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groep. Ontdek Poperinge als stad van
In Poperinge vind je een waaier aan activiteiten en mogelijkheden voor jouw
locale kan tijdens de volkssportroute.
hop en bier of maak kennis met het WO1-verleden. Genieten van de couleur
en mogelijkheden tot workshops.
In deze brochure vind je ook sportieve activiteiten, inspirerende bedrijfsbezoeken
ma op maat van jouw groep.
Toerisme Poperinge helpt je graag met het samenstellen van een program
Verschillende activiteiten kunnen gecombineerd worden.
Toerisme Poperinge
Grote Markt 1
8970 Poperinge
057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
April – september
Maandag tot vrijdag: 9 u. tot 12 u. en 13 u. tot 17 u.
Zaterdag, zon- en feestdagen: 9 u. tot 12 u. en 13 u. tot 16 u.
Oktober – maart
Maandag tot vrijdag: 9 u. tot 12 u. en 13 u. tot 17 u.
Zaterdag: 9 u. tot 12 u. en 13 u. tot 16 u.
www.toerismepoperinge.be
www.volkssportroute.be

PRAKTISCH
RESERVEREN
Groepsreizen op maat
1.
Je kan het hele jaar door een groepsuitstap reserveren.
2.
Een daguitstap op maat aanvragen, kan tot vier weken voor de datum van de uitstap. Je kan dit telefonisch, via
mail of persoonlijk bij Toerisme Poperinge reserveren.
3.
Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail met het programma en de prijs.
4.
Reservatie wordt pas definitief na betaling van een voorschot van € 100 op het rekeningnummer van Toerisme 		
Poperinge BE19 7383 1221 2912 met vermelding van ‘Groepsreis + naam van de groep + datum’.
5.
Zeven kalenderdagen voor de uitstap geef je het definitieve aantal deelnemers door aan Toerisme Poperinge en 		
stort je het saldo op het bovenstaande rekeningnummer.
6.
Je kan tot drie dagen voor de uitstap het aantal deelnemers wijzigen.
Volkssportroute
1.
Je kan de volkssportroute het hele jaar door reserveren.
2.
Reserveren kan tot tien dagen voor de uitstap via www.volkssportroute.be, telefonisch, via mail of persoonlijk bij
Toerisme Poperinge.
3.
Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail met de prijs.
4.
Reservatie wordt pas definitief na betaling van het voorschot van € 100 op het rekeningnummer van Toerisme 		
Poperinge BE19 7383 1221 2912 met vermelding van ‘Volkssportroute + naam van de groep + datum’.
5.
Zeven kalenderdagen voor de uitstap geef je het definitieve aantal deelnemers door (aantal volwassenen en 		
aantal kinderen <12 jaar) aan Toerisme Poperinge en stort je het saldo op het bovenstaande rekeningnummer.
6.
Het aantal deelnemers wijzigen kan tot drie dagen voor de uitstap.
7.
De dag van de uitstap kom je eerst de nodige documenten afhalen bij Toerisme Poperinge om aan je route te 		
starten. Indien je uitstap op een zondag valt, van oktober tot maart, dan worden de documenten per 			
post toegestuurd in de week voor de uitstap.
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VOLKSSPORTROUTE
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HOPMUSEUM

Toeslag: tijdens de wintermaanden (van 15 oktober tot 31 maart) wordt voor de baanbolling en de gaaibolling een
toeslag van € 5 per groep aangerekend (ter plaatse te betalen) voor de verwarming van de ruimte.
Rustdag: ook uitbaters van een volkssportcafé hebben wel eens nood aan een rustdag of adempauze. In dat geval zoeken
we een waardig alternatief in uw route en kan het spelaanbod variëren volgens beschikbaarheid.
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VERVOER

1.
2.

Het annuleren van de daguitstap zal hopelijk niet nodig zijn, maar kan tot tien kalenderdagen voor de uitstap.
We storten het voorschot min € 20 dossierkosten terug (€ 80).

VERVOER
Voor het vervoer zorg je zelf. Enkel bij de huifkarroutes van de volkssportroute zorgt Toerisme Poperinge ervoor dat
de huifkar klaarstaat. Zie mogelijkheden voor het vervoer p. 33. Voor wie met de bus komt: het middagmaal van 1
chauffeur is gratis voor groepen vanaf 20 deelnemers.

GIDSBEGELEIDING

2

Een vakbekwame gids zorgt voor professionele begeleiding tijdens jouw uitstap. Je betaalt € 60 voor twee uur gidsen.
Per bijkomend uur wordt € 30 gerekend. Voor een volledige dag betaal je €150. Reserveer je gids bij Toerisme
Poperinge. Om een optimale kwaliteit van de gidsbeurt aan te bieden raden wij 1 gids voor max. 35 personen aan. De
betaling van de gids gebeurt op voorhand via overschrijving, bij betaling van het saldo van de uitstap.
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DE VOLKSSPORTROUTE
Op deze tocht langs authentieke volkssportcafeetjes
herbeleef je de tijd van toen. Fiets, wandel, rij of trek
per huifkar naar verschillende herbergen en laat je
verrassen door de gastvrijheid, toffe spelen en lekkere
streekproducten. Ontdek onderweg het prachtige
hoppelandschap van Poperinge. Reserveer een dag
of halve dag volksspelen voor jouw groep (min. 10
volwassen deelnemers) via www.volkssportroute.be
of via toerisme@poperinge.be. Laat die bollen rollen,
pijlen vliegen en schijven schuiven!

ROUTE 4

ROUTE 6

10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Koffie met bijschenk
		Toptafel
12.00 u.		
Picon als aperitief
		Baanbolling
13.30 u.		
Grillschotel (drank niet 		
		inbegrepen)
		Hoefijzerwerpen
15.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Gaaibolling
17.30 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Uilebolling

10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Bezoek WO 1-site Executieplaats
		en Dodencellen
11.15 u.		
Bezoek Lijssenthoek M.C. en 		
		bezoekerscentrum
13.00 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Toptafel
15.00 u.		
Bezoek Museum WO 1 achter het
		
front ‘t Jagershof
15.45 u.		
Pannenkoek met koffie
		Hoefijzerwerpen
17.00 u.		
Poperings Hommelbier
		Bolletje Klimop

10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Koffie met bijschenk
		Ringwerpen
12.00 u.		
Picon als aperitief
		Pudespel
13.30 u.		
Karbonaden met friet (drank niet
		inbegrepen)
		Sjoelbak
16.00 u.		
Poperings Hommelbier
		Toptafel

Prijs: € 40,50 p.p.
€ 22,00 per kind
10 tot 50 personen
Auto of bus
Afstand: 35 km

Prijs: € 28,50 p.p.
€ 14,50 per kind
10 tot 30 personen
Te voet

Prijs: € 22,00 p.p.
€ 14,50 per kind

Afstand: 6 km

10 tot 30 personen
Auto, fiets of bus

ROUTE 7

Afstand: 25 km

ROUTE 1
10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Koffie met bijschenk
		Baanbolling
12.00 u.		
Picon als aperitief
		Tonspel
13.30 u.		
Karbonaden met friet (drank niet
		inbegrepen)
		Uilebolling
15.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Hamertjesspel
17.30 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Sjoelbak

10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Koffie met bijschenk
		Tonspel
12.00 u.		
Picon als aperitief
		Vliegende Vogelpik
13.30 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Baanbolling
16.00 u.		
Poperings Hommelbier
		Toptafel
17.30 u.		
Karbonaden met friet (drank niet
		inbegrepen)
		Sjoelbak

ROUTE 3
10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Picon als aperitief
		Tafelkegelspel
12.00 u.		
Karbonaden met friet (drank niet
		inbegrepen)
		Mannetjesspel
13.30 u.		
Koffie met bijschenk
		Pudespel
15.00 u.		
Abdijbier 6°			
		Baanbolling
16.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Gaaibolling
18.00 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Sjoelbak

Prijs: € 37,50 p.p.
€ 20,50 per kind
10 tot 50 personen

Prijs: € 41,00 p.p.
€ 22,50 per kind

Auto of bus

10 tot 30 personen

Afstand: 35 km

Auto of bus
Afstand: 35 km
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ROUTE 5
10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Koffie met bijschenk
		Hommelringen
12.00 u.		
Picon als aperitief
		Baanbolling
13.30 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Sjoelbak
15.30 u.		
Abdijbier 6°
		Mannetjesspel
17.00 u.		
Poperings Hommelbier
		Uilebolling

Prijs: € 37,50 p.p.
€ 20,50 per kind
10 tot 30 personen

Prijs: € 26,00 p.p.
€ 15,00 per kind

Auto of fiets
Afstand: 25 km

10 tot 30 personen
Te voet
Afstand: 9 km
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ROUTE 2

HUIFKAR 1

14.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
14.30 u.		
Appeltaart met koffie			
		Gaaibolling
16.00 u.		
Abdijbier 6°
		Baanbolling
17.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Toptafel
19.00 u.		
Karbonaden met friet (drank niet
		inbegrepen)
		Tafelkegelspel

09.30 u.		
		
10.00 u.		

Prijs: € 30,00 p.p.
€ 18,50 per kind

10.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.30 u.		
Koffie met bijschenk
		Pudespel
12.00 u.		
Picon als aperitief
		Hoefijzerwerpen
13.30 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Baanbolling
16.00 u.		
Pannenkoek met koffie
		Sjoelbak
17.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Hommelringen

10 tot 30 personen
Auto
Afstand: 25 km

ROUTE 10
14.00 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
14.30 u.		
Pannenkoek met koffie
		Hoefijzerwerpen
16.00 u.		
Abdijbier 6°
		Vliegende Vogelpik
17.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Baanbolling
19.00 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Mannetjesspel

Prijs: € 28,50 p.p.
€ 19,00 per kind
10 tot 30 personen
Fiets
Afstand: 25 km

Prijs: € 23,50 p.p.
€ 16,50 per kind

HUIFKAR 2

Administratieve formaliteiten
bij de Dienst voor Toerisme
Afspraak huifkar: met eigen 		
vervoer naar de plaats 		
		van afspraak
10.45 u.		
Picon als aperitief
		Sjoelbak
13.00 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Gaaibolling
15.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Pudespel
17.30 u.		
Karbonaden met friet (drank niet
		inbegrepen)
		Mannetjesspel

09.30 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
10.00 u.		
Afspraak huifkar
10.30 u.		
Picon als aperitief
		Hamertjesspel
13.00 u.		
Belegde boterham met 		
		
groentengarnituur (drank niet 		
		inbegrepen)
		Toptafel
15.30 u.		
Poperings Hommelbier
		Pudespel
17.30 u.		
Karbonaden met friet (drank niet
		inbegrepen)
		Mannetjesspel
Prijs: € 34,00 p.p.
€ 18,00 per kind
€ 230,00 voor de huifkar

Prijs: € 34,00 p.p.
€ 18,00 per kind
€ 230,00 voor de huifkar

10 tot 20 personen

10 tot 20 personen

Huifkar

Huifkar

Enkel mogelijk van 1 april tot 1
november.

