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Welkom in Poperinge!
geoogst
Het toeristische seizoen start in Poperinge traditioneel wanneer de hopscheuten
zien de natuur
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van een lekker streekbiertje van een Poperingse brouwerij.
Poperinge kijkt
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Poperingse hommelboeren. Voor de kinderen ligt er zelfs een schat verstopt.
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HOP EN BIER
WO 1
ACTIE & PLEZIER
COULEUR LOCALE
STREEKPRODUCTEN
BEZOEKBOERDERIJEN
STADSCENTRUM
DORPEN ROND POPERINGE
DE WESTHOEK
KALENDER
LOGIES
RESTAURANTS

ste
aandacht voor
Het Kunstenfestival Watou wordt dit jaar voor de 40 keer georganiseerd met
bekendste
ons
Watou
is
Daarmee
edities.
jonge kunstenaars en een terugblik op de voorbije
op
eens
zich
wie
Voor
.
dorp, maar ook de andere dorpen verdienen zeker een bezoekje
e
begeleid
minder bekend terrein wil begeven, organiseert Toerisme Poperinge deze zomer

avondwandelingen in de dorpen.
t hebben
Talbot House stelt een vernieuwde museumopstelling voor. We blijven aandach
In de
n.
voor beide Wereldoorlogen die in onze streek een grote indruk hebben nagelate
tijdens de
gerestaureerde mouttoren van Reningelst brengen we het verhaal van de kinderen
plaatsvond
die
Force
Air
Royal
de
van
operatie
de
wederopbouw en in de Gasthuiskapel staat
in mei 1942 onder de codenaam Circus 157 centraal.
e.
Dit en nog zoveel meer ontdek je in het nieuwe magazine van Toerisme Popering
Veel leesplezier!
Marjan Chapelle, Schepen voor Toerisme
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T E N TO ON S T E L L IN G
N E L E B O U D RY 		

Goesting om meer te weten 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. De geschiedenis van de teelt,
de hopoogst en -verwerking worden afgewisseld met
interessante filmpjes over hoe het er vandaag aan toe
gaat op de boerderijen en in de Westhoekbrouwerijen.
Na een bezoek aan het Hopmuseum aanschouw je de
hopvelden met een kennersblik.

10 MAART 30 NOVEMBER
‘Hommel’ - hop in het
dialect- zit in het bloed
van iedere Poperingenaar
H O M M E L
en zeker in het DNA van
TENTOONSTELLING
hoptelers. De liefde voor
B L O E D
de plant, de kennis van het
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telen, het levende erfgoed
wordt al generaties lang
bewaard en doorgegeven
van vader op zoon.
Net zoals de hopranken
ineen strengelen als ze
opklimmen, zijn ook
hopfamilies met elkaar verstrengeld … geen blauw
bloed, wel hommelbloed. Daarnaast verwijst
hommelbloed ook naar het bier.
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In de gigantische vitrinekast op de benedenverdieping
staan MEER DAN 2500 BIEREN netjes
geordend per regio. Staat ‘alle Belgische bieren

Hommelbloed, lust en moed, is ’t geluk

proeven’ bovenaan jouw bucketlist? Dan weet je
na dit bezoek meteen wat je te wachten staat. Met
de digitale biertafel kan je bovendien over elk bier
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Ontdek het Hopmuseum met je
vereniging, familie, vrienden...

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.

g
• Gratis toegan
10.30 u.
• Gidsbeurt om
ppistenbar
• Doorlopend tra
u.
dag van 14 - 16
• Familienamid

✔ 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.

TRAPPIST

BELHOP
BIER & VROUWEN
TRAPPISTEN & ABDIJEN
HOP, BIER & WO 1

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

van ’t leven.

Kunstenares met Poperingse roots, Nele Boudry,
portretteerde de hommelboeren en vatte de
ruwheid, het labeur, hun verbondenheid met
de natuur in levensgrote schilderijen. Naast de
verbondenheid tussen de hopboeren, staan ook de
familiebanden van kunstenaarsfamilie Boudry in de
kijker. Speciaal voor de expo werd het schilderij ‘De
hopplukster’ van Nele’s grootvader Jules Boudry
gerestaureerd en wordt als ode aan haar vader
Paul een licht en hoppig expobiertje gebrouwen.
Kunst en hop verbonden, daar klinken we op!

informatie opzoeken: wie is de brouwer en wat is
er bijzonder aan het bier? Kinderen kunnen op deze
reuzentablet toffe spelletjes spelen.
www.hopmuseum.be

Raadpleeg d
volledige activeitkeialetender voor het
naanbod op
www.ho
pmuseu

www.hopmuseum.be
Brouwerij
De Plukker
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HET DILEMMA VAN JOSEPH
HUIFKARTOCHT
FOTOZOEKTOCHT

Kinderzoektocht
‘NEUZEN IN HET HOPMUSEUM’
Kinderen (7-12 jaar) kunnen het hele jaar deelnemen
aan een leuke fotozoektocht in het Hopmuseum.
Speur op elke verdieping naar de fototips die je op het
deelnameformulier vindt. Slaag jij erin om alle vragen op
te lossen en een leuke prijs mee huiswaarts te nemen?
Deelname is gratis. Maandelijks is er een leuke prijs te
winnen en op het einde van het jaar verloten we een
gezinsuitstap onder alle deelnemers.
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In het Hopmuseum ontmoet je brouwer
Lahaye. Hij vertelt je over de moeilijke
keuze waar zijn zoon Joseph voor stond
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens een
zoektocht doorheen het Hopmuseum kom
je aan de hand van een tablet, een kaart,
spelopdrachten, raadsels en luisterverhalen
te weten wat het dilemma van Joseph
Lahaye was. Ondertussen ontdek je hoe
het leven er uitzag in Poperinge tijdens de
Eerste Wereldoorlog.
Vanaf 10 jaar.

➙ Het dilemma kun
je elke museumdag
ontrafelen, ontleen
gratis een tablet
aan de museumbalie.
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BIER
DEGUSTATIES
Vrijdag 6 maart 2020
−> My name is Beer, James Beer
Een nieuw bier lanceren op de al uitgebreide biermarkt?
Naast een lekker recept verdient het bier een goede
naam. Welke naam zou jij jouw bier geven?
Op deze eerste degustatie-avond van het jaar proef je
6 voorname bieren!
Vrijdag 8 mei 2020
−> Een dagje aan zee
Vind je de zee te ver of heb je geen zin in zand tussen
je tenen? Geen probleem. In onze Hopmuseum Beach
Bar nemen we je mee op een biertrip langs de Noordzee
en houden onderweg 6 keer halt bij een kustbrouwerij.
Opgepast echter! Struikel niet over een Dunekeun of je
belandt in het Jus de Mer van de Dronkenput.
Vrijdag 26 juni 2020
−> Bier & Comedy
Hou je van een portie goede humor en bier? Jong &
Ongeschoren is een jong comedy collectief uit WestVlaanderen. Deze dynamische comedians nemen de
uitdaging aan en garanderen jullie een avond vol humor
en entertainment, van beatbox tot grappige nummers tot
hilarisch herkenbare taferelen, gekoppeld aan 6 bieren.

HOP EN BIER

OOK VOOR
EN MET kinderen!

Vrijdag 2 oktober 2020
−> Een reis door Wallonië
Onze zuidelijke landshelft heeft vele toeristische toppers
en tot de verbeelding sprekende legendes. Maar vooral,
overal vloeit er bier. Van de toppen van de Hoge Venen
tot de gouden valleien van de Lesse of de Lienne,
door de Borinage en het zwarte land. Maak kennis
met bekend en minder bekend lekkers uit elke Waalse
provincie. Santé!

Brouwerij
De Plukker

Vrijdag 4 december 2020
−> Buitenlandse trappisten
Lange tijd werd België wereldwijd benijd om de
aanwezige trappistenbrouwerijen. De laatste jaren
kwamen er ook in Oostenrijk, Italië, USA, Engeland
en Nederland trappistenbieren op de markt. En ook in
Frankrijk en Spanje broeit en brouwt er wat. We maken
er op deze verwarmende winteravond kennis mee.
Halleluja!

Gasthuisstraat 71, Poperinge
OPEN MAART - NOVEMBER
Dinsdag t.e.m. zondag en feestdagen:
10.00 u. - 17.30 u.
KERST- EN KROKUSVAKANTIE
Dinsdag t.e.m. zondag: 14.00 u. - 17.30 u.
Behalve 25/12 en 1/1

20 u. - € 15,00
Aanvang telkens om
las (15 cl)
6 bieren in degustatieg
cl. 2 x (spuit)water)
BOB-tarief: € 3,00 (in
rijven via
Verplicht vooraf insch
www.hopmuseum.be

Volwassenen betalen $ 6, kinderen (<6 jaar) gratis.
Kortingstarieven zie www.hopmuseum.be
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bedrijfsbezoek
BELGISCHE
HOP

Tijdens de hopoogst zetten de hopboeren
de deuren van hun bedrijf open. Beleef de
hoppluk van dichtbij, laat je bedwelmen
door het aroma van de vers geplukte hop
en geniet van een heerlijk streekbier.
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➙ Op 29 en 30 augustus, 5, 6, 12 en 13
september kan je in de voormiddag een
kijkje nemen op het hopveld en in de ast
van een Belgische hopteler.
➙ Vooraf inschrijven via het Hopmuseum.

BELHOP
Belhop bestaat al sinds 1903 en wordt 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 in het buitenland. Daar halen de hoptelers veel voldoening uit. Wie
streekbieren drinkt, steunt de lokale hopboeren. Een goed excuus!

HOP EN BIER

De boerderij bezoeken kan tijdens de hoppluk. Reservatie via 057 33 55 49 of www.belhop.be

LEMAHIEU
Op het hopbedrijf van de familie Lemahieu maak je kennis met de
hopteelt- en pluk. Ivan toont ook met veel enthousiasme de oogst
van de hopscheuten. Terwijl echtgenote Rosa 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.
www.humulus.be www.liesbetlemahieu.be

’T HOPPECRUYT		
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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.
Hopboerin Benedikte fascineert jong en oud
met het verhaal van de Belgische hop en de
Poperingse hopscheuten.
www.hoppecruyt.be
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HOP, HOP

TRAPPIST

HOERA!

In de Westhoek smul je van de heerlijkste gerechten en proef je van ’s werelds beste
van Westvleteren over biobieren tot de creaties van een kleine seizoensbrouwerij.
Het gouden brouwsel vormt de basis voor zo veel moois: ambachtelijke streek
producten, spelavonden in volkscafés, unieke rondleidingen, prachtige wandelroutes,
hilarische anekdotes… Ga, proef, drink, ruik, geniet en de Westhoek ontpopt zich tot je
persoonlijke bierhemel. Santé!

ontwerp: impressionant.be

bieren. Het gerstenat vloeit er in zó veel gedaantes: van de wereldberoemde Trappist

25e BIER- EN
HOPPEFEESTEN
POPERINGE

Save the date: 18-19-20 september 2020

POPERINGE BIERFESTIVAL
24 & 25 OKTOBER
Het laatste weekend van oktober organiseert Bierclub
Poperinge voor de 25e keer één van de betere Belgische

4 BIERFIETSROUTES IN DE WESTHOEK

bierfestivals. Zaal Maeke Blyde wordt een gezellig bierdorp en
25 brouwerijen zijn aanwezig om een woordje uitleg te geven
bij hun traditionele bieren en nieuwste creaties. Een bierfestival

Het eeuwenoude hoplandschap rond Poperinge verraadt het al. Hier in de Westhoek vind je ’s werelds

dat wordt gesmaakt door een internationaal publiek!

beste brouwerijen en bieren. Ooit een goed bewaard geheim, vandaag wereldbekend. Bierliefhebbers

www.poperingebierfestival.be

van alle windstreken vinden vlotjes hun weg naar deze regio. Met de fietspocket ‘Tournée Locale’
ontdek je 4 bierfietsroutes in de Westhoek. Twee tochten starten aan het Hopmuseum.
➙ CHECK ALLE ROUTES op www.tourneelocale.be

BIOBIERHAPPENING

tip!

Op zondag 27 augustus organiseert Brouwerij
De Plukker i.s.m. Toerisme Poperinge en de vzw Vrienden
van het Hopmuseum een Biobierhappening. Dichter bij

RONDJE WESTHOEK
Wil je genieten van de Westhoek vanuit

het belangrijkste ingrediënt van bier kan je niet komen.
Letterlijk tussen de hopvelden geniet je van enkele artisanale
biobieren. Tussendoor beleef je de plukdemonstraties, zowel
met de hand als machinaal.
www.plukker.be

een authentiek Volkswagenbusje met
chauffeur? Dan moet je beslist bij Rondje
Westhoek zijn. Al het moois en lekkers

WANDELING VAN NUN’N
TOET POATERS
Op 3 mei (10 u.), 15 augustus, 4 oktober, 11 oktober, 17 oktober en 25 oktober
(telkens om 13.30 u.).

van de Westhoek komt aan bod in een

Wandel (7 km) mee door de bosrijke omgeving van de Sint-Sixtusabdij en ontdek

programma op maat. De ideale formule

het verband tussen het Poperings Nunnebier en de Trappist van Westvleteren. De

voor kleine en middelgrote groepen.

gids vertelt over het ontstaan van de abdij, de relicten uit de Eerste en de Tweede

Instappen en zorgeloos, grenzeloos

Wereldoorlog en natuurlijk proef je onderweg van een ‘nunne’ en een ‘pater’.

genieten.

➙ Vooraf inschrijven via het Hopmuseum.

www.rondjewesthoek.be
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LEROY BREWERIES
SITE VAN EECKE

BROUWERIJEN

Leroy Breweries staat al meer dan vier

Hop (humulus Lupulus) is een van de
belangrijkste grondstoffen bij de productie

eeuwen garant voor vakmanschap,

van bier. De lupine of hopmeel (geel
poeder) is een natuurlijk bewaarmiddel
en geeft smaak aan het bier. Er zijn in de

Breweries is de overkoepelende naam

Westhoek 18 landbouwers die 160 hectare
hop verbouwen. Daarmee is België niet

Beide brouwerijen zijn al decennialang

zelfvoorzienend in de hop.

