
2020 was een bijzonder jaar. Je moest 
veel onze activiteiten missen en kon maar 
tijdelijk genieten van ons gezellig terras. 
Samen met jullie kijken we uit naar een 
nieuw toeristisch seizoen! We smachten 
opnieuw naar ontspanning, een ontmoe -
ting en een fris streekbiertje. 

In deze folder krijg je een inkijk in het 
leven op de Huysmanhoeve en leer je 
het Huysmanvolk kennen. Iedereen 
die mee de Huysmanhoeve maakt, 
vormt samen het Huysmanvolk.  
Dat zijn onze vrijwilligers, onze 
ateliers, onze partners en de mede-
werkers van de organisaties die een 
plaats hebben in de Huysmanhoeve. 
Het programma van 2021 krijg je mee 

Een deel van de Huysmanhoeve wordt 
momenteel gerenoveerd. Tot midden 2022 
is de helft van de site afgezet als werf. 

Een opvallende houten afsluiting 
vormt de scheiding tussen de werf-
zone en het publieksgedeelte. We noe-
men deze afsluiting DE WAND. 
DE WAND is een tijdelijk speelveld 
voor iedereen die op creatieve wijze 
wil meedenken en -bouwen aan de 
toekomst van de Huysmanhoeve. 
Verschillende unieke projecten 
vonden reeds hun weg naar DE 
WAND, waaronder ‘DE spelWAND’ 
en ‘DE WANDeling’. DE WAND groeit 
en kan nog verder groeien. Bezichtig 
de diverse kunst- en knutselwerken 
aan DE WAND, werp een blik op de 

Wat doen bijen als ze ziek zijn? Hoeveel 
bloemen heb je nodig voor een pot honing? 

Hoe weten bijen wat ze moeten doen?
Antwoorden op deze en nog veel vra-
gen over bijen ontdek je in de kleurrij-
ke tentoonstelling ‘De Bij-zaak wordt 
hoofdzaak!’. Ook hommels, wespen 
en solitaire bijen komen aan bod. De 
Sint-Ambrosiusgilde vult de reizende 
tentoonstelling aan met materiaal dat 
het leven van en werken met bijen nog 

veel tastbaarder maakt.

DEZE EXPO IS ZOWEL 
VOOR KINDEREN  

ALS VOLWASSENEN.  
Te bezichtigen in de 

Huysmanhoeve  
van 9 mei tot 3 oktober. 

Je eigen (kunst)werk of verzameling 
tentoonstellen aan een breed publiek?
In de Huysmanhoeve is dat mogelijk 
voor jong en oud. Aan de muren van 
het open wagenhuis hangen tentoon-

stellingskasten van een vierkante 
meter, die je zelf mag opvullen voor 
een bepaalde periode.  
Meer info via:  
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be  
 

 
We helpen kinderen graag op weg met 
het bomenparcours, de modderkeuken 
en de wiglo (tent van wilgentakken). 
Meer info over het kinderaanbod vind 
je op de speciale kinderpagina’s. 

Gezinnen en volwassenen helpen 
we dan weer graag op weg met onze 
volksspelen, krulbolbaan en het 
boerengolfspel. 

Volksspelen 
Voor jong en oud beschikt de  
Huysmanhoeve over een aantal volks-
spelen. Daag je tegenstander uit met 
sjoelen, ringwerpen of blikgooien. 

• ERFGOEDKRUIMEL
Ontdek waar het vlees verborgen lag 
tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
waarom vers rapenloof niet aan koeien 
gegeven werd met de Erfgoedkruimel. 
Dat is een gloednieuwe uitgave van de 
provincie Oost-Vlaanderen waarmee 
je het erfgoed van de Huysmanhoeve 
verkent op kindermaat. Deelname 
staat garant voor een middag kwalitijd 
met het gezin. Na afloop heb je kennis 
gemaakt met onder andere krulbollen, 
een latrine en een oud Huysmanrecept 
voor lekkere hoevebroodjes. Je haalt 
de brochure gratis af bij het infokan-
toor van Toerisme Meetjesland. 

• SCHATTEN VAN VLIEG
De zomerzoektocht van Schatten  
van Vlieg landt dit jaar op de Huys-
manhoeve. Doe tijdens de grote 
vakantie mee aan de speurtocht en 
vind de schat die ergens op de site 
verborgen ligt. 

