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Open Monumentendag wordt over heel Europa gevierd. De lidstaten 
kiezen samen een thema waarrond gewerkt zal worden. Voor 2022 werd 
voor het thema “Duurzaamheid”  gekozen. Het is een actueel en hip the-
ma waarrond de laatste tijd veel te doen is binnen de erfgoedsector. 

Open
Monumentendag
2022

zondag 11 september

Duurzaamheid is een mooi thema 
voor Open Monumentendag. Alle 
monumenten die we nu nog kunnen 
bezichtigen zijn immers het gevolg 
van de duurzaamheid en zorg van 
onze en voorgaande generaties. 
Duurzaamheid is bijgevolg relevant 
voor het bouwkundig, cultureel en 
zeker ook het levend erfgoed. Van 
dit levend erfgoed maakt het houtig 
erfgoed deel uit.

Knotbomen, populierenrijen, histori-
sche houtkanten en dreven verdwij-
nen uit ons landschap of degraderen. 
Het resultaat is dat ons landschap vrij 
kaal aan het worden is. Dat dit uiter-
aard niet goed is voor de biodiversi-
teit, is gewoonlijk het eerst belletje 
dat gaat rinkelen bij het verdwijnen 
van bomen. Maar wat heeft deze ver-
andering als impact op erfgoed? 

Vele aanplantingen in landbouwge-
bied, bij kerkelijke gebouwen en bij 
oude hoeves dragen een enorme 
erfgoedwaarde met zich mee. Ze 
getuigen van onze vroege relaties 
met houtige beplantingen. Vaak zijn 
deze bomen ook bijzonder oud. 

Er zijn vele voorbeelden van houtig 
erfgoed, maar wie kent ze nog? En 
wie kent het verhaal dat er achter 
zit? Of het nu gaat over knotbomen, 
welkomstbomen, bijzondere rassen, 
kapelbomen,… Al deze beplantin-
gen zijn er gekomen wegens heel 
specifieke cultuurgebruiken uit het 
verleden.  

Omdat deze erfgoedwaardes steeds 
zeldzamer worden, sloeg het Regi-
onaal Landschap Houtland & Pol-
ders de handen in elkaar met onder 
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andere enkele Gintergemeenten: 
Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Ouden-
burg, Torhout en Zedelgem. Dit met 
Europese steun uit het fonds voor 
plattelandsontwikkeling en steun 
vanuit Vlaanderen. Het doel van 
ons project: de oude en bijzondere 
bomen inventariseren en beter 
beschermen. 

Op Open Monumentendag delen we 
graag enkele vondsten met jullie en 
geven we een zee aan informatie over 
de oude toepassingen van houtige 
planten. We hopen dat deze infor-
matie mensen extra kan motiveren 
om het eigen houtig erfgoed terug te 
leren kennen en te koesteren.

Domien Van Dijck, Regionaal Landschap 
Houtland & Polders vzw

Welkomstlindes

Uitgegroeide haagbeuk

PDPO-projecten met Vlaamse en Europese steun i.s.m. 
Regionaal Landschap Houtland & Polders vzw.
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Parkdag in 
dokter Egide 
Defeverpark 

Terug in de tijd: uniek
bezoek aan herberg 
“Het Schaeck” in 
Varsenare

Gistel

Jabbeke

Gidsbeurt & straattheater / Welkom 
op de tweede parkdag in het dokter 
Egide Defeverpark en bibliotheek Ter 
Elst. Deze dag sluit aan op Open Monu-
mentendag in het teken van houtig 
erfgoed.

Rondleiding in het park door ervaren 
gidsen. Reizend straattheater Kip van 
Troje brengt ludieke animatie. Op een 
springkasteel springen of liever met 
beide voeten op de grond de buitenspe-
len van de bib testen? Wie het wat rus-
tiger aan wil doen, kan in de bib kennis 
maken met enkele (ex-)Gistelnaars die 
onlangs een boek uitbrachten. 

Voor een natje en een droogje kun je 
terecht bij de drank- en foodtruck.

13 tot 17 uur, dokter Egide  
Defeverpark, Gistel
Een initiatief v an cultuur en de bib.  
Gratis toegang.
Info: 059 27 40 41 - 
bibliotheek@gistel.be -  
059 27 98 71 - cultuur@gistel.be

Geleid bezoek / Op Open Monumentendag wordt de poort 
van de voormalige herberg “Het Schaeck” wijd opengezwaaid. 
Deze herberg, die vanouds in het centrum van Varsenare was 
gelegen, naast de parochiekerk en het kerkhof, wordt voor een 
eerste keer vermeld in 1478 als leen afhangende van de Burg 
van Brugge.

Vanaf midden 18de eeuw wordt de herberg uitgebreid met een 
dorpsbrouwerij, die in de 19de eeuw gekend was als brouwerij 
“Den Anker”. De Eerste Wereldoorlog en de opeising van de 
koperen brouwketel door de Duitse bezetter betekenden zowel 
voor de brouwerij als voor de herberg de doodsteek. Beiden 
sloten dan ook kort daarop in 1920 definitief hun deuren.

Recent kocht de gemeente Jabbeke de volledige site van 
herberg “Het Schaeck” aan met het oog op de realisatie van 
een gemeenschapsproject. Het bezoek in het kader van Open 
Monumentendag vormt dan ook een unieke gelegenheid om 
deze historische site voor de start van de verbouwingswerken te 
verkennen.

Geleide bezoeken om het uur, verzorgd door deskundige gidsen 
van Studiekring Van Maerlant. De gidsbeurten starten om 10 uur, 
met een onderbreking tussen 12 uur en 13 uur (laatste gidsbeurt 
om 17 uur). Reserveren vooraf wordt sterk aanbevolen, want het 
aantal plaatsen per gidsbeurt is beperkt.

10 tot 18 uur, Het Schaeck, Oude Dorpsw eg 71-73, Varsenare 
Kostprijs: gratis / v ooraf inschrijven (v anaf 20 augustus) 
via https://reserv aties.jabbeke.be/Tickets.aspx 
Info: 050 81 02 11 of gemeentehuis@jabbeke.be
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Zot van bomen: 
een fietstocht in 
het Jabbeekse 
langs markante 
en mooie bomen
Fietstocht / Binnen het PDPO-project ‘Houtig 
erfgoed’ willen we mensen bewust maken van de 
bijzondere bomen in onze omgeving. Net als bij 
bouwkundig erfgoed zijn er veel bomen die een 
verhaal met zich meedragen of getuigen van oude 
tradities.

