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Heb je een beperkt budget?
Dan kan je terecht bij een Rap Op Stapkantoor.  
Dit kantoor helpt je bij de organisatie van jouw uitstap.  
Surf snel naar www.oost-vlaanderen.be/rapopstapkantoren 
en vind het dichtstbijzijnde kantoor. 

Goesting in nog méér leuke en betaalbare uitstappen 
in Oost-Vlaanderen? 
Vraag dan naar de brochure gratis & betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen bij je Rap Op Stapkantoor of 
via het nummer 09 267 82 65 of via mail naar info@oost-vlaanderen.be
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In het overzicht van de activiteiten worden de 
kleuren van de 6 regio’s gebruikt.  
Zo zie je eenvoudig waar de activiteit plaatsvindt:

· Activiteiten in het Meetjesland
· Activiteiten in Gent
· Activiteiten in het Waasland 
· Activiteiten in het Scheldeland
· Activiteiten in Vlaamse Ardennen
· Activiteiten in de Leiestreek 
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Meetjesland
domein De Boerekreek
streekcentrum Huysmanhoeve
domein Het Leen
natuureducatief centrum Fabriek Energiek
Erfgoedsite Middelburg

Waasland
domein Het Kloosterbos
erfgoedsite Mola Molencentrum
domein Puyenbroeck
domein De Ster
domein De Roomacker

Gent
PAC Het Zuid
Scheldeland
natuureducatief centrum Bastion VIII
domein Den Blakken
domein Het Gentbos
domein Nieuwdonk
erfgoedsite Scheepswerven Baasrode

Vlaamse Ardennen
domein De Gavers
erfgoedsite archeocentrum Velzeke
natuureducatief centrum De Kaaihoeve
erfgoedsite Ename

Leiestreek
domein De Brielmeersen
domein Hospicebossen



4

Uitstappen naar  
natuur en bos1.
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Doorlopend tot 4 december 2022
Fototentoonstelling ‘Leven en Beleven’
‘Leven en beleven’ is een fototentoonstelling van Natuurfotografie Natuurpunt Gent.  
Kijk mee door de lens van natuurfotografen en beleef de natuur uit eigen streek.

Voor wie Iedereen
Wanneer Dinsdag – zondag: 9 – 12 uur en van 13 – 17 uur

Inschrijven Niet nodig
Waar Provinciaal domein Het Leen | Gentsesteenweg 80 · 9900 Eeklo

Inlichtingen www.hetleen.be · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be  · 09 376 74 74 

doorlopend 
Natuurambassadeur – een gps zoektocht in de natuurtuin
Natuurambassadeur kan je downloaden op je smartphone via de Actionbound app! Natuurambassadeur is een 
gps-zoektocht voor jong en oud in de natuurtuin van het provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve. 
Op je weg door de tuin vind je verschillende opdrachten. Als je alle opdrachten tot een goed einde brengt,  
ben je ‘natuurambassadeur’ en ontdek je de verborgen schat.
 

Voor wie Families met kinderen vanaf 6 jaar
Wanneer Doorlopend

Inschrijven Niet nodig. Actionbound app: https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen
de-kaaihoeve/ontdekken/in-de-omgeving/actionboud-app.html

Waar De Kaaihoeve | Oude Scheldestraat 16 · 9630 Meilegem (Zwalm)
Inlichtingen www.dekaaihoeve.be · dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be · 055 496 796

doorlopend
Podcast voor kinderen: Het Gentbos in gevaar
In de podcast ‘Het Gentbos in gevaar’ komen de dieren en planten er tot leven. Het verhaal: Het Gentbos is van 
nature een moerasbos. Maar het is er niet meer zoals vroeger. De droogte, als gevolg van klimaatverandering, 
bedreigt het Gentbos en al wie er woont. De planten en dieren gaan samen op zoek naar een oplossing. Wil je 
weten of het hen lukt om het weer te doen regenen? Kom naar het Gentbos, zoek de dieren langs het parcours  
en beluister de 6 audiofragmenten via scanning van de QR-codes. Je hebt dus een smartphone of tablet met 
QR-code-scanner nodig. In zeer natte periodes zijn laarzen aangewezen.

