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Open Monumentendag 2021

OPEN MONUMENTENDAG 2021
Open Monumentendag is het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen.
Het monumentenfeest is in 2021 al aan zijn 33e editie toe en kan ieder jaar rekenen
op een grote belangstelling van publiek en media.
Ginter en Polderrand zijn samen met de partnergemeenten aan de slag gegaan rond
het thema “Orgels”. We staken ons licht op bij Het Orgel in Vlaanderen, die ons ook
enkele interessante artikels bezorgde over de geschiedenis en werking van de orgels
die je in ons land terugvindt.

Open
Monumentendag
Zondag
12 sept. 2021

Open Monumentendag is het bewijs dat bekend én minder bekend onroerend erfgoed
blijft boeien. Het recept van Open Monumentendag is eenvoudig: op de tweede zondag
van september stellen honderden monumenten in heel Vlaanderen hun deuren open.
Ook in tijden van het coronavirus zal Open Monumentendag plaatsvinden, zij het in
een soms aangepaste vorm.

Alle activiteiten gaan door onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

openmonumentendag.be

volg ons op

en

#OMD2021

Meer info vind je op de website www.openmonumentendag.be of op de websites van
de gemeenten.

Kortemark

Loncke Orgelbouw | Een eeuwenoud ambacht
In 1956 werd het bedrijf “Jos. Loncke & Zonen”
opgericht door Jozef Loncke. Sindsdien is het
bedrijf een begrip geworden binnen de wereld
van orgelbouwers. Van Ieper tot in Brussel, in
de Heilig-Hartbasiliek van Koekelberg, geniet
men tot op vandaag van de klanken die uit de
orgels van de familie Loncke komen.
Tijdens Open Monumentendag wordt het atelier
van de firma Loncke uitzonderlijk opengesteld.
Wil je graag meer weten over dit eeuwenoude
ambacht? Benieuwd hoe dit uiterst complexe
instrument wordt gemaakt? Schrijf je dan zeker
in voor één van de begeleide rondleidingen.
Praktisch:
• Wanneer: rondleidingen om 10u, 11u, 13u, 14u, 15u en 16u
• Waar: Esenstraat 31, 8610 Kortemark
• Toegansprijs: Gratis
• Inschrijven: verplicht
• Info en inschrijvingen: https://webshop.kortemark.be of 051 56 61 08
•	Organisatie: Cultuurdienst Kortemark, i.s.m. Loncke Orgel- en Interieurmaatwerk BVBA en Het
Orgel in Vlaanderen VZW. De rondleiding worden verzorgd door VZW Orgel in Vlaanderen.

v.u. Matthias Francken, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

Deze erfgoedbrochure bevat een overzicht van het programma in onze regio.
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zondag 12 september
Oudenburg

Het orgel van de Sint-Eligiuskerk

Het orgel in Vlaanderen
Omdat de Ginter- en Polderrandgemeenten samen inzetten op het
thema “Orgels”, kon een samenwerking met Het Orgel in Vlaanderen
natuurlijk niet ontbreken!
Het Orgel in Vlaanderen werd in 1990 in Brugge opgericht met tot
doel de ambachtelijke orgels in de kerken weer bekend te maken bij
het “grote publiek”. Het begon met een eenvoudige nieuwsbrief en
de organisatie van de “Dag van het Orgel”, elke laatste zondag van
september. Gaandeweg zag men ook een eigen website, een driemaandelijks tijdschrift en een eigen cd-label Flemish Organ Treasure
opgericht worden. Tevens werd de Dag van het Orgel als onderdeel
van de Open Monumentendag geïntegreerd.
Na de fusie met Vlaams Instituut voor Orgelkunst (VIVO) in 2005
werden o.a. orgeltrips en de Vlaamse Orgeldagen georganiseerd,
later kwamen daar studiedagen voor leerkrachten orgel bij en werd
ze partner in groteren meerdaagse projecten zoals Pure Orgelpassie
(Puurs) en Orgelweek (Wilrijk). Internationale samenwerkingen leidden
tot het Vlaamse luik van Connecting Arts, het Europese OrgelFestival.

Open Monumentendag 2021 wordt niet alleen een dag om naar uit
te kijken, maar vooral ook een dag om te luisteren. De Ginter- en
Polderrandgemeenten slaan dan de handen in elkaar en brengen
een waaier aan boeiende activiteiten rond het thema 'Orgel- en
Marktliederen'. Onze regio beschikt immers over heel wat waardevolle
orgels die van een rijke orgelgeschiedenis getuigen en vaak door
gerenommeerde orgelbouwers gemaakt zijn. Deze orgels laten niet
alleen knappe staaltjes van vakmanschap en techniek zien, maar
vertellen ook het verhaal van de muziek die zij laten weerklinken of
van de kerk waarin ze zijn ondergebracht. Laat je verrassen door
deze bijzondere instrumenten!
Ook stad Oudenburg doet mee en zet op 12 september speciaal die
dag het orgel in de Sint-Eligiuskerk van Ettelgem in de kijker. Dit
orgel werd ontworpen door de welbefaamde meester-orgelmaker
Louis Hooghuys uit Brugge.
Praktisch:
• Wanneer: Rondleidingen om 14u00, 15u00 en 16u00
• Waar: Sint-Eligiuskerk, Dorpsstraat 63, 8460 Oudenburg
• Inschrijven: verplicht via cultuur@oudenburg.be
• Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!

Orgel in Vlaanderen heeft doorheen de jaren ook ingezet op adviesverlening en op ondersteuning aan lokale projecten zoals de exploitatie
van de orgels in het Congrescentrum Elzenveld. Kerkraden en andere
instanties werden tevens bijgestaan in het kader van de herbestemmingen van kerken en van instrumenten alsook bij de exploitatie van orgels.
In 2015 startte men met een werking rond kinderen en jongeren i.s.m.
Orgelkids in Nederland. Een Doe-Orgel trekt door Vlaanderen om
kinderen in contact te brengen met ambachtelijke orgels. Daarna
werd een digitale app voor kinderen en jongeren ontwikkeld en
verscheen de uitgave van “Het Orgel”, een pedagogisch boekje voor
kinderen tot 12 jaar.
Het Orgel in Vlaanderen is partner van Herita en Parcum en werkt
nauw samen met Open Kerken. Er is ook samenwerking rond projecten
met het Davidsfonds en sinds 2021 met vtbKultuur.
Het Orgel in Vlaanderen is lid van Future for Religious Heritage, waar het
ingeschakeld is in werkgroepen rond de ontsluiting van religieus erfgoed
(en bij uitbreiding orgels), sensibilisering van kinderen en jongeren voor
erfgoed en de toekomst van ambachten zoals orgelbouw. Daarnaast is
het ook lid van Interpret Europe en de Muziekraad Vlaanderen.
Bij dat alles is de Vlaamse Gemeenschap, Onroerend Erfgoed hun
vaste partner.
Contact: www.orgelinvlaanderen.be – info@orgelinvlaanderen.be
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Orgels en de samenleving
Orgels zijn onlosmakelijk verbonden met
kerken. Als je een kerk binnen gaat, is een
reeks orgelpijpen (al dan niet in een orgelkast)
één van de zaken die je vrij snel opmerkt. Maar
hoe het ambachtelijke pijporgel, de officiële
naam en niet verkeerdelijk “kerkorgel”, daar
is geraakt en waar het instrument vandaan
komt, is veel minder bekend.
De bakermat ligt in het oude Griekenland. Daar
voltrok zich de evolutie van fluit naar panfluit.
De Grieken zochten echter naar een andere
manier om de verschillende pijpen te bespelen:
ze plaatsten de pijpen op een bak (windlade)
waar lucht door kwam en monteerden er een
klavier aan. Het eerste orgel was geboren.
Naast deze oorsprong is er ook Ktesibios uit
het Egyptische Alexandrië (ca 246 v.Chr.) die
het “waterorgel” ontwikkelde, waarbij water
voor de luchtdruk zorgde.
In 757 krijgt Pepijn de Korte een orgel van
Constantijn Kompronymus cadeau en vermits
de geestelijken aan het hof de voordelen zien
om gezangen met orgel te begeleiden, wordt
het orgel in een kerk geplaatst. In de jaren
daarna, o.a. tijdens de regeerperiode van Karel
de Grote worden nog orgels uit het Oosten
overgebracht.
Vanaf circa 826 worden orgels in Europa
gebouwd en niet meer “ingevoerd”. Door
de eeuwen heen zien we dat in heel Europa