Gids Kris D’hondt van Natuurpunt Jabbeke neemt 
ons per fiets mee langs enkele van de bijzonderste 
bomen van Jabbeke. Hij laat ons zien waarom we 
duurzaam moeten omgaan met deze adembene-
mende maar kwetsbare organismen. 

De fietstocht start om 14 uur aan het Vrijetijdscen-
trum Jabbeke, de terugkeer wordt voorzien rond 17 
uur. Aantal deelnemers beperkt, vooraf inschrijven 
is dan ook gewenst.

14 uur, Vrijetijdscentrum Jabbeke,
Vlamingveld 40, Jabbeke 
Kostprijs: gratis / inschrijven via deze link

Workshops / Op Open Monumentendag staat in heel 
Vlaanderen onroerend erfgoed centraal. Dit jaar draait alles 
rond duurzaamheid, over de locatie te Kortemark hebben 
we dus niet lang moeten nadenken. Op zondag 11 sep-
tember krijgt iedereen de kans om de Oude Pastorietuin 
en haar unieke collectie fauna en flora te ontdekken! Kom 
gerust even langs om alle projecten te ontdekken die hun 
thuis hebben gevonden in de Oude Pastorie: samentuin De 
Oude Pastorie, Natuurpunt, Imker Robbe D’Hulster, … 

Moe van al die nieuwe indrukken en opgedane kennis? 
Plof je neer in onze bar en geniet van een hapje en drankje. 
Folkgroep Korrigan zal jullie terwijl muzikaal verwennen!

Doorheen de dag worden een aantal workshops georga-
niseerd, geïnspireerd op de prachtige omgeving (Verplicht 
inschrijven!): 

10u – 12u Workshop Aquarel in de tuin
11u – 12u Thee maken uit de kruidentuin,
 door Joliedekruiderie

14u – 15u Maak je eigen plantenterrarium!
13u – 14u Thee maken uit de kruidentuin,
 door Joliedekruiderie
15u – 16u Thee maken uit de kruidentuin,
 door Joliedekruiderie

10 tot 17 uur, Pastoor Blanckestraat 17, Kortemark
Kostprijs: gratis
Organisatie: Cultuurdienst Kortemark i.s.m.
Samentuin De Oude Pastorie
Info: 051 56 61 08 of cultuur@kortemark.be
Inschrijven v oor de w orkshops: 
https://kortemark.recreatex.be/, 051 56 61 08 of 
reserv aties@kortemark.be

De Oude Pastorie,  
duurzaam erfgoed! 

Kortemark
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Open Monumentendag 
2022 in Koekelare

Koekelare

Centrale thema’s dit jaar zijn ‘duurzaamheid’ en 
‘circulaire economie’. De Koekelaarse partners 
werken er zoals elk jaar rond samen, elk vanuit 
zijn eigen insteek en achtergrond. De locaties 
kan je met elkaar verbinden met de fiets.

De Brouwerij is opnieuw het centrale infopunt van 
Open Monumentendag in Koekelare. De dienst 
Cultuur & Toerisme organiseert dorpswandelingen 
met gids rond de Fransmans, met nadruk op het 
harde leven dat ze leidden en hoe ze konden rond-
komen door ‘duurzaam’ (avant-la-lettre) om te gaan 
met de dingen.

Als FairTradeGemeente ontvangen we je met een 
‘eerlijk’ kopje koffie of thee en na de wandeling 
trakteren we – hoe kan het ook anders – met een 
‘picon maison’. En terwijl je door het Fransmans-
museum kuiert, kan je in de serre snuffelen tussen 
de vele tweedehandsboeken die de bibliotheek 
verkoopt. Draag jij ook je duurzaam steentje bij?

Kunst uit afval
De Hovaeremolen presenteert een selectie kunste-
naars en ambachtslui die werken met afval. Ook 
muziek maken is mogelijk door afval als instrument 
te gebruiken. Je kunt ervan genieten op het zon-
nige terras bij de molen.

Op de Lange Max site kan je dan weer deelnemen 
aan workshops rond het hergebruik van afvalhout. 
De knotwilg beschouwen we als mooi en waarde-
vol erfgoed. Minder bekend zijn de verschillende 
gebruiksmogelijkheden ervan, evenals van andere 
bomen. Door middel van handgemaakte stukken 
en foto’s kom je te weten welke materialen je kan 
benutten voor verschillende doeleinden. Voor de 
kinderen is er de mogelijkheid om zelf even creatief 
te zijn.
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© PATRICK CLAEYS  

© PATRICK CLAEYS  

© PATRICK CLAEYS  
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Prostitutie tijdens WO1
Het Lange Max Museum bouwt tij-
dens Open Monumentendag verder 
op de succesformule van de afge-
lopen jaren. Meerdere gidsen staan 
opgesteld rond de bedding van het 
kanon, elk met hun eigen verhaal. Het 
Europees thema ‘duurzaamheid’ en 
het Ginter-thema ‘circulaire econo-
mie’ worden in relatie gebracht met 
de Eerste Wereldoorlog.

Dat oorlog voeren duur is, weten we 
door de nieuwsberichten over Oe- 
kraïne. De impact op het dagelijkse 
leven hiervan is navenant. Tijdens 
WO1 was dat niet anders. Het was de 
directe stimulans om duurzaam om 
te gaan met grondstoffen en waar 
mogelijk materialen te hergebruiken. 
Hiervan zullen talrijke voorbeelden 
worden aangehaald.

Een pittig en rijkelijk geïllustreerd 
onderwerp wordt o.a. ‘prostitutie 
tijdens WO1’. Met enige fantasie kan 
dit onderwerp ook in relatie gebracht 
worden met de hoofdthema’s.

