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Voorwoord
Prettig pauzeren in Poperinge!
De voorbije jaren leerde ons wat écht belangrijk is in het leven: af en toe
eens die pauzeknop indrukken om samen met vrienden en familie te
kunnen genieten, op stap te gaan, te ontdekken, te proeven, te (be)léven!
Hoe je dit in en rond Poperinge kunt doen, lees je in deze kleurrijke
en smaakvolle inspiratiegids, zorgvuldig samengesteld door de Dienst
Toerisme in samenwerking met onze toeristische partners en ondernemers.
Neem zeker ook je agenda erbij, want je wilt echt niets missen!
Een absolute aanrader is de Expo rond Poperings landschaps- en
kunstschilder Luc Ameel. Ook het Museumhuis (met zalige tuin) van
veelzijdig kunstenaar Lucien de Gheus (1927-2013) moet je gezien hebben.
Nog meer kunst en poëzie vind je opnieuw op Kunstenfestival Watou, waar
dit jaar de verwevenheid en interactie tussen dorp en kunstenaars centraal
staan.
Het Talbot House biedt heel wat originele en kindvriendelijke formules aan
rond het oorlogsthema en ook Lijssenthoek blijft ronduit indrukwekkend.
Als ‘hoofdstad van het goede leven’ besteden we uiteraard heel wat
aandacht aan lekker eten en drinken. Zo is onder meer het Bierfestival
terug van weggeweest.
Volg ook eens een workshop bierbrouwen in ons Hopmuseum.
Misschien loop je er wel de Hoppy Bier Ladies tegen het lijf.
Eén ding staat vast: alles gebeurt hier met ‘grote goesting’!
Kom dus volop ‘pauzeren’ in en rond ons prachtige Poperinge!
Klaas Verbeke, Schepen voor Toerisme

Poperinge, toujours une
bonne idée ! Laissez ce
magazine vous informer et
inspirer. Venez (re)découvrir
et faire l’expérience de
Poperinge. Et profitez-en
pleinement !

Poperinge, always a good
idea! Let this magazine
inform and inspire you.
Come and (re)discover and
experience Poperinge. And
enjoy it to the fullest!

Poperinge, immer eine
gute Idee! Lassen Sie
sich von diesem Magazin
informieren und inspirieren.
Kommen Sie und (wieder)
entdecken und erleben Sie
Poperinge. Und genießen
Sie in vollen Zügen!
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10
MUST
DO’s

Beleef het
centrum van
hop en bier
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Wil je scoren met een
geslaagd verblijf in Poperinge?
Check dan zeker deze 10 mustdo’s! Deel je foto’s online met
#visitpoperinge.
Partagez vos photos en ligne sur
#visitpoperinge
Share your photos
online on #visitpoperinge
Teilen Sie
Ihre Fotos online via #visitpoperinge

#hopmuseum
Découvrez le centre du
houblon et de la bière
Experience the center of
hops and beer
Erleben Sie
das Zentrum von Hopfen und
Bier

Bezoek
Talbot House
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#talbothouse
Visitez Talbot House
Visit Talbot House
Besuchen Sie Talbot
House

3
Geniet van kunst en poëzie
#kunstenfestivalwatou
Profitez de l’art et de la poésie
Genießen Sie Kunst und Poesie

Enjoy art and poetry

4
Herdenk WOI
#lijssenthoekmilitarycemetery
Commémorez la Première Guerre mondiale
Commemorate WWI: the Great War
Gedenken Sie an
den Ersten Weltkrieg
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6
Snoep van
spletters

5

#streekproduct
Régalez-vous avec des
spletters
Munch on
spletters
Naschen Sie
Spletters

7 Proef Picon,
een grensgeval

PROEF BELGISCHE
HOP-BIEREN

#picon

#belgianhops

Dégustez Picon, un cas frontalier
Taste Picon, a border case
Proben Sie Picon, ein Grenzfall

Dégustez des bières avec du
houblon belge
Taste Belgian
Hops beers Proben Sie
Belgischer Hopfen-Biere
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Speel een
spel

9

#volkssportroute
Jouez à un jeu
Play a game
Spielen Sie ein
Spiel

Ontdek
de dorpen
#CHARMANTEDORPEN
Découvrez les
villages
Discover
the villages
Entdecken Sie die
Dörfer
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Duik het
landschap in
#HOPPELAND
Plongez dans le paysage
Dive into
the landscape
Tauchen Sie ein in die
Landschaft
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KUNSTENFESTIVAL
WATOU

© Benny Conings - Schellekens
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Watou 2022 kiest voor het
avontuur. Het kunstenfestival
zet in op verwevenheid, op
de interactie tussen het
dorp en de kunstenaars,
op het samenspel tussen
kunst en poëzie. Watou
als een living lab, een
plek die kunstenaars en
dichters inspireert. Vanuit
die wisselwerking ontstaan
nieuwe creaties.

Watou 2022 sera placé sous
le signe de l’aventure. Le festival
artistique mise sur l’interconnexion
mais aussi sur l’interaction entre,
d’une part, le village et les artistes
et, d’autre part, l’art et la poésie.
Watou devient un laboratoire vivant,
un lieu qui inspire les artistes et les
poètes. De cette interactivité vont
naître de nouvelles créations.
The Watou Arts Festival
embarks on a new adventure in
2022, focusing on connection, on
the interaction between the local
community and the artists and
on the interplay between art and
poetry. Watou will become a living
lab, a unique place that inspires
artists and poets alike – a breeding
ground for new creations.
Watou 2022 setzt auf Abenteuer.
Für das Kunstfestival geht es um
Verbundenheit, die Interaktion
zwischen dem Dorf und den
Künstlern, das Zusammenspiel
von Kunst und Poesie. Watou als
Living Lab, ein Ort, der Künstler
und Dichter inspiriert. Aus dieser
Wechselwirkung entstehen neue
Kreationen.
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‘Watou 2022’
nodigt uit

Watou

Van zaterdag 2 juli tot en met zondag 4 september
Watou ademt kunst en poëzie. Al meer dan veertig jaar.
Het was de dichter Gwij Mandelinck die Watou uit de klei trok
en ervoor zorgde dat het dorp uitgroeide tot een zomerse
trekpleister voor de kunst- en poëzieliefhebber. Het is zijn
legacy. Naarmate de jaren verstrijken, groeit dit besef. Maar
het zijn ook nieuwe tijden. Hoe ga je om met de nalatenschap?
Gwij Mandelinck gaf zelf al de voorzet: “Ik hoop dat Watou in de
toekomst podium kan blijven geven aan nieuwe, verrassende
invalshoeken en aan een ruime portie avant-garde.”
Watou 2022 kiest voor die avant-garde en trekt resoluut de
kaart van het experiment. En de voorzet kwam dit keer van
Koen Vanmechelen: “Niet enkel de wereld heeft het dorp wat
te leren, maar ook omgekeerd. Het globale bestaat enkel door
de generositeit van het lokale. Vele narratieven samen maken
een groot en sterk narratief.” Watou 2022 nodigt je uit om mee
te gaan in dit verhaal. Twintig kunstenaars en evenveel dichters
presenteren nieuw werk. Elk vanuit hun artistieke vrijheid, in
dialoog met elkaar, het dorp, het landschap en ja, ook met jou.
Het wordt voor de bezoeker een prikkelende ervaring!
Combineer een bezoek aan het Kunstenfestival Watou met een
verblijf in de streek én geniet van de troeven van de Westhoek.
Kunstenfestival Watou is een organisatie van Stad Poperinge,
onder de vleugels van inspirator Koen Vanmechelen, curators
James Putnam en Michaël Vandebril en het curatorenteam, de
jury van Patchwork.

Watou 2022 vous invite à partager
cette expérience: une nouvelle
aventure. Vingt artistes et autant de
poètes présenteront de nouvelles
œuvres. Chacun puisant dans sa liberté
artistique, en dialogue avec leurs
collègues, le village, le paysage et,
oui, avec vous aussi. La garantie d’une
expérience stimulante pour le visiteur !
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Watou 2022 warmly invites you to join
them on this journey: a new adventure.
Twenty artists and as many poets will
present new works, combining their
artistic freedom with dialogue – with
each other, the village, the surroundings
and … with you! Prepare for an
exceptionally inspiring experience!

Watou 2022 lädt Sie zu einem neuen
Abenteuer ein. Zwanzig Künstler und
ebenso viele Dichter stellen neue Werke
vor, ausgehend von ihrer künstlerischen
Freiheit, im Dialog miteinander, dem
Dorf, der Landschaft und ja, auch mit
Ihnen. Für die Besucher verspricht das
eine prickelnde Erfahrung!

Patchwork
Het onderzoeksproject Patchwork brengt ook deze
zomer kunstenaars naar Watou. Zij slaan hun tentje
op in het dorp. Met Koen Vanmechelen als inspirator
denken ze na over nieuwe projecten. Watou is een
plek waar kunstenaars elkaar ontmoeten, een living
lab waar ideeën opborrelen en mogen reiken tot
in de wolken. Breng gerust een bezoekje aan het
kampement, gelegen bij het ontmoetingscentrum de
Bollaard, in de Winnezelestraat.
Parallèlement au festival se déroule le projet de recherche
‘Patchwork’, une étude ouverte sur l’avenir du Festival des Arts de
Watou. L’artiste Koen Vanmechelen est l’inspirateur.
The research project “Patchwork” runs parallel with the festival.
It’s an open investigation into the future of the Watou Arts Festival,
inspired by artist Koen Vanmechelen.
Parallel zum Festival läuft das Forschungsprojekt “Patchwork”.
Es ist eine offene Untersuchung über die Zukunft des
Kunstfestivals Watou, inspiriert vom Künstler Koen Vanmechelen.

PRAKTISCH
Standaardticket: € 20
Online ticketverkoop

Open van 10 u. tot 18 u.
Gesloten op dinsdag
Open op feestdagen
Tickets en informatie:
www.kunstenfestivalwatou.be
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Poperinge,
de hop- en
bierstad
Wie Poperinge binnenrijdt, ziet ze al snel staan, de hoge palen
kenmerkend voor de hopteelt. De vele hopvelden vormen het
landschap in deze hoppestreek, met maar liefst 156 ha verdeeld over
18 Poperingse hoptelers. Kom je tussen mei en juni, dan zie je de
hopranken in groei. Tegen juli bereiken de ranken hun hoogste punt,
in augustus worden de hopbellen zelf gevormd om uiteindelijk in
september geoogst te worden.

Poperinge, la ville du
houblon et de la bière
En entrant à Poperinge,
vous verrez directement
les nombreux champs de
houblon qui forment le
paysage de cette région
de houblon.

Poperinge, the hop and
beer town When entering
Poperinge, you will soon
see the many hop fields
that form the landscape in
this hop region.

Poperinge, die Hopfenund Bierstadt Wenn Sie
in Poperinge ankommen,
werden Sie bald die vielen
Hopfengärten sehen, die
die Landschaft in dieser
Hopfenregion bilden.
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Hopmuseum,
centrum voor
hop & bier
Zin 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 snuif je nog steeds
op 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 hopboerderijen
en in de Westhoekbrouwerijen.
Musée du houblon Vous souhaitez en savoir plus sur la culture du houblon et de
la bière de Westhoek? Alors le musée du houblon est votre point de départ idéal.
L’histoire de la culture, de la récolte et du traitement du houblon est alternée par
de vidéos intéressantes sur la façon dans laquelle les fermes de houblon et les
brasseries de Westhoek travaillent aujourd’hui.
Hop Museum Would you like to know more about the Westhoek hop and beer
culture? Then the Hop Museum is your perfect starting place. The history of the
cultivation, the hop harvest and processing are interspersed with interesting footage
about how things are going today.
Hopfenmuseum Möchten Sie mehr über die Hopfen- und Bierkultur in Westhoek
erfahren? Dann ist das Hopfenmuseum Ihr perfekter Ausgangspunkt. Die
Geschichte des Anbaus, der Hopfenernte und -verarbeitung wird abgewechselt mit
interessanten Videos über die heutige Situation.

Ontdek de Belgische bierschat
In de gigantische vitrinekast op de benedenverdieping staan
meer dan 2500 Belgische bieren netjes geordend per regio. Met de
digitale biertafel kan je bovendien over elk bier informatie opzoeken. Kinderen kunnen op deze reuzentablet toffe spelletjes spelen.
Découvrez le trésor de la bière belge Dans la vitrine du rez-de-chaussée, plus
de 2500 bières belges sont soigneusement disposées par région.
Discover the
Belgian beer treasure In the impressive display cabinet on the ground floor more
than 2500 Belgian beers are neatly arranged by region.
Entdecken Sie den
belgischen Bierschatz In der Vitrine im Erdgeschoss sind mehr als 2500 belgischen
Biere nach Regionen ordentlich angeordnet.
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Expo Luc Ameel
65 jaar kunstschilder
Van 17 juni t.e.m. 30 september
exposeert landschapsschilder
Luc Ameel ter gelegenheid van zijn
65e verjaardag als kunstschilder in
het Hopmuseum. Een dankbare bron
voor Ameel was en is nog steeds
het landschap van de Westhoek
aan beide zijden van de grens. Deze
tentoonstelling geeft het pure Poperingse landschap in alle jaargetijden
en decennia weer. Een hommelhof,
statig woonhuis, oude bakovens
tonen de tijdsgeest die steeds in
beweging is. Hierin komt zijn liefde
voor authentieke elementen en erfgoed naar voren.

Exposition Luc Ameel. Plus de 5 décennies
Poperinge en images Le paysagiste de
Poperinge Luc Ameel expose au Musée du
Houblon cet été.

Groepsbezoeken
Een kenner neemt je mee op sleeptouw doorheen het
museum en maakt je wegwijs in de geschiedenis, de teelt
en de hoppluk van vroeger tot nu. Ruik, voel en proef de
Belgische hop! Je kiest voor een museumrondleiding met
gids of een degustatietour. De verschillende thema’s van
de degustatietours zijn “Belhop”, “Bier & vrouwen”, “Trappisten & abdijen” en “Hop, bier & WO1”.
Reserveer op voorhand via hopmuseum@poperinge.be.

Luc Ameel exhibition. More then 5
decades Poperinge in images Poperinge’s
landscape painter Luc Ameel will exhibit in
the Hop Museum this summer.
Ausstellung Luc Ameel. Mehr als Fünf
Jahrzehnte Poperinge in Bildern Der
Poperinger Landschaftsmaler Luc Ameel
stellt diesen Sommer im Hopfenmuseum aus.

Visites de groupe Un connaisseur vous emmène à travers le musée
et vous guide à travers l’histoire, la culture et la cueillette du houblon du
passé à nos jours.
Group visits A connoisseur takes you through the
museum and guides you through the history, cultivation and hop picking
from the past to the present day.
Gruppenbesuche Ein Kenner nimmt
Sie mit durch das Museum und führt Sie durch die Geschichte, den
Anbau und das Hopfenpflücken von der Geschichte bis zur Gegenwart.

www.hopmuseum.be
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Museumzondag
Elke maand brengt het Hopmuseum
met museumzondag extra leven in
de brouwerij. De eerste zondag van
de maand kan je het museum gratis
bezoeken en we verwennen je graag met
een mooi programma.
Er is steeds een rondleiding met een
gids om 11 u. en om 14.30 u. neemt een
westhoekverteller je mee doorheen het
museum en brengt een mooi verhaal
voor jong en minder jong.Het volledige
programma van de museumzondagen
vind je terug op de website van het
museum.
Dimanche du musée Chaque mois, il y a de
l’animation supplémentaire au Musée du houblon.
Vous pouvez visiter le musée gratuitement tous les
premiers dimanches du mois.
Museum Sunday Every month the Hop Museum
organizes extra activities on Museum Sunday.
You can visit the Hop Museum for free every first
Sunday of the month.
Museumsonntag Jeden Monat sorgt
der Museumsonntag für extra Leben ins
Hopfenmuseum. Sie können das Hopfenmuseum
jeden ersten Sonntag im Monat kostenlos
besuchen.

KINDERZOEKTOCHTEN
Kleuters kunnen verkleed als
piepauw (lieveheersbeestje) het grote
museumgebouw ontdekken.
Lagere schoolkinderen speuren
naar fotodetails. Scherpe ogen maken
maandelijks kans op een leuke prijs.
Tieners worden vergezeld door
brouwer Lahaye om samen het
dilemma van Jozef te ontrafelen. Hoe
verging het zijn zoon tijdens de Eerste
Wereldoorlog? Tijdens deze zoektocht
vol spelopdrachten en luisterverhalen
kom je te weten hoe de situatie toen
was voor de Poperingse hopboeren en
de brouwers.
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Poperinge
Bierfestival
29 en 30 oktober 2022

Het laatste weekend van oktober organiseert Bierclub
Poperinge voor de 25e keer het Poperinge Bierfestival.
De Maeke Blyde wordt omgetoverd tot een gezellig
bierdorp, met zo’n 25 brouwerijen uit binnen-en
buitenland die aanwezig zijn om een woordje uitleg te
geven bij de meer dan 100 bieren, zowel traditionele
bieren als special brews en primeurs. Een bierfestival
dat gesmaakt wordt door een internationaal publiek!
www.poperingebierfestival.be

GROTE GOESTING
FIETSTOCHT
Binnen de campagne ‘de grote goesting’ werd een
‘lekkere’ route uitgestippeld waarbij je onderweg even
halt kan houden en proeven van al het lekkers dat de
Westhoek te bieden heeft. Fiets met grote goesting langs
beide kanten van de schreve.

