Jabbeke
Extra • Info

Hoeven in
woord en beeld

VOORWOORD

Extra • info

Reeds in de dertiende eeuw kende Varsenare
heel wat landbouwuitbatingen.Veel van
die hofsteden kregen een naam door de
koppeling aan een toponiem van een
nabijgelegen perceel grond of werden
benoemd naar een vroegere eigenaar of
gebruiker. Anderen moesten wachten tot de
achttiende of negentiende eeuw om een
benaming toegewezen te krijgen. Een aantal van die hoeven als Ter Leye,
Rietschelde, het Provenhof,Te Scotelaere,
Kleine en Grote Thems, … hadden
omwallingen als bescherming tegen overvallen. Deze omwallingen getuigen tevens
van een zekere belangrijkheid en welstand.
In de loop der tijden werd het hoevebedrijf
een spontane plaats van ontmoeting, de
reden waarom ook enkele van die landbouwers een herberg uitbaatten.
De fotorondleiding 'Hoeven in woord en
beeld' inventariseert 21 van die historisch
waardevolle hoeven. Bij elk van de genummerde locaties treft u beeldmateriaal uit
het verleden aan.
In deze brochure vindt u niet alleen die
logisch genummerde rondleiding, die bij
voorkeur per fiets gebeurt, terug. Bij elk
van die hoeven heeft de werkgroep ook een
kleine historiek vermeld. Het bijeensprokkelen van de historische gegevens over die
hoeven bleek in ware landbouwerstraditie
'hard labeur', maar leverde - net misschien daarom - een mooie oogst op. Een
belangrijk stukje geschiedenis van
Varsenare zal zo verder blijven leven. Ik
hoop dat de 21 vruchten van 'Hoeven in
woord en beeld' ook bij u in de smaak
vallen…
Ik houd er dan ook aan om iedereen die
aan dit bijzonder initiatief en aan deze
mooie brochure zijn medewerking verleende, van harte te danken.
De burgemeester.
Roland Verleye.
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1. HOF VAN PROVEN

H I S TO R I S C H

Po p s t a e l s t r a at 7 2

Ook de familie Danneels, die na de familie Aelbright kwam, leverde met
Mauritius Danneels een hooftman. Deze familie baatte ook de grootste
schaapsdrift van de prochie uit. Tientallen jaren werden zij belast als de
grootste schapenhoeve van de prochie: zo hadden zij in 1721 een kudde
van 83 schapen en 62 lammeren, niet onaardig voor deze tijd.
Bijna twee eeuwen wonen er in het Hof van Proven nu de afstammelingen
van Joseph Van Maele en later van Henri Coudeville.
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ellicht was het de belangrijkste hoeve van Varsenare. De eerst gekende pachter, Lioen Aelbright (1614-78), was van 1670 tot 1673 de
hooftman van de prochie Varsenare. Die hooftman was de plaatselijke vertegenwoordiger van het bestuur van het Brugse Vrije dat te Brugge zetelde, maar niet afhankelijk was van het bestuur van de stad. Aan het hoofd
van het Brugse Vrije stond de burgemeester. Als we spreken over een
prochie, dan hebben we het over het wereldlijk bestuur van wat we sedert
de Franse Revolutie een gemeente noemen. Daaruit is het woord parochie
afkomstig, wat een godsdienstige entiteit is.

W

n 'Flandria Illustrata' van
Sanderus, samengesteld in
1641, is een gravure
bewaard gebleven van het Hof
van Proven. Daarop zien we een
reeds vervallen kasteel en een
neerhof, de huidig bewaard
gebleven hoeve. In die tijd was
het eigendom van de Heren van
Ghistele.

H I S TO R I S C H

2. BLAUWE TORREHOEVE
de Manlaan 48

Extra • info

D

e Blauwe Torrehoeve
dateert van voor de jaren
1600, maar werd herbouwd in 1862.

et is, naast het Hof van Proven, de meest monumentale hoeve van
Varsenare. De hoeve is gelegen langs de Blauwe Torredreef, die later de
Zwarte Dreef werd en nu de 'de Manlaan' is.