Bij natuurwerkgroep De Kerkuil 
vzw wordt gestreefd naar circu-
lair gebruik van nestkasten. Wat 
ooit een wand van een nestbak 
kerkuil was, eindigt als onder-
deel van een nestkast ringmus. 
Tevens wordt geprobeerd duur-
zaam te werken. Zo wordt bij-
voorbeeld houtzaagsel benut bij 
de fabricage van een kunstnest 
huiszwaluw. Ontdek wat het cir-
culair verband is van een kerkuil 
met wetenschappelijk onderzoek 
naar muizen. Ook hier kunnen 
kinderen speels aan de slag.
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© PATRICK CLAEYS  

© FILIP MATTHIEU

10 tot 18 uur
Kostprijs: Gratis toegang
Locaties:
• De Brouw erij / Dienst Toerisme & Cultuur, Sint-Maartensplein 15B 

(centraal infopunt)
• Lange Max Museum, Clevenstraat 2
• Hov aeremolen, hoek Wulfaertdijk – Hov aerestraat
Info: www.koekelare.be/open-monumentendag-2022 / 
cultuurentoerisme@koekelare.be / 051 61 04 94

Er wordt tot slot van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een actueel 
onderwerp te brengen, m.n. de 
heraanleg van de Oostmeetstraat. 
Het tracé van deze weg gaat terug 
tot een oude tramlijn, waarvan de 
sporen stevig in de hoogovenslakken 
lagen. Die slakken werden gerecupe-
reerd om er asstenen van te maken. 
Het productieproces zal tot in de 
kleinste details worden toegelicht 
aan de hand van originele machines.

Kom zeker langs. Lange Max vzw 
geeft aan elke 100ste bezoeker een 
geschenkbon voor een gratis gids-
beurt voor een groep naar keuze.
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Ichtegem & Oudenburg

Fietstocht langs 
houtig erfgoed
Fietstocht / Als we denken aan monumenten en erfgoed, 
denken we aan gebouwen. Echter bestaat er ook levend 
erfgoed. Binnen het thema duurzaamheid, focussen we 
dit jaar op bomen en struiken als erfgoed. 

In twee gegidste fietstochten van ongeveer 20 kilometer 
nemen we je mee langs bijzondere bomen en struiken. 
Onze gidsen geven hierbij uitleg over de geschiedenis van 
onze bomen en gaan met hun publiek in gesprek over  
de erfgoedwaarde van bomen. Kortom een fietstocht 
bo(o)mvol wetens- en bezienswaardigheden.

Groep 1 vertrekt om 13u30.
Inschrijven kan via deze link: 

Groep 2 vertrekt om 14u30.
Inschrijven kan via deze link:

Deze excursie kadert binnen het PDPO-project houtig erf-
goed. Dit project kwam tot stand met ondersteuning van 
de Europese Unie, de Vlaamse gemeenschap en deelne-
mende gemeentes.

13.30 of 14.30 uur, kerk Bekegem 
Kostprijs: gratis / inschrijven verplicht 
(zie link in tekst hierboven)

Jabbeke & Zedelgem

Open Monumenten- 
dag in Vloethemveld
Wandeltocht / In het natuurgebied Vloethemveld, kun je 
op Open Monumentendag op stap met de bewegwijzerde 
route langs de ‘Blauwe wandeling’ (4,8 km) met infobor-
den over de historische elementen op de route en de 
algemene geschiedenis van Vloethemveld.

Van 14 tot 18u brengt verteltheatergroep ‘Les Mortales’ 
ludieke verhalen over duurzaamheid bij aanvang van de 
wandeling.

10 tot 18 uur, Zedelgem, Vloethemveld, 
speelbos aan de totempaal 
Kostprijs: gratis en vrije deelname 
Info: info@vloethemveldvzw.be 
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Torhout

Een waardig 
afscheid van 
“Schot in de Roos’
Kasteel Ravenhof,
Ravenhofstraat
10- 18 uur

Tentoonstelling / Schutters, ze worden ook wel de 
hedendaagse ridders genoemd. Ze schieten zelfs met 
pijl en boog. Onze provincie telt vele schuttersgilden, 
maar in Torhout nodigt de Sint-Sebastiaansgilde ieder-
een uit om kennis te maken met de sport van boog-
schieten en zijn rijke geschiedenis.

De tentoonstelling in Kasteel Ravenhof loopt tot en 
met zondag 11 september 2022.

We bieden tot 11 september 2022 rondleidingen aan 
voor lagere scholen, initiaties voor verenigingen en 
individuele bezoekers: u bent dus meer dan welkom! 

Op zondag 11 september (10-18 uur) sluiten we in 
stijl deze tentoonstelling af met heel wat activiteiten 
rond de Schutters en schieten: speciale thematische 
rondleidingen met bekwame gidsen, concertjes, de 
bekendmaking van de winnaars van de cartoonwed-
strijd voor scholen, en nog meer van dit fijns.

De volledige activiteitenkalender met meer informatie 
volgt vanaf eind juli 2022 via onze website en de 
Facebookpagina van Torhout Levende Stad
www.visittorhout.be/schot-in-de-roos-tentoonstelling.

Houtig erfgoed  
in Torhout
Wandeltocht / Houtig erfgoed staat al een tijd op de 
agenda van geïnteresseerden en het Lokaal Bestuur  
Torhout. Een groep vrijwilligers zet zich in voor het 
behoud van het houtig erfgoed in Torhout wat moet  
resulteren in een stevige inventaris van belangrijke en 
belangwekkende items.

Op zondag 11 september, Open Monumentendag, nemen 
ze je graag mee op een wandeling langs een serie erf-
goedwaardige bomen, elk met hun eigen verhaal.

De wandeling vertrekt vanaf Parking Groenhovebos,  
Torhout en duurt ongeveer 2 uur. Wat breng jij mee:  
stevige schoenen en een glimlach.

Wat voorzien wij: een zee aan weetjes over bijzondere 
bomen, gebracht door een enthousiaste gids.

De wandelingen vertrekken om het half uur tussen 13u en 
16u. Inschrijven gewenst op de pagina van het Regionaal 
Landschap Houtland & Polders.