Europese en internationale markt. Het

Door lokaal samen te werken, timmert
de sector aan een nieuwe toekomst. De
Belgische hopteelt schakelt over van
bitterhop naar aromahop. O.a. Golding,
WGV, Cascade… zijn erg geliefd bij
artisanale- en kleine brouwerijen.
Poperinge telt vier brouwerijen.

paradepaardje van de brouwerijsite in

traditie en passie voor bier. Leroy
voor Brouwerij Het Sas (1572, Boezinge)
en Brouwerij Van Eecke (1624, Watou).
vaste waarden op de Belgische,

Watou is het Poperings Hommelbier. In
het Poperings dialect wordt gesproken
over hommel i.p.v. hop.
www.leroybreweries.be

ARTISANALE BROUWERIJ
WERBROUCK

DE PLUKKER

ST. BERNARDUS

Op het enige biologische hopbedrijf in

Volgens aloude brouwmethodes en met eigen
recepturen brouwt de familie Werbrouck bier
met 100% Poperingse hop. Tussendoor
vinden ze tijd om hun Poperingse Gin, met
een infusie van hop, alsook hun eigen picon,
te presenteren. Tijdens het weekend ontvangen
zaakvoerders Sam en Lien met ouders Conrad
en Els je in een huiselijke, ongedwongen sfeer

In Watou worden sinds 1946 de edele

België werd in 2011 de artisanale brouwerij

St. Bernardusbieren gebrouwen: donkere en

De Plukker gestart. Hier worden uitsluitend

blonde abdijbieren van hoge gisting.

bieren gebrouwen met eigen hop en alle

De brouwerij kende de laatste jaren een

bieren zijn ook bio-gecertificeerd.

enorme expansie en staat ondertussen

De brouwerijwinkel en degustatieruimte zijn

wereldwijd bekend om haar authentieke en

elke zaterdagnamiddag open van 14 u. tot

kwaliteitsvolle bieren. Bezoek de rooftopbar

17 u. Voor rondleidingen individueel of per

& degustatieruimte Bar Bernard en geniet

groep, raadpleeg je best de website.

van een prachtig 360° panorama over de
hopvelden, West-Vlaamse en Franse heuvels.

in hun brouwerij en sfeervolle brasserie Den

www.plukker.be

Gouden Arend. Een gepassioneerde uitleg rond

Rondleidingen bij Brouwerij St. Bernardus
kunnen dagelijks na reservatie, individueel of

de rijke geschiedenis van het gebouw en de

in groep, in het Nederlands, Frans of Engels.

streek staan gratis op het menu.

www.sintbernardus.be

www.brouwerij-werbrouck.be
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HOP EN BIER

De abdij van Westvleteren ligt op drie
kilometer van het Poperingse stadscentrum.

STAD
ACHTER
HETfront
Lijssenthoek

WO 1

WO 1

1392 PALEN VERBINDEN
HET BEZOEKERSCENTRUM
EN DE BEGRAAFPLAATS.
ELKE PAAL STAAT VOOR
ÉÉN DAG EN STREEPJES
MARKEREN HOEVEEL DODEN
ER DIE DAG VIELEN IN HET
HOSPITAAL.

verpleegster Nellie Spindler is de enige
vrouw begraven op Lijssenthoek
Op Lijssenthoek liggen 10 784 slachtoffers begraven.
Onder hen één vrouw… Het is een multiculturele
begraafplaats, met dertig nationaliteiten.

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 Grote
Oorlog. Het bezoekerscentrum vertelt het verhaal
van deze unieke site.

EXPO FLYBOYS

THEMATENTOONSTELLING
OVER DE PILOTEN
BEGRAVEN OP
LIJSSENTHOEK MILITARY
CEMETERY

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 van deze site is
nooit af en dat blijft boeien.

istermuur
De bloedrode lu
tjes dertig
fluistert je zach
n in het oor tot
te
audiofragmen
bij wijze van
Erwin Mortier je
ste zinnen van
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toevertrouwt:
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Wees stil,
of zing of zoen

Boescheepseweg 35a
Dagelijks open van 9 tot 18 u. Gratis toegang.
www.lijssenthoek.be
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Op Lijssenthoek liggen 94 vliegeniers
begraven. Dit is de grootste concentratie
van RFC/RAF-slachtoffers in België.
Ze waren piloot of waarnemer bij de
Britse luchtmacht. Hun basis was
een van vliegvelden rond Poperinge
of een vliegveld net over de grens, in
het noorden van Frankrijk. Flyboys,
helden in de lucht maar vaak ook het
slachtoffer van brute technische pech.
De thematentoonstelling belicht een
aantal markante pilotenverhalen.
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Piloten op Lijssenthoek Military Cemetery
Pilots in Lijssenthoek Military Cemetery

Bezoekerscentrum Lijssenthoek
Visitor Centre Lijssenthoek

9 - 18 uur
Gratis
Free entrance

EXPO
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www.lijssenthoek.be
Boescheepseweg 35a, Poperinge

© IWM - Poperinghe Aerodrome, april 1918

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.

busseboom

CHINESE HERDENKINGSSITE
Op de site “Busseboom” maak je kennis met
twee monumenten die de inzet van de Chinese
arbeiders tijdens de Eerste Wereldoorlog
herdenken. Het zijn de eerste en wereldwijd
de enige monumenten die hulde brengen aan
deze specifieke groep WO 1-arbeiders. Het
ene monument is een creatie van Yan Shufen,
in opdracht van de ambassade van China in
Brussel. Het andere monument is ontworpen
door Stefan Schöning, in opdracht van de Stad
Poperinge, een constructie die het beeldje van de
Chinese sjouwer van Jo Bocklandt beschermd.
De twee monumenten worden via een wandelpad
met elkaar verbonden. Dertien hoogstambomen
verwijzen naar dertien Chinese arbeiders die
omkwamen tijdens een bombardement op hun
kamp, op 15 november 1917.
De site is voorzien van informatieborden met
historische foto’s en kaartmateriaal. De bezoeker
komt zo meer te weten over het Chinese
WO 1-verhaal.
Parking, fietsstalling en zitbank voorzien.
Rolstoeltoegankelijk

Talbot House

Adres

olenstraat en
Hoek Visserijm
peringe
St. Jansstraat Po

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Poperinge deel
uit van het kleine stukje onbezet België. Weg van het
krijgsrumoer van de Ieperse frontstreek, groeit de stad
uit tot het zenuwcentrum van de Britse sector. Midden in
het drukke ‘Petit Paris’ openen de aalmoezeniers Neville
Talbot en Philip “Tubby” Clayton in december 1915 een
Clubhuis. Zonder onderscheid van rang kunnen soldaten
er drie jaar lang terecht voor een zeldzaam moment
van rust en ontspanning. Vandaag is de plek, net als
toen, een vredige halte langs het parcours van de “Grote
Oorlog” in de Westhoek.
Een bezoek aan Talbot House begint in de oude hop
schuur van het huis die tijdens de oorlog omgevormd
werd tot een concertzaal. In de gloednieuwe permanente
tentoonstelling (2020) wordt het verhaal van de club
tijdens de voorbije eeuw uit de doeken gedaan aan

C H INA IN P O P E R IN G E

fietstocht met gids

Via de fietsknooppunten neemt de gids je mee naar een zestal
locaties die inzoomen op het WO 1-verhaal van het Chinese
Labour Corps. De fietstocht is 30 kilometer 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...

sbezoeken
kunnen o
op maand
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Kerstmis
en Nieuw
jaar.
Gasthuisst
raat 43

de hand van ondermeer 500 originele
archiefstukken en tal van interactieve tablets.
Op de eerste verdieping wandelt u de
originele concertzaal binnen waar de Happy
Hoppers een show brengen en waar ook een
documentaire te zien is over het leven van
stichter Tubby Clayton.
Daarna geniet je in de prachtige ruime
stadstuin. Ideaal voor een gezellige picknick
of een kopie thee. In ‘the Old House’, de
eigenlijke club, stap je een andere wereld
binnen. Je wordt er begroet door onze
(Engelstalige) huisbewaarders. Met behulp
van een interactieve verhalentablet, kom je
heel wat anekdotes te weten. Overal hangen
er grappige regeltjes op, kan je de originele
piano tot leven wekken of je verdiepen in een
goed boek. Zo klim je verder tot boven waar je
de authentieke kapel kan bezichtigen. Talbot
House is geen ordinair museum maar een
levende club waar iedereen zich thuis moet
voelen.
Wist je trouwens ook dat Talbot House
een gastenhuis is waar je de nacht kan
doorbrengen? Natuurlijk mét Engels ontbijt…
Nog steeds dezelfde “Every Man’s Club” als
een eeuw geleden.
www.talbothouse.be

toerisme@poperinge.be
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1
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Groep
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WO 1

A HOME AWAY
FROM HOME

O O R LO G S M ON U M E N T E N 								

VERGETEN HELDEN

Na de Eerste Wereldoorlog werden de lichamen van een aantal WO
1-soldaten overgebracht naar hun thuisstad. Poperinge heeft meer
dan zeventig van die “vergeten graven”. Ze staan nu op de lijst van
oorlogserfgoed en worden in ere hersteld. Peters en meters waken
over het graf van ‘hun soldaat’. Op de begraafplaats in het Rekhof
vind je veertien van die graven. Ze zijn in 2018 voorzien van een
herdenkingsplaatje. De unieke heldenhuldekruisen kan je terugvinden op
de kerkhoven van Watou en van St.-Jan-Ter-Biezen.

DODENCELLEN EN
EXECUTIEPLAATS

Tijdens de Eerste Wereldoorlog brengen heel wat Belg
ische, Britse en Franse soldaten hier een of meerdere
nachten door. Ze zijn veroordeeld voor dronkenschap
of voor het wegblijven uit hun soldatenkwartier. Ook
wie betrapt wordt op cafébezoek tijdens verboden uren
riskeert een celstraf. Sommigen laten een spoor achter in
de vorm van graffiti: tekeningen van rondborstige dames,
een naam of een datum, schunnige opmerkingen, een
verwijzing naar het regiment... Voor een aantal soldaten
is dit de dodencel. Hier brengen ze hun laatste uren door,
wachtend op de executie. 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. In de dodencellen
beleef je de laatste momenten van een terdoodveroordeelde
soldaat. Je kan de graffiti ontcijferen die gevangenen hebben
aangebracht. Een gedicht van Erwin Mortier legt de diepere
dimensie van deze site bloot.

WO 1

DIENEN/TO SERVE
Het monument Dienen/To Serve ligt in het stadspark.
Het werkwoord ‘liggen’ is hier geen foute woordkeuze. De
Nederlandse kunstenaar Anno Dijkstra wil de voorbijganger
doen nadenken over heldendom. Wie krijgt een standbeeld
en wie niet? De sokkel is gekanteld en nodigt je uit om te
kijken, tot in het hoofd van de soldaat. Wat zie je? Twijfel,
moed, eerzucht of enkel duisternis?
➙ Ingang via het stadspark, Komstraat 10.

EXILIUM

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veegde tientallen
dorpen en steden langs het front volledig van de kaart. Na
de wapenstilstand in november 1918 was de Westhoek
één desolaat gebied. De IJzervlakte was onder water
gezet, het landschap compleet vernietigd en de bodem
verontreinigd door koper en gifgas. Herstellen leek een
onbegonnen zaak. Maar de Westhoek krabbelde recht. In
tien jaar tijd was de wederopbouw grotendeels voltooid.
Deze publicatie brengt het bijzondere verhaal van de
fysieke wederopbouw én het herstel van het maatschappelijk leven. De wederopbouw als symbool van de veerkracht van de bevolking.

Het memoriaal EXILIUM herinnert aan de duizenden
kinderen die tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit de
Westhoek zijn geëvacueerd naar een schoolkolonie in
Frankrijk of Zwitserland. De vorm van Exilium verwijst
naar een houten noodwoning of barak. In de barak
hangen infopanelen die het verhaal vertellen achter de
schoolkolonies.

TERUG NAAR DE WESTHOEK

Terug naar de Westhoek.
Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog.

➙ Binnenkoer stadhuis Guido Gezellestraat 1
Dagelijks open van 6 u. tot 22 u. Gratis toegang.
Bezoekersgids te verkrijgen bij Toerisme Poperinge - e5.

Feniks, de groote wederopbouw

ISBN 978-9-49234-659-9

➙ Langs het Quintens wandelpad, op de hoek van de
www.feniks2020.be
Deken De Bolaan 8 en de Korte Reningelststraat.
9 789492 346599

WEDEROPBOUW NA DE EERSTE WERELDOORLOG

Exact een eeuw geleden herrees de Westhoek als een
Feniks uit zijn as. Onder de vlag ‘Feniks’ bundelen steden,
gemeenten en musea uit de Westhoek hun krachten om
in 2020 het uitzonderlijke verhaal van de wederopbouw
te vertellen. Deze publicatie brengt naast een geschiedkundig relaas ook praktische info over thematische tentoonstellingen, publieksevenementen en wandelroutes
die je meenemen langs de markantste wederopbouwsites in de Westhoek.

TERUG NAAR
DE WESTHOEK
Wederopbouw na de
Eerste Wereldoorlog

FENIKS
KINDEREN IN DE WEDEROPBOUW			
In de gerenoveerde mouterijtoren nemen kinderen je mee in hun wederop
bouwverhaal. Boven in de toren kijk je uit over het landschap van nu en het
dorp van toen. Ontdek ook hoe Kamagurka en de inwoners van Reningelst
hun dorp hertekenen. Waarheidsgetrouw of met een twist? Teken zelf mee
aan de Feniksstraat. Of doe de gevel-data-fotozoektocht of het schudde-tafelwederopbouwspel …
➙ Locatie: Kinderbrouwerij Reningelst
4 juli - 13 september 2020 (14 - 18.30 u., maandag gesloten, gratis)

KUREN OP HET KASTEEL: TUBERCULOSE
NA DE EERSTE WERELDOORLOG		

P O P - F I E T S RO U T E
Deze fietstocht van 41 kilometer loopt langs de sporen van de Eerste
Wereldoorlog achter het front. Poperinge, of POP zoals de Britten
zeiden, werd vier jaar lang overspoeld door vreemde troepen. In POP,
dicht bij de burgers, kwamen ze enkele dagen rusten of stonden
terecht voor hun falen binnen het oorlogsbedrijf.
➙ De kaart is te koop bij Toerisme Poperinge.
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In de nasleep van WO1 dienen naast gebouwen ook de structuren van de
samenleving terug opgebouwd worden, met gezondheidszorg op nummer één.
Tijdens je bezoek aan voormalig Sanatorium Sint-Idesbald kom je te weten
hoe de overheid ingreep om de toegang tot de gezondheidszorg te vergroten
en hoe één der grootste verschrikkingen van toen, tuberculose, de wereld werd
uitgeholpen. Een unieke en verrassende blik op een vergeten periode uit onze
geschiedenis.
➙ Locatie: Kasteel De Lovie
25 april - 15 oktober 2020 (13 - 18 u., donderdag - zondag, gratis)
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Grensoverschrijdende e-bikeroute die
vijf crashplaatsen van WO2-piloten met
elkaar verbindt

CIRCUS 157
“Circus 157 - Ontdek het verhaal achter vijf WO2vliegtuigcrashes” is een interactieve auto- en e-bikeroute
die vijf WO2-vliegtuigcrashplaatsen met elkaar verbindt.
Circus 157 is de codenaam van een operatie van de
Royal Air Force die plaatsvond op 5 mei 1942. Die dag
geraken vijf Spitfires verzeild in een luchtgevecht boven
het grensgebied Vlaanderen-Frankrijk. De toestellen
crashen, vier piloten komen om. Een piloot slaagt erin
om uit de handen van de Duitsers te blijven. Vandaag
zijn de crashplaatsen visueel gemarkeerd met een
monument in Dranouter, Nieuwkerke, Ploegsteert en
Proven. Met de oprichting van een herinneringsbord in
het Noord-Franse Hardifort is dit WO2-verhaal volledig
en kan het ontsloten worden via een toeristische route.
Een interactieve kaart leidt de toerist naar de plaatsen
achter dit verhaal.

bakhuysfoto

Monument Stacey Jones
langs de Provenseweg

• De route wordt gelanceerd op 5 mei 2020 met de
onthulling van een herdenkingsbord in Hardifort.

lovie

omeinde

kasteeld

• In de zomer is er een tijdelijke tentoonstelling gepland in
de Poperingse Gasthuiskapel (11/07 tem 02/08) en bij
Toerisme Cassel (15/08 tem 20/09) met originele relicten
die te maken hebben met de piloten en de crashes.

hilde.wintein

MAAK KENNIS MET DE APP POPERINGE 14-18!
Laat je je graag leiden door je
smartphone of tablet?
Dan kan je Poperinge 14-18
gratis downloaden via de App
Store of de Google Play Store
(zoekterm: Poperinge 14-18).