Krulbollen
Naast de cafetaria ligt de bolbaan. 
Krulbol is wereldberoemd in het  
Meetjesland en wordt gespeeld in 
twee ploegen. Krulbollen is gratis 
en de bollen zijn te verkrijgen in de 
cafetaria. Je reserveert wel best op 
voorhand de baan. 

Boerengolf
Een groep vrijwilligers maakte een 
boerengolfspel voor de Huysmanhoe-
ve. Langs een mooi parcours ontdek je 
spelenderwijs verborgen hoekjes van 
de site. Boerengolf speel je met een 
klomp aan een steel en een balletje. 
Verspreid over de site zijn er holes. 
De bedoeling is om met zo weinig 
mogelijk slagen de bal in de holes te 
mikken.  
Je betaalt €5 per persoon, een drankje 
is in deze prijs inbegrepen.
Meer info aan de balie van Toerisme 
Meetjesland in het woonhuis. 

Deze gratis zoektocht 
vertrekt in het info-
kantoor van Toerisme 
Meetjesland. 

• BEZOEK DE BOOMGAARD MET JE KLAS
In de hoogstamboomgaard van de 
Huysmanhoeve staan niet alleen 
fruitbomen van oude Meetjeslandse 
rassen, maar er leven ook insecten en 
vogels. Al deze aspecten komen aan 
bod in het educatief traject ‘In en rond 
de boomgaard’. In het voorjaar leren 
we over de bloesem en insecten en 
pluizen we braakballen van uilen uit. 
In het najaar plukken en proeven we 
appels, leren we over voedselkilome-
ters en zoeken we naar insecten. 
Dit educatief traject is gericht naar 
lagere schoolklassen.

Meer info via:  
www.plattelandscentrum.be of  
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be

 ` Klauteren op het bomenparcours
` Tekenen op DE WAND

 ` De kippen tellen in de dierenweide
 ` Een potje reuze-vier-op-een-rij spelen aan DE WAND

` Soep koken in de modderkeuken
` Muziek maken aan DE WAND

` Verstoppertje spelen in de wiglo
 ` Een spelletje Kubb of reuzenmikado 

> vraag naar de spelkoffer in de cafetaria
  ` Nestkasten spotten met de nestkastenzoektocht

> vraag naar de zoektocht in de cafetaria
  ` Onderzoek naar het insectenleven op de hoeve

> info bij de spelWAND
  ` … bedenk zelf een leuke activiteit!

DE WANDeling is visueel weergegeven  
op DE WAND.
Deze tocht van 6,5 km start en eindigt 
op de hoeve en legt verbanden tussen 
het verleden, het heden en de toe-
komst van de Huysmanhoeve en haar 
omgeving. Je vindt de routekaart in 
een kastje aan DE WAND. 

SmaakWANDeling
Op zondag 30 mei staan er langs de 
route van DE WANDeling verschillende 
kraampjes met streekproducten. 

Meer info en inschrijven via:  
www.plattelandscentrum.be 

werf door het kijkgat en ontdek de 
verschillende doe-elementen. Kraak 
je hersens bij het schaakspel of de 
reuze vier-op-een-rij. En vergeet zeker 
niet om een selfie te maken voor DE 
WAND en deze te posten op social 
media met de hashtags #DEWAND en 
#Huysmanhoeve.

Oproep
DE WAND maakt letterlijk de overgang 
tussen wat nu is en wat er in de toe-
komst zal zijn. Om die toekomst te ver-
kennen is jouw creatieve hand meer 
dan welkom! Heb je zin om zelf aan de 
slag te gaan en invulling te geven aan 
een (nu nog) wit stuk van DE WAND? 
Contacteer ons via  
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be  
 

WELKOM VOLLEMAAN 
L E Z I N G E N

D E  W A N D SPEL EN SPELEN
KINDEREN LEREN EN ONTDEKKENDE WANDELING

Tot wanneer Gravin van Vlaanderen, 
Johanna van Constantinopel, besliste 
om hiervan delen te verkopen. Zo ook 
de lap grond waar de Huysmanhoeve 
nu op staat. Het was het hospitaal van 
Gent, gekend om zijn leprozenzorg, 
die eigenaar werd. De plek werd een 
ontginningshoeve en kreeg de naam 
‘Groot Goed’. 
In 1253 werd ook het poortgebouw op-
getrokken. Vanaf het begin van de 15e 
eeuw werd de hoeve verpacht en in 
1547 is een nieuw huis met schuur en 
wagenhuis bijgebouwd. Eind 18e eeuw 
kwam de hoeve onder het beheer van 
Burgerlijke godshuizen, een vroege 
voorloper van het huidige OCMW.
In 1736 werd de hoeve verpacht aan 

