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Kortemark

Archeologisch Site-Museum

Op de oostelijke grens van de Westhoek en in het centrum
van de provincie West-Vlaanderen situeert zich de landelijk
en rustige gemeente Kortemark.
Een verzameling dorpjes met een unieke combinatie van
zalige rust, rijke akkers en weidse landschappen….
Omwille van zijn ligging ideaal om de Westhoek te ontdekken!
Binnenin deze folder vind u een aantal mogelijkheden om
een halve of volledige dag in Kortemark door te brengen.

Vladslostraat 9, 8610 Werken

Duurtijd bezoek: 2u
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te
reserveren
Maximum 30 personen

Het Archeologisch Site-Museum geeft een overzicht
van alle archeologische vondsten in Groot-Kortemark.
Het toont de bezoeker de resultaten van de
plaatselijke opgravingen van de Bronstijd tot de
Middeleeuwen. Zowel de Romeinen, de bewoners van
de “Hoge Andjoen motte” als de cisterciënzerinnen
van de verdwenen abdij Hemelsdale lieten in de
Werkense grond immers veel overblijfselen – zoals
munten, aardewerk en graven – na.
Scholen kunnen vooraf gratis een educatief pakket
verkrijgen of een archeologische koffer ontlenen.

ALGEMENE INFO
Het is steeds nodig vooraf telefonisch
contact (ten laatste 1 maand vooraf)
op te nemen om na te gaan of de
gekozen datum nog vrij is.
Na reservatie stuurt de toeristische
dienst een bevestiging op.
Op aanvraag kan een volledige of
halve dag worden samengesteld.

Er zijn smartphones beschikbaar voor een
interactief bezoek.
FORMULE DAGBEZOEK
8u = ontbijt
(koffie + 2koffiekoeken – 5 euro p.p.)
BEZOEK
12u = lunch in lokaal restaurant
Dagmenu – 15 euro p.p.
BEZOEK
16u30 = koffie/streektaart of
streekbier 7,50 euro p.p.

Aanvraag reservatie via
Toerisme Kortemark
Torhoutstraat 9 – 8610 Kortmark
051 56 61 08 of 0476 21 44 36
toerisme@kortemark.be
Adres toerisme vanaf najaar 2021:
Brouwersplein 3.
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Tabakfabriek N° 253 —
Sigarenmakers in Handzame
Kronevoordestraat 21, Handzame

Tabaksfabriek NEOS verwelkomt je in haar mooi bezoekerscentrum in Handzame, gelegen op de historische site
van de fabriek. Naast het verhaal van de fabriek ontdek
je er de geschiedenis van een dorp in evolutie en kom je
meer te weten over de rol van tabak en sigarenproductie
in de regio.
Cyriel Vandenberghe is je virtuele gids doorheen de
tentoonstelling. Rond 1900 stichtte hij de Tabakfabriek
N°253 die aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog
was uitgegroeid tot een bloeiend familiebedrijf. Hij vertelt
je alles over de dramatische gevolgen van de oorlogsjaren voor het jonge bedrijf en zijn familie. Je komt te weten
hoe het bedrijf zich na de oorlog vele malen heruitvond en
hoe het in een snel veranderende wereld uitgroeide tot het
moderne bedrijf dat het nu is.

Couchezmolen—
molenmuseum
Zarren-Lindestraat,
Zarren

Duurtijd bezoek: 1u30
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
(enkel op weekdagen)
Maximum 25 personen (2de gids
mogelijk vanaf 26 personen)

Duurtijd bezoek: 2u
Gidsbeurt: 60 euro/groep –
degustatie molenjenever +
molenkoekje: 1 euro/persoon
Heel het jaar door te reserveren

De Couchezmolen is een stenen stellingmolen met een hoogte van
25,5m. Hij behoort daarmee tot de hoogste molens van België. Sedert
1997 is de molen in erfpacht van de gemeente Kortemark die zich
ertoe verbond de molen te laten restaureren. In 2006 werden, met
medewerking van de Provincie West-Vlaanderen, 4 verdiepingen van
de molen ingericht als molenmuseum. In het museum krijg je meer
uitleg over de soorten molens, de verdwenen en nog bestaande
molens in de gemeente en het proces van graan tot meel.
Scholen kunnen vooraf gratis een educatief pakket verkrijgen.
Kruisstraatmolen (Werken) is ook te bezoeken met gids

BELEVINGSBEZOEK COUCHEZMOLEN
Er is ook een belevingsbezoek
mogelijk onder leiding van de academie voor Radiësthesie (het leven
in zijn 7 bewustzijn niveaus, met per
fase de kleur, klank en geur)
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Duurtijd bezoek: 1u30
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 15 personen
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Wandeling
in Kortemark
met gids

Zin om Kortemark per fiets
te ontdekken?
Met deze begeleide fietstochten verken je Kortemark op een actieve en
ontspannen manier. Kom met uw fiets per trein of gebruik de deelfietsen
aan het station! Info: www.kortemark.be