Voor wie Gezinnen met kinderen
Wanneer Doorlopend

Inschrijven Niet nodig
Waar Provinciaal domein Het Gentbos | Poelstraat · 9820 Merelbeke

Inlichtingen natuur@oost-vlaanderen.be · www.oost-vlaanderen.be/gentbos

2 oktober 2022
Fotografeer...Puyenbroeck
Het gouden uur rond zonsopgang is ideaal om mooie (natuur)foto’s te maken. Daarom gaat de poort van het 
domein vandaag extra vroeg open. Dus zoek je een mooi plekje en schiet zo de beste plaatjes.

Voor wie Iedereen
Wanneer 7 – 10 uur

Inschrijven Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht via puyenbroeck.webshop.oost-vlaanderen.be/
Waar Provinciaal domein Puyenbroeck | Puyenbrug 1a - 9185 Wachtebeke

Inlichtingen www.puyenbroeck.be · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · 09 342 42 13
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 2 oktober 2022
De Brielmeersen … Natuurlijk! ‘Paddenstoelenzoektocht’
Elke eerste zondag van de maand maken we een natuurwandeling.  
Zo maak je onder leiding van een natuurgids kennis met De Brielmeersen. 
We focussen ons telkens op een ander thema. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 10 – 12 uur

Inschrijven Niet nodig
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: ingang jachthaven (Lucien Matthyslaan) 
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37 

9 oktober 2022
Eetbare planten
Er zijn planten die erg vies smaken of smerig ruiken, sommige zijn ook erg giftig.  
Gelukkig zijn er ook heel wat planten die wél lekker smaken en een deel er van is nog geneeskrachtig ook.  
Onze gids vertelt je welke planten je kan gebruiken en hoe.

Voor wie Iedereen
Wanneer 14 – 16 uur

Inschrijven Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht via puyenbroeck.webshop.oost-vlaanderen.be/
Waar Provinciaal domein Puyenbroeck | Puyenbrug 1a · 9185 Wachtebeke

Inlichtingen www.puyenbroeck.be · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · 09 342 42 13

9 oktober 2022
Gezwam over paddenstoelen
Je hebt ze in alle maten, kleuren en geuren. Soms lekker, soms giftig. Je vindt ze in alle seizoenen, maar toch 
vooral in de herfst. Het is dan nog niet te koud en lekker vochtig. Samen met een gids gaan we op stap om te 
kijken welke soorten er allemaal te vinden zijn in Bastion VIII.

Voor wie Iedereen
Wanneer 14 – 16 uur

Inschrijven Deelnemen is gratis, inschrijven verplicht via bastion8@oost-vlaanderen.be.
Waar PNEC Bastion VIII | Begijnhoflaan 45 · 9200 Dendermonde

Inlichtingen https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/bastion-8.html 
bastion8@oost-vlaanderen.be · 052 21 08 74

8 tot en met 16 oktober 2022 (Week van het Bos)
Op wandel met een rugzakje in Bos t’Ename
Ga samen met je familie met een bosrugzakje vol leuke opdrachten op pad door Bos t’Ename! Ontleen je 
bosrugzak aan de balie van het pam Ename. De wandeling duurt circa 2 uur en is geschikt voor alle leeftijden!

Voor wie Families
Wanneer dinsdag – vrijdag: 9 tot 17 uur | zaterdag – zondag: 13 tot 17 uur

Inschrijven Wenselijk via 055 30 90 40 of erfgoedsite.Ename@oost-vlaanderen.be
Prijs 5 euro

Waar Provinciale Erfgoedsite Ename | pam Ename Lijnwaadmarkt 20 · 9700 Oudenaarde-Ename 
Inlichtingen www.pam-ename.be · 055 30 90 40 · erfgoedsite.Ename@oost-vlaanderen.be
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16 oktober 2022
Feest van het Bos
Tijdens de Week van het Bos vieren we in Puyenbroeck ‘Het Feest van het Bos’! Een dag vol leuke activiteiten rond 
één thema: Bos! Kom zeker eens langs, er is voor iedereen iets. Op onze website vind je alle informatie.

Voor wie Iedereen
Wanneer 10 – 18 uur

Inschrijven Inschrijven is voor sommige activiteiten nodig. Zie: puyenbroeck.webshop.oost-vlaanderen.be/
Waar Provinciaal domein Puyenbroeck | Puyenbrug 1a · 9185 Wachtebeke

Inlichtingen www.puyenbroeck.be · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · 09 342 42 13

23 oktober 2022
Het Leen... Natuurlijk! – Najaar in het arboretum
Herfstwandeling in het arboretum. Gratis - inschrijven verplicht. Elk seizoen leiden we je om de tuin in het 
arboretum. In de herfst dwarrelen de bladeren ons om het hoofd. We bewonderen de herfsttooi van de bomen 
en bestuderen zaden en vruchten.