ene Johannes Huysman. De familie 
Huysman pachtte de hoeve van het 
OCMW, tot deze in de jaren 90 van 
de vorige eeuw door de provincie 
Oost-Vlaanderen overgekocht werd. 
In 2003 werd de hoeve herbestemd 
als bezoekerscentrum. In 2010 ging 
de provincie de samenwerking aan 
met Plattelandscentrum Meetjesland 
voor het beheer van de hoeve. Het 
woonhuis werd ingericht met een deel 
van de collectie van VVV Eeklo. Sinds 
2014 heeft Toerisme Meetjesland er 
zijn infokantoor.  
Vandaag is de hoeve een bloeiende 
plek om te ontspannen, spelen, je 
talenten te ontplooien en te tonen. 
Je bent van harte welkom!

320 316 021
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HET PROGRAMMA WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
… je de hoogstamboom op het erf niet volledig kan omarmen? Eens proberen!

… de windhaan op het woonhuis bovenop een klokje staat,  
dat je aan de infobalie van Toerisme Meetjesland kan doen luiden?

… je munt kan plukken uit de kruidentuin  
en daar een lekkere kruideninfusie van kan laten maken in de cafetaria?

ZONDAG 9 MEI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Online Plantendag + Opening tentoonstelling  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ‘De Bij -zaak wordt hoofdzaak’ 

ZONDAG 30 MEI   -  -  -  -  -  -  -  -  - Wandeldag met streekproductenbox
ZATERDAG 5 JUNI   -  -  -  -  -  -  - Muziekconcert georganiseerd door N9
ZONDAG 6 JUNI   -  -  -  -  -  -  -  -  - Muziekconcert georganiseerd door N9
VRIJDAG 11 JUNI   -  -  -  -  -  -  -  - Lekker Diep georganiseerd door Diep
ZATERDAG 12 JUNI   -  -  -  -  -  -  - Lekker Diep georganiseerd door Diep
DONDERDAG 24 JUNI   -  -  -  -  -  - Vollemaanlezing Wandelen en wandelnavigatie
ZONDAG 27 JUNI   -  -  -  -  -  -  -  - Ambachtendag + broodbak
WOENSDAG 7 JULI   -  -  -  -  -  -  - Openluchtfilm georganiseerd door CC Herbakker
ZONDAG 11 JULI   -  -  -  -  -  -  -  -  - Picknickconcert + broodbak
WOENSDAG 14 JULI   -  -  -  -  -  -  - Openluchtfilm georganiseerd door CC Herbakker
VRIJDAG 16 JULI   -  -  -  -  -  -  -  - Lekker Diep georganiseerd door Diep
ZATERDAG 17 JULI   -  -  -  -  -  -  - Lekker Diep georganiseerd door Diep
ZONDAG 25 JULI   -  -  -  -  -  -  -  - Picknickconcert
ZONDAG 1 AUGUSTUS   -  -  -  -  - Wandeldag met huifkarrentocht
ZONDAG 15 AUGUSTUS   -  -  -  -  - Picknickconcert + broodbak
WOENSDAG 18 AUGUSTUS   -  -  - Openluchtfilm georganiseerd door CC Herbakker
VRIJDAG 20 AUGUSTUS   -  -  -  - Theatervoorstelling georganiseerd door CC Herbakker
ZATERDAG 21 AUGUSTUS   -  -  - Lezing georganiseerd door CC Herbakker
ZONDAG 22 AUGUSTUS   -  -  -  - Aperitiefconcert georganiseerd door CC Herbakker
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Vollemaanlezing Verstild wandelen  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - en meditatief kleien met Huyse Nestelt

WOENSDAG 25 AUGUSTUS   -  -  - Openluchtfilm georganiseerd door CC Herbakker
VRIJDAG 27 AUGUSTUS   -  -  -  - Comedy georganiseerd door CC Herbakker
ZATERDAG 28 AUGUSTUS   -  -  - Circusvoorstelling voor families   
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - georganiseerd door CC Herbakker

