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Groepsbezoeken
op maat
In Poperinge vind je een waaier aan activiteiten en
mogelijkheden voor jouw groep. Ontdek Poperinge
als stad van hop en bier of maak kennis met het
WO 1-verleden. Genieten van de couleur locale
kan tijdens de volkssportroute. In deze brochure
geven we een overzicht van de verschillende
groepsmogelijkheden. Toerisme Poperinge helpt je
graag met het samenstellen van een programma
op maat voor jouw groep. Verschillende activiteiten
kunnen gecombineerd worden.
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Volkssporten
In de grensstreek in de Westhoek vind je nog een
mooi aanbod aan nostalgische kroegen. Typisch
zijn de verschillende cafés waar nog volkssporten
kunnen gespeeld worden. Een volkssportroute
met de auto, de fiets of te voet staat garant voor
een geslaagd dagje uit met de familie, vrienden of
vereniging. Hop, de hele groep de weg op! Terwijl
de ploegen worden gemaakt en de spanning stijgt,
ga je van halte naar halte.
Zin in ambiance in groep? Tijdens het nuttigen van
een drankje kan je een wedstrijdje boltra onder
vrienden spelen: plezier gegarandeerd! Maar
ook spelletjes zoals uilebolling, stangenbiljart,
hamertjesspel en pudespel spreken tot de
verbeelding.
Je kiest uit een van onze zes routes, elke route
heeft z’n eigen troeven en spelen. Kies je voor
een route met de fiets, te voet, een halve dag,
een volledige dag... Er is voor elk wat wils. Een
volkssportroute boek je online vanaf 10 volwassen
personen (vanaf 12 jaar). Je kan een route
reserveren tot 3 weken voor datum.
Voor meer info, vraag de aparte
volkssportenbrochure op de Dienst
Toerisme.
Reservatie via:
www.volkssportroute.be
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Spel in
de kijker:
Boltra
Familieleden, vrienden of
collega’s starten soms wat
aarzelend aan een spelletje
boltra, maar al snel groeit
een grote samenhorigheid en
wordt het competitiebeestje
wakker. De twee ploegen
staan tegenover elkaar op
de boltrabaan: elke ploeg
rolt om de beurt zijn bollen
naar het doel en probeert zo
dicht mogelijk te geraken. Je
hoeft niet jong of oud te zijn,
iedereen kan er mateloos van
genieten.
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HOP & BIER
Hopmuseum
Gidsbeurt
Een kenner neemt je mee 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! Nadien wordt er
nagenoten met een streekbiertje.

Voor kinderen
Degustatietour
Groepen kunnen ook genieten van
degustatietours in het museum.
Er is keuze uit enkele thema’s (zie
website). De rondleiding wordt
aangepast aan het gekozen thema
en tijdens je rondgang doorheen het
museum proef je van 2 bieren (2 x
16,5 cl. p.p.) en 2 hapjes.

Reservatie via:
057 33 79 22
hopmuseum@poperinge.be
www.hopmuseum.be
Gasthuisstraat 71
8970 Poperinge
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Duur: 1.30 u.
Prijs: € 60 per gids (max. 30 pers./gids)

Duur: 1.30 u.
Prijs: € 12 p.p. + € 60 per gids
(min. 10 pers. – max. 20 pers.)

Duur: 1.30 u
Prijs: € 7,50 p.p.
(incl.streekbier) + € 60 per gids
(max. 30 pers./gids)

Hippe Hoprondleiding
Leerlingen lager onderwijs verkennen het
Hopmuseum met doe-opdrachten. Een gids vertelt
anekdotes over hoe kinderen vroeger mee hielpen
met de hoppluk. Je leerlingen gaan ook zelf aan het
werk. Als afsluiter is er een quiz om te kijken wie de
hopkampioen is.

Dementievriendelijke rondleiding
Tijdens de plukperiode (eind
augustus en september) biedt het
museum dementievriendelijke
rondleidingen aan. De gids speelt in
op de reacties van de deelnemers
die geprikkeld worden via
verschillende zintuigen.
Nadien wordt er nagenoten met een
hoppig streekbiertje.