H

De Blauwe Torrehoeve kreeg deze naam omdat het gebouw bedekt was met
blauwe schaliën. Ook de herkomst van de naam de Zwarte Dreef is eenvoudig, indertijd was de weg bedekt met zwart grind. Later werd de dreef
genoemd naar de eigenaars van de hoeve, de edele familie de Man.
Deze familie herbouwde de hoeve in 1862, het jaartal staat nog steeds verankerd in de zijgevel.
Eertijds was er op het huidige Blauwe Torredomein een neerhof, eigendom
van Jan Pieter del Campo, bruggraaf van Camara. Tientallen jaren lang waren
de families Demonije en Logghe uitbaters van de hoeve.
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3. HET BLAUWHUYS

H I S TO R I S C H

de Manlaan 15

T

Het Blauwhuys was zowel bereikbaar langs de Bollaertsweg als langs de
Legeweg. Het wegenpatroon zag er tot in de negentiende eeuw anders uit
dan nu.
Meer dan een eeuw werd de hoeve bewoond door de families
Vandecasteele-Aneca. Sedert 1967 wordt het bewoond door de familie
Staelens.
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ot diep in de 20ste eeuw waren de raamstijlen en de deuren van de huizen en hoeven die eigendom waren van de bezitters van de Blauwe
Torre in het blauw geschilderd en met schallies bedekt.

et hofstedeke 'met
schallien ghedect ende
daeromme ghenaemt
tblauwe huus' is reeds van
oudsher gekend. Het lag ten zuiden van de Blauwe Torre, thans
domein 'De Witte Paters'.

H I S TO R I S C H

4. DE POPSTAELHOEVE
L e g ewe g 4 3

Extra • info

D

e Popstaelhoeve (1488)
was zowel hoeve als later
ook afspanning (een
rustplaats voor paard en koetsier), omringd door een boomgaard.

n het midden van de 17de eeuw vinden we de eerste vermelding van de
herberg. 'Popstaele' is een middeleeuws woord dat zijn oorsprong vindt
bij een plant die men in de regio aantrof en soldatenkruid of 'popstaele'
werd genoemd.

I

Bij de belegeringen van het Hof van Proven zou ook deze hoeve gedeeltelijk (1488,1490) of volledig (1593) zijn verwoest.
De familie del Rio (bezitters van de Blauwe Torre en van het Blauwhuys)
was lange tijd tevens eigenaar van de Popstaele. Latere belangrijke eigenaars
waren Jonkheer Anthone de Schietere, markies de Berthe, procureur-generaal de Jonghe en Pieter de l'Espée.
Thans is de hoeve omgebouwd tot een tuinbedrijf. De huidige
Popstaelstraat dankt haar naam aan deze hofstede-herberg.
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O

p gronden van 'Hof ter
Straeten' zou omstreeks
1542 de hoeve
'Twulfenest' gebouwd zijn.

5. HET WULVENEST
Popstaelstraat 77

e hoeve kreeg de naam 'Het Wulvenest' pas op het einde van de achttiende eeuw, omdat in de volksmond toen nog steeds het verhaal ging
van de vele wolven die er rond de jaren 1600 in die omgeving te zien
waren.

D

Regelmatig loofde de prochie toen premies uit om de wolven te doden. Dit
deed men indertijd ook voor de uilen, de uil was het symbool van het
kwade, dat in de kerk rondvloog.
Het Wulvenest werd lange tijd bewoond door de familie Gailliaert. In 1977
werd het afgebroken en prachtig herbouwd.
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H I S TO R I S C H

6. TER LEYE
Hogeweg 5

Extra • info

D

eze hoeve is één van de
oudste boerderijen van
Varsenare. Ter Leye werd
omstreeks 1000, in een moerassig gebied gebouwd als een
omwalde versterking. De naam
'Ter Leye', refererend naar lede,
leet of leide (waterloop), zou
afkomstig zijn van één van de
vele kreken die het domein
doorkruisten en uitmondden in
de Tollenaersbeke aan de
Oosternieuwweg. Een deel van
het land was leengoed van de
graaf Boudewijn met de Baard
(988-1035).

eerdere belangrijke prochianen hebben hier gewoond, zo denken we
aan Jan Van Ackere (medestichter van de schuttersgilde SintSebastiaan in 1563) of aan Emmanuel Monteyne, een notoire tegenstander
van Napoleon.

