerd mountainbiketraject van
376 km. Wie verzot is op modderige bospaadjes en geestige kasseistrookjes komt zeker aan zijn
trekken. Het netwerk sluit aan op dat van Zeeuws Vlaanderen. Meer info kan je vinden op de
website van Bloso of bij de sportdienst.
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/mountainbikeroutes/routes/

Foto: Bloso

Fietsverhuur
Je kan bij hoeveterras De Vliethoeve terecht voor fietsverhuur. Een
mooie en degelijke fiets: modern design, 7 versnellingen, aluminium
frame/velgen/vork voor lichtgewicht, verlichting op batterijen, staander,
antislip pedalen, gelzadel, hoogwaardige banden en slot. Verhuur voor
een dag €10, weekend €18, week €25.
De Vliethoeve is erkend als vivavelo ambassadeur van kringloopwinkel
Meetjesland. reserveer online op www.vivavelo.be. Vul de
ambassadeurscode in.
Dus het ideale startpunt voor een individuele of groepsfietstocht in het
Asseneedse Krekengebied. Interesse voor verdere samenwerking bel
gerust naar de Vliethoeve op gsm 0478/25 92 82

Info: http://www.kwmeetjesland.be/nl/viva-velo
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Fietstocht rust, groen en ruimte
Deze tocht van 28 km voert je langs de plekjes van
Assenede die rust, groen en ruimte uitstralen.
Uitvalbasis De Vliethoeve ligt te midden de
polders. Je kan er terecht voor heerlijke
streekproducten. Je kan hier gratis een rugzak
gebruiken met een kaartje en bijhorend boekje De
tekstjes vertellen over het ontstaan van het
landschap, een stukje geschiedenis van de streek
of een regionaal verhaaltje. Het Bezoekerscentrum
van Boekhoute ligt ook op de route, daar kom je
alles te weten over het rijke visserijverleden van
het dorp en kan je ook de tentoonstelling ‘Groote vrouwen en de Groote Oorlog’ bezoeken. De
route passeert langs verschillende Meetjeslands café’s waar je terecht kan voor een hapje of een
lekkere snack.
Informatie :
Dhr. en Mevr. Luc & Els Van Ootegem - De Pauw
Smoutersdijkstraat 11
9960 Assenede
België
tel. 09 344 31 97
gsm 0478 25 92 82
email: depauwels@telenet.be

Fietstocht: Kerkenroute Assenede
Al fietsend in de weidse natuur het cultureel erfgoed ontdekken. Een uniek gegeven. 41 km fietst
men van kerk naar kerk langs verschillende architecturale bezienswaardigheden van Assenede.
Kleine kapelletjes en grotere gebouwen kunnen ontdekt worden. Een brochure is uitgewerkt als
handleiding.

Informatie : 2 euro—Centraal kerkbestuur Assenede,
Markt 14, 9960 Assenede, tel. 09 373 66 23
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Fietsen
Fietszoektochten
Door enkele Boekhoutse vrijwillige gidsen werden een aantal
kwaliteitsvolle zoektochten uitgewerkt.
Zoektocht in de 4 deelgemeenten: De tocht is ongeveer 40 km
lang en omvat een korte wandeling in elke deelgemeente. De
wegbeschrijving en het routeplan helpen u bij het afleggen van
het traject. Het is geen bewegwijzerde route. De wandeling in
elke dorpskern staat beschreven bij de opdrachten die daar moeten uitgevoerd
Zoektocht Assenede: een tocht van ongeveer 27 km lang. De tocht vermijdt de dorpskern, maar
vertrekt aan het gemeentehuis.
Zoektocht Bassevelde: een tocht van 25 km door het Houtland, een stukje polder via de vele
kerkwegels en rustige landbouwwegen.
Zoektocht Boekhoute: een tocht van 28 km langs kreken, verdwenen havens, polders en houtland,
dijken en landgrenzen
Informatie : Bezoekerscentrum, Boekhoutedorp 3, Boekhoute tel. 09 373 60 08 of toerisme
Assenede, tel. 09 218 78 96 , toerisme@assenede.be

Vol korenroute
Fietstocht van 38 km.
Vrij te kiezen startplaats en loopt langs het fietsknooppuntennetwerk Meetjesland.
Het thema: Koren.
De vliethoeve uit Assenede is graanproducent. De stenenmolen uit Ertvelde maalt het graan en
huisbrouwerij den Tseut brouwt.
Verkrijgbaar in het bezoekerscentrum.

23

Assenede Beleven

TAFELEN EN OVERNACHTEN
Er zijn tal van logiesmogelijkheden en eetgelegenheden in Assenede.
Meer info hierover vind je op www.assenede.be en de website van toerisme Meetjesland.