Check daarvoor deze link (https://www.rlhp.be/agenda/
houtigerfgoedtorhout) of scan de QR

Tussen 13 en 16 uur (om het half uur), 
Parking Groenhovebos, Torhout
Kostprijs: Gratis
Info: zie link hierboven of
www.rlhp.be/agenda /houtigerfgoedtorhout
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Zedelgem

Houtig erfgoed in de kijker op 
Open Monumentendag met het unieke 
vertelcircuit ‘Bomen vertellen staande’

Fietstocht / Van een gevlochten 
haag als veekering tot de nobele 
beukenhaag van het doolhof. Of van 
een edele inheemse eik tot een sta-
tige uitheemse ceder. Aan de hand 
van 9 vertellingen verdeeld over een 
fietsparcours in Loppem brengen 
de vertellers dit houtig erfgoed, haar 
omgeving en boeiende geschiedenis 
opnieuw tot leven. 

Duurzaamheid als thema
Open Monumentendag 2022 staat 
in het teken van ‘duurzaamheid’, een 
veelzijdig thema waarmee men vele 
kanten uit kan. Zo is het ook belang-
rijk dat we oog hebben voor de 
omgeving waarin monumenten zich 
bevinden. Lanen, parken, tuinen … ze 
kaderen een monument en dragen bij 
tot de totaalbeleving.

Maar wat als die omgeving zelf stuk-
jes erfgoed herbergt? Onopvallende 
elementen in het straatbeeld waar we 
zo over kijken. Of getuigen te velde 
die een verhaal vertellen over een 
omgeving die ingrijpend veranderd is.

Wanneer: vrijdag 9 september om 19.00 uur, zaterdag 10 september 
om 14.00 uur en zondag 11 september om 14.30 uur 
Duur: 2,5 uur 
Waar: de fietstocht vertrekt telkens aan de kerk v an Loppem 
Kostprijs: gratis maar inschrijven verplicht via 
www.zedelgem.be/Open-Monumentendag (mogelijk v anaf 1 augustus)
Meer info via archief@zedelgem.be of 050 81 44 14

‘Houtig’ erfgoed
Al een jaar lang inventariseren lokale 
vrijwilligers in opdracht van Regionaal 
Landschap Houtland & Polders het 
‘houtig’ erfgoed in de 4 deelgemeen-
ten van Zedelgem. Het thema van 
Open Monumentendag 2022 is een 
uitgelezen kans om dit aspect van 
ons erfgoed in de kijker te zetten.

De houtzagerij van Barbier 
(Gemeentearchief Zedelgem, verzameling Laura Tanghe)

De vertellers van het Brugs Vertelcol-
lectief De-Oplichters gingen met het 
thema ‘houtig’ erfgoed aan de slag. 
Ze nemen je op sleeptouw en leren 
je via 9 boeiende vertellingen het 
Loppemse erfgoed op een nieuwe 
manier kennen. 

Fiets tijdens het weekend van 
Open Monumentendag (9-11 
september) mee met de vertellers 
van het Brugs Vertelcollectief De 
Op-Lichters en ontdek Loppem op 
een andere manier. 
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zaterdag 17 september
Bezoek Archeologisch 
Site Museum met gids

Gidsbeurt / Het Archeologisch 
Site-Museum geeft een overzicht 
van alle archeologische vondsten 
in Groot-Kortemark. Je ontdekt er 
de resultaten van de plaatselijke 
opgravingen van de Bronstijd tot de 
Middeleeuwen. Je brengt ook een 
bezoek aan de Sint-Martinuskerk.

14 uur, Vladslostraat 9, Werken 
Kostprijs: gratis 
Info: inschrijven via 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

zaterdag 8 oktober
Bezoek aan de 
Couchezmolen met gids

Gidsbeurt / Deze bakstenen stel-
lingmolen is een kanjer in zijn soort: 
25 m hoog tot in de nok en daarmee 
de hoogste molen van België. Er zijn 
niet minder dan zeven zolders. De 
molen werd gebouwd in 1870 en is 
beschermd sinds 1944.

14 uur, Zarren-Lindestraat 51 
Zarren 
Kostprijs: gratis 
Info: inschrijven via 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

t.e.m. 30 september
Ontdek het houtig erfgoed

Fietszoektocht / Stad Gistel pakt 
uit met een heuse familiezoektocht 
rond het thema Houtig Erfgoed. In 
de zomermaanden kan jong en oud 
deelnemen aan een nieuwe gratis 
fietstocht doorheen het Gistelse 
landschap. De zoektocht gaat over 
een afstand van ongeveer 30 kilome-
ter en brengt je langsheen verschil-
lende interessante en mooie plekjes. 
Eén voor één vertellen deze plekjes 
iets over houtig erfgoed en belichten 
ze de geschiedenis van de stad. De 
rit laat zich individueel, in groep of 
met het hele gezin afleggen. Je start 
waar je wil en bepaalt je eigen tempo. 
Naast het plezier en de gezellige 
fietsrit (of wandeling) die je beleeft 
aan de zoektocht, maak je ook nog 
kans op een superprijs. 

Ook na de wedstrijd blijft de tocht 
beschikbaar via de ErfgoedApp van 
Faro.

De zoektocht werd uitgewerkt in 
samenwerking met IOED Polderrand, 
de Erfgoedcel van Gistel en het 
Regionaal Landschap Houtland en 
Polders. 

Route en meer info:
https://www.gistel.be/product/ 
1283/nieuw-fietszoektocht-ont-
dek-het-houtig-erfgoed

of toerisme@gistel.be

woensdag 12 oktober
Bezoek Tabakfabriek 
N°253 ‘Sigarenmakers uit 
Handzame’ met gids

Gidsbeurt / Tijdens deze rondleiding 
neem je een kijkje in het bezoekers-
centrum, gelegen op de historische 
site van de fabriek. Dit centrum 
vertelt je het verhaal van de familie 
Vandenberghe tijdens WOI. Dit ex-
pobezoek wordt uitgebreid met een 
rondleiding in de huidige NEOS-fa-
briek.

14 uur, Kronev oordestraat 21 
Handzame 
Kostprijs: gratis 
Info: inschrijven via 
https://kortemark.recreatex.be / 
051 56 61 08

zondag 16 oktober
Dag van de Trage Weg

Wandeltocht / Op de dag van de 
Trage Weg verkennen we de rustig-
ste en mooiste plekjes van Korte-
mark.