Hommelsprookje
Maak op een originele manier kennis met het
museum en het hopverhaal. Geniet al spelend,
kijkend en luisterend van het Hommelsprookje.
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 6 p.p. + € 60 per gids (max. 20 pers.)
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.
In deze tablet tour ga je op stap met brouwerszoon
Joseph Lahaye.

Duur: 1.30 u.

Duur: 1 u.

Prijs: € 7,50 p.p.
(incl. streekbier) + € 60 per gids
(max. 10 pers. / gids)

Prijs: inbegrepen in toegangsticket
(max. 40 pers.)
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’t Neerhof

HOPBEDRIJVEN

Op het domein van ’t Neerhof, een
beschermde hoeve net buiten het centrum
van Poperinge, kan je terecht om de
gerestaureerde hopast te bezoeken. Een
hopast werd door hopboeren gebruikt om hun
hop te drogen. Het betreft een meervoudige
hopast waarvan de oudste afstamt uit de
tweede helft van de 19e eeuw.
In de hopast vind je een tentoonstelling rond
de geschiedenis van de hoeve, de familie
Lebbe en de hopteelt, gebracht met talrijke
korte filmpjes. Daarnaast kun je ook opteren
voor het verteltheater ‘De Strijd tussen de
Wijn- en de Bierheiligen’.

Belhop
Het hopbedrijf van de familie
Boeraeve bestaat al sinds 1903
en zit ondertussen al aan de
5e generatie hopteler met Bart
Boeraeve. Het bedrijf is volop in
groei, extra hopvelden worden
in gebruik genomen en nieuwe
hopsoorten worden aangeplant.
Tijdens een bezoek aan Belhop
vertelt Bart met veel passie over
het groeiproces, de oogst en de
evolutie binnen het familiebedrijf.
Eindigen doe je met een
proevertje van het huisbier
Saison Lokaal.

Reservatie via: guido.vandermarliere@telenet.be
www.tneerhofvzw.be - Krombeekseweg 32, 8970 Poperinge

Brouwerij Werbrouck

Reservatie via: 0473 32 31 87
bart@belhop.be - www.belhop.be
Provenstraat 8, 8970 Poperinge

In Roesbrugge, aan de IJzer, vlakbij de Franse
grens, is Brouwerij Werbrouck gevestigd.
Brouwerij Werbrouck biedt proeverijen aan op
afspraak. Elke proeverij gaat gepaard met een
gepassioneerde uitleg rond wie ze zijn, de zaak,
het pand Den Gouden Arend en de streek. Je proeft
van hun eigen dranken (bieren, picon vin blanc,
gin, sangria). Alle degustaties gaan gepaard met
huisbereide bijpassende hapjes of tapasplank.
Reservatie via: 0476 05 95 49 - info@brouwerij-werbrouck.be
www.brouwerij-werbrouck.be - Roesbruggeplein 1, 8972 Roesbrugge
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’t Hoppecruyt
’t Hoppecruyt is een hedendaags hopbedrijf dat volgens
de modernste teelttechnieken werkt. Hopboer Wout,
hopboerin Benedikte en zoon Roel zijn de hoptelers op
de hoeve. Tijdens een rondleiding maak je kennis met het
bedrijf, de hopteelt 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, van hopscheuten
tot de oogst. Iedere rondleiding wordt afgesloten met een
proevertje.

Lemahieu
Op het hopbedrijf van de familie
Lemahieu maak je kennis met de
hopteelt en -pluk. Ivan toont met
veel enthousiasme de oogst van de
hopscheuten. Echtgenote Roos spitst
zich toe 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: 057 30 05 98 – info@hoppecruyt.be
www.hoppecruyt.be - Provenplein 69, 8972 Proven

Reservatie via: 057 33 36 68
www.humulus.be
Kallestraat 33, 8640 Westvleteren
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WO 1
Bezoekerscentrum Lijssenthoek
Military Cemetery
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’.
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 het verleden je toe. De
scheurkalender presenteert elke dag een
ander verhaal van iemand die op Lijssenthoek
ligt begraven. Op de herdenkingsmuur zijn hun
portretten aangebracht.
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 60 per gids (max. 35 pers. per gids)