Voor wie Iedereen
Wanneer 9.30 – 11.30 uur

Inschrijven Verplicht via www.hetleen.be - reserveren
Waar Provinciaal domein Het Leen | Gentsesteenweg 80 · 9900 Eeklo

Inlichtingen www.hetleen.be · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · 09 376 74 74

25 oktober 2022
De Brielmeersen… Hemels 2022: gedeeltelijke zonsverduistering
Om 11h09 begint in Vlaanderen een gedeeltelijke zonsverduistering.  
LEO-Deinze zorgt voor aangepaste telescopen, een veilige eclipsbril voor iedereen en duidelijke uitleg. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 10.30 – 12.30 uur

Inschrijven Verplicht via: sisyphus1866@hotmail.com 
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: cafetaria De Brielschuur
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37

28 oktober 2022
De Brielmeersen… Hemels 2022
Bekijk de maan en de sterren elke 4de vrijdag van de maand. De amateur-astronomen van Leo club Deinze zetten 
hun telescopen buiten, zodat je de maan en de sterren van dichtbij kan bewonderen. Bij slechte zichtbaarheid 
worden de waarnemingen vervangen door een lezing of workshop. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 20.30 – 23 uur

Inschrijven Verplicht via: sisyphus1866@hotmail.com 
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: cafetaria De Brielschuur
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37
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29 oktober 2022
Fotograferen bij zonsopgang
Kom Het Leen fotograferen in de vroege ochtend. Wil jij ook de sfeer rond het ‘golden hour’ vastleggen? We laten 
je binnen een half uur voor zonsopgang. Je gaat naar een plek naar keuze en maakt er foto’s van de ochtend in 
Het Leen. Deze activiteit is gratis, maar kan enkel na reserveren. Surf naar Het Leen.be en klik op ‘reserveren’.

Voor wie Iedereen
Wanneer 8 – 10 uur

Inschrijven Verplicht via www.hetleen.be - reserveren
Waar Provinciaal domein Het Leen | Gentsesteenweg 80 · 9900 Eeklo

Inlichtingen www.hetleen.be · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be  · 09 376 74 74

30 oktober 2022
Het Leen... Natuurlijk! – Paddenstoelen
Na een fikse herfstbui komen er plots overal vreemde organismen uit de grond. Ze hebben de meest uiteenlopen-
de vormen en kleuren en soms ruik je ze van op meters afstand. Sommige smaken heerlijk, andere bitter als gal 
en weer andere zijn dodelijk giftig. Er zijn mensen die oeverloos kunnen zwammen over paddenstoelen maar 
onze gidsen garanderen je een boeiende kennismaking.

Voor wie Iedereen
Wanneer 9.30 – 11.30 uur

Inschrijven Verplicht via www.hetleen.be - reserveren
Waar Provinciaal domein Het Leen | Gentsesteenweg 80 · 9900 Eeklo

Inlichtingen www.hetleen.be · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be  · 09 376 74 74

2 november 2022
Sporen zoeken
Ze zijn er wel ook al zie je ze niet. We bedoelen hiermee de dieren in het bos. Reeën, konijnen, eekhoorns…  
het zijn allemaal meester in het spelen van verstoppertje. Daarom moet je ook leren kijken naar de sporen die ze 
her en der achterlaten. Onze gids helpt je om de sporen te leren herkennen en vertelt je wie, welk spoor maakte.

Voor wie 8 tot 15 jaar
Wanneer 14 – 16 uur

Inschrijven Verplicht via puyenbroeck.webshop.oost-vlaanderen.be/
Waar Provinciaal domein Puyenbroeck | Puyenbrug 1a · 9185 Wachtebeke

Inlichtingen www.puyenbroeck.be · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · 09 342 42 13

6 november 2022
De Brielmeersen … Natuurlijk! ‘Erfgoedpluimvee’
Elke eerste zondag van de maand maken we een natuurwandeling. Zo maak je onder leiding van een natuurgids 
kennis met De Brielmeersen. We focussen ons telkens op een ander thema. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 10 – 12 uur

Inschrijven Niet nodig
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: ingang jachthaven (Lucien Matthyslaan)
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37
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19 november 2022
De Brielmeersen… Hemels 2022: gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw
In de ochtenduren van 19 november observeren we de gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw: dus 
niet helemaal donker en ook niet helemaal te volgen. Voorzie warme kledij en breng gerust een verrekijker mee.
 