Enkel mogelijk van 1 april tot 1
november.

KINDERROUTE
10.30 u.		
Administratieve formaliteiten bij
		
de Dienst voor Toerisme
11.00 u.		
Drankje naar keuze
		Uilebolling
12.30 u.		
Frieten en frikandel/ Karbonaden
		met friet
		Pudespel
14.15 u.		
Taart met biovruchtensap/ Taart
		
met Zientje en biologisch biertje
		
Spelnamiddag in de 		
		Kinderbrouwerij Reningelst

10 tot 30 personen
Auto, fiets of bus
Afstand: 20 km

Prijs: € 31,00 p.p.
€ 15,50 per kind
Auto
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ROUTE 9
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HOP

Brouwerijen

Reservatie via
057 33 79 22 – hopmuseum@poperinge.be
www.hopmuseum.be
(minstens twee weken op voorhand)

& BIER
Goesting om meer te weten te komen over de hop- en
biercultuur van de Westhoek? Dan is het Hopmuseum jouw
perfecte startplaats. Vroeger herbergde dit statige gebouw
de stadsschaal, waar de hop werd gewogen en gekeurd.
Die historische sfeer neem je nog steeds waar terwijl je het
museum bezoekt.

Gidsbeurt

Een kenner neemt je op sleeptouw doorheen het museum
en maakt je wegwijs in de geschiedenis, de teelt en
de hoppluk van vroeger en nu. Uiteraard komt ook de
Belgische biercultuur aan bod. Ruik, voel en proef de
Belgische hop! Je kiest voor een museumrondleiding of
een degustatietour.

degustatietour
Belhop: Een rondleiding vol liefde voor de Belgische
hoptelers en brouwers. Na deze tour weet je waarom
we trots mogen zijn op ons bierland.
Bier & Vrouwen: Vrouwen zijn betere bierproevers dan
mannen! Wist je dat bier de gezondheid van vrouwen
ten goede komt? Dit en nog veel meer tijdens deze
rondleiding.
Trappisten & Abdijen: Proef enkele goddelijke
streekbieren en leer ondertussen over hun heilige
geschiedenis. De rondleiding is doorspekt met
spannende weetjes over de twee legendarische
trappistenabdijen in de buurt.

OOK VOOR
EN MET KINDEREN!
Hommelsprookje:
Maak op een originele manier kennis met het
museum en het hopverhaal. Geniet al spelend,
kijkend en luisterend van het Hommelsprookje. Een
vertelster dompelt je onder in een verhaal van pure
magie en hop-doe-dingen.
Tablet tour: Dilemma van Joseph:
Met de tablet als gids kunnen jong en oud het
verhaal ontdekken van de hopteelt en het bier in
oorlogstijd. Hoe verging het de Poperingse hopboeren
en de brouwers tijdens WO 1? Werd er nog veel
hop geteeld? In deze tablet tour ga je op stap met
brouwerszoon Joseph Lahaye. Ontrafel jij zijn
dilemma?
Museumrondleiding:
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 7,50 p.p.(incl. Hommelbier)
€ 60 per gids (max. 30 personen per
gids)
Degustatietour:
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 10 p.p.
€ 60 per gids
Min. 10 personen, max. 20 personen
Hommelsprookje:
Prijs: € 6 p.p.
€ 60 per gids
Max. 20 personen

Hop, bier & WO 1: Ook tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd er bier, of wat ervoor moest
doorgaan, gebrouwen. Duik in het bierverleden.

Tablet tour:
Duur: 1 u.
Max. 40 personen
Prijs: inbegrepen in toegangsticket
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BROUWERIJ

BROUWERIJ

ST. BERNARDUS

DE PLUKKER

In Watou worden sinds 1946 de edele St.
Bernardusbieren gebrouwen: donkere en blonde
abdijbieren van hoge gisting. De brouwerij kende
de laatste jaren een enorme expansie en staat
ondertussen wereldwijd bekend om haar authentieke
en kwaliteitsvolle bieren. Bezoek in 2018 de nieuwe
BarDrie60 en geniet vanop het dakcafé van een 360°
panorama over de hopvelden, West-Vlaamse en
Franse heuvels.

Op het enige biologische hopbedrijf in België werd in
2011 de artisanale brouwerij De Plukker gestart. Hier
worden uitsluitend bieren gebrouwen met eigen hop
en alle bieren zijn ook bio-gecertificeerd.
Het bezoek start in de brouwerij. Tijdens het
degusteren van een Keikoppenbier vertelt de gids over
de geschiedenis van het hopbedrijf en hoe brouwerij
De Plukker er ontstaan is. Vervolgens neemt de gids
je mee naar het hopveld waar je alles leert over de
hop en de hopteelt. Aansluitend word je rondgeleid
door de brouwerij en ontdek je alle facetten van het
productieproces. Eindigen doe je met een tweede
degustatie naar keuze.

Rondleidingen kunnen individueel of in groep, in het
Nederlands, Frans of Engels.
De rondleiding omvat:
Verwelkoming
Vertoning van de film over Brouwerij St. 		
Bernardus
Rondleiding door de brouwerij, de bottelarij
en de brouwzaal
Degustatie van enkele bieren van St. 		
Bernardus

Een bezoek is dagelijks mogelijk op aanvraag, mits
beschikbaarheid van de gids, in het Nederlands,
Frans of Engels.

Reservatie via: www.plukker.be
Elverdingseweg 14a – 8970 Poperinge

Na de rondleiding krijgt elke bezoeker een
geschenkverpakking met 4 flesjes St. Bernardus
(Tripel, Pater 6, Prior 8 en Abt 12), inclusief een
authentiek glas.

Duur: 1.30 u.
onen)
Prijs: € 90 per groep (onder 15 pers
€ 6 p.p. (vanaf 15 personen)

Reservatie via: 057 38 80 21
visit@sintbernardus.be – www.sintbernardus.be
Trappistenweg 23 – 8978 Watou
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 12,50 p.p.
Min. 15 personen, max. 70 personen
ekers
Kleinere groepen of individuele bezo
ande
gepl
kunnen ook aansluiten bij reeds
bezoeken.
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HOP & BIER

Gasthuisstraat 71 - 8970 Poperinge

zen

Duur & prijs afhankelijk van de geko
activiteit.

Reservatie via:
info@feysbook.be - www.feysbook.be
Bergenstraat 8 - 8691 Beveren a/d IJzer

BROUWERIJ FEYS
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‘T HOPPECRUYT
’t Hoppecruyt is een hedendaags hopbedrijf dat volgens de modernste teelttechnieken werkt. Hopboer Wout
en hopboerin Benedikte zijn de hoptelers op deze hoeve. Met zoon Roel is de vijfde generatie ingezet om
Belgische brouwers van de fijnste kwaliteitshop te voorzien. Tijdens een rondleiding van anderhalf uur
maak je kennis met de hedendaagse teelttechnieken en geniet je van een adembenemend hoplandschap.
Benedikte leidt je rond op het hopveld en rond de plukmachine, asten en spiekers. De rondleidingen laten
zich beïnvloeden door de seizoenen. Tijdens het hopscheutenseizoen proef je vers geplukte hopscheuten.
Vanaf mei ontdek je alles over de insecten die leven op een hopveld. In de zomermaanden start de bloei
van de hop en in september zien we de pluk van de hopbellen. Iedere rondleiding wordt afgesloten met een
proevertje.
Arrangement proeven:
Het is mogelijk om een biertje, gebrouwen met eigen hop, te proeven. Dit kan in de tuin of in de
ontvangstruimte: € 2 - € 3,50. Je kunt ook kiezen voor een koffie met cake: € 2,50. Voor of na het bezoek
kun je ook picknicken op de hopboerderij. De plaatselijke kruidenierszaak bereidt drie halve ovenkoeken,
belegd met lokale specialiteiten: € 5 p.p.
Alle bezoeken zijn mogelijk in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Voor kinderen kan steeds een
aangepast programma voorzien worden, waarbij spelenderwijs uitleg wordt gegeven.
Bezoek is mogelijk van 15 februari tot 31 maart en van 21 mei tot 30 september.

TER SCHOUDEMONTHOEK
Ter Schoudemonthoek bestaat al sinds 1903
en wordt sinds dit jaar gerund door de jonge
hopteler Bart Boeraeve. Het bedrijf is volop aan het
moderniseren en uitbreiden, extra hopvelden worden
in gebruik genomen en nieuwe hopsoorten worden
aangeplant. Hoewel de hopteelt meegaat met zijn
tijd, blijft er veel handwerk aan te pas komen. De
Belgische hop geniet veel aanzien bij de brouwerijen
in België en het buitenland. Daar halen de hoptelers
veel voldoening uit. Wie streekbier drinkt, steunt de
lokale hopboeren. Een goed excuus!
Reservatie via: 057 33 55 49
bart.boeraeve@gmail.com
Kleine Casseldreef 2 - 8970 Poperinge
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LEMAHIEU
Op het hopbedrijf van de familie Lemahieu maak
je kennis met de hopteelt en -pluk. Ivan toont
graag met veel enthousiasme de oogst van de
hopscheuten. Terwijl echtgenote Roos zich toespitst
op het verwerken van de hopranken tot allerhande
takjeswerk. Met de seizoenen als leidraad en de
natuur als inspiratiebron organiseert zij workshops
van eind september tot half november. Dochter en
chef-kok Liesbet bereidt er lekkere maaltijden, al dan
niet met hopscheuten.
Reservatie via: www.humulus.be
Kallestraat 33 - 8640 Westvleteren

Standaard rondleiding
Duur: 1.30 u.
Prijs:
met
Groepen t.e.m. 19 personen: € 6 p.p.,
een minimum van € 75.
Groepen vanaf 20 personen: € 5 p.p.

