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VOORWOORD

Assenede, dat is 8.750 hectaren verscheidenheid. 
Vier deelgemeenten en toch één geheel. Assenede, Bassevelde, Boek-
houte 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 ver-
strengeld 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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BEZOEKERSCENTRUM BOEKHOUTE 
Het toeristische hart van onze gemeente is ongetwijfeld het bezoekerscentrum 
in Boekhoute. Vanuit dit toeristisch infopunt helpen we jou graag verder met al 
jouw vragen. Je vindt er een ruim aanbod aan brochures en toeristische routes. 
Verder maak je in het bezoekerscentrum kennis met de belangrijke geschiedenis 
van dit pittoreske dorp. 
We hebben drie unieke tentoonstellingen in de aanbieding en kinderen kunnen 
samen met Peetje Gîrnaert en Garry Garnaal op kinderspeurtocht en een smok-
kelspel spelen.
Voor scholen is er een educatief pakket beschikbaar rond de geschiedenis van de 
visserij in Boekhoute en over de tentooonstelling ‘Grote vrouwen en de Groote 
Oorlog’.

TENTOONSTELLING VISSERSDORP ZONDER HAVEN
Ooit was Boekhoute een bloeiend vissersdorp. Vandaag zijn alle garnaalvissers 
verdwenen, maar hun geschiedenis is nog niet vergeten! De BOU8 ligt nog steeds 
voor anker op het dorpsplein en de tentoonstelling in het bezoekerscentrum  
ontdek je meer over het leven in dit vissersdorp. 

TENTOONSTELLING  
‘GROTE VROUWEN EN DE GROOTE OORLOG’
Smokkelaarster, soepbedeelster, kostwinster en verpleegster. Vrouwen  
waren meer dan enkel huisvrouw tijdens de Eerste Wereldoorlog!

TENTOONSTELLING  
‘BOEKHOUTE IN TIJDEN VAN OORLOG’
In de kerk van Boekhoute kun je een opmerkelijke tentoonstelling bezoeken. Het  
dagelijkse leven tijdens de twee wereldoorlogen loopt als rode draad doorheen 
deze tentoonstelling. Iedere dag open van 09.00 tot 17.00 uur.
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 Info en reservaties

 ▻ Individuele toegang: gratis
 ▻ Toegang met gids: prijs op aanvraag

Openingsuren:

 ▻ Woensdag en donderdag: 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.30 uur
 ▻ Vrijdag: 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur
 ▻ Vanaf half juni tot half september ook open op zaterdag en zondag,  

 van 10.30 tot 16.00 uur
 ▻ Gesloten tijdens de kerstvakantie

Dienst toerisme en Bezoekerscentrum Boekhoute
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute
09 373 60 08 - toerisme@assenede.be
www.assenede.be
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GROEPSAANBOD ASSENEDE

ASSENEDE IN TIJDEN VAN OORLOG 
Een themawandeling van ongeveer 3 km door de dorpskern van Assenede 
Onderweg  vertellen we meer dan 15 boeiende, waargebeurde verhalen en  
wijzen we op nog bestaande sporen van het strijdtoneel dat Assenede ooit was 
in WO I, WO II, de 80-jarige oorlog en de onafhankelijkheidsstrijd in 1831. 

DWARS DOOR HET KREKENGEBIED 
Een vertelwandeling van ongeveer 7 km door het mooie Krekengebied van  
Assenede en de polders.
Onderweg nemen we jullie mee op een reis door de tijd en vertellen we jullie  
een tiental boeiende en interessante verhalen en leuke weetjes.

Info en reservaties

 ▻ Periode: Het hele jaar door - max. 20 personen per groep
 ▻ Prijs: € 75,00 per wandeling
 ▻ Reservatie: assenede.vertelt@gmail.com

Assenede Vertelt
assenede.vertelt@gmail.com



11

ONDER AAN DE DIJK
Een wandeling gecombineerd met een stukje fietstocht of korte autorit aan de kreken 
van Assenede. 
Hierbij wordt vooral aandacht besteed hoe geschiedenis en geografie het ontstaan 
van de kreken en de dijken in onze streek bepaalde.
We beginnen onder aan de Doornendijk, op de hoek van de Doornendijkstraat en de 
Hollekensstraat in Assenede.