Voor wie Iedereen
Wanneer 3 – 6 uur

Inschrijven Verplicht via: sisyphus1866@hotmail.com 
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: cafetaria De Brielschuur
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37

25 november 2022
De Brielmeersen… Hemels 2022
Bekijk de maan en de sterren elke 4de vrijdag van de maand. De amateur-astronomen van Leo club Deinze zetten 
hun telescopen buiten, zodat je de maan en de sterren van dichtbij kan bewonderen. Bij slechte zichtbaarheid 
worden de waarnemingen vervangen door een lezing of workshop. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 20.30– 23 uur

Inschrijven Verplicht via: sisyphus1866@hotmail.com 
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: cafetaria De Brielschuur
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37

27 november 2022
Het Leen... Natuurlijk! – Korstmossen
Bijna overal ter wereld vind je korstmossen. Ze kunnen overleven in de meest extreme omstandigheden.  
Ook in Het Leen treffen we ze op de stammen van bomen, maar ook op de betonpaden en op zitbanken.  
Kom kennismaken met deze bijzondere levensvorm en ga mee op zoek naar enkele fraaie exemplaren.

Voor wie Iedereen
Wanneer 9.30 – 11.30 uur

Inschrijven Verplicht via www.hetleen.be - reserveren
Waar Provinciaal domein Het Leen | Gentsesteenweg 80 · 9900 Eeklo

Inlichtingen www.hetleen.be · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · 09 376 74 74

2 en 3 december 2022
De Brielmeersen… Hemels 2022: sterrenkijkdagen
Zoals elk jaar krijgen we ook dit jaar een door de sterrenkundeverenigingen in Vlaanderen en Nederland ingesteld 
weekend waarop sterrenkundeverenigingen, sterrenwachten en amateurastronomen hun deuren voor het publiek 
openstellen. Zo ook in Deinze in ‘De Brielmeersen’. Enthousiaste sterrenkundeliefhebbers van ‘LEO-Deinze’ stellen 
dan hun materiaal open voor de mens in de straat, mensen die al lang eens door zo’n buis naar de sterren en 
planeten te kijken. Afspraak van zodra de zon onder gaat, en de hemel geen, of weinig bewolking kent. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 16.30 – 23 uur

Inschrijven Verplicht via: sisyphus1866@hotmail.com 
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: cafetaria De Brielschuur
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37
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4 december 2022
Fotografeer...Puyenbroeck
Het gouden uur rond zonsopgang is ideaal om mooie (natuur)foto’s te maken. Daarom gaat de poort van het 
domein vandaag extra vroeg open. Dus zoek je een mooi plekje en schiet zo de beste plaatjes.

Voor wie Iedereen
Wanneer  7.30 - 10 uur

Inschrijven Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht via puyenbroeck.webshop.oost-vlaanderen.be/
Waar Provinciaal domein Puyenbroeck | Puyenbrug 1a · 9185 Wachtebeke

Inlichtingen www.puyenbroeck.be · puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be · 09 342 42 13

4 december 2022
De Brielmeersen … Natuurlijk! ‘Sint-Niklaaswandeling met aandacht voor zijn ezel’
Elke eerste zondag van de maand maken we een natuurwandeling. Zo maak je onder leiding van een natuurgids 
kennis met De Brielmeersen. We focussen ons telkens op een ander thema. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 10 – 12 uur

Inschrijven Niet nodig
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 

Verzamelpunt: ingang jachthaven (Lucien Matthyslaan)
Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37

4 december 2022
Het Leen... Natuurlijk! – Avondsfeer
Stemmige avondwandeling met een vleugje poëzie. Gratis - inschrijven verplicht. Wandel mee de avond tege-
moet. Terwijl de schemering invalt laten we de rust van de natuur op ons neerdalen. Trek je jas en stapschoenen 
aan en wandel de stilte en rust tegemoet.