Randonnee
cycliste gourmande
Enfourchez votre
bicyclette pour
découvrir les deux
côtés de la « Schreve
», la frontière belgofrançaise, et arrêtezvous en chemin pour
savourer quelques
délices régionaux.

Gourmet
cycling tour
Cycle along both
sides of the border,
enjoying some local
delicacies along the
way.

Radtour für
Feinschmecker
Entdecken Sie
die belgischfranzösische
Grenzregion mit dem
Fahrrad und lassen
Sie sich durch lokale
Köstlichkeiten
überraschen

Festival de la bière de Poperinge Le dernier
week-end d’octobre, le Club de bière de Poperinge
organise pour la 25e fois le Festival de la Bière de
Poperinge.
Beer Festival of Poperinge During the last
weekend of October, Beerclub Poperinge organizes
the Poperinge Beer Festival for the 25th time.
Poperinger Bierfestival Am letzten
Oktoberwochenende organisiert der Poperinger
Bierclub zum 25. Mal das Poperinger Bierfestival.

Bierfietsroutes
in de Westhoek
Het eeuwenoude hoppelandschap rond
Poperinge verraadt het al. In de Westhoek
vind je ’s werelds beste brouwerijen en
bieren. Ooit een goed bewaard geheim,
vandaag wereldbekend. Bierliefhebbers
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. www.tourneelocale.be
Dans le Westhoek, vous trouverez les meilleures
brasseries et bières du monde. Avec le pocket à vélo
“Tournée Locale”, vous découvrirez 4 pistes cyclables
de la bière dans le Westhoek.
In the Westhoek you
will find the world’s best breweries and beers. With
the bicycle pocket “Tournée Locale” you will discover
4 beer cycle routes in the Westhoek.
Im Westhoek
finden Sie die besten Brauereien und Biere der Welt.
Mit dem Fahrradpocket “Tournée Locale” entdecken
Sie 4 Bierradwege in Westhoek.
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Belgische
Hop
Met het logo ‘Belgische
Hop – Belgian Hops – Houblon
Belge’ erkennen brouwers
dat ze minstens 50% in België
geteelde hop gebruiken in hun
kwaliteitsbieren. Reeds 540
kwaliteitsbieren van 140 brouwerij
en dragen trots dit logo.
Houblon belge. Le logo du houblon
belge a 10 ans Avec le logo « Houblon belge
– Belgian hops », les brasseurs confirment
qu’ils utilisent au moins 50 % de houblon
cultivé en Belgique dans leurs bières de
qualité. À la demande des brasseurs, l’asbl
Hop a lancé la version or du logo pour les
bières brassées avec 100 % de houblon de
qualité belge. 540 bières de qualité produites
par 140 brasseries portent déjà fièrement
ce logo.
Belgian Hops. 10 years Belgian Hop
logo By labeling their bottles with the
“Belgische Hop - Belgian Hops - Houblon
Belge” logo, brewers confirm that at least
50% of the hops used for that beer are of
Belgian origin. At the brewers’ request, the
vzw Hop also introduced a ‘gold’ variant
version of the logo, for beers containing
100% Belgian quality hops. Today, no less
than 540 quality beers, from 140 breweries,
proudly display the ‘Belgian Hops’ logo.
Belgischer Hopfen. 10 Jahre Logo
„Belgischer Hopfen“ Mit dem Logo
„Belgische Hop – Belgian Hops - Belgischer
Hopfen – Houblon Belge“ machen Brauer
deutlich, dass sie für ihre Biere mindestens
50 % in Belgien angebauten Hopfen
verwenden. Auf Wunsch der Brauer lancierte
der Hopfen-Verein die goldene Variante
des Logos für Biere mit 100 % belgischem
Qualitätshopfen. Schon 540 Qualitätsbiere
von 140 Brauereien tragen dieses Logo voller
Stolz.erkennt hiermit an, dass sein Bier zu
100% aus belgischem Hopfen gebraut wird.
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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 boerderij bezoeken kan tijdens de hoppluk.
www.belhop.be
Belhop existe depuis 1903 et est dirigé par le jeune producteur
de houblon Bart Boeraeve. L’entreprise se modernise et s’agrandit,
avec champs de houblon supplémentaires et de nouvelles variétés
de houblon.
Belhop has been around since 1903 and is run by the
young hop grower Bart Boeraeve. The company is modernizing and
expanding, with extra hop fields and new hop varieties.
Belhop gibt
es seit 1903 und wird vom jungen Hopfenbauer Bart Boeraeve geführt.
Das Unternehmen modernisiert und expandiert, mit zusätzlichen
Hopfengärten und neuen Hopfensorten.

’t Hoppecruyt

Humulus
Op het hopbedrijf van de familie Lemahieu
maak je kennis met de hopteelt- en pluk. Ivan
toont met veel enthousiasme de oogst van
de hopscheuten en van de hopranken, terwijl
echtgenote Rosa zich toespitst op het verwerken
van de hopranken tot allerhande takjeswerk.
Dochter en chef-kok Liesbet bereidt er lekkere
maaltijden, al dan niet met hopscheuten.
www.humulus.be
Avec les saisons comme guide et la nature comme
source d’inspiration, vous apprendrez à connaître la culture
et la cueillette du houblon à la ferme de houblon de la
famille Lemahieu.
With the seasons as a guide and
nature as a source of inspiration, you will get to know the
hop growing and picking at the hop farm of the Lemahieu
family.
Mit den Jahreszeiten als Leitfaden und der Natur
als Inspirationsquelle lernen Sie den Hopfenanbau und
das Hopfenpflücken auf dem Hopfenbauernhof der Familie
Lemahieu kennen.

In hartje Proven bevindt zich ‘t Hoppecruyt,
een authentieke Vlaamse hoeve. Sinds 1893
verbouwt dezelfde familie de beste hop voor
het beste bier. Waar heerlijke Poperingse
hopscheuten, ranken en hopbloemen
groeien met de expertise van generaties
gepassioneerde telers. Alle hop wordt
geplukt, gedroogd, verwerkt en verpakt in 24
uren tijd, een innovatieve transformatie van
hopbloemen tot pellets. Het is belangrijk te
weten waar de Belgische hop groeit. Ontdek
er de ziel van het bier!
www.hoppecruyt.be
‘t Hoppecruyt est une ferme de houblon contemporaine
qui travaille selon les techniques de culture les plus
modernes. Les fermiers de houblon Wout et sa femme
Benedikte sont les producteurs de houblon de cette
ferme.
‘t Hoppecruyt is a contemporary hop farm
that works according to the most modern cultivation
techniques. Hop farmer Wout and his wife Benedikte
are the hop growers at this farm.
‘t Hoppecruyt ist
ein zeitgenössisches Hopfenunternehmen, das nach
modernsten Anbautechniken arbeitet. Hopfenbauer Wout
und seine Ehefrau Benedikte sind die Hopfenbauern auf
diesem Bauernhof.

Neerhof
Op het domein van ‘t Neerhof, een beschermde herenhoeve net buiten
het centrum van Poperinge, kan je de gerestaureerde hopast bezoeken.
De hopast bij ‘t Neerhof is een meervoudige hopast uit de 19e eeuw waar
een tentoonstelling en filmpjes de geschiedenis van de hoeve, de familie
Lebbe en de hopteelt duiden. www.tneerhofvzw.be
Vous pouvez visiter le séchoir à houblon restauré sur le domaine de ‘t Neerhof. Un séchoir
à houblon était utilisé par les producteurs de houblon pour sécher leur houblon.
You can
visit the restored hops oast on the domain of ‘t Neerhof. A hops oast was used by hop farmers
to dry their hops.
Sie können die restaurierte Hopfendarre auf dem Gebiet von ‘t Neerhof
besuchen. Die Hopfendarre wurde von Hopfenbauern zum Trocknen ihres Hopfens verwendet.
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De Plukker
Op het enige biologische hopbedrijf in
België werd in 2011 de artisanale brouwerij
De Plukker gestart. Hier worden uitsluitend
bieren gebrouwen met eigen hop en alle
bieren zijn ook bio-gecertificeerd. De
brouwerijwinkel en degustatieruimte zijn elke
zaterdagnamiddag open van 14 u. tot 17 u.
Voor rondleidingen individueel of per groep,
raadpleeg je best de website. www.plukker.be
La brasserie artisanale De Plukker a été fondée en
2011 dans la seule entreprise de houblon biologique
de Belgique. Seules les bières sont brassées ici avec
leur propre houblon et toutes les bières sont également
certifiées biologiques.
In 2011 the traditional brewery
De Plukker started at the only organic hop company in
Belgium. Only beers with their own hops are brewed here
and all beers are also certified organic. Die traditionelle
Brauerei De Plukker wurde 2011 bei der einzigen BioHopfenfirmen in Belgien gegründet. Hier werden nur
Biere mit eigenem Hopfen gebraut und alle Biere sind
auch aus kontrolliert biologischem Anbau.

Artisanale Brouwerij Werbrouck
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, sangria en
Poperingse koffie te presenteren. Tijdens het weekend ontvangen zaakvoerder
Sam en Lien met ouders Conrad en Els je in een huiselijke, ongedwongen
sfeer in hun brouwerij en brasserie Den Gouden Arend. Een gepassioneerde
uitleg rond de rijke geschiedenis van het gebouw en de streek staan gratis op
het menu. www.brouwerij-werbrouck.be
La famille Werbrouck brasse de la bière avec du houblon 100% de Poperinge selon des méthodes de brassage ancestrales et
leurs propres recettes. Entre les deux, ils trouvent le temps de présenter leur Gin de Poperinge, avec une infusion de houblon,
ainsi que leur propre picon, sangria et café. The Werbrouck family brews beer with 100% hops of Poperinge according to timehonoured brewing methods and their own recipes. In between, they find time to present their Gin of Poperinge, with an infusion of
hops, as well as their own picon, sangria and coffee.
Die Familie Werbrouck braut Bier mit 100% Poperinger Hopfen nach alten
Brauverfahren und nach eigenen Rezepten. Zwischendurch finden sie Zeit, ihren Poperinger Gin mit einer Hopfeninfusion sowie ihr
eigenes Picon, Sangria und Kaffee zu präsentieren.
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Leroy Breweries – site Van Eecke
Leroy Breweries staat al meer dan vier eeuwen garant voor
vakmanschap, traditie en passie voor bier. Leroy Breweries is
de overkoepelende naam voor Brouwerij Het Sas (Boezinge)
en Brouwerij Van Eecke (Watou). Beide brouwerijen zijn al
decennialang vaste waarden op de Belgische, Europese en
internationale markt. Het paradepaardje van de brouwerijsite in
Watou is het Poperings Hommelbier. In het Poperingse dialect
wordt gesproken over hommel i.p.v. hop. www.leroybreweries
Les Brasseries Leroy sont synonymes de savoir-faire, de tradition et de passion
pour la bière depuis plus de quatre siècles. La pièce maîtresse du site de la
brasserie de Watou est la Poperings Hommelbier. Le dialecte de Poperinge parle
de « hommel » au lieu de houblon.
Leroy Breweries has stood for craftsmanship,
tradition and passion for beer for more than four centuries. The showpiece of
the brewery site in Watou is the Poperings Hommelbier. The dialect of Poperinge
speaks of “hommel” instead of hops.
Die Leroy Brauereien stehen seit mehr als
vier Jahrhunderten für Fachkenntnisse, Tradition und Leidenschaft für Bier. Das
Prunkstück der Brauerei in Watou ist das Poperings Hommelbier. Der Poperinger
Dialekt spricht von „Hommel“ statt Hopfen

St. Bernardus
In Watou worden sinds 1946 de edele St. Bernardusbieren gebrouwen:
donkere en blonde abdijbieren van hoge gisting. Bezoek de rooftopbar
en degustatieruimte Bar Bernard en geniet van een prachtig 360°
panorama over de hopvelden, de West-Vlaamse en Franse heuvels.
In 2022 bouwt St.Bernardus niet enkel een volledig nieuwe afvulen verpakkingslijn, tegelijkertijd wordt er ook een volledig nieuwe
bezoekersbeleving voorbereid, die in het voorjaar van 2023 zal geopend
worden. Omwille van deze werkzaamheden zullen er in 2022 geen
rondleidingen doorheen de brouwerij kunnen plaatsvinden.
www.sintbernardus.be
St.-Bernardus Les bières nobles St. Bernardus sont brassées à Watou depuis 1946. Il s’agit de bières d’abbaye brunes et
blondes de haute fermentation. Visitez le bar roof top et l’espace de dégustation Bar Bernard et profitez d’un magnifique panorama
à 360° sur les champs de houblon, les collines de Flandre occidentale et de France. Une nouvelle ligne de remplissage et de
conditionnement est actuellement en cours de montage, tandis qu’une nouvelle expérience est prévue pour les visiteurs. En raison
de ces travaux, il n’y aura pas de visites en 2022.
St.-Bernardus Watou is home to the noble St. Bernardus beers, dark and
blond abbey beers of top fermentation which have been brewed here since 1946. Don’t miss the Bar Bernard rooftop bar, the ideal
place to taste the beers. It boasts a magnificent 360° panorama over the hop fields, the West-Flemish and French hills.
In 2022, the brewery is installing a new filling and packaging line and building a new visitor experience center. Due to the
construction works, they will not organise guided tours in 2022.
St.-Bernardus Die edlen St.-Bernardus-Biere werden seit
1946 in Watou gebraut: dunkle und blonde Abteibiere von höchster Gärung. Besuchen Sie unbedingt die Bar auf dem Dach und
den Verkostungsraum Bar Bernard. Dieses Jahr wird eine neue Abfüll- und Verpackungslinie installiert und an einem neuen
Besuchererlebnis gearbeitet. Durch diese Arbeiten gibt es 2022 keine Führungen.
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inspiratieverhaal

gezellige Brouwworkshop
Bierbrouwworkshop
in het Hopmuseum:
de Hoppy bier ladies
doen het je voor

Vrouwen een wit wijntje en de
mannen bier? Niet bij de Hoppy
Bier Ladies! Een wit wijntje gaat
er wel in, uiteraard, maar als
we kunnen kiezen, dan gaan we
voor het gerstenat. Vandaar onze
gloednieuwe bierclub, voor en
door dames. “Of we als eerste
activiteit zin hadden in een
workshop bierbrouwen”, vroeg
Hilde ons. Dat moest ze ons geen
twee keer vragen.
Plaats van afspraak: het
Poperingse Hopmuseum. De
ideale setting voor een dagje
bierbrouwen. Om 8.30 u. al werden
we er opgewacht met koffie en een
lekker Houblonesse wafeltje, een
Poperingse delicatesse.
Al snel staat huisbrouwer Hans
klaar om ons in te wijden in de
geheimen van de bierbrouwerij.
Best intensief, zo’n brouwproces,
ontdekken we. We beginnen met
schroten (gerst- en tarwekorrels
fijn pletten) waarna we het mout
mengen met water (maischen) en
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aan de kook brengen. Zo ontstaat wort, dat na
het koken wordt gezeefd. Daarna volgen nog
koelen, beluchten en vergisten.
Naast water, mout, hop en gist is geduld het
vijfde belangrijke ingrediënt van bier. Daarom
nemen we de tijd. Tussen de verschillende
stappen van het brouwproces door geeft Hans
tekst en uitleg aan de hand van een slideshow.
Omdat hop een van de belangrijkste ingrediënten
van elk biertje is, krijgen we een gidsbeurt in
het Hopmuseum. En een dagje bierbrouwen
zou natuurlijk niet volledig zijn zonder een
bierproeverij. Hans laat ons kennismaken met
drie soorten bier en vraagt ons om de smaken te
ontleden. Zoet, zuur en bitter: er is voor elk wat
wils.
En het resultaat van ons brouwwerk, vraag je je
af? Zoals we al schreven, is geduld een schone
deugd. Ons brouwsel moet nog wat rusten voor
het in de fles kan. Maar we krijgen op het einde
van de middag het biertje van de vorige groep
brouwers mee. We zijn razend benieuwd naar
het resultaat! Het biertje kreeg de toepasselijke
naam “Meester Ghybe”. Wie die Poperingse
figuur precies was? Dat verklapt de gids je
tijdens de rondleiding in het museum.

Zin in een dagje (8.30 u. - 16 u.)
bierbrouwen met een groepje
vrienden of familie?
Check de beschikbare data op de website
van het Hopmuseum en schrijf je in.
Kostprijs : € 60 pp (incl. koffie en
broodjesmaaltijd als lunch)
Workshop max. 6 personen
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COULEUR
LOCALE
In Poperinge kan je nog gemoedelijk en
ongedwongen genieten. Laat de drukte
achter je en trek er even tussenuit om de
unieke sfeer van de Westhoek op te snuiven.
Ontdek de couleur locale die de grensstreek
typeert. Heerlijke streekproducten, typische
volkssporten en lokale ambassadeurs
dompelen je onder in de typische sfeer.
Jouissez de la couleur
locale de Poperinge
d’une manière amicale et
détendue.