ZONDAG 29 AUGUSTUS   -  -  -  - Picknickconcert + broodbak
VRIJ 3 – ZO 5 SEPTEMBER   -  - Circus Barones georganiseerd door Circus Barones
ZONDAG 5 SEPTEMBER   -  -  -  -  - Wandelvertelling georganiseerd door CC Herbakker
ZATERDAG 11 SEPTEMBER   -  -  - Theatervoorstelling georganiseerd door CC Herbakker
ZONDAG 12 SEPTEMBER   -  -  -  - Open Monumentendag en Werf -in -zicht
ZONDAG 19 SEPTEMBER   -  -  -  - Mobiele fruitpers
ZONDAG 3 OKTOBER   -  -  -  -  -  - Meetjeslandse dierendag i.s.m. Landelijke Gilden
WOENSDAG 20 OKTOBER   -  -  -  - Vollemaanlezing Verhoogde bedden in de moestuin
ZATERDAG 13 NOVEMBER   -  -  - Erfgoednacht i.s.m. erfgoedpartners  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - uit het Meetjesland en Comeet

VRIJDAG 19 NOVEMBER   -  -  -  - Vollemaanlezing Sterrenkijken  
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - met Sterrenwacht De Polderster

VAN ONTGINNINGSHOEVE

TOT BLOEIEND STREEKCENTRUM
De geschiedenis van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve gaat terug  
naar de 13e eeuw, toen het gebied rond Eeklo bestond uit een groot grafelijk bos. 

DE BIJ-ZAAK

HOOFDZAAK

TENTOONSTELLINGSKASTJES 
KIJKEN OF MEEDOEN?

Voor het vijfde jaar op rij bieden we 
lezingen, activiteiten en workshops 
aan op de dag van vollemaan. De 
onderwerpen die aan bod komen, 
verbinden en belichten de thema’s 
erfgoed, smaak, natuur, landbouw en 
platteland. 

DONDERDAG 24 JUNI OM 20U
WANDELEN EN WANDELNAVIGATIE
Zelf al eens mooie wandelingen probe-
ren uitstippelen, maar dan toch weer 
te lang op de betonnen weg gelopen? 
Dan biedt deze Vollemaanlezing 
uitkomst. Wandelinitiator Alex Van de 
Walle toont je de werking van gps en 
verschillende apps en hoe je ze handig 
kan gebruiken.  
Te weinig ervaring is geen excuus, de 
Vollemaanlezing helpt je net om zelf 
aan de slag te gaan nadien. Breng je 
smartphone mee! 

ZONDAG 22 AUGUSTUS OM 14U
VERSTILD WANDELEN EN MEDITATIEF 
KLEIEN MET HUYSE NESTELT
In deze workshop staan we stil bij de 
kracht van aarden en back to basic 
gaan. Deze technieken worden in 

Huyse Nestelt toegepast om moeilijke 
periodes los te laten en om een nieu-
we weg te vinden om met de gevolgen 
van kanker te leren leven.  

WOENSDAG 20 OKTOBER OM 14U
VERHOOGDE BEDDEN IN DE MOESTUIN 
(HÜGELKULTUR)
Tijdens deze praktische workshop 
krijg je inzicht in het bodemleven én 
leer je al doende over de voordelen 
van een verhoogd bed in de moestuin. 

VRIJDAG 19 NOVEMBER OM 20U
KIJKEN NAAR DE STERREN EN DE 
VOLLEMAAN MET STERRENWACHT DE 
POLDERSTER
Je eigen sterrenkijker meebrengen 
mag, maar hoeft niet. Ook jongeren 
zijn welkom.

Schrijf je vooraf in via  
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be  
of 09 327 04 47. In de deelnameprijs 
van €5 zit een drankje inbegrepen. 
Een gedetailleerd programma van de 
Vollemaanlezingen vind je op  
www.plattelandscentrum.be.

VOOR JONG EN OUD OP DE HOEVE

BUITEN-SPEEL-CHECKLIST
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Er is genoeg te ontdekken en te spelen in de Huysmanhoeve.
Kan jij na je bezoek alles afvinken?

w
¢¢

Wist je dat…

in een overzichtelijk lijstje. We zijn 
heel blij om jou een muzikale zomer 
voor te stellen met tal van activiteiten 
zoals sportieve wandeldagen, een 
plantendag en verschillende van onze 
klassiekers. Wij vragen begrip moch-
ten een aantal van deze activiteiten 
niet kunnen doorgaan als gevolg van 
COVID-19. Details en updates zijn 
daarom steeds te vinden op onze  
Facebookpagina en website.
De Huysmanhoeve is ook een bezoek-
je waard wanneer er geen evenement 
plaatsvindt. In deze brochure vind je 
info over wat er te zien, te beleven en 
te doen is tijdens onze openingsuren*.