Voor wie Iedereen
Wanneer 15 – 17 uur

Inschrijven Verplicht via www.hetleen.be - reserveren
Waar Provinciaal domein Het Leen | Gentsesteenweg 80 · 9900 Eeklo

Inlichtingen www.hetleen.be · bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be · 09 376 74 74

8 december 2022
Cursus: Snoeien en enten van hoogstambomen
Patrick Heyerick is een specialist in hoogstamfruitbomen. Hij onderhoudt ook de boomgaard van de Huysman-
hoeve. Hij heeft alle oude rassen uit de boomgaard geënt zodat die bewaard kunnen worden voor de toekomst. 
Samen met jou snoeit hij op 8 december de jonge hoogstammen, waarbij hij alle tips en tricks vertelt over 
snoeien en enten. Zit je met specifieke vragen over de bomen in jouw tuin, dan kan je die gerust stellen. Je hoeft 
geen professionele tuinier te zijn om deel te nemen.

Voor wie Vanaf 18 jaar
Wanneer 9 – 12 uur

Inschrijven Via: https://pcm.zamel.be/inschrijving/269 
Prijs 5 EUR (drankje inbegrepen)

Waar Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve | Bus 1 ·9900 Eeklo
Inlichtingen www.plattelandscentrum.be · huysmanhoeve@plattelandscentrum.be · 09 327 04 47
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30 december 2022
De Brielmeersen… Hemels 2022
Bekijk de maan en de sterren elke 4de vrijdag van de maand. De amateur-astronomen van Leo club Deinze zetten 
hun telescopen buiten, zodat je de maan en de sterren van dichtbij kan bewonderen. Bij slechte zichtbaarheid 
worden de waarnemingen vervangen door een lezing of workshop. 

Voor wie Iedereen
Wanneer 20.30 – 23 uur

Inschrijven Verplicht via: sisyphus1866@hotmail.com 
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen |  

Stadionlaan 1 · 9800 Deinze 
Verzamelpunt: cafetaria De Brielschuur

Inlichtingen www.debrielmeersen.be  
debrielmeersen@oost-vlaanderen.be 
09 380 87 37
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Uitstappen met  
doe- & sportactiviteiten2.
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Doorlopend
Loop, fiets of wandel rond het meer
Geniet van een wandeling rond het meer of koppel nog een extra looplusje aan je looptocht. De afstand rond het 
meer vanaf de brug (aan de hoofdparking) is 2,44 km. Het is pad is verhard en rolstoelvriendelijk.

Voor wie iedereen
Wanneer Openingsuren van het domein

Waar Domein Nieuwdonk | Dendermondse Steenweg 13a · 9290 Berlare
Inlichtingen www.domeinnieuwdonk.be · nieuwdonk@oost-vlaanderen.be · 09 267 83 75

Doorlopend
Wandel-, Loopomlopen en mountainbikeroutes in Puyenbroeck
Er zijn 3 loop- en 4 mountainbike lussen. De routes zijn bewegwijzerd en starten en eindigen aan de sporthal 
(parking 2). Ook geschikt voor wandelaars

Voor wie Iedereen
Wanneer Openingsuren van het domein

Waar Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck | Puidonkdreef 1 · 9185 Wachtebeke
Inlichtingen www.puyenbroeck.be · puyenbroeck.sport@oost-vlaanderen.be · 09 342 42 60

Doorlopend
Wandel-, loop-, fiets en mountainbikeroutes en openluchtfitness in De Gavers
Op het domein starten verschillende wandel- en fietsroutes en één mountainbikeroute. Wie geen eigen fiets heeft 
kan er eentje huren via www.degavers.be. Ook de routes kan je gratis downloaden via de site. De paden langs de 
vijver zijn zeer geschikt voor lopers. Een toertje rond de vijvers is ongeveer 3,5 kilometer lang. Wie een zachtere 
ondergrond verkiest kan terecht op de Finse piste van 1 kilometer. Sporten kan ook op de 16 outdoor fitnesstoe-
stellen met zicht op de vijver. Train al je spieren op een parcours van 3,5 km.
 

Voor wie Iedereen
Wanneer Openingsuren van het domein

Waar Provinciaal Domein De Gavers | Onkerzelestraat 280 · 9500 Geraardsbergen
Inlichtingen www.degavers.be · gavers@oost-vlaanderen.be · 054 41 63 24

2 oktober 2022
Provinciale paardenprijskamp
De Oost-Vlaamse paardenprijskamp voor het trekpaard vindt dit jaar plaats in het domein. Maak kennis met de 
kandidaten voor de wedstrijd voor het mooiste en beste trekpaard van onze provincie. Maak een ritje op een 
trekpaard of rij mee met de huifkar. Spring rond op een heus western-springkasteel en test jouw lenigheid op 
een rodeo-stier. Yiiihaaaaa!