Het is de geknipte gelegenheid om te 
vertoeven op bekende paden en om 
minder bekende paden te ontdekken.
De route voor die dag zal enkele da-
gen op voorhand terug te vinden zijn 
op de facebookpagina van toerisme 
Kortemark : https://www.facebook.
com/toerisme.kortemark 

Kostprijs: gratis
Info: toerisme@kortemark.be
Organisatie: Toerisme Kortemark

K
alender
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Reveil Zedelgem

Troostmoment / Op 1 november 
brengt Reveil warmte naar begraaf-
plaatsen over heel Vlaanderen. 
Mensen vinden er troost in muziek 
en lokale levensverhalen. Zo is Reveil 
een eerbetoon aan de wortels van 
elke gemeente, met het diepste res-
pect voor elke overtuiging.

17 uur, begraafplaats Sint-Eligius, 
Zedelgem 
Kostprijs: gratis 
Info: https://www.zedelgem.be/
reveil /
050 28 86 05
cultuur@zedelgem.be

dinsdag 1 november

Reveil Kortemark 

Vertelmoment / Op 1 november 
doorbreekt Reveil rond zonsonder-
gang (tussen 17 uur en 18 uur) de 
stilte op zo veel mogelijk begraaf-
plaatsen met intieme muziek en 
lokale verhalen. 

In de wereld van Reveil is een 
begraafplaats geen kille plek, maar 
een verzamelplaats waar duizenden 
verhalen de wortels van een gemeen-
te vormen. 

Op de begraafplaats van Kortemark 
zal Luc Verlinde verhalenderwijs een 
eerbetoon brengen aan het verleden 
van onze gemeente en onze dierba-
ren die daartoe behoren. 

17 uur, Begraafplaats Kortemark, 
Torhoutstraat 12, Kortemark 
Organisatie: Cultuurdienst 
Kortemark i.s.m. STAP Kortemark 
& VZW Reveil
Info via cultuur@kortemark.be of 
051 56 61 08
Gratis

Natuur-Erfgoed / Maak een ont-
spannende wandeling onder begelei-
ding van een gids in een uniek gebied 
met ongerepte natuur, een militair 
verleden en herinneringen aan een 
krijgsgevangenkamp.

14 uur, Vloethemveld 10a, 
Zedelgem 
Kostprijs: € 3 
Info: www.vloethemveldvzw.be / 
050 288 330 (Zedelgem) of 
050 810 111 (Jabbeke)

zondag 6 november
Vloethemveld / Vrije Gidsbeurt

Reveil Gistel

Concert / Op een moment in ons 
leven worden we geconfronteerd 
met het verlies van een dierbare. 
Een ouder, grootouder, kind of een 
goeie vriend. Afscheid nemen hoort 
bij ons leven. Er staat geen leeftijd op 
verdriet, je moet ermee leren leven. 
Rouwen doen we allemaal wel eens. 

Reveil probeert op 1 november het 
denken en herdenken aan onze 
overledenen op een respectvolle en 
warme manier iets te verzachten. 
Een begraafplaats moet niet altijd kil 
en triestig zijn. 

Op 1 november kan je luisteren naar 
prachtige concerten die je laten 
meeslepen door de klanken en 
setting. Je hoeft je niet te schamen 
om je tranen, want op deze dag, op 
deze plaats ben je niet alleen met je 
verdriet en zijn we net iets meer dan 
anders verbonden met elkaar.

Begraafplaats Warande, Gistel
Meer informatie v olgt nog op 
gistel.be
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Tentoonstelling

donderdag 17 november
Piet Chielens: Het nut van 
herdenken / Welke plek 
geven we Vloethemveld in 
de herdenking van WO2?

Lezing / Vloethemveld is een plek 
met veel potentie: het is een groot 
natuur- en stiltegebied, met heel 
wat tastbare overblijfselen van een 
krijgsgevangenenkamp. Dat is uniek 
in Europa. Het domein is beschermd 
en er is al heel wat gebeurd om het 
te ontsluiten.

Maar wat nu? Hoe bouwen we de 
ontsluiting verder uit, en welke plek 
geven we Vloethemveld in de herden-
king van de Tweede Wereldoorlog?

Piet Chielens doet, op basis van zijn 
lange ervaring in het In Flanders 
Fields museum, een proeve van 
aanpak. Hij heeft het over het “nut” 
van herdenken en de nood aan een 
kwalitatieve aanpak. Het erfgoed in 
Vloethemveld is nu eenmaal beladen, 
en hoe je de herdenking vorm geeft 
moet daarom ernstig en meerstem-
mig zijn.

Piet Chielens was tot voor kort co-
ordinator van het In Flanders Fields 
Museum in Ieper en is een alom 
gerespecteerde kenner van de Eerste 
Wereldoorlog.

20 uur, LDC Jonkhove, 
Aartrijksestraat 9, Aartrijke 
(Zedelgem) 
Kostprijs: € 5 
Organisatie: Vloethemveld vzw, 
Av ansa regio Brugge 
Reserv aties: 
www.vloethemveldvzw.be 

zaterdag 24 september tot en met zondag 9 oktober
Kortemark Verbeeldt: ‘Handzame, festivaldorp’ 

‘Kortemark Verbeeldt’ staat in voor de verzameling, bewaring en ontslui-
ting van bedreigd beeldmateriaal uit Kortemark, waarmee een stuk van 
het oude leven in onze gemeente wordt verteld. Jaarlijks worden enkele 
publieksactiviteiten georganiseerd rond deze oude foto’s. 

Dit jaar gaan we voluit voor de Handzaamse festivalgeschiedenis! Hand-
zame, een ogenschijnlijk klein dorp in het midden van West-Vlaanderen, 
herbergt namelijk een uitzonderlijk rijke geschiedenis op vlak van muziek. 
Denk bijvoorbeeld aan het Meeuwefestival, Hanzame Blues, maar ook het 
meer recente Irie Vibes festival. Stof genoeg om een boeiende tentoonstel-
ling samen te stellen!