Reservatie via:
057 30 05 98 – info@hoppecruyt.be
www.hoppecruyt.be
Provenplein 69 – 8972 Proven

kleine
Individuelen kunnen aansluiten bij een
.
of grote groep en betalen dezelfde prijs
Korte rondleiding
Duur: 45 min.
€ 25
Prijs: € 6 p.p., met een minimum van
per groepje
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HOP & BIER

In de dorpskern van Roesbrugge vind je net over de gemeentegrens met Alveringem de voormalige Brouwerij Feys.
Brouwerij Feys-Callewaert behoort als industrieel erfgoed in de Westhoek tot het beste uit de Belgische biergeschiedenis.
Kom tijdens een rondleiding alles te weten over de geschiedenis van het bier, de Groote Oorlog en de industrialisering.
Bij Brouwerij Feys zijn er heel wat mogelijkheden voor groepen:
Rondleidingen in en rond de mouterij en brouwerij.
Bierproeverijen en foodpairing onder leiding van een erkend zytholoog.
Heel wat themarondleidingen: natuur, bier, over de blauwersgeschiedenis van Roesbrugge…
Er is ruimte voor vergaderingen, feesten en events tot 1.000 personen.

ACTIEF
HOPSIEPOPS

DE SPEELPLEKKE

Hopsiepops, dat is 2300 m² magazijn omgebouwd
tot een fantastisch en uniek indoor speelpark, gelegen
langs de ring in Poperinge. Hopsiepops staat vol leuke
attracties en heeft voor elke leeftijd (van 1,5 jaar tot 12
jaar) aangepaste activiteiten en spelletjes: ballenbaden,
trampolines, opblaasbare structuren, de rollerbaan
en niet te vergeten: het mega-avonturenparcours! We
vergeten uiteraard de allerkleinsten niet: alle speeltuinen
zijn veilig ingericht voor peuters.

scheuten
CULINAIR ATELIER
Ben jij verlekkerd op de lokale producten van de Westhoek? Wil je jouw gasten thuis verrassen met een menu op
restaurantniveau? Neem dan deel aan het culinair atelier.
Programma:
De dag start tussen 9.30 u. en 10 u. met een warm onthaal bij hopboerderij ’t Hoppecruyt in Proven waar
landbouwster Benedikte je in geuren en kleuren vertelt hoe hopscheuten geteeld worden. Trek daarna zelf je laarzen
aan en hou je mesje bij de hand want je mag deze unieke delicatesse zelf oogsten op het hopveld.

Deze spellenwinkel in de Ieperstraat blaast je omver
met een ruim gamma aan gezelschaps- en educatieve
spelen voor binnen en buiten. Bianca biedt spellen aan
van 999games, White Goblin, SmartGames, Think
Fun, Haba en Carta Mundi. Je kan ze er aankopen om
thuis te spelen, maar het leukste is dat je ze ook ter
plekke kan uitproberen.
Groepsarrangementen:
Spelplezier (1 spel): € 3 p.p.
Taart/pannenkoeken, 2 drankjes en 		
spelplezier: € 7,50 p.p.
Croque-monsieur (uit het vuistje), een 		
drankje en spelplezier: € 8 p.p.
Gebak/pannenkoeken en koffie/thee: € 4 p.p.
Verjaardagsfeestje voor kids (tot 12 jaar en
maximum 12 kinderen): € 11 p.p.
Tal van andere mogelijkheden op aanvraag.

Reservatie via: info@hopsiepops.be
Europalaan 5 - 8970 Poperinge

Prijs:
Vanaf 20 kindjes: € 5 per kind
Vanaf 50 kindjes: € 4 per kind
Drankje aan groepstarief: € 1,50

’s Middags staan chef Kris en gastvrouw Carmen van Manoir Ogygia je op te wachten met een heerlijk aperitief. Terwijl
je in de keuken geniet van de eerste hapjes geeft de chef uitleg over het menu en mag je een handje meehelpen. Er
volgen nog een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Dit telkens met aandacht voor de lokale streekproducten en
streekbieren van de Westhoek. Recepten krijg je mee naar huis.

De groepsarrangementen kunnen vanaf 6 personen tot
max. 24 personen.
Reservatie via: 057 37 76 60 of 0497 53 42 50
despeelplekke@telenet.be
Ieperstraat 45 - 8970 Poperinge

Tot slot proef je in het Hopmuseum van enkele speciale biertjes tijdens de degustatietour ‘Hop tijdens WO 1’. Gids
Stefaan vertelt met veel passie over de herkomst van de hop in Poperinge en hoe brouwers overleefden tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Prijs: € 75 (alles inbegrepen: bezo
eken,
menu, gidsbegeleiding, degustatie).

Einde om 17 u.
Reservatie via: www.hopscheuten.be

Deze programma’s zijn enkel mogelijk
in
de maand maart.
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DE STADSGIDS
NEEMT
JE MEE

Fietsen

Fietstocht ‘Vive Labeur’

Deze begeleide fietstocht start met een bezoek aan het
Hopmuseum. ’s Middags geniet je van een belegde
boterham met Trappist nabij de abdij van Westvleteren.
Onderweg breng je een bezoek aan De Struise Brouwers in
Oostvleteren en ontdek je het uniek verhaal van Brouwerij
De Plukker in Poperinge.
Duur: volledige dag
Prijs: € 33 p.p. + € 150 voor de gids
Vanaf 10 personen

Via de fietsknooppunten neemt gids Patrick Boone je mee
naar een zestal locaties die inzoomen op het WO 1-verhaal
van het Chinese Labour Corps. De fietstocht is 28 km lang
en houdt halt op o.a. Lijssenthoek Military Cemetery (het
perk met 35 Chinese graven), de Busseboomsite, Poperinge
Old Military Cemetery (waar een Chinese shot at dawn
ligt begraven), het huis van China-watcher pastoor Van
Walleghem in Reningelst…
Duur: 3 u.
Prijs: € 90 voor de gids
Afstand: 28 km

Fietstocht ‘Van ‘t veld naar de
ketel’

Fietstocht ‘Trappende Trappist’

Fietsen achter het front

Deze begeleide fietstocht start met een bezoek aan het
Hopmuseum. De perfecte startplaats voor een fietstocht
door het hoppeland. Onderweg hou je halt in Brouwerij
St. Bernardus en bovenop de Catsberg. Je proeft er van
een heerlijk trappistenbier vergezeld van een ‘Boerestutte’.
Eindigen doe je met het wereldbefaamde trappistenbier van
Westvleteren bij de abdij.
Duur: volledige dag
Prijs: € 45 p.p. + € 150 voor de gids
Vanaf 10 personen

De gids neemt je mee op een fietstocht door de stad achter
het front. Onderweg hou je halt aan de dodencellen en
executieplaats, Poperinge New Military Cemetery en het
bezoekerscentrum Lijssenthoek. In ’t Jagershof is er tijd
voor een drankje en kan je het museum bezoeken.
Duur: 3 u.
Prijs: € 6 p.p. + € 90 voor de gids
Vanaf 10 personen
Afstand: 25 km

Deze begeleide fietstocht staat volledig in het teken van
de weg die hop aflegt van het veld naar de brouwketel
tot in je glas. Je begint de fietstocht met een bezoek aan
het Hopmuseum. Onderweg bezoek je de hopboerderij ’t
Hoppecruyt in Proven en Leroy Breweries in Watou.
Duur: volledige dag
Prijs: € 26 p.p. + € 150 voor de gids
Vanaf 10 personen

Wandelen

Stadswandeling ‘Centrum van hop
en bier’
De gids neemt je tijdens deze wandeling mee doorheen het
Poperinge van vroeger tot nu. Tijdens de middeleeuwen
was Poperinge een belangrijke lakenstad, maar kreeg in
1343 een weefverbod opgelegd door Ieper. De hopcultuur
bracht uiteindelijk redding. Tijdens WO 1 bleef Poperinge
onbezet gebied achter het front en werd de stad het favoriete
ontspanningsoord voor Britse soldaten.
Duur: 2 u.
Prijs: € 60 voor de gids
Max. 35 personen

Van nun’n toet poaters
Wandel (9 km) mee door de bosrijke omgeving van de
Sint-Sixtusabdij en ontdek het verband tussen het Poperings
Nunnebier en de trappist van Westvleteren. De gids vertelt over
het ontstaan van de abdij, de relicten uit de Eerste en Tweede
Wereldoorlog en natuurlijk proef je onderweg van een ‘nunne’
en een ‘pater’. De wandeling start aan Café In De Vrede,
Donkerstraat 13, Westvleteren.
Duur: 3 u.
Prijs: € 90 voor de gids
Max. 35 personen

De heerlijkheden van de Helleketel

Watou, van dichters en brouwers

Het Helleketelbos is een ongekende bron van verhalen.
De gids vertelt je tijdens een wandeling over de legende
van de eeuwige ruiters, over het ontstaan van de bergen,
over de fauna en flora en over het huidige bosbeheer
van dit fabelachtig stukje natuurgebied. Er zijn enkele
stopplaatsen voorzien in de plaatselijke staminees en in het
vakwerkhuisje.
Duur: 3 u.
Prijs: € 90 voor de gids
Max. 35 personen

Watou, dorp van hoge gisting, maar ook dorp vol kunst en
poëzie. Deze wandeling leidt je langs de twee brouwerijen die
Watou rijk is en langs heel wat kunstwerken die herinneren
aan de zomers vol kunst. Leroy Breweries en Brouwerij St.
Bernardus worden onderweg niet bezocht.
Duur: 2 u.
Prijs: € 60 voor de gids
Max. 35 personen