Enjoy the local culture
of Poperinge in a friendly
and relaxed manner.

Genießen Sie die
lokale Poperinger Kultur
auf gemütliche und
entspannte Weise.
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WEEKEND VAN HET VOLKSCAFE
18-19 JUNI

MUZIEK, VOLKSSPELEN, STREEKBIEREN, PICON EN …
VERRASSINGEN!

Half juni staat een nieuwe langverwachte editie van het Weekend van het
Volkscafé met stip aangeduid in de agenda. 80 cafés in de Westhoek en Pays de
Flandre gooien nog meer dan anders hun troeven op tafel! Naast een sociale en
unieke ontmoetingsplek vormen de uitbaters vaak de eerste kennismaking met
de regio en bieden ze toeristen als unieke ambassadeurs een brede kijk op de
bezoekmogelijkheden.
Het Weekend van het Volkscafé zet de cafés in de spotlights door een mix van extra
evenementen en leuke organisaties. Van volkssport tot streekmarkt, van swing-jazz
tot musette. Een topper blijft de ‘Picon Maison’ die grensoverschrijdend tot het
bekendste aperitief is uitgegroeid.
Week-end des estaminets :
18 et 19 juin
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Weekend of local pubs:
18 and 19 June

Wochenende der Kneipe:
18. und 19. Juni

Volkssportroute
In de grensstreek in de Westhoek vind je nog een mooi aanbod aan
nostalgische kroegen. Typisch zijn de verschillende cafés waar er nog
volkssporten zijn. Een volkssportroute met de auto, de fiets of te voet
staat garant voor een geslaagd dagje uit met de familie, vrienden of
vereniging. Hop, de hele groep de weg op! Terwijl de ploegen worden
gemaakt en de spanning stijgt, rij je van halte naar halte.
Zin in ambiance in een kleine groep, dat kan ook! Met een drankje kan
je een wedstrijdje boltra onder vrienden spelen: plezier gegarandeerd!
www.volkssportroute.be
A visit to a popular
games pub with
family or friends: fun
guaranteed!

Une visite dans
un café aux jeux
traditionnels en famille
ou entre amis: plaisir
garanti!

Ein Besuch in einer
Volkssportkneipe mit
Familie oder Freunden:
Spaß garantiert!

Familieleden, vrienden of collega’s starten
soms wat aarzelend aan een spelletje boltra,
maar al snel groeit een grote samenhorigheid
en wordt het competitiebeestje wakker. Je
hoeft niet sportief te zijn, je hoeft niet jong
of oud te zijn, iedereen kan er mateloos van
genieten. Dat maakt boltra zo fijn.

De Helleketel in Poperinge is het oudste café
aan de helling van het Helleketelbos en bestaat
al sinds 1895! Je kan het café best omschrijven
als een bruine kroeg vol ambiance. Op de
tonen van een iconische jukebox uit de vorige
eeuw schenkt Lena met veel plezier een
Helleketelbier of een Zatte Bie in.

Café De Legen Doorn

Café De Helleketel
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begeleide
tochten
Goesting om onder begeleiding van
een gids op tocht te gaan? Doorheen het
hele jaar kun je wekelijks al wandelend of
fietsend de leukste plekken van Poperinge
ontdekken. In het voor- en najaar trekken we
de natuur in en wandelen we in de bossen.
Neem deze zomer een kunstbad in Watou.
Laat je gidsen door het historisch centrum
van Poperinge of ga terug in de tijd naar
de stad achter het front tijdens WOI. Eind
augustus, begin september is de hop klaar
om te oogsten, ideaal voor een kijkje op een
hopbedrijf of de smikkelwandeling.
Check de activiteitenkalender op
p. 62 en schrijf je alvast in via
www.toerismepoperinge.be

VERHUUR Fiets – scooter – step
POPERINGE
Amfora: (elektrische) fietsen, scooters
www.hotelamfora.be
De Cyclist: stadsfietsen
www.decyclist.be
Hotel Palace: (elektrische) fietsen, tandem
www.fietsverhuurpoperinge.be
The Old Fiddler: stadsfietsen
www.theoldfiddler.be
Outside: mountainbikes, offroad e-step
www.outsideadventure.be
TukTuk: Thaise tuk tuk
www.tuktukhuren.be
PROVEN
Provelo: (elektrische) fietsen, mountainbikes
www.fietsatelier-provelo.be
Vespa-ride: scooters, golfwagen
www.vespa-ride.be
RENINGELST
Fietsen Stef: (elektrische) fietsen
https://fietsenstef.weebly.com
WATOU
HopVélo: (elektrische) fietsen
www.hetovenhuis.be
Bar Bernard: (elektrische) fietsen
www.sintbernardus.be
J-Fun: e-steps, e-scooters
www.j-fun.be
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Met de Huifkar
door het hoppeland
Kom even op adem, op het hoefgetrappel van trekpaarden
vol nostalgie, kracht, passie en schoonheid. Op een originele
manier doorkruis je het gevarieerd landschap van het
hoppeland. Via landelijke wegen trekken paard en kar je
langs hopvelden, pittoreske boerderijen en geniet je van heel
wat speciaals. Er wordt regelmatig halt gehouden voor een
bezoek met een hapje en drankje.
Ontdek de verschillende arrangementen van de Poperingse
menners.
Avec la roulotte
bâchée / cheval et
charrette à travers le
pays du houblon

With the covered
wagon / horse and
cart through the hop
country

Mit dem Planwagen
/ Pferdewagen durch
das Hopfenland

Au Nouveau Saint-Eloi - www.aunouveaust-eloi.be
De Poperingse Keikoppenroute – www.huifkar.be
De Schipperskeshoeve - www.schipperkeshoeve.be
’t Wulleminhof - www.wulleminhof.be
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‘Typisch
Poperings’
De twee lekkerste
pagina’s van dit
magazine...
Wie denkt dat Poperinge
alleen maar lekkers te
bieden heeft dat uit een
flesje of een tapkraan
komt, heeft het goed
mis. De stad beschikt
over heel wat typische
streekgerechten
en -producten die
elke lekkerbek doen
watertanden. Wedden
dat na het lezen van deze
pagina’s ook jij het water
in de mond krijgt?
Deux pages de goût.
Two
Tasty Pages.
Zwei leckere
Seiten.

Suggestie
Hopscheuten
blon
Suggestion: jets de hou
Suggestion: hop shoots
e
Vorschlag: Hopfenschüss

APERITIEF
APÉRITIF

APERITIF

APERITIF

Houblonesse cocktail
www.houblonesse.be
Gin’Ops
Mocktail ‘Souvenir d’été’
www.pegasusrestaurant.be
Poperingse gin & sangria
www.brouwerij-werbrouck.be

BIEREN
BIÈRES

BEERS

Sint-Bernardus:
Extra 4° - Abt 8° - Tripel –
Prior 12° - ...
www.sintbernardus.be

JUS

JUICES

Leroy Breweries:
Hommelbier – Kapittelgamma - ...
www.leroybreweries.be
Brouwerij Werbrouck: Tripel
blond - Dubbel bruin - ...
www.brouwerij-werbrouck.be
Hopmuseum:
Huisbier Meester Ghybe
www.hopmuseum.be

SÄFTE

Kiwibessensap
www.kiwibespoperinge.be
jus de kiwi baie
Kiwibeerensaft

Hopka Vodca
www.hotel-callecanes.be

BIERE

De Plukker:
Keikop – Tripel
Rookop - Boudrytje
Single Green Hop - ...
www.plukker.be

SAPJES

Picon
www.amerodrinks.be
www.topovin.be
www.brouwerij-werkbrouck.be

kiwi berry juice

Lombarts-Calville:
appelsappen en -cider
www.tuinsappen.be
jus et cidre de pommes
apple
juices and cider
Apfelsäfte und -wein

Mocktails Pegasus
www.pegasusrestaurant.be
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HAPJES
AMUSES

APPETIZERS

HOOFDGERECHTEN
PLATS PRINCIPAUX

MAIN COURSES

HAUPTGÄNGE

HÄPPCHEN

Hoppepaté, rillette met hop,
piconpaté, hommelkaas
Facebook: Slagerij-Sohier
pâté de houblon, rillette au houblon,
pâté de picon, fromage de houblon
hops pâté, rillette with hops, picon
pâté, hops cheese Hopfenpastete,
Hopfenrillette, Piconpastete,
Hopfenkäse

Poperingse Hennepot
www.hotelamfora.be
Facebook: Slagerij-Sohier

Poperings Standevleesch

Hennepot de Poperinge
Hennepot of
Poperinge
Poperinger Hennepot

Standevleesch de Poperinge (jambon)
Poperinge Standevleesch (ham)
Poperinger Standevleesch (Schinken)

Plukkersmenu
Menu des cueilleurs
Pflückermenü

Kabeljauw aan de schreve

Pickers’ menu

Cabillaud “aan de schreve”
Cod
“aan de schreve”
Kabeljau “aan de
schreve”

Houblonesse kaas
www.houblonesse.be
fromage

cheese

Käse

SHOP
Wil je thuis nog nagenieten of iemand
lekkers uit Poperinge schenken?
Voulez-vous un souvenir délicieux à la maison
ou offrir une délicatesse de Poperinge?
Do you
want to treat yourself at home or give someone a
delicacy from Poperinge?
Möchten Sie sich zu
Hause verwöhnen oder jemandem eine Poperinger
Delikatesse geben?

L’ Heritage - Grote Markt 28
www.lheritage.be
Spar Derynck - Gasthuisstraat 1
www.supermarktderynck.be

ZOETE GERECHTEN
PLATS SUCRÉS

SWEET DISHES

Poperingse Kruydekoecke
www.bakkerijvandecasteele.be
www.restaurantterminus.be
Poperingse Kruydekoecke
Poperingse Kruydekoecke
Poperingse Kruydekoecke

Spletters
Poperingse Mazarinetaart
www.restaurantterminus.be
Semoelekoeken
www.koekentbakkertje.be

SÜSSE GERICHTE

Zokola
www.zokola.be
Chocolat

Chocolate

Schokolade

Dessertbordje Houblonesse
(advocaat, wafel, karamel)
www.houblonesse.be
Assiette de dessert
Dessertteller

Dessert plate

IJsjes l’Heritage
www.lheritage.be
Glaces

Ice creams

Eis

Rode Berg vruchtenkaastaart
www.atelierhortense.be
Gâteau au fromage et aux fruits
Fruit cheesecake
Fruchtkäsekuchen

Hopmuseum - Gasthuisstraat 71
www.hopmuseum.be
Leonidas - Gasthuisstraat 79
Delhaize - Ieperseweg 10-14
www.delhaizepop.be
Beer Shop Cuvelier
Abelestationsplein 30

KOFFIE & Digestieven
CAFÉ ET DIGESTIFS

COFFEE AND SPIRITS

KAFFEE UND LIKÖRE

Houblonesse koffie / Marc / Jenever
www.houblonesse.be
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Meet
& greet
Laat je op sleeptouw nemen
door enthousiaste inwoners,
echte ambassadeurs die vanuit
hun eigen ervaringen, kennis
en passies vertellen.
www.toerismepoperinge.be
Laissez-vous vous accompagner
par des habitants enthousiastes,
de véritables ambassadeurs qui
guident les touristes et leur racontent
des histoires sur la base de leurs
expériences, connaissances et
passions.

Rondje Westhoek

Een authentiek Volkswagenbusje met chauffeur brengt je
zorgeloos naar al het lekkers en moois wat de Westhoek te
bieden heeft. Het programma wordt op maat opgesteld en
kan gaan van hop en bier, over picon en volksspelen tot WO I.
www.rondjewesthoek.be
Un van Volkswagen authentique avec chauffeur vous emmènera sans
soucis vers tous les plaisirs et la beauté que le Westhoek a à offrir.
An authentic Volkswagen van with driver takes you carefree to all the
goodies and beauty that the Westhoek has to offer.
Ein authentischer
Volkswagen Van mit Fahrer bringt Sie sorglos zu allen Leckereien und
Schönheiten, die der Westhoek zu bieten hat.

Go along with enthusiastic locals,
true ambassadors who are happy to
share their experiences, knowledge
and passion.
Lassen sie sich ins Schlepptau
nehmen von begeisterten Bewohnern,
echten Botschaftern, die aufgrund
eigener Erfahrungen, Kenntnisse und
Leidenschaften erzählen.

Muzikale
Lekkerbekkentocht
Een verteller en muzikant
nemen je mee naar de
mooiste plekjes in de stad
en trakteren je onderweg
op het vele lekkers dat de
hoppestad je te bieden heeft.
Van een mazarinetaart over
een Poperingse jenever tot
hennepot. Goed voor drie uur
culinair wandelplezier!
Trois heures de plaisir de
randonnée avec musique et
friandises.
Three hours of hiking
fun with music and treats. Drei
Stunden Wanderspaß mit Musik und
Leckereien.
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Beer walk

Piconroute

Ontdek de Poperingse
speciaalbieren tijdens een
stadswandeling met gids door
de historische binnenstad.
De bieren die je onderweg
degusteert zijn allemaal
gebrouwen in Poperingse
brouwerijen en staan hoog
aangeschreven. Hoe kan het
ook anders in de Hoppestad?
Zonder goede hop geen goed
bier. Na het bezoek krijgt je
een bierproefgidsje en een
degustatieglas mee om thuis na
te genieten. www.beerwalk.be

Grenzeloos genieten in
een landschap van bier en
picon, dat is de fietspiconfrontatie. Je vertrekt vanuit
het Hopmuseum op een tocht
van zo’n 30 km langs en over
de grens. Onderweg proef
je verschillende bereidingen
met Picon en maak je op een
plezante manier kennis met
de couleur locale van aan
de schreve. Verwacht je aan
pittoreske haltes en geflirt
met beide kanten van de
grens. www.piconroutes.com

Découvrez l’histoire de Poperinge et
ses bières.
Discover the city, history
and beers of Poperinge. Entdecken Sie
die Stadt, die Geschichte und die Biere
von Poperinge.

Plaisir sans limites dans un
paysage de bière et de picon, c’est
la route cycliste picon.
Limitless
enjoyment in a landscape of beer and
picon, that is the cycling picon tour.
Grenzenloses Genießen in einer
Landschaft von Bier und Picon, das ist
die Piconfahrradroute.

Picknicken
Zin om tijdens de picknick te genieten
van een echte streekbeleving? Installeer je
op een leuk plekje en laat je verrassen met
een mand vol lekkers.
Le pique-nique, une véritable expérience régionale.
Picnic, a real regional experience.
Picknick, ein echtes regionales Erlebnis.

BAK VOL GOESTING
Een complete picknickbox met alle servies, een gratis
picknickdekentje en streekinfo. De streekpicknick kan je
afhalen op zaterdag- en zondagochtend. Of maak het jezelf nog
makkelijker en kies voor de “Drop-de-Bak-service“. Ga zonder
zorgen op stap of op fietstocht en de picknickbox staat klaar op je
zelfgekozen picknicklocatie. www.goestepoperinge.be

Lanterfanterroute
De Ygor
Lanterfanterroute is
een stadswandeling
voor de luie slenteraar
(lanterfanter). De gids/
comedian Ygor uit
Poperinge, neemt je mee
langs tal van opmerkelijke
bezienswaardigheden in
de Poperingse binnenstad:
dingen en zaken die er
op het eerste zicht heel
gewoon uitzien, maar
waar (na een tweede
beschouwing) misschien
wel een leuk verhaal of
merkwaardige anekdote
achter schuilgaat...

Une boîte pique-nique complète: récupérez-la ou faites-la livrer sur place.
A complete picnic box: pick up or have it delivered on location.
Eine komplette
Picknickbox: Abholung oder Lieferung vor Ort.

HOEVEPICKNICK
Van mei tot eind september geniet je van een mand vol verse
hoeve- en streekproducten. Picknicken kan ter plaatse op de
boerderij in het centrum van Reningelst of neem je lunch mee op
een fiets- of wandeltocht. https://degroenselpoorte.be
Pique-nique de la ferme à la ferme ou à emporter.
Farm picnic on the farm
or take-away.
Bauernpicknick auf dem Bauernhof oder zum Mitnehmen.

WESTHOEK PICKNICK BIJ TALBOT HOUSE
De tuin van Talbot House oefent al bijna een eeuw een enorme
aantrekkingskracht uit op al de bezoekers. De grootste kamer van
het Huis, zoals hij door Tubby werd genoemd, diende vanaf 1915
als rust- en ontmoetingsplaats voor al wie even wilde ontsnappen
aan de modder en het puin. Vandaag vlij je er neer in de groene
tuin en geniet je er van lekkers uit de Westhoek.
www.talbothouse.be
Pique-nique dans le jardin de la maison Talbot.
House.
Picknick im Garten des Talbot House.