Daarna is je telefoon uitgerust met een resem fiets-,
wandel- en autoroutes die allemaal opgebouwd werden
rond de Eerste Wereldoorlog. Nog meer goed nieuws:
je hoeft niet eens online te zijn om je
te laten rondleiden. De routes zetten je
ook offline op de goede weg. Of hoe het
verleden plots wel heel dichtbij komt.
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AC T I E &
PLEZIER

De stadswandelroute, Groene Ruimtewandeling,
Lindegoedpad, Zevekotepad, Warandepad,
Smouthoukpad, Dode IJzerwandelroute,
Sint-Sixtuswandelroute, Sagen en legenden,
Duister Helleketelbos, Galgebossenwandelroute…
Toerisme Poperinge biedt een brede waaier aan
wandelingen aan. De medewerkers van
Toerisme Poperinge helpen je graag op weg
om een geschikte wandelroute te vinden.

WANDELNETWERK
HOPPELAND
WANDELNETWERK
IJZERVALLEI
Tussen Wylder in Frankrijk en Reninge in
Vlaanderen ligt de vallei van de IJzer. Start
bij één van de 13 instappunten je tocht langs
het water en maak kennis met de dorpen
Haringe, Roesbrugge, Krombeke, Beveren,
Gijverinkhove, Stavele, Oost- en Westvleteren,
Lo, Reninge en Pollinkhove. Ook deze kaart
werkt grensoverschrijdend met Noord-Frankrijk
en biedt een combinatie van schitterende
natuurgebieden, couleur locale, authentieke
dorpen en unieke streekproducten van aan
beide kanten van de schreve. Proef dus gerust
van al dat heerlijks tussen het stappen door!
Het Wandelnetwerk IJzervallei is goed voor
200 km wandelpaden en 126 knooppunten.

➙ Te koop bij Toerisme Poperinge.

➙ Te koop bij Toerisme Poperinge.
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FIETSEN IN DE WESTHOEK
EN FRANS-VLAANDEREN
In 2019 kreeg het alom bekende fietsnetwerk ‘Westhoek’
er een klein broertje bij in Frans-Vlaanderen. Vanaf nu
kan je op maar liefst 8 locaties de schreve oversteken in
Poperinge om Frans-Vlaanderen per fiets te doorkruisen.
100 kilometers fietsplezier gegarandeerd.

Het Wandelnetwerk Hoppeland brengt je
moeiteloos naar de meest charmante plekken
in Poperinge en Frans-Vlaanderen. De kaart is
namelijk grensoverschrijdend! Stippel zelf een
tocht uit met de knooppunten en stap langs
gezellige dorpjes zoals het poëtische Watou,
grensdorp Abele of het Franse Houtkerke.
Zowel de uitgestrekte landschappen,
bebost natuurgebied als het centrum van
Poperinge komen aan bod. Een korte of een
lange wandeling, stevige stapschoenen of
warme laarzen, bepaal het zelf met deze
netwerkkaart.
Goed voor 228 km wandelpaden en
184 knooppunten.

18-21

HET VLAKKE LAND
DOORKRUISEN
OP DE fiets
F

VIERDAAGSE VAN DE IJZER
Op donderdag 20 augustus strijkt de Vierdaagse van de IJzer
opnieuw neer in Poperinge. Je kan in de hoppestad verschillende
afstanden wandelen: 8, 16, 24 of 32 km. Langs het parcours zorgen
lokale horecazaken en Defensie voor bevoorrading. Het landschap
van de Westhoek en zijn oorlogsverleden zijn de groene draad
doorheen deze sfeervolle wandeltocht. Andere gaststeden van dit
wandelevenement zijn Ieper, Diksmuide en Koksijde.
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FIETSTOCHT
HOP, NAAR ‘T FRANSCHE
EN WERE
18 & 25 juli

Je fiets thuis
vergeten? G
een nood in
Poperinge ka
n je fietsen
huren bij
✔ Hotel Palace - w
ww.fietsverh
uurpopering
e.be
✔ De Cyclist - www
.decyclist.b
e
✔ Hotel Amfora - ww
w.hotelamfo
ra.be
✔ Fietsen Stef - 0
473 26 48
56
✔ Hopvélo Watou
- 057 38 8
3 38
✔ The Old Fiddler
- 057 36 3
5 25
www.theold
fiddler.be
✔ Provelo Fiet
satelier - 04
99 14 05 9
3
✔ St. Bernardu
s - www.sin
tbernardus.
be

Met Jaek en Nink
door de hoppevelden
Wie eropuit wil met zijn kapoen, kan in
Poperinge terecht. De nieuwe fietsroute
‘Met Jaek en Nink door de hoppevelden’
kan je starten in Vleteren en in Poperinge.
De Westhoek KD’s Jaek en Nink duwen je
in de goede richting.

Zin om het prachtige landschap van Poperinge en
Frankrijk te verkennen per fiets? Daar waar er nog
zeldzaam oud Vlaams wordt gesproken. Onderweg
leer je heel wat bij over onze bier-, hop-, eet- en
drinkcultuur. Over de middag proef je van een
heerlijk streekgerecht.

➙ De route is 33 km en
is gratis te verkrijgen
bij Toerisme Vleteren en
Toerisme Poperinge.

FIETSZOEKTOCHT OP
EN OVER DE GRENS

Smoefelen en roefelen
Op 16 augustus trekken we de grens over.
Smoefelen en Roefelen start dit jaar op de
gezellige markt van Watou. Van daaruit
rijden we langs verschillende charmante
dorpen doorheen Frans-Vlaanderen. Geniet
tijdens de fietstocht van de couleur locale.
Ontdek verborgen pareltjes die speciaal
worden opengesteld en laat je meeslepen
door boeiende verhalen. De deelnemende
horecazaken bieden onderweg een lekker
streekextraatje aan.

Deze zomer kun je opnieuw deelnemen aan
de zomerfietszoektocht. Dit jaar zijn er twee
verschillende tochten. De ene vertrekt in
Kemmel, de andere in Poperinge. Onderweg
doorkruis je enkele charmante dorpen in
Poperinge, Heuvelland en Noord-Frankrijk.
Hou je ogen open en plaats de verschillende
foto’s in de juiste volgorde. Wie weet
bemachtig je een fantastische Westhoekprijs.
➙ De zoektocht loopt van 1 juni t.e.m.
30 september.
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RECREATIE

wandelen

SPORT- EN
RECREATIEBAD

de kouter

SPORT & SPEL
O U T S I D E T RAV E L
Outside Adventure organiseert sport- en taalkampen,
bosklassen, skireizen, teambuildingactiviteiten, feestjes
voor vrijgezellen en communies, avonturendagen
en -kampen, paintball, quadraces, lasershooting,
highlandgames, mountainbiketochten…
Voor wie het liever wat rustiger aandoet, zijn er nog bieren wijnroutes, champagnewandelingen, urban golf,
stadsspelen, volkssportentrophy…
Ook verhuur van grote vakantiehuizen, tipi’s…

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 recreatiedeel. 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.

➙ www.outsideadventure.be
www.outsidetravel.be
www.outsidejongerenvakanties.be

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.

Picknicke

n in het

park
Kom op zond
ag 7 juni pick
ni
ck
en in het stad
Streekwinkel
spark.
L’Héritage en
Koket Poperin
in elkaar voor
ge slaan de
een heerlijke
handen
streekpicknic
Verwacht je aa
k.
n 100% loka
le lekkernijen
een uniek gr
in
oen kader in
het hart van
de stad.
➙ www.lherita
ge.be

H E T L E U K S T E Z W E M PARAD I J S
VAN D E W E S T H O E K

Een aanrader voor jong en oud!

Sport- en recreatiebad De Kouter is een
klimaatzwembad. Het gebouw heeft een
duurzaam en milieuvriendelijk karakter.
Zo wordt er gewerkt met lage temperatuur–
verwarming en warmtewisseling met
warmterecuperatie. Het zwemwater
wordt gewonnen uit regenwater en wordt
gedesinfecteerd met zoutelektrolyse.
Een veiligere en duurzamere manier die
op lange termijn goedkoper is dan een
klassieke chloorinstallatie.
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➙ www.degoes

M E T S T R E E K L E K KE RS

Mooie fietsroutes, sfeervolle picknickplaatsen
en een goed gevulde picknickrugzak met
heerlijke streekproducten zijn de ingrediënten
voor een echte Poperingse picknicktocht.
Geniet onbezorgd van een prachtige fietstocht.
Bij aankomst staan een picknickrugzak en fiets
voor je klaar. Je vertrekt aan het toeristisch
infokantoor.

RECREATIE

Duurzaam zwembad
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➙ Reservaties: www.toerismepoperinge.be

www.zwembaddekouter.be
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volkssport

ROUTE

Volkssportweekend

Wil je Poperinge en omgeving op een andere
manier ontdekken, wat dacht je van de
volkssportroute? Deze route biedt een
evenwichtige mix van streekontdekking met
een hoge belevingswaarde en gezelligheid als
troef. Je houdt halt in authentieke cafeetjes
en herbeleeft er, al spelend, de tijd van toen.
Hapjes zoals Vlaamse karbonaden en drankjes
zoals een picon of een streekbier leveren de
nodige energie tijdens dit volkssporttraject.
Er bestaan maar liefst zes routes die je al
wandelend, fietsend of met de wagen kan
afleggen. Voor elk wat wils dus! Ideaal om de
familiebanden en teamspirit aan te sterken, om
een communie of verjaardag te vieren of om
gewoon eventjes weg te zijn uit
de dagelijkse stress.

Holderdebolder
door het Hoppeland
Logeer je minimum twee nachten
in een Poperings hotel of in een
gastenkamer. Dan is het mogelijk om
deze authentieke tocht per twee, met

• Baanbolling

Traditionele spelen
op 25 locaties in
en rond Poperinge

• Gaaibolling

• Bolletje Klimop
• Chancespel
• Galgespel
• Hamertjesspel
• Hoefijzerwerpen
• Hommelringen

het gezin of de familie te ontdekken.
Het traject van 20 km brengt je
langs vier haltes waar je evenveel

• Klompenspel

authentieke volksspelen beoefent.
Dit in combinatie met lekkere

• Ping-trou

• Mannetjesspel
• Nagelkloppen
• Pudespel

streekbieren en specialiteiten.

• Rekkerspel
• Ringwerpen

23 & 24 MEI

• Schuiftafel
• Sjoelbak
• Tafelkegelspel
• Tonspel
• Toptafel
• Uilebolling
• Vliegende Vogelpik

P RO G RAM M A M E T
AU TO O F F I E T S
Tijdens het Hemelvaartweekend richten

Een volkssportroute met de auto of fiets 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,
rij je van halte naar halte. Doorkruis het hoppeland
en geniet ondertussen met volle teugen van al het
lekkers dat de waarden je aanbieden.

we op zaterdag 23 en zondag 24 mei
de schijnwerpers op de volkssporten.
In het Hopmuseum staan die dag oude

We wensen je veel leute, plezier en
volkssportervaringen: laat de bollen rollen,
de pijlen vliegen en de schijven schuiven!

volksspelen in de kijker en start je van
hieruit je volkssportroute langsheen
talrijke authentieke volkscafeetjes in en

10.00 u. Administratieve formaliteiten bij de Dienst
voor Toerisme
10.30 u. Picon als aperitief
➙ Sjoelbak
12.00 u. Karbonaden van de chef met friet
(drank niet inbegrepen)
➙ Tafelkegelspel
14.00 u. Koffie
➙ Pudespel
15.30 u. Abdijbier 6°
➙ Baanbolling
17.00 u. Poperings Hommelbier
➙ Gaaibolling
18.30 u. Belegde boterham met groentengarnituur
(drank niet inbegrepen)
➙ Uilebolling

net buiten het centrum.
Hop op de ‘Volkssport Express’, laat
je rijden met de huifkar of spring op je
stalen ros en leef je onderweg uit met
typische volksspelen zoals uilebolling,
boltra, pudespel… In de cafés geniet
je van een lekker streekdrankje en
muzikale ambiance. Laat onderweg
je routekaart afstempelen in de
deelnemende cafés en maak kans op
een volkssportenarrangement.

€ 41,00 p.p.
d
€ 24,00 kin

Afstand:
ongeveer 35 km

www.toerismepoperinge.be

Ontdek al onze routes: www.volkssportroute.be
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VOLKSSPELEN?
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POPERINGSE
HOPSCHEUTEN

HOUBLONESSE

POTJESVLEES OF HENNEPOT?

Het maatwerkbedrijf Sowepo vzw produceert onder

Dit koud gerecht bestaat uit vlees van gekookte

de naam “Houblonesse” streekproducten op basis

kip, kalf en konijn dat ingelegd is in een gelei van

van hopscheuten. Ze gebruiken daartoe ook de

witte wijn, citroen en kruiden. Hennepot is een

stengels van de hopscheuten, die anders worden

origineel zomers kermisgerecht. Poperingenaren

weggegooid. Zo dragen ze bij aan circulaire

eten het sinds heel lang tijdens de kermisweek in

economie.

de zomer. Het stevige gerecht kon op voorhand

Met het witte goud van Poperinge als grondstof,

klaargemaakt worden en zo hoefde de vrouw des

ontwikkelen ze inventieve streekproducten. Hun

huizes zich die dag niet te bekommeren om de

productgamma bestaat uit confiserie zoals o.a.

maaltijd. Tegenwoordig is hennepot het hele jaar

karamelwafeltjes, spletters, confituur. Maar ook

door verkrijgbaar bij de slager en vooral tijdens

2 kazen waaronder de Keikopkaas (brons op

de zomermaanden op restaurant. Hennepot

World Cheese Awards 2013 & 2014) en Délice

zou verschillen van Potjesvlees uit Veurne. In

de Houblonesse (Brons op World Cheese Awards

tegenstelling tot bij Potjesvlees verwijdert men bij

2015). Daarnaast hebben zij ook een gamma aan

hennepot de knoken en het bot niet van het vlees.

sterke dranken waarmee je hippe cocktails kan

Slagerij Sohier heeft naast potjesvlees nog vele

maken: Jenever, Marc de Houblonesse én kant-en-

andere streekproducten: hoppepaté, rillette met hop,

klare koffies op basis van deze dranken.

kippenmousse met hopscheuten en piconpaté.

