Oorsprong van de naam “Molentje”
De wijk 'het Molentje' dankt haar naam aan een
staakmolen die daar voor 1602 (Ommelooper
Moerkerke) werd gebouwd.
Op de Ferrariskaart vinden we de aanduiding
"Meulentien". Wagenmaker Van Damme uit
Moerkerke voerde soms herstellingen uit, zoals
blijkt uit zijn bewaarde rekenboeken.
In 1883 werd een stoommaalderij opgericht.

•

•

Natiënlaan, E34/N49 (Knokke/Maldegem/
Zelzate): afslaan aan de rode lichten
‘Lapscheure’ of ‘St-Rita’
en Moerkerke volgen
E40: afrit Brugge, ring volgen tot afslag
Sint-Kruis, verder naar Vivenkapelle, na 3
km afslag Moerkerke, rechtdoor en 250 m
over de vaarten

B&B Altijd Genieten
Op donderdag 8 februari 1906 viel de bliksem in
op de molen en veroorzaakte er aanzienlijke
schade.
In 1922 werd de windmolen gesloopt.
Er werd verder gemalen met een mechanische
maalderij.

Kathleen De Meyere
Molentje 8

B&B Altijd Genieten
De B&B óók voor mensen met een
beperking.
A+ label voor de gehele
accommodatie.
Erkenning ziekenzorg cm.
Samenwerking steunpunt vakantieparticipatie.
Extra zorgomkadering mogelijk.

B - 8340 Moerkerke (Damme)
Tel :

(+32) / (0)

50 / 500 . 890

Gsm : (+32) / (0) 484 / 148 . 191
http://www.altijdgenieten.be

(Foto: Verzameling Ons Molenheem)

Welkom in

info@altijdgenieten.be

Een kleinschalige en
gezellige B&B te Moerkerke,
landelijke deelgemeente in
regio Damme/Brugge.

Wat heb ik ter plaatse te bieden:
•

gezellige tuin

•

kruidentuintje

•

petanquebaan

•

barbecue

•

kinderspeeltuigen

•

Zandbak, krijtborden...

•

In de woon– en leef veranda: een keuken om vrij te koken,
winkels op wandelafstand

Recreatieve mogelijkheden:
•

Bo-Bo’s Land & Café de Vrede
Moerkerke: www.bobosland.be

•

Boottochten Damme—Brugge
www.bootdamme-brugge.be

•

Fietsverhuur te regelen

•

Meet, eat & bowling
Brugge: www.bowlinn.be

•

Boudewijn– en Seapark
Brugge: www.boudewijnseapark.be

•

Huifwagen tochten
Beernem: www.huifwagen.be

•

Bulskampveld Beernem
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

•

Hoeve ‘Filippus’, paardenmelk
Maldegem: www.filippus.com

•

Struisvogelboerderij Monnikenwerve
Sluis: www.destruisvogel.nl

•

Het Treintje Moerkerke
www.hettreintje.be

•

Frietmuseum Brugge
www.frietmuseum.be

•

Harp-concerten Brugge
www.lucvanlaere-harp.be/Brugge_n.html

•

Rolstoelvriendelijke gidsuitstappen
doorheen Damme en Brugge

•

...

Deze informatie is ook in de B&B
beschikbaar.

Extra troeven:
Uitgewerkte wandelroutes en fietsroutes.
De landelijke streek biedt dichtbij en in de
ruimere omgeving de mogelijkheid om te
genieten.

Voor de prijzen en extra info
verwijs ik graag naar de website:
http://www.altijdgenieten.be