Veel plezier en graag tot binnenkort!

VUL JIJ WAT WITTE RUIMTE
OP DE WAND? 

IDEEËN ZIJN WELKOM!

®
Colofon
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve is eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen.  
Plattelandscentrum Meetjesland vzw beheert de hoeve in opdracht van de provincie. De hoeve is een 
verbindingspunt voor recreatie en toerisme in het Meetjesland, de werking biedt ontplooiingskansen voor 
iedereen. De Huysmanhoeve inspireert en verbindt mensen vanuit de thema’s platteland, erfgoed, smaak, 
natuur en landbouw. 
De ‘seizoen-brochure Huysmanhoeve’ is een jaarlijkse uitgave van Plattelandscentrum Meetjesland vzw. 

Foto cover Maarten Van de Walle
Fotografie Maarten Van de Walle, Plattelandscentrum Meetjesland vzw
Grafische vormgeving Stook.be
V.U. Luc Feusels, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins

,ZIEN  DOEN
D I T  S E I Z O E N
EN DEELNEMEN

A G E N D A  2 0 2 1

In de Huysmanhoeve is er een divers 
spelaanbod voor kinderen en  
volwassenen. In de eerste plaats biedt 
de hoeve voor iedereen ruimte om vrij 
te spelen en op ontdekking te gaan. 

Tijdelijke
tentoonstelling

W O R D T

 om op de hoogte te zijn over de geldende Coronamaatregelen.

www.plattelandscentrum.be/huysmanhoeve
* Raadpleeg voor je bezoek steeds onze website

Volg www.facebook.com/plattelandscentrum voor de actuele informatie over de activiteiten



SEIZOEN 2021
HUYSMANHOEVE
PROVINCIAAL STREEKCENTRUM

Wie de afgelopen maanden een 
wandeling maakte op de site 
of ons volgt via sociale media, 
heeft gemerkt dat een deel van 
het binnenplein afgebakend is als 
werfzone. 

Hierdoor is de erfgoedcollectie, die 
ondergebracht was in de koestal, 
tijdelijk niet te bezichtigen. 
Het einde van de bouwwerken is 
voorzien tegen eind 2021. Daarna 
gaan de omgevingswerken van start. 
In april/mei 2022 zal volgens de 
huidige planning de werfafsluiting 
(DE WAND) verwijderd worden en zal 
de Huysmanhoeve haar functie als 
provinciaal streekcentrum ten volle 
kunnen waarmaken.
De koestal neemt na de verbouwingen 
haar huidige functie als tentoonstel-
lingsruimte weer in, daarnaast komen 
er ook klaslokalen, een leskeuken en 
educatieve ruimtes. In de grote schuur 
wordt een nieuwe en grotere cafetaria 
ondergebracht. 

Buiten beschikken we over een ruim 
en zonnig terras. Je geniet er in alle 
rust van de zon en de mooie omge-
ving. 

Zijn er geen picknicktafels meer? 
Vraag dan in het infokantoor van  
Toerisme Meetjesland een picnick- 
deken en zet je op het grasveld naast 
de bolbaan. 
 
Controleer voor je bezoek onze web-
site om op de hoogte te zijn van de 
meest actuele coronamaatregelen. 

• PLATTELANDSCENTRUM MEETJESLAND 
VZW ALS BEHEERDER
In 2010 ging de provincie Oost-Vlaan-
deren de samenwerking aan met 
Plattelandscentrum Meetjesland vzw 
voor het beheer van de Huysman-
hoeve. Met het Plattelandscentrum 
streven we ernaar om het platteland 
‘van binnenuit’ te laten beleven 
door bezoekers en inwoners van het 
Meetjesland.
We beheren en ontwikkelen de 
Huysmanhoeve tot een plek die inspi-
reert en verbindt vanuit de thema’s 
platteland, erfgoed, smaak, natuur en 
landbouw. Dit doen we samen met een 
geweldige vrijwilligersequipe en door 
samen te werken in een breed netwerk 
van partners. 