14 tot 18 uur, OC Hansam, Elflijnenlaan 1, Kortemark
Organisatie: ‘Kortemark Verbeeldt’ i.s.m. Cultuurdienst Kortemark, 
VZW Greenforw ard, Meeuw efestiv al, Handzame Blues en Delirium 
Blues. 
Info via 051 56 61 08 of cultuur@kortemark.be
Gratis 
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Een doe-boekje rond het thema Houtig Erfgoed werd 
speciaal ontwikkeld voor het jonge publiek tussen 8 en 
12 jaar. Op die manier kunnen kinderen spelenderwijs 
meer te weten komen over het houtig erfgoed in onze 
regio en leren ze allerlei weetjes over bomen, hagen 
en boomgaarden. 

Door de vele spelletjes en de leuke opdrachten is dit 
het ideale vakantie- of weekendboekje om mee te 
nemen op de volgende wandeling.

Het boekje is te downloaden op 
http://www.polderrand.be/projecten-en-educatie/

Houtig erfgoed 
doe-boekje (8-12 jaar)

Nieuwe publicatie 
over de Loppemse  
herbergen rond 
1900-1914 

Pu
bl

ic
at

ie
s

Polderkrant

Wie zich liever helemaal wil onderdompelen in boei-
ende verhalen en -weetjes betreffende waardevolle 
houtig beplanting, bevelen we de vijfde editie van de 
Polderkrant aan! Dit jaar staat het krantje in het teken 
van het thema “Houtig Erfgoed”. Oude bomen en strui-
ken, kapelbomen en welkomstbomen zijn maar een 
paar van de onderwerpen die aan bod zullen komen. 

De krantjes zijn vanaf begin september te vinden in 
de bibliotheken, musea en de cultuur- en toeristische 
diensten van onze regio. Wil je in de toekomst ook 
graag de Polderkrant gratis in je bus ontvangen, schrijf 
je dan in op de website van Polderrand.

Wat dankzij Wilfried Hermy ooit begon met tientallen 
foto’s op Facebook, resulteert nu in een interessante 
en rijk geïllustreerde publicatie van een 100-tal blad-
zijden over de herbergen in Loppem rond 1900-1914.

Auteurs Wilfried Hermy en Christian Deneve werpen 
met dit boek een blik naar het Loppem van voor 1914. De 
Eerste Wereldoorlog vormde een mijlpaal in het leven in 
onze dorpen. Tekenend daarvoor was het aantal herber-
gen, nog 42 in 1900, dat vanaf 1914 drastisch daalde. 

Via het verhaal van die herbergen, leiden de auteurs je 
naar lang vervlogen tijden. Naar een dorp dat nauwelijks 
verschilde van het dorp van honderden jaren eerder, maar 
dat stond aan de vooravond van de grote omwenteling. 
Niet alleen het leven in en rond de herbergen komt aan 
bod. Dankzij passages over het wegennet van het oude 
Loppem, de vele (verdwenen) ontspanningsmogelijkhe-
den en de wijken zoals de Warande, de Heidelberg of de 
Sparre, krijg je een totaalbeeld van het Loppem rond de 
eeuwwisseling. 

Praktisch
Je kan de publicatie binnenkort verkrijgen aan het 
onthaal van het Gemeentehuis in Zedelgem of het 
Gemeentearchief in Aartrijke voor de democratische 
prijs van 5 euro. Hou de website van de gemeente in het 
oog voor meer nieuws. 

Een zomerse dag in herberg de Lekpot van Alphonse Tanghe 
(Collectie Gemeentearchief Zedelgem)
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Varia

Fiets  langs de Zedelgemse Zichtenroute en 
ontdek een stuk boeiende lokale geschiedenis!
Fietstocht / De recente Zedelgemse Zichtenroute is een 
bewegwijzerde route van 34 km. Ze brengt het publiek 
naar 15 authentieke zichten van groot-Zedelgem. Onder-
weg ontdek je via infoborden de geschiedenis verbonden 
aan de zichten én de speciale betekenis ervan voor de 
mensen van toen en nu. 

Alle tekstborden zijn voorzien van QR-codes en kunstige 
pentekeningen van de lokale kunstenaar Balder Goethals. 
De absolute meerwaarde ligt in de anekdotes en verha-
len die iedereen kan ontdekken dankzij het scannen van 
de QR codes. 15 prachtige verhalen en getuigenissen 
gebracht door lokale bewoners of mensen die zeer nauw 
betrokken zijn bij dit typische zicht! De verhalen worden 
ondersteund door foto’s en zijn ondertiteld. 

Een fietstocht met net dat tikkeltje meer!

15 authentieke zichten ondersteund door 
geschiedenis en verhalen verteld door lokale  
vertellers 
Langs de route vind je 15 infoborden met een zicht-pente-
kening, historische context en een QR-code. Een ‘teaser’ 
nodigt je uit om de QR-code te scannen: beluister de 
heerlijk vertelde verhalen over uiteenlopende plekjes:   

• in Zedelgem: Ode aan het metaal - Plaetsemolen -
 Vloethemveld - Parkbegraafplaats
• in Aartrijke: Brouwerij De Leeuw/Archief - Oorlogsmo-

nument - Kasteelhoeve Litterveld 
• in Veldegem: Kapel O.L.V. van Lourdes (Hollevoordeka-

pel) - O.L.V.-kerk - ‘t Strooyhof - Kasteel Hoogveld 
• in Loppem: Hek Baesveld/Merkenveld - ‘t Klokhof - 

Bunker/Pionierspark - O.L.V. van Lourdesgrot 

Praktische info  
• Kies vrij w aar je de route start.
• Staat je fiets op de auto? Diverse parkings zijn ter 

beschikking.
• Langs het parcours vind je terrasjes, cafés, bistro’s 

en restaurants. Je komt ook zitbanken en picknick-
plaatsen tegen.

Lees de historische context op het infobord en laat je 
zeker verleiden tot meer:
• Scan de QR-code! Druk op de playknop en 
 beluister het verhaal.
• Wie ondersteuning wenst, scrolt verder 
 om de ondertiteling te lezen.
• Scrol zeker helemaal naar beneden: 
 diverse foto’s vervolledigen het verhaal.

Spring op je fiets (of wandel naar enkele locaties) … en 
neem zeker je smartphone mee om deze gloednieuwe 
route maximaal te beleven en een boeiende reis door-
heen de lokale geschiedenis te maken.