Info en reservaties

 ▻ Periode: Het hele jaar door, totale duur ca. 2 uur
 ▻ Wandelafstand: 1,3 km / totale afstand (incl. fiets/auto): 8 km
 ▻ Aantal personen: max. 25 deelnemers per gids
 ▻ Prijs: € 65,00 per gids
 ▻ Café / Restaurant in de buurt: 

 => Café Passé - Doornendijkstraat 
 => Hoeveterras De Vliethoeve - Smoutersdijkstraat

 ▻ Reservatie: minimum 5 dagen op voorhand

Meetjeslandse Gidsen - Godfried Stockman
godfriedstockman@gmail.com | 0494 54 37 30
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GROEPSAANBOD BASSEVELDE

BASSEVELDSE DEGUSTATIEROUTE
Ontdek al fietsend het schilderachtige landschap van dit dorp. Onderweg kun je  
genieten van overheerlijke streekgerechten en dito bieren in de horecazaken.
Er is keuze uit 5 verschillende routes waarvan 3 met een volledig degustatie-    
pakket (ong. 45 km) en 2 in een lichtere uitvoering (25 km à 30 km). Een volle-
dig degustatiepakket bestaat uit aperitief, soep, middagmaal een consumptie en  
avondeten. Het lichtere degustatiemenu bestaat uit pannenkoeken, consumpties  
en avondeten.
Een Basseveldse degustatieroute kan er als volgt uitzien:

 ▻ 10.15 uur: Samenkomst op het dorpsplein van Bassevelde.
 ▻ 10.30 uur: Start.
 ▻ 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.
 ▻ 15.45 uur: Consumptie in café E.
 ▻ 17.15 uur: Avondmaal in restaurant F. 

 
Info en reservaties

 ▻ Periode: Het hele jaar door
 ▻ Aantal personen: max. 35 deelnemers
 ▻ Prijzen: € 38,00 p.p. voor de grote route 

 € 22,00 p.p. voor de kleine route
 ▻ Kinderen betalen de maaltijden ter plaatse.
 ▻ Reservatie: minimum 5 dagen op voorhand

André en Veerle Hamelinck – De Groote
Beekstraat 94 - 9968 Bassevelde
09 373 78 96 - veerledegroote@telenet.be (bellen enkel na 18.00 uur)
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GROEPSAANBOD BOEKHOUTE

HOE VISWIJVEN GROTE VROUWEN WERDEN
Bezoek Boekhoute ‘het vissersdorp zonder haven’ met een ervaren gids!

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 (enkel tijdens seizoen)
 ▻ Relax op het gezelligste terras 

Info en reservaties

Toerisme Assenede 
09 373 60 08 - toerisme@assenede.be
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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

Info en reservaties

 ▻ Prijs: € 30,00
 ▻ Boeken tot 24 uur vóór de wandeling
 ▻ Duur: 2 uur (max. 6 personen)

Meetjeslandse gidsen - Godfried Stockman 
0494 54 37 30
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WANDELING

BOEKHOUTE, VISSERSDORP ZONDER HAVEN
De geschiedenis van Boekhoute leest als een roman over oorlog, overstromingen, 
vissersleed, spionage en smokkelen. 
De wandeling begint bij de bijzondere geografische ligging van het dorp. De wan-
deling start in het bezoekerscentrum van Boekhoute en wordt afgesloten met een 
museumbezoek.