Voor wie Iedereen
Wanneer 9 – 18 uur

Inschrijven Niet nodig
Waar Provinciaal domein de Brielmeersen | Stadionlaan 1 · 9800 Deinze

Inlichtingen www.debrielmeersen.be · debrielmeersen@oost-vlaanderen.be · 09 380 87 37
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2 oktober 2022
Seizoensafsluiter
Het Plattelandscentrum sluit het toeristisch seizoen van de Huysmanhoeve feestelijk af met muziek en activiteiten 
met de oogst van de hoeve. Er komt een mobiele pizzaoven, waarbij het heerlijks uit eigen tuin verwerkt tot 
lekkere pizza’s. Het hele programma kan je vinden op de website. 

Voor wie Iedereen
Wanneer Woensdag – zondag: 11 – 18 uur

Inschrijven Niet nodig
Waar Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve | Bus 1 · 9900 Eeklo

Inlichtingen www.plattelandscentrum.be · huysmanhoeve@plattelandscentrum.be · 09 327 04 47

9 oktober 2022
Cursus: bakken in een ambachtelijke bakoven
Ooit al brood willen bakken in een echte ambachtelijke bakoven? Dit is je moment. Het bakatelier van de Huys-
manhoeve stelt zijn bakoven ter beschikking voor een korte opleiding. Je wordt ingewijd in hoe je een houtoven 
goed moet opstoken, hoe je de beste deeg maakt en uiteraard ook hoe je ervoor zorgt dat dat brood knapperig 
gebakken uit de oven komt. Proeven doe je natuurlijk ook. Omdat de ruimte ronde de bakoven beperkt is, kunnen 
we maar zeven personen toelaten.

Voor wie Vanaf 18 jaar
Wanneer 10 – 13 uur

Inschrijven Via: https://pcm.zamel.be/inschrijving/267 
Waar Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve | Bus 1 · 9900 Eeklo
Prijs 5 EUR (drankje inbegrepen)

Inlichtingen www.plattelandscentrum.be · huysmanhoeve@plattelandscentrum.be · 09 327 04 47

2 november 2022
Beleef De Boerekreek: Mountainbiketocht
Samen trekken we eropuit met de mountainbike en verkennen de omgeving van de Boerekreek, Oostpolderkreek 
en de Bentillekreek. Een tussenstop op het crossparcours in Bentille zal zeker niet ontbreken. We fietsen langs 
dijken en ontdekken de waterrijke geschiedens van het polderlandschap en de kreken. Je kan genieten van de 
prachtige fauna en flora en de panoramische vergezichten in het krekengebied.

Voor wie Vanaf 10 jaar
Wanneer 13.30 – 16.30 uur

Inschrijven Via www.boerekreek.be
Waar Provinciaal domein De Boerekreek | Sint-Jansstraat 132 · Sint-Laureins

Inlichtingen boerekreek@oost-vlaanderen.be · 09 218 96 71
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6 november 2022
Beleef De Boerekreek: Tekenen met bister
We leren bister maken onder begeleiding van Jos Vergauwe van Walrus Art Studio. Hierna leer je de juiste 
techniek aan om een paard te tekenen. Je krijgt ook bister mee naar huis om verder te oefenen, leuk toch! Mee te 
nemen: 2 lege confituur potten met deksel voor de bister, iets om te kunnen zitten tijdens het tekenen (dekentje, 
kampeerstoel,...)

Voor wie Vanaf 10 jaar
Wanneer 10 – 12 uur

Inschrijven Via www.boerekreek.be
Waar Provinciaal domein De Boerekreek | Sint-Jansstraat 132 · Sint-Laureins

Inlichtingen boerekreek@oost-vlaanderen.be · 09 218 96 71

18 december 2022
Opkikkerpad
Op het Opkikkerpad leer je jezelf focussen op je zintuigen en op het hier en nu. Zo kom je tot rust in deze hecti-
sche wereld. Je krijgt een aantal oefeningen aangeboden die je ook later op een andere locatie kan uitvoeren als 
je het even nodig hebt om te onthaasten.