Picnic in the garden of Talbot
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inspiratieverhaal

gezinsweekend

Lobke
Gielkens
Mama van Kobe, Frauke & Mil
Blog www.leukewereld.be
Instagram @mamalobke

Een weekendje op stap met het hele gezin
zonder kindergezeur? Het kan en wel in
Poperinge! 48 gevarieerde uren die je
gegarandeerd een leven lang bijblijven. Op
maat van zowel jong als iets minder jong
geweld. Doorspekt met kindvriendelijk
vertier dat ook door de volwassenen
gesmaakt wordt. Iedereen content dus!
“Mamaaaaaaa gaan we eens op een echte
boerderij slapen?”
We boekten een weekendje weg via
BoerenBed bij Hoeve den Overdraght
gelegen in de Westhoek, dichtbij de kust
én vlakbij de Franse grens. Uitrusten,
ontstressen en simpelweg genieten doe
je op Hoeve den Overdraght, dat werd er
aangekondigd op de website van BoerenBed
en toen we er aankwamen werden onze
verwachtingen meteen ingelost. Het eerste
wat Kobe en Frauke zagen was een heerlijke
boerderijzwemvijver waar ze meteen wilden
inspringen. “Nog even geduld jongens! Eerst
onze valiezen naar onze tenten brengen met
de kruiwagens!”
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Leuke activiteiten
in de buurt
Lobke lijst enkele adresjes op die ze
bezochten en geeft je nog enkele opties
die je eventueel kan doen als je er langer
bent:

NAAR ZEE

Omdat het zo lang geleden was dat we
nog eens aan zee waren, reden we op
een halfuurtje naar De Panne waar we
genoten van een wandeling op dijk en
strand en zelfs eventjes met onze voetjes
in het water gingen. Heerlijk was dit!

De glampingtenten staan in een boog rond het
speelplein met leuke speeltuigen op de weide
opgesteld waardoor de kleinsten makkelijk in het
oog te houden zijn. Bovendien zijn de tenten echt
supertof ingericht, we waanden ons echt op een oude
boerderij en genoten ongelooflijk van de luxe van het
kamperen. (Kamperen zijn we al gewoon, maar zo
luxueus? Dat hadden we nog niet gedaan). Alles was
in de tent aanwezig : een houtkachel om te koken (en
om koffie te zetten), een leuke bedstee waar onze
drie musketiers samen in sliepen, een goed bed voor
mama en papa, alle keukenmateriaal, een zetel, een
tafel, een BBQ, een terrasje. Echt alles was aanwezig
om 100% stressvrij van het weekend te genieten.
Kobe, Frauke en Mil mochten ‘s zaterdags mee werken
op de boerderij terwijl boer Filip aan het werken was.
Van het gras en het stro binnenhalen tot de kalfjes
melk geven met een echte papfles. Geweldig vonden
ze dit! Verder zaten er op de boerderij ook schaapjes,
kippen, een hond en kleine katjes.
‘s Avonds bakten we een zelfgemaakte pizza in de
pizzaoven, smikkelden we een heerlijk hoeveijsje als
dessert en daarna genoten we aan onze tent van een
gezellig kampvuur. Avonden met gouden randjes, ze
bestaan.

KINDERBROUWERIJ

Een vieruurtje deden we in de
Kinderbrouwerij in Reningelst.
Een supertoffe familiekroeg waar
kinderen nog echt kind kunnen zijn.
Dat was dus echt iets voor ons!
Je kan er gezelschapsspelletjes
spelen, volksspelen of spelen
binnen op de koer. Maar er is ook
een grote leuke speelweide met een
hindernissenparcours en hangmatten
waar kinderen zich echt kunnen uitleven.
Echt dik de moeite!

OP HET VERLANGLIJSTJE

Wat we zeker ook nog eens willen
doen als we in de Westhoek zijn: een
bezoekje brengen aan dierentuin De
Zonnegloed in Oostvleteren, gaan skiën
in Ice Mountain Park, naar Bellewaerde
of Plopsaland gaan, een uitstap naar
de Palingbeek of het In Flanders Fields
Museum in Ieper.
Je ziet, genoeg te doen daar in de
Westhoek, we gaan er zeker nog eens op
staycation, jij ook?
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Poperinge,
een uniek
(oorlogs)
verhaal
Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Poperinge deel uit van
het kleine stukje onbezet België. Toen was Poperinge bekend als
Pop, hét zenuwcentrum van de Britse sector. Dompel je onder in de
stadswandeling in Poperinge en ontdek de unieke geschiedenis van
de stad. Ook de charmante dorpen rond Poperinge brengen elk hun
eigen verhaal.
Poperinge, une histoire
(de guerre) unique
Poperinge à travers
les âges; l’industrie
du drap et du houblon,
l’histoire de la guerre et
les charmants villages
frontaliers.

Poperinge, a unique
(war) history Poperinge
throughout the ages; the
cloth and hop industry,
the war history and the
charming border villages.

Poperinge, eine
einzigartige (Kriegs)
Geschichte Poperinge
durch die Jahrhunderte;
die Tuch- und
Hopfenindustrie, die
(Kriegs)Geschichte
und die charmanten
Grenzdörfer.

Lijssenthoek
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Lijssenthoek
Military Cemetery
Bezoekerscentrum
Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende getuige van
meer dan vier jaar oorlogsgeweld in de regio. 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.
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. De
scheurkalender presenteert elke dag een ander verhaal van iemand
die op Lijssenthoek ligt begraven.
Centre des visiteurs du
cimetière militaire Lijssenthoek.
Le cimetière militaire Lijssenthoek
est l’impressionnant témoin de plus
de quatre années de violences de
la guerre. De 1915 à 1920, le plus
grand hôpital d’évacuation du Saillant
d’Ypres était installé à l’hameau
de Lijssenthoek. Aujourd’hui, le
cimetière est le miroir de la Grande
Guerre. Le centre des visiteurs
raconte l’histoire de ce site unique.

Lijssenthoek Military Cemetery
Visitor Centre. Lijssenthoek Military
Cemetery is the prime witness of
more than four years of violent
warfare. From 1915 until 1920 the
hamlet of Lijssenthoek became the
venue for the biggest evacuation
hospital in the Ypres Salient. Today
the cemetery evokes daily reflections
of the Great War. The visitor centre
offers you an interpretation of this
unique site.

Op Lijssenthoek liggen 10 784 slachtoffers
begraven, onder hen één vrouw, de
verpleegster Nellie Spindler. 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.
10 784 victimes sont enterrées à Lijssenthoek,
dont une femme, l’infirmière Nellie Spindler.
10
784 victims are buried at Lijssenthoek, including one
woman, the nurse Nellie Spindler.
Im Lijssenthoek
sind 10 784 Opfer begraben, unter denen eine Frau, die
Krankenschwester Nellie Spindler.
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Besucherzentrum des
Soldatenfriedhofs Lijssenthoek.
Der Soldatenfriedhof Lijssenthoek ist
ein eindrucksvoller Zeuge von mehr
als vier Jahren Krieg in der Region.
Das größte Evakuierungslazarett
des Ypernbogens befand sich
von 1915 bis 1920 im Weiler
Lijssenthoek. Heute spiegelt der
Friedhof den Ersten Weltkrieg wider.
Das Besucherzentrum erzählt die
Geschichte dieses einzigartigen Ortes.

Dagelijks geopend van 9 u.
tot 18 u. Gratis toegang.
Boescheepseweg 35a
Ouvert tous les jours de 9 à 18h.
Entrée gratuite. Open every day
from 9 am till 6 pm. Free entry.
Täglich geöffnet von 9 bis 18Uhr.
Freier Eintritt.

www.lijssenthoek.be

Dodencellen/executieplaats
Tijdens de Eerste Wereldoorlog brengen heel wat soldaten hier
een of meerdere nachten door. Ze zijn veroordeeld voor dronkenschap of voor het wegblijven uit hun soldatenkwartier. Voor een
aantal soldaten is dit de dodencel. Hier brengen ze hun laatste uren
door. De terechtstelling vindt plaats op de binnenkoer van het stadhuis, bij het ochtendgloren. Zeker vier militairen verschenen op dit
binnenplein voor het vuurpeloton. Guido Gezellestraat 1 - Dagelijks
open van 6 u. tot 22 u. Gratis toegang.
Cellules de mort/
site d’exécution Pendant
la Première Guerre
mondiale, de nombreux
soldats y passent une
ou plusieurs nuits. Pour
un certain nombre de
soldats, c’est la cellule de
mort. Ici, ils passent leurs
dernières heures avant
d’être exécutés à l’aube.
Ouvert tous les jours à
partir de 6h jusqu’à 22h.
Entrée gratuite.

Death cells/execution
site During the First
World War, many soldiers
spend one or more nights
here. For a number of
soldiers this is death row.
Here they spend their
last hours before being
executed at dawn. Open
every day from 6 am
until 10 pm. Free entry.

Todeszellen/
Hinrichtungsstätte
Während des Ersten
Weltkriegs verbringen
viele Soldaten eine oder
mehrere Nächte hier.
Für einige Soldaten
ist dies die Todeszelle.
Hier verbringen sie ihre
letzten Stunden bevor
sie bei Morgengrauen
hingerichtet werden.
Täglich geöffnet von
6 bis 22 Uhr. Freier
Eintritt.

Chinese site Busseboom
Op de site “Busseboom” maak je kennis met twee monumenten die de inzet van de Chinese arbeiders tijdens de Eerste Wereldoorlog herdenken. Het ene monument is een creatie
van Yan Shufen. Het andere monument is ontworpen door Stefan Schöning, een constructie die het beeldje van de Chinese
sjouwer van Jo Bocklandt beschermt. Dertien hoogstammen
verwijzen naar dertien Chinese arbeiders die omkwamen tijdens een bombardement op hun kamp, op 15 november 1917.
Hoek Visserijmolenstraat en St. Jansstraat, Poperinge
Site chinois Busseboom
Sur le site «Busseboom»,
vous découvrirez deux
monuments qui nous
rappellent le dévouement
des ouvriers chinois
pendant la Première Guerre
mondiale. Treize arbres
à haute tige réfèrent à
treize ouvriers chinois tués
lors d’un bombardement
sur leur camp le 15
novembre 1917. Coin du
Visserijmolenstraat et
St.Jansstraat, Poperinge.

Chinese site Busseboom
On the site “Busseboom”
you will discover two
monuments that
commemorate the efforts
of the Chinese labourers
during the First World War.
Thirteen standard trees
refer to thirteen Chinese
labourers who lost their
lives in a bombardment on
their camp on November
15th 1917. Corner
Visserijmolenstraat and St.
Jansstraat, Poperinge.

Chinesische Stätte
Busseboom An der Stätte
“Busseboom“ entdecken
Sie zwei Denkmäler, die
an die Bemühungen der
chinesischen Arbeiter
während des Ersten
Weltkriegs erinnern.
Dreizehn Standard-Bäume
beziehen sich auf dreizehn
chinesische Arbeiter, die
am 15. November 1917
bei einem Bombenangriff
umgekommen sind. Ecke
Visserijmolenstraat und St.
Jansstraat, Poperinge.

FIETSTOCHT FLYBOYS
Op Lijssenthoek Military
Cemetery rusten 94
vliegeniers verbonden aan
de Britse luchtmacht. Het
is de grootste concentratie
van piloten op een militaire
begraafplaats. De expo
Flyboys vertelt hun
verhaal. Flyboys, helden in
de lucht maar even vaak
ook het slachtoffer van
brute technische pech. Een
fietstocht neemt je mee
naar markante plaatsen
die verbonden zijn aan dit
verhaal. De route is gratis
te verkrijgen bij de Dienst
Toerisme.
www.lijssenthoek.be
Au cimetière militaire de
Lijssenthoek reposent 94 pilotes
de l’armée de l’air britannique.
L’exposition Flyboys raconte leur
histoire. Cet été, un circuit à
vélo vous mènera vers des lieux
marquants de cette histoire.
94
pilots of the British Air Force rest
at Lijssenthoek Military Cemetery.
The exhibition Flyboys tells their
story. This summer, a cycle
route will take you to remarkable
places in this story.
Auf dem
Militärfriedhof Lijssenthoek
ruhen 94 Piloten der britischen
Luftwaffe. Die Ausstellung Flyboys
erzählt ihre Geschichte. In diesem
Sommer führt eine Fahrradroute
Sie zu prominenten Orten dieser
Geschichte.
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Talbot House
a home away
from home
“Would you like a cup of tea, my dear?” Een Brits
kopje thee in een authentieke soldatenclub is
gegarandeerd een van de ervaringen die je zal
bijblijven. Je snuift er nog altijd de sfeer van toen op.
Vergezel een van de vertellers tot in de Upper Room
of kapel.
Misschien is Soldaat Arthur Pettifer wel van de partij
om de allerjongsten op sleeptouw te nemen.
Toen Padre Tubby Clayton zijn ‘home from home’
opende in December 1915, vonden ruim een half
miljoen Tommies er rust in de groene tuin, de
bibliotheek of de Concert Hall.
Naast de permanente tentoonstelling en twee
filmvoorstellingen in de Concert Hall, kan je dit jaar
ook de verfilmde liefdesbrieven van Geoff & Edith
ontdekking in ‘Cheerio Darling’. Maar wil je de echte
Talbot House ervaring? Blijf dan een nachtje slapen
in de club, kom een stevig Engels ontbijt nuttigen of
geniet van een heerlijke verwenpicknick.

Talbot House: a home away from home
« Would you like a cup of tea, my dear? » Déguster une
tasse de thé anglais dans un authentique club créé pour
les soldats : voilà une expérience qui restera gravée dans
votre mémoire. Les lieux respirent encore l’atmosphère
du passé. Lorsque Padre Tubby Clayton a ouvert son «
home from home » en décembre 1915, plus d’un demimillion de Tommies sont venus profiter de précieux
instants de calme dans le jardin vert, la bibliothèque ou
le Concert Hall.
Outre l’exposition permanente et les deux projections
de film dans le Concert Hall, vous pourrez également
découvrir cette année les lettres d’amour filmées de
Geoff et Edith dans « Cheerio Darling ». Si vous voulez
vivre une expérience ultime à la Talbot House, nous vous
conseillons de passer une nuit au club et de savourer
un copieux petit-déjeuner anglais. Vous pourrez aussi
profiter d’un délicieux pique-nique.

Talbot House: a home away from home
“Would you like a cup of tea, my dear?” You’ll never forget
that British cup of tea in an authentic soldier’s club,
which still exudes the atmosphere of the past. When
Padre Tubby Clayton opened his ‘home from home’
in December 1915, its garden, library and Concert
Hall became an oasis of peace for over half a million
Tommies.
Talbot House warmly invites you to visit its permanent
exhibition and two film screenings in the Concert Hall, in
2022. More than that, let yourself be swept away by the
filmed love letters of Geoff and Edith in ‘Cheerio Darling’.
The ultimate Talbot House experience? Stay the night
in the British club, indulge in a full English breakfast or
enjoy a picnic in our wonderful garden.

Talbot House: a home away from home
„Would you like a cup of tea, my dear?“ Eine englische
Tasse Tee in einem authentischen Soldatenclub ist
garantiert eine Erfahrung, an die Sie sich lange erinnern
werden. Die Atmosphäre lange verflogener Tage ist noch
stets spürbar. Als Padre Tubby Clayton im Dezember
1915 sein ,home from home‘ eröffnete, fanden mehr
als eine halbe Million ,Tommies‘ dort Ruhe im grünen
Garten, in der Bibliothek oder der Concert Hall.
Neben der ständigen Ausstellung und zwei
Filmvorführungen in der Concert Hall können Sie
dieses Jahr in ,Cheerio Darling‘ auch die verfilmten
Liebesbriefe von Geoff & Edith entdecken. Wollen Sie
Ihre Erfahrung im Talbot House komplett machen?
Dann verbringen Sie die Nacht im Club, genießen
ein ausgiebiges English Breakfast oder ein herrliches
Picknick zum Verwöhnen.

Talbot House - Gasthuisstraat 43 - Poperinge
www.talbothouse.be
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Valentine’s Dinner Concert

with Patricia Hammond & Matt Redman
12 & 13 .02.2022

Somewhere
a voice DARLING
is calling
CHEERIO

musical by St Joseph’s College Ipswich
26 & 27.03.2022
TIJDELIJKE TENTOONSTELLING
TOT 11 DECEMBER 2022

Als de Groote Oorlog uitbreekt,
beslist de 21-jarige tandarts student
Geoffrey dienst te nemen in het Britse leger. Via een goede vriend leert
hij diens 17-jarige zus Edith Ainscow
kennen. Na slechts vier afspraakjes
is het duidelijk dat er iets bloeit.
Helaas stuur de oorlog Geoffrey
naar de Westhoek en kunnen ze
enkel via briefpost contact houden.
De prachtige kaartjes, vol met
spannende verhalen en emotionele
liefdesverklaringen, vertellen een
warm en authentiek liefdesverhaal
in een dolgedraaide wereld. En dan
komt zijn verlof, mag Geoff eindelijk
terug naar huis, naar zijn Edith...