M

Emmanuel Monteyne, afkomstig uit Vlissegem, werd adjunct de police
onder het Franse Bewind. Als sympathisant van Karel van Lorreinen, de
Oostenrijkse landvoogd en vertegenwoordiger van de Oostenrijkse keizer,
slaagde hij er in de Franse overheid stokken in de wielen te steken. Zo verborg hij jonge réfractaires: jongelingen die zich niet meldden bij of deserteerden uit het Franse leger. Heel regelmatig kwam hij in aanvaring met
leden van zijn schoonfamilie die wel Fransgezind waren. Zijn Fransenhaat
had evenwel niets te maken met een soort onafhankelijkheidsstreven, maar
wel met heimwee naar de vroeger gevestigde maatschappij onder de
Oostenrijkers.
Een ander markant figuur op Ter Leye was Amand Vandenbon (1792-1888)
- Manten in de volksmond - een inwijkeling uit Beernem. Hij was wellicht
de laatst in leven zijnde oudstrijder van Napoleon en overleed op Ter Leye
in 1888, op bijna 96-jarige leeftijd. Hij beweerde steeds nog aan het
Russisch front te hebben gevochten. Dat hij wel eens durfde te overdrijven,
bewijzen de talrijke heroïsche verhalen die van hem overgeleverd zijn.
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7. TE RIETSCHILDE (RYSSEELE)

H I S TO R I S C H

e oorspronkelijke naam Rietschilde zou de kasteelhoeve gekregen hebben omdat ze midden het riet van dit waterrijk gebied stond. Het was
een leengoed, afhangend van het leenhof van Brugge.

D

Het kasteel op het opperhof had te lijden in de Geuzentijd, maar werd eerst
in 1761 afgebroken.
Eén van de eigenaars van Te Rietschilde was Pieter Vermeulen, een vrijlaat
van Snellegem. Het feit dat hij de titel 'vrijelaet van Snelleghem' droeg laat
veronderstellen dat hij rijk was: vele grondbezitters van heinde en verre
werden vrijelaet van Snelleghem. Wellicht had dit te maken met een gunstig belastingsstelsel, waardoor ze veel minder belastingen moesten
ophoesten. Op het einde van zijn leven was Pieter Vermeulen dismeester te
Snellegem. Bij zijn overlijden op 28 oktober 1770 liet hij veel eigendommen na: te Varsenare langs de Popstaelstraete, te Aartrijke, te Zedelgem, te
Ichtegem en de 'Lappersfortsticken' te Snellegem.
Reeds bijna een eeuw is Te Rietschilde in het bezit van de familie
Coudeville.
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Hogeweg 7

e oudste vermelding van
deze hoeve vinden we
terug in 1381. Te
Rietschilde was een kasteelgoed
met opperhof en neerhof, omgeven door een brede walgracht.
Het goed lag gedeeltelijk op
grondgebied Sint-Andries.
Waarschijnlijk is 'Rysseele' een
verbastering van Rietschilde.

H I S TO R I S C H

8. COUDEVELDT
Hogeweg 9

Extra • info

D

eze hoeve heeft alvast
eeuwenlang eigenaars
gekend die afstammelingen waren van de eerst gekende
eigenaar, Joannes de Coudeveldt.

eze hofstee gaat ver, zeer ver terug in de Middeleeuwen: in de archieven van de Burgerlijke Godshuizen te Brugge wordt er reeds in 1269
een eerste vermelding genoteerd.

D

De heerlijkheid Coudeveldt stond rechtstreeks in verbinding met deze
bevaarbare waterweg de Ieperleet, de verbinding tussen Brugge en
Oudenburg voor de vaart gedolven werd.Ter hoogte van Coudeveldt waren
over de toen nog veel smallere Ieperleet twee bruggen. Deze werden om
veiligheidsredenen al voor 1608 afgebroken.
De naam Coudeveldt werd verfranst tot Coudeville, een familienaam die in
onze streek nog veelvuldig voorkomt.

10

1

9. SINTE CLAERENHOEVE

H I S TO R I S C H

a de afschaffing door keizer Jozef II van 'nutteloze' kloosters, werden de
landerijen openbaar verkocht.