Voor wie Vanaf 16 jaar
Wanneer 9 – 11 uur

Inschrijven Deelname is gratis,
 maar inschrijven verplicht:  
puyenbroeck.webshop.oost-vlaanderen.be/

Waar Provinciaal domein Puyenbroeck 
Puidonkdreef 1 · 9185 Wachtebeke · Parking 2

Inlichtingen www.puyenbroeck.be
puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be 
09 342 42 17
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Doorlopend
Eeuwenoude scheepswerven langs de Schelde
In het prachtige decor van de houten loods kom je alles te weten over scheepstypes, bouwmethoden en waterin-
frastructuur. Een bezoek aan deze tentoonstelling is het perfecte startpunt voor een fietstocht langs de restanten 
van vroegere scheepsbouwactiviteit aan de Schelde of een wandeling in ‘nijverig Baasrode’ met de erfgoedsprok-
kel. Ook aan gezinnen met kinderen is er gedacht, met een opdrachtenkaart leren ze al doende meer over 
scheepsbouw en scheepvaart.

Voor wie Iedereen
Wanneer Zaterdag – zondag: 14 – 18 uur

Inschrijven niet nodig
Waar Provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode  

Sint-Ursmarusstraat 137 · 9200 Dendermonde (Baasrode)
Inlichtingen  www.scheepswervenbaasrode.be  

scheepswervenbaasrode@oost-vlaanderen.be · 052 33 35 00

doorlopend tot 18 december 2022
Romeinse muntschatten in Velzeke
Op 21 september was het precies 100 jaar geleden dat seizoenarbeiders uit Kruishoutem in de omgeving van 
Arras één van grootste Romeinse muntschatten ooit blootlegden. Voor de gelegenheid lieten we 19 van deze 
munten overkomen uit het Penningenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek én haalden we ook onze Romeinse 
muntschatten uit het depot. Marc De Bel, die z’n lezers in 2008 al eens op een jeugdboek over de muntschat trak-
teerde, stelt naar aanleiding van deze 100ste verjaardag een speciale editie voor (jong)volwassenen voor. Een 
kleine maar niet te missen thematentoonstelling voor jong en oud.

Voor wie Iedereen vanaf 6 jaar
Wanneer dinsdag – vrijdag: van 9u – 17u 

zaterdag – zondag: van 13u – 17u
Inschrijven Niet nodig

Waar Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke 
Doolbosweg 2 · 9620 Velzeke-Ruddershove (Zottegem)

Inlichtingen www.archeocentrumvelzeke.be · 
archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be · 09 360 67 16

Doorlopend
Over vliegen, vallen… en opgraven. Luchtvaartarcheologie in Vlaanderen’
Deze expo zoomt in op enkele van de meest spectaculaire aspecten van de luchtvaartgeschiedenis vóór 1945 in 
Vlaanderen. De pioniersjaren, waarin de feiten uit Oost-Vlaanderen centraal staan en vrouwelijke piloten de 
aandacht krijgen die ze verdienen. Wereldoorlog I met maar liefst vier Oost-Vlaamse, door de Duitsers aangeleg-
de vliegvelden vanwaar de enorme Fokker D. VII kon opstijgen. En tenslotte Wereldoorlog II met enkele spraak-
makende crashes, zoals die van de Heinkel in Zwalm of de Halifax in Geraardsbergen waarop BAHAAT, de 
vereniging van Belgische luchtvaartarcheologen waarmee voor deze expo werd samengewerkt, onderzoek heeft 
verricht.

Voor wie Iedereen vanaf 10 jaar
Wanneer dinsdag – vrijdag: van 9u – 17u 

zaterdag – zondag: van 13u – 17u
Inschrijven Niet nodig

Prijs De basisprijs is 7 EUR, maar er zijn kortingen en gratis tickets
Waar Provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke 

Doolbosweg 2 ·9620 Velzeke-Ruddershove (Zottegem)
Inlichtingen www.archeocentrumvelzeke.be · archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be · 09 360 67 16
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Doorlopend
Spoorzoekers op wandel
Spoorzoekers op Wandel is een erfgoedwandeling van 12 km door Oudenaarde en omgeving die nu ook met de 
ErfgoedApp te volgen is. Je ontdekt methodes om gekend en minder gekend erfgoed vanuit de lucht te bekijken 
en van op de grond te beleven. Van luchtfotoreeksen over historische kaarten en een stadsmaquette tot dro-
ne-opnames en het digitaal hoogtemodel. Meer info en de nodige linken vind je op www.oost-vlaanderen.be/
spoorzoekers. 