Cheerio
Cheerio
Darling
Darling
CHEERIO DARLING exposition temporaire
jusqu’au 11 décembre 2022 Lorsque la
Grande Guerre éclate, Geoffrey, 21 ans,
étudiant en dentisterie, décide de s’engager
dans l’armée britannique. Il laisse derrière lui
son premier amour, Edith Ainscow. Ils restent
en contact par courrier durant la guerre. De
belles cartes, des récits passionnants et des
écrits amoureux content leur histoire.
CHEERIO DARLING temporary exhibition
until 11 December 2022 When the Great War
starts, 21-year-old dentistry student Geoffrey
joins the British Army, saying goodbye to his
young love Edith Ainscow. The only way to
stay in touch while Geoffrey is in Flanders,
is through mail. This exhibition tells their
love story, with beautiful postcards, funny
anecdotes and passionate love letters.

KINDVRIENDELIJK BEZOEK
AAN LEVEND MUSEUM

Families met kinderen kunnen samen met Soldaat
Arthur Pettifer op ontdekkingstocht gaan doorheen Talbot
House in een interactieve tablet tour. Zoek samen met
Arthur naar Dutchess, de Talbot House kat, en kom onderweg alles te weten over Talbot House tijdens de oorlog.
Het verhaal van Arthur en zijn kat gaat verder in een tof
kleurboek met 15 verhaaltjes. Voor de tieners is er een
cartoonboek waarin de fratsen van Tubby en zijn kompanen uit de doeken gedaan worden. Verkrijgbaar in de
museumschop.
Families met kinderen kunnen samen met Soldaat Arthur Pettifer op
ontdekkingstocht gaan doorheen Talbot House in een interactie tablet
tour. Zoek samen met Arthur naar Dutchess, de Talbot House kat, en
kom onderweg alles te weten over Talbot House tijdens de oorlog.
Children are able to join Private Arthur Pettifer on a disco very tour
of Talbot House during an interactive tablet tour. Together with Arthur,
they try and find Duchess, the Talbot House cat. A Long the way, they
are introduced to many anecdotes and funny stories from the history of
Talbot House

A N A F FA I R O F L E T T E R S

“I can’t really believe that you’re coming
yet
but Ikunnen
hope
and
hope
and
Hope.”
Families
met kinderen
samen
met Soldaat
Arthur
Pettifer
op
CHEERIO DARLING Ausstellung läuft
bis 11. Dezember 2022 Als der Erste
Weltkrieg ausbricht, beschließt der 21-jährige
angehende Zahnarzt Geoffrey, sich dem
britischen Heer anzuschließen. Er lässt seine
junge Liebe Edith Ainscow in der Heimat
zurück und bleibt während des Krieges
über zahlreiche Briefe mit ihr in Kontakt.
Wunderschöne Postkarten, spannende
Erzählungen und verliebte Geschichten
erzählen
ihre Liebesgeschichte
Talbot
House Every Man’s Club

TALBOT
HOUSE
1915 - ?

EVERY MAN’S
CLUB
POPERINGE - BELGIUM

ontdekkingstocht gaan doorheen Talbot House in een interactie tablet
tour. Zoek samen met Arthur naar Dutchess, de Talbot House kat, en
kom onderweg alles te weten over Talbot House tijdens de oorlog.

TIP: Museumdeal
Combineer voordelig het Hopmuseum
en Talbot House met het combiticket.

Gasthuisstraat 43 I B-8970 Poperinge I Belgium
tel +32 57 333 228 I info@talbothouse.be
www.talbothouse.be
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De Poperingse
stadswandelroute
Deze stadswandeling neemt je mee op stap langs getuigen
van de hop- en biercultuur, de 18de-eeuwse glorie van weleer
en sporen van het leven achter het front. De wandeling van
2,8 km brengt je langs grote herenhuizen, oude brouwerijen
en hopmagazijnen, militaire monumenten… De hopbellen op
de grond tonen de weg.
Pendant cette
promenade en
ville (2,8 km) vous
découvrez des témoins
de la culture du
houblon et de la bière
et des traces de la vie
derrière le front.

Erfgoedwandeling
voor kinderen
Charlotje Keikop is de centrale figuur in deze
wandelzoektocht van ongeveer 2 kilometer doorheen het
historisch centrum.
Tijdens haar tijdsreis ontmoet Charlotje op een tiental
locaties markante vrouwen die belangrijk waren in de
geschiedenis van Poperinge.
In de Erfgoedapp zitten kleine opdrachten zoals quizvragen,
verschillen zoeken, … die Charlotje kunnen helpen om terug
te reizen naar het heden.
Download de zoektocht via www.erfgoedapp.be of haal het
plannetje af op de Dienst Toerisme.
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This town walk (2.8
km) takes you for a
walk along witnesses
of the hop and beer
culture and traces
of the life behind the
front.

Dieser
Stadtrundgang (2,8
Km) nimmt Sie mit
entlang der Zeugen
der Hopfen- und
Bierkultur und der
Spuren des Lebens
hinter der Front.

MUSEUMhuis
lucien de gheus
In het centrum van Poperinge merk je heel
wat werk op van de Poperingse beeldhouwer en
keramist Lucien De Gheus (1927 – 2013). Onder
andere het beeld van Meester Ghybe op de Grote
Markt is van zijn hand. Sinds 2016 kan je het oeuvre
van Lucien De Gheus bewonderen in zijn woning.
Verwacht je aan een mix van keramiek, sculpturen,
brandglas, tekeningen en schilderijen doorheen zijn
huis en tuin. Elk detail, ontworpen door De Gheus,
getuigt van een enorme creativiteit.
De deuren van het huis staan open voor de
individuele bezoeker elke zondag van half mei tot
half september van 14 u. tot 18 u.

Vous pouvez admirer l’oeuvre de l’artiste Lucien De Gheus dans
sa maison. Ouvert aux visiteurs individuels tous les dimanches de
mi-mai à mi-septembre de 14h à 18h.
You can admire the artwork of local artist Lucien De Gheus at
his home. Open to individual visitors every Sunday from mid-May
to mid-September between 2 and 6 pm.
Sie können das Oeuvre von Lucien De Gheus in seinem Haus
bewundern. Geöffnet jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr von Mitte
Mai bis Mitte September für einzelne Besucher.

www.luciendegheus.be

GROTE MARKT POPERINGE

Lekker
Westhoeks
bierdorp
foodtrucks
muziek
animatie
streekproductenmarkt
www.toerismepoperinge.be

Vrij. 16.09
zat. 17.09
zon. 18.09

OP VERKENNING IN
DE CHARMANTE DORPEN
Natuurlijk kun je in de Poperingse deelgemeenten Abele, Haringe, Krombeke, Proven, Reningelst, Roesbrugge en Watou gewoon wat slenteren. Maar, geloof ons, er valt heel wat meer te beleven en het zou
zonde zijn, mocht je al dat moois missen. Daarom, een overzicht van de populairste dorpsaanraders!

ABELE
Grensdorp Abele ligt letterlijk op de schreve,
zoals de Frans-Belgische grens in de volksmond
genoemd wordt. De hoofdstraat van het dorp
loopt samen met de grens. In Abele heb je een
mooi aanbod aan landelijke vakantieverblijven,
charmante (volks)cafeetjes en lekkere restaurants.
Natuurliefhebbers vinden hun weg naar het
Helleketelbos. Hier kunnen families terecht voor
een heuse kinderzoektocht. Los samen met Ruben
het mysterie van de verborgen schat op! Naast
het bos staat het mysterieuze heksenhuisje of
vakwerkhuisje, dat grondig gerenoveerd werd. Het
huisje is enkel toegankelijk op afspraak en onder
begeleiding.
Le village frontalier d’Abele est littéralement à la frontière
franco-belge. À Abele, vous avez une belle gamme de gîtes
ruraux, de charmants cafés (populaires) et de délicieux
restaurants. Les amoureux de la nature trouvent également
leur chemin vers la forêt Helleketel.

GREETERS
Wil je deze charmante dorpen beter leren
kennen? Ga op stap met een van de Westhoek-greeters. Een gids die je met veel plezier
meeneemt op verkenning in eigen dorp.
www.west-vlaanderen.be/westhoekgreeters

Border village Abele is situated literally on the border. In
Abele you have a wide range of rural holiday accommodations,
charming (popular) pubs and tasty restaurants. Nature lovers
also find their way to the Helleketel forest.
Das Grenzdorf Abele liegt buchstäblich an der französischbelgischen Grenze. Hier gibt es eine schöne Auswahl an
ländlichen Ferienhäusern, charmanten, gemütlichen Cafés und
leckeren Restaurants. Naturliebhaber finden auch den Weg zum
Helleketelwald.
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HARINGE
Wil je tijdens een warme zomerdag even uitblazen na
een deugddoende wandeling, dan kun je de koelte van
de Sint-Martinuskerk opzoeken. Deze herbergt het
befaamde Van Peteghemorgel. Tijdens de zomerse
orgelconcerten komen fans van heinde en verre om het
unieke barokorgel te horen!
Haringe was vroeger een echt blauwersdorp
(smokkelaars). Door zijn ligging aan de Frans-Belgische
grens was Haringe het uitgelezen werkterrein van de
smokkelaars. De commiezen of douaniers maakten het
hen niet altijd even gemakkelijk.
Ook bluesfans komen thuis in Haringe, tijdens het
jaarlijkse Blaubluesfestival, waar je nog echte doorleefde
blues hoort.
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Si vous voulez prendre une pause lors de votre
promenade, vous pouvez jouir de la fraîcheur de
l’église Sint-Martinus avec les célèbres orgues Van
Peteghem. Haringe était autrefois un vrai village de
contrebande. Les fans de blues se sentent chez eux
à Haringe, lors du festival annuel Blaublues.
If you want to take a breather after a pleasant
walk, you can find some coolness in the SintMartinus Church with its famous Van Peteghem
organ. Haringe used to be a real smugglers’ village.
But also blues fanatics find in Haringe a second
home during the annual Blaublues festival.
Nach einem angenehmen Spaziergang können
Sie eine Pause in der kühle Sankt-Martinus-Kirche
machen. Hier befindet sich die berühmte Orgel
Van Peteghem. Haringe war früher ein echtes
Schmugglersdorf. Bluesfans kommen auch
während des jährlichen Blaublues-Festivals nach
Haringe.

KROMBEKE
Krombeke is officieel de oudste deelgemeente
van Poperinge. Eerste vermeldingen dateren
al uit de 9e eeuw. Wandelaars kunnen er de
wandelgids “Sagen en legenden in Krombeke”
volgen. Tot op vandaag wordt een van die
vele verhalen, dat van de verdwaalde ridder
Witsoone, herdacht met 72 klokslagen om 18 u.
Jaarlijks viert Krombeke het Feest van
het Paard. Die dag zijn er verschillende
wedstrijden, is er een rommelmarkt met
paardenbenodigdheden en eindigen doen ze
met een heus dorpsfeest.
Ook bekend in Krombeke is Kasteeldomein
De Lovie, gelegen naast de Sixtusbossen.
In het prachtige kasteeldomein verleent
De Lovie vzw zorg en ondersteuning aan
mensen met een beperking. In Jules en Jolies
geschenkenwinkel vind je leuke authentieke
en handgemaakte geschenkjes. Hou tijdens de
zomermaanden even halt op het zomerterras
van het kasteeldomein De Lovie. Bezoek het
toeristisch infopunt en ontdek er het parcours
van Kunstenfestival Watou.
Krombeke est officiellement le plus ancien village de
Poperinge. Le domaine du château De Lovie est bien connu
à Krombeke, situé à côté des forêts de Sixtus. Dans le
magnifique domaine du château, l’asbl De Lovie fournit des
soins et un soutien aux personnes handicapées.
Krombeke is officially the oldest village of Poperinge.
Well known in Krombeke is Castle domain De Lovie, located
next to the Sixtus forests. In this beautiful castle domain,
De Lovie ngo provides care and support to people with a
disability.
Krombeke ist offiziell die älteste Teilgemeinde von
Poperinge. In Krombeke ist Schloßdomäne De Lovie
bekannt, das sich neben den Sixtus-Wäldern befindet. In
der wunderschönen Schloßdomäne bietet De Lovie VoG
Behinderten Betreuung und Unterstützung.
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PROVEN
Proven is het proactieve dorp van Poperinge.
Klein en gezapig, maar zeker niet ingeslapen.
Wel integendeel. Wandel tijdens de Provenade
(9 of 12 km) langs de mooiste landelijke wegen
van Proven. Nog in Proven vind je o.a. het
merkwaardige bakstenen bouwsel De Galge. Dit
was vroeger een oriëntatiepunt in het bosdoolhof
van het domein Couthof. Even verderop zie je het
kasteel en domein ’t Couthof.
Op de Provenseweg herdenkt een monument de
dood van de Britse piloot Stacey Jones. Hij liet
op 5 mei 1942 het leven bij een vliegtuigcrash in
Proven.
Lors de la nouvelle randonnée “Provenade” (9 ou 12 km),
parcourez les plus beaux sentiers ruraux de Proven. Aussi
à Proven vous rencontrerez une construction assez bizarre,
appelée la Potence. C’était autrefois un point d’orientation
dans un ancient labyrinthe boisé du domaine Couthof.
Discover the new Provenade walk (9 or 12 km) along the
most beautiful country roads of Proven. Also in Proven you’ll
find a bizarre brick construction called The Gallows. This
used to be an orienteering landmark in the wooded labyrinth
of the Couthof estate. On the Provenseweg you will find the
monument honouring the British pilot Stacey Jones, killed in
action during an air raid above Proven on May 5th 1942.
Gehen Sie während des neuen Provenade-Spaziergangs
(9 oder 12 Km) entlang der schönsten Wanderwege von
Proven. Unterwegs begegnen Sie unter anderem dem
bemerkenswerten Mauerwerk “Der Galgen”. Dies war früher
ein Erkennungszeichen im Waldlabyrinth der CouthofDomäne.

RENINGELST
Reningelst is met zijn prachtig glooiend
landschap de poort tot de West-Vlaamse
heuvels. Het dorp is perfect voor een
wandel- of fietstocht. Wandel langs het
Zevekotepad (7 km) of het Lindegoedpad
(10 km) of waan je een echte Flandrien
tijdens de KD-fietstocht “Kleine Flandrien
in spé” (17,3 km).
De Kinderbrouwerij, in de oude
dorpsbrouwerij, belooft je een middag
vol familieplezier, waar je kroost zich
zowel binnen als buiten uitleeft. In de
familiekroeg geniet je van een lekker
tuinsapje, hoeve-ijsjes, een biologisch
biertje, wentelteefjes… Ook de nieuwe
uitkijktoren in de vernieuwde mouttoren
is een bezoekje waard.
Avec son magnifique paysage vallonné, le village
est parfait pour une balade à pied ou à vélo. La
Brasserie des Enfants dans l’ancienne brasserie du
village, vous promet un après-midi plein de plaisir
en famille. La nouvelle tour de guet dans la tour de
malt rénovée mérite également une visite.
With its beautiful rolling landscape, the village is
perfect for a walking or cycling tour. The Children’s
Brewery, in the old village brewery, promises an
afternoon full of family fun. The new panorama tower
in the renovated malt tower is also worth a visit.
Reningelst ist mit seiner wunderschönen
hügeligen Landschaft perfekt für einen Spaziergang
oder eine Radtour. Die Kinderbrauerei in der alten
Dorfbrauerei verspricht Ihnen einen Nachmittag
voller Familienspaß. Sehenswert ist auch der neue
Aussichtsturm im renovierten Malzturm.
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ROESBRUGGE
In Roesbrugge stroomt de IJzer België
binnen. Dit biedt 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 (7,1 km) vertrekt aan de
IJzer in Roesbrugge en zet koers richting
Haringe.

L’Yser entre la Belgique à Roesbrugge. Préparez-vous
pour une promenade le long de sentiers sillonnants
et petits ponts étroits. Le sentier de randonnée l’Yser
Mort (6,8 km) part de l’Yser à Roesbrugge et va direction
Haringe.
The Yser river enters Belgium in Roesbrugge. Brace
yourself for a walk along curling footpaths and small
bridges. The Dead Yser hike (6.8 km) starts at the Yser river
in Roesbrugge and goes direction Haringe.
Die Yser fließt über Roesbrugge nach Belgien. Machen
Sie einen Spaziergang auf Schlängelpfaden und schmalen
Brücken. Die Tode Yser-Wanderung (6,8 Km) beginnt an
der Yser in Roesbrugge und nimmt Kurs auf Haringe.

WATOU
Watou is ongetwijfeld de bekendste deelgemeente
van de stad. Watou staat bekend als brouwersdorp,
met twee brouwerijen die er gehuisvest zijn:
Brouwerij St. Bernardus en Leroy Breweries.

Watou est connu comme village de brasseurs, avec
deux brasseries: la brasserie St. Bernardus et la brasserie
Leroy. Quiconque visite Watou en été devrait visiter le
Festival des Arts. Pas encore satisfait? Promenez le
long de la Warande promenade (10 km) ou Smouthouk
promenade (8 km) et découvrez la région frontalière.

Daarnaast is Watou uiteraard een kunstdorp. Wie ’s
zomers Watou aandoet, moet het wereldvermaarde
Kunstenfestival bezoeken. Dichters, beeldend
kunstenaars, aanstormend talent en gevestigde
waarden strijken neer in tientallen karakteristieke
locaties.