Reservatie via:
057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
www.lijssenthoek.be
Boescheepseweg 35a
8970 Poperinge

De verpleegster vertelt – in het kielzog
van de oorlog
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.
Duur: 1.30 u.
Prijs: € 75 per gids
(max. 35 pers. per gids)

Fietstocht ‘Flyboys’
Op Lijssenthoek Military Cemetery
rusten 94 vliegeniers verbonden aan de
Britse luchtmacht. Het is de grootste
concentratie van piloten op een militaire
begraafplaats. Flyboys, helden in de lucht,
maar even vaak ook het slachtoffer van
brute technische pech. Een fietstocht
neemt je mee naar markante plaatsen die
verbonden zijn aan dit verhaal. De route
kun je ook individueel volgen aan de hand
van de Erfgoedapp of het plannetje dat te
verkrijgen is op de Dienst Toerisme.
Duur: 2 u.
Prijs: € 60 per gids
(max. 30 pers. per gids)
Afstand: 35 km
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Dodencellen & Executieplaats
Tijdens de Eerste Wereldoorlog brengen heel wat
soldaten hier een of meerdere nachten door. Ze
zijn veroordeeld voor dronkenschap of voor het
wegblijven uit hun soldatenkwartier. Voor een
aantal soldaten is dit de dodencel. Hier brengen
ze hun laatste uren door. De terechtstelling vindt
plaats op de binnenkoer van het stadhuis, bij het
ochtendgloren. Zeker vier militairen verschenen
op dit binnenplein voor het vuurpeloton. Vandaag
is het een symbolische plek, een blijvende
aanklacht tegen de executie.
Guido Gezellestraat 1, 8970 Poperinge
Gratis toegang. Open van 6u tot 22u.
Mogelijkheid om te integreren in een stadswandeling.

Chinese Herdenkingssite
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.
Gratis toegang. Op de hoek van de Sint-Jansstraat
en de Visserijmolenstraat.

Talbot House

Tijdens de donkere dagen van de Eerste Wereldoorlog lag
Poperinge net achter het krijsgewoel van het front. De
stad groeide uit tot het kloppend hart van het Britse leger.
De aalmoezenier Philip “Tubby” Clayton opende er op 11
december 1915 een soldatenhuis. Zonder onderscheid van
rang of standen konden alle militairen hier een warme thuis
weg van huis vinden.
Vandaag is het een oase van rust in de Westhoek. Je wordt
er ontvangen door Britse vrijwilligers en je kan met een
interactieve tablet tour op ontdekking gaan doorheen
het historisch huis. In de exporuimte vind je de recent
vernieuwde permanente tentoonstelling met meer dan 500
archiefstukken. Na een welverdiend kopje thee kan je nog
eens goed lachen met een Happy Hoppers Concert Party uit
1917 in de Concert Hall.
Een greep uit het groepsaanbod:
• Een Huis van mensen: ontdek het volledige verhaal van
Talbot House.
• Tales of Talbot House: ontdekkingstocht door het Talbot
House met grappige anekdotes en spannende verhalen.
• Pettifer’s Avonturen: soldaat Arthur Pettifer neemt
kinderen mee op verhalentocht doorheen het Talbot
House.
• …
Reservatie via: 057 33 32 28 – info@talbothouse.be
www.talbothouse.be – Gasthuisstraat 43, 8970 Poperinge
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Een privégids
neemt je mee

COULEUR
LOCALE
De stadsgids
neemt je mee
Een fiets- of wandeltocht in een
thema naar keuze? Het kan
allemaal. Bij Toerisme Poperinge
boek je een gids die voor jou een
tocht op maat maakt.
Een greep uit het aanbod:
• Een dorpswandeling
• WO 1-stadswandeling
• Een hop & bier-fietstocht
• …