Info en reservaties

Bezoekerscentrum Boekhoute
Boekhoutedorp 3, 9961 Boekhoute
09 373 60 08 - toerisme@assenede.be
www.assenede.be/toerisme 
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GROEPSAANBOD OOSTEEKLO

DE ABDIJ VAN OOSTEEKLO - de laatste abdis vertelt
Een wandeling met gids langs de abdijsite en in de vroegere pandgang tot aan het 
oude gastenverblijf waar u door de laatste abdis Victoria van de Wiele ontvangen 
wordt. 
Zij vertelt over het dagelijkse leven in de abdij en de wonderbaarlijke geschiedenis 
van zuster Victoria Boele haar stigmata.
Daarna is er tijd om te pauzeren in de bar van de Orde van de Smoutpot, met een 
drankje en indien gewenst een hapje.
Gegidst bezoek in het gastenverblijf inbegrepen, mogelijk in 2 groepen i.v.m. de 

kleine ruimtes.

Info en reservaties

 ▻ Afstand wandeling: 2 km - rolstoeltoegankelijk
 ▻ Duur: ca. 1,5 uur 
 ▻ Maximum aantal deelnemers: 25 personen - bij grote groepen (max. 50) 

 loopt de abdis als 2de gids mee (in de prijs inbegrepen)
 ▻ Prijs (gids en abdis): € 100,00 - cash te betalen aan de gids 

 Drankje en/of hapje: cash te betalen aan de bar

Orde van de Smoutpot - Godfried Stockman
godfriedstockman@gmail.com - 0494 54 37 30
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HET VERHAAL VAN VARKEN FELICIENNE
De gids voert jullie langs de enige ‘varkensommegang’ ter wereld door het  
verhaal van ‘het varken’ in onze cultuur. Daarbij heeft hij het over het varken in 
de geschiedenis, in de kunst, in de taal, in ons dagelijks leven en in de religie. 
Hij krijgt zowaar onderweg het bezoek van de patroonheilige van de varkens-
hoeders: St. Antonius Abt.
Samen met hem pauzeren we in de bar van de abdij, met een drankje en indien 
gewenst een hapje.

Info en reservaties

 ▻ Start wandeling: abdijsite van de abdij van Oosteeklo, Kloosterakkerstraat
 ▻ Afstand wandeling: 2 km - rolstoeltoegankelijk
 ▻ Duur: 1 tot 1,5 uur (naar wens)
 ▻ Maximum aantal deelnemers: 25 personen - bij grote groepen (max. 50) 

 loopt de abt als 2de gids mee (in de prijs inbegrepen)
 ▻ Prijs (gids en abt): € 100,00 - cash te betalen aan de gids 

 Drankje en/of hapje: cash te betalen aan de bar

Orde van de Smoutpot - Godfried Stockman 

godfriedstockman@gmail.com - 0494 54 37 30
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VERKEN OOSTEEKLO
De gids neemt je mee door de geschiedenis van Oosteeklo.
Hij brengt je op een aantal bijzondere plekken, vertelt verhalen van markante 
dorpsfiguren, situeert het varken en de kloosterzusters in het dorp en hij haalt 
regelmatig wat dialectwoorden uit zijn ‘redekuul’.
De wandeling eindigt met lokale lekkernijen van het varken in onze cultuur. 

Info en reservaties

 ▻ Start wandeling: Doprsplein Oosteeklo
 ▻ Einde wandeling: abdijsite van de abdij van Oosteeklo, Kloosterakkerstraat
 ▻ Afstand wandeling: 2 km - rolstoeltoegankelijk
 ▻ Duur: 1,5 tot 2 uur (naar wens)
 ▻ Maximum aantal deelnemers: 25 personen - bij grote groepen (max. 50) 

 loopt de abt als 2de gids mee (in de prijs inbegrepen)
 ▻ Prijs (gids): € 100,00 - cash te betalen aan de gids 

 lokale lekkernijen niet inbegrepen: cash te betalen aan de bar

Godfried Stockman 

godfriedstockman@gmail.com - 0494 54 37 30
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BEZOEK AAN HUISBROUWERIJ DEN TSEUT
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….   
Kom langs voor een een rondleiding en geniet achteraf van een heerlijke  
degustatie in de nieuwe degustatieruimte.
TIP! 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! 