Ontdek ook zeker de Houblonesse advocaat,
een ambachtelijke advocaat met de smaak van
weleer, gemaakt met verse scharreleieren én Marc
de Houblonesse! Alle producten worden steevast

Maart is de maand van de hopscheuten, de jonge
uitlopers van de hopplant. Hopscheuten kweken
is heel intensief. Ze worden kraakvers aan de
restaurants geleverd en belanden rechtstreeks van
het veld op het bord. Nu eens gebruiken de chefs
ze rauw, dan weer worden ze gestoofd, gefrituurd
of geblancheerd. Eén ding staat vast, wie ooit al

VERKRIJGBAAR BIJ

Slagerij Sohier, Veurnestraat 24. 057 33 37 17

ambachtelijk gemaakt en zijn “made with love”.

POPERINGSCHE

www.houblonesse.be

KRUYDEKOECKE

With Love from
Poperinge!

De ‘Couque Royale’ of de ‘Kruydekoecke’ was het
pronkstuk van het vroegere Poperingse peper
koekenbedrijf De Werkende Bie. De familie MaesRommens richtte in 1930 het bedrijf op.

hopscheuten proefde, is meteen verkocht aan de

Toen De Werkende Bie in 1983 sloot, nam

stevige structuur, de krokante beet en de discrete

Vondelmolen het industriële recept voor de ‘Couque

maar fijne notensmaak.

Dinant’ over. Banketbakkerij Vandecasteele uit de
Ieperstraat nam het ambachtelijke recept van de

Je kan de hopscheuten proeven tijdens de Maand

‘Couque Royale’ over en vervaardigt nog steeds de

van de Hopscheuten elk jaar in maart,

‘Echte Poperingsche Kruydekoecke’ zoals die 90 jaar

tijdens de Culinaire Ateliers en Taste of Hops.

geleden ook werd gemaakt. Deze zachte koek is een
bereiding van roggemeel, honing, kruiden en enkele

➙ Alle info over deze

geheime ingrediënten.

evenementen en over de

Ook Pieter Verheyde van restaurant Terminus ging

deelnemende restaurants:

met het recept van Marc Sansen aan de slag en

www.hopscheuten.be of

vervaardigt de ‘Echte Poperingse Zoetekoeke’.

haal de gratis brochure af

VERKRIJGBAAR BIJ

bij Toerisme Poperinge.

cialiteit
Hop is dé spe
e!
van Popering
26

Bakkerij Vandecasteele, Ieperstraat 47.
www.bakkerijvandecasteele.be
Restaurant Terminus, Callicannesweg 16, Watou
www.restaurantterminus.be
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SPLETTERS

SEMOELEKOEKEN

ATELIER HORTENSE

GIN’OPS

Spletters zijn een op-en-top Poperingse specialiteit.

Semoelekoeken zijn zoet, rond en alleen al daardoor

Komt het water bij jou ook in de mond bij het

Chef Bert Recour, restaurant Pegasus, lanceerde

Spletters of splitwafels worden na het bakken gesplit

perfect. Koeken ‘t Bakkertje uit Reningelst bevoorraadt

horen van “brownie, witte chocoladetaart, flan

vorig jaar zijn eigen gin. Gin’Ops is een verhaal

(of gesplet) om daarna gevuld te worden met

er dan ook de hele Westhoek mee. Het recept is

bresilienne, witte passie, rode vruchtenkaastaart

van pure producten. Samen met distilleerderij

boterroom, vanillecrème, cassonadeboterroom... Deze

meer dan een halve eeuw oud en ondertussen

of crumble van bosvruchten”? Dan moet je zeker

De Korhaan uit Peer maakt hij van biologisch

gevulde wafeltjes vind je bij verschillende Poperingse

zijn semoelekoeken officieel tot streekproduct

naar Atelier Hortense in Reningelst. Je stapt binnen

geteelde hop uit Poperinge een zachte gin met een

bakkerijen. Chocolaterie Stijn kreeg er dit jaar nog de

gepromoveerd. Ze worden gemaakt van bloem, boter,

in de voormalige maalderij, recent gerenoveerd tot

juiste balans en een duidelijk aroma van hop. De

erkenning van Vlaams Streekproduct voor.

melk en suiker. Sterker nog, semoele verwijst naar

een prachtig koffie- én eethuis. Maar je kunt er ook

zoektocht naar het juiste recept was lang, maar het

de griessuiker die er in gaat. Ze komen bovendien in

je favoriete taart online bestellen voor thuis of bij

resultaat beantwoordt volledig aan de verwachting

verschillende maten en gewichten, in volkoren versie of

vrienden!

van een klasse gin. De gin is erkend als 100%

VERKRIJGBAAR BIJ

Chocolaterie en Patisserie Stijn, bij Spar De Rynck
www.chocolateriestijn.be

met chocoladedruppels. Smaken doen ze sowieso...

Bakkerij Vandecasteele, Ieperstraat 47
www.bakkerijvandecasteele.be

VERKRIJGBAAR BIJ

Houblonesse
www.houblonesse.be

www.koekentbakkertje.be

West-Vlaams streekproduct en is tevens als brand
erkend. Eind 2018 brachten Bert en Inge een nieuw
product op de markt. AuthentICE is artisanaal

Koeken ‘t Bakkertje, Bettedreef 1, Reningelst

gedraaid ijs met pure weidemelk en scharreleieren.
Additieven komen hier niet aan te pas. De smaken
variëren volgens de seizoenen. Voor de productie

en andere lokale bakkers

werken zij samen met L’Heritage.

ZOETE MAZARINETAART

ZOKOLA

De Poperingse mazarinetaart is een officieel erkend

Chocoladebedrijf Zokola ontwerpt en produceert choco

streekproduct. Eentje met een lang verleden. Het eerste

ladeproducten voor elk moment. In hun vaste gamma

zoete exemplaar van ‘Gateau Mazarin’ ging al in 1800

proef je o.a. van de Poperingse Hommelknopjes. Deze

over de toonbank bij Banketbakkerij Sansen in de

bierpraline, in de vorm van een hoppebel, is gevuld

Gasthuisstraat. Opvolger Stijn Glorie en Pieter Verheyde

met een ganache van Watou Tripel. Een subtiele toets

van restaurant Terminus houden het oorspronkelijke

van hoparoma zorgt ervoor dat de smaak evolueert van

recept in ere. Deze warme brioche met een snuifje

zoet naar een lichte bitterheid.

kaneel was oorspronkelijk bedoeld als stevig vieruurtje,

➙ In het chocoladeatelier van Sylvie en Bart degusteer

tegenwoordig is dit het dessert voor elke Poperingenaar!

je tijdens een bezoek enkele bieren in combinatie met

Nieuw dit jaar is de mocktail Souvenir d’Été, een pure
infusie van gedroogd en geconfijt fruit en kruiden. De
mocktail is met geduld en liefde gemaakt met lokale
producten. Het drankje drink je puur met een ijsblokje
of meng je tot een heerlijke cocktail. Pegasus brengt
dit jaar meerdere smaken uit, ideaal op een warme
zomeravond.
www.pegasusrestaurant.be

de chocolade van Zokola.

VERKRIJGBAAR BIJ

www.zokola.be

Restaurant Terminus
Callicannesweg 16, Watou
www.restaurantterminus.be

Wat begon als een hobby, is gegroeid tot een
passie. Met lokale producten vers van de boer

Chocolaterie & Patisserie Stijn, bij Spar De Rynck
www.chocolateriestijn.be

tovert ze de heerlijkste taarten op tafel. Natuurlijke
en lokale grondstoffen, zuivel van de boer,

en in verschillende horecazaken...

seizoensfruit en natuurlijke suikervervangers
zorgen voor een puur, natuurlijk maar vooral een
ongelofelijk smakelijk eindresultaat!
Een communie-, verjaardags- of personeelsfeest?
Piece of cake! Laat je gasten genieten van de
kunstwerkjes van Greet. Mooi om naar te kijken,
geweldig om van te proeven.
www.atelierhortense.be

Een feest van
zoet en zalig!
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KIWIBES

Wie niet genoeg kan krijgen van al het lekkers uit

FAMILIE LEMIEGRE-BUSEYNE

de Westhoek, moet zeker eens binnenspringen bij

In 2009 startte de familie

L’Heritage op de hoek van de Grote Markt. Proef

DEN OVERDRAGHT

BEZOEK

In de weiden van den Overdraght grazen
enkele speciale schapenrassen, samen
met het melkvee. Dartele lammetjes blaten
de hele lente door, ze geven een unieke
sfeer en zorgen voor heerlijk lamsvlees.
Tijdens WO 1 was ‘den Overdraght’ een
rustplaats voor soldaten, toen beter gekend
als Breda Farm.
Vandaag is het een kijk- en doe boerderij
en een glamping voor vakantiegangers van
het ‘Betere Boerenbed’.
Altijd welkom voor een leerrijk bezoekje of
een creatieve workshop, mits een tijdige
afspraak.

Lemiegre-Buseyne met

er van het heerlijke artisanale ijs dat de familie

het kweken van de

Mostaert met veel liefde en respect voor pure

kiwibes. Met gevoel voor

producten vervaardigt. Een ijsje on-the-go, het kan!

kwaliteit en hard werk,

Neus ondertussen eens rond in de winkel waar

plukten ze in 2013

Bart, Gerlinde en Mieke meer dan

de eerste bessen. De

100 soorten bier uit de Westhoek

kiwibes, een heerlijke

aanbieden. Met de beste streek

vrucht vol vitamine

producten maken zij tevens

C en antioxidanten is een familielid

mooie geschenkmanden. Zin

van de gewone kiwi. De bes wordt geoogst vanaf

om er een dag op uit te trekken

eind augustus en is te verkrijgen tot eind oktober.

en onderweg te genieten van

Met deze bes maakt de familie heerlijk fris kiwibes-

een heerlijke streekpicknick?

appelsap en een mousseline van kiwibes. Beide

L’Heritage zorgt voor een Bak

www.denoverdraght.be

producten zijn zonder toegevoegde suikers. In

vol Goesting, een box vol

Poperinge te koop bij l’Héritage, de Groenselpoorte

heerlijke streekproducten.

en het Fruithuis.

Grote Markt 19. www.lheritage.be

www.kiwibespoperinge.be

NIEUW! Goeste
In 2020 opent L’Heritage hun gloednieuwe
horecazaak ‘Goeste’. Je proeft er van hun heerlijke
ijscreaties, een kleine hap met streekproducten,
lekkere Westhoekbieren, Heuvellandse wijnen...
Daarnaast biedt het nieuwe ijsatelier tal van
uitgebereide workshops voor groepen.
Kortom, Goeste heeft zijn naam niet gestolen!

Fietspiconfron
tatie
aan de Schre
ve

Goeste, Grote Markt 28.

Grenzeloos genieten

in een landschap va
n
de nieuwe fietspico
n
frontatie. Je vertrekt
vanuit het Hopmus
eum
op een tocht van zo
’n 30 km langs en
ov
er
de grens. Onderweg
leer je verschillende
bereidingen met Pic
on kennen en maak
je op een plezante
manier kennis met
de couleur locale va
n aan de schreve.
Verwacht je aan pit
toreske haltes en ge
flirt
met beide kanten va
n de grens.
bier en picon, dat is

Ontdek de verschil

lende formules op:
www.piconrou
tes.com
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EZELPAD

DE BIEZENHOEVE

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. Een
boerderijbezoek duurt ongeveer anderhalf uur.

Benieuwd waar melk vandaan
komt? Neem een kijkje achter
de schermen van een hoogtechnologisch
melkveebedrijf. 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.

Pat en Marc organiseren in de vakanties
regelmatig kampjes en workshops. Hou zeker
hun website in de gaten.
www.ezelpad.be

Het aanbod van De Biezenhoeve is toegankelijk
voor mensen met een rolstoel. Er is een
aangepast toilet.

TIP

➙ Reservatie via
biezenhoeve@telenet.be

De ezelboer
derij is in
juli en aug
ustus elke
zondagnam
iddag
open voor
publiek.
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L’HERITAGE

MUSEUMHUIS 			

‘T ROMMELT OP DE MARKT
1 MEI

25 jaar

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het hele centrum op
1 mei omgetoverd tot een grootse brocantemarkt.
400 standen wachten je op met tweedehands
boeken, speelgoed, antieken kasten... Dit jaar zijn we
toe aan een jubileumeditie, de 1 mei-Rommelmarkt
viert z’n 25ste verjaardag! Op de binnenkoer van het
Hopmuseum halen bierverzamelaars hun slag thuis.
Bierviltjes, bierglazen, bieretiketten... je vindt het er
allemaal. Breng je schatten op zolder mee naar de
binnenkoer, enkele professionele schatters wachten
je op en vertellen je de waarde van je spullen.
Daarnaast is nog heel wat animatie voorzien op de
ganse rommelmarkt. De standhouders verwelkomen
je reeds vanaf 6u. Kuier en geniet van de gezellige
sfeer in het centrum.

32

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. Meester Ghybe verwierf eeuwen geleden
naam en faam toen Poperinge en Ieper verwikkeld
waren in een hevige strijd om de lakennijverheid.
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.
De deuren van het huis staan open voor de
individuele bezoeker elke zondag van half mei tot
half september van 14 tot 18 u. Bezoek in groep is
het hele jaar mogelijk na reservatie.
www.luciendegheus.be

HET STADSPARK		

DE SINT-ANNASTRAAT

Het Burggraaf Frimoutpark is een groene oase in
het midden van het centrum. Het park, meer dan
drie hectare, pakt uit met demonstratietuintjes, een
ecologisch stuk, een recreatief-cultureel deel voor
evenementen en een speeltuin waar kinderen naar
hartenlust kunnen ravotten. Kortom, de ideale plek
om even op adem te komen en de drukte
achter je te laten!