Groote Beweging

Op stap langs het Dode IJzerpad

Deze stadswandeling neemt je mee langs een aantal
bijzondere WO 1-locaties in het centrum van Poperinge:
het station, voormalige cinema’s, de oude spoorlijn, de
executieplaats… De wandeling maakt een lus van ruim 3 km.
Eindhalte: Talbot House.
Duur: 2 u.
Prijs: € 6 p.p. (Talbot House) + € 60 voor de gids
Max. 35 personen

Deze wandeling van 7,8 km brengt je de geschiedenis van
Roesbrugge en de IJzer, maar vooral over de ‘blauwers’ en
‘kommiezen’. Het grensdorp was immers de ideale plaats om
via smokkelen (of blauwen) het harde bestaan wat draaglijker
te maken. Behendigheid, creativiteit en vindingrijkheid
inspireerden blauwers tot heroïsche daden.
Duur: 2 u.
Prijs: € 60 voor de gids
Max. 35 personen

NIEUW: Poperinge, te lope
De gids loopt op het ritme van de groep (maximum-snelheid 10 km/u) doorheen het centrum en de groene rand van
Poperinge en geeft tussendoor uitleg over het wel en wee van Poperinge, de couleur locale en de roemrijke geschiedenis.
We komen in lichte looppas langs een hopveld, volgen een beek, nemen oude en nieuwe paadjes, steegjes en
‘kerkewegels’… Op deze manier ziet u heel wat in korte tijd en blijft uw conditie in vorm, ook tijdens je verblijf in de
Hoofdstad van het Goede Leven.
Duur: 1.30 u. à 2 u.
Prijs: € 60 voor de gids
Afstand: keuze tussen 6, 8 of 11 km
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ACTIEF

Fietstocht ‘De Struise Plukker’

SPORT- EN RECREATIEBAD

OUTSIDE ADVENTURE

DE KOUTER

Ze verzorgen incentives, teambuildingsprogramma’s
en personeelsfeesten in Poperinge en de ganse
Westhoek…
Outdoor
Paintball, laserbattle, quadrijden, high ropes,
mountainbike… Outside organiseert schitterende
avontuurlijke sporten aan een eerlijke prijs. Bij
Outside kan je zelf kiezen welke activiteiten je het
meest aanspreken, om tot een volledig uitgewerkt
programma te komen.

Duur: naar keuze
Prijs: activiteiten vanaf € 10 p.p.
Vanaf 10 personen
Reservatie via: 057 33 87 01
www.outsideadventure.be

Easy Leisure
Ook voor wie het wat rustiger aan wil doen, hebben
we een aantal originele arrangementen. Wat dacht je
van een partijtje urban golf, een ontspannende bieren wijnroute of een origineel volkssportentoernooi?

EUROKART

Programma’s op maat voor firma’s
Wil je een boeiende teambuilding met de medewerkers
of klanten beleven? Met onvergetelijke momenten die nog
lang zullen nazinderen en een vernieuwde dynamiek op
gang zullen brengen? Outside werkt een programma op
maat uit voor jouw bedrijf.

BOWLING DE GOE SMETE

INDOOR CIRCUIT
Euro-Kart is er niet alleen voor de echte kartfanaten,
maar eveneens voor hen die als eerste kennismaking
eens willen proeven van de sensatie om in een
kart te racen. Organiseer er je eigen grand-prix of
endurance wedstrijd en strijd voor een podiumplaats!
Wil je met je bedrijf een evenement organiseren in
combinatie met karting? Euro-Kart voorziet uitgebreide
cateringmogelijkheden: van een welkomstaperitief met
versnaperingen tot uitgebreide koude of warme menu’s.

Duur & prijs afhankelijk van gekozen
formule.

De Goe Smete herbergt niet alleen de cafetaria van
Sport- en Recreatiebad De Kouter, maar is ook
een waar bowlingparadijs. Er zijn maar liefst 18
bowlingbanen, voorzien van de laatste nieuwe
technieken. Er zijn tal van formules mogelijk, o.a. in
combinatie met Sport- en Recreatiebad De Kouter.
personen)
Prijs: € 2,50 p.p. per spel (vanaf 25
van
ijk
Eet & bowl-formules: prijs afhankel
gekozen formule.
bowl”:
Combi kinderfeestje “Zwem, eet &
vanaf € 15 p.p.
Reservatie via:
bowling.poperinge@degoesmete.be
Bruggestraat 44 - 8970 Poperinge

Reservatie via: 057 33 27 62
info@eurokart.be – www.eurokart.be
Europalaan 5 - 8970 Poperinge

Zwembad De Kouter garandeert puur waterplezier! Je kan er terecht voor sportzwemmen, maar nog leuker om
tijdens je vakantie even te ontspannen, is het recreatiegedeelte. In het recreatiebad kan je je laten meevoeren door
de stroming van de wildwaterkreek. Echte durvers duiken daarna de golven in. Net zoals in de zee klotsen de golven
op en neer. De bruisbulten verrassen de zwemmers in het rustiger deel van het recreatiebad. Hier kan je trouwens
ook even op adem komen op de waterligbank. Uitrusten kan trouwens ook in de Whirlpool, de sauna of het Turks
stoombad. De glijbaan zorgt voor 58 meter glijplezier. De lichteffecten maken de ervaring compleet. De allerkleinsten
kunnen zich naar hartenlust uitleven in het warme plonsbad. De kleurrijke toestellen maken van het peuterbad een
heuse waterspeeltuin.
Prijs
Jeugdgroepen
NIET-Poperinge: € 4,25 (< 12 jaar)
€ 4,75 (12 – 17 jaar)
Poperinge: € 3,25 (< 12 jaar)
€ 3,75 (12 – 17 jaar)
Groepen (vanaf 15 personen)
NIET-Poperinge: € 6,25 (< 12 jaar)
€ 7,75 (12 – 17 jaar, personen met een handicap, studenten, senioren)
€ 8,50 (> 18 jaar)
Poperinge: € 5,00 (< 12 jaar)
€ 6,00 (12 – 17 jaar, personen met een handicap, studenten, senioren)
€ 6,75 (> 18 jaar)
Reservatie via: 057 34 66 26 - zwembad@poperinge.be – www.zwembaddekouter.be
Bruggestraat 42 – 8970 Poperinge

GUESTHOUSE ESCAPE
“Poperinge, begin jaren ’70. Na het overlijden van Emilienne leidt Omer achter de gevel van zijn woning in de
Gasthuisstraat 66 een teruggetrokken bestaan. Het lijkt of de tijd er heeft stilgestaan. Bezoekers komen nog zelden
over de vloer. Maar als ze komen, dan houdt Omer ze het liefst zo langs mogelijk bij zich.”
De eerste real-life escape game in Poperinge. Je laat je opsluiten met je team in een kamer. Je hebt een uur de tijd
om je uit de kamer(s) te puzzelen. Ontrafel de geheimen, kraak de codes en ga strategisch te werk. Het spel kan
gespeeld worden in teams van 3 tot 8 spelers. Je kan het ook spelen met meerdere teams, weliswaar na elkaar.

Duur: 1 u.
Prijs varieert tussen € 19 en € 25 p.p.,
.
afhankelijk van het aantal personen
Reservatie via: 0477 37 14 97
info@guesthouse-escape.be
www.guesthouse-escape.be
Gasthuisstraat 66 - 8970 Poperinge
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ACTIEF

Outside Adventure is een van de grootste outdooren incentivebureaus van Vlaanderen. Hun kracht?
Originele, sfeervolle en op maat gemaakte
programma’s, enthousiaste medewerkers, de steeds
weer overheerlijke catering, gekoppeld aan de
vlekkeloze organisatie van alle evenementen.

LIJSSENTHOEK
BEZOEKERSCENTRUM
Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende
getuige van meer dan vier jaar oorlogsgeweld. Van 1915
tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek het grootste
evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. Vandaag
weerspiegelt de begraafplaats de ‘Groote Oorlog’. Het
bezoekerscentrum vertelt het verhaal van deze unieke site.
In het bezoekerscentrum kom je alles te weten over het
hospitaalleven en de (her)aanleg van de begraafplaats.
Je kan de databank doorzoeken en bladeren in de
hospitaaldagboeken. Langs de luisterwand spreken
stemmen uit verleden en heden je toe.

BEZOEKERSCENTRUM WO 1

EXECUTIEPLAATS

ACHTER HET FRONT -

De binnenkoer van het stadhuis van Poperinge diende
tijdens WO 1 als executieplaats. In de gevangeniscellen
brachten ter dood veroordeelde soldaten hun laatste
uren door. Vandaag is het een symbolische plek,
een blijvende aanklacht tegen de executie. In de ene
cel krijgt de bezoeker een film te zien van de laatste
momenten voor de executie. In de andere cel worden
de graffiti, aangebracht door de gevangene, uitgelicht
en kijk je uit op de binnenplaats met executiepaal. Een
zitbank en een wand omsluiten de paal en de afdrukken
van de vogelpootjes op de kasseien refereren naar de
breekbaarheid van de mens. Een gedicht van Erwin
Mortier legt de diepere dimensie van de site bloot.

JAGERSHOF

Gratis toegang.
Open van 6 tot 22 u.
Mogelijkheid om dit te integreren in een stadswandeling.

TALBOT HOUSE
Midden de bonte metropool die Poperinge – stad
achter het front – tijdens WO 1 was, opende
aalmoezenier Philip “Tubby” Clayton op 11 december
1915 een soldatenhuis. De grote burgerwoning
van de familie Coevoet werd omgetoverd tot “Every
Man’s Club”. Alle soldaten, zonder onderscheid
van rang of stand, waren er welkom. De naam
Talbot House verwijst naar Gilbert Talbot, de broer
van de hoofdlegeraalmoezenier, die sneuvelde op
23-jarige leeftijd. Gilbert werd het symbool van
de opoffering van een ‘gouden generatie’ jonge
mannen. Talbot House bood een alternatief voor
het liederlijke ontspanningsleven in de stad. Voor
honderdduizenden groeide deze plek uit tot “a home
from home”, waar ze een beetje menselijkheid, rust
en vrede vonden.