de orgels die in de verschillende landen en
streken vervaardigd worden, specifieke “lokale”
eigenschappen krijgen. Zo verschillen Duitse,
Spaanse, Italiaanse en andere instrumenten
van elkaar door hun klankkleur en hun bouw.
Speciaal voor Spanje zijn bijvoorbeeld de
horizontale pijpen net boven de organist. Ook
worden orgels aan de tijden aangepast: zo heb
je o.a. barokke orgels, renaissanceorgels en
de indrukwekkende romantische orgels (denk
maar aan de Franse kathedralen).
Er is wel één constante in de hele geschiedenis:
orgels zijn zo goed als onlosmakelijk verbonden
aan kerken en liturgie. Uiteraard vind je orgels
soms ook in concertzalen of in privéwoningen
(weliswaar in een kleiner formaat) maar dit zijn
uitzonderingen. Ondertussen beschikken we in
Vlaanderen over een enorm orgelpatrimonium.
Meer dan 1.140 orgels zijn beschermd, slechts
een deel van het totaal.
Het orgelpatrimonium staat, door het sluiten
van kerken, evenwel onder druk. Het is bijgevolg
noodzakelijk om de ambachtelijke orgels in een
bredere context te bekijken en creatief te gaan
benaderen. Orgels hebben bijvoorbeeld hun nut
als studie- en lesinstrument en kunnen daarnaast ook ingeschakeld worden in het culturele
leven (concerten bijvoorbeeld). Een nieuwe
trend zijn trouwens “marktconcerten” waarbij
er op de marktdag in een aantal steden en
gemeenten een gratis bespeling van het orgel

plaatsvindt. Ook wat er op orgels gespeeld
wordt, kan op een “andere” manier. Begeleiding
van stomme films, programma's als orgel
en dans, orgel en poëzie, orgel en circus, …
zijn nieuwe insteken die nieuw publiek moeten
overtuigen van de waarde van dit erfgoed.
Tenslotte zijn activiteiten waarbij mensen
toelichtingen over het instrument krijgen ook
een deel van de exploitatie. Geschiedenis, eenvoudige technische uitleg en demonstratie van
de verschillende klankkleuren kunnen hier aan
bod komen.
Het wordt in ieder geval een hele uitdaging
om in deze tijden van sluitende kerken en
herbestemmingen het enorme patrimonium
voor de toekomst te bewaren. De vorming van
organisten (professionele en niet-professionele) blijft een uitdaging van formaat. Maar als
onze samenleving via allerlei laagdrempelige
activiteiten de waarde leert kennen, zullen ook
de komende generaties kunnen genieten van
de “koning(in) van de instrumenten”.
Daniel Vanden Broecke
Bron: M.A. Prick van Wely, Het orgel en
zijn meesters, De Haag : Krusemans
Uitgeversmaatschappij, 1983.
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Gistel

Orgels en Marktliederen in Gistel
Het waardevolle Van Peteghemorgel van 1776 in de Sint-Niklaaskerk te Moere wordt
het centrale aantrekkingspunt voor vele orgelliefhebbers en gegadigden. Het prachtig
gerestaureerde instrument zal het hele weekend opengesteld en bijna doorlopend
bespeeld worden. Daarnaast kan ook kennis gemaakt worden met het Clavecimbel.
Via het doe-orgel kan zowel groot als klein ook de binnenkant van een orgel leren
kennen. Wie interesse heeft kan specifieke vragen stellen aan de organist ter plaatse.
Op zaterdagavond moet het jaarlijks concert met orgel en clavecimbel het hoogtepunt
van het interessante weekend worden. Antoine Tronquo en Dieter Van Handenhoven
zijn de solisten die beurtelings de instrumenten bespelen. Aanvang 20.15u

Praktisch:
•	Doorlopend op zaterdag 14 – 18.00u
en zondag 10 – 12.00u en 14 – 18.00u
•	Tickets en info concert zaterdagavond: Toon Beelaerts 0474 65 38 59
• Waar: Sint-Niklaaskerk Provincieweg Moere – Gistel
• Vrienden van het Van Peteghemorgel

Bergerorgel in Zevekote
Ook het Bergerorgel in de Onze Lieve Vrouwkerk te Zevekote kende een
restauratie. Het orgel werd oorspronkelijk gebouwd door Pieter Jacobus
Berger, 2e generatie van de orgelbouwersfamilie.
Op zondag zijn er speelmomentjes voorzien tussen 14 en 17.00u. De organist
kan je eventueel ook uitnodigen voor een bezoekje aan het doksaal wanneer
de grootte van de groep het toelaat.
Praktisch:
•	Wanneer: zondag 14 - 17 uur
•	Waar: Onze Lieve Vrouwkerk Zevekotestraat Zevekote - Gistel

Marktliederen
Daarnaast zorgt de cultuurraad voor een knipoog naar vroeger met marktliederen. De marktzangers waren de nieuwsbrengers voordat de radio en
televisie hun intrede deden. Dit fenomeen is definitief uit ons straatbeeld
verdwenen. Sedert het midden van de 20ste eeuw brengen zij hun gezongen nieuws door middel van “vliegende blaadjes” niet meer naar het volk.
Volkszanger Erik Wille en accordeonist Luc De Sutter brengen die verdwenen
traditie weer tot leven.
In de sfeer van toen wordt samen met de marktzanger de keel geschraapt.
Er is een drankje en een hapje aanwezig.

Praktisch:
•	Waar: Herberg Cornelius Dorpsstraat 62 Snaaskerke – Gistel
•	Uurregeling optredens op zondag 12.09:
•	Er wordt telkens 2 X 45 minuten gezongen en gespeeld.
Voormiddag: 10.30 – 11.15u en 11.30 – 12.15u
Namiddag: 14.30 – 15.15u en 15.30 – 16.15u
•	Vooraf inschrijven: Wil je zeker zijn van jouw plaats?
Reserveer bij zomerloos@gistel.be
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Koekelare

Orgels, marktliederen, spoorwegen en streekproducten
Ook in Koekelare staat Open Monumentendag dit jaar in het regionale
teken van orgels en marktliederen. Een tweede focus ligt op streek
producten in het kader van het themajaar “De grote goesting” van
Toerisme Westhoek. Je kunt de 4 locaties met elkaar verbinden met de
fiets of de auto. Muziek, eten en drinken: kom genieten van de goede
dingen des levens in Koekelare!

Brouwerij: miniatuurorgel en expo marktliederen

Zoals elk jaar wordt De Brouwerij de uitvalsbasis en het centraal infopunt
voor Open Monumentendag Koekelare (programmabrochure ook op de
andere locaties te verkrijgen).
In de tankkelder van de Brouwerij worden de minikermis en het miniatuur-Mortierorgel afkomstig uit het voormalige Brugs Orgelmuseum
voor de gelegenheid nieuw leven ingeblazen. De tankkelder is opgefrist
met o.m. nieuwe verlichting en heropent bij deze gelegenheid de deuren.
Kom dat zien!
In de inkomruimte zal Spaenhiers vzw, de archeologisch-historische
kring van Koekelare en omgeving, voorzien in een infostand en kleine
expo rond marktliederen. Marktzangers trokken van markt naar markt,
zongen hun liedjes en verkochten die liedjesteksten op gedrukte flyers.
Van deze flyers is er in het Hadock een collectie waaruit representatieve
exemplaren tentoongesteld zullen worden. Er zijn ook enkele boeken
over dit onderwerp. Een greep uit de collectie liedjes en marktzangers:
• David Dewijze: Van waar komt al dat geld
• Achille Coppenolle: De laffe moord te Couckelaere (een kind van zeven
jaar laffelijk om 't leven gebracht – 1929)
• Lionel Bauwens alias Tamboer: De gruwelijke sluipmoord op een knaapje
te Couckelaere
• Marie Bauwens-De drij Tamboers: De pronostiek van den Tour de France
• Louis Dewinne en Albert Van Moerkerke: Twee oogen zo blauw
• Victor Bekaert: Pif! poef! paf! Bandieterij en dubbele moord te Boeschepe
• A. Van Peteghem: Droevige gevolgen der dronkenschap
• Emiel Weyne: Vader en zoon gesneuveld
• Edmond Van Tuyckom: Onder de lantaarn
• Alberic Cattebeke : 'k Zou toch zoo geeren ne keer veranderen van Wijf
en Verblijf
• Frans Jacobs: Het geheimzinnig drama van Beernem
• en vele anderen…

Lionel Bauwens alias Tamboer: De gruwelijke
sluipmoord op een knaapje te Couckelaere

Sint-Martinuskerk: orgeldemo's en slotconcert

De Sint-Martinuskerk beschikt
over twee orgels. In 1843
bouwden Pierre (jr) van
Peteghem en zoon (Gent)
een nieuw instrument in een
aanwezige oude orgelkast.
In 1886-88 werd een nieuw
doksaalorgel gebouwd door
Jacobus-Philippus Forrest
(Roeselare) in een nieuwe
gedeelde orgelkast, maar
met integratie van een ruime
hoeveelheid Van Peteghempijpwerk. In 1984 werden
enkele registers uit het orgel
weggenomen en beneden
verwerkt in een nieuw
koororgel, gebouwd door
Jean Bruggeman (Marke).
Sindsdien is het doksaalorgel
buiten gebruik.