Reservatie via:
057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
www.toerismepoperinge.be
Grote Markt 1
8970 Poperinge
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• Guido Vandermarliere
Gids Guido vertelt je over de
Poperingevaart tijdens een van zijn
wandelingen langs de vaart.
Meer wandelingen en reservatie via:
guido.vandermarliere@telenet.be
• Hans Vandenbroucke
Gids Hans neemt je mee doorheen
de bossen van Proven en vertelt over
de streken van stroper Pieter de
Pensejaegher.
Meer wandelingen en reservatie:
hansvandenbroucke@hotmail.com
• Yves Bondue
Ga mee op muzikale caféwandeling met
muzikant en gids Yves Bondue.
Meer wandelingen en reservatie:
info@ciedeoorsprong.be
• Verteldoze Ingeborg Sohier
Ontdek samen met verteldoze Ingeborg de
vele verhalen van de Westhoek en NoordFrankrijk tijdens de grensoverschrijdende
fietstocht ‘Hop, naar ’t Fransche en were’.
Meer tochten en reservatie:
ingeborg.sohier@hotmail.com
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op stap met de huifkar
’t Wulleminhof
’t Wulleminhof biedt je een waaier
aan mogelijkheden om met de
huifkar op stap te gaan. In het
glooiende landschap rond Poperinge
bezorgen ze je een onvergetelijke
tocht. Via landelijke wegen
brengen ze je langs hopvelden,
pittoreske boerderijen en gezellige
volkscafeetjes.
Reservatie via:
057 33 66 98 of 0475 54 13 29
t.wulleminhof@telenet.be
www.twulleminhof.be
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Schipperkeshoeve
Franky en Melissa, twee mensen
met een passie voor dieren, runnen
samen de Schipperkeshoeve,
gelegen op een boogscheut van
Abele en de Franse grens. Tijdens
hun huifkartochten geniet je van
de Poperingse gastvrijheid in
authentieke volkscafeetjes.
Reservatie via: 057 36 74 31
info@schipperkeshoeve.be
www.schipperkeshoeve.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. Er valt steeds opnieuw
iets leuks te beleven: een sfeervolle
familiedag met de huifkar of een
volksspelenwedstrijd met vrienden.
Iedereen is welkom.
Reservatie via: 0494 13 68 30
info@aunouveaust-eloi.be
www.aunouveaust-eloi.be

De Poperingse Keikoppenroute
De Poperingse Keikoppenroute biedt
zowel volledige als halve dagtochten
met de huifkar aan. De naam
“Keikoppenroute” verwijst naar de
bijnaam van de Poperingenaars,
die sinds de middeleeuwen zo
worden genoemd wegens hun groot
doorzettingsvermogen.
Reservatie via:
057 33 38 72 of 0476 28 09 93
keikoppenroute@huifkar.be –
www.huifkar.be
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Activiteiten in groep
Outside Adventure
Outside Adventure is een van de grootste outdoor- en
incentivebureaus van Vlaanderen. Outside organiseert
schitterende avontuurlijke sporten: quad-rijden, paintballen,
lasershooten… Het kan allemaal. Wil je het iets rustiger
aan doen, speel een spelletje urban golf, een stadsspel met
geocaching of volg een ontspannende bier- en wijnroute.
Reservatie via: info@outside.be - 057 33 87 01
www.outsideadventure.be
Guesthouse Escape
Je laat je opsluiten met je team in een kamer en je hebt een
uur 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.
Reservatie via: 0477 37 14 97
info@guesthouse-escape.be – www.guesthouse-escape.be
Stefans Pottery
In Roesbrugge kan je terecht bij Stefans Pottery. In een
prachtig gerenoveerd atelier draait Stefan Ferlin potjes,
tasjes, eierdopjes en nog veel meer. Stefan en zijn echtgenote
nodigen iedereen uit in het atelier om kennis te maken met het
ambacht van het pottenbakken. Je gaat zelf aan de slag, maar
krijgt hulp waar nodig.
Reservatie via: 0479 66 24 27
stefanspottery@gmail.com – www.stefanspottery.com