In de schaduw van de Sint-Sixtusabdij tref je de landelijke
herberg ’t Jagershof aan. Op de zolderverdieping bevindt
zich een unieke tentoonstelling waarbij De Lovie, de
abdij en ’t Jagershof tijdens WO 1 centraal staan.
Dagboekfragmenten van twee broeders uit de SintSixtusabdij die het gebeuren in de streek neerpenden,
vormen de leidraad. De vele unieke stukken, uniformen,
documenten… schetsen een beeld van die woelige periode.

Standaard bezoek
Prijs: € 3 p.p.
vanaf 10 personen
Altijd mogelijk op afspraak

Vandaag vervult Talbot House de rol van “een levend
museum”, met logies en een volledig ingerichte
keuken. Zo is Talbot House met de jaren uitgegroeid
tot een internationale ontmoetingsplaats. Naast de
vele authentieke curiosa, krijgen de bezoekers er een
audiovisuele montage te zien, waarin de link wordt
gelegd tussen verleden, heden en toekomst van dit
unieke huis.

55 25
Reservatie via: 057 33
w.hetjagershof.be
ww
–
f.be
info@hetjagersho
Krombeke
Bankelindeweg 58 - 8972

De scheurkalender presenteert elke dag een ander
verhaal van iemand die op Lijssenthoek ligt begraven.
Op de herdenkingsmuur zijn hun portretten aangebracht.
Jaarlijks komen er nieuwe foto’s bij. Het verhaal op deze
site is nooit af en dat blijft boeien.

Duur: 2 u.
5 p.p.
Prijs schoolgroepen: €
n: € 6 p.p.
Prijs gemengde groepe

De verpleegster vertelt - in het
kielzog van de oorlog

32 28
Reservatie via: 057 33
w.talbothouse.be
ww
–
info@talbothouse.be
Poperinge
Gasthuisstraat 43 - 8970

Deze bijzondere rondleiding is opgebouwd rond
getuigenissen van verpleegsters. Het hospitaalleven zoals
het was: onverbloemd en meedogenloos, verteld vanuit
het oogpunt van vrouwen, moeders en kinderen.

CHINESE HERDENKINGSSITE

Standaard bezoek
Duur: 1.30 u.
35 personen per
Prijs: € 60 per gids (max.
gids)

BUSSEBOOM
Op de herdenkingssite ‘Busseboom’ maak je kennis
met een bijzonder WO 1-verhaal. Twee monumenten
herdenken de inzet van de Chinese arbeiders tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Het zijn de eerste en wereldwijd de
enige monumenten die hulde brengen aan deze specifieke
groep WO 1-arbeiders.

De verpleegster vertelt
Duur: 1.30 u.
30 personen per
Prijs: € 75 per gids (max.
gids)
66 76
Reservatie via: 057 34
www.lijssenthoek.be
toerisme@poperinge.be 70 Poperinge
Boescheepseweg 35a - 89
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Gratis toegang
Op de hoek van de Sint-Jansstraat en de
Visserijmolenstraat.
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WO 1

WO 1

DODENCELLEN EN

‘T WULLEMINHOF
’t Wulleminhof biedt je een waaier aan mogelijkheden
om met de huifkar op stap te gaan. In het glooiend
landschap rond Poperinge, bezorgen ze je een
onvergetelijke tocht. Via landelijke wegen brengen ze je
langs hopvelden, pittoreske boerderijen en geniet je van
heel wat speciaals.

Er wordt regelmatig halt gehouden voor een hapje
en een drankje. Terwijl de paarden rusten, kun je
verschillende oude volksspelen uitproberen. Daag je
vrienden uit voor een partijtje bakschieten, toptafel,
troumadam… Jong en oud genieten van deze spelen,
amusement gegarandeerd!

Huifkartocht: volledige dag

Huifkartocht: halve dag

-

-

-

Aanvang om 10 u.
Rit huifkar langs landelijke wegen van 		
Groot-Poperinge
Aperitiefstop (naar keuze)
Karbonaden met frietjes en bijpassende 		
groentjes (drank niet inbegrepen)
Pannenkoeken of gebak met koffie
Belegde boterhammen met verschillende
variëteiten vlees en groentengarnituur 		
(drank niet inbegrepen)

-

Rit huifkar langs landelijke wegen van 		
Groot-Poperinge
Pannenkoeken of gebak met koffie
Streekbier naar keuze
Karbonaden met frietjes en bijpassende 		
groentjes (drank niet inbegrepen)

p.p.
Prijs volledige dag: € 50
.
p.p
40
Prijs halve dag: €
Reservatie via:
54 13 29
057 33 66 98 of 0475
e
et.b
t.wulleminhof@telen
www.wulleminhof.be

AU NOUVEAU ST. ELOI
Proef de gezelligheid, de landelijke en authentieke sfeer
van Au Nouveau St. Eloi. Je vindt er de nostalgie terug
van een knusse bruine kroeg. In Au Nouveau St. Eloi valt
er steeds opnieuw iets leuks te beleven. Een sfeervolle
familiedag met de huifkar of een volksspelenwedstrijd
met vrienden. Iedereen is welkom.

Huifkartocht: halve dag

-

-

Middagmaal (belegde boerestutte met 		
rauwkost en consumptie)
Koffiestop met dessert
Streekbier naar keuze of picon

Reservatie via:
0494 13 68 30 - info@aunouveaust-eloi.be - www.aunouveaust-eloi.be
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KEIKOPPENROUTE

-

De Poperingse Keikoppenroute biedt
zowel volledige als halve dagtochten met
de huifkar aan. De naam “Poperingse
Keikoppenroute” verwijst naar de bijnaam van
de Poperingenaars. Tijdens de middeleeuwen
kregen de koppige Poperingenaars de bijnaam
van keikoppen, omdat ze beschikten over een
groot doorzettingsvermogen.

-

Namiddagrrangement
-

Arrangement 1
-

Start om 10 u. aan het station of 		
Oudstrijdersplein
Rondrit dwars door de Hoppestreek
Aperitiefstop met picon
Rijkgevuld Breughelbord (drank niet 		
inbegrepen)
Pannenkoeken met koffie
Volksspel

-

Start om 14 u.
Pannenkoeken met koffie
Streekbiertje naar keuze met gelegenheid tot
volksspelen

49 p.p./ € 31 per kind
Prijs arrangement 1: €
55 p.p./ € 35 per kind
Prijs arrangement 2: €
55 p.p./ € 35 per kind
Prijs arrangement 3: €
./ € 15 per kind
Prijs namiddag: € 20 p.p
Min. 15 personen

Arrangement 2
-

Start om 10 u. aan het station of 		
Oudstrijdersplein
Bezoek Lijssenthoek Military Cemetery
Aperitiefstop met picon
Poperings standevlees, kroketjes en 		
groentjes (drank niet inbegrepen)
Pannenkoeken met koffie
Bezoek Hopmuseum met een 			
Keikoppenbier als afsluiter

Start om 10 u. aan het station of 		
Oudstrijdersplein
Trappist naar keuze in “In De Vrede” bij de
Sint-Sixtusabdij in Westvleteren
Ardeens gebraad, kroketjes en warme 		
groentjes (drank niet inbegrepen)
Geleid bezoek aan een hopbedrijf met als
dessert een Dame Blanche
Volksspel

Reservatie via:
28 09 93
057 33 38 72 of 0476
– www.huifkar.be
r.be
fka
hui
keikoppenroute@

RONDJE WESTHOEK

Huifkartocht: volledige dag
Uitgebreid ontbijtbuffet
Rit huifkar langs landelijke wegen
Aperitiefstop met picon
Warm middagmaal met consumptie
Koffiestop met dessert
Streekbier naar keuze of picon
Avondmaal (belegde boerestutte met 		
rauwkost en consumptie)

-

Rondje Westhoek ontstond uit de combinatie van
verschillende passies: het authentiek karakter van het
Volkswagenbusje, de interesse voor het pure organiseren
en de liefde voor de Westhoek. Het concept is even simpel
als geniaal: de chauffeur brengt je met het retrobusje naar
alle toplocaties in de Westhoek. Die rit doorheen de regio
plan je zelf, of laat je je liever verrassen door de knowhow
van de organisator?
Bier, hop en brouwerijen of een bezoek aan de WO1herdenkingsplaatsen? Volksspelen, musea of een mix
tussen alle voorgaande? Dit alles, in combinatie met
lekker eten, laat Rondje Westhoek je op hun eigen manier
ontdekken. Hierbij komen nog de nodige weetjes en

anekdotes aan te pas. Proef van het “goede leven” van
de Westhoek, en ga ook eens “over de Schréve”. Rondje
Westhoek maakt op jouw vraag een persoonlijk pakket op
maat. Ook voor grotere groepen zijn er oplossingen. Voor
al wie op zoek is naar een origineel geschenk brengt de
cadeaubon soelaas. De ideale manier om zonder zorgen
de mooiste plekjes in de Westhoek te verkennen.
Alle programma’s worden op maat van de interesses en
wensen van de klant opgemaakt. Er is heel wat mogelijk!
Van een namiddag, tot een hele dag of zelfs een volledig
weekend. Rondritten zijn dagelijks mogelijk in het
Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Reservatie via:
0475 74 60 09 – info@rondjewesthoek.be – www.rondjewesthoek.be
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Arrangement 3

DE POPERINGSE

MUZIKALE LEKKERBEKKENTOCHT

Het gebied langs de Schreve, de grens tussen België en Frankrijk, was eeuwenlang het decor voor de Blauwers
en Kommiezen. Het verhaal van deze Blauwers of smokkelaars en Kommiezen of douaniers ontdek je tijdens
deze twee grensroutes. Waan je even een echte Blauwer tijdens een heuse Blauwerstocht, proef van een heerlijk
Blauwersmenu en leer meer over het leven in de grensstreek in het ‘Musée de la vie frontalière’.

Van Blauwers, Kommiezen en
Saisonniers
9.30 u. Afspraak met de gids in Poperinge
9.45 u. Verwelkoming met een kopje koffie in het
Blauwersdorp Haringe
10.30 u. Blauwerstocht (3 km) of dorpswandeling in
Haringe
12.00 u. Lunch in Roesbrugge
13.45 u. Rondrit met de bus richting Bergues
16.30 u. Bezoek aan de Catsberg, l’Abbey du Mont
des Cats

Reservatie via:
057 34 66 76 - toerisme@poperinge.be
www.toerismepoperinge.be

Duur: 3 u.
Prijs: € 17 p.p.
muzikant
€ 180 voor de verteller/
en zangeres
40 personen
Min. 10 personen, max.