N

Tijdens het Ancien Régime was Ambrosius Van Slambrouck één van de uitbaters. Van 1712 tot 1716 was hij veerman aan de vaart. Jaarlijks werd hij door
de prochie betaald 'over een jaer sijnen dienst met de schuijtte gedaen in het
oversetten over den vaert van Ostende aen den Nieuwweghebrugghe'. Rijk
was hij zeker niet: bij zijn overlijden in 1722 had hij meer schulden dan wat
anders.
De inboedel van het sterfhuis werd gekocht door schoonbroer Mauritius
(Maurus) Danneels van het Hof van Proven. Deze kocht alles aan teneinde de
weduwe en de kinderen van de totale armoede te redden. Jonker Frederick
Anchemont was de eigenaar van de hoeve.
In 1762 werd het ook herberg en kreeg het als uithangbord 'De Drye Sterren'.
De familie Dekeyser liet in 1830 een nieuw handelshuis en herberg bouwen,
met 'De Vlaemsche Leu' als uithangsbord. Het was een door handelaars en
bootslieden druk bezochte plaats. Thans is het een gespecialiseerd varkensbedrijf.

1
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Westernieuwweg 86

n mei 1283 schonken drie
zusters Clarissen uit de
Clarastraat te Brugge
drieëntwintig gemeten land te
Varsenare aan hun klooster,
wellicht de kern van deze
Clarahoeve. Op de gronden van
't cloostere van Sinte Claeren in
Brugghe kwam er een herberg
en een hofstede.

H I S TO R I S C H

10. SINT-ANTHEUNISHOEVE
Westernieuwweg 88

Extra • info

D

eze hoeve en herberg
werd op de huidige
plaats herbouwd na de
uitgraving van de Ieperleet
omstreeks 1630. De oudere
gebouwen dienden te wijken
voor de nieuwe vaart. Men nam
de herinnering aan de oude
benaming wellicht over. De herberg en hofstede kreeg dan
opnieuw de naam SintAntheunis naar de eerste bewoner Antheunis van der Piete.

e eerste Sint-Antheunishoeve is ontstaan op een militaire versterking uit
de Geuzentijd (1580). De hoeve lag nabij de toenmalige overzet
'Nieuweghe Ponte'. Op kerstavond 1713 is de herberg uitgebrand. Rond 1750
was dit zeker geen grote hoeve.

D

Wanneer uitbater Jan Maes op 11 mei 1757 overleed was er niet veel vee: een
melkkoe, een vaars, een kalf en twee gebrekkige paarden. Om in het levensonderhoud te voorzien moest er land gepacht worden van de abdij van SintAndries, van de kerk en van de dis van Varsenare, van het klooster der
Chartreusen uit Brugge en van het hospitaal Sint-Jan. Jonkheer de Croeser de
Bergues was eigenaar van het bedrijfje.
In de vroege morgen van 9 april 1811 vond men in het portaal van SintAntheunis een vondeling. Die vondeling werd gedoopt als Joseph Franciscus
Antonius Portalis.
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11. DE KLOKHOFSTEE

H I S TO R I S C H

olgens de overgeleverde sage werden de klokken in 1706 op de hoevegronden begraven uit vrees voor klokkenroof door de bezettende legers.
In vroegere tijden werden meermaals pogingen ondernomen om de klokken
op te graven, nooit lukte men in dit opzet. Naar het schijnt kun je nu nog op
Kerstdag, klokslag middernacht, de klokken ondergronds horen luiden terwijl
de dieren in de stal recht staan als eerbetoon aan het pasgeboren Kind.

V

De families Dewaele, later Maelfeijt, baatten de hoeve uit: Lieven Dewaele
voor rekening van eigenaar Sieur Jacques de Witte tot 1743, Jacob Maelfeijt
(1695-1784) daarna voor eigen rekening. Reeds decennia lang wordt de
hoeve nu uitgebaat door de familie Brusselle, oorspronkelijk uit Aartrijke
afkomstig.

1
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Westernieuwweg 98

e oudste vermelding van
deze hoeve is te vinden in
een perkamenten pachtcontract uit 1549. De
Klokhofstee werd in die jaren de
hofstee Gloribus genoemd. Die
vermelding vinden we terug in
het Prijsboek van 1674 en op
de militaire kaart van graaf de
Ferraris uit 1775. De familie
Gloribus is een gekende Brugse
familie naar wie nog steeds
Godshuizen te Brugge genoemd
zijn.

H I S TO R I S C H

12. DE SLECKE
Nachtegaalstraat 60

Extra • info

O

ver de afkomst van de
naam De Slecke is er
geen duidelijkheid. De
benaming 'Slecke' kan afkomstig zijn van de kronkelende
vorm van een stuk land. De
hoeve was immers gelegen in
sleckegroeven of afwateringsgrachten.

e landerijen rond die hoeve, gebouwd voor de 18de eeuw, waren hoofdzakelijk bestemd voor de teelt van hooigras. De hoeve is de bakermat van
vijf generaties Traen, die er reeds vanaf 1805 wonen.