20

Biezenhoeve – Farmfun
Duik het echte boerenleven in en breng een bezoekje aan de
Biezenhoeve in Watou. Via een rondleiding met doe-, kijk-, voelen beleefopdrachten kom je alles te weten over het leven op
de boerderij. Of kies voor een Farmtastische teambuilding met
collega’s of vrienden. Je beleeft farmtastisch veel fun, versterkt
het kuddegevoel in je team en geniet van een dag vol beestig
amusement.
Reservatie via: 057 48 69 63 – info@biezenhoeve.be
www.biezenhoeve.be
Kijk- en Doeboerderij Den Overdraght
Grenzend aan de Poperingevaart, ligt Den Overdraght, een kijken doeboerderij en verblijfsplaats voor vakantiegangers van het
‘Betere Boerenbed’. Tijdens een bezoek kom je alles te weten
over de verschillende dieren die op de boerderij wonen. Je leeft
er mee op het ritme van de boerderij en steekt de handen uit
de mouwen. Je kiest voor een educatief bezoek of een creatieve
workshop, als gezin of als groep.
Reservatie via: 057 33 31 09 – info@denoverdraght.be
www.denoverdraght.be
Ezelpad
Maak kennis met de dieren van het Ezelpad. Deze grote
zachtaardige ezels houden ervan om geknuffeld en geborsteld
te worden. Tijdens het bezoek wordt een woordje uitleg gegeven
over de ezels en hun eigenaardigheden. Je kan er zelf de
handen uit de mouwen steken en de ezels voederen, borstelen
en uiteraard knuffelen. Wil je als team eens in de fascinerende
Ezel-Spiegel kijken? Deze teambuilding laat je jezelf en je plaats
in je team kennen.
Reservatie via: 0496 10 45 23 – ezelpad@gmail.com
www.ezelpad.be
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Ygor Lanterfantertocht
De Ygor Lanterfantertocht is een stadswandeling voor de luie
slenteraar (lanterfanter). Ygor uit Poperinge neemt je mee langs tal
van opmerkelijke bezienswaardigheden: dingen en zaken die er op
het eerste gezicht heel gewoon uitzien, maar waar misschien wel een
leuk verhaal of merkwaardige anekdote achter schuilgaat!
Duur: tussen 97 min en 2 u.
Prijs: € 150 per groep (max. 25 pers.)
Afstand: 3 km, 247 m en 12 cm
(bij benadering)
Reservatie via: 057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
www.toerismepoperinge.be
Muzikale Lekkerbekkentocht
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.
Duur: 3u
Prijs: € 22 per volw; € 11 per kind
+ € 180 voor de verteller muzikant en
zangeres (min. 10 – max. 20 pers. )
Afstand: 4 km
Reservatie via: 057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
www.toerismepoperinge.be
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Rondje Westhoek is
ontstaan uit de combinatie
van verschillende passies:
het authentieke karakter
van Volkswagenbusjes, 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.
De rit doorheen de regio
plan je zelf, of laat je je liever
verrassen door de knowhow
van de chauffeur?
Alle programma’s worden
op maat van de interesses
en de wensen van de klant
opgemaakt.

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

Keikopwielen
Fietsarrangementen op maat
van jouw peloton. Ga zonder
zorgen op fietstocht doorheen
de Westhoek. Keikopwielen biedt
fietsarrangementen aan op maat
van elke groep. Een gezellige dag op
wielen met een unieke kijk op al het
goede van de Westhoek.
Reservatie via: 0472 26 32 78
info@keikopwielen.be
www.keikopwielen.be
Westhoek Découverte
Gids Johan Lefever stelt voor,
informeert en begeleidt de toerist bij
zijn unieke bezoek aan de Westhoek.
Als toerist kies je een bepaald
thema en diverse puzzelstukken die
je wil beleven. Van ‘hop en bier’, over
‘WO 1’… Een greep uit de thema’s
waaruit je kan kiezen, telkens
vertrekkend vanuit Poperinge, de
stad vol goesting.
Alle programma’s worden op maat
van de interesses en de wensen van
de klant opgemaakt.
Reservatie via: 0474 71 02 91
info@westhoekdecouverte.be
www.westhoekdecouverte.be