Meer info vind je op  www.zedelgem.be/fietsroutes of 
kom de gratis folder halen in het gemeentehuis of 
bij de toeristische infopunten 
(www.zedelgem.be/infopunten-toerisme)
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Gemeentearchief 
Zedelgem zoekt 
scanvrijwilligers!
Ben je geïnteresseerd in het verleden van de 
gemeente en kan je met de computer werken? 
Dan ben jij misschien wel de vrijwilliger waar we  
naar op zoek zijn… 

Het Gemeentearchief beheert een grote collectie bid-
prentjes en beeldmateriaal die ze online ter beschik-
king wil stellen. Zo krijgen de collecties een bredere 
bekendheid, kan er kennis uitgewisseld worden én kan 
dit materiaal uiteraard ook als bron voor onderzoek 
worden gebruikt.  

Hiervoor wordt de collectie systematisch gedigitali-
seerd en dit vraagt vele handen. Daarom zijn we op 
zoek naar vrijwilligers die zich minimaal een halve dag 
per week kunnen vrijmaken om in het Gemeentear-
chief (Engelstraat 7, 8211 Aartrijke) te komen scannen. 
Je komt terecht in een gezellige vrijwilligersploeg en 
wordt begeleid door de medewerkers. 

Wil jij hieraan meew erken? Stuur dan een mailtje 
naar archief@zedelgem.be v oor een kennis-
makingsgesprek. We zetten de koffie alv ast klaar… 

Olieslagdag en 
West-Vlaamse  
Molendag op 
zondag 16 oktober
Gidsbeurt / In Vlaanderen zijn er nog slechts een 
handvol ambachtelijke oliemolens... olieslagerijen die 
nog functioneel zijn worden al helemaal zeldzaam.

In de Gistelse Oostmolen kan je nog zo’n volledige 
olieslaginrichting op windkracht aantreffen. Meer nog, 
op 16 oktober a.s. wordt er voor het grote publiek 
olie geslagen uit lijnzaad!  Het unieke proces bevat 3 
bewerkingen waaronder pletten, verwarmen en uitper-
sen van de olie. Een indrukwekkend mechanisme die 
veel mensen niet verwachten in een klassieke wind-
molen.

Op die dag is het trouwens ook West-Vlaamse Molen-
dag en kan je zo’n 65 molens in de provincie gratis 
bezoeken, in onze omgeving zijn vooral de Geersens-
molen van Klemskerke en de Hovaeremolen van Koe-
kelare een ommetje waard!

Kom en proef de sfeer v an wind, wieken, 
geurende olie en hard labeur op 16 oktober v an 
10 tot 18 uur in de Oostmolen, Warandestraat 29, 
Gistel.

Va
ri

a

Bidprentje Pastoor Ronse 
(Collectie Gemeentearchief Zedelgem)
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Varia

Onthaalgebouw Kamphuis  
in Vloethemveld opent zijn  
deuren!

© JAN DHONDT ATELJÉ D  

© ERWIN DEROUS

Inkom Vloethemveld

Heide in de barakkenstraat

zat 1 oktober 12u30-17u Openingsweekend
zon 2 oktober 10-17u Openingsweekend

zat 8 oktober 19u Nacht van de Duisternis: 
vleermuizenwandeling

zon 9 & 16 oktober Week van het Bos: gidsbeurten scholen 

zat-zon 15 & 16 oktober Dag van de Trage Weg

zon 16 oktober 14u30-17u
Paddenstoelenwandeling door  
Natuurpunt Zedelgem - inschrijven via 
Natuurpunt Zedelgem

vrij 21 oktober 20u Lezing Johan Ryheul: Oorlog in Jabbeke 

zat 29 oktober 14u Interactieve gidsbeurt
zon 30 oktober 10-12u Workshop natuurtekenen

Op 1 en 2 oktober wordt het Kamphuis geopend voor 
het grote publiek! Het onthaalgebouw wordt vanaf dan 
de plaats om je verkenningstocht van Vloethemveld te 
starten. Je kan er informatie krijgen over Vloethemveld 
maar ook over de toeristische troeven in de regio. Je kan 
er de wandelnetwerkkaarten Vloethemveld kopen en 
genieten van een koffie of een streekbiertje.

De tijdslijn, de natuurwand, de erfgoedwand en de diverse 
filmpjes bieden je een eerste kennismaking met het domein.

Tijdens het openingsweekend zal groot en klein kunnen 
genieten van tal van activiteiten die gelinkt zijn aan het 
erfgoed, de geschiedenis, het militaire verhaal, de fauna 
en flora van het gebied. Je zal kunnen boomklimmen, 
vlechten met natuurlijke materialen, gidsbeurten kunnen 
volgen, lepels snijden, luisteren naar verhalen over 
Vloethemveld,... Ook de magen komen aan hun trekken: je 
zal kunnen proeven van tal van streekproducten: vloeibare 
en vaste komen beide aan bod :-).

Kinderen die een tekening of collage maken over 
Vloethemveld en die binnen brengen tijdens de openings-
maand oktober, krijgen een leuke verrassing.

Vrije toegang - inschrijven niet nodig

Voor alle andere activiteiten dan die in het openings-
w eekend, dient w el v ooraf te w orden ingeschreven 
via www.vloethemveldvzw.be

Actuele info op https://www.facebook.com/vloethem-
veld of via info@vloethemveld.be 

Vanaf 1 oktober tot en met 6 novem-
ber zal het Kamphuis elke zaterdag 
en zondag open zijn van 13 tot 18u. 
Daarna sluiten we terug de deuren 
van het Kamphuis en gunnen we 
het bos zijn nodige rust tot in het 
voorjaar. Via facebook kan je op de 
hoogte blijven van de actuele nieuw-
tjes.

Programma openingsmaand oktober:

© ERWIN DEROUS
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Menig voorbijganger zal het reeds zijn opgevallen. De muren en deur van 
de Onze-Lieve-Vrouwekapel in de Aartrijkestraat in Eernegem schitteren 
opnieuw als voorheen. Op 17 januari 2018 werd het gemeentebestuur 
enige eigenaar van kapel en grond. Dat besliste vorig jaar om de kapel 
grondig te restaureren en zijn oorspronkelijke bestemming terug te geven.