Samen met een ervaren gids ontdek je
de mooiste plaatsen in Kortemark:
Natte Broekenwandeling (Handzamevallei)
Ruidenbergwandeling
Krekemeersenwandeling
Handzamewegelwandeling
Vrijboswandeling
Ellekringwandeling
WOI wandeling in centrum Kortemark
WOI wandeling in centrum Handzame
De Natte Broekenroute (6km) + Natte
Broekenroute Kids (2,5km) kan je ook
gratis downloaden via de App Store en
Google Play

“De Wederopbouw van het Krekedal”

Duurtijd wandeling: 2u
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 30 personen

In het kader van het Feniks project en naar aanleiding van
Open Monumentendag werd deze nieuwe fietsroute gerealiseerd. De gids Eric Kellens neemt je mee op fietstocht door
de gemeente, op zoek naar verhalen over hoe de inwoners
de wederopbouwperiode hebben beleefd. Wie stond in
voor de wederopbouw? Waar moesten de inwoners van
Kortemark verblijven? Wat stond er überhaupt nog recht? De
fietstocht is een 17 tal km.

Duurtijd fietstocht : 4 u
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Inclusief brochure van de route
per deelnemer
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 20 personen

Als stenen konden spreken
Na de Eerste Wereldoorlog richtte België monumenten op
voor oud-strijders en burgers, helden en martelaren die
aan het front vochten, gefusilleerd of gedeporteerd werden. Door hun roemrijke dood verheerlijken de strijders
de vrede en/of de overwinning. De onbekende soldaat
symboliseert dan weer het offer van alle onbekende
soldaten die geen eerbetoon of eigen grafzerk kregen.

Kajakken op de
Handzamevaart
Vanuit Kortemark fiets je naar Diksmuide langs
rustige wegen, zodat je kan genieten van het
mooie landschap dat onze streek te bieden heeft.
Eénmaal aangekomen in Diksmuide kajak je langs
de Handzamevaart terug naar Kortemark.
Dit kan ook zonder fietstocht worden
aangevraagd.

Duurtijd: 3u
Kostprijs: 15 euro pp (tot 30 personen –
minimum forfait 200 euro) of 12 euro pp
(vanaf 30 personen tot 60 personen)
Te reserveren vanaf 15 juni tot 1 oktober
ism Buitenbeentje bvba Diksmuide

6

Een begeleide fietstocht langsheen de gedenkstenen en oorlogsmonumenten van Kortemark,
Handzame, Werken en Zarren.

Duurtijd fietstocht: 4
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 20 personen

In de vier deelgemeenten werden monumenten opgericht
om de slachtoffers van WOI niet te vergeten, maar ze zijn
ook een weergave van een tijdsgeest, een kantelmoment
in de Vlaamse geschiedenis. Nu honderd jaar na de eerste
oprichting van een gedenksteen in Kortemark is het goed
om die stenen te laten spreken!
Een fietstocht van 20km langs rustige land- en fietswegen.
Vertrekken op de parking van GC De Beuk te Kortemark,
om 14u. Aankomst rond 18u. Onderweg zijn er voldoende
mogelijkheden voor het nuttigen van een drankje of een
sanitaire stop.
Uw gids is Eric Kellens
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Site Vrouwenhillewal

Sint-Hadrianuskerk
in Handzame

Nabij Steenstraat 83,
8610 Kortemark
PLAATS VAN SYMBOLIEK MET
WORKSHOP RADHIËSTHESIE

Deze kerk (1614) is een gotische driebeukige
hallenkerk. Het accentueren via constructieve
elementen als bogen en zuilen en het verhogen
van het gewelf onder de vieringtoren (19211922) hebben van het interieur van de kerk
een authentieke neogotische ruimte gemaakt.

De site Vrouw Hille Wal is een plaats vol symboliek, waar de sporen van onze voorvaderen
nog tastbaar zijn. Ook de omgeving rond de
site staat vol symbolen van waar de betekenis
ons langzaamaan ontloopt…
Tijdens dit bezoek wandel je doorheen de
omgeving rond de site om op zoek te gaan
naar de betekenis van de vergeten symbolen
en rituelen die ons landschap rijk is.
Aansluitend op de wandeling volgt nog een
workshop Radiësthesie, waarbij je zelf een
wichelroede kan hanteren!

Duurtijd bezoek: 2u
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 30 personen

Duurtijd bezoek: 2u
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 30 personen

Sint-Martinuskerk
in Werken

De eigenlijke motte, de omgrachting en de
buitenwal zijn zeer goed bewaard en bieden een
zeldzame kijk op het leven in de streek tijdens de
12de en 13de eeuw. De buitenwal is in West-Europese context trouwens uniek.
Duurtijd bezoek: 2u
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 30 personen

Zuidstraat 4, 8610 Handzame

De Sint-Martinuskerk met de populieren en
linden, de beukenhaag, de authentiek, rondvormige kruisweg met 7 kapelletjes en de
Hoge Andjoen zijn als landschap beschermd.
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Vrouwenhillewal is een uitzonderlijk goed bewaard
voorbeeld van een kleine motteversterking en kan
best vergeleken worden met de nabijgelegen
Hoge Andjoen in het centrum van Werken.