De Sint-Annastraat was ooit het domein van de
spellewerkers of kantklossers. Sint-Anna was hun
patroonheilige. Tot aan het begin van de 20ste eeuw
was het normaal dat kinderen uit arme gezinnen
leerden spellewerken of kantklossen om hun ouders
financieel bij te staan. In de kantschool heerste een
ijzeren discipline en werd er noest gewerkt van 8 tot
20 u. Soms kon kant alleen geen redding brengen.
Daarom liet kanunnik Proventier in 1769 op een
gerooid hopveld twaalf huisjes voor arme weduwen
(weeuwen) en alleenstaande hulpbehoevende oudere
dames bouwen. Een soort middeleeuws begijnhof
voor de onfortuinlijken. ’s Avonds moest je op tijd
binnen zijn want mannenvolk was taboe.
Vandaag is het Weeuwhof eigendom van het OCMW.
Het atelier Kant is nu een afdeling van de Kunst
academie Poperinge.

Hartig
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De Speelplekke
ommegang

ZONDAG 5 JULI 2020

15u30

Op de Grote Markt geniet je van een resem
historische gebouwen, van de Sint-Bertinuskerk tot
het stadhuis, de marktkramers, toevallige passanten,
vaste habitués, zonnige terrassen, het kunstwerk van
Ginger en Meester Ghybe, ambiance tijdens de vele
evenementen… De Grote Markt is het startpunt van
de stadswandeling (2,8 km). De stadswandeling
brengt je via de klinknagels met hopbel naar de
verschillende bezienswaardigheden.
➙ Vraag ernaar bij Toerisme Poperinge.

CULTUURHISTORISCHE
PROCESSIE

GROTE MARKT			

GRATIS TOEGANG • MEER INFO OP MARIAOMMEGANG.BE

12/12/19 17:09

Deze spellenwinkel in de Ieperstraat blaast je
omver met een ruim gamma aan gezelschapsen educatieve spelen voor binnen en buiten.
Bianca biedt spellen aan van 999games, White
Goblin, SmartGames, Think Fun, Haba, Carta
Mundi... Je kan ze er aankopen om thuis
te spelen, maar het leukste is dat je ze ook ter
plekke kan uitproberen. Voor e 3 p.p. speel je
de hele middag of avond met vrienden en familie
je favoriete of nieuwe spellen.

Gasthuisstra
at 45, Poper
inge
www.restoh
artig.be

www.spellenwinkeldespeelplekke.be
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Poperinge

rondom

WATOU

Wie ’s zomers Watou aandoet, moet het wereldvermaarde
Kunstenfestival bezoeken. Dichters, beeldend kunstenaars,
aanstormend talent en gevestigde waarden strijken neer in
tientallen karakteristieke locaties. Van een voormalig klooster tot de
kelder van een brouwerij. Verrassende nostalgische ruimtes, gemixt
met hedendaagse kunst en poëzie. Een unieke kunstbeleving voor
jong en oud. Nog niet voldaan of ben je op een ander moment
in Watou? Waag je dan aan het Warandepad (10 km) of het
Smouthoukpad (8 km).

Kunstenfestival Watou
Stad Poperinge neemt in 2020 de organisatie van het Kunstenfestival Watou over. De artistieke leiding van het festival komt in
handen van niet één, maar drie curatoren, die samen de perfecte dialoog zoeken tussen beeldende kunst, literatuur en de unieke
locaties in het West-Vlaamse dorp Watou.
Chantal Pattyn is netmanager van Klara en presentator van het kunstprogramma ‘Pompidou’. Benedicte Goesaert was 8 jaar
actief bij Zeno X Gallery in Antwerpen en opereert sinds kort als zelfstandig curator. Peter Verhelst is een gelauwerd auteur van
o.a. poëzie, romans en theaterteksten. Hij staat bekend om zijn liefde voor de beeldende kunst, die in zijn oeuvre vaak opduikt.
Voor alle info omtrent het festival, zowel inhoudelijk als praktisch:
www.kunstenfestivalwatou.be
Contact: kunstenfestival@poperinge.be

HARINGE

ROESBRUGGE

Wist je dat het Haringse historische Van
Peteghemorgel internationale faam geniet?
Organisten van over de hele wereld zakken naar
dit dorp af om dit unieke barokorgel te bespelen.
Het orgel werd gebouwd in 1778, is uitstekend
bewaard en nooit omgebouwd. Logisch dat de
zomerse orgelconcerten fans van heinde en verre
lokken. Op www.orgelconcerten.be vind je een
overzicht van alle concerten en kan je meteen
tickets bestellen.

In Roesbrugge stroomt de IJzer België binnen.
Niet alleen ligt de dorpskern langs de IJzer,
een oude tak van diezelfde IJzer, de Dode
IJzer, vormt de noordgrens. Of het ene na
het andere mooie IJzerpanorama. En dan
zwijgen we nog over de vele beken die dit
stilleven helemaal compleet maken. Zet je
schrap voor een wandeling langs kronkelende
landweggetjes en smalle brugjes. Geniet volop
van de waterpracht die je haast voortdurend
omringt. De Dode IJzerwandelroute (6,8 km)
vertrekt aan de IJzer in Roesbrugge en zet koers
richting Haringe.

Ook bluesfans komen thuis in Haringe. Op 14
november 2020 wordt immers de 21ste editie
van het Blaubluesfestival georganiseerd. Een
van de weinige festivals waar je nog echte,
doorleefde blues hoort. Op www.blaublues.be
vind je alle info over het festival terug. Koop
tijdig je tickets want het festival is meestal op
voorhand uitverkocht!

In dezelfde dorpskern 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. Boek een rondleiding of
huur de brouwerij af als eventlocatie of bezoek
het museum met de unieke bierglazencollectie.
www.feysbook.be
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ZOMERWANDELINGEN
IN HET DORP
Een gids neemt je op zaterdagavond
in juli en augustus mee voor een
mooie avondwandeling vanuit het
dorp. De wandeling (ong. 5 km) start
met enkele leuke anekdotes en verkent
vervolgens de landelijke omgeving
rond de dorpskern.
De tochten starten om 19.30 u.
aan de kerk. Gratis deelname.
Vooraf aanmelden is handig voor de
gids. www.toerismepoperinge.be
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Kleine markt 22, Watou
www.viniferashop.be
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RENINGELST

ABELE

De Kinderbrouwerij is een unieke familiekroeg
gevestigd in een oude dorpsbrouwerij. Een
plek waar je kroost zich zowel binnen als
buiten uitleeft. Binnen staan er gezelschaps
spelen en bordspelletjes terwijl je buiten ravot
met de grote volksspelen van weleer. In de
tuin wachten grootse avonturen. Biologische
bieren en tuinsappen, vergezeld van o.a.
wentelteefjes, een droge worst of een hoeveijsje leveren de nodige energie om weer verder
te kunnen. De Kinderbrouwerij is open van de
krokusvakantie tot herfstvakantie op zaterdag
en zondag van 14 tot 18.30 u.
www.kinderbrouwerij.com

In het Helleketelbos kunnen families met kinderen
terecht voor een heuse zoektocht naar een
verborgen schat. Ruben, die dagelijks in het bos
speelt, hoort op school over een onbetaalbare
schat in het Helleketelbos. Help jij hem de schat te
vinden? De zoektocht is 3,5 km en geschikt voor
kinderen van 5 tot 11 jaar.
➙ Te koop bij Toerisme Poperinge voor *1.

Klaar om daarna de Westhoek KD-route Kleine
Flandrien in spé aan te vatten? Deze pittige
fietstocht neemt je vanaf De Kinderbrouwerij
mee langs leuke speelplekken in de heuvels van
Heuvelland. De tocht is 17,3 km en is voorzien
van enkele beklimmingen.
Blijf je liever met beide voeten op de grond?
Dan kan je vanuit de dorpskern twee
wandelingen starten. Het Lindegoedpad is 10 km
en over het Zekevekotepad wandel je 7 km.
➙ De routes zijn gratis te verkrijgen bij bij
Kinderbrouwerij en bij Toerisme Poperinge.

Het heksenhuisje, de verbrande hoeve, het vak
werkhuisje… dat kleine huisje aan de rand van
het Helleketelbos werd grondig gerenoveerd en
opende in 2016 de deuren. Agentschap Natuur
en Bos (ANB) maakte voor de renovatie gebruik
van houtskelet en leembouw. Het huisje dient als
startpunt voor wandelingen en groepsactiviteiten.
Het is enkel toegankelijk onder begeleiding van
een gids of na afspraak.
Tijdens de Paas- en herfstvakantie organiseert
Toerisme Poperinge begeleide natuurwandelingen
in het bos. Een natuurgids neemt je mee en
vertelt over het ontstaan, de fauna, flora en het
bosbeheer.
De data van deze wandelingen vind je in de
kalender achteraan dit magazine.
Wil je zelf op stap in het bos? Dat kan aan de
hand van de gratis folder van het ANB of met
het boekje Verhalen voor Onderweg ‘Duister
Hellekelbos’ (6,5 km).
➙ Te koop voor *4 bij Toerisme Poperinge.

PROVEN

KROMBEKE		

Proven is het proactieve dorp van Poperinge.
Klein en gezapig, maar zeker niet ingeslapen.
Wel integendeel. Fiets tijdens de Hoppeland
route (43 km) langs de mooiste landelijke
wegen van Proven. Onderweg kom je o.a. het
merkwaardige bakstenen bouwsel De Galge
tegen. Dit was vroeger een oriëntatiepunt in
het bosdoolhof van het domein Couthof. Even
verderop vind je het kasteel ’t Couthof dat op
vandaag nog steeds bewoond wordt door
graaf Henri d’Udekem d’Akoz (de oom van
koningin Mathilde). Wie wat verder richting
Poperinge rijdt, passeert het monument voor
de Britse piloot Stacey Jones. Hij liet op 5 mei
1942 het leven bij een bomaanval op Proven.

De sociale organisatie, De Lovie vzw, verleent zorg
en ondersteuning aan mensen beperking, op het
prachtige kasteeldomein in Poperinge. Aan de hand
van een aantal arrangementen en wandelingen maak
je kennis met het kasteeldomein van 63 hectare. Je
ontdekt er de boeiende geschiedenis van het domein
en de rijke fauna en flora in de omgeving. Deze
arrangementen en geleide wandelingen kan je op
voorhand reserveren bij De Lovie.

➙ De Hoppelandroute is te koop bij
Toerisme Poperinge.

Kwizien Katrien

9 met haar eigen
Katrien Verbeke startte in 201
14 in Proven. Zij ontvangt
kookatelier in de Canadaweg
samen te koken tijdens
er gasten (max. 10 pers.) om
dt van de pure keuken met
themaworkshops. Katrien hou
e en lokale ingrediënten en
mediterrane gerechten, gezond
vertoeft zij gezellig binnen bij
streekproducten. In de winter
ken. Tijdens de zomer vinden
de haard in haar nieuwe keu
.
zuiderse terras en in de tuin
de workshops plaats op het
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n
ng en gee
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ar al te graag haar tuinterras
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.
openingsdagen op de website
ienkatrien.be
Info en reservatie: www.kwiz
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➙ Info en reservatie van een arrangement of
wandeling: Angie Verbrigghe (057 34 43 65) of
angie.verbrigghe@delovie.be of www.delovie.be
Zin om ongepland met het gezin een bezoekje
te brengen? Dat kan bv. met de speurtocht ‘Het
mysterie van Opa Gust’, dat kinderen verrast van 5
tot 11 jaar met leuke doe-opdrachten, verrassende
mysteries en plezante weetjes over het park.
➙ De zoektocht is te koop voor *1 bij Toerisme
Poperinge en De Nieuwe Bankelinde (winkel aan de
ingang van De Lovie vzw).

Een zomerterras
op het kasteel!
Op Kasteeldomein De Lovie gaat deze zomer een
heus zomerterras open! Iedereen is van harte
welkom op het domein om er te genieten van het
kasteel, de tentoonstelling, de vijvers, de rust en
stilte … en dit alles met een smakelijk lokaal hapje
en drankje. Deze nieuwe stek in een originele setting
te midden van het groen wordt ongetwijfeld ieders
nieuwe favoriete plekje!
➙ 1 juni - 30 september. Donderdag - zondag
(11 u. tot 18 u.) www.delovie.be
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DIKSMUIDE

HEUVELLAND

IEPER

In de 84-meter hoge IJzertoren met
prachtig uitzicht op de Westhoek
en de Vlaamse Velden, vind je het
Museum aan de IJzer. Dit museum
vertelt over WO 1, de Vlaamse
ontvoogding en de vrede.
Naast de IJzertoren vind je de
waterrijke recreatiezone, de
IJzerboomgaard.

Wie denkt aan de Rode- en Zwarte
berg, denkt aan de zetellift Cordoba.
Op grote hoogte bewonder je de
wijnvelden van Westouter. De
rollende heuvels blijken immers
uitstekende wijnen te geven. Verken
het landschap al wandelend of
doorkruis de vele landelijke wegen
met de mountainbike.

Ieper ademt geschiedenis: ontdek
1000 jaar ups en downs in het Yper
Museum en herbeleef de gruwel van
de Eerste Wereldoorlog vanuit het
In Flanders Fields Museum.
Niet te missen is de ingetogen
Last Post, dagelijks om 20 uur
onder de Menenpoort.

VEURNE

VLETEREN

ZONNEBEKE

De historische stad Veurne zal je
zeker en vast verbazen met één
van ’s lands mooiste pleinen.
Het gezellige centrum biedt een
uitgebreid aanbod aan winkels
en horeca. Vanuit Veurne fiets
je dwars door het dunbevolkte
polderlandschap richting kust en
ontdek je verborgen parels.

Het leven van de monniken in de
Sint-Sixtusabdij is gewijd aan gebed,
lezing, studie en arbeid. Er wordt
zeven keer per dag gebeden. De
eerste keer om 3.30 u., de laatste
keer om 19.30 u. Wie van het
monnikenleven wil proeven kan een
retraite boeken in het gastenhuis
of even een kijkje nemen in het
informatiecentrum van In de Vrede, de
horecazaak pal tegenover de abdij.
Enkel hier kan de fameuze Trappist
van Westvleteren gedronken worden.

