
 

Ezels die feesten 
 

De geuzennaam van de Basseveldenaren is ‘de ezels’. Een verwijzing naar het vroegere 

molenaarsverleden van de gemeente. Basseveldenaren trokken in die tijd met hun ezels en hun 

gemalen graan naar de markt in Gent. Toen ze in de Arteveldestad al die ezels zagen toestromen, was 

de bijnaam van de Basseveldenaren geboren. Een titel waar ze erg trots op zijn. Om de vier jaar 

vieren ze er Ezelsfeesten en stroomt er zelfs Ezelsbier uit de dorpspomp.  

 

 

Waar Rode Duivels thuis zijn 
 

Bassevelde is de thuis van de U13Cup, één van de grootste internationale jeugdvoetbaltornooien van 

de wereld. Ronkende namen als FC Barcelona, Real Madrid, Liverpool FC, Bayer Leverkusen, Celtic 

Glasgow en Ajax Amsterdam strijden er jaarlijks om de Champions Leaguetitel voor U13’s. Het 

tornooi heeft bovendien een speciale band met de Rode Duivels. Jongens als Kevin De Bruyne, Romelu 

Lukaku, Nicolas Lombaerts, Kevin Mirallas, Axel Witsel, Nacer Chadli en Dries Mertens speelden ooit 

hun eerste internationale matchen bij ons in Bassevelde. Captain Vincent Kompany zelfs twee jaar na 

elkaar.  

 

 

Verborgen schatten van het Houtland 
 

Bassevelde is gelegen in het Houtland van het Meetjesland. Het specifieke landschap en de zanderige 

ondergrond zorgen voor typische landbouwspecialiteiten zoals hoevekazen die je enkel hier kunt 

vinden.  

 

 

Landsdijk 
 

Landsdijk is het vijfde kerkdorp van onze gemeente. Toch is het geen gemeente op zich. Landsdijk is 

altijd een onderdeel geweest van Bassevelde. Het ligt helemaal ten noorden van Bassevelde en is 

vernoemd naar de Landdijk, later de Graafjansdijk genoemd.  Het mooie neogotische kerkje is 

ingericht als tentoonstellingsruimte en bij chocolaterie Vermeire kan je de lekkerste pralines uit het 

Mmmm…eetjesland proeven! 

 

Het mysterie van de verdwenen drinkwaterput en het ezelsbier 
 

Kenmerkend voor Bassevelde is de pittoreske dorpskern, inclusief dertiende-eeuwse kerk, kiosk, 

dorpspomp en drinkwaterput. Die laatste werd in 2003 tijdens de dorpskernrenovatie van het 

centrum diep verscholen onder het wegdek teruggevonden. Sindsdien stroomt er om de vier jaar geen 

water uit de pomp, maar wel Ezelsbier ter gelegenheid van de befaamde Ezelsfeesten.  

 