Watou is known as a brewer’s village, with two
breweries: the St. Bernardus Brewery and Leroy
Breweries. Anyone who visits Watou in the summer should
visit the world-renowned Arts Festival. Care for a walk?
Hike along the trails of the Warande walk (10 km) or the
Smouthouk walk (8 km) and discover the border region.

Nog niet voldaan, of op een ander moment in Watou?
Vertrek vanop het marktplein langs het Warandepad
(10 km) of het Smouthoukpad (8 km) en ontdek de
grensstreek.

Watou ist als Brauerdorf bekannt mit zwei Brauereien:
die St. Bernardus Brauerei und die Leroy Brauerei. Wer
im Sommer Watou besucht, sollte das weltbekannte
Kunstfestival besuchen. Noch nicht zufrieden? Verlassen
Sie den Marktplatz entlang des Warandepfads (10 Km)
oder des Smouthoukpfads (8 Km).

47

inspiratieverhaal

Verzot op wandelen

Stefaan
Bailleur
Blog www.wandelverhaal.be
Instagram @wandelverhaal

Ook zo verzot op wandelen? Dan zit je in
Poperinge goed! Wandelen is niet alleen
leuk, het bevordert ook je gezondheid en
zorgt voor de nodige onthaasting. Laat je
inspireren door het wandelverhaal van
Stefaan. Veel wandelplezier!
Als je ooit van je leven in de Westhoek
komt, moet je zeker eens halt houden in
Roesbrugge. Het is hier dat de IJzer –
eenmaal de “schreve” voorbij – zich voor
het eerst op Belgische bodem kronkelt.
Niet alleen ligt de dorpskern langs de
IJzer. Een oude tak van diezelfde IJzer, de
Dode IJzer, vormt er de grens. De Dode
IJzerwandelroute (7,1 km) nodigt uit voor
een deugddoende wandeling in het weidse
verstilde landschap van de Westhoek. Zet je
schrap voor een groenrijke wandeling langs
de kronkelende kerk- en landwegels, de
IJzer en de natuurlijke landgrens. Onderweg
geniet je volop mee van de waterpracht van
de Zwijn- , de Heidebeek en de Dode IJzer.
Al decennia lang zijn smokkel en fraude er
schering en inslag.
Meteen valt op waarom de stille dorpskern
van Roesbrugge bestempeld is met het label
‘charmant dorp van de Westhoek‘.
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In vervlogen tijden was Roesbrugge een
welvarende stad. Een dorp met een rijk
handelsverleden, waardoor het patrimonium
goed bewaard bleef. De driebeukige SintMartinuskerk, reeds van heel ver te ontwaren, is
er één van en uitzonderlijk in de streek.
Daarnaast bepalen het oude gemeentehuis en de
vele burgerhuizen het dorpskarakter.
Roesbrugge is eveneens het dorp waar de
zogenaamde ‘ Dode IJzer ‘ stroomt. Nu is de
oude meander van de IJzer een plek waar vissers
hun hengel uitsmijten en menig watervogel zich
thuis voelt. Je hebt er ook de ‘echte IJzer’. De
rivier die haar bron treft in het Noord-Franse
Lederzeele en uitmondt in de Noordzee te
Nieuwpoort.

Iets verder vormt de monding van de Heidebeek
of Ey Becque de natuurlijke schreve – zo noemt
men hier de grens – tussen Frankrijk en België.
Een lapje niemandsland waar ruim twee eeuwen
lang tabak, alcohol, boter en zelfs levende
runderen over de grens werden ‘geblauwd‘. Het
waren heroïsche tijden voor de blauwers en de
commiezen.
Niet zonder gevaar, want vaak eindigde het in
de gevangenis. Het beruchte, thans wankele
ijzeren smokkelaarsbrugje over de Ey Becque
ligt er trouwens nog. Het wijst de richting aan
van Frans-Vlaanderen en het Vlaams aandoende
dorp Bambecque. Overdag kon je die zelfde
blauwers en commiezen aantreffen in Café
d’Heybecke. Het authentiek gezellig volkscafé is
niet meer. Hun heldhaftige daden leven vandaag
verder in de volksverhalen van Karel (Velde) de
Blauwer.
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REcreatie
Ben je een getrainde wielertoerist
of een gezapige zondagsfietser? In de
streek rond Poperinge vind je alles waar je
wielerhart naar verlangt. Of trek je liever de
wandelschoenen aan? Laat je betoveren door
de bezienswaardigheden tijdens heerlijke
dorps- of natuurwandelingen. Maar ook als
je de adrenaline door je lichaam wilt voelen
stromen, vind je in Poperinge vast en zeker
de kicks die je zoekt.
Êtes-vous un
cyclotouriste bien
entraîné ou un cycliste du
dimanche à une cadence
lente? Dans la région de
Poperinge, vous trouverez
tout ce que votre cœur
de cycliste désire.
Préférez-vous mettre vos
chaussures de marche?
Laissez-vous envoûter
par les curiosités pendant
de belles promenades au
village ou dans la nature.
Ou voulez-vous sentir
l’adrénaline traverser
dans le corps, vous
trouverez certainement à
Poperinge le plaisir que
vous recherchez.

Are you a well-trained
or rather a Sunday cyclist?
In the Poperinge region
you will find everything
your cycling heart desires.
Do you prefer to put on
your walking shoes? Let
yourself be enchanted
by the sights during a
delightful walk through
the village or nature. Or
if you want to feel the
adrenaline in your veins,
you will certainly find the
kicks you are looking for
in Poperinge.

Sind Sie ein geübter
Radtourist
oder eher ein
Sonntagsradfahrer? In der
Poperinger Region
finden Sie alles, was Ihr
Radsportherz begehrt.
Oder ziehen Sie sich
lieber die Wanderschuhe
an? Lassen Sie sich
verzaubern von den
Sehenswürdigkeiten
während schöner
Dorf- oder
Naturspaziergänge.
Wollen Sie das Adrenalin
durch Ihre Adern fühlen,
dann finden Sie bestimmt
in Poperinge die Kicks, die
Sie suchen.
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FIETSNETWERK
Met behulp van het fietsnetwerk Westhoek
stel je zelf je route samen. Op elk knooppunt
vind je een bord met knooppuntnummer
zodat je perfect weet welke weg je moet
volgen. Op een tiental punten kun je de
oversteek maken naar het Noord-Franse
fietsnetwerk.
Créez votre propre itinéraire cyclable avec des points-nœuds.
Create your own cycling route with nodes.
Ermitteln Sie Ihre eigene Radroute mit Knotenpunkten.

HOPPELANDROUTE
De streek rond Poperinge wordt ook wel het
Hoppeland genoemd. In dit glooiende landschap
banen de hopranken zich een weg naar boven.
Je fietst langs gepassioneerde brouwers die
de lekkerste ambachtelijke bieren produceren.
Je duikt in het groen van het Helleketelbos en
de Sixtusbossen en bekijkt kunst bij je passage
door Watou. Hoewel dit stukje Vlaanderen niet
werd bezet, zijn ook hier de littekens van de
Eerste Wereldoorlog niet uit het landschap weg
te denken.
Découvrez le Pays du houblon, la région de
Poperinge, à vélo
Discover the Hops land, the
region around Poperinge, by bike.
Entdecken Sie
das Hopfenland, die Region um Poperinge, mit dem
Fahrrad.

53,4 KM
OF

2 LUSSEN VAN
23,8 KM &
30,8 KM
52

FIETSPRET MET KINDEREN
Ook voor kleine Flandriens is de Westhoek
de ideale uitvalsbasis voor een fietsrondje. De
Westhoek KD’s routes ‘Met Jaek en Nink door
de hoppevelden’ en ‘Kleine Flandrien in spé’
starten respectievelijk in Poperinge en Reningelst.
Plannetjes en meer fietspret vind je op de dienst
toerisme of op www.toerismewesthoek.be
Boucles à vélo pour les petits Flandriens.
Bicycle loops for
little Flandriens.
Fahrradschleifen für kleine Flandriens.

39
KM

INSPIRATIEROUTE

Een goed gevulde picknickrugzak met
heerlijke streekproducten, een mooie
fietsroute doorheen de Poperingse velden en
sfeervolle picknickplaatsen onderweg zijn de
ingrediënten voor jouw picknicktocht. Geniet
onbezorgd van een prachtige fietstocht
en ontdek enkele verborgen pareltjes.
Picknicktips op p. 31.
Suggestion pour une balade à vélo pique-nique
Suggestion for a picnic bike ride
Vorschlag für eine
Picknick-Radtour

TIP
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FIETSZOEKTOCHT van 1 juni t.e.m. 30 september
SMOEFELEN & ROEFELEN zondag 14 augustus
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WANDEL
NETWERKEN
De wandelnetwerken Hoppeland en IJzervallei
bieden samen meer dan 350 km grensoverschrijdend
stapplezier. De knooppunten leiden je langs de
glooiende hoppestreek en de prachtige IJzerbroeken.
350 km de randonnées amusantes le long de la région du
houblon inclinée et le paysage magnifique des IJzerbroeken.
350 km of hiking fun along the sloping hop region and the
beautiful IJzerbroeken.
350 km Wanderspaß entlang der hügeligen Hopfenregion und der
schönen IJzerbroeken.

TRIOOTJE WESTHOEK
Triootje Westhoek dat is 80 kilometer
wandelplezier in de Westhoek! De nieuwe
meerdaagse wandeling brengt je van
Ieper naar Heuvelland en via Poperinge
terug naar Ieper. Weidse velden in een
glooiend landschap doen je wegdromen,
de vergezichten zijn adembenemend en
oorlogsrestanten herinneren in wiens
voetsporen je loopt. Vlakke stukken
gaan hand in hand met hoogtemeters.
De langeafstandsroute is volledig
bewegwijzerd en er zijn drie
suggestie-etappes opgemaakt
met logiestips voor onderweg.
www.triootjewesthoek.be
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80
KM

WANDELPRET
MET KINDEREN
Wandelen gecombineerd met speuren of bewegen houdt
het tempo erin. Kleine speurneuzen kunnen hun energie
kwijt tijdens een actieve bosspeurtocht of klauterend op het
Multimovepad.
Marcher avec des enfants, l’exercice pendant le Multimovepad.
Walking
with children, exercise on the Multimovepad.
Mit Kindern spazieren
gehen, Bewegung auf dem Multimovepad.

VERHALEN VOOR Luistervinken
“Verhalen voor onderweg” is een reeks van handige

wandelboekjes voor themawandelingen met een afstand
tussen 4 km en 10 km. Ze bevatten uniek fotomateriaal
en zijn doorspekt met tal van vaak onbekende anekdotes
en verhalen.

We wanen ons in Parijs
Flirten met de grens
Duister Helleketelbos
Fietjefatjerie in de Sixtusbossen
In het spoor van de landadel
Sagen en legenden in Krombeke

Provenade
Het Provenadepad voert je langs hopvelden en kleine
weggetjes naar de vergeten bosjes van Proven en Krombeke.
Op een boogscheut van Poperinge ligt Proven, een
dorp van ongeveer 1400 inwoners. Proven kreeg enige
naambekendheid wanneer toenmalige prins Filip zijn
huwelijk met Mathilde d’Udekem d’Acoz aankondigde.
De koningin bracht haar zomervakanties door in het
Couthofdomein, in het kasteel en de bossen van haar nonkel
Henri d’Udekem d’Acoz.
La randonnée Provenade vous emmène le long des champs de houblon
et des petites routes vers les bois oubliés de Proven et Krombeke.
The
provenade path takes you along hop fields and small roads to the forgotten
woods of Proven and Krombeke.
Der Provenadepfad führt Sie über
Hopfenfelder und kleine Straßen zu den vergessenen Wäldern von Proven
und Krombeke.
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waterfun,
sport &
spel
In Poperinge verveel je je geen
seconde dankzij een verrassende
waaier aan attracties en
activiteiten. Zwemmen, kajakken,
karten of outdoorsporten: keuze
te over voor de actievelingen.
Maar ook wie het wat rustiger wil,
komt aan zijn trekken. Wat dacht
je van bowlen met vrienden, op
queeste gaan of plonzen in het
recreatiebad? Klinkt goed? Dit
alles beleven is nog beter!

Vous ne vous ennuierez pas une seconde à
Poperinge grâce à une gamme surprenante
d’attractions et d’activités.
You won’t be bored for a second in
Poperinge thanks to a surprising range of
attractions and activities.
Dank einer überraschenden Auswahl an
Attraktionen und Aktivitäten werden Sie sich
in Poperinge keine Sekunde langweilen.

SPORT- EN RECREATIEZWEMBAD
DE KOUTER
Puur waterplezier gegarandeerd in het
recreatiegedeelte met wildwaterkreek, golfslagbad en
bruisbulten. Uitrusten kan in de whirlpool, sauna of het
Turks stoombad. De 58 m lange glijbaan met lichteffecten
maakt de ervaring compleet. Kleurrijke toestellen maken
van het peuterbad een heuse waterspeeltuin.
www.zwembaddekouter.be
Piscine du paradis De Kouter.
Schwimmparadies De Kouter.

Swimming paradise De Kouter.

BOWLING DE GOE SMETE
In de bowling, aanpalend aan het zwembad, bowl
je erop los. Maar liefst 18 banen zorgen voor heel wat
plezier. Tussen het bowlen door geniet je van een lekker
etentje of drankje. www.degoesmete.be
18 pistes de plaisir de bowling.
18 Bahnen Bowling-Spaß.
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18 lanes of bowling fun.

KARTING
IJZERFUN

16 - 31 juli 2022
IJzerfun staat voor ‘plezier op en aan het water’.
Ontdek een uniek stukje oase langs de IJzer,
een pittoresk pareltje dicht bij het dorpshart van
Roesbrugge. Tijdelijk pop-up evenement tijdens de
zomer met animatie, mogelijkheid tot kajakken en
foodtrucks. www.facebook.com/ijzerfun

Indoorkarting voor zowel de
geoefende karters, maar ook voor hen
die een eerste kennismaking willen
proeven van de sensatie om in een
kart te racen. Mogelijk vanaf 1m30.
www.poperinge.worldkarts.com
Indoor Karting.

Événement pop-up en été: kayak, food trucks et animation.
Pop-up event in the summer: kayak, food trucks and animation.
Pop-up-Event im Sommer: Kajak, Food Trucks und Animation.

DE SPEELPLEKKE
Treed binnen in het walhalla van de
spelletjes! De Speelplekke is echter
meer dan een winkel. Je kunt hier
ook meer dan 150 spelletjes huren.
Ideaal voor een gezellige avond in je
vakantieverblijf in de Westhoek. Wie
zin heeft, kan ter plekke meteen een
paar spelletjes uitproberen vergezeld
van een lekker tussendoortje.
www.spellenwinkeldespeelplekke.be
Achetez, louez et jouez à un jeu de société.
Buy, rent and play a party game.
Kaufen,
mieten und spielen Sie ein Partyspiel.

OUTSIDE
Outside trekt volop de
kaart van actie en avontuur
met paintball, quadraces,
lasershooting, highlandgames,
mountainbiketochten, … maar
biedt ook bier- en wijnroutes,
urban golf, stadsspelen, … aan.
www.outsideadventure.be
Action, aventure et team building.
Action, adventure and team building.
Aktion, Abenteuer und Teambuilding.

HOPSIEPOPS
Hopsiepops staat vol leuke attracties
en heeft voor elke leeftijd (van 1 jaar
tot 12 jaar) aangepaste activiteiten en
spelletjes: ballenbaden, trampolines,
opblaasbare structuren, de rollerbaan
en niet te vergeten: het megaavonturenparcours!
www.hopsiepops.be
Aire de jeux intérieur.
Indoor playground.
Indoor-Spielpark.

ESCAPEGAMES
Guesthouse Escape
Ga de uitdaging aan, ontcijfer de
puzzels en raadsels om binnen
het uur te kunnen ontsnappen.
www.guesthouse-escape.be

The Quest of Corona’s Box
Een volle dag avontuur in het
spoor van Ridder Cornelius
Witsoone uit Krombeke.
www.coronasbox.be
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bezoekboerderij

DE BIEZENHOEVE

EZELPAD

Den Overdraght

Op dit modern
melkveebedrijf staat
landbouwbeleving centraal.
Kinderen ontdekken al
doende het boerderijleven,
volwassenen krijgen een
boeiende rondleiding met
proevertje. Zin in meer fun?
Dan is de Biezenhoeve the
place to be. Farmfun voor
kei-koele collega’s of vrienden
tijdens een teambuilding of
vrijgezellenfeestje.
www.biezenhoeve.be

Bij het Ezelpad kun je
de kudde poitou-ezels
bewonderen en genieten van
een rustige natuurlocatie
met speelruimte voor de
kinderen. Daarnaast kun je er
terecht voor ezelactiviteiten,
smeden, houtbewerking
en het winkeltje. Tijdens
schoolvakanties is de boerderij
op zondagnamiddagen vrij
toegankelijk van 14 u. tot 17 u.
www.ezelpad.be

Den Overdraght produceert
heerlijk lamsvlees en
kwaliteitsvolle melk. Je kunt
er ook even genieten en
logeren in tenten. Of proeven
van het pure lamsvlees of de
sfeer beleven en ‘poesteren’
(boerderijdieren verzorgen),
kan ook! Toevallige passanten
vinden verfrissing in het
honesty-winkeltje.
www.denoverdraght.be

Farmfun, plaisir à la ferme.
Farm fun on the farm.
Farmfun,
Spaß auf dem Bauernhof.
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Ferme aux ânes.
Eselfarm.