Voor wie Iedereen
Wanneer doorlopend

Inschrijven Niet nodig
Waar De wandeling start op de parking tegenover provinciale erfgoedsite Ename - Erfgoedcentrum

Lotharingenstraat 1 · 9700 Oudenaarde (Ename)
Inlichtingen www.oost-vlaanderen.be/spoorzoekers · erfgoedsite.ename@oost-vlaanderen.be · 055 30 03 44

Doorlopend
Erfgoedsprokkels
De erfgoedsprokkels zijn toegankelijke brochures die je meer vertellen over erfgoed in Oost-Vlaanderen. Het zijn 
échte gidsen met plattegronden, wandelroutes, interessante weetjes,… over waardevolle gebouwen en histori-
sche sites in Oost-Vlaanderen. 
Een overzicht van de erfgoedsprokkels vind je op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.
Je kan de brochures daar ook downloaden. Volgende erfgoedsprokkels zijn nieuw:

Erfgoedsprokkel Roomanmolen Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)
Voor wie Rolstoelgebruikers kunnen enkel gelijkvloers molen bezoeken
Wanneer Eerste en laatste zondag van de maand en op Molendagen, Erfgoeddag, Open Monumentendag

Inschrijven Niet nodig
Waar Pastorijwegel 14, Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)

Inlichtingen https://roomanmolen.be

Erfgoedsprokkel Burggravenstroom Eeklo-Kluizen
Voor wie Fietstocht voor iedereen
Wanneer Niet van toepassing

Inschrijven Niet nodig
Waar Vertrek in Kluizen, Spaarbekken, Spiegelstraat of in Eeklo aan Het Leen

Erfgoedsprokkel Den Blakken Wetteren
Voor wie Iedereen (honden aan de leiband), niet volledig rolstoeltoegankelijk
Wanneer Van zonsopgang tot zonsondergang

Inschrijven Niet nodig
Waar Wegvoeringstraat Wetteren

Inlichtingen toerisme@wetteren.be · 09/366 31 04 (gidsbeurten mogelijk mits aanvraag)

Erfgoedsprokkel Wegvoeringstraat-jaagpad Schelde Wetteren
Voor wie Iedereen
Wanneer Niet van toepassing

Inschrijven Niet nodig
Waar Wegvoeringstraat Wetteren (van Markt tot aan Den Blakken)

Inlichtingen toerisme@wetteren.be · 09/336 31 04 (gidsbeurten mogelijk mits aanvraag)
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Van 29 oktober tot en met 6 november 2022 (herfstvakantie)
Herfstgeruis in Ename
Ga jij mee op pad met Meneertje en Mevrouwtje Lief, twee boomblaadjes die er genoeg van hebben om aan een 
boom te hangen en op avontuur trekken? Onderweg ontdekken ze een wonderlijke wereld van kleuren en vormen 
in het Enaamse erfgoed, beschermen ze de zielen van overledenen, snuffelen ze rond op het kerkhof en luisteren 
ze naar het verhaal van de 12de-eeuwse grafdelver.

Voor wie Tot 12 jaar
Wanneer dinsdag – vrijdag: 9 – 17 uur 

zaterdag – zondag: 13 – 17 uur
Inschrijven Wenselijk via 055 30 90 40 of erfgoedsite.ename@oost-vlaanderen.be

Waar Provinciale Erfgoedsite Ename - pam Ename 
Lijnwaadmarkt 20 · 9700 Oudenaarde-Ename

Inlichtingen www.pam-ename.be · erfgoedsite.ename@oost-vlaanderen.be · 055 30 90 40

16 oktober 2022
Oost-Vlaamse Molendag
De provinciale molens zijn open.  
Vrij bezoek met molenaars(gidsen) en maaldemonstraties. 
De molens liggen in een prachtig wandel- en fietslandschap. 
Meer info vind je op www.oost-vlaanderen.be/molendag.

Voor wie iedereen
Wanneer 16 oktober 2022 van 10 tot 17 uur

Inschrijven Niet nodig
Waar De Zwalmmolen | Rekegemstraat 29 · 9630 Munkzwalm (Zwalm) 

De Windekemolen | Pastoor de Vosstraat (z/n) · 9860 Balegem (Oosterzele) 
De Fauconniersmolen | Grote Steenweg (z/n) · 9340 Oordegem (Lede) 
Meuleken ’t Dal | Alfred Amelotstraat (z/n) · 9750 Zingem (Kruisem)
De Roomanmolen | Pastorijwegel (z/n) · 9170 Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas)

Inlichtingen www.molamolencentrum.be · mola@oost-vlaanderen.be · 09 342 42 40
www.oost-vlaanderen.be/molendag