Onze atelierwerking brengt mensen 
samen die over een interesse, kennis 
en/of kunde beschikken binnen een 
bepaalde ambacht. In ’open ateliers‘ 
komen de leden op geregelde tijdstip-
pen bijeen om er samen te werken. 
De leden inspireren elkaar en leren 
technieken aan elkaar. Op die manier 
ontstaat er een lerend netwerk dat 
kennis bewaart en in stand houdt.   
Momenteel bestaan er vier ateliers: 

> Het wolatelier probeert en onder-
zoekt vele verwerkingstechnieken voor 
wol zoals spinnen, nat en droog vilten, 
breien, haken, maar evengoed plant-
aardig wol kleuren en (band)weven. 
Het wolatelier geeft af en toe demo’s 
of een workshop op activiteiten van de 
Huysmanhoeve. 

> Het oogstatelier past oude 
recepten en technieken toe om de 
vele oogst van de Huysmanhoeve te 
bewaren en te verwerken.

• IMKERSGILDE SINT-AMBROSIUS
Sinds vele jaren worden er bijen 
gehouden op de Huysmanhoeve. In 
2019 heeft de Sint-Ambrosiusgilde uit 
Lembeke de zorg overgenomen van de 
bijenstand. De imkers geven je tijdens 
bepaalde activiteiten graag een 
inkijk in hun werk en het leven van de 
honingbij. Op afspraak nemen zij ook 
klasgroepen mee naar de bijenhal.

De Husymanhoeve is een groene site, 
die mooi is aangelegd en die we met 
veel zorg beheren. De locatie leent 
zich uitstekend voor een picknick 
of een korte wandeling, onderweg 
is er veel te zien en te beleven. Via 
infoborden en trappalen krijg je meer 
informatie over onder andere onze 
moestuin, boomgaard en kruidentuin. 

In de demoweide krijg je dan weer 
tips en inspiratie voor je eigen tuin of 
balkon. Een gedichtenparcours leidt je 
rond de oude omwalling, die vandaag 
een natuurlijke biotoop is voor allerlei 
waterplanten en –dieren. Wanneer je 
de hoeve met kleine kinderen bezoekt, 
staat een kijkje in de weide met kleine 
erfdieren garant voor plezier. 

Deze bouw- en verbouwingswerken 
zijn niet alledaags en al zeker niet 
op zo’n oude hoeve, daarom gunnen 
we je dan ook letterlijk een blik op 
de werf. Via onze Facebookpagina, 
Instagram en website houdt het 
Plattelandscentrum je op de hoogte 
van de vorderingen, maar breng vooral 
regelmatig zélf een bezoekje om de 
vooruitgang mee te volgen. 

WERF-IN-ZICHT
Op 12 september, Open Monu-
mentendag, organiseert het 
Plattelandscentrum, samen met 
de provincie Oost-Vlaanderen en 
alle betrokkenen van de bouw-
werkzaamheden Werf-in-zicht. 
Zij werpen allen hun licht op de 
verbouwingen tijdens een lezing. 
Daarnaast zijn er ook werfbezoe-
ken die dag. 
Meer info via: 
www.plattelandscentrum.be

Je kan bij de medewerkers van het 
Plattelandscentrum terecht als je 
meer info wilt over: het beheer van de 
hoeve, de cafetaria, de activiteiten en 
evenementen, school- of groepsbezoe-
ken, verhuur, vrijwilligerswerking, de 
ateliers, of als je zelf een idee hebt of 
wilt samenwerken. 

• TOERISME MEETJESLAND
De regionale toeristische dienst 
heeft in het voormalige woonhuis 
haar infokantoor. De Huysmanhoeve 
is daarmee een draaischijf voor het 
toerisme in de regio. Je kan hier ge-
makkelijk je auto parkeren om dan via 
de knooppunten fietstochten in de vier 
windrichtingen te maken. 
Toerisme Meetjesland begeleidt je 
graag op jouw zoektocht naar informa-
tie over een uitstap. In het winkeltje 
aan het infopunt is er een aanbod met 
Meetjeslandse boeken, streekproduc-
ten en routes. 

• VVV EEKLO
De toeristische vereniging VVV Eeklo 
heeft in het woonhuis een verzameling 
erfgoedobjecten tentoongesteld.  
Je komt er iets meer te weten over de 
geschiedenis van de hoeve en het  
Meetjesland. De vrijwilligers van  
VVV Eeklo kom je geregeld tegen op 
de hoeve.