Witloofkwekerij
D’Oude Linde

Deze kerk gaat terug op een Romaans
bedehuis van omstreeks 1200.

Duurtijd bezoek: 2u
Gidsbeurt: 60 euro/groep
Heel het jaar door te reserveren
Maximum 30 personen

GESCHIEDENIS ARCHEOLOGIE VAN DE SITE

Duurtijd bezoek: ongeveer 2 u
Gidsbeurt: 5 euro pp - daarvoor krijg je ook
nog 1 kg witloof, een drankje en versnapering.
Kinderen tot 12 kunnen gratis mee.
Te reserveren van half september tot
half mei

D’Oude Linde is een artisanaal gezinsbedrijf
met een moderne inslag (hydro– cultuur).
Het witloof wordt er in de grond geboren,
nl. uitgezaaid op het veld om daarna in
de kweekcellen geforceerd te worden. De
kwekerij is voor het flandria- en tomabel
gekeurd. Met de hoevewinkel is de cirkel
van grond tot mond rond.
Wij organiseren ook bedrijfsbezoeken.
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Koffiebranderij
Mokup Kortemark

Brouwerij
‘Den Buiten’

Mokup koffie wordt op een ambachtelijke en op een zo
laag mogelijke temperatuur gebrand om zijn volle smaak,
aroma en karakter te bekomen.
Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld bij de selectie van
de koffiebonen in de landen van oorsprong. Mokup koffie
kiest dan ook de beste arabicabonen voor zijn koffieblends.

Torhoutstraat 16, 8610 Kortemark
Schoonbroers Pieter en Peter hebben een
gezamelijke passie, nl. bier brouwen en
willen hun verhaal delen met iedereen. Je
krijgt deskundige uitleg over het brouwen, de
gebruikte ingrediënten en een demonstratie.

Duurtijd bezoek: 1,5 uur
Kostprijs: 5 euro pp - kids 2,5 euro pp
(rondleiding, kopje koffie en kleine specialiteit
inbegrepen). Minimum 20 personen
Heel het jaar door te reserveren op 0494/15 11 58.
www.shop.mokup.be

Duurtijd bezoek: 1 à 2u
Gidsbeurt: 5 euro pp
(demonstratie + degustatie)
Heel het jaar door te reserveren
Minimum 12 personen
Volwassen versie en kids versie

Natuurlijke cosmetica
& bijenproducten

Handsaeme
Foie Gras

Vinkaertstraat 2, 8610 Kortemark

Groenestraat 50,
8610 Handzame

Duurtijd bezoek: 2u
Kostprijs: 5 euro pp (rondleiding,
proevertjes + glaasje wijn)
Te reserveren van 01 april tot
eind 1 november
Minimum 20 personen
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Hier worden ganzen, eenden en everzwijnen gekweekt met het doel er culinaire
specialiteiten op ambachtelijke wijze te
vervaardigen; foie gras, fijne terrines en
pasteien, artisanale charcuterie… . De ganzen, eenden en everzwijnen worden in het
bedrijf opgekweekt tot slachtrijpe dieren, met
granen geteeld in de Westhoek. De dieren
worden op het bedrijf geslacht en verwerkt
tot fijne delicatessen.

Rondleidingen in het
Atelier van Robbe
zullen mogelijk zijn
vanaf najaar 2022.

RONDLEIDINGEN IN
HET ATELIER

VOORDRACHT “HET BELANG VAN
BIJEN EN BIJENPRODUCTEN”

Bee&Health is de onderneming
van jonge imker: Robbe Dhulster,
opgericht in 2018 als student-ondernemer. Met zijn onderneming
maakt hij handgemaakte natuurlijke
cosmetica en bijenproducten. Alle
producten worden bereid met
uitsluitend natuurlijke grondstoffen
waarvan enkele uit eigen imkerij.

In de voordracht tracht jonge
imker Robbe uit te leggen hoe een
bijenvolk in elkaar zit, hoe ze functioneren, leven en communiceren met
elkaar. Maar ook hoe het komt dat
de bijenpopulatie het jaar na jaar
steeds moeilijker krijgt om te overleven. Wat is hiervoor de oorzaak? En
wat kunnen wij als mens doen?

De bijenwas wordt zelf geoogst uit
de bijenkasten en wordt veelvuldig
toegepast als ingrediënt in alle
ambachtelijke producten.

Duurtijd voordracht: 2 uur
Heel het jaar door te reserveren
op het 0470/ 67 75 17 of op
www.bee-en-health.be
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