D
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13. HET KAPROENKEN

H I S TO R I S C H

et Kaproenken lag er in de achttiende en negentiende eeuw volledig
omwald bij. De omgeving moest trouwens voor het grootste deel nog
ontgonnen worden en bestond toen alleen uit laaggelegen veen- en poldergrond, met hier en daar een akker.

H

De hofstede bezat en bezit een eigen rosmolen, een molen bediend door
een paard. De families Houfnaghele en Drubbele speelden op deze hoeve
een belangrijke rol. Omstreeks 1850 werd de hoeve eigendom van Pierre
Deserna-Vandamme.

1
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Nachtegaalstraat 31

n de noordwesthoek over het
kanaal Brugge-Oostende
liggen er enkelen hoeven
met een historisch verleden. Het
Kaproenken is de meest noordelijk gelegen hoeve. In 1547
vonden we de eerste hoeve terug
op een stuk grond met de vorm
van een kaproen of puntkap.
Alles laat vermoeden dat de
hoeve in 1613 geplunderd werd
door de Geuzen.

H I S TO R I S C H

14. WESTWERVE
Westernieuwweg 89

Extra • info

D

e Westwerve werd in
1272 gebouwd als versterking aan de rand van
het zeegebied. Het was bewoond
door jonkheer Lensens van
Westwerve.

icodemus D'Huijsburgh, de uitbater van Westwerve, is hooftman
geweest van 1723 tot 1725. Ook het ambt van pointer voerde hij uit:
in 1721-1722 en van 1729-1732. Hij werd daarin opgevolgd door zijn
zoon Philip D'Huijsburgh. Deze verpachtte het hof later aan Franchois
Vande Wiele.

N

Nicodemus D'Huijsburgh had het geluk hooftman en pointer te zijn tijdens
een rustige periode: in de prochierekeningen is er nergens een vermelding
van onlusten of contributies aan bezettende troepen.

16
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15. DE HOOGHE POORTE

H I S TO R I S C H

e Hooghe Poorte had een strodak dat langs de zijde aan de Molenweg tot
aan de grond reikte.Via een hoge poort langs de Westernieuwweg had je
toegang tot de boerderij.

D

De oudst gekende uitbater was Anastasius Vyncke uit Wingene, hij overleed in
1811.
Ook hier is alle landbouwactiviteit verdwenen. De laatste actieve landbouwer
in De Hooghe Poorte was Alfons Strubbe.

1
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D
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Westernieuwweg 67

e eerste bronnen in verband met deze hoeve
gaan terug naar 1531.

16. MEULENHUYS

H I S TO R I S C H

Molenstraat 3

D

Extra • info

et was een houten staakmolen die kon gedraaid worden om hem naar
de wind te zetten. In 1928 heeft molenaar Kamiel Van Eecke de
inmiddels verweerde molen afgebroken en schakelde over op een mechanische stoommaalderij.

H

eze hoeve en de molen
dateren uit 1776 en zijn
gebouwd op cijnsgrond
van de heerlijkheid Straeten.

7
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17. EVRIARDEN HOF

H I S TO R I S C H

uillaume Degroote was hooftman van Varsenare tussen 1674 en 1676.
Hij huwde twee maal en overleed in 1696.

G

Ook de familie Lievens speelde jarenlang de baas op deze hoeve, stamvader
Ambrosius Lievens huwde drie maal en overleed in 1731. Hij speelde politiek ook zijn rol te Varsenare: hij was hooftman van 1720 tot en met 1723.
Voordien was hij pointer, een helper van de hooftman.
Steeds waren er twee pointers op een prochie. Pointer zijn was geen sympathieke job: de pointers moesten de om te slane belastingen per rol verdelen onder de bevolking zodat iedereen zo eerlijk mogelijk zijn belastingen moest bijdragen.
Vanaf 1791 was de hoeve de bakermat van de familie Strubbe. Leden van
die familie weken later uit naar Zerkegem.
Vanaf 1938 betrok de familie D'hoedt het Evriarden Hof. Die lieten het
oude woonhuis herbouwen, het resultaat mag zeker gezien zijn.

1
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Molenstraat 5

e Evriarden Hof (1300)
kreeg de naam van de
eerste eigenaar Evriard
of Everaert. Het was een
omwalde hoeve.