> Op tal van activiteiten wordt de 
gerestaureerde bakoven opgestookt 
en bakt ons bakatelier er broden en 
ander lekkers. Het ambacht van het 
stoken en het bakken wordt binnen 
het bakatelier aan elkaar geleerd en 
verfijnd.

> Bijen en bijenproducten in de 
ruime zin, zijn het onderwerp van 
het nagelnieuwe bijenatelier zoals 
bijenwasdoeken en zalven op basis 
van bijenwas maken, gesprekken rond 
de solitaire bij, propolis,…

STREEKCENTRUM

MET STREEKPRODUCTEN

ONTMOETEN
HONDEN WELKOM
Honden zijn meer dan welkom op de hoeve.  
Ze blijven wel aan de leiband en het terrein wordt netjes achtergelaten. 

FACILITEITEN KINDEREN
Er is een ruim aanbod voor kinderen in de Huysmanhoeve, meer info daarover 
vind je op de kinderpagina’s in deze brochure. In de cafetaria zijn kinderstoelen 
en een verschoningskussen aanwezig. 

TOEGANKELIJKHEID
Voorlopig is er een beperkte toegankelijkheid voor mensen met een beperking,  
informeer voor je bezoek naar de mogelijkheden. Heb je (ervaring met) een 
beperking en heb je tips of wil je meedenken over een betere toegankelijkheid 
van de Huysmanhoeve, geef dan een seintje via mail of telefoon. 

DE HUYSMANHOEVE IN GROEP BEZOEKEN
Wil je de Huysmanhoeve in groep bezoeken? Informeer naar de mogelijkheden 
en reserveer minimaal een maand op voorhand. In verband met de corona- 
maatregelen nemen wij groepsbezoeken aan vanaf 1 juli 2021.  
Meer info via www.plattelandscentrum.be/huysmanhoeve/groepsaanbod 

DE HUYSMANHOEVE HUREN
Als vereniging, bedrijf, overheid,… kan je de hoeve geheel of gedeeltelijk  
huren buiten de openingsuren.  
Doe je aanvraag minimaal een maand op voorhand.  
Meer info via www.plattelandscentrum.be/huysmanhoeve/huur

Z I E N O M G E V I N G

3 De demoweide, moestuin en kruidentuin 
worden onderhouden door een team vrijwilligers.

3 Een team van de Kruiskenshoeve vzw plukt jaarlijks het fruit in onze boomgaard.  
Het appel- en perensap proef je in onze cafetaria.

3 Op de hoeve worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.

3 Er is een teeltplan voor de moestuin waarbij de gewassen jaarlijks  
roteren. Zo voorkomen we ziektes van planten en uitputting van de bodem.

GROEN EN OMGEVING

CAFETARIA
I N  D E

Zelf passioneel met een ambacht bezig  
en zin om die passie door te geven? 

Interesse om deel te nemen aan een atel-
ier of om zelf een nieuw atelier te starten? 

Neem dan contact op,  
we bekijken graag  

samen de mogelijkheden. 
 

Stuur een bericht naar 
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be  

of bel naar 09 327 04 47.

JIJ EN EEN ATELIER?

Heb jij zin om dit team 
te versterken als…

3 Bakker of stokers  
voor bakdemonstraties

3 Barman of -vrouw voor de cafetaria 
en tijdens evenementen

3 Logistieke duizendpoot voor  
onderhoudswerken op het domein en de 

opbouw en afbraak bij evenementen
3 Vrijwilliger voor de uitwerking van 
educatieve acties en begeleiding van 

schoolklassen
3 Meetjeslandse ambassadeur voor 
het onthaal, toeristische ondersteuning en 

communicatie
3 … We geloven dat iedereen  

talenten heeft,  
ideeën zijn altijd welkom!

Neem dan contact op 
met één van onze  

medewerkers voor een  
kennismaking bij een 

kopje koffie.

Verzekerd zijn van een plaatsje op het terras? Reserveer dan vooraf via:  Meer info over de ateliers via

Verbouwingswerken! Stand van zaken

DE HUYSMANHOEVE BEZOEKEN

PRAKTISCH
EN BELEVEN HUYSMANHOEVE

www.plattelandscentrum.be/huysmanhoeve/terras www.plattelandscentrum.be/huysmanhoeve

De Huysmanhoeve is de ideale plek 
om af te spreken met je vrienden of 
familie. Tijdens je bezoek is de kans 
groot dat je zogenaamd ‘Huysman-
volk’ ontmoet. Dat zijn vrijwilligers en 
medewerkers van de verschillende 
organisaties die hun plek hebben in 
de Huysmanhoeve. 