Organist Johan Maertens zorgt in de namiddag voor tekst en uitleg
en geeft ook muzikale demonstraties op het Bruggemanorgel. Hij zal
vooral laten zien en horen wat het orgel allemaal kan, welke registers er
opengetrokken kunnen worden, hoe stil en hoe luid een orgel kan spelen,
welke klanken eruit tevoorschijn kunnen komen, enz. Er zijn sessies om
12 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur en 16 uur. Inschrijven op voorhand is niet
nodig, maar kom op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt.
Peter Ledaine – geboren in Koekelare – sluit Open Monumentendag
om 17 uur in schoonheid af met een concert op hetzelfde orgel. Peter
trok na zijn studies aan het Stedelijk Conservatorium in Brugge naar
het Lemmensinstituut in Leuven, waar hij behalve de diploma's laureaat
orgel, laureaat muziekpedagogie en laureaat koorleiding, het “Hoger
Diploma Orgel” behaalde o.l.v. Chris Dubois. Daarna vervolmaakte hij zich
bij Hans Van Nieuwkoop aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam.
Peter Ledaine is directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek en
Woord van Blankenberge. Als organist is hij verbonden aan de hoofdkerk
St.-Petrus en Paulus en aan de Kapucijnenkerk in Oostende. Hij bespeelt
er het monumentale Schijven-Flentop-orgel, het Thomas-orgel in
Silbermannstijl. Ook de artistieke leiding van de concerten in de SintPetrus en Pauluskerk van Oostende neemt hij op zich. Hij concerteert
regelmatig in binnen- en buitenland en realiseerde diverse cd-opnames.
Sinds 1993 is Peter Ledaine dirigent van het Orlandusensemble.
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Orgelprogramma Peter Ledaine in Koekelare (17 uur):
• Baletto del Granduca (Thema met 4 variaties)
– Jan Piertszoon Sweelinck (1562-1621)
• Capriccio sopra la Bassa Fiamenga
– Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
• Werde munter, mein Gemüte (koraal – 4 variaties – koraal)
– Johann Pachelbel (1653-1706)
• Vater unser im Himmelreich – Georg Böhm (1661-1733)
• Praeludium en fuga in G – Johann Sebastian Bach (1685-1750)
• Voluntary in e (adagio - allegro) – John Stanley
• Voluntary in a (andante - allegro - allegro – fugue)
– John Stanley (1712-1786)
• Batalla Famosa – Anoniem

het spoor tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wie boven de balustrade van
de bedding leunt, zal verrassende en niet-alledaagse orgelmuziek horen
die het gebulder van het toenmalige kanon moet vervangen. En op het
grasveld zal er genoten kunnen worden van lokaal lekkers, waaronder het
heerlijk biertje “Doedel”, dat dit jaar een gedaanteverwisseling ondergaat.
Zo wijzigen de flesjes van 25 naar 33 cl en wordt ook het etiket vernieuwd.
Benieuwd om het allemaal te ontdekken? Dit kan in het bijzondere kader van
het Lange Max Museum en bij de bedding van het oorspronkelijke kanon.

Hovaeremolen: muzikale draaidag

Lange Max Museum: rondleidingen met gids

Je tocht door Koekelare zal je kunnen vervolledigen met het Lange Max
Museum en de Hovaeremolen. Lange Max vzw trekt met Open
Monumentendag de kaart van drie lopende thema's. Zo heeft de Europese
Unie 2021 uitgeroepen tot het “Europees jaar van de spoorwegen”. De
erfgoedcel van Ginter opteerde om dit keer te werken rond “orgels en
marktliederen”. En Westtoer inspireert mensen om te genieten van lekkers
uit de streek onder het motto “De grote goesting” van Toerisme Westhoek.

Traditiegetrouw zet ook de Hovaeremolen zijn schouders onder Open
Monumentendag. Dit stukje beschermd erfgoed van Koekelare zet op 12
september de deuren open van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis en de
aanwezige molenaars zullen je bij het malen graag een woordje uitleg
geven en antwoorden op al je vragen.
Je kunt bekomen van deze bijzondere ervaring op het leuke terras,
recent vernieuwd én met een aangename buitenbar. Je bezoek aan de
Hovaeremolen en zijn terras is ook een motivatie voor de vzw: zo maak
jij het in heel belangrijke mate mee mogelijk om de molen verder in stand
te houden én te bewaren voor het nageslacht.

De vereniging van het Lange Max Museum zal rond de bedding van het
voormalige kanon deze drie thema's passend met elkaar verweven.
Zo zullen meerdere gidsen elk een thema brengen over het gebruik van

De Hovaeremolen sluit zich uiteraard aan bij het thema van dit jaar én
zorgt, in samenwerking met de andere deelnemers, voor animatie in
het kader van dat thema, samen met een kleine verrassing voor alle
aanwezigen. Volg “Hovaeremolen Koekelare” op Facebook voor meer
details en om alle laatste nieuwtjes te vernemen.

Praktisch:
•	Wanneer: zondag 12 september, 10 tot 18 uur
• Waar:
- De Brouwerij, Sint-Maartensplein 15B, Koekelare
- Sint-Martinuskerk, Concertplein, Koekelare
- Lange Max Museum, Clevenstraat 2, Koekelare
- Hovaeremolen, Hoek Wulfaertdijk - Hovaerestraat,
Koekelare

Al even traditiegetrouw sluit Open Monumentendag het molenseizoen
af. De molen gaat nadien in winterrust, tot eind april 2022, dus hopelijk
mag hij je nog welkom heten op 12 september!

• Toegangsprijs: gratis, incl. activiteiten
•	Orgelsessies kerk: 12 uur, 13 uur, 14 uur, 15 uur, 16 uur
(vooraf inschrijven niet nodig; beperkt aantal plaatsen)
• Slotconcert kerk: 17 uur, gratis
•	Meer info: De Brouwerij / Dienst cultuur en toerisme,
051 61 04 94, cultuurentoerisme@koekelare.be,
www.koekelare.be/open-monumentendag-2021

Vraag de brochure met de Open Monumentendagroute Koekelare bij één
van de vier deelnemers en bezoek ook de andere drie locaties!
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Jabbeke

Op stap in het historische Snellegem
Het centrum van Snellegem wordt gevormd
door de historische en architecturaal uitzonderlijke combinatie van “Het Oosthof” en de
Sint-Eligiuskerk.
Het Oosthof is een historische hoeve met
monumentaal gotisch poortgebouw en 16de-,
17de- en 18de-eeuwse hoevegebouwen. De als
monument beschermde site is ontstaan als de
centrale hoeve van een Merovingisch kroon
domein. Het ontwikkelde zich door de eeuwen
heen tot de kern van een erg belangrijke heerlijkheid, bestaande uit kasteel en neerhof op
een dubbel omwald erf.
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van
Snellegem en bestaat uit een combinatie van

© Gemeente Jabbeke

een romaanse en een neogotische kerk. De
neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893
gebouwd naast de oude romaanse kerk, wat een
heel ongewone optie was in de 19de eeuw. De
toren en oude gedeelten van de Sint-Eligiuskerk
werden beschermd als monument bij K.B. van
19 april 1937, waarmee het een van de oudste
beschermingen in België uitmaakt.
Het boeiend verhaal van deze uitzonderlijke
monumenten wordt verteld door ervaren gidsen
tijdens een geleide wandeling. Aansluitend in de
kerk is er een expo over het romantisch orgel
gebouwd door Philippe-J. Forrest (1832-1912)
en op het dorpsplein wordt info gegeven over
de renovatie van het dorpsplein.

Praktisch:
•	Wanneer: 13 uur tot 18 uur, om het halfuur (17 uur vertrek laatste rondleiding)
•	Waar: de rondleidingen starten op het dorpsplein van Snellegem, verzamelen aan de gemeentelijke tent.
•	Inschrijven: verplicht vanaf 12 jaar: vanaf 20 augustus via reservaties.jabbeke.be (Plaatsen beperkt)
•	Meer info: gemeentehuis@jabbeke.be of 050 81 02 11
•	De activiteit is rolstoeltoegankelijk.

