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logo MET BasElINE
het logo bevat 3 cirkels die de 3 deelgemeenten (Ichtegem, Eernegem en Bekegem) voorstellen.

de baseline ‘drie x karakter’ maakt integraal deel uit van het logo. 
omwille van de leesbaarheid mag het logo nooit kleiner afgebeeld wordt dan 3 cm breed.

< 30 mm >

minimaal toegelaten afmeting:

KoFFiebRanDeRij ToRenhoF meT Zijn 
excluSieve KelDeRS
Eens was de Moerdijk hét economisch 
centrum. Vooral na de aanleg van de weg 
Oostende - Wijnendale rond 1765-1775 
werd het een interessant knooppunt. 
Het torenhof werd gebouwd door Pieter 
Jacob Questier.

In de loop van de jaren zou Pieter 
Questier er een brouwerij, een olie-
slagerij en een kalkbranderij installe-
ren. Momenteel wordt het uitgebaat als 
koffiebranderij.

gemeente
 KoeKelare

INlICHTINGEN

Marc Van de Veire: 0495 100 931
Wielercomité Moere: 0475 310 575
Dienst Toerisme Gistel: 059 270 217
Dienst Toerisme Middelkerke: 059 300 368
Dient Toerisme Koekelare: 051 580 965

“anneKe bo & The SixTieS” 
Een vijfkoppige  
Coverband bestaande  
uit vier muzikanten en  
een zangeres.

Animatie in t’Torenhof
van 14u tot 18u.

Gratis Keyte 
langs het traject.

Markt 1
8480 Ichtegem
Tel. 051 58 81 16
Fax 051 58 24 46
info@brouwerij-strubbe.be

TenToonSTelling ‘mySTeRie veRbeelD’ 
(Tuinen abDij Ten PuTTe)
In het kader van het cultuurproject ‘Godeleva 
2012’ heeft deze zomer in de tuinen van de 
abdij Ten Putte de tentoonstelling ‘Mysterie 
Verbeeld’ plaats. In deze expositie zijn mo-
derne kunstwerken (sculpturen, installaties 
…) samengebracht die ons uittillen boven 
wat er is uitgebeeld en ons een andere dimen-
sie doen ervaren. De kunstenaars drukken in 
hun werk de zin voor het mysterie, voor alles 
wat het nuttige en het feitelijke overstijgt, uit.



Praktische informatie  

abDij Ten PuTTe en SinT-goDelievemuSeum
De schilderachtige abdij Ten Putte is gelegen op de plaats waar Gode-
lieve leefde en in 1070 vermoord werd in opdracht van haar echtgenoot 
Bertolf. De abdij, die bewoond wordt door de jonge religieuze gemeen-
schap Moeder van Vrede, dankt haar naam aan de put met het miracu-
leuze water. Naast een modern onthaalcentrum met cafetaria is er ook 
het Sint-Godelievemuseum, dat 
helemaal vernieuwd werd in 2008. 
Je verneemt er meer over het leven 
van Godelieve en de geschiedenis 
van de abdij. Het museum viert dit 
jaar zijn 25-jarig bestaan met ver-
schillende activiteiten.

SinT-PieTeRSKeRK van SinT-PieTeRSKaPelle
De kerk is gewijd aan de Heilige Petrus. 
In een nis boven de ingang staat een beeld 
van Petrus. Hij heeft de sleutel van het Rijk 
Gods in zin hand. Dit vinden we ook terug 
bij de inscriptie die is aangebracht op het 
portaal in de noordgevel “haec est domus 
dei et porta coeli” wat betekent “dit is het 
huis van de Heer en de poort van de he-
mel.” Men gaat er van uit dat de kerk ge-
sticht werd in de vroegmiddeleeuwse ker-
steningsperiode.
In de Sint-Pieterskerk worden heel wat stijlinvloeden met elkaar gecom-
bineerd. De romaanse torenromp van de Sint-Pieterskerk van Sint-Pie-
terskapelle dateert nog uit de 13de eeuw. Bij de toren wordt ook gewezen 
op de militaire functie. De robuuste toren was in tijden van gevaar een 
soort vluchtplaats voor de bevolking.
Het koorgestoelte, de sacristie, de klokkenkamer en het traptorentje zijn 
gebouwd in laat-gotische stijl. Het schip is classisistich getint en dateert 
uit de 18e eeuw, in de 19e eeuw werd de kerk verbreed. Deze verbreding 
werd in de neogotische stijl uitgevoerd. De vele verbouwingen zorgen 
ervoor dat de toren niet perfect in het verlengde van de rest van het 
gebouw staat.
Onder de talrijke kunstwerken van de kerk is de kruisweg geschilderd 
door Constantin Meunier de moeite waard.
Kerk open om 10.00 uur en gidsbeurt door Werner Peene.