Een Blauwersleven
9.30 u. Afspraak met de gids in Poperinge
9.45 u. Verwelkoming met een kopje koffie in het
Kommiezendorp Abele
10.30 u. Bezoek aan ‘Musée de la vie frontalière’ in
Godewaersvelde
12.00 u. Lunch in Roesbrugge
13.30 u. Blauwerstocht (11 km) in Roesbrugge-		
Haringe
Optioneel in beide routes:
17.30 u. Boerestutte aan ‘De Schreve’ (+ € 8 p.p.)

inbegrepen)
Prijs: € 35,50 p.p. (gids
Minimum 20 personen
Eigen vervoer

Afstand: 4 km

PICONFRONTATIE

YGOR LANTERFANTERTOCHT
De Ygor Lanterfantertocht is een stadswandeling voor de luie slenteraar (lanterfanter). De gids, Ygor uit Poperinge,
neemt je mee langs tal van opmerkelijke bezienswaardigheden in de Poperingse binnenstad: dingen en zaken die er
op het eerste zicht heel gewoon uitzien, maar waar (na een tweede beschouwing) misschien wel een leuk verhaal of
merkwaardige anekdote achter schuilgaat…
Reservatie via:
057 34 66 76 - toerisme@poperinge.be
www.toerismepoperinge.be

Duur: 2 u. à 2.30 u.
Prijs: € 150 per groep
Max. 25 personen
12 cm (bij
Afstand: 3 km, 247 m en
benadering)

Reservatie via:
e@poperinge.be
057 34 66 76 – toerism
e
www.toerismepoperinge.b

AAN DE SCHREVE
Tijdens deze tocht leer je verschillende bereidingen met Picon kennen. Je verneemt meer over de geschiedenis van
dit typisch brouwsel en leert op een plezante manier de couleur locale van aan de Schreve kennen. Verwacht je
aan pittoreske haltes, kleurrijke personages en geflirt met beide kanten van de grens.

Piconroute medium

Piconroute large

De Picongeest stuurt je langs een parcours van 35
km op het grondgebied Heuvelland en Poperinge.
Het arrangement biedt o.a. een bezoek aan een
wijngaard, een streekrestaurant, volksspelen… Met de
streekpersonages en artiesten ontdek je de verschillende
verhalen en grensgewoontes.

Een dagje flirten met de Schreve en de couleur locale.
De Picongeest gidst je over een traject van 70 km
langs beide kanten van de grens. Onderweg stop
je bij verschillende pittoreske haltes en ervaar je het
Bourgondische grensleven.

Reservatie via: Redmonds Irish Pub - 0473 23 92 68
redmondsirishpubloker@gmail.com
www.piconroutes.com

Piconroute medium
Duur: 5 u.
ule: € 46 p.p.
Prijs: € 52 p.p./ BOB-form
Min. 20 personen
Piconroute large
Duur: 7 u.
ule: € 58 p.p.
Prijs: € 65 p.p./ BOB-form
Min. 20 personen
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Op deze stadswandeling ontplooit het ‘goede leven’ zich in al
zijn veelzijdigheid. Een verteller/muzikant en een zanger(es)
nemen je mee naar de mooiste plekjes in de binnenstad en
trakteren er met enkele lekkernijen die de hoppestad te bieden
heeft.
Proevertjes:
Koffie en mazarinetaart
Hommeldruppel
Koffiekoekje van Poperinge
Toastje met hoppepaté en Houblonesse confituur
Hennepot met Hommelbier

GRENSROUTES

SHOPS & HOPS POPERINGE

OP PAD MET EEN PRIVÉGIDS

Sofie’s World lanceert een uniek en grensverleggend concept. Tijdens een leuke stadswandeling combineer
je twee ontspannende activiteiten: shoppen en genieten van heerlijke bieren. Wanneer we de stad in trekken
met onze partner of vriendinnen, nemen we graag de tijd om even te relaxen op een zonnig terrasje of in een
gezellige tearoom. Vaak grijpen we daarbij naar wijn of cava. Dat kan natuurlijk anders, zeker in de hoppestad
bij uitstek Poperinge. Gezellig winkelen, fijne bieren degusteren en bijzondere hotspots ontdekken, dat is waar
Shops & Hops voor staat.
Shops & Hops is een unieke uitstap voor levensgenieters. Een leuke wandeling door de hoppestad onder
begeleiding van een Sofie’s World biergids. Een ontspannende ontdekkingstocht doorheen de hoppestad die
start en eindigt met een heerlijk biertje.

Vaartwandeling ‘Poperingevaart’

Stadswandeling ‘Poperingevaart’

Gids Guido neemt je mee langs de oude (verdwenen)
Poperingse vaart, richting het Reepje. Onderweg vertelt
hij over het ontstaan van de vaart in de middeleeuwen,
de blekerij, het vliegveld in ’14 – ’18, de hopteelt, het
Duits vliegveld in WO 2… Onderweg hou je ook halt bij
Brouwerij De Plukker.
Duur: 4 u.
Prijs: € 6 p.p. (bezoek De Plukker) + € 80 voor de gids
Max. 30 personen

Je wandelt langs de verschillende verdwenen oude
wallen in Poperinge met bijzondere aandacht voor de
ontwikkeling van de stad door de eeuwen heen en de
bedrijven die langs de vroegere vaart lagen: brouwerijen,
ververijen, de papierfabriek…
Duur: 3 u.
Prijs: € 80 voor de gids
Max. 30 personen

Ontdek nog andere wandelingen via: guido.vandermarliere@telenet.be
Reservatie via:
bookings@sofiesworld.be

Duur: 3 u.
Prijs: € 45 p.p.
40 personen
Min. 10 personen, max.

Op 6 april 1917 verklaren de Verenigde Staten van Amerika Duitsland de oorlog. Ongeveer een jaar later landen twee
Amerikaanse divisies uit het miljoenencontingent in Frankrijk en zetten ze koers naar Watou en Kemmel. In de zomer
van 1918 doen ze hun eerste gevechtservaring op tijdens de Battle of the Vierstraat Ridge.
De bustocht trekt langs enkele Amerikaanse relicten die diep verscholen liggen in het landschap. Onderweg krijg je
duiding bij die eerste Amerikaanse inzet tijdens WO 1 op Vlaamse bodem aangevuld met enkele verrassende verhalen.
Duur: 3 u.
Meer info en reservatie via: patrick.boone@telenet.be
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Lost trails: het vergeten Amerikaanse WO 1-verhaal in Poperinge en
Heuvelland

De Kinderbrouwerij is een unieke familiekroeg gevestigd in de oude dorpsbrouwerij van Reningelst. Een plek
waar je kroost zich zowel binnen als buiten uitleeft. De Kinderbrouwerij biedt verschillende bezoekmogelijkheden
aan groepen.
Ladderspel
Het Ladderspel is een competitie die precies 1 uur duurt. In een koffer zitten een dertigtal opdrachten, sommige
specifiek voor kinderen, andere eerder voor volwassenen. Het Ladderspel is een uur vol spanning, uitdaging en
plezier. Een drankje naar keuze is inbegrepen.
Gegidst bezoek
De Kinderbrouwerij is gevestigd in een authentieke brouwerij en mouterij. Onze vrijwilligers verdiepten zich maar
al te graag in de geschiedenis van de brouwerij en het brouwproces en leiden je graag rond. Deze rondleiding
kan ook op kindermaat.
Kinderen & oorlog
Tijdens deze muzikale vertelwandeling vertellen en zingen Wim en Trui Chielens over het leven in het dorp tijdens
de Eerste Wereldoorlog, gezien door de ogen van kinderen.
De Kinderbrouwerij is open van de krokusvakantie tot herfstvakantie op zaterdag en zondag van 14 tot 18.30 u.
Reservatie via: info@kinderbrouwerij.com
Reningelstplein – 8970 Reningelst

Ladderspel
Duur: 1 u.
kind
Prijs: € 4 per volwassene, € 2,50 per
Gegidst bezoek
Duur: 1.30 u.
een degustatiebiertje
Prijs: € 50 voor de gids; € 3,50 voor
Kinderen & oorlog
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 200

Kunst & Cultuur
KUNSTENFESTIVAL WATOU

Van 30 juni tot en met 2 september kan je in het grensdorp Watou terecht voor de 38e editie van Kunstenfestival
Watou. Met als overkoepelend thema ‘Over verlangen en de troost’ brengt vzw Kunst verzamelde verhalen van
kustenaars en dichters samen langs het parcours doorheen het dorp. Op weekend- en feestdagen kunnen bezoekers
bovendien een keuze maken uit de gevarieerde Zomerzinnen. Op het programma staan boeiende auteurslezingen,
meeslepende voorstellingen, fijne workshops en verrassende
optredens. Voor de jongste bezoekers is er steeds een interactief
kinderparcours voorhanden.
Groepen (vanaf 12 personen) kunnen een begeleide rondleiding
aanvragen. De gids zorgt voor een parcours op maat.
Reservatie via: info@kunstenfestivalwatou.be

Duur: 2.30 u.
Prijs:
Basistarief: € 15
r): € 10
Jongeren (tot 25 jaa
12 jaar: gratis
Kinderen onder de
urs: € 3
Boekje kinderparco
Gids: € 85
per gids
Max. 20 personen

MUSEUMHUIS LUCIEN DE GHEUS
In het centrum van Poperinge merk je heel wat werk op van de Poperingse beeldhouwer en keramist Lucien De
Gheus (1927 – 2013). Onder andere het beeld van Meester Ghybe op de Grote Markt is van zijn hand. Sinds
2016 kan je het oeuvre van Lucien De Gheus bewonderen in zijn woning. Verwacht je aan een mix van keramiek,
sculpturen, brandglas, tekeningen en schilderijen doorheen zijn huis en tuin. Elk detail, ontworpen door De Gheus,
getuigt van een enorme creativiteit.
Reservatie via:
057 34 66 76 – toerisme@poperinge.be of stichting@luciendegheus.be
Westouterstraat 80 - 8970 Poperinge

seumhuis
Bezoek aan het Mu
u.
Duur: 1.30 u. à 2
gids
60 voor de gids (1
Prijs: € 8 p.p. + €
per 15 personen)
Max. 30 personen
cien De Gheus
Stadswandeling Lu
Duur: 1.30 u.
60
de wandelgids + €
Prijs: € 5 p.p. voor
voor de gids
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KINDERBROUWERIJ

SOWEPO - HOUBLONESSE
De Sociale Werkplaats Poperinge, Sowepo, gaat met veel succes aan de slag met hopscheuten. Zij slagen erin
om met het vezelige deel van de hopscheut, dat niet in de restaurants wordt geserveerd, inventieve producten te
ontwikkelen: o.a. confituur, digestief, jenever, wafeltjes, pralines, karamelsaus en de gelauwerde Keikopkaas (Brons
op World Cheese Awards 2013 & 2014). Alle producten worden steevast ambachtelijk gemaakt en met liefde bereid.