Info en reservaties

 ▻ Aantal personen: minimum 6, maximum 40 personen 
 ▻ Prijzen:  

 3 degustatiebieren: € 6,00 
 3 degustatiebieren en Tseutkaas: € 8,00 
 3 degustatiebieren + Tseutplank (alles van het varken): € 12,00 
 3 degustatiebieren + Tseutplank deluxe: € 15.00

Huisbrouwerij Den Tseut - Stefan De Decker en Ria Danneels
Oosteeklo-Dorp 40, 9968  Oosteeklo, 
0485 37 20 11 (Stefan) of 0486 60 35 11 (Ria) - den.tseut@skynet.be
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WIJNDOMEIN ‘DE BARRA’ - PERSPEKTIEF
Fotografie, Wijn en Koffie
Wijndomein ‘De Barra’, dat is productie en verkoop van eigen Belgische wijnen!
Zin in een bezoek aan de wijngaard, de wijnmakerij of een degustatie? Het kan 
allemaal. Enkel op afspraak.

Info en reservaties

Eliane Van de Walle - Pictures - Wine & Coffee
Oosteeklodorp 36, 9968 Oosteeklo
0477 76 21 57 - www.perspektief.be  

BOERDERIJ – IMKERIJ MHD
Is een traditionele boerderij met diverse activiteiten. Hoogstamboomgaard met 
diverse fruitsoorten. Productie van eigen fruitsap. Fokkerij van vleesschapen. Co-
operatieve honingproducent en bijenproducten. Producent van mede, fruitwij-
nen, cider en honingdranken. Hoevewinkel en zomerterras. 
Groepsbezoek op aanvraag.

Info en reservaties

Marion Dhondt
Vlasgaardstraat 26, 9968 Oosteeklo
09 344 00 65 - marion.dhondt@pandora.be
www.rechtvanbijdeboer.be
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TUINBEZICHTIGINGEN BIJSTERVELD
Een ommuurd domein dat ooit behoorde aan een cisterciënzerinnenabdij uit de 
14e eeuw. Midden in dit unieke en ongerepte stuk ‘Meetjesland’ met populier-
dreven, 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 buxus-
hagen. De tuinen van Bijsterveld 5 zijn de perfecte plek om tot rust te komen en 
beslist een bezoek waard.

Info en reservaties

 ▻ Tuin te bezoeken op afspraak (min. 15 personen)
 ▻ Kostprijs: € 9,00 p.p. (inclusief kopje koffie)

Tuin Bijsterveld
Bijsterveld 5, 9968 Oosteeklo 
0471 49 45 87 - www.bijsterveld.be



22

DE VERGETEN VROUWEN
Zang, poëzie en verhalen van, door of over vrouwen van vroeger en nu.
Naar aanleiding van de herdenking van Wereldoorlog I in Oosteeklo werden de 
‘vergeten vrouwen’ uit die oorlog in de kijker gezet.
Liederen, verhalen en sfeerbeelden over de oorlog en vooral het verlangen naar 
vrede waren de rode draad in deze evocatie.
De betrokkenheid van de vrouwen en de vriendschap wekten zoveel  
enthousiasme dat de vrouwen uit Oosteeklo zich van dan af ‘De Vergeten Vrou-
wen’ noemden.
Meerdere projecten  hebben ondertussen het levenslicht gezien. De invalshoek 
blijft het vrouwelijke: het zijn immers vrouwen die zingen, vertellen en voor de 
sfeer zorgen.
Volgende wandelingen en optredens zijn mogelijk (ook op verplaatsing en met 
accordeonist):

Poëziewandeling rond de site van de oude Cisterciënzerinnen abdij

Verhalen en liederen rond thema’s die vrouwen nauw aan het hart liggen

Info en reservaties

 ▻ Duur poëziewandeling: 1,5 uur
 ▻ Duur verhalen en liederen: 1 uur
 ▻ Koffie en thee inbegrepen

De Vergeten Vrouwen
Lydia De Nocker
0496 11 14 93 -  
lydiadenocker@gmail.com
Carine Van der Sypt
carine.vandersypt1@gmail.com
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WANDELEN

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.