H I S TO R I S C H

18. TE LEEMPUTTE
Legeweg 12

Extra • info

D

e hoeve werd gebouwd
rond 1295. Te Leemputte
werd omgeven door walgrachten en had een poortgebouw.

e hoeve gaf toegang tot de 'Quetshaeghestraete'. Dat was een gebied dat
bij zware regenval onderstroomde en daardoor omgedoopt werd tot
'Waeterstraete'. Volgens de overlevering werd er leem gedolven die dan
gebruikt werd als bepleistering.

D

De boerderij met de brede omwalling kreeg in de volksmond dan ook al vlug
de naam Te Leemputte met zich mee.
Omstreeks 1550 was het eigendom van Jan Vande Leempitte en dan twee eeuwen lang van de familie Drubbele. Sedert 1927 wordt de hoeve bewoond
door de familie Feys - Jonckheere.

20
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19. NIEUWENHOVE

H I S TO R I S C H

e versterkte hoeve, omringd door walgrachten, werd ook gebruikt als
een soort kazerne voor het Brugse krijgsvolk. De hofstede werd
geplunderd door de geuzen.

D

De naam Nieuwenhove werd toen minder gebruikt, men sprak van 't Hof
te Blommens, dit naar de naam van de toenmalige eigenaar Pieter Blomme.
De nieuwe eigenaar Gilliodts-van Severen liet de mooie nieuwe schuur
bouwen, die nog steeds het jaartal 1870 draagt.
Eertijds stond de hoeve rechtstreeks in verbinding met de huidige
Nieuwenhovedreef. De Legeweg maakt hier een bocht om zo de hofstee te
ontwijken.

1
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Legeweg 14

ok deze hoeve (1480),
gelegen langs de
Leeghewegh of
Langhestraete, heeft zijn naam
te danken aan de eerste bewoner
Claeys van Nyewenhove
(1418-1481).

H I S TO R I S C H

20. TE SCOTELAERE
Westernieuwweg 56

Extra • info

M

et een eerste vermelding uit het begin van
de 14 de eeuw, behoort
'Scotelars ofstede' tot de oudste
boerderijen van het dorp.

ubrecht Van Slembrouck, pachter van het hof, was tevens hooftman
van het dorp in 1684-1685 en kerkmeester. Hij trof het niet, want tijdens het eerste jaar van zijn bewind werd Varsenare verwoest door 'de
Volckeren van Oorloghe vanden Conynck van Vranckerycke'. Dit volstond
blijkbaar niet want de koeien werden gestolen en te Roeselare moesten
hout, hooi en stro geleverd worden. Tevens diende er een grote som aan
oorlogsschatting betaald te worden.

H

Positief was dat de priesteragie ofte pastorij op de kosten van de prochie
onmiddellijk hersteld werd. Een inwoner van Varsenare zat te Ieper als borg
gegijzeld en hooftman Van Slembrouck ging hem vrijkopen.
Hubrecht Van Slembrouck kon in 1706 de hofstede Te Scotelaere kopen van
kanunnik Joannes van Volden.
Het jaartal 1767 op de voorgevel herinnert aan de grote verbouwingen uitgevoerd door Lieven Anthierens.
Marie-Anne van der Plancke kocht de hoeve in 1769. Sedert 1939 is
'Scotelars ofstede' bekend als 'Scholliers hofstede'.
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21. DE REIGERIE
Oudenburgweg 53
p het domein van Mijnheere van Proven kwam de boerderij er anno
1615 in een moerassig en bebost gebied. De vele omwallingen rond de
boerderijen in die omgeving dienden dan ook om het overtollig water op te
vangen.

O

Het gebied werd bezocht door kolonies reigers, die in het moerassig gebied
op zoek waren naar kikkers. Zo kreeg de hoeve de naam De Reigerie.

1
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COLOFON

Deze brochure kwam tot stand op initiatief van de gemeente Jabbeke.
De fotorondleiding 'Hoeven in woord en beeld' is een evenement dat kadert in het evenementenprogramma
rond de viering van het duizendjarig bestaan van Varsenare in 2003.
De rondleiding 'Hoeven in woord en beeld' werd uitgestippeld door de werkgroep Varsenare 1000.
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Patrick Anthone, Marcel Desmedt, André Franchoo, Ronny Maes en Alban Vervenne.
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