wanDelaaRS & FieTSeRS 
Passeren ook langs 
SiTE LAngE MAx
Clevenstraat 2, Koekelare

De ooSTmolen van giSTel
De Oostmolen is al ruim zestig jaar een beschermd monument. De be-
scherming dateert immers van 23 december 1942. Het molenaarshuis 
met bijbehorende stalvleugel en lage 
annex werd als monument beschermd 
in 1998. Toen werd de hele molensite 
tevens als dorpsgezicht beschermd. 
Bezoek eveneens het wieler- 
museum “de Gistelse Flandriens”  in 
de Molenschuur. Beeldmateriaal,  
attractieve tentoonstelling en waarde-
volle collectie.
Open van 14u tot 18u.

De KÄThe KollwiTZ-ToRen
De toren van de Brouwerijsite in Koekelare huisvest het Käthe Kollwitz-
museum. Je vindt er een unieke verzameling aan kunstwerken van deze 
expressionistische Duitse kunstenares. In dit museum maak je kennis 
met het Duitse oorlogsverhaal van lijden en verdriet. Haar werken tonen 
je ook het universele thema van lijden in de oorlog. Naar aanleiding van 
de eeuwherdenkig van WO I, zal het Käthe Kollwitzmuseum een herin-
richting ondergaan. Een beter publieksonthaal en toegang verlenen je als 
bezoeker een belevingsvol museumbezoek.

Käthe Kollwitz staat in de Westhoek vooral bekend om haar kunstwerk 
‘Het Treurend Ouderpaar’. Dit beeldhouwwerk als eerbetoon aan haar 
gesneuvelde zoon peter kan je bezichtigen op de Duitse militaire be-
graafplaats in Vladslo.

Extra Info:
Open van dinsdag tot en met vrijdag van 
9u30 tot 12u en van 14u tot 17u30. In 
juli en augustus ook open op zaterdag, 
zondag en feestdagen van 14u tot 17u30. 
Toegangsprijs: € 2,50.

gratis toegang tot volgende musea :
Käthe Kollwitzmuseum-in de toren van de brouwerijsite Koekelare

Godelievemusuem in de Abdijsite Gistel
Wielermuseum en de Oostmolensite Gistel (open van 14u-18u)

 
Wandelroutes 6 - 10 - 15 - 22 - 25 km
Start en inschrijvingen: Domein Torenhof
Oostendsesteenweg 251, Eernegem-Ichtegem (Moerdijk) 
(Baan Oostende-Torhout) - Bushalte 24, buslijn 51
Inschrijvingsgeld: 
Inschrijving: € 1,80 - leden: € 1,20
Inschrijven tussen 7 en 15 uur. 
Einde/aankomst vóór 18 uur.
Inlichtingen: Marc Van De Veire 0495 100 931.
 Motestappers Koekelare
Gratis parking in de nabijheid van de startplaats.
Rustplaatsen en animatie op de diverse trajecten.
gratis Keyte voor alle deelnemers.

 
Nieuwe toeristische fietsroute 41 km
Start en inschrijvingen: Domein Torenhof
Oostendsesteenweg 251, Eernegem-Ichtegem (Moerdijk) 
(Baan Oostende-Torhout)
Inschrijvingsgeld: 
Inschrijving: € 2,00 - Inschrijven tussen 9 en 15.00 uur.
Einde/aankomst vóór 19 uur.
Gratis Keyte en fietskaart voor iedere deelnemer.
Inlichtingen: Wielercomité Moere 0475 310 575.
m.m.v. Stratenloopkomitee Moere

3000 tevreden deelnemers!!!

heT KaSTeel van moeRe
Het Kasteel van Moere, gebouwd door baron Albert de Crombrugghe 
de looringhe en gelegen langs de Beekstraat, kende een vrij bewogen 
geschiedenis. Niet alleen werd er in verschillende periodes gebouwd 
(1877-1891-1896), maar ook werd het in 1917 en 1937 erg 
beschadigd.
Na een dakbrand en een brand 
op de derde verdieping in 1937 
werd het kasteel in 1938-1939 
hersteld, maar wel met een ver-
dieping minder.

Vernieuwd

parcours