Oprichting
De Onze-Lieve-Vrouwekapel werd 
waarschijnlijk in het midden van de 
19de eeuw op de latere Sint-Joris-
wijk in Eernegem gebouwd. Het was 
Jacobus Tylleman-Debrabandere, die 
deze kapel op zijn eigendom bouwde. 
Hij zou een bijzondere devotie tot 
Maria hebben gehad. Deze landbou-
wersfamilie woonde in een hoeve 
tussen het huidige Gildhof en kapel. 
Jacobus Tylleman overleed op 20 juli 
1867. Zijn vrouw Barbara Debraban-
dere was hem al op 4 maart 1860 
voorgegaan.

Een frisse blik op deze
Eernegemse Kapel

De blinde spitsboognis boven de 
toegangsdeur draagt als opschrift 
““KONINGIN VAN DE VREDE / H. 
MARIA / BID VOOR ONS”. In de 
kapel bevonden zich beelden van 
Onze-Lieve-Vrouw met Kind, Don 
Bosco, Heilige Jozef, Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes, Zalige Berna-
dette Soubirous, het Heilig Hart, 
beeltenissen van de Zalige Isidoor en 
Pater Pio. Er waren ook vier wassen 
ex-voto’s aanwezig.
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In 1882 huwde Alice Vergote, dochter 
van Joannes Vergote en Maria Gode-
lieve Tylleman, met Henri Nevejan 
uit Langemark. In 1912 overleed haar 
oom Carolus Tylleman zonder recht-
streekse erfgenamen. Zij richtte een 
brief aan de parochie om de kapel 
over te nemen, maar omdat de toen-
malige pastoor waarschijnlijk niet 
snel genoeg reageerde vooraleer de 
nalatenschap van Carolus Tylleman 
definitief werd vereffend, bleef de 
kapel in onverdeelde eigendom van 
de familie. Het kinderloos overlijden 
van verschillende familieleden zorgde 
voor een hele rij erfgenamen in de 
zijtakken, die samen eigenaar bleven. 
Irma Tylleman, echtgenote van Alfons 
Vierstraete, schepen in Ichtegem tot 
1965, was een achterkleindochter 
van Jacobus. Zij was de bouwer van 
de kolomkapel op de hoek van Kor-
temarkstraat en Ruidenbergstraat in 
Ichtegem. Haar nakomelingen waren 
enkele van de vele erfgenamen.

Door brand beschadigd
De eigendom in onverdeeldheid van 
de kapel was niet bevorderlijk voor 
het uitvoeren van grote instandhou-
dingswerken. In het begin van deze 
eeuw was de kapel bouwtechnisch 
sterk in verval geraakt. Op maandag 
19 september 2011 viel de kapel 
nog ten prooi aan brandstichting 
met aanzienlijke schade aan het 
dak, schrijnwerk en pleisterwerk tot 
gevolg. Er gingen ook twee kerkstoe-
len verloren en er was brandschade 
aan het pleisterwerk. Daarnaast 
zorgde ook opstijgend vocht voor de 
nodige problemen. Het oorspronke-
lijk Mariabeeld was al door Carine 
Vyncke in bewaring genomen. De 
wassen ex-voto’s, die aan de muur 
bij de brandhaard hingen, smolten 
weg. Halfweg het laatste decennium 
zorgde stormweer voor de laatste 
zware beschadigingen aan het dak. 
Een grondige totaalrestauratie drong 
zich met andere woorden op.

Jarenlang werd de kapel geopend 
en verzorgd door ‘Sietje Poempers’ 
(Sidonie Roels), die in de rij tussen 
Gildhof en kapel woonde. Later 
namen Alice Delaey (kapster naast 
de kapel), Maria Provoost (Maria van 
de Post) en Annie Dierickx die taak 
over.

Totaalrestauratie
Nu de kapel in volle eigendom tot het 
gemeentelijk patrimonium behoorde, 
kon de restauratie worden opgestart.
De restauratie van de kapel is 
in handen van A2Z Renovatie 
uit Zedelgem. De muren werden 
reeds opnieuw gekaleid en ook de 
glas-in-loodvensters en de buiten-
deur zijn inmiddels volledig hersteld. 
De kapel kreeg een nieuw dak en 
in de zomermaanden worden nog 
bijkomende werken voorzien aan de 
binnenmuren. De nodige pleister- en 
schilderwerken zullen hierbij worden 
uitgevoerd. Eenmaal deze zijn afge-
rond, wordt een hersteld altaar en 
het oorspronkelijk hekwerk terugge-
plaatst. Ook komen er nieuwe stoe-
len in de kapel. Het oorspronkelijk 
Mariabeeld zal zijn centrale plaats op 
het herstelde altaar terug innemen.

Wie stilte zoekt om te bidden, of 
om even tot zichzelf te komen, kan 
hiervoor binnenkort terecht in de 
Onze-Lieve-Vrouwe- of Tyllemanka-
pel op de hoek van Ooievaarstraat en 
Aartrijkestraat.

Antoon Verbeke
Joke Meerkens

Polderrand is op zoek naar één of meerdere helpende handen om de 
kapellen in de regio uitvoerig te beschrijven. Help je graag mee, neem 
dan zeker contact op via info@polderrand.be of +32 (0)471-81 53 96
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Met de steun van:

Colofon

Ja, 

ik wens voortaan 
de Ginter magazines 
te ontvangen bij 
mij thuis.

Invullen in hoofdletters aub.

NAAM

STRAAT EN NUMMER

POSTCODE EN GEMEENTE

E-MAIL 

TELEFOON EN/OF GSM 
 
De magazines die ik per post wil ontvangen zijn:
❑ GinterGazet: algemeen aanbod.
❑ Erfgoedbrochures: aanbod rond Erfgoed- en Open Monumentendag.
❑ Uniek Klassiek: aanbod rond klassieke muziek.

❑ Ik wil me ook inschrijven op de maandelijkse digitale nieuwsbrief.
 
Deze strook volledig ingevuld terugsturen naar:
Redactie Ginter, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
Of zet alle gegevens op mail naar communicatie@ginter.be
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