KAMPEERAUTOTERREIN
Kampeerautoliefhebbers kunnen voortaan terecht op het kampeerautoterrein in de Kapelledreef.
Het kampeerautoterrein is gelegen achter de sporthal en biedt plaats aan 6 camperplaatsen. Ideaal
voor wie vanuit Assenede het prachtige krekengebied of de rest van het Meetjesland wil
verkennen.
De kampeerders kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet, er is stromend water voorzien, er is een
sanistation waar kampeerders hun camper kunnen wassen…. (! let op geen tenten en caravans
toegestaan)

Sporthal Assenede - Kapelledreef 4 - 9960 Assenede
tel. 09 218 78 98- www.assenede.be - 6 plaatsen
Voor 72 uur betaal je € 10,00. Voor 60 liter water € 1,00
http://www.assenede.be/Eetgelegenheden-en-logies.html
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REGIONALE TOERISTISCHE DIENSTEN
Toerisme Meetjesland –Streekcentrum Huysmanhoeve - bus 1 - 9900 Eeklo –tel. 09 327 04
47 - info@toerismemeetjesland.be—www.toerismemeetjesland.be
Meetjeslandse Gidsen - Kerrestraat 29 - 9968 Oosteeklo - tel. 0494 54 37 30
info@meetjeslandsegidsen.be - www.meetjeslandsegidsen.be

Plattelandscentrum Meetjesland - Leemweg 24 - 9980 Sint-Laureins - tel. 09 379 78 37 www.plattelandscentrum.be—info@plattelandscentrum.be

IN DE BUURT
BOWLING
Yeti - Eeklo - www.yeti-eeklo.be
Eurocity - Zomergem - www.euro-city.be
Rozenhof - Ursel - www.bowlingrozenhof.be
ZWEMBADEN
Binnen: Eeklo, Zelzate, Maldegem, Zomergem, Aalter en Evergem.
Buiten: Wachtebeke (Puyenbroeck), Gent (De Blaarmeersen), Aardenburg of Knokke-Heist.
Meer info via de websites van de gemeentes.
MARKTEN
Maandagvoormiddag: Zelzate en Maldegem
Dinsdagvoormiddag: Zomergem en Assenede
Woensdagvoormiddag: Ertvelde en Aalter
Donderdagvoormidag: Eeklo en Doornzele-Dries
Vrijdagvoormiddag: Sleidinge, Lovendegem en Nevele
Zaterdagvoormiddag: Evergem
Zondagvoormiddag: Eeklo (Kaaiken)
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BEZOEKERSCENTRUM Boekhoute,
vissersdorp zonder haven

Wil je kennismaken met het leven van de garnaalvissers en hun vroegere
havens kom dan een kijkje nemen in het
Bezoekerscentrum van Boekhoute.

Voor de kinderen is er een leuke
kinderspeurtocht en een smokkelspel.
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Bezoek de tentoonstelling ‘Grote Vrouwen en de Groote
Oorlog’. De tentoonstelling belicht de rol van de vrouw in
tijden van oorlog. Een unieke kijk op een zeer actueel
onderwerp. Ook het bezoekerscentrum hoopt dankzij
deze unieke tentoonstelling zijn steentje bij te dragen aan
de herdenking van 100-jaar Groote Oorlog in ons land.
www.grotevrouwen.be

Tentoonstelling ‘Boekhoute in tijden van oorlog’
Bezoek de tentoonstelling ‘Boekhoute in tijden van oorlog’ in de kerk Heilig
Kruis van Boekhoute. Het dagelijkse leven tijdens de twee wereldoorlogen
loopt als rode draad doorheen deze nieuwe tentoonstelling.
Dankzij een samenwerking met de Meetjeslandse Gidsenvereniging kunnen
wandelaars, toeristen en genieters er vier jaar lang in de voetsporen treden
van de smokkelaars die hier ten
tijde van Wereldoorlog I de
grensstreek rondslopen. (elke dag
in de kerk van 09.00-17.00 uur)

Uiteraard blijft de Dienst Toerisme zijn corebusines trouw: het blijvend
promoten van het Boekhouse visserijerfgoed. In dat opzicht blijft de Dienst
Toerisme ook investeren in zijn scholenaanbod (educatief pakket over WO I en
educatief pakket over visserij beschikbaar).
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Toegang: gratis
Toegang met gids: op aanvraag
Dienst toerisme en Bezoekerscentrum Boekhoute, Boekhoutedorp 3,
9961 Boekhoute toerisme@assenede.be, www.assenede.be
tel. 09 373 60 08
Toerisme infopunt, bibliotheek Assenede, Sportstraat 2, 9960
Assenede, Tel. 09 218 78 96
elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur,
elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur,
elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
Vanaf half juni tot half september ook open op zaterdag en zondag
van 10.30 uur tot 16.00 uur.
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