Wandelnetwerken zijn te koop in alle toeristische infokantoren voor  
€ 6,00 en kunnen ook besteld worden via www.toerismemeetjesland.be

WANDELNETWERK MEETJESLANDSE BOSSEN
236 km wandelplezier langs knooppunten in 3 grote Meetjeslandse bosgebie-
den.
Wandel langs de bosgordel die zich uitstrekt van het Landschapspark Drongen-
goed over Provinciaal Domein Het Leen tot de Lembeekse bossen. Met gratis 
inspiratiegids met 3 kant-en-klare wandellussen, streekinfo, stops en tips voor 
onderweg.

Wandelnetwerken zijn te koop in alle toeristische infokantoren voor  
€ 6,00 en kunnen ook besteld worden via www.toerismemeetjesland.be
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NATUURWANDELING MET GIDS
Een wandeling in de Meetjeslandse natuur, geleid door een deskundige gids is be-
slist een originele invulling van een geplande familiebijeenkomst, vrienden- 
reünie of verenigingsactiviteit.
Je kan kiezen voor een gidsbeurt van 3, 5 of 8 km. Fietstochten zijn ook mogelijk en 
het vertrekpunt wordt in overleg bepaald.
Deze natuurwandelingen in het Asseneedse krekengebied kan je boeken via uw 
lokale natuurgids Philippe.
Voor de gids wordt een bijdrage gevraagd. De helft van dit bedrag gaat naar de gids, 
de andere helft gaat naar het lokale reservatenfonds.

Info en reservaties

 ▻ Natuurgids voor +/- 20 deelnemers: € 60,00
 ▻ Natuurgids voor scholen en kinderen: € 40,00

Natuurpunt en Partners Meetjesland
Lokale natuurgids Philippe Grambras 0476 51 15 10
Secretariaat: 09 377 93 00 - info@NPMeetjesland.be
www.NPMeetjesland.be/Natuurgids
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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 fietsrou-
tes uitproberen door zeshoekige routebordjes te volgen.

Alle andere lusvormige routes vind je op www.toerismemeetjesland.be 

FIETSNETWERK MEETJESLAND
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. Het netwerk sluit aan op dat van Zeeuws Vlaanderen.

Fietsnetwerken zijn te koop in alle toeristische infokantoren voor  
€ 6,00 en kunnen ook besteld worden via www.toerismemeetjesland.be

MOUNTAINBIKENETWERK MEETJESLAND
Het mountainbikenetwerk Meetjesland is een permanent bewegwijzerd moun-
tainbiketraject van 470 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 op de website van Sport Vlaanderen of bij de sportdienst:  
09 218 78 98 - sport@assenede.be

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur



28

OOK INTERESSANT

TAFELEN EN OVERNACHTEN
Er zijn tal van logiesmogelijkheden en eetgelegenheden in Assenede. Een over-
zicht vind je bij de dienst Toerisme Assenede of via Toerisme Meetjesland. Kom 
gerust langs!

www.assenede.be en www.toerismemeetjesland.be

KAMPEERAUTOTERREIN ASSENEDE
Kampeerautoliefhebbers kunnen 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. Let op: geen tenten en caravans toegestaan.

Info 

 ▻ Plaats voor 6 kampeerauto’s
 ▻ € 10,00 voor max. 72 uur parkeren
 ▻ € 1,00 voor 60 liter water

Kampeerautoterrein Assenede
Kapelledreef 4, 9960 Assenede 
09 218 78 96 - www.assenede.be
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REGIONALE TOERISTISCHE DIENSTEN
Toerisme Meetjesland - Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1 - 9900 Eeklo
09 327 04 47 - info@toerismemeetjesland.be - www.toerismemeetjesland.be

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

EEN BEZOEKJE WAARD

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 
Vrijdagvoormiddag: Sleidinge
Zaterdagvoormiddag: Evergem 
Zondagvoormiddag: Eeklo (Kaaiken)
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Toerisme Assenede
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