Het Memorial Museum
Passchendaele 1917 in het
prachtige kasteelpark houdt de
herinnering levend aan de Slag
van Passendale in 1917. Na een
bezoek is er vast nog even tijd om
een wandeling te maken langs de
Memorial Gardens in het park.

oek.be

mewesth
www.toeris
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2020
K AL E N D E R
DOORLOPEND

MAART

TOT EIND NOVEMBER

Lijssenthoek
Expo Flyboys
Thematentoonstelling over de piloten begraven op
Lijssenthoek.
www.poperinge14-18.be

1 - 31 MAART

22 FEBRUARI - 30 NOVEMBER

Hopmuseum
Fotozoektocht voor kinderen
De Westhoek KD’s Jaek en Nink dagen kinderen uit tot
een fotozoektocht in het Hopmuseum. Maandelijks wordt
een prijswinnaar uitgeloot!
www.hopmuseum.be

1 MAART

12 APRIL, 3 & 31 MEI, 7 & 21 JUNI,
5 & 21 JULI, 13 & 20 SEPTEMBER

5 MAART

VANAF 17 APRIL

Hopmuseum
Bierdegustatie ‘My name is Beer, James Beer’
Naambieren. Zie pg. 5.
www.hopmuseum.be

6, 7, 13 & 14 MAART

Talbot House

7, 14, 21 & 28 MAART

Museumhuis Lucien de Gheus
Momentum, een tijdelijke beeldentuin
www.luciendegheus.be

21, 23, 26 & 28 MAART

Grensoverschrijdende fietszoektocht
Deze zomer kun je opnieuw deelnemen aan een
zomerfietszoektocht. De routes gaan over de schreve en
doorkruisen charmante dorpen in Poperinge, Heuvelland
en Noord-Frankrijk.
www.toerismepoperinge.be

22 MAART

Knipoogdag Westhoek
www.vtbKultuur.be

Watou

20 - 22 MAART

Kinderbrouwerij
Expo Feniks - Kinderen in de wederopbouw
www.poperinge14-18.be

2 OKT - 8 NOV

Tentoonstelling hopprijskamp
www.hopmuseum.be

Diverse locaties

Stadscentrum

Keikoppencarnaval
Zet je feestneus op tijdens de kindercarnavalsstoet op
vrijdag, maskerade op zaterdag en zondag, de kleurrijke
stoet met praalwagens op zondag.
www.keikoppencarnaval.be

4 JULI - 13 SEPTEMBER

Expo Circus 157 Zie pg. 17
www.toerismepoperinge.be

Start Hotel Palace

Taste of Hops, on tour
Culinaire fietstocht. Geniet met al je zintuigen van
de Poperingse streekgastronomie met focus op
hopscheuten.
www.hopscheuten.be

1 JUNI - 30 SEPTEMBER

11 JULI - 9 AUGUSTUS

Start ’t Hoppecruyt

Culinair atelier hopscheuten
Pluk zelf hopscheuten op het veld en verwerk ze samen
met de chef tot een heerlijk hopscheutenmenu.
www.hopscheuten.be

16 MEI - 30 AUGUSTUS

Kunstenfestival Watou
www.kunstenfestivalwatou.be

Oud Vlaenderen

Pops 17 (uitverkocht)
Vernieuwde versie! Hoe verliep het verder?
De eerste jaren na de oorlog.
http://users.telenet.be/aandeschreve/

Start Hopmuseum

Start nieuwe tentoonstelling Talbot House
www.talbothouse.be

JULI - AUGUSTUS

De Lovie

Chefs for Charity
www.delovie.be

Hopmuseum

Expo Hommelbloed Zie pg. 2
www.hopmuseum.be
Piconfietstocht Zie pg. 30
www.piconroutes.com

Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., gezinsnamiddag,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

6 MAART

10 MAART - 30 NOVEMBER

1 APRIL - 31 OKTOBER

Diverse restaurants
Maand van de hopscheuten
13 restaurants brengen Poperingse hopscheuten
op je bord.
www.hopscheuten.be

Sint-Bertinuskerk

Beiaardconcerten
met stadsbeiaardier Ludo Geloen

APRIL

Gasthuiskapel

29 MAART

Culinaire boswandeling
www.vtbKultuur.be/westhoek

Gotische zaal, stadhuis
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Helleketelbos

8 MEI

Bierproefavond ‘Een dagje zee’
Kustbieren. Zie pg. 5
www.hopmuseum.be

5 APRIL

Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., gezinsnamiddag,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

5 APRIL

Bosbaden in het Helleketelbos
www.vtbKultuur.be/westhoek

23 & 24 MEI

Start Hopmuseum Poperinge
Volkssportenweekend
Snuif de gezellige cafésfeer, hop op de huifkar of laat je
rondrijden met de volkssportexpress, speel een spel en
wordt volkssportkampioen! Zie pg. 24
www.toerismepoperinge.be

Parking Boshoeve

8 & 15 APRIL

Parking Boshoeve
Wandeling Helleketelbos
De gids vertelt je over de fauna en flora, het bosbeheer
en tal van fabelachtige legendes van dit mooie stukje
natuurgebied.
www.toerismepoperinge.be

JUNI
7 JUNI

Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., gezinsnamiddag,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

10 & 17 APRIL

Caféwandeling Yves Bondue
www.hopmuseum.be

12 & 13 APRIL

7 JUNI

Zwembad De Kouter

Stadscentrum
Mc Bride Run
Kies voor de halve marathon of de 7 km mini-run.
www.extreme.kewl.be/mcbride-run

Paaszwemmen
Op zaterdag fun op de opblaasattractie, op zondag is er
paaseiduiken.
www.zwembaddekouter.be

19 APRIL

Jaarlijkse Brunch
www.talbothouse.be

25 & 26 APRIL
Erfgoedweekend
www.co7.be

26 APRIL

Run for Laubia
www.delovie.be

7 JUNI

Talbot House

Picknick in het park Zie pg. 23
www.lheritage.be

’t Rommelt op de Markt
www.toerismepoperinge.be

Frimoutpark

18 - 21 JUNI

Stadscentrum
Keikopbraderie
De eerste koopjes vind je in de Poperingse handelszaken.
Met op zondag animatie in de winkelstraten.
www.poperinge.be

Diverse locaties

De Lovie

22 JUNI

Krombeke
Feest van het Paard
Met o.a. een rommelmarkt met paardenbenodigdheden,
de koers met boerenpaarden, de steeple en een
muzikaal volksfeest.
www.feestvanhetpaard.be

MEI
1 MEI

Hopmuseum

Stadscentrum

26 JUNI

Bierproefavond ‘Bier & Comedy’ Zie pg. 5
www.hopmuseum.be

3 MEI

Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., gezinsnamiddag,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

Hopmuseum

27 JUNI

3 MEI

In de Vrede, Westvleteren
Wandeling van Nun’n toet Poaters
Wandeltocht van 7 km langs de abij van St.-Sixtus en
relicten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog die je in de
buurt aantreft.
www.hopmuseum.be
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Museumhuis Lucien de Gheus
SCLPTRE vs. BDY
Hedendaagse dans geïnspireerd door en in de
beeldentuin.
www.luciendegheus.be

28 JUNI

De Lovie
Feesten in het Park
De Lovie, een centrum voor mensen met een
verstandelijke beperking, zwaait de deuren van het mooie
kasteeldomein open.
www.delovie.be

JULI
Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., huifkartocht,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

Kerk Haringe
Avondwandeling doorheen het dorp
Wandeling in de voetsporen van Karel De Blauwer.
www.toerismepoperinge.be

29 JULI

Start Hopmuseum
KD-fietstocht
Fiets samen met Jaek en Nink door de hoppevelden.
Begeleide kindertocht.
www.toerismepoperinge.be

Kinderbrouwerij

AUGUSTUS

Parking Boshoeve
Wandeling, Legendes van het Helleketelbos
www.vtbKultuur.be/westhoek

1 AUGUSTUS

Kerk Roesbrugge

2 AUGUSTUS

Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., huifkartocht,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

Frimoutpark

11 JULI

Kerk Abele
Avondwandeling doorheen het dorp
Leer alle dorpen van Poperinge kennen tijdens de
wekelijkse begeleide avondwandelingen.
www.toerismepoperinge.be

15 JULI

Vleterbeek

Avondwandeling doorheen het dorp
www.toerismepoperinge.be

2 AUGUSTUS

Huifkartocht
Zie 5 juli
www.hopmuseum.be

2 AUGUSTUS

Kinderbrouwerij

Feniks, familieworkshop
www.poperinge14-18.be

Feniks-wandeling
Gids Patrick leidt je rond in de mouttoren van de
voormalige brouwerij en laat je het verhaal van
de kinderen tijdens de wederopbouw kennen dat
geïllustreerd wordt in de dorpsstraten.
www.poperinge14-18.be

Kinderbrouwerij

Frimoutpark

Parkconcerten
www.poperinge.be

15 & 16 AUGUSTUS

Openlucht speeldorp Viva la Fiesta
facebook.com/vzwvivalafiesta/

Frimoutpark

In de Vrede, Westvleteren
Wandeling van Nun’n toet Poaters
Zie 3 mei
www.hopmuseum.be

15 AUGUSTUS

Start Maeke Blyde

MTB XL
Er is keuze uit zes tochten van 35, 50 , 80, 100, 120 en
135 kilometer in Poperinge en omgeving.
www.mtbpoperinge.be

16 AUGUSTUS

Grens België-Frankrijk
Smoefelen & Roefelen over de grens
Zie pg. 21
www.toerismepoperinge.be

2 AUGUSTUS

Familiefestival
www.kinderbrouwerij.be

Hopmuseum

Kinderbrouwerij

Kinderbrouwerij

Centrum Poperinge
Vierdaagse van de IJzer – Wandeldag Poperinge
Poperinge is voor de 48e keer gaststad.
www.vierdaagse.be

20 AUGUSTUS

Museumhuis Lucien de Gheus

22 AUGUSTUS

Vleterbeek

22 AUGUSTUS

Kerk Watou

Nocturnebezoek
www.luciendegheus.be

Wandeling ‘Van gruut tot hop’
Natuurwandeling langs de Vleterbeek.
www.toerismepoperinge.be

Avondwandeling doorheen het dorp
www.toerismepoperinge.be

27 AUGUSTUS

Museumhuis Lucien de Gheus
Zomerconcert Zuid-Amerikaanse muziek
www.luciendegheus.be

29 AUGUSTUS

29 & 30 AUGUSTUS

Grote Markt
Marktrock Poperinge
Tweedaags gratis muziekfestival met een mix van jonge
bands, gevestigde waarden en topDJ.
www.marktrockpoperinge.be

29 & 30 AUGUSTUS

20 AUGUSTUS

1 AUGUSTUS

Verhalen bij de vleet
Natuurwandeling langs de Vleterbeek
www.toerismepoperinge.be

Stadscentrum

Feniks-wandeling Zie 15 juli.
www.poperinge14-18.be

15 AUGUSTUS

25 JULI

Stadscentrum

6 JULI

Parkconcerten
www.poperinge.be

Museumhuis Lucien de Gheus

Bal à Deuse
www.bal-à-deuse.be

Ezelspad
Open Zondag
Maak kennis met het aanbod ezelactiviteiten, smeden en
houtbewerking. Bar en winkeltje geopend.
www.ezelpad.be

9, 16 & 23 JULI

13, 27 AUGUSTUS

24 & 25 JULI

5, 12, 19 & 26 JULI

Kermis Poperinge
www.poperinge.be

Kinderbrouwerij

Nocturnebezoek
www.luciendegheus.be

Maria Ommegang
Jaarlijks cultuur-historische processie waarbij een
duizental figuranten het mirakelbeeld van O.L.V. Sint-Jan
door de binnenstad begeleidt.
www.mariaommegang.be

4 - 13 JULI

19 JULI

23 JULI

Hopmuseum
Huifkartocht
Trek, zoals de vreemde plukkers vroeger, mee met paard
en kar naar een hopboerderij. De boer leert je alles over
de hommel en de boerin voorziet een stevig vieruurtje.
www.hopmuseum.be

Feniks, familieworkshop
www.poperinge14-18.be

12 AUGUSTUS

Tour de Crème
www.toerismewesthoek.be

5 JULI

5 JULI

Kerk Reningelst

Avondwandeling doorheen het dorp
www.toerismepoperinge.be

5 JULI

5 JULI

18 JULI

Avondwandeling doorheen het dorp
www.toerismepoperinge.be

Kerk Krombeke

Bezoek hopbedrijf
Zie pg. 7
www.hopmuseum.be

30 AUGUSTUS
Biobierhappening
Zie pg. 8
www.plukker.be

30 AUGUSTUS

De Lovie
Smikkelwandeling
Gids Ingeborg trakteert op een smaakwandeling.
www.toerismepoperinge.be

SEPTEMBER
5 & 6 SEPTEMBER
Bezoek hopbedrijf
Zie pg. 7
www.hopmuseum.be

6 SEPTEMBER

Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., gezinsnamiddag,
doorlopend trappistenbar en plukdemonstraties.
www.hopmuseum.be

6 SEPTEMBER

Roesbrugge
IJzerfeest
Feest op en rond de IJzer tijdens het kermisweekend
met tal van activiteiten zoals kanovaren, vlottentocht,
smokkelspel, …
www.toerismepoperinge.be

6 SEPTEMBER

Picknick@Tubby’s
www.talbothouse.be

Bezoek hopbedrijf
Zie pg. 7
www.hopmuseum.be

13 SEPTEMBER
MTB/Cyclotocht
www.delovie.be

Ezelspad
Open Zondag
Maak kennis met het aanbod ezelactiviteiten, smeden en
houtbewerking. Bar en winkeltje geopend.
www.ezelpad.be

Start parking Helleketelbos
Fietstocht: Hop, naar ’t Fransche en were
Een grensoverschrijdende fietstocht van 35 km met als
rode draad de hoppe. Zie pg 21
www.toerismepoperinge.be

8 AUGUSTUS

Avondwandeling doorheen het dorp
www.toerismepoperinge.be
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Talbot House

12 & 13 SEPTEMBER

2, 9, 16, 23 & 30 AUGUSTUS

18 & 25 JULI

Brouwerij De Plukker

Kerk Proven
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De Lovie

18 - 20 SEPTEMBER

NOVEMBER

Stadscentrum
Bier- en Hoppefeesten
De driejaarlijkse Bier- en Hoppefeesten. Een feesttent
met sfeervolle optredens, de bruisende Hopkoningin
verkiezing, de muzikale taptoe, de wervelende Hoppe
stoet, de lekkerste streek- en biermarkt van de regio...
www.hoppefeesten.be

20 SEPTEMBER

1 NOVEMBER

Hopmuseum
Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., gezinsnamiddag,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

Proven

Hopperun
www.hopperun.be

7 NOVEMBER

Wandeling Helleketelbos
Zie 8 april
www.toerismepoperinge.be

26 & 27 SEPTEMBER

Haringe
Blauwersfeesten Haringe
Feestweekend in blauwersdorp Haringe met een
avontuurlijke Karel de Blauwerverkiezing en een grote
antiek- en rommelmarkt.
www.haringe.be

15 - 22 NOVEMBER

Poperingse Zwemweek
www.zwembaddekouter.be

Bierproefavond ‘Een reis door Wallonië’
Zie pg. 5
www.hopmuseum.be

Zwembad De Kouter

21 NOVEMBER

Hopmuseum
Workshop bierbrouwen
Tijdens de Week van de Smaak brouwen we het eerste
museumbier. Uiteraard met Belgische Hop!
www.hopmuseum.be

OKTOBER
2 OKTOBER

Parking Boshoeve

Hopmuseum

DECEMBER
4 DECEMBER

Hopmuseum

11 DECEMBER

De Lovie

Museumzondag
Elke eerste zondag van de maand gratis toegang tot
het museum, gidsbeurt om 10.30 u., gezinsnamiddag,
doorlopend trappistenbar.
www.hopmuseum.be