BEDRIJFSBEZOEKEN
DE SMAAK VAN VERGETEN
GROENTEN - VZW DE LOVIE
Op de hoeve van De Lovie neemt de gids je graag
mee op een culinaire reis doorheen het verhaal
van bijna-vergeten-groenten. Maak kennis met o.a.
de paarse truffelaardappel, aardpeer en crosnes.
Bij een lekker streekbiertje geniet je van enkele
degustatiehapjes van deze bijzonder groenten.

Duur: 2.30 u.
(max.
Prijs: € 8 p.p. + € 50 voor de gids
)
gids
per
25 personen
Min. 15 personen, max. 50 personen
Deze wandeling is te boeken van half
september tot half maart.

Reservatie via:
057 33 49 65 – angie.verbrigghe@delovie.be
www.delovie.be
Krombeekseweg 82 - 8970 Poperinge

Chocoladebedrijf Zokola ontwerpt en produceert chocoladeproducten voor elk moment. In hun vaste gamma proef je o.a.
van de Poperingse Hommelknopjes. Deze bierpraline, in de vorm van een hoppebel, is gevuld met een ganache van
Watou Tripel. Een subtiele toets van hoparoma zorgt ervoor dat de smaak evolueert van zoet naar een lichte bitterheid.
De fabricatie van deze producten en nog talloze andere heerlijkheden kan je meemaken tijdens een atelierbezoek waarbij
je uitgebreide en concrete uitleg krijgt, gekoppeld aan een technische demonstratie.

Standaard atelierbezoek

Bier- en chocoladedegustatie

-

-

-

-

Standaard atelierbezoek
Proeven van de drie streekchocolades met
drie bijpassende bieren
Begeleiding bij het bierproeven

Duur: 45 min. à 1 u.
Prijs: € 9 p .p. (€ 7,50 voor nietbierdrinkers)
Max. 40 personen

Duur: 45 min. à 1 u.
Prijs: € 3 p .p.
Max. 50 personen

Reservatie via:
0473 96 89 72 of 0478 34 00 01
info@zokola.be – www.zokola.be
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With Love from Poperinge!

Het bezoek is altijd mogelijk op
reservatie, maar is het interessantst
om te doen tijdens de werkuren. Het
bezoek kan gedaan worden in het
Nederlands, Frans en Engels.

L’HÉRITAGE
Wie niet genoeg kan krijgen van al het lekkers uit de Westhoek, moet zeker eens binnenspringen bij l’Héritage op de
hoek van de Grote Markt. Proef er van het heerlijke artisanale ijs dat de familie Mostaert met veel liefde en respect tot
pure producten vervaardigt. Je kunt er ook zelf aan de slag. L’Héritage organiseert regelmatig workshops rond ijs en
dessertcreaties in diverse thema’s.

ZOKOLA - MADE IN CHOCOLATE

Algemene uitleg over de geschiedenis van
chocolade
De verwerking van de chocolade grondstof
Hoe je tot een afgewerkt product komt
Demonstratie aan de machines
Overzicht van het aanbod
De afzetmarkten
Proevertjes à volonté
Facultatief aankoopmoment

Reservatie via:
orders@sowepo.be of pascal.pauwelyn@sowepo.be
Vlaanderenlaan 25 - 8970 Poperinge

Duur: 1 u.
Prijs: € 30 per groep van max. 25
personen.
Max. 50 personen (2 x € 30)

Atelierbezoek met degustatie

Workshops voor kids

Wat is artisanaal ijs? Kom het ontdekken bij
l’Héritage. Je bent welkom met je groep in het atelier
in Poperinge. Je ziet er hoe ze ambachtelijk ijs maken
en uiteraard krijg je ook de kans om te proeven. Niets
beter dan een versgedraaid ijsje recht uit de ijsturbine.
Duur: 1 u.
Prijs: € 7 p.p.
Min. 10 personen, max. 30 personen

Op zoek naar een originele activiteit voor een
verjaardagsfeest? Doe mee aan een kidsworkshop. Je
leert er vers ijs draaien, werken met chocolade en je
maakt een eigen ijstaartje, ijspraline of frisco!
Duur: 2 u.
Prijs: € 15 p.p.
Min. 6 kinderen, max. 10 kinderen
Vanaf 8 jaar

Workshop voor groepen

Ontdek de Westhoekbieren met
ijs

Naast een gewoon atelierbezoek kun je er ook terecht
voor een unieke activiteit met collega’s, vrienden
of familie. Je kunt zelf vers ijs draaien, je maakt je
eigen ijstaartje of ijsdessert en je leert met chocolade
versieren.
Duur: 2 u. à 2.30 u.
Prijs: € 20 p.p.
Min. 8 personen, max. 12 personen
Reservatie via:
0488 56 59 50 – info@lheritage.be – www.lheritage.be
Grote Markt 19 - 8970 Poperinge

Tijdens deze workshop ga je op ontdekking doorheen
de Westhoek. Proef bieren van De Struise Brouwers,
Seizoensbrouwerij Vandewalle, Brouwerij Deca, Pater
Pitte, St. Bernardus, Leroy Breweries, Brouwerij De
Plukker... Ondertussen ga je op zoek naar de perfecte
match tussen bier en ijs. Een unieke en verrassende
smaakervaring!
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 25 p.p.
Min. 8 personen, max. 20 personen
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Na de rondleiding zijn er aansluitend 2 mogelijkheden:
De bezoekers krijgen een presentje mee met Houblonesseproducten (+ € 6 p.p.).
De bezoekers kunnen een Koffie Gourmand krijgen
(Houblonesse koffie, gewone koffie, frisdranken en een
bordje met Houblonesse spletters, wafeltjes, karamellen en
advocaat) (+ € 10 p.p.).

		

MADE IN INOX

CHOCOLATERIE STIJN

Stijn Glorie is sinds enkele jaren aan de slag als chocolatier in Poperinge en maakte zo zijn kinderdroom waar. Met
hart en ziel werkt Stijn zorgvuldig aan chocoladewerkjes en patisserie. Deze lekkernijen worden artisanaal gemaakt,
zonder toegevoegde chemische kleurstoffen en bewaarmiddelen. Ben je geïnteresseerd hoe de lekkere chocolade
gemaakt wordt? Volg een chocoladeworkshop bij Stijn.

Chocoladeworkshop
Tijdens een chocoladeworkshop bij Chocolaterie Stijn krijg je de kans om aan de slag te gaan met heerlijke
Callebaut chocolade. Voor je aan het werk gaat, krijg je nog een woordje uitleg. Wat is temperen en waarom is dit
noodzakelijk? Hoe hanteer je een spuitzak? Wat is pralineren?... Daarna ga je zelf aan de slag met deze technieken.
Kies voor een standaardworkshop:
2 u. begeleiding van een professionele chocolatier
Iedere deelnemer krijg een voorgegoten figuur om naar
smaak te decoreren. Daarnaast worden ook nog eigen
pralines gemaakt.
Prijs: € 35 p.p.
OF maak een chocoladekuipje:
1.30 u. begeleiding van een professionele chocolatier.
Iedere deelnemer maakt een eigen chocoladekuipje
om naar smaak te decoreren. Daarnaast worden ook
nog eigen pralines gemaakt.
Prijs: € 25 p.p.

Min. 4 personen, ma

x. 10 personen.

Reservatie via:
057 37 74 47 of 04
79 37 42 01
chocolateriestijn@hotm
ail.com
www.chocolateriestijn
.be
Gasthuisstraat 36 - 89
70 Poperinge

Ben je geïnteresseerd in metalen en heb je een passie voor de ambachtelijke smederij, of ben je gewoon nieuwsgierig
naar hoe het er in Made in Inox aan toe gaat? Aarzel dan niet om een bezoekje te brengen aan Made in Inox. Met
veel plezier krijg je een rondleiding in het familiebedrijf.
Ontdek het verhaal achter Made in Inox
Tijdens je bezoek word je onmiddellijk ondergedompeld in de sfeer van verbondenheid met het verhaal van Pol en
Marleen. In vergaderzaal Point de Vue wordt de evolutie geschetst van de smidse naar de actuele metaalconstructie.
Daarna krijg je een rondleiding doorheen het bedrijf. Dit is een unieke kans om het personeel aan het werk te zien
tijdens hun creaties in hun specifieke job. Binnen het atelier werd een ruimte gecreëerd waar de vroegere smidse ’t
Rattekot weer tot leven komt. In de demonstratie zie je hoe het er vroeger aan toe ging. In de ruimte ‘Forge de belles
histoires’ maak je kennis met het immaterieel erfgoed en is er tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten in verbindende
verhalen.
Reservatie via: 057 38 81 04 - info@madeininox.be - www.madeininox.be
Steenvoordestraat 124 - 8978 Watou

Duur: 2 u.
Prijs:
Groepen tot 15 personen: € 100
Groepen vanaf 15 personen: € 7 p.p.