Donkey farm.

Logez avec les moutons et
découvrez la ferme.
Spend the
night with the sheep and experience
the farm.
Verbringen Sie die Nacht
bei den Schafen und erleben Sie die
Farm.

RUSTPUNTEN
Bij een rustpunt kan je als
fietser, wandelaar of toevallige
voorbijganger even uitrusten
en het toilet gebruiken. Naast
eens rondkuieren en de leuke
sfeer opsnuiven kun je er de
inwendige mens versterken met
koffie, drank, versnaperingen of
je picknick nuttigen. Batterijen
kunnen er -letterlijk en
figuurlijk- opgeladen worden.
www.rustpunten.com
Aires de repos = points de service:
boissons, toilette, recharger les batteries
de vélos dans des endroits spéciaux.
Resting places = service points:
drinks, toilet, recharge bicycle batteries
at special places. Ruhepunkte =
Servicepunkte: Getränke, Toilette,
Fahrradbatterien aufladen an besonderen
Orten.

Stefans Pottery
Lindestraat 6 – Roesbrugge
Upstream Studio
Bergenstraat 3 – Roesbrugge
Stal ’t Bardehof
Barlebuizestraat 8 - Krombeke
Groenselpoorte
Pastoorstraat 15 - Reningelst
Kwizien Katrien
Canadaweg 12 - Poperinge

‘Boer zkt Bank’
fietsroute!
Het project ‘Boer zkt Bank’ zet de voedselproductie en de
werkzaamheden van haar landbouwers in de kijker. Een fietsroute
van een 40-tal km verbindt de deelnemende landbouwbedrijven.
Bij deze hoeves staat een picknickbank met QR-code die een
filmpje toont van de bedrijfsactiviteiten.De boer geeft uitleg
over installaties in het landschap, minder bekende teelten,
seizoensgebonden voeding, het verhaal van de korte keten of
nieuwe werkwijzen.
Voor gezinnen is er een ingekorte route op kindermaat met
leuke doe-opdrachten om spelenderwijs kennis te maken met de
landbouwactiviteiten.
Boer zkt Bank kwam tot stand met medefinanciering van het Leader Westhoek
programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50%),
Vlaamse (25%) en Provinciale middelen (25%). Met steun van ELFPO.
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DE GROTE
GOESTING
In 2022 zetten we ‘De grote goesting’ volop
in de kijker. Wie de Westhoek bezoekt kan een
streekbiertje, gebrouwen met hop van eigen bodem
wel appreciëren, maar geniet evenzeer van een
huisgemaakte picon, wijnen uit het heuvelland of
van fijne vleeswaren van de hoeve. De vermaarde
estaminets zijn bij uitstek locaties waar je kan
genieten van de authentieke producten en de
convivialité.
Onder de noemer ‘Ga naar de bron van al het
lekkers dat de Westhoek te bieden heeft’ worden er
tal van activiteiten georganiseerd om het lekkers
uit de streek in de kijker te zetten: unieke diners
op uitzonderlijke locaties, het Weekend van het
Volkscafé, culinaire (vertel)wandelingen, bier- en
wijndegustaties, Tournee Trappiste, ...

En 2022, nous mettrons pleinement “La grande envie” à
l'honneur. Quiconque visite le Westhoek peut profiter pleinement
des produits et des lieux authentiques.
In 2022, we will fully put “The good life” in the spotlight. Anyone
who visits the Westhoek can completely enjoy the authentic
products and locations.
Im Jahr 2022 werden wir “Die große Begeisterung” voll ins
Rampenlicht rücken. Wer die Westhoekregion besucht, kann die
authentischen Produkte und Standorte in vollen Zügen genießen.
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101 (H)OPspots in de kijker
Nergens anders in Vlaanderen heeft bier zo’n sterke ‘roots’
als in de Westhoek, want nergens anders wordt het landschap
met zoveel hopvelden gesierd. Brouwerijen met een sterke
reputatie zoals Westvleteren en Sint-Bernardus tot kleine
ambachtelijke (huis)brouwerijen, serveren stuk voor stuk sterke
degustatiebieren die tot ver buiten de landsgrenzen worden
geproefd. Brouwers, chefs, cafébazen of zythologen zetten hun
beste beentje voor, met een waaier aan mogelijkheden, om
streekbieren te proeven en te ontdekken. Nog niet helemaal
thuis in de wereld van het gouden brouwsel? Een bezoek aan
het Hopmuseum helpt je meteen op weg.
Expérience de la bière dans le Westhoek: ici vous buvez les meilleures bières
du monde
Beer experience in the Westhoek: here you drink the world’s best
beers
Biererlebnis im Westhoek: hier trinken Sie die besten Biere der Welt

Westhoekwijnen proeven,
als god naast Frankrijk
De Westhoek, dat is genieten als god net naast Frankrijk.
Soms voelen we ons ook een beetje in Frankrijk en al zeker als
we vertoeven tussen de vele wijngaarden van ons heuvelland.
Fraaie hellingen zorgen voor de ideale terroir om streekwijn
te verbouwen. Wijnterrassen met de mooiste uitzichten over
de wijngaarden brengen je in gedachten naar de Provence of
Toscane. Een 20-tal wijnbouwers serveren hun dierbaarste
creaties op wijndegustaties, op de Open Wijngaardfeesten of
tijdens een diner in de wijngaard.
Expérience du vin dans le Westhoek
Weinerlebnis im Westhoek

Wine experience in the Westhoek

Tijdens je bezoek aan de Westhoek is de streekpocket
een onmisbaar instrument. Je ontdekt er alles over de
toeristische bezienswaardigheden, leuke restaurants en
cafeetjes in de Westhoek. Haal jouw pocket gratis bij de
diensten voor toerisme.
La carte régionale est un outil indispensable lors de votre visite dans le
Westhoek. À emporter gratuitement à l'office de tourisme.
The regional map is an indispensable tool during your visit to the Westhoek.
Can be obtained for free at the tourist office.

AUTHENTIEKE
DINERBELEVING
Unieke diners op uitzonderlijke
locaties. Wil jij ook graag eens
dineren aan de langste Breugheltafel
rond Zillebekevijver (Ieper), of wil je
dineren in een chalet met zicht op de
wijnvelden en zicht op Frankrijk, of wil
je eerder genieten van een authentieke
maaltijd op een belevingsboerderij?
Het kan! Diverse chefs uit de Westhoek,
Noord-Frankrijk & Wallonie-Picarde
organiseren dergelijke ‘unieke diners’.
Alle diners worden samengesteld met
(grensoverschrijdende) streekproducten.
Van uitgebreide sterrendiners, tot
democratische & familievriendelijke
maaltijden/hapjes. Voor elk wat wils!
Sweet afternoon Delights
De wereldberoemde gelukskoekjes
van Destrooper worden gebakken in
het hart van de Westhoek, maar we
serveren nog veel meer zoete zondes
om je vingers van af te likken! Geniet
van een koffie -of theemomentje, een
koekje en een snoepje, een gestolen
geluksmomentje in één van de vele
smakelijke zoete adresjes. High tea
in een trendy theehuis of in het Britse
Talbot House. Aan de slag tijdens een
chocoladeworkshop of koekjes bakken
in het Bakkerijmuseum. Zet zeker
de Lukkefeesten (15/05/2022) en het
Koffiefestival (12/06/2022) met stip in je
agenda!
www.toerismewesthoek.be/
grotegoesting
Hou onze website in de gaten voor de
concrete datum. Wees er snel bij, de
plaatsen zijn beperkt!

Die Regionalkarte ist ein unverzichtbares Werkzeug während Ihres Besuchs
im Westhoek. Kostenlose Abholung vom Tourismusbüro.
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KALENDER 2022

Calendrier 2022
Calendar 2022
Kalender 2022

Deze kalender is onder voorbehoud en kan wijzigen door maatregelen die door de regering
worden opgelegd.
Ce calendrier est susceptible d’être modifié en raison des mesures imposées par le gouvernement.
This calendar is
subject to change due to measures imposed by the government.
Dieser Kalender kann geändert werden aufgrund von
Maßnahmen der Regierung.

DOORLOPEND – CONTINUOUSLY – EN PERMANENCE – durchgehend
TOT - Jusqu’à - untill - bis

30/11

Zoektochten voor kleuters,
kinderen en tieners		
www.hopmuseum.be

01/03 – 31/03

Maand van de Hopscheuten
Diverse restaurants
www.hopscheuten.be

26/02 - 29/04

Zoektocht Rotary

14/05 - 22/10

Bezoek het Neerhof
Elke 2e & 4e zaterdag van de
maand.
www.tneerhofvzw.be

26/05 – 30/09

Fietszoektocht		
www.toerismepoperinge.be
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04/06 – 28/08

‘Onbegrensd’ –
keramiektentoonstelling
Museumhuis
Lucien De Gheus
www.luciendegheus.be

18/06 – 30/11

Expo Luc Ameel		
5 decennia Poperinge in beeld.
www.hopmuseum.be

01/07 - 31/08

Schatten van Vlieg
Hopmuseum
www.schattenvanvlieg.be

01/07 - 31/08

Straatfotografie kinderen
Fototentoonstelling Michael
Depestele
De Koer/Kinderbrouwerij,
Reningelst

01/07 - 31/08

Zomerbar De Lovie		
www.delovie.be

02/07 - 04/09

Kunstenfestival Watou
Watou & Poperinge
www.kunstenfestivalwatou.be

08/10 - 06/11

Hoptentoonstelling
www.hopmuseum.be

Maart - MARCH
MARS - MÄRZ
04/03

Bierproefavond ‘Nieuwe WestVlaamse brouwerijen’
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

06/03

Museumzondag ‘Hopscheuten’
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

11/03 & 12/03

Culinair Atelier Hopscheuten
Hopmuseum
www.hopscheuten.be

19/03, 21/03, 24/03 & 26/03
Taste of Hops on tour
Hopmuseum
www.hopscheuten.be

25/03, 26/03 & 27/03

Carnavalskermis
www.keikoppencarnaval.be

26/03

10/04 & 11/04

April - AVRIL

13/04

Brouwworkshop
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

03/04

Museumzondag
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

03/04, 10/04 & 17/04

Diner insolite
“Lentebom op je bord”
Den Overdraght
www.westtoer.be

Smikkelwandeling voor
gezinnen
De Lovie
www.toerismepoperinge.be

16/04

Open Zondagen bij Ezelpad
www.ezelpad.be

Brunch
Talbot House
www.talbothouse.be

04/04 - 18/04

16/04

Slotmoment Ruimtejaar
www.poperinge.be

06/04

Begeleide natuurwandeling
Helleketelbos
www.toerismepoperinge.be

09/04

Hommelsprookje
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

17/04

Beiaardconcert door Ludo
Geloen
Sint-Bertinuskerk, tuin
dekenij

Brouwworkshop
Hopmuseum
www.hopmuseum.be
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18/04 & 25/04

Lentewandeling met Yves
Bondue
www.toerismepoperinge.be

24/04

Erfgoeddag
Centrum Poperinge
www.erfgoeddag.be

24/04 & 25/04

Diner Insolite
“Déjeuner sur l’herbe”
Saint-Jans-Cappel
www.westtoer.be

30/04

Diner Insolite
“Bienvenue à la frontière”
Loker-Baillieul
www.westtoer.be

Museumzondag
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MEI – MAY – MAI
01/05

Rommelmarkt
Centrum Poperinge
www.toerismepoperinge.be

01/05

Museumzondag : biercuriosa +
schatting
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

06/05

Bierproefavond ‘Session’
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

14/05

Brouwworkshop
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

21/05

Celloconcert Stijn Cuppens
Museumhuis Lucien De
Gheus
www.luciendegheus.be

22/05

Dag van het Park
Frimoutpark
www.poperinge.be

22/05

Startmoment : Boer zoekt Bank
- fietstocht
www.poperinge.be/
boerzktbank

25/05 & 26/05

Gregoriaans Festival
Watou
www.festivalwatou.be

Juni - june - juin

Juli - july - juillet

04/06

01/07 – 11 /07

05/06

02/07, 09/07, 16/07,
23/07 & 30/07

Diner Insolite
“Bienvenue à la frontière”
www.westtoer.be

Museumzondag
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

05/06

Mondirun
Centrum Poperinge

11/06

Brouwworkshop
www.hopmuseum.be

18/06 & 19/06

Weekend van het Volkscafé
Diverse cafés
www.westtoer.be

19/06

Open beiaarddag
Beiaardconcert door Ludo
Geloen en torenbezoek met gids
Sint-Bertinuskerk,
tuin dekenij
www.toerismepoperinge.be

25/06 & 26/06

Keikopbraderie
Centrum Poperinge
www.poperinge.be

Julifoor
Grote Markt & Paardemarkt

WOI-wandeling
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be

07/07, 14/07, 21/7 & 28/07

Gidsbeurt Kunstenfestival
Watou
www.kunstenfestivalwatou.be

07/07, 14/07 & 21/7

Parkconcerten
Frimoutpark
www.poperinge.be

09/07

Museumzondag
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

Lezing: Jane Norbury over
hedendaags keramiek
Museumhuis Lucien De
Gheus
www.luciendegheus.be

03/07

16/07 & 17/07

03/07, 10/07, 17/07,
24/07 & 31/07

16/07 – 31/07

03/07

Maria Ommegang
Centrum Poperinge
www.mariaommegang.be

Open Zondagen bij Ezelpad
www.ezelpad.be

03/07, 10/07, 17/07,
24/07 & 31/07

Stadswandeling met gids
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be

06/07, 13/07, 20/07 & 27/07

Fietsen door de hopvelden met
gids
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be

Bierfestival Reningelst
OC Rookop
facebook.com/
BierclubZoetendaalReningelst

IJzerfun
www.facebook.com/ijzerfun

21/07

Hop, naar ’t Fransch en were
Grensoverschrijdende fietstocht
(35 km)
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be

21/07

Beiaardconcert door Ludo
Geloen
Sint-Bertinuskerk, tuin
dekenij
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23/07

Museumnocturne
Museumhuis Lucien De
Gheus
www.luciendegheus.be

11/08 & 18/8

Parkconcerten
Frimoutpark
www.poperinge.be

14/08
Augustus - august - août
03/08, 10/08, 17/08 & 24/08

Fietsen door de hopvelden met
gids
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be

04/08, 11/08, 18/08 & 25/08
Gidsbeurt Kunstenfestival
Watou
www.kunstenfestival.be

06/08, 13/08, 20/08 & 27/08

WOI-wandeling
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be

07/08, 14/08, 21/08 & 28/08
Open Zondagen bij Ezelpad
www.ezelpad.be

07/08

Museumzondag : huifkartocht
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

07/08, 14/08, 21/08 & 28/08

Stadswandeling met gids
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be
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Smoefelen & Roefelen
Hopmuseum
www.toerismepoperinge.be

20/08

September - septembre
01/09 - 04/09

Week van de Commerce
Diverse lokale ondernemers
www.poperinge.be

03/09, 04/09, 10/09, 11/09,
17/09 & 18/09
Bezoek een hopbedrijf
Diverse locaties
www.hopmuseum.be

Poppentheater ‘Floopi en
Flippa’
Museumhuis Lucien De
Gheus
www.luciendegheus.be

Brouwworkshop
www.hopmuseum.be

20/08

04/09

25/08

04/09, 11/09 & 18/08

Avondconcert DATswingDT
Museumhuis Lucien De
Gheus
www.luciendegheus.be

Vierdaagse van de IJzer
Wandeldag Poperinge
www.vierdaagse.be

27/08 & 28/08

Marktrock Poperinge
Grote Markt
www.marktrockpoperinge.be

03/09

Museumzondag:
plukdemonstraties
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

Fietsen door de hopvelden met
gids
Dienst voor Toerisme
www.toerismepoperinge.be

11/09

Open Monumentendag
Diverse locaties
www.openmonumentendag.be

16/09, 17/09 & 18/09

Lekker Westhoeks
Grote Markt Poperinge
www.toerismepoperinge.be

17/09

Picknick verhalentocht
www.talbothouse.be

18/09

Beiaardconcert door Ludo
Geloen
Sint-Bertinuskerk, tuin
dekenij

Oktober - october
octobre
02/10

Museumzondag
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

02/10

Openbedrijvendag
Diverse locaties
www.openbedrijvendag.be

07/10

Bierproefavond ‘Dubbels’
www.hopmuseum.be

23/10

11/11

29/10 & 30/10

12/11

Wandeling van nun’n toet
poaters
OC De Vrede
www.hopmuseum.be

Bierfestival Poperinge
Zaal Make Blyde
www.poperingebierfestival.be

Halloween
www.poperinge.be

Bierquiz
www.hopmuseum.be

November - novembre

December - DECEMBER
décembre - DEZEMBER

02/11

09/12

Begeleide natuurwandeling
Helleketelbos
www.toerismepoperinge.be

Bierproefavond ‘Barrel Aged’
www.hopmuseum.be

17/12/22 – 08/01/23

06/11

Museumzondag
Hopmuseum
www.hopmuseum.be

Winter in Poperinge
Grote Markt
www.poperinge.be

28/12

Muzikale caféwandeling met
Yves Bondue
www.hopmuseum.be

Brouwworkshop
www.hopmuseum.be

Streekproducten van Apero tot
Dessert
www.hopmuseum.be

Brouwworkshop
www.hopmuseum.be

25/11

31/10

08/10

20/10

De verpleegster vertelt
Bezoekerscentrum
Lijssenthoek
www.toerismepoperinge.be

Natuurwandeling
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Welterusten

Bonne nuit
Good night
Gute Nacht

HOTELS
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d’Hommelbelle
Watouseweg 5 – 8970 Poperinge
057 33 47 10
info@hommelbelle.be
www.hommelbelle.be