11 DECEMBER

Talbot House

4, 11, 17 & 25 OKTOBER

11 DECEMBER - 3 JANUARI

3 OKTOBER

De Lovie
Smikkelwandeling
Gids Ingeborg trakteert op een smaakwandeling.
www.toerismepoperinge.be

4 OKTOBER

Bierproefavond ‘Buitenlandse Trappisten’
Zie pg. 5
www.hopmuseum.be

Hopmuseum

Kerst op De Lovie
www.delovie.be

World Chain of Light
www.talbothouse.be

Stadscentrum
Winter in Poperinge
Gezellige wintermarkt met muziekkiosk, schaatspiste en
authentieke kermisattractie op de Grote Markt.
www.poperinge.be

In de Vrede, Westvleteren
Wandeling van Nun’n toet Poaters.
Zie 3 mei
www.hopmuseum.be

24 & 25 OKTOBER

23 DECEMBER

Maeke Blyde

Dilemma van Joseph Zie pg. 4
www.hopmuseum.be

Bierfestival Poperinge
Proef meer dan 100 bieren van zo’n 25 brouwerijen
tijdens het gezelligste bierfestival.
www.hopmuseum.be

25 OKTOBER

Wandeling Helleketelbos
Zie 8 april
www.toerismepoperinge.be

23 & 30 DECEMBER

Hopmuseum

Stadscentrum
Muzikale Caféwandeling
Yves Bondue begeleidt je via minder gekende Poperingse
straten langs verschillende cafés en leukt de wandeling
op met straffe verhalen en drinkliederen.
www.toerismepoperinge.be

Parking Boshoeve

30 & 31 OKTOBER

Verschillende locaties
Halloween
Griezel mee in Poperinge. In het zwembad kleurt
het water mysterieus rood. Het Hopmuseum wordt
omgetoverd tot een waar spookhuis, ’s avond is er
vuurspektakel op het binnenplein.
www.poperinge.be
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gastenkamers

hotels

Amfora★★

d'Hommelbelle

Guido Gezellestraat 24 - 8970 Poperinge
057 33 94 05 - info@hotelamfora.be
www.hotelamfora.be

Watouseweg 5 - 8970 Poperinge
057 33 47 10 - info@hommelbelle.be
www.hommelbelle.be

B&B Atalanta★★★★

Het Wethuys★★

Schipvaartweg 6 - 8970 Poperinge
057 33 49 53 of 0496 54 50 31 - info@bb-atalanta.be
www.bb-atalanta.be

Watouplein 2 - 8978 Watou
057 20 60 02 - info@wethuys.be
www.wethuys.be

B&B Boerenhol★★★★

Hotel Amfora★★★

Driegoenstraat 4 - 8970 Reningelst
057 36 02 53 - boerenhol@telenet.be
www.boerenhol.be

Grote Markt 36 - 8970 Poperinge
057 33 94 05 - info@hotelamfora.be
www.hotelamfora.be

Brabantstraat 17 - 8970 Poperinge
0476 28 45 77 - info@brabant17.be
www.brabant17.be

Stoppelweg 9 - 8978 Watou
057 38 83 27 - reniere.endepla@telenet.be

Te Lande★★

Canadahoek★★★★★

Kapellestraat 23 - 8978 Watou
057 20 59 03 - luc.struye@telenet.be
www.watou.com/verblijf/telande

Canadaweg 30 - 8972 Proven
0476 34 12 93 - info@canadahoek.be
www.canadahoek.be

vakantiewoningen
’t Boerderijtje

Warandestraat 14 - 8978 Watou
0474 93 91 87 - info@tgraafschap.be
www.tgraafschap.be

10

6

Cosy Cottage

Vuileseulestraat 9 - 8978 Watou
0473 80 25 58
greta.vanoverschelde@icloud.com

6

Reningestraat 5 - 8970 Poperinge
0475 33 89 59 - marie-claire.tylleman@telenet.be

’t Graafschap★★★★★

7

Brabant 17★★★★

Stoppelberg

d’Eybeekhoeve★★★★★

36

De Baraque

10

De Blauwer★★★

16

Warandestraat 18 - 8978 Watou
0476 43 80 42 - info@eybeekhoeve.be
www.eybeekhoeve.be

10

Haandekotstraat 11 - 8972 Roesbrugge-Haringe

Hotel Callecanes★★★

Cortewyle★★

Hotel de la Paix★★★

De Paterstafel

Hotel Palace★★

De Rentmeesterhoeve★★★★

Hotel Recour★★★★

De Zevende Zon★★★

Manoir Ogygia★★★★

d'Hommelbelle

’t Vakantiehuisje

10

De Kerselinde★★★

12

Talbot House

Gastenkamers Recour

’t Vijfde Gemet★★★★

14

De Korte Lindehoeve

21

Barbara’s Guesthouse

22

De Linde

3

Berkendal★★★★

16

De Luwte★★

6

Blauwhuys★★★★

20

De Speute

5

Steenvoordestraat 3 - 8978 Watou
0479 17 62 18 - cortewylewatou@hotmail.com
www.cortewylewatou.be

Callicannesweg 12 - 8978 Watou
057 38 88 08 - info-reservatie@hotel-callecanes.be
www.hotel-callecanes.be

Watouplein 14 - 8978 Watou
0498 59 84 85 - depaterstafel@gmail.com
www.depaterstafel.eu

Grote Markt 20 - 8970 Poperinge
057 33 95 78 - info@hoteldelapaix.be
www.hoteldelapaix.be

Reningelstplein 5 - 8970 Reningelst
0477 37 92 86 - info@rentmeesterhoeve.be
www.rentmeesterhoeve.be

Ieperstraat 34 - 8970 Poperinge
057 33 30 93 - info@hotelpalace.be
www.hotelpalace.be

Barlebuizestraat 5 - 8972 Krombeke
057 36 66 84 of 0471 13 62 08
ria_vandenbroucke@hotmail.com - www.dezevendezon.com

Guido Gezellestraat 7 - 8970 Poperinge
057 33 57 25 - info@hotelrecour.be
www.hotelrecour.be

Watouseweg 5 - 8970 Poperinge
057 33 47 10 - info@hommelbelle.be
www.hommelbelle.be

Veurnestraat 108 - 8970 Poperinge
057 33 88 38 - info@ogygia.be
www.ogygia.be

Bruggestraat 8 - 8970 Poperinge
057 33 57 25 - info@hotelrecour.be
www.hotelrecour.be

Gasthuisstraat 43 - 8970 Poperinge
057 33 32 28 - info@talbothouse.be
www.talbothouse.be

Gastenverblijf Ons Content★★★★
Witsonestraat 4 - 8972 Krombeke
057 36 03 08 - jefengreet@telenet.be
www.bloggen.be/ons_content

Landgoed Argilière

Ouderdomseweg 66 - 8970 Poperinge
057 33 87 78 of 0474 48 01 63 - info@argiliere.be
www.argiliere.be

Oversteekhof

OOK VAKANTIEWONING
Lindestraat 20 - 8972 Roesbrugge-Haringe
info@oversteekhof.be - www.oversteekhof.be
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’t Hoppecruyt★★★★

6

’t Kwakkelnest★★

26

Alexisplein 18 - 8972 Proven
057 30 05 98 - info@hoppecruyt.be
www.hoppecruyt.be
Kemmelseweg 2a - 8970 Reningelst
057 33 45 57 - hans@kwakkelnest.be
www.kwakkelnest.be

’t Oud Steegje

Vijfhoekstraat 18 - 8978 Watou
0478 82 65 70 - info@toudsteegje.be
www.toudsteegje.be

Prof. Rubbrechtstraat 15 - 8972 Roesbrugge-Haringe
0476 38 40 45 - info@vakantiewoningdeblauwer.be
www.vakantiewoningdeblauwer.be

De Heerlijkheid van Krombeke

Reningestraat 29 - 8972 Krombeke
0472 29 70 87 - info@deheerlijkheidvankrombeke.be
www.deheerlijkheidvankrombeke.be

6

De Hopperanke★★★★

Toc H-straat 49 - 8970 Poperinge
0498 18 11 63 - info@hopperanke.be
www.hopperanke.be

’t Stadhuis aan de Schreve★★★★ 20

De Horizon★★★

Prof. Rubbrechtstraat 17 - 8972 Roesbrugge-Haringe
0475 95 03 13 - info@stadhuisaandeschreve.be
www.stadhuisaandeschreve.be
Casselstraat 131 - 8970 Poperinge
0497 44 34 13 - info@tvakantiehuisje.be
www.tvakantiehuisje.be
Vijfgemetenstraat 3 - 8970 Poperinge
057 33 43 89 - info@tvijfdegemet.be
www.tvijfdegemet.be
Moenaardestraat 8 - 8978 Watou
0497 85 68 38 - info@wethuys.be
www.barbaras-guesthouse.be

Stoppelweg 36 - 8978 Watou
0472 71 64 05 - info@berkendal.be
www.berkendal.be

Kriekstraat 15 - 8970 Reningelst
057 33 91 42 - info@dehorizon-reningelst.be
www.dehorizon-reningelst.be
Krombeekseweg 59 - 8970 Poperinge
0478 46 34 15 - info@dekerselinde.be
www.dekerselinde.be
Korte Lindestraat 2 - 8972 Roesbrugge-Haringe
info@kortelindehoeve.be
www.kortelindehoeve.be
Kapellestraat 13 - 8970 Poperinge
057 38 85 44 - sintjanterbiezen@skynet.be
www.vakantiewoningdelinde.be
Warandestraat 6 - 8978 Watou
057 38 87 44 - deluwte@skynet.be
www.deluwte6.webnode.be

Haringestraat 83 - 8972 Roesbrugge-Haringe
0471 44 29 25 - vakantiewoningblauwhuys@gmail.com
www.blauwhuys.com

Douvieweg 70 - 8978 Watou
057 30 08 44 - vakantiehuis@despeute.be
www.despeute.be
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4

12

9

Lokerseweg 35 - 8970 Reningelst
0477 46 20 33 - leenlefebvre@hotmail.com

Den Bogaerde★★★

woning 1: 9

Trappistenweg 44 - 8978 Watou
057 38 83 11 - denbogaerde@hotmail.com
www.denbogaerde.be

Kapelaanstraat 2 - 8978 Watou
0494 74 64 44 - info@huisvandedichter.be
www.huisvandedichter.be

woning 2: 10

Douce Vie★★★★★

12

Moenaardestraat 2 - 8978 Watou
0478 50 54 27 of 0486 64 67 08
info@douviehuis.be - www.douviehuis.be

Ecclesia in Torrente

Moenaardestraat 92 - 8972 Roesbrugge-Haringe
0474 77 98 39 - jcockheyt@gmail.com
www.ecclesiaintorrente.wixsite.com/ecclesiaintorrente

Fazantenest★★

Stoppelweg 30 - 8978 Watou
0497 36 79 92 - info@bouckennest.be
www.bouckennest.be

Fly in Pops

★★★★

Hondstraat 18 - 8970 Poperinge
057 33 95 18 - info@flyinpops.be
www.flyinpops.be

Grimminckhof★★★★

Duivinnestraat 1a - 8970 Poperinge
0476 25 01 36 - info@grimminckhof.be
www.grimminckhof.be

In ’t Gemak★★★★

9

In ‘t Genot★★★★★

14

Haringestraat 46 - 8972 Roesbrugge-Haringe
0478 38 71 22 - info@intgenot.be
www.intgenot.be

32

In ’t Groen★★★★★

12

In den Jager★★★★

13

Jagerstraat 6 - 8970 Poperinge
057 33 33 07 - info@indenjager.be
www.indenjager.be

15

6

Ieperstraat 51 - 8970 Poperinge
jacobsvakantiewoning@outlook.be

6

Kriekstraat 2 - 8970 Reningelst
0485 38 20 37 - dennislogie@gmail.com

16

La Fermette De Bobonne★★★★★

Jagerstraat 2 - 8970 Poperinge
057 33 34 80 - info@fermettedebobonne.be
www.fermettedebobonne.be

Landgoed Karel van Yedeghem

★★★

Het Notarishuis★★★★★

Babbelaarstraat 21 - 8970 Poperinge
057 33 93 87 - els@notarishuispoperinge.be
www.notarishuispoperinge.be

Het Oogbad★★★

Stoppelweg 50 - 8978 Watou
0473 48 35 80 - patrick.parrein@telenet.be
www.oogbad.be

Het Zwaluwnest★★

Waaienburgseweg 5 - 8972 Roesbrugge-Haringe
0477 37 68 37 - luc.mahieu@fulladsl.be
www.zwaluwnest.com

Hof ten Moenaerde★★★

Moenaardestraat 64 - 8972 Roesbrugge-Haringe
057 20 66 56 - info@hoftenmoenaerde.be
www.hoftenmoenaerde.be

22

7

Hoppe

8

Ieperstraat 120 - 8970 Poperinge
057 33 80 20 - vakantiehuis.hoppe@gmail.com

Loft in Peace★★★★

Haringestraat 29b - 8972 Roesbrugge-Haringe
0496 55 97 61 - loftinpeacebe@gmail.com
www.loft-in-peace.be

Maison de la Paix★★★★

5

7

Bethunestraat 1 - 8970 Poperinge
0476 96 92 06 - eddy.boerjan1@telenet.be

★★★★★

Ieperseweg 2 - 8970 Poperinge
057 33 91 01 - bart@hommelhove.be
www.hommelhove.be

14

Hoeve Ter Winterbeke

32

Callestraat 6 - 8978 Watou
0477 27 83 98 - info@landgoedkarelvanyedeghem.be
www.landgoedkarelvanyedeghem.be

Landhuis Hommelhove

Ieperstraat 74 - 8970 Poperinge
057 33 95 78 - info@hoteldelapaix.be
www.hoteldelapaix.be

Maison Marie

Kriekstraat 25 - 8970 Reningelst
0479 91 40 45 - info@lamaisonmarie.be
www.lamaisonmarie.net

Marjolein Guesthouse

Watouseweg 2a - 8970 Poperinge
0477 40 67 48 - info@marjolein-guesthouse.be
www.marjolein-guesthouse.be
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Predikherenhof★★

22

Allo Allo

Elverdingseweg 25 - 8970 Poperinge
057 42 23 66 - info@predikherenhof.be
www.predikherenhof.be

Residentie De Markt

Vlamingstraat 1 d2 - 8970 Poperinge
057 40 40 41 - annievanhulle3@msn.com
Gasthuisstraat 57 - 8970 Poperinge
0479 91 40 45 - info@skindles.be
www.skindles.be

Studio Sofie

Westouterstraat 77 - 8970 Reningelst
vanderhaeghesofie@hotmail.com
Abelestationsstraat 14b - 8970 Poperinge
057 20 16 05 - info@tengrenze.be
www.tengrenze.be

Ter Hille

Vakantiehuis Velogies

13

vakantielogies

Ten Grenze★★★★

Jacob’s★★★★

8

12

Skindles Guesthouse★★★★

OOK ALS VAKANTIELOGIES
Gravendreef 9 - 8978 Watou
057 30 05 21 - info@intgroen.be - www.intgroen.be