EXTREMIS
Extremis is meer dan een meubellijn. Het is een levensstijl die mensen samenbrengt en doet genieten. Extremis heeft
één missie: intelligent design, gebaseerd op gezond Vlaams boerenverstand, koppelen aan onze Bourgondische
volksaard. Het middel? Een compleet gamma ‘buitengewone meubelen’ met een uitzonderlijke functionaliteit en
een tijdloos design. Een beetje eigenzinnig, een beetje
kunstzinnig ook en steeds met een knipoog. Dat is het
kenmerk van Extremis.
Wil je zelf ontdekken hoe het er achter de schermen
aan toe gaat? Je kan het bedrijf gratis bezoeken op
aanvraag.
Min. 15 personen, max. 35 personen.
Bedrijfsbezoeken zijn enkel mogelijk op weekdagen.
Reservatie via: 057 34 60 20 – info@extremis.be
www.extremis.be
Couthoflaan 20b - 8972 Proven

ATELIER DD
Atelier DD staat voor geur, kleur en smaakbeleving. Laat je heerlijk verwennen tijdens een workshop make-up of
parfum. Je krijgt er o.a. deskundige uitleg over niche parfums, wordt uitgebreid geparfumeerd en je mag enkele
staaltjes meenemen. Tijdens de make-up workshop word je helemaal opgemaakt en krijg je uitleg over hoe je dit thuis
kan herhalen. Bovendien verwent gastvrouw Belle je met koffie, cava, zelfgemaakte smoothies en hapjes. Wat wil je
nog meer?
Max. 6 personen
Reservatie via:
0475 27 69 97 - inf
o@atelier-dd.be
www.atelier-dd.be
Gasthuisstraat 40 - 89
70 Poperinge

ATELIER RIK RYON
Rik Ryon maakt kunst van oorlogsschroot. In zijn atelier verzamelt hij
verroeste geweerkolven, spanbanden van granaten, shrapnelbolletjes,
stukken hout van een dug out … Naast figuratieve beelden creëert hij
ook kunstwerken waarmee hij de mensen een ‘geweten wil schoppen’.
Een van de blikvangers in zijn atelier is een grote paternoster – symbool
van de religie – gemaakt uit shrapnelbolletjes en bevestigd op een
WO 1-stafkaart. Rik neemt je ook graag mee naar de oorlogsrelicten in
zijn dorp.
Reservatie via: rik.ryon@telenet.be
Blokweg 2 – 8972 Proven
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EZELPAD

DE BIEZENHOEVE

STEK EN STOPPEL

DEN OVERDRAGHT

Boerderijbezoek aan het Ezelpad
Tijdens dit boerderijbezoek maak je kennis met Vital, Addo,
Pipetta, Mozart, Mandragore, Carolientje en Occitane. Deze
grote zachtaardige ezels houden ervan om geknuffeld en
geborsteld te worden. Kinderen mogen zelfs kunstjes doen
op de ezels. Wat dat betekent, houden Pat en Marc liever
nog even geheim. Voor zij die liever toekijken, zijn er de
volksspelen.

Duik het echte boerenleven in en breng een bezoekje
aan de Biezenhoeve in Watou. Via een rondleiding met
doe-, kijk-, voel- en beleefopdrachten kom je te weten
hoe een klein lief kalfje opgroeit tot melkgevende koe. Na
de rondleiding is er mogelijkheid tot een degustatie van
producten bereid met verse hoevemelk. Kinderen ravotten
naar hartenlust in de speelzolder of rijden met de gocarts
buiten.

Teambuilding voor volwassenen – De fascinerende ezelspiegel
Tijdens dit bezoek ga je op zoek naar het spiegelende
gedrag van ezels. Je team gaat de uitdaging aan om de
‘werkweide’ van de reuzenezels te betreden en opdrachten
uit te voeren. De ezels worden je partner, of net niet… Ezels
spiegelen en tonen wat jouw team werkelijk uitstraalt. Leer
jezelf kennen alsook je plaats in het team. Afsluiten gebeurt
met een natuurcoachingoefening.

Naast een geleid bezoek kan je terecht in de Biezenhoeve
voor heel wat diverse arrangementen op maat:
Start de dag met een gezond en gevarieerd
ontbijt met hoeveproducten.
Een receptie met hoevekaasjes en een fris
streekbiertje
Een lekkere hoevepicknick
Een verrassende verwenkoffie

Stek vzw is een geklasseerde hoevesite die dient als
uitvalsbasis voor activiteiten gericht op de buurt en
welzijn. Ze gebruiken er landbouw als middel om sociale
contacten te ondersteunen, isolement te doorbreken en
buurtcohesie te stimuleren.
Wil je er een kijkje gaan nemen en zo meer te weten
komen over het project en de boerderij? Wil je actief mee
beleven wat het betekent om even boer te zijn door deel
te nemen aan de dagelijkse boerderijactiviteiten? Of heb
je meer zin om te genieten van een heerlijke maaltijd,
gemaakt met ingrediënten van eigen kweek? Bij Stek
vzw is er voor ieder wat wils. Het aanbod wordt telkens
aangepast aan de vraag. Zowel voor jong en oud valt er
heel wat te beleven.

Grenzend aan de Poperingevaart, ligt Den Overdraght. In
de weiden grazen enkele oude schapenrassen, samen met
melkvee. Tijdens WO 1 was ‘den Overdraght’ een rustplaats
voor soldaten, toen beter bekend als Breda Farm. Vandaag
is het een kijk- en doeboerderij en een verblijfsplaats
voor vakantiegangers van het ‘Betere Boerenbed’. Tijdens
een bezoek kom je alles te weten over de verschillende
schapensoorten die op de boerderij leven. Je maakt een
landschapswandeling tussen de schapen en koeien en leert
meer over het ambachtelijk verwerken van wol. Afsluiten
doe je met een proevertje lamspaté of schapensalami,
vergezeld met een lokaal degustatiebiertje of fruitsap.
Reservatie via: 057 33 31 09 of 0476 88 29 10
info@denoverdraght.be – www.denoverdraght.be
Woestenseweg 31 - 8970 Poperinge

Kleine Ezelkampen
Tijdens deze kampen leren kinderen spelenderwijs over
ezels, helpen ze de ezels verzorgen, kunnen ze knuffelen
met de ezels… Voorzie zeker aangepaste kledij die vuil
mag worden en gesloten schoenen.

Duur: 1.30 u. à 2 u.
Prijs: € 5,60 p.p. met een minimum
van € 120/groep
Max. 20 personen

Reservatie via: ezelpad@gmail.com – www.ezelpad.be
Woestenseweg 26 bis - 8970 Poperinge

Bij voorkeur op dinsdag, woensdag
en donderdag te bezoeken, steeds
op afspraak.

Reservatie via: 057 48 69 63 of 0476 61 06 57
biezenhoeve@telenet.be
Stoppelweg 1 - 8978 Watou

Duur: 1.30 u.
Prijs rondleiding: € 60 per groep
van 20 personen
Prijs arrangementen op aanvraag

Met de kinderen naar de boerderij
Speciaal op maat van kinderen biedt Stek vzw
seizoensgebonden activiteiten uit. Ga samen aan de slag,
met de handen in de aarde. Sta stil bij de gevolgen van
de seizoenen op de boerderij. Luister naar heerlijk gekke
dierenverhalen. Bij mooi weer kan je in de vijver plonzen
of een vlot bouwen.
Reservatie via: 0476 57 48 61 – info@stekvzw.be
www.stekvzw.be
Helleketelweg 15 - 8970 Poperinge

Standaard boerderijbezoek
Duur: 1.30 u.
ag van € 50
Prijs: € 5 p.p. met een minimum bedr

Boerderijbezoek
Duur: 1.30 u.
€ 30
Prijs: € 7 p.p. met een minimum van
per groep
Stevige schoenen zijn noodzakelijk.

derij
Rondleiding met activiteit op de boer
u.
2.30
Duur:
ag van € 70
Prijs: € 7 p.p. met een minimum bedr

Teambuilding voor volwassenen
Duur: 3 u.
Prijs: € 20 p.p.
Max. 10 personen
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BEDRIJFSBEZOEKEN

KIJK- EN DOEBOERDERIJ

		

		

VERVOER

#VISITPOPERINGE
#POPERINGEINGROEP

Een bus huren kan bij:
Reizen Suffis
Europalaan 6-8 - 8970 Poperinge
057 33 34 80
info@suffis.be
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De chauffeur eet gratis vanaf 20 deelnemers.

Een fiets huren kan bij:
Hotel Palace
Ieperstraat 34 – 8970 Poperinge
057 33 30 93
www.fietsverhuurpoperinge.be

Fietsen Stef
Preekheerstraat 2 – 8970 Reningelst
0473 26 48 56
stefaan.lermyte@telenet.be

Hotel Amfora
Grote Markt 36 – 8970 Poperinge
057 33 94 05
www.hotelamfora.be

Hopvélo
Watouplein 1 – 8970 Poperinge
057 38 83 38
hetovenhuis@telenet.be

De Cyclist
Boeschepestraat 73 – 8970 Poperinge
0499 27 75 70
info@decyclist.be – www.decyclist.be

The Old Fiddler
Veurnestraat 9 - 8970 Poperinge
057 36 35 25
info@theoldfiddler.be - www.theoldfiddler.be
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TO E R I S T I S C H E
IN FO P U N T E N
’t Jagershof

Herberg Boerenhol

De Nieuwe Bankelinde

In de Leene

’t Kerkegat

Het Ovenhuis

D’oude Smesse

Christen Volkshuis

Het Wethuys

L’Héritage

Le Cadran

Bankelindeweg 58
8972 Krombeke

Driegoenstraat 4
8970 Reningelst

Boescheepseweg 2a
8970 Poperinge

Zevekotestraat 3
8970 Reningelst

Grote Markt 19
8970 Poperinge

Prof. Rubbrechtstraat 2D
8972 Roesbrugge-Haringe

Prof. Rubbrechtstraat 25
8972 Roesbrugge-Haringe

Krombeekseweg 82
8970 Poperinge

Watouplein 1
8978 Watou

Watouplein 2
8978 Watou

Moenaardestraat 118
8972 Roesbrugge-Haringe
Follow us on

Dienst Toerisme
Grote Markt 1 8970 Poperinge
T. 057 34 66 76 - toerisme@poperinge.be

www.toerismepoperinge.be