RESIDENTEN
VRIJWILLIGERS

ATELIERS

Ons straffe vrijwilligersequipe is 
een van de grootste troeven van de 
Huysmanhoeve. Je kan hier je eigen 
plek vinden, je kwaliteiten inzetten 
en bijleren. Zowel de programmatie, 
de cafetariawerking als het buitenbe-
heer van de site komen mee tot stand 
dankzij onze vrijwilligers. 
Het team komt regelmatig samen 
tijdens gemoedelijke vrijwilligersmo-
menten en wordt op de hoogte 
gehouden over het reilen en zeilen op 
de hoeve via vrijwilligerscafés en de 
Huysmangazet. 

ROZIJNENBOLLETJES 
In verband met de Coronamaatregelen 
duurt het nog even voor het bakatelier 

weer demonstraties geeft. Met dit recept 
van de rozijnenbolletjes van de Huysman-

hoeve kan je thuis zelf aan de slag.

WAT HEB JE NODIG?
1kg tarwebloem 3 60g verse gist 
3 90g suiker 3 200ml water 3 

250ml melk 3 2 eieren 3 20g zout 
3 100g boter 3 350g rozijnen

HOE GA JE AAN DE SLAG?
Meng de melk en het water en los er 

de gist in op. Meng hier de bloem, 
suiker en eieren onder tot je een deeg 
krijgt. Nadien pas het zout en de boter 

toevoegen. Nu goed kneden tot een 
deeg die niet meer aan je vingers 

plakt! Doe het deeg in een kom en leg 
er een handdoek boven. 15 minuten  
laten rijzen op een warme plek (niet 

boven een chauffage en niet in de 
zon). Kneed er de rozijntjes onder. 

Opnieuw laten rijzen, deze keer  
25 minuten. Leg een bakplaat klaar 
met bakpapier. Het deeg afwegen in 
bolletjes van ongeveer 300g en leg 
deze bolletjes op de bakplaat. Nog 

eens laten rijzen gedurende 45 minu-
ten. Net voor je de broodjes in de oven 

steekt, strijk je ze eens in met een 
losgeklopt ei. Dan blinkt je broodje 

mooi als het uit de oven komt.

BAKKEN MAAR!
Afbakken op 180 °C  

gedurende 20 minuten

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 

Recept

HET PLATTELANDSCENTRUM 

WERKT SAMEN  

IN EEN BREED NETWERK 

VAN PARTNERS  

VOOR DE ORGANISATIE  

VAN ACTIVITEITEN,  

HET BEHEER VAN DE HOEVE 

EN DE UITBOUW VAN  

DE INHOUDELIJKE WERKING. 

SAMEN
WERKEN

Heb jij ideeën
die bij de Huysmanhoeve 

zouden kunnen passen 

en wil je graag samenwerken? 

Contacteer ons dan via 

huysmanhoeve@plattelandscentrum.be 

of 09 327 04 47.

?

Meer info via 
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be  

 of 09 327 04 47.

De cafetaria is ondergebracht in de gerestaureerde varkensstal.  
De bediening gebeurt door vrijwilligers en het aanbod bestaat uit  
Meetjeslandse streekproducten (zie www.mmm -eetjesland.be). Weetjes
u

STREEKCENTRUM EN CAFETARIA*
1 APRIL-3 OKTOBER 
WOE -ZO & FEESTDAGEN / 11U -18U
* volg onze facebook en website 
om te zien wanneer de cafetaria opent

TOERISTISCH INFOKANTOOR EN ADMINISTRATIE
1 APRIL-3 OKTOBER 
WOE -ZO & FEESTDAGEN / 11U -17U
4 OKTOBER-31 MAART
WOE -VR / 11U -16U30
GESLOTEN OP FEESTDAGEN  

OPENINGSUREN CONTACT
PROVINCIAAL STREEKCENTRUM
HUYSMANHOEVE
BUS 1, 9900 EEKLO
09 327 04 47
HUYSMANHOEVE@PLATTELANDSCENTRUM.BE
WWW.PLATTELANDSCENTRUM.BE
WWW.HUYSMANHOEVE.BE

INSTAGRAM.COM/HUYSMANHOEVE

FACEBOOK.COM/PLATTELANDSCENTRUM