6

Martha’s Vakantiehuis
Sint-Pietersstraat 6 - 8970 Reningelst
Eveline.hautekeur@telenet.be

Haringeplein 25 - 8972 Roesbrugge-Haringe
0476 48 07 94 - vakantiehuisje@intgemak.be
www.intgemak.be

OOK ALS VAKANTIELOGIES
Douvieweg 50 - 8978 Watou
0473 26 47 39 - info@doucevie.be - www.doucevie.be

Douviehuis★★★★★

10

Huis van de dichter

15

De Zoetendaal

14

9

16

7

Wulfhullestraat 4 - 8978 Watou
058 31 57 50 - info@terhille.be
www.terhille.be

’t Speutekot

Vijfhoekstraat 3 0201 - 8978 Watou
0474 30 62 20 - vandenabeele-ann@telenet.be

Vakantiehuis Juliette

Trommelaarstraat 21 - 8970 Poperinge
0473 44 10 44 - vakantiehuisjuliette@gmail.com
www.vakantiehuis-juliette.be

Vakantiehuis Quinten★★★
Westouterstraat 30 - 8970 Poperinge
0472 26 32 76 - sixlieve@gmail.com
www.vakantiehuis-quinten.be

Watou Guesthouse

Trappistenweg 25 - 8978 Watou
0471 23 08 95 - jochendeschodt@hotmail.com

Elverdingseweg 30 - 8970 Poperinge
057 36 76 16 - info@alloallobenb.be
www.alloallobenb.be

Brouwershuis

4

Trappistenweg 23a - 8978 Watou
057 38 80 21 - info@sintbernardus.be
www.sintbernardus.be

24

Landhuis Vedastus

Zevekotestraat 6 - 8970 Reningelst
0475 79 56 72 - info@landhuisvedastus.be
www.landhuisvedastus.be

2

14

2

Vakantiehoeve De Olijfboom

Lenestraat 21 - 8970 Poperinge
0475 42 40 23 - reservatie@vakantiehoevedeolijfboom.be
www.vakantiehoevedeolijfboom.be

jeugdverblijven
Het Dorpshuis Haringe
Moenaardestraat 95 - 8972 Haringe
057 30 03 09 - info@haringe.be
www.cjt.be

4

Outside Poperinge

Westouterseweg 3 - 8970 Poperinge
057 33 87 01 - info@outsidetravel.be
www.outsideadventure.be

4

Plokkersheem

Douvieweg 14a - 8978 Watou
0493 55 78 46 - info@plokkersheem.be
www.plokkersheem.be

7

Ter Elven

Bethunestraat 11 - 8970 Poperinge
0499 48 34 44 - terelven@proximus.be
www.cjt.be

6

glamping

camping

Het Betere Boerenbed
Hoeve den Overdraght

Stal ’t Bardehof★★

Barlebuizestraat 8 - 8972 Krombeke
0496 10 26 33 - info@staltbardehof.be
www.staltbardehof.be

Woestenseweg 31 - 8970 Poperinge
057 33 31 09 - info@denoverdraght.be
www.denoverdraght.be

4

Lyssenthoek Farm In zomermaanden

Jardin Jannik (Pipowagens)

Boescheepseweg 41 - 8970 Poperinge
0495 14 35 96 - decrockjolien@hotmail.com
www.lyssenthoek-farm.jimdosite.com

Blauwhuisstraat 12 - 8978 Watou
0478 39 56 28 - jannik.descamps@telenet.be
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Amfora

Grote Markt 36 - 8970 Poperinge
057 33 94 05 - info@hotelamfora.be
www.hotelamfora.be

Bakkerij Boudeweel

Ieperstraat 6 - 8970 Poperinge
057 33 32 74 - jan.boudeweel@skynet.be

Belfort 2.0

Grote Markt 29 - 8970 Poperinge
0471 54 48 01 - simondeknudt@hotmail.com

Bowling De Goe Smete

D’n Hommelzak

Manoir Ogygia

Pegasus

Moustache

New Dynasty

Poort.Komma

Paardenmarkt 10b - 8970 Poperinge
057 33 71 72
dn-hommelzak.business.site
Ieperstraat 169 - 8970 Poperinge
0475 28 25 10
Open vanaf 15 april

Frituur Bazaar

Veurnestraat 2 - 8970 Poperinge
0494 75 41 37

Bruggestraat 44 - 8970 Poperinge
057 37 79 80 - bowling.poperinge@degoesmete.be
www.degoesmete.be/poperinge

Frituur De Post

Break Café

Frituur Du Tram

Grote Markt 33 - 8970 Poperinge
057 30 14 99 - info@break-cafe.be
www.break-cafe.be

Café Saint-Georges

Burgemeester De Sagherplein 1 - 8970 Poperinge
0491 25 02 99 - frituurdepost@gmail.com
Grote Markt 8 - 8970 Poperinge
057 36 38 01

Frituur Shuttle Snack

Grote Markt 32 - 8970 Poperinge
057 30 00 03 - kristofroegiers@icloud.com

Westlaan 12 - 8970 Poperinge
0471 20 82 07 - info@fritexpres.be
www.fritexpres.be

Casa della Pizza

Frituur ‘t Friethuis

Burgemeester Bertenplein 5 - 8970 Poperinge
057 33 43 41

Europalaan 4 - 8970 Poperinge
057 33 70 63

Cleopatra Poperinge

Goeste

De Eetboetiek

Hartig

Komstraat 4 - 8970 Poperinge
057 33 94 45
www.cleopatrapoperinge.be

Ieperstraat 44 - 8970 Poperinge
0495 76 01 70

Den Hertog

Lenestraat 27 - 8970 Poperinge
057 44 66 56 of 0478 70 57 57
info@den-hertog.be - www.den-hertog.be

De Strooyen Hen

Watouseweg 54 - 8970 Poperinge
057 38 80 70 - info@destrooyenhen.be
www.destrooyenhen.be

Den Grooten Onzen Here
Boescheepseweg 53 - 8970 Poperinge
057 33 71 09 of 0472 32 54 58
www.dengrootenonzenhere.be

Grote Markt 28 - 8970 Poperinge
0488 56 59 50
Open zomer 2020

Veurnestraat 108 - 8970 Poperinge
057 33 88 38 - info@ogygia.be
www.ogygia.be

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

Peperstraat 14 - 8970 Poperinge
057 33 98 90 - info@newdynasty.be
www.newdynasty.be

Europalaan 1 M10 - 8970 Poperinge
057 48 57 43 - info@poortpuntkomma.be
www.poortpuntkomma.be

Oud Vlaenderen

Poussecafé

Grote Markt 14 - 8970 Poperinge
057 36 82 81 - info@oudvlaenderen.com
www.oudvlaenderen.com

Ieperstraat 45a - 8970 Poperinge
0497 03 10 75
info@poussecafe-pops.be - www.poussecafe-pops.be

Palace

Romanhof

Ieperstraat 34 - 8970 Poperinge
057 33 30 93 - info@hotelpalace.be
www.hotelpalace.be

Duinkerkestraat 37 - 8970 Poperinge
057 33 60 54 of 0476 77 83 56
info@romanhof.be - www.romanhof.be

Pane Casa

Ieperstraat 41 - 8970 Poperinge
0476 46 93 20 - info@panecasa.be
www.panecasa.be

Snackbar Öz Izmir
Bruggestraat 1 - 8970 Poperinge

Passage

’t Blauwers Huys

Veurnestraat 11 - 8970 Poperinge
057 36 42 62 - info@food-drinks.be
www.passagepoperinge.com

Hoge Noenweg 3 - 8970 Poperinge
057 36 46 11 - info@tblauwershuys.be
www.tblauwershuys.be

Pastda Foodbar

The Old Fiddler

Ieperstraat 50 - 8970 Poperinge
0494 81 46 42 - info@pastda.be
www.pastda.be

Veurnestraat 9 - 8970 Poperinge
057 36 35 25 - info@theoldfiddler.be
www.theoldfiddler.be

Volksspelencafé Het Mysterie
Abeelseweg 29 - 8970 Poperinge
057 36 35 80 - lut.pelgrims@telenet.be
www.freewebs.com/hetmysterie/

Gasthuisstraat 45 - 8970 Poperinge
057 36 35 36 - info@restohartig.be
www.restohartig.be

Hopsiepops

Europalaan 5 - 8970 Poperinge
057 33 89 44 - info@hopsiepops.be
www.hopsiepops.be

In De Leene

Boescheepseweg 2a - 8970 Poperinge
057 21 48 38 - info@deleene.be
www.deleene.be

La Poupée

Grote Markt 16 - 8970 Poperinge
057 33 30 08
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HARINGE

ABELE

’t Smokkelhof

Au Nouveau St. Eloi

Haringeplein 17 - 8972 Haringe
0476 45 99 77

Gemenestraat 4 - 8978 Abele
0494 13 68 30 - info@aunouveaust-eloi.be
www.aunouveaust-eloi.be

KROMBEKE

De Boshoeve

Vijfgemetenstraat 4 - 8970 Abele
057 36 33 64 - info@herbergdeboshoeve.be
www.herbergdeboshoeve.be

Witsoone

Bankelindeweg 2 - 8972 Krombeke
0491 11 22 24 - eveline@witsoone.be
www.witsoone.be

De Hanekamp

Hanekampweg 20 - 8978 Abele
057 33 56 00 - info@dehanekamp.be
www.dehanekamp.be

PROVEN
Gasthof ’t Rozenhof

Den Nieuwen Appel

Obterrestraat 73 - 8972 Proven
057 30 03 35 - gasthof.rozenhof@telenet.be
www.rozenhof-proven.be

Trappistenweg 33 - 8978 Abele
057 38 80 51
denieuweappel@gmail.com

Herberg Canada

Frituur Route 38

Canadaweg 44 - 8972 Proven
057 33 44 75 - herberg-canada@hotmail.com
www.herberg-canada.be

Abelestationsplein 23 - 8978 Abele
info@frituurroute38.be
www.frituurroute38.be

RENINGELST

Patisserie Denys

Abeleplein 16 - 8978 Abele
057 33 32 83 - filip@patisserie-denys.com
www.patisserie-denys.com

Atelier Hortense

Pastoorstraat 13 - 8970 Reningelst
0476 25 01 36 - info@atelierhortense.be
www.atelierhortense.be

Restaurant Terminus

Herberg Boerenhol

Callicannesweg 16 - 8978 Abele
057 38 80 87 - info@restaurantterminus.be
www.restaurantterminus.be

Driegoenstraat 4 - 8970 Reningelst
057 36 02 53 - boerenhol@telenet.be
www.boerenhol.be

’t Sparrebos

ROESBRUGGE
Den Gouden Arend

Het Wethuys

Frituur ’t Patatje

Hotel Callecanes

Het Christen Volkshuis

Vinifera

Watouplein 2 - 8978 Watou
0497 85 68 38 - info@wethuys.be
www.wethuys.be

Roesbruggeplein 1 - 8970 Roesbrugge
0476 05 95 49 - info@brouwerij-werbrouck.be
www.brouwerij-werbrouck.be

Callicannesweg 12 - 8978 Watou
057 38 88 08 - info-reservatie@hotel-callecanes.be
www.hotel-callecanes.be

Weggevoerdenstraat 21 - 8972 Roesbrugge
0473 95 28 26 - info@tpatatje.com
www.tpatatje.com

Kleine Markt 22 - 8978 Watou
057 36 02 11- info@viniferashop.be
www.viniferashop.be

Prof. Rubbrechtstraat 25 - 8972 Roesbrugge
057 30 03 22
patrick.gunst@telenet.be

‘t Hommelhof

WATOU

Watouplein 17 - 8978 Watou
057 38 80 24 - info@hommelhof.be
www.hommelhof.be

Bar Bernard

Trappistenweg 23 - 8978 Watou
057 38 80 21 - info@barbernard.be
www.barbernard.be

Boltracafé Saint-Georges
Watouplein 3 - 8978 Watou
0497 85 68 38 - info@boltra.be
www.boltra.be

Chez le Voisin

Houtkerkestraat 26 - 8978 Watou
0477 60 75 65

De Helleketel

Vuileseulestraat 6 - 8978 Watou
057 36 08 89

De Paterstafel

Stoppelweg 39 - 8970 Abele
057 36 57 54 - info@sparrebos.be
www.sparrebos.be

Watouplein 14 - 8978 Watou
0498 59 84 85 - depaterstafel@gmail.com
www.depaterstafel.eu

Een huis tussen dag en morgen
Watouplein 15 - 8978 Watou
057 38 88 24 - hansdebock74@hotmail.com
www.eenhuistussendagenmorgen.be

Friettijd

Watouplein 16 - 8978 Watou
0486 80 37 04
www.friettijd.be

COLOFON
Deze brochure is een uitgave van Toerisme Poperinge.

Galerij De Katteman

Verantwoordelijke uitgever: Schepen voor Toerisme Marjan Chapelle,

Stoppelweg 13 - 8978 Watou
057 38 83 68 of 0479 83 95 38
info@dekatteman.be - www.dekatteman.be

Grote Markt 1, Poperinge
Copywriting: Toerisme Poperinge en Sophie Allegaert / Opmaak OU-VERT
Fotografie: Westtoer, BAD, Jan D’Hondt, Michaël Dehaspe, Michaël Depestele,
Marc Wauters, Inagro, Belgian Beer Bloggers, Dingenzoekers, Eric Compernolle,

Het Ovenhuis

Margaux Cappoen, Extremis, Jan Opdekamp, Eva Bouve, Marijn Depoorter,

Watouplein 1 - 8978 Watou
057 38 83 38 - hetovenhuis@telenet.be
www.hetovenhuis.be
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Zwembad De Kouter, Hopmuseum, Vrienden van het Hopmuseum, Archief
Lijssenthoek en Toerisme Poperinge.
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TO E R I S T I S C H E
IN FO P U N T E N
L’Heritage

Au Nouveau St. Eloi

De Nieuwe Bankelinde

In de Leene

Herberg Boerenhol

Het Wethuys

Le Cadran

Christen Volkshuis

Den Gouden Arend

Bar Bernard

Het Ovenhuis

Atelier Hortense

Grote Markt 19
8970 Poperinge

Boescheepseweg 2a
8970 Poperinge

Moenaardestraat 118
8972 Haringe

Trappistenweg 23
8978 Watou

Gemenestraat 4
8978 Abele

Driegoenstraat 4
8970 Reningelst

Prof. Rubbrechtstraat 25
8972 Roesbrugge

Watouplein 1
8978 Watou

Follow us on

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

www.toerismepoperinge.be

Krombeekseweg 82
8970 Poperinge

Watouplein 2
8978 Watou

Roesbruggeplein 1
8972 Roesbrugge

Pastoorstraat 13
8970 Reningelst