TukTukhuren
TukTukhuren specialiseert zich in
rondritten met speciale voertuigen.
Je kiest voor het toeristisch treintje,
een TukTuk of een oldtimerbus.
Er zijn uitgestippelde routes in
verschillende thema’s: volksspelen,
brouwerijbezoeken, workshops,
degustaties… De mogelijkheden zijn
talrijk.
Alle programma’s worden op maat
van de interesses en de wensen van
de klant opgemaakt.
Reservatie via: 0473 27 04 77
info@tuktukhuren.be
www.tuktukhuren.be
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Bedrijfs
bezoeken
De Lovie
Een aantal locaties van De Lovie
zijn historisch waardevol of hebben
andere troeven die een bezoekje meer
dan de moeite waard maken. Ontdek
de dagelijkse werking achter de
schermen, ga op bezoek op de hoeve
van De Lovie of ga creatief aan de slag
met klei…
Reservatie via: 057 34 43 65
info@delovie.be - www.delovie.be

Sowepo – Houblonesse
De Sociale Werkplaats Poperinge,
Sowepo, gaat met veel succes aan
de slag met hopscheuten en maakt
er de Houblonesse-producten mee:
jenever, wafeltjes, koffie… Neem een
kijkje achter de schermen tijdens een
bedrijfsbezoek.
Reservatie via: 057 33 43 77
info@sowepo.be - www.sowepo.be

Goeste
Bij Goeste ga je zelf aan de slag en kun
je workshops rond ijs- en dessertcreaties
volgen. Je leert het verhaal van het l’Héritageijs kennen en mag een kijkje nemen in het
ijsatelier. Uiteraard ga je ook zelf aan de
slag om je eigen ijs te maken. Een op en top
lekkere workshop!
Reservatie via: 0488 56 59 50
info@lheritage.be
www.goestepoperinge.be
Made in Inox
Ontdek het verhaal achter Made in Inox.
Tijdens je bezoek word je onmiddellijk
ondergedompeld in de sfeer van
verbondenheid. Een rondleiding doorheen
het bedrijf en de evolutie van smidse naar
de actuele metaalconstructie maken het een
boeiende uitstap.
Reservatie via: 057 38 81 04
info@madeininox.be – www.madeininox.be

Extremis
Extremis is meer dan een meubellijn. Het is
een levensstijl die mensen samenbrengt en
doet genieten. Wil je zelf ontdekken hoe het er
achter de schermen aan toe gaat? Je kan het
bedrijf bezoeken op aanvraag.
Reservatie via: 057 34 60 20
info@extremis.com – www.extremis.com
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KUNST & CULTUUR
KUNSTENFESTIVAL WATOU NODIGT UIT
van zaterdag 2 juli tot en met zondag 4 september

Watou ademt kunst en poëzie. Al meer dan veertig jaar.
Het was dichter Gwij Mandelinck die Watou uit de klei
trok en ervoor zorgde dat het dorp uitgroeide tot een
zomerse trekpleister voor de kunst- en poëzieliefhebber.
Watou 2022 kiest voor het avontuur. Onder het motto
“Sense of Place” kiest curator James Putnam voor
kunstwerken met plaatsgevoel: “Het werk dient niet
enkel ter verfraaiing van een plek, maar moet ook
aanzetten tot een esthetische reflectie die verwijst naar
die plek.”
Het kunstenfestival zet in op die verwevenheid, op de
interactie tussen het dorp en de kunstenaars en op het
samenspel tussen kunst en poëzie. Watou als een living
lab, een plek die kunstenaars en dichters inspireert.
Vanuit die wisselwerking ontstaan nieuwe creaties en
krijgt bestaand werk een nieuwe plaatsgevoelige plek.
Het kunstenfestival nodigt je uit om mee te gaan in
dit verhaal. Twintig kunstenaars en evenveel dichters
presenteren nieuw werk, in situ. Elk vanuit hun artistieke
vrijheid, in dialoog met elkaar, het dorp, het landschap
en ja, ook met jou. Het wordt voor de bezoeker een
prikkelende ervaring!
Reservatie via:
kunstenfestival@poperinge.be
www.kunstenfestivalwatou.be
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Het parcours neemt je
mee naar unieke locaties,
in het dorp, te velde en op
kasteeldomein De Lovie.
Bij reservatie van een
groepsbezoek kan je kiezen
voor een rondleiding met een
van onze gidsen. Of spring
samen op de fiets en volg de
fietsroute die speciaal voor deze
editie werd uitgestippeld.
Combineer een bezoek aan
het Kunstenfestival Watou met
een verblijf in de streek én
geniet van de troeven van de
Westhoek.
Kunstenfestival Watou is een organisatie van
Stad Poperinge, onder het inspiratorschap
van Koen Vanmechelen. Curatoren: James
Putnam (beeldende kunst) en Michaël
Vandebril (poëzie).

Prijs:
• Groepstarief (vanaf 12
personen): € 18 pp.
• Gids: € 70 voor 2 uur

Museumhuis
Lucien De Gheus
In het centrum van Poperinge
merk je heel wat werken 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.
Prijs: € 10 p.p. (6 - 9 pers.) € 8 p.p. (vanaf 10 pers.)
Gids: € 60 per gids
(max. 15 pers. per gids)
Reservatie via:
stichting@luciendegheus.be
www.luciendegheus.be
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RESTAURANTS
Poperinge, de stad vol goesting, heeft tal van lekkere en gezellige restaurants.
Ook voor groepen zijn er heel wat mogelijkheden. We geven graag een
overzicht van de verschillende restaurants die groepen kunnen ontvangen.
Atelier Hortense
30 + 25
Pastoorstraat 13, 8970 Reningelst
0476 25 01 36
info@atelierhortense.be
www.atelierhortense.be

De Goe Smete
120 + 150
Bruggestraat 44, 8970 Poperinge
057 37 79 80
bowling.poperinge@degoesmete.be
www.degoesmete.be/poperinge

Au Nouveau St. Eloi
Gemenestraat 4, 8978 Watou
0494 13 68 30
info@aunouveaust-eloi.be
www.aunouveaust-eloi.be

De Hertog
Lenestraat 27, 8970 Poperinge
057 44 66 56
dehertog8970@gmail.com

Christen Volkshuis
Prof. Rubbrechtstraaat 25
8972 Roesbrugge
057 30 03 22
patrick.gunst@telenet.be
De Bohemer
Kleine Casseldreef 5
8970 Poperinge
0474 93 37 51
info@debohemer.be
www.debohemer.be
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50 + 120

130

30

40

De Leene
40 + 130
Boescheepseweg 2a
8970 Poperinge
057 21 48 38
deleenepoperinge@gmail.com
www.deleene.be
De Strooyen Hen
Watouseweg 54, 8970 Poperinge
057 38 80 70
info@destrooyenhen.be
www.destrooyenhen.be

120

Goeste		
30 + 60
Grote Markt 28, 8970 Poperinge
0488 56 59 50
info@goestepoperinge.be
www.goestepoperinge.be

Herberg Boerenhol
40
Driegoenstraat 4, 8970 Reningelst
057 36 02 53
boerenhol@telenet.be
www.boerenhol.be

Manoir Ogygia
Veurnestraat 108, 8970 Poperinge
057 33 88 38
info@ogygia.be
www.ogygia.be

12

Herberg Canada
30 + 30 + 60
Canadaweg 44, 8972 Proven
057 33 44 75
herberg-canada@hotmail.com

Passage
Veurnestraat 11, 8970 Poperinge
057 36 42 62
info@passagepoperinge.be
www.passagepoperinge.com

40

Het Wethuys/Boltra Café
Watouplein 3, 8978 Watou
0497 85 68 38
info@wethuys.be
www.wethuys.be

40

Hotel Amfora
Grote Markt 36, 8970 Poperinge
057 33 94 05
info@hotelamfora.be
www.hotelamfora.be

60

Pegasus
Guido Gezellestraat 7
8970 Poperinge
0475 94 31 27
info@pegasusrestaurant.be
www.pegasusrestaurant.be

Hotel de la Paix
Grote Markt 20, 8970 Poperinge
057 33 95 78
info@hoteldelapaix.be
www.hoteldelapaix.be

45

Romanhof
70
Duinkerkestraat 37, 8970 Poperinge
057 33 60 54
info@romanhof.be
www.romanhof.be

La Poupée
Grote Markt 16, 8970 Poperinge
057 33 30 08

45

The Old Fiddler
Veurnestraat 9, 8970 Poperinge
057 36 35 25
info@theoldfiddler.be
www.theoldfiddler.be
Vinifera
Kleine Markt 22, 8978 Watou
0491 25 08 32
info@viniferashop.be
www.viniferashop.be

60 + 60

100
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VERVOER

Praktisch
RESERVEREN
Groepsreizen op maat
1. Je kan het hele jaar door een
groepsuitstap reserveren. Je
kan dit telefonisch, via mail
of persoonlijk bij Toerisme
Poperinge reserveren.

Een bus huren kan bij:
Reizen Suffis
www.suffis.be

Een fiets – scooter – step huren kan bij:
POPERINGE
Amfora
(elektrische) fietsen, scooters
www.hotelamfora.be
Hotel Palace
(elektrische) fietsen, tandem
www.fietsverhuurpoperinge.be

Vespa-Ride
scooters, golfwagen
www.vespa-ride.be

The Old Fiddler
stadsfietsen
www.theoldfiddler.be

WATOU
Hopvelo
(elektrische) fietsen
www.hetovenhuis.be

Outside
mountainbikes, offroad e-step
www.outsideadventure.be
RENINGELST
Fietsen Stef
(elektrische) fietsen
www.fietsenstef.weebly.com
KROMBEKE
Stal ‘t Bardehof
e-scooters
www.staltbardehof.be
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PROVEN
Provelo
(elektrische) fietsen, mountainbikes
www.fietsatelier-provelo.be

Bar Bernard
(elektrische) fietsen
www.sintbernardus.be
J-Fun
e-steps, e-scooters
www.j-fun.be

2. Een daguitstap op maat, kan tot
vier weken voor de datum van de
uitstap.
3. Na reservatie ontvang je een
bevestigingsmail met het
programma en de prijs.

ANNULEREN
1. Het annuleren van de daguitstap
zal hopelijk niet nodig zijn, maar
kan tot tien kalenderdagen voor
de uitstap.
2. We storten het voorschot min €
20 dossierkosten terug (€ 80).
VERVOER
Voor het vervoer zorg je zelf. Zie
mogelijkheden vervoer op p. 30.

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’.

GIDSBEGELEIDING
Een vakbekwame gids zorgt voor
professionele begeleiding tijdens
jouw uitstap. Voor een standaard
gidsbeurt betaal je € 60 voor twee
uur. Per bijkomend uur wordt € 30
gerekend. Voor een volledige dag
betaal je € 150.

5. Zeven kalenderdagen voor de
uitstap geef je het definitieve
aantal deelnemers door aan
Toerisme Poperinge en stort
je het saldo op bovenstaande
rekeningnummer.

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.

6. Je kan tot drie dagen voor de
uitstap het aantal deelnemers
wijzigen.

De betaling van de gids gebeurt
op voorhand via overschrijving,
bij betaling van het saldo van de
uitstap.

31

Toeristische infopunten
Goeste Boetiek

Grote Markt 19, 8970 Poperinge

In de Leene

Boescheepseweg 2a, 8970 Poperinge

Kasteel De Lovie

Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge

Bar Bernard

Trappistenweg 23, 8978 Watou

Het Ovenhuis

Watouplein 1, 8978 Watou

Het Wethuys

Watouplein 2, 8978 Watou

Au Nouveau St. Eloi

Gemenestraat 4, 8978 Abele

Atelier Hortense

Pastoorstraat 13, 8970 Reningelst

Herberg Boerenhol

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

www.toerismepoperinge.be
Openingsuren
Van 1 oktober t.e.m. 31 maart:
Weekdagen: 9u - 12u en 13u - 17u
Zaterdag: 9u - 12u en 13u - 16u

Driegoenstraat 4, 8970 Reningelst

Gesloten op zon- en feestdagen
(met uitzondering van 11 november).

Christen Volkshuis

Van 1 april t.e.m. 30 september:
Weekdagen: 9u - 12u en 13u - 17u
Zaterdag, zondag en feestdagen :
9u - 12u en 13u - 16u

Prof. Rubbrechtstraat 25, 8972 Roesbrugge

Den Gouden Arend

Roesbruggeplein 1, 8972 Roesbrugge

Le Cadran

Moenaardestraat 118, 8972 Haringe

www.toerismepoperinge.be

follow us on