Hotel Callecanes ***
Callicannesweg 12 – 8978 Abele
057 38 88 08
info-reservatie@hotel-callecanes.be
www.hotel-callecanes.be

Hotel Recour ****
Guido Gezellestraat 7 – 8970 Poperinge
057 33 57 25
info@hotelrecour.be
www.hotelrecour.be

Het Wethuys **
Watouplein 2 – 8978 Watou
0497 85 68 38
info@wethuys.be
www.wethuys.be

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

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

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

Hotel Palace **
Ieperstraat 34 – 8970 Poperinge
057 33 30 93
info@hotelpalace.be
www.hotelpalace.be

Talbot House
Gasthuisstraat 43 – 8970 Poperinge
057 33 32 28
info@talbothouse.be
www.talbothouse.be

GASTENKAMERS
’t Zwart Peird
Krombeekseweg 18 – 8970 Poperinge
0473 81 32 93
sabinewylleman@gmail.com

De Gouden Hoppebel
Casselstraat 214 – 8970 Poperinge
0494 58 49 20
info@degoudenhoppebel.be
www.degoudenhoppebel.be

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

De Rentmeesterhoeve ****
Reningelstplein 5 – 8970 Reningelst
0477 37 92 86
info@rentmeesterhoeve.be
www.rentmeesterhoeve.be

In ‘t Groen *****
Gravendreef 9 – 8978 Watou
0473 26 47 39
info@intgroen.be
www.intgroen.be

De Zevende Zon ***
Barlebuizestraat 5 – 8972 Krombeke
057 36 66 84 / 0471 13 62 08
ria_vandenbroucke@hotmail.com
www.dezevendezon.com

Landgoed Argilière
Ouderdomseweg 66 – 8970 Poperinge
057 33 87 78 / 0474 48 01 63
info@argiliere.be
www.argiliere.be

B&B Stefans Pottery
Lindestraat 6
8972 Roesbrugge-Haringe
0478 95 01 46
stefanspottery@gmail.com
www.stefanspottery.com

d’Hommelbelle
Watouseweg 5 – 8970 Poperinge
057 33 47 10
info@hommelbelle.be
www.hommelbelle.be

Marjolein Guesthouse
Watouseweg 2a – 8970 Poperinge
0477 40 67 48
info@marjolein-guesthouse.be
www.marjolein-guesthouse.be

Boerenhol ****
Driegoenstraat 4 – 8970 Reningelst
057 36 02 53
boerenhol@telenet.be
www.boerenhol.be

Douce Vie *****
Douvieweg 50 – 8978 Watou
0473 26 47 39
info@doucevie.be
www.doucevie.be

Oversteekhof
Lindestraat 20
8972 Roesbrugge-Haringe
info@oversteekhof.be
www.oversteekhof.be

Clogher Farm ***
Provenseweg 23 – 8970 Poperinge
0479 52 27 22
annstragier@yahoo.com
www.clogherfarm.com

Gastenkamers Recour
Bruggestraat 8 – 8970 Poperinge
057 33 57 25
info@hotelrecour.be
www.hotelrecour.be

Stoppelberg
Stoppelweg 9 – 8978 Watou
057 38 83 27
reniere.endepla@gmail.com

Amfora
Guido Gezellestraat 24 – 8970 Poperinge
057 33 94 05
info@hotelamfora.be
www.hotelamfora.be
B&B Atalanta ****
Schipvaartweg 6 – 8970 Poperinge
057 33 49 53 / 0496 54 50 31
info@bb-atalanta.be
www.bb-atalanta.be
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VAKANTIEWONINGEN
‘t Boerderijtje
Reningestraat 5 – 8970 Poperinge
0475 33 89 59
marie-claire.tylleman@telenet.be

6

‘t Ende
Dodemanstraat 6 – 8978 Watou
info@schilderwerken-thuylie.be
www.vakantiehuis-tende.be

12

‘t Graafschap *****
Warandestraat 14 – 8978 Watou
0474 93 91 87
info@tgraafschap.be
www.tgraafschap.be

10

’t Heyzerhof

6

Heybrugstraat 13
8972 Roesbrugge-Haringe
0496 30 02 70
info@elektrocappoen.be

4

‘t Stadhuis aan de Schreve ****
Prof. Rubbrechtstraat 17
8972 Roesbrugge-Haringe
0475 95 03 13
info@stadhuisaandeschreve.be
www.stadhuisaandeschreve.be

20

‘t Vakantiehuisje
Casselstraat 131 – 8970 Poperinge
0497 44 34 13
info@tvakantiehuisje.be
www.tvakantiehuisje.be

10

‘t Vijfde Gemet ****

14

‘t Hofsteedje Watou ****
Steenvoordestraat 90 - 8978 Watou
0495 30 09 05
careye@telenet.be
www.thofsteedjewatou.be

9

20

‘t Hoppecruyt ****
Alexisplein 18 – 8972 Proven
057 30 05 98
info@hoppecruyt.be
www.hoppecruyt.be

6

Avant Garde ****
Steenvoordestraat 5 – 8978 Watou
0479 91 73 88
info@vakantiewoning-avantgarde.be
www.vakantiewoning-avantgarde.be
Barbara’s Guesthouse
Moenaardestraat 8 – 8978 Watou
0497 85 68 38
info@wethuys.be
www.barbaras-guesthouse.be

22

Berkendal ****
Stoppelweg 36 – 8978 Watou
0472 71 64 05
info@berkendal.be
www.berkendal.be

16

‘t Kwakkelnest **
Kemmelseweg 2a – 8970 Reningelst
057 33 45 57
kwakkelnest@gmail.com
www.kwakkelnest.be
‘t Oud Steegje
Vijfhoekstraat 18 – 8978 Watou
0478 82 65 70
info@toudsteegje.be
www.toudsteegje.be

26

6

Canadahoek *****
Canadaweg 30 – 8972 Proven
0476 34 12 93
info@canadahoek.be
www.canadahoek.be
Cosy Cottage
Vuileseulestraat 9 – 8978 Watou
0473 80 25 58
greta.vanoverschelde@icloud.com

Vijfgemetenstraat 3 – 8970 Poperinge
057 33 43 89
info@tvijfdegemet.be
www.tvijfdegemet.be

’t Hoppegenot
19
Sint-Sixtusstraat 87 – 8970 Poperinge
0497 04 23 48
info@hoppegenot.be
www.hoppegenot.be
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‘t Speutekot
Vijfhoekstraat 3 0201 – 8978 Watou
0474 30 62 20
vandenabeele-ann@telenet.be

10

6

De Baraque
Haandekotstraat 11
8972 Roesbrugge-Haringe
057 36 04 11
baraque.haringe@telenet.be
www.debaraque.com

10

De Blauwer ***

16

Prof. Rubbrechtstraat 15
8972 Roesbrugge-Haringe
0476 38 40 45
info@vakantiewoningdeblauwer.be
www.vakantiewoningdeblauwer.be
De Flyboys ****
Callicannesweg 2 – 8978 Abele
057 36 39 95
deflyboys@gmail.com
www.flyboys.be
De Heerlijkheid van Krombeke
Reningestraat 29 – 8972 Krombeke
0472 29 70 87
info@deheerlijkheidvankrombeke.be
www.deheerlijkheidvankrombeke.be

10

4

De Hopast ****
Blokweg 16 – 8972 Proven
0476 20 26 55
info@dehopast.be
www.dehopast.be

16

Blauwhuys ****
20
Haringestraat 83
8972 Roesbrugge-Haringe
0471 44 29 25
vakantiewoningblauwhuys@gmail.com
www.blauwhuys.com

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

12

Brabant 17 ****
Brabantstraat 17 – 8970 Poperinge
0476 28 45 77
info@brabant17.be
www.brabant17.be

De Horizon ***
Kriekstraat 15 – 8970 Reningelst
057 33 91 42
info@dehorizon-reningelst.be
www.dehorizon-reningelst.be

9

7

12
De Kerselinde ***
Krombeekseweg 59 – 8970 Poperinge
0478 46 34 15
info@dekerselinde.be
www.dekerselinde.be
De Korte Lindehoeve
Korte Lindestraat 2
8972 Roesbrugge-Haringe
0477 39 54 03
info@kortelindehoeve.be
www.kortelindehoeve.be

21

De Linde

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

6

Eybeekhoeve *****		
Warandestraat 18 – 8978 Watou
0476 43 80 42
info@eybeekhoeve.be
www.eybeekhoeve.be
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Het Oud Schoolmeesterhuis
Kapellestraat 22 – 8978 Watou
0468 15 75 85
info@hetoudschoolmeesterhuis.be
www.hetoudschoolmeesterhuis.be

Fazantenest

15

Het Uilegat ****
Uilegatstraat 1 – 8972 Proven
0473 39 30 08
het.uilegat@hotmail.com
www.hetuilegat.com

3

Kapellestraat 13 – 8970 Poperinge
057 38 85 44
sintjanterbiezen@skynet.be
www.vakantiewoningdelinde.be

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

De Luwte **
Warandestraat 6 – 8978 Watou
057 38 87 44
deluwte@skynet.be
www.deluwte6.webnode.be

6

De Speute
Douvieweg 70 – 8978 Watou
057 30 08 44
vakantiehuis@despeute.be
www.despeute.be

5

Fly in Pops ****
Hondstraat 18 – 8970 Poperinge
057 33 95 18
info@flyinpops.be
www.flyinpops.be

Het Zwaluwnest **
8

Frontierenhof ****		
Abelestationsplein 29 – 8978 Abele
denbogaerde@hotmail.com
www.frontierenhof.be
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De Zoetendaal ****
15
Lokerseweg 35 – 8970 Reningelst
0477 46 20 33
vakantiehuiszoetendaal@hotmail.com

Gervelgat ****
Doornstraat 75 – 8970 Poperinge
info@gervelgat.be
www.gervelgat.be

10

Den Bogaerde ***
Trappistenweg 44 – 8978 Watou
057 38 83 11
denbogaerde@hotmail.com
www.denbogaerde.be

Grimminckhof ****
Duivinnestraat 1a – 8970 Poperinge
0476 25 01 36
info@grimminckhof.be
www.grimminckhof.be

13

9 + 10

22
Het Notarishuis *****
Babbelaarstraat 21 – 8970 Poperinge
057 33 93 87
els@notarishuispoperinge.be
www.notarishuispoperinge.be
10

9

14

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

5

Hoeve Ter Winterbeke
Bethunestraat 1 – 8970 Poperinge
0476 96 92 06
eddy.boerjan1@telenet.be

7

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

8

Douce Vie *****
Douvieweg 50 – 8978 Watou
0473 26 47 39
info@doucevie.be
www.doucevie.be

12

Guesthouse Het Wethuys
Watouplein 2 – 8978 Watou
0497 85 68 38
info@wethuys.be
www.wethuys.be

25

Huis van de dichter
Kapelaanstraat 2 – 8978 Watou
0494 74 64 44
info@huisvandedichter.be
www.huisvandedichter.be

10

Douviehuis *****
Moenaardestraat 2 – 8978 Watou
0478 50 54 27 / 0486 64 67 08
info@douviehuis.be
www.douviehuis.be
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Het Klaverhof *****		
Nachtegaalstraat 5
8972 Roesbrugge-Haringe
0472 67 13 48
www.hetklaverhof.be

18.

In den Jager ****
Jagerstraat 6 – 8970 Poperinge
057 33 33 07
info@indenjager.be
www.indenjager.be

13
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In ‘t Genot *****
Haringestraat 46
8972 Roesbrugge-Haringe
0478 38 71 22
info@intgenot.be
www.intgenot.be

14

In ‘t Groen *****
Gravendreef 9 – 8978 Watou
0473 26 47 39
info@intgroen.be
www.intgroen.be

12

La Fermette de Bobonne *****
Jagerstraat 2 – 8970 Poperinge
057 33 34 80
info@fermettedebobonne.be
www.fermettedebobonne.be

16

5

Abeleplein 1 – 8978 Abele
0489 49 61 97
berre1302@gmail.com
Ons Heeren Boompje
Provenseweg 54 – 8970 Poperinge

3

Oud Poperinghe ****
Switch Road 69 – 8970 Poperinge
0493 56 80 80
oudpoperinghe@gmail.com

10

Oversteekhof
Lindestraat 20
8972 Roesbrugge-Haringe
info@oversteekhof.be
www.oversteekhof.be

14

Panta Rhei ****
Abeelseweg 188 – 8970 Poperinge
057 42 28 48
info@vakantiewoningpantarhei.be
www.vakantiewoningpantarhei.be

5

Landhuis Hommelhove *****
Ieperseweg 2 – 8970 Poperinge
057 33 91 01
bart@hommelhove.be
www.hommelhove.be

Petit Watou
Douvieweg 3 – 8978 Watou
057 38 83 38
info@petitwatou.be
www.petitwatou.be

4

14

9

Maison de la Paix ****
Ieperstraat 74 – 8970 Poperinge
057 33 95 78
info@hoteldelapaix.be
www.hoteldelapaix.be

12

Maison Marie
Kriekstraat 25 – 8970 Reningelst
0479 91 40 45
info@lamaisonmarie.be
www.lamaisonmarie.net

7

Predikherenhof **
22
Elverdingseweg 25 – 8970 Poperinge
0479 62 26 00
info@predikherenhof.be
www.predikherenhof.be
Riposo ****		
Warandestraat 12 – 8978 Watou
0475 29 22 38
vakantiehuis.riposo@gmail.com

6

Sint-Sixtus 99 ****		
24
Sint-Sixtusstraat 99 – 8970 Poperinge
0498 73 82 59
els@sint-sixtus99.be
www.sint-sixtus99.be
Skindles Guesthouse ****
Gasthuisstraat 57 – 8970 Poperinge
0479 91 40 45
info@skindles.be
www.skindles.be

Studio Poperinge 		

2

Boeschepestraat 31 – 8970 Poperinge
0498 62 27 74
benny.wandelaere@gmail.com

32
Landgoed Karel van Yedeghem
Callestraat 6 – 8978 Watou
0477 27 83 98 – info@
landgoedkarelvanyedeghem.be
www.landgoedkarelvanyedeghem.be

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

24

Studio Sofie
Westouterstraat 77 – 8970 Reningelst
vanderhaeghesofie@hotmail.com

2

Ter Hille
Wulfhullestraat 4 – 8978 Watou
0472 60 13 10
reservatieswesthoek@gmail.com

2

Time 4 time *****
Prof. Rubbrechtstraat 14
8972 Roesbrugge-Haringe
0496 10 81 41
verstraete-pascal@pandora.be

12

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

4

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

7

Vakantiehuis Velogies ****
Kriekstraat 2 – 8970 Reningelst
0485 38 20 37
velogies@gmail.com
www.vakantiehuisvelogies.com

6

Vakantiewoning ‘t Zoetelande *****
21
Zoetendaalstraat 8 – 8970 Poperinge
info@tzoetelande.be
www.tzoetelande.be
Vuileseule 18 ****
Vuileseulestraat 18 – 8978 Watou
0479 01 01 40
info@vuileseule18.be
www.vuileseule18.be
Watou Guesthouse		
Trappistenweg 25 – 8978 Watou
0471 23 08 95
jochendeschodt@hotmail.com

11

6

VAKANTIELOGIES
Allo Allo
Elverdingseweg 30
8970 Poperinge
057 36 76 16
info@alloallobenb.be
www.alloallobenb.be
Brouwershuis
Trappistenweg 23a – 8978 Watou
057 38 80 21
info@sintbernardus.be
www.sintbernardus.be

De Paterstafel
Watouplein 14 – 8978 Watou
0498 59 84 85
depaterstafel@gmail.com
www.depaterstafel.eu
Landhuis Vedastus
Zevekotestraat 6 – 8970 Reningelst
0475 79 56 72
info@landhuisvedastus.be
www.landhuisvedastus.be

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

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

Outside Poperinge
Westouterseweg 3 – 8970 Poperinge
057 33 87 01
info@outsidetravel.be
www.outsidetravel.be

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

GLAMPING & camping
De Bohemer
Kleine Casseldreef 5
8970 Poperinge
0474 93 37 51
info@debohemer.be
www.debohemer.be
Het Betere Boerenbed Hoeve den Overdraght
Woestenseweg 31 – 8970 Poperinge
057 33 31 09
info@denoverdraght.be
www.denoverdraght.be