Maak kennis met de wereld van het orgel in de kerk van Stalhille
De Sint-Jan Baptistkerk van Stalhille herbergt
sinds het einde van 18de eeuw een authentiek
barokorgel. Het instrument is van de hand van
de befaamde Ieperse orgelmaker Jacobus Van
Eynde en werd in 1716 vervaardigd voor het
Brugse Jacobinessenklooster. Na de opheffing
van dit klooster in 1784 kocht de pastoor van
Stalhille het orgel aan voor zijn kerk.
Op zondagnamiddag 12 september worden de
deuren van de Stalhilse kerk wijd opengezet
en kan je je laten onderdompelen in de wereld

van dit uitzonderlijk orgel tijdens een miniconcert. Verder zullen kortere orgelbespelingen
doorheen de namiddag je bezoek aan deze
kerk opluisteren.
Voor kinderen (vanaf 6 jaar) is er de gratis
workshop “Doe-orgel”: bouw samen met
de begeleider zelf een heus pijporgel na
en ontdek de techniek en de werking ervan.
Beperkt aantal deelnemers, dus reserveren
vooraf is de boodschap. Activiteit in samenwerking met Het Orgel in Vlaanderen vzw.

© Gemeente Jabbeke

Praktisch:
• Wanneer: 13.30 uur tot 18 uur
•	Waar: toegang tot de kerk via het portaal aan de kant van de Kalsijdeweg.
•	Workshop “Doe-orgel” om 14.30 uur en 16.30 uur. Inschrijving noodzakelijk (vanaf 20 augustus) via reservaties.jabbeke.be
•	Orgelbespeling en miniconcert - uren: zie www.jabbeke.be - geen reservatie nodig
•	Meer info: gemeentehuis@jabbeke.be of 050 81 02 11
•	De activiteit is rolstoeltoegankelijk.
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zondag 12 september
Torhout

Het Maximiliaan Van Peteghemorgel (1865) in de site Kunstacademie
Feest in Torhout op deze Open Monumentendag 2021. Binnen het Ginterverhaal worden tijdens deze editie de historisch interessante orgels in
de kijker gezet en Torhout blijft daarin niet achter.
We stellen twee belangrijke orgels aan u voor: het orgel in de 19de eeuwse
kapel in het Oud Hospitaal Ten Walle, Bruggestraat én het grote orgel
van de Sint-Pietersbandenkerk in de Zwanestraat/Markt
We schetsen hieronder de geschiedenis van deze orgels, superboeiend
wat zij gedurende laatste decennia meemaakten.
Wie langs de Bruggestraat richting stadskern Torhout rijdt,
merkt een merkwaardig okergeel geschilderd gebouwencomplex op, genaamd “Ten Walle”.
In de neogotische kapel (zonder
deze verflaag en palend aan de
genoemde straat) werd door
de Torhoutenaren op zondag
15 september 2019 de restauratie van het Maximiliaan Van
Peteghemorgel uit 1865 gevierd.
Sinds enkele jaren is deze site
in gebruik als Kunstacademie,
waarbij gebouwen en het historische orgel op deze plek een
bewogen geschiedenis kenden.

De geschiedenis van de
site “Ten Walle”

Gelegen langs een belangrijke
invalsweg van de stad, werden
sinds begin 13de eeuw passanten
en armen op deze site opgevangen en verpleegd. Tijdens de geuzentijd in de 16de eeuw stierf de
kleine zustergemeenschap uit en
ging het hospitaal ter ziele.
Tijdens de Franse Revolutie werd
de site als stapelplaats voor aangeslagen goederen gebruikt. Later
vond de gendarmerie er onderdak.
Toen de rust terugkeerde, werden
de zusters opnieuw eigenaar van
de noordvleugel en de moestuin. In
1832-1836 werden de oude hospitaalvleugels volledig eigendom van
de stad Torhout. Hierdoor konden
de zusters de site in 1840 geheel

herinrichten als een rusthuis voor
ouderlingen. De bouw van het orgel
(zie verder) in dit “Gasthuis” is te
situeren in deze periode.
Door de bouw van “kliniek en
materniteit Sint-Rembert”, kort na
de Tweede Wereldoorlog, verloren
de gebouwen hun hospitaalfunctie. Ook de zusters verhuisden kort
daarna, in de jaren '50, naar een
nieuw gebouwde rusthuissite met
nieuwe kapel, achteraan op het
terrein. Het geheel van historische
gebouwen kwam leeg te staan.
Er werd gezocht naar een passende nieuwe bestemming en deze
werd gevonden in een gebruik als
Taal- en Instructiecentrum (TIC)
en stedelijke muziekschool.

Praktisch:
Van 10 tot 18 uur Kunstacademie/Ten Walle telkens in Foyer Ten Walle, Bruggestraat
•	10-12 Workshop mini-orgel - 20 p - inschrijving
noodzakelijk (zie www.visittorhout.be)
•	12-13.30 uur : idem - open inschrijvingen
(zie www.visittorhout.be)
(14-15 uur en 15.30-17 uur - optioneel - idem
(zie www.visittorhout.be))
•	Van 10-18 uur, voortdurend rondleidingen gidsen Ten
Walle met nadruk op de kapellen en het 19de eeuwse
orgel - elk halfuur start van een groep - duur halfuur startuur: 10.30/11/11.30/12/13.30/14/14.30/15/15.30/16/16.30
en 17 uur - laatste groep)- inschrijven via
www.visittorhout.be
•	Namiddag : concertjes laureaten Kunstacademie - uren :
zie www.visittorhout.be) - geen reservatie nodig
13- 18 uur : Sint-Pietersbandenkerk, Zwanestraat/Markt
•	Van 13-18 uur : rondleidingen gidsen Sint-Pieterskerk
met nadruk op het 19de eeuwse orgel - start om
13/14.30/15/15.30 en 16 uur; max 20 personen) - duur
halfuur - start 13 uur, laatste groep 17 uur - inschrijven
via www.visittorhout.be
•	Rondleidingen vanaf 13 uur rond orgel / tussendoor
tijdens rustperiode concertjes. (zie www.visittorhout.be)
•	13.30 uur Sessie Filmmuziek - gekoppeld aan uitleg geen inschrijving nodig
•	16-17 uur Sessie Dansmuziek – idem

Een onbekend Van
Peteghemorgeltje

In dit ganse verhaal werd ook
het historische orgel niet vergeten. De zusters Augustinessen
hadden het in 1865 besteld bij de
Gentse orgelbouwer Maximiliaan
Van Peteghem. Deze bouwde
een éénklaviersinstrument met
slechts 5 registers (klankkleuren),
zonder pedaal of voetklavier. Er
werd een orgeltje gebouwd dat
vandaag tot de kleinste historische
instrumenten in Vlaanderen mag
gerekend worden.
Archieven over de bouw zijn er
niet, maar door de orgelbouwer
werd in het atelier op de voorste

plank van de windlade, zichtbaar
na het openen van de kastdeuren achteraan, een duidelijke
signatuur (in zwarte drukletters)
vermeld: “VAN PETEGHEMCORNET GENT 1865”. Dat laatste
verwijst gewoon naar de naam van
zijn echtgenote Leontina Cornet
en is geen dwaalspoor naar het
gelijknamige orgelregister.
Het orgeltje kreeg een plaats in
de balustrade op het doksaal in
de oude, barokke kapel en deed
op bescheiden wijze dienst als
begeleidingsinstrument voor de
dagelijkse liturgische diensten.
Zoals aangehaald kwam er in 1890
– wellicht onder impuls van het
neogotische ideaal met bijhorende
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geloofskader – een nieuwe kapel
met bijhorend meubilair en
muurschilderingen. Wellicht is
deze éénbeukige ruimte een verbouwing van een oudere, voormalige refter. Het orgel (hoewel
stilistisch niet echt passend)
verhuisde mee en kwam er op
een nieuw gebouwd doksaal. Wie
deze overplaatsing uitvoerde, en
wanneer, is onbekend (mogelijks
Charles Anneessens? 1891?).
Het instrumentje bleef haar rol
als begeleidingsorgel verder vervullen, waarbij op een gegeven
ogenblik (vermoedelijk omstreeks
1920-1930) een kleine verbouwing
(eveneens met onbekende uitvoerder) werd uitgevoerd onder
de vorm van de toevoeging van
een aangehangen pedaal en één
registerwissel. Hierbij werden
pijpen met de karakteristieke
klankkleur “Cor de chamois 4v”
vervangen werd door andere
pijpen, genaamd “Dulciana 8v”
(een zacht orgelregister, helaas
met pijpwerk van minderwaardige

kwaliteit). De rugwand en de zijtorens van de kast moesten door
het toevoegen van grotere pijpen
hierbij in belangrijke mate verzaagd worden.
Bij de verhuis van de zusters naar
het nieuwe Augustinusrusthuis
eind jaren '50, verhuisde het
orgel (een tweede keer dus) mee

naar de nieuwe, moderne naoorlogse kapel. Het werd geplaatst
op een nieuw doksaal, achter
een open afsluiting met verticale, ronde spijlen, maar kende
verder geen verbouwingen.

omgevingscondities kwamen de
losse, waardevolle orgelonder
delen onder invloed van sterk
verval.

Daar werd het in 1997 ontdekt
door de toenmalige orgelinspecteurs A. Fauconnier en P. Roose,
namens de Vlaamse Overheid.

Gelukkig kwam het orgeltje
opnieuw onder de aandacht bij de
restauratie-keuze van de site en
werd er concreet gedacht om het
instrument opnieuw een plaats te
geven op de plek waar het zovele
jaren stond. Niet in de oude kapel,
maar in de iets ruimere neogotische kapel. In 2011 werd door
orgeldeskundige Jef Braekmans
(Vorselaar) vanuit de gedemonteerde toestand een ontwerp
opgemaakt dat de terugkeer
van het orgel moest vormen naar
het rijke verleden. De Vlaamse
Overheid en de stad Torhout
keurden dit goed en zorgden
voor de nodige financiering. In
de periode maart 2018 - mei 2019
restaureerde orgelbouwer Guido
Schumacher uit Eupen het instrument en herbouwde het opnieuw
op het doksaal achteraan in de
neogotische kapel.

Hoewel het orgel niet meer op
de oorspronkelijke plaats stond,
werd het in 2000 als onderdeel
van de site “Ten Walle” als monument beschermd.
Bij de omvangrijke renovatie
van de gebouwen van dit nog
bestaande rusthuis in de periode
2004-2009 werd deze kapel
omgevormd tot vergaderruimte.
Eigenaar O.C.M.W. Torhout verkocht het orgel “voor een prikje”
aan de stad, met als doel het later
terug op te bouwen op de oorspronkelijke plek, de gerestaureerde hospitaalsite Ten Walle.
In afwachting van de voltooiing
van deze plannen, verhuisde
het instrument een derde keer!
Door orgelbouwer Kurt Loncke uit
Zarren werd het gedemonteerd
en kreeg het een plek in de loods
van de stedelijke kinderboerderij
“d' Oude Smelterij”. Door nefaste

De restauratie
van het orgel

Met dank aan Ludo Maeghe die
het onderzoek naar de historiek
van het orgel deed en dat in artikelvorm uitschreef.
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zaterdag 11 en zondag 12 september
Zedelgem

Dansorgels in Zedelgem: een blik achter de schermen

© Decap orgels

Op zaterdag 11 en zondag 12 september kan je in Zedelgem terecht bij
kunstenaar-verzamelaar Patrick Marote. Hij opent voor het eerst de
deuren van zijn loods en laat je kennismaken met zijn privécollectie
indrukwekkende en kleurrijke dansorgels. Het zijn unieke stukken: hij verzamelde oude onderdelen van orgels en verwerkte of 'recycleerde' ze tot
nieuwe dansorgels. Decap Herentals, het generatiebedrijf orgelbouwers,

vertelt hoe ze zorgen dat de prachtige orgels tot in de puntjes werken.
Verwacht je aan een boeiende rondleiding en vooral veel muziek en
gezelligheid.

Praktisch:
•	Wanneer: zaterdag 11 september van 14 tot 20 uur en
zondag 12 september van 10 tot 16 uur
•	Waar: Maantjeveld 1B, 8210 Zedelgem
•	Inschrijven: vanaf 2 augustus via
www.zedelgem.be/Open-Monumentendag
•	Meer info: via archief@zedelgem.be of 050 81 44 14
•	De activiteit is rolstoeltoegankelijk

Bereikbaarheid:
• Met de fiets: parkeren kan aan de activiteit zelf
• Met de wagen: parkeren kan langs de Diksmuidse Heirweg
en aan het volkstuinpark Den Doorn
• Met het openbaar vervoer: dichtstbijzijnde halte is Zedelgem Heirweg

Inschrijven is verplicht vanaf 12 jaar.
Wacht niet te lang, de plaatsen zijn beperkt!
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zondag 12 september
Ichtegem

Romantiek en barok in de Ichtegemse kerken
Open Monumentendag 2021 focust dit jaar in Ichtegem op de beide historische orgels, respectievelijk het romantische Forrestorgel in de
Eernegemse Sint-Medarduskerk en het barokke Van Peteghemorgel in de Ichtegemse Sint-Michielskerk. Op zondag 12 september kan de
geïnteresseerde een rondleiding in beide kerken boeken onder leiding van een gids die hem of haar wegwijs maakt in de historiek van het orgel
en zijn samenhang met de ontwikkeling van het kerkgebouw.

Het Ichtegemse Van Peteghemorgel
Het Van Peteghemorgel werd gebouwd in 1767/1768 door Pieter
van Peteghem in samenwerking met zijn zoon Lambert-Benoit Van
Peteghem, nog voor de grootste productiepiek van deze familie. Pieter
van Peteghem was afkomstig van Wetteren, waar de Antwerpenaar Davit
bij de Van Peteghems logeerde en Pieter de eerste beginselen van de
orgelbouwkunde bijbracht.
Na een verdere bekwamingsperiode bij de bekende Jean-Baptiste
Forceville te Antwerpen en Brussel, vestigde Pieter Van Peteghem zich
zelfstandig in Gent, omstreeks 1733. Vanaf 1740 ongeveer begon hij aan
een merkwaardige reeks scheppingen in Vlaanderen. Naarmate zijn
atelier uitbreiding nam, en ook zijn zonen mee begonnen te werken,
werd het werkterrein uitgebreid tot het huidige Frans-Vlaanderen,
Zeeuws-Vlaanderen en het toenmalige Brabant.
De oudste zoon, Egidius-Franciscus, haalde bestellingen binnen tot
diep in Brabant en Noord-Brabant, thans Nederland. De tweede zoon,
Lambertus-Benoit stond van jongs af aan de werktafel. In 1776 was
Pieter Van Peteghem te oud geworden om nog vaak op het terrein
te gaan werken, en associeerde hij zich contractueel met zijn zoon
Lambertus-Benoit. Van toen af zijn veel bouwcontracten ondertekend
met “L.B. Van Peteghem et Père”.
Pieter bleef actief in het atelier tot aan zijn plotse dood op 4 juni 1787.
Het is tussen genoemde data, 1776 en 1787, dat het hoogtepunt ligt in de
productie van de Van Peteghem-dynastie. Later waren nog van belang
Pierre-Charles I, Pierre-Charles II en Maximilien Van Peteghem.
Het Ichtegemse orgel stond oorspronkelijk opgesteld in de doksaal
balustrade, toen nog aan de westzijde van de kerk boven de ingangsdeur.
Ondanks alle latere herstellingen zijn de onderdelen van het orgel nog
in betrekkelijk originele staat overgeleverd, behalve de klaviatuur en de
registertrekkers. De versiering van het meubel heeft nog steeds het
originele houtsnijwerk bewaard. Muziekinstrumenten (een doedelzak en
een luit) vormen het centrale thema waarin de decoratie zich ontplooit. Op
basis van sporen van verguldsel werden deze instrumenten bij de laatste
restauratie ook weer met een laagje verguldsel bedekt. (Antoon Naert)
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zondag 12 september

Het Eernegemse Forrestorgel
In West-Vlaanderen is niet veel werk van de befaamde orgelbouwer
Forrest meer overgebleven. Er staan nog orgels in de kerken van
Snellegem, Koekelare, Otegem, Lendelede en de O.L.V.-kerk van Roeselare.
Volgens kenners is het Eernegemse orgel het beste en rijkste exemplaar
uit deze romantische stijlperiode. Het houten versieringswerk aan het
doksaal en de inkleding aan het orgel zijn gebeiteld door Henri Seynaeve,
die daarvoor van pastoor Petrus Tahon in 1887 de opdracht krijgt.

Eind 1887 wordt het orgel geïnstalleerd. In de eerste helft van de 20ste
eeuw voert orgelbouwer Jules Anneessens uit Menen enkele keren
uitgebreide herstellings- en moderniseringswerken aan het instrument
uit. In 1988 dringt zich een grootscheepse restauratie op. Sinds 1947 is er
niet meer aan het orgel gewerkt. De bvba Loncke Orgelbouw uit Zarren
krijgt de opdracht voor 2 708 202 fr. De ingrijpende werkzaamheden
starten op 2 mei 1988 en zijn afgelopen op 27 oktober 1990. (Koenraad
Vandenbussche)

De kunstenaar maakt uitbundig gebruik van de neogotische versieringselementen, die aangebracht worden naar ontwerp van architect
Antonius Verbeke (1828-1907). Deze Bruggeling tekent onder meer de
kerken van Jabbeke (1871), Koekelare en Snellegem (1892), maar is ook
heel actief als graveur, beeldhouwer en tekenaar. Hij is medewerker
geweest van Thomas Harper King. King woonde van 1848 tot 1858 in
Brugge en verspreidde er de ideeën van de Engelse architect Augustus
Pugin, die de wegbereider van de neogotiek wordt genoemd.
De kerk van Eernegem bezit nog zes koperen kandelaars in gotische stijl,
die hij in 1865 voor het hoofdaltaar heeft ontworpen. Momenteel zijn ze
daar niet meer te zien. Het oude Van Peteghemorgel, nog van de hand
van Pieter I Van Peteghem, dateert van 1766 en verkeert rond 1880 in
erbarmelijke staat. Pastoor Tahon neemt contact op met orgelbouwer
Philippe Forrest (1832-1912) uit Roeselare en komt tot een akkoord om
een nieuw orgel te plaatsen voor 12 000 fr. De kerkfabriek zal voor
4000 fr. instaan en de pastoor zal via een inschrijving onder begoede
parochianen de resterende 8000 fr. ronselen. Voor zes bijkomende
registers wordt later nog eens 2800 fr. bijbetaald.
De vrijstaande speeltafel doet denken aan de echte Cavaillè-Collorgels.
Dat is niet zo vreemd, want bij deze Parijse orgelbouwer heeft Forrest
de stiel geleerd. De tafel is gericht naar voren en gebouwd in eikenhout
volgens het speeltafelbouwtype Forrest. Op het meubel lees je de naam
van de bouwer in sierlijke letters “Ph. FORREST facteur d'Orgues”. De
registerbenamingen zijn uitgevoerd in porseleinplaatjes die ingewerkt
zijn in de houten registerknoppen. Boven het bovenste klavier bevinden
zich zestien registertrekkers. Links en rechts ervan zijn er telkens nog
vier. Links en rechts van het onderste klavier zijn nog eens telkens twee
registerbenamingen aangebracht. Het brengt het aantal registers op
achtentwintig.

Praktisch:
• Wanneer: rondleidingen voorzien om 14 uur, om 15.30 uur om 17 uur
• Inschrijven: verplicht via cultuur@ichtegem.be
• Wil u beide kerken bezoeken, dan dient u voor elke kerk apart in te schrijven
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Werking van het orgel
Onder de instrumenten is het orgel een buitenbeentje: het is niet alleen het allergrootste, maar ook één van de oudste instrumenten. Bovendien is het een uniek instrument,
omdat er op de hele wereld geen twee
identieke exemplaren te vinden zijn. Alle
orgels verschillen van elkaar op gebied van
grootte, aantal “registers” en/of klavieren,
klankkleur, …. Een orgel kan zowel lager als
hoger klinken dan alle andere instrumenten.
Het kan als een éénmansorkest worden
beschouwd of als de synthesizer “avant
la lettre”. Nochtans is het principe van de
werking van dit ingewikkelde instrument
afkomstig van… de blokfluit.
Het orgel is een blaasinstrument dat met
behulp van een klavier bespeeld wordt. In
tegenstelling tot de piano en het klavecimbel, ontstaat de klank van het orgel niet
door het trillen van snaren, maar door het
persen van lucht door een orgelpijp. De
bespeler, de organist, gebruikt hiervoor
zowel zijn vingers als zijn voeten. Iemand die
een koper- of houtblaasinstrument bespeelt,
blaast zelf lucht in zijn instrument. Bij een
orgel ligt dat door de grote hoeveelheid pijpen
iets moeilijker. Om de lucht op te pompen die
nodig is om door de pijpen te stromen, zijn
er dus één of meerdere blaasbalgen nodig.
Zij vormen de “longen” van het orgel. We
noemen dit de windvoorziening van een orgel.
Tegenwoordig worden de blaasbalgen door
een elektrische motor bediend. Maar vóór de
uitvinding van de elektriciteit was dat anders!
De organist moest dan een beroep doen op
enkele helpers die met handen of voeten de
blaasbalgen in beweging brachten: de orgeltrappers, of met een vakterm, de “calcanten”.

Nadat de lucht door een blaasbalg wordt
opgepompt, gaat deze via de windkanalen
naar de windlade waar die tenslotte naar de
juiste pijp(en) wordt geleid. De pijp vormt het
belangrijkste onderdeel van een orgel. Hier
ontstaat immers de klank. Een groepje pijpen
met dezelfde klankkleur noemt men een
“register”. Door verschillende registers uit te
kiezen en met elkaar te vermengen zijn talloze
klankcombinaties mogelijk. Op basis van de
vorm van de pijpen onderscheidt men twee
zeer verschillende registerfamilies: de labiaalpijpen en de tongwerken. Bij de labiaalpijpen
wordt geperste lucht tussen twee “lippen”
geblazen om een luchttrilling te krijgen. Bij de
tongwerken ontstaat de klank doordat de wind
een metalen staaf (de “tong”) doet trillen. De
pijp versterkt de trilling van de tong.
Naast de windvoorziening en de pijpen is het
regeerwerk een derde belangrijk element
van een orgel. De organist bespeelt met
zijn vingers één of meerdere klavieren vergelijkbaar met die van een piano - die
“manualen” genoemd worden. Bovendien
gebruikt hij ook zijn beide voeten voor een
apart voetklavier (= “pedaal”), dat meestal
de “baspartij” speelt. De speler leest dus
drie notenbalken tegelijkertijd!
Het aantal manualen kan enorm variëren.
Bij kleinere orgels is er slechts één. In de
meeste gevallen zijn er echter twee of
drie. Eerder uitzonderlijk zijn de orgels
met vier of vijf manualen. Naargelang de
klankkleuren die de organist kiest, moeten
schuifknoppen uitgetrokken worden of
registerschakelaars ingedrukt, die zich naast
of boven de manualen bevinden.
Daniel Vanden Broecke

“

Het orgel is de koning
der instrumenten”
(W.A. Mozart)

Calcanten aan het werk
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Nog meer tips voor Open Monumentendag

Open Monumentendag: “Ghistel 1920 – 1930”:
Filmische voorstelling van de stad Gistel tussen
1920 en 1930

We vragen ons af of er nog gebouwen uit de periode na de Eerste
Wereldoorlog herkenbaar zijn in het straatbeeld. Aan de hand van
oude foto's en postkaarten maken we een wandeling langs merkwaardige gebouwen en straten in Gistel. Aanvullend worden nog vier
korte films vertoond uit 1955 met beelden van het Godelievespel en
de vernieuwing van de St.-Godelieveprocessie.
Praktisch:
•	Waar: Abdij Ten Putte, Abdijstraat 84, Gistel
•	Wanneer: 14.15 – 15.15 – 16.15 en 17.15 uur
•	Tickets € 8: inkom van de cafetaria van de abdij (Ticket
incl. consumptie en reductiebon voor de boekenshop)
•	Vooraf reserveren met vermelding gewenste uur
bezoek via info@godelievevangistel.be
•	Meer info: www.godelievevangistel.be/evenement

Binnenpiepen in het Tolhuis en
een bezoek aan museumschip Tordino

Op Open Monumentendag ontrafel je met je (eigen) smartphone
of tablet tijdens een speurtocht de geschiedenis van het Tolhuis en
sluizencomplex van Plassendale.
Je kunt er even binnenpiepen in de oude gelagkamer van het tolhuis
dat nog altijd volop in restauratie is. In de tuin kun je je dorst lessen
of aan de slag gaan met de cornholebordjes van 't Tolhuis of één van
de vele andere spelen. Breng op Open Monumentendag zeker ook
een bezoek aan Museumschip Tordino (op reservatie).

Praktisch:
• Tolhuis & sluizencomplex: 0473 77 83 28
•	Schip Tordino: http://www.museumschip.be
of 0473 67 33 42

Oostmolen

De Oostmolen wacht jou op in haar meest feestelijke kledij.
Vanop een afstand zie je de wieken al vrolijk draaien. Ze nodigen jou
uit om deze unieke Gistelse windreus te bezoeken.
Er zal ook meel dat ter plaatse is gemalen, kunnen worden aangekocht.

Praktisch:
•	Wanneer: zondag 12 september van 10 tot 18.00u.
• Waar: Oostmolen Warandestraat 29 Gistel
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Agenda
Tot en met 30 september

Filmvoorstelling abdij ten Putte
“Tussen water en wolken” vertelt het verhaal van
een jong koppel dat met een opplooibare kano
vaart van de ene plaats naar de andere, een
voor een allemaal ankerplaatsen in het leven
van de H. Godelieve. Startend nabij Wissant, en
Wierre-Effroy, varen ze via Bergues, Saint-Omer,
Gent en Brugge naar Gistel. Letterlijk en figuurlijk
een bede-vaart. Ondertussen horen we enkele
commentaren op het trieste levensverhaal van
Godelieve van Gistel door Heinfried, de vader
van Godelieve, van Willem de moeraswerker,
van abdis Josynken Zwijns en ten slotte van de
monnik Drogo.
Vaste afspeeluren zijn 14.30- 15.30 en 16.15 uur (niet op maandag tijdens
de maand september) • Abdijstraat 84 8470 Gistel • 059 27 86 71

Tentoonstelling “De bouw van het prioraat
St.-Godelieve in 1891”
De indrukwekkende en feeërieke, geanimeerde bietenstoet trekt zoals
elk jaar door de straten van Ichtegem, in het spoor van Sint-Maarten te
paard. Ook na aankomst is er allerlei animatie, prijsuitreiking voor mooist
versierde biet en etalage, verschillende optredens en niet te vergeten een
heerlijk smuldorp door de lokale verenigingen. Kom erbij!
Iedere dag van 14 tot 17.30 uur (tijdens de maand september gesloten op
maandag) • Abdij ten Putte, Abdijstraat 84 8470 Gistel • rondleiding in
groep met gids: info via 0479 79 08 89 of info@godelievevangistel.be

zaterdag 11 september

Rondleiding op de abdijsite n.a.v. de publicatie
en tentoonstelling m.b.t. tot de stichting van
het prioraat St.-Godelieve in 1891
De indrukwekkende en feeërieke, geanimeerde bietenstoet trekt zoals
elk jaar door de straten van Ichtegem, in het spoor van Sint-Maarten te
paard. Ook na aankomst is er allerlei animatie, prijsuitreiking voor mooist
versierde biet en etalage, verschillende optredens en niet te vergeten een
heerlijk smuldorp door de lokale verenigingen. Kom erbij!
14.30 uur • Duurtijd: 1,5 uur • Samenkomst aan de inkom van het 
St.-Godelievemuseum, Abdijstraat 84 • max 25 personen • gratis
reserveren verplicht op het nummer 0479 790 889 of 
info@godelievevangistel.be

Publicaties in de regio
‘De familie Bethune
en de stichting van het
prioraat St.-Godelieve te
Gistel’
Op 25 april 1821 werd de tweehonderdste
verjaardag herdacht van de geboorte van
Jean-Baptiste Bethune. Als architect
werd hij de voortrekker van de neogotische beweging in België. Wat weinigen
weten is dat hij naast architect ook de
eigenaar van het prioraat St.-Godelieve
in Gistel was en dat zijn familie tot 1949
eigenaar van de abdij zou blijven.
De auteurs vertellen in het rijk geïllustreerde boek wat de rol van de
families de Bethune en van Outryve d'Ydewalle was bij de stichting
van het prioraat in 1891.
Op 2 juli 1891 kwamen elf zusters het nieuwe kloosterpand betrekken.
Om dit alles in de juiste context te plaatsen geven ze in het boek
aanvullend ook een uitvoerig overzicht van de Godelievedevotie
in Gistel in de 19de eeuw. Het rijk geïllustreerde boek (158 blz.) is
niet alleen een mooie aanvulling op de herdenking maar ook een
geslaagde studie over een plaatselijke geschiedenis. De auteurs
Marc Vansevenant en Werner Peene hebben op een boeiende
wijze dit stukje geschiedenis uit de negentiende eeuw met veel oog
voor het detail beschreven. Hun initiatief om een nieuw werk te
schrijven over de H. Godelieve en de zusters benedictinessen zet
ongetwijfeld de herdenking van J.B. Bethune de nodige luister bij.
Het resultaat is een werk van jarenlange interesse en opzoeking
over veel geloof en cultuur van eigen streek.
Het boek, met een beperkte oplage en gerealiseerd i.s.m. de uitgeverij Bonte te Brugge, kan bekomen worden door overschrijving
van € 28 op rekeningnummer BE71 0682 0506 2269 van de vzw
Vrienden van het St.-Godelievemuseum Gistel. De boeken worden
bezorgd of kunnen tot eind september afgehaald worden in het
St.-Godelievemuseum.
Contact: info@godelievevangistel.be of 0473 86 53 67
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Agenda
vrijdag 17 september

Bezoek Archeologisch Site Museum met gids
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.
14.00 uur • Vladslostraat 9
Werken • gratis • inschrijven via
https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08

zaterdag 18 september

Tentoonstelling: Is 't ier staen of Werken? –
een bedrijvig dorp
De vrijwilligers van “Kortemark
verbeeldt” doken in de geschiedenis van dit Charmante Dorp en
ontdekten dat de inwoners altijd al
een enorme bedrijvigheid aan de
dag legden. Aan de hand van oude
families, vergeten ambachten, … en
verdwenen café's tonen we hoe het
dorp Werken zijn ijverige reputatie
verdient.
Elke zaterdag en zondag + 24,
30 september + 1 oktober •
14 tot 18.00 uur – Sint Martinuskerk Werken • gratis
info via cultuur@kortemark.be • 051 56 61 08

donderdag 7 oktober

Bezoek aan de Couchezmolen met gids
Deze bakstenen stellingmolen
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.
14.00 uur • Zarren-Lindestraat 51
Zarren • gratis • inschrijven via 
https://kortemark.recreatex.be
051 56 61 08

8-10 oktober

Expo, lezing en workshops in Jabbeke
Om het rijke en gevarieerde
Jabbeeks archeologisch
erfgoed de plaats te geven die
het verdient, slaan de
gemeente Jabbeke, Raakvlak
en de nieuwe culturele vereniging Café Cultuur Jabbeke
de handen in elkaar. Naar
aanleiding van de Archeologie
dagen 2021 worden op een tentoonstelling in het Vrijetijdscentrum de meest
markante episodes uit de Jabbeekse geschiedenis gereconstrueerd en
geïllustreerd aan de hand van een selectie topvondsten uit de depotcollectie
van Raakvlak en uit diverse privécollecties.
In het weekend van 8-10 oktober zijn er extra activiteiten met o.a. een lezing,
een fotohoek, een kookworkshop “middeleeuws koken” en nog zo veel meer.
Surf vanaf 15 september naar www.jabbeke.be of www.raakvlak.be voor het
raadplegen van het volledig programma.
Openingsuren expo, check www.jabbeke.be • Vrijetijdscentrum Jabbeke,
Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke • gratis • meer info via cultuur@jabbeke.be
050 81 02 04

zondag 10 oktober

Met bomen terug in de tijd:
hoe jaarringen ons verleden documenteren
Lezing door Kristof Haneca
(erfgoedonderzoeker bij het agentschap Onroerend Erfgoed)
Iedereen heeft wel eens de jaarringen geteld op de stomp van een afgezaagde boom. Daaruit leer je hoe oud die boom was. Een dendrochronoloog
bestudeert de jaarringen van bomen in detail. Vanuit eenvoudige observaties
van jaarringen heeft zich afgelopen honderd jaar een volwaardige wetenschappelijke discipline ontwikkeld, die ons vandaag veel meer leert dan de
leeftijd van bomen. De gedetailleerde studie van jaarringenpatronen levert
interessante gegevens op, die zowel door bosbouwers, klimatologen als
archeologen en kunsthistorici binnen hun vakgebied worden gebruikt. Meer
nog, ze zijn vaak onmisbaar om het plaatje compleet te krijgen en leiden
tot verrassende nieuwe inzichten, waarbij absolute datering niet de minste
is. Organisatie: Spaenhiers vzw, ism Polderrand en de gemeente Koekelare.
10.30 uur • Lange Max Museum, Clevenstraat 2 Koekelare • € 5
inschrijven verplicht via info@polderrand.be
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Agenda
woensdag 13 oktober

zondag 24 oktober

Bezoek Tabakfabriek N°253
“Sigarenmakers uit Handzame” met gids

Ontdek de 2 bunkers in Zarren!

© Eric Kellens

Tijdens deze rondleiding neem je een kijkje in het bezoekerscentrum,
gelegen op de historische site van de fabriek. Dit centrum vertelt je het
verhaal van de familie Vandenberghe tijdens WOI. Dit expobezoek wordt
uitgebreid met een rondleiding in de huidige NEOS-fabriek.
14.00 uur • Kronevoordestraat 21 Handzame • gratis
inschrijven via https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

Een wandeling met een bezoek aan 2 betonnen militaire posten is een
ervaring voor iedereen. Jong en oud krijgen hier echt voeling met de
militaire geschiedenis. De bunkers zijn ook historisch waardevol en
bevinden zich in de velden ten noordwesten van de Terrestdreef maar
zijn ook zichtbaar vanuit de Vlaestraat.
14.00 uur • thv Vlaestraat 20 Kortemark • gratis
inschrijven via https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08

zaterdag 16 & zondag 17 oktober

zondag 28 november

Dag van de Trage Weg

Vliegveld Handzame | lezing + wandeling

Elk jaar vindt in de herfst het actieweekend Dag van de Trage Weg plaats.
Het is hét moment bij uitstek om onze trage wegen in de bloemetjes te
zetten en om bekende en minder bekende paadjes te gaan (her)ontdekken. Bij het ter perse gaan van deze brochure stonden de activiteiten
nog niet helemaal op punt. Het volledige programma kan je niettemin
ontdekken op de website van Dag van de Trage Weg. Hou echter ook de
gemeentelijke websites in het oog. Om alvast een tipje van de sluier op
te lichten, kunnen we melden dat er in Koekelare een volledig nieuwe
wandeling zal geopend worden. Een aanrader!
Meer info op www.dagvandetrageweg.be en www.koekelare.be

Gedurende de Slag aan de Ijzer in oktober 1914 had de Duitse Feldflieger
Abteilung 40 in de uitgestrekte vlakte juist ten noorden van de
Handzamevaart haar thuishaven. Omdat de grond daar te zompig was,
werd een nieuwe vestigingsplaats gezocht.
14.00 uur • Schoolwegel 5 Handzame • gratis
inschrijven via https://kortemark.recreatex.be • 051 56 61 08
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Doorlopende activiteiten

Kris Campo in het Museum
voor Torhouts A ardewerk
(eind september-begin december 2021)

Kris Campo (°1961) studeerde aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Sint-Lucas Instituut in
Gent. In 1987 start ze haar eigen studio en sindsdien neemt ze
regelmatig deel aan tentoonstellingen en wedstrijden binnen- en
buiten Europa. Daarnaast werkt ze van 1991 tot 2007 als gids in het
Museum van Schone Kunsten te Antwerpen en begint ze les te
geven aan verschillende academies in België. Vanaf 1997 is ze vast
verbonden als keramiekleerkracht aan de Academie voor Schone
Kunsten in Sint-Niklaas.

Archeologie in Torhout nazomer 2021

Vanaf half september 2021 starten de stevige grond- en omgevingswerken in de Torhoutse binnenstad. Er wordt hier al lang naar
uitgekeken, niet in het minst door de archeologen en historisch
geïnteresseerden.
In maart 2021 werden al een aantal proefputten gegraven door
RAAP m.m.v. Raakvlak, er werd veel interessant materiaal gevonden
daterend van de Romeinse periode over de middeleeuwen tot de
18-19de eeuw. Het studiewerk is nog lopende, resultaten verwachten
we ergens in de nazomer. Terug voorzien we in Torhout heel wat
publiekswerking op en rond de Markt bij deze opgravingen.
Mid-juli 2021 wordt de tijdslijn van werken afgewerkt. Bent u geïnteresseerd in deze boeiende en hopelijk verrassende onderzoeken:
volg ons verhaal op www.visittorhout.be na half augustus. Daar
zullen ook de publieksmomenten voor september-oktober bekend
gemaakt worden. Of op de sociale media sociale media van het Lokaal
Bestuur Torhout natuurlijk.

In 2004 & 2008 reist ze naar China.
Deze reizen beïnvloeden sterk haar
werk. Zo begint ze grotere installaties te ontwerpen, met kleurrijke,
dynamische en bont gedecoreerde
objecten, die gebaseerd zijn op haar
eigen geschiedenis en passies. In
2008 start ze het overkoepelend
project “Track & Traces”. In dit
project introduceert ze naast haar
typische keramische objecten ook
andere media als prints op papier,
meubels en geluidopnames. Kris Campo's werk is terug te vinden in
verschillende publicaties en werd geselecteerd in wedstrijden zoals
de Internationale Keramiek Biënnale van Vallauris in Frankrijk (2012),
de Westerwaldprijs in Höhr-Grenshausen in Duitsland ( 2009) en de
Europese Trienale van Keramiek en Glas in Mons (2010).
Nu in het Museum voor Torhouts Aardewerk:
meer info op www.visittorhout.be

Ontdek de romaanse doopvont
in de Sint-Laurentiuskerk

In de Sint-Laurentiuskerk in Zedelgem staat al sinds de twaalfde
eeuw, ietwat verscholen, een unieke romaanse doopvont. Vooral de
friezen, waarop verschillende legenden en mirakels afgebeeld zijn,
trekken meteen de aandacht.
Je komt meer te weten over de doopvont in de gloednieuwe brochure.
Koop je exemplaar aan het onthaal (kostprijs: 1,5 euro) of download
de digitale versie via www.zedelgem.be/publicaties.

© Henk Rogiers

In de kerk zelf vind je een gratis leaflet in vier talen. Het is ook
mogelijk om een gidsbeurt te boeken via info@zedelgem.be. De
kostprijs hiervan is 35 euro per gids voor een groep van maximum
25 personen.
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Europees Jaar van het Spoor
2021 is door de Europese Unie uitgeroepen tot het Europees Jaar van het
Spoor. Speciaal voor deze gelegenheid zet Polderrand het spoorweg
erfgoed van de regio graag in de kijker.

Doe-boekje (6-12 jaar)

Een doe-boekje rond het thema spoor werd speciaal ontwikkeld voor het
jonge publiek tussen 6 en 12 jaar. Op die manier kunnen kinderen spelenderwijs meer te weten over het spoorwegerfgoed in onze regio en leren
ze allerlei spoorweetjes. Door de vele spelletjes en de leuke opdrachten
is dit het ideale vakantie- of weekendboekje om mee te nemen op de
volgende treinreis.
Het boekje is te downloaden op
http://www.polderrand.be/projecten-en-educatie/

Polderkrant

ErfgoedApp

We stellen tevens een nieuwe tour ter beschikking in de ErfgoedApp.
Voor wie de app nog niet kent, is dit de ideale gelegenheid om hem te
ontdekken. Ga hiervoor naar de Google Play store of de Apple App store
en download er gratis de ErfgoedApp. Zoek en download vervolgens via het kaartje of in de lijst - de tour “Langsheen sporen van trein- en
tramrelicten in de Polderrandregio” en kom zo meer te weten over het
spoorwegverleden van onze regio.

Wie zich liever helemaal wil onderdompelen in boeiende spoorwegverhalen en -weetjes, bevelen we de vierde editie van de Polderkrant
aan! Dit jaar staat het krantje in het teken van het thema “Spoor” en
gaat het dieper in op spoorlijnen, stationnetjes en zelfs over een tram
genaamd “ 't Kamieltje”. De krantjes zijn te vinden in de bibliotheken en
bij de cultuurdiensten, op de cultuurdiensten 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.

Vraag de Gintergazet!

Colofon:

Ginter GAZET
Oktober 2020 / December 2020

Deze en veel meer info over het cultuur- en
vrijetijdsaanbod in de regio vind je drie keer
per jaar terug in de Gintergazet.
Nog geen gratis abonnement?
Vraag er eenvoudig een aan door je
naam en adresgegevens te bezorgen via
communicatie@ginter.be

Archeologiedagen 2020
in Gistel en Oudenburg

Verantwoordelijke uitgever:
Ginter, intergemeentelijke cultuurpartners,
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem: www.ginter.be
Polderrand, intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst,
Weststraat 24, 8460 Oudenburg: www.polderrand.be

Reveil 1 november
Muziek en woord op de begraafplaats
Piet Jozef Swerts in Jabbeke
Meester-componist speelt thuismatch
Cultuurcentrum De Brouckere
ruimt plaats voor jonge, beloftevolle makers

Ontwerp en druk: die Keure, Brugge

van hier naar ginter
www.ginter.be

Ginter is het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van Gistel,
Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem
Polderrand is de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst van Gistel,
Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Oudenburg

