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Akkoord Meer informatie

Abdij Ten Putte
De schilderachtige abdij Ten Putte is gelegen op de plaats waar Godelieve van Gistel in
1070 het leven liet. Eerder werd de jonge vrouw, die afkomstig was uit de streek van
het huidige Boulogne-sur-Mer, hier door haar wrede man verstoten en uiteindelijk
vermoord. Al snel deden daarna allerlei wonderverhalen de ronde en uiteindelijk werd
Godelieve in 1084 heilig verklaard. Omstreeks 1100 verrees hier de Abdij Ten Putte,
een klooster van zusters benedictinessen. Momenteel bewoont de religieuze
gemeenschap Moeder van Vrede de abdij. Hoewel de tijd zich hier net iets trager
vooruit sleept, staat de klok er niet stil. Zo pakt het museum uit met een filmzaal waar
je een eigenzinnige film over dit eeuwenoude verhaal te zien krijgt. In de abdij vind je
nog altijd sporen van Godelieve terug.

CONTACTINFORMATIE
van 01-01-2019 tot 31-12-2019
maandag open
dinsdag open
woensdag open
donderdag open
vrijdag open
zaterdag open
zondag open
De abdij is dagelijks toegankelijk van ’s morgens tot ’s avonds. De film ‘Credo, de
kraai’ wordt van april t/m september dagelijks vertoond, om 16u15. Voor groepen na
afspraak ook op andere tijdstippen mogelijk.

Groepen
van 01-01-2019 tot 31-12-2019
maandag open
dinsdag open
woensdag open
donderdag open
vrijdag open
zaterdag open
zondag open
De abdij is dagelijks toegankelijk van ’s morgens tot ’s avonds. De film ‘Credo, de
kraai’ wordt van april t/m september dagelijks vertoond, om 16u15. Voor groepen na

afspraak ook op andere tijdstippen mogelijk.

Scholen
van 01-01-2019 tot 31-12-2019
maandag open
dinsdag open
woensdag open
donderdag open
vrijdag open
zaterdag open
zondag open
De abdij is dagelijks toegankelijk van ’s morgens tot ’s avonds. De film ‘Credo, de
kraai’ wordt van april t/m september dagelijks vertoond, om 16u15. Voor groepen na
afspraak ook op andere tijdstippen mogelijk.

Prijsinformatie
Individuelen
Volwassenen
€ 0,00
kinderen t/m 11 jaar € 0,00
 De abdijsite is gratis toegankelijk. Film 'Credo, de kraai': € 2,00 (volwassenen) of
gratis (kinderen t/m 11 jaar). Combicket Abdij Ten Putte / Godelievemuseum: € 3,00
(volwassenen) of gratis (kinderen t/m 11 jaar).

Groepen
Groep vanaf 15 personen € 0.00 /persoon
 De abdijsite is gratis toegankelijk. Film 'Credo, de kraai': € 1,50 (groepen). Combicket
Abdij Ten Putte / Godelievemuseum: € 2,00 (groepen).

Scholen
Groep vanaf 15 personen € 0.00 /persoon
 De abdijsite is gratis toegankelijk. Film 'Credo, de kraai': € 1,00 (scholen). Combicket
Abdij Ten Putte / Godelievemuseum: € 1,00 (scholen).

Locatie
Abdijstraat 84 , Gistel
routebeschrijving 

Contact & Informatie
telefoon +32 59 27 86 71
fax +32 59 27 77 91
e-mail moeder.van.vrede@skynet.be
website http://www.moedervanvrede.be

Visit Bruges
Postbus 744
B-8000 Brugge
Tel. +32 50 44 46 46
visitbruges@brugge.be
Contact websitebeheerder

Toeristische informatie
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges
Word ambassadeur bij Visit Bruges

Infokantoren
Infokantoor Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00

Volg ons op
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Linked-In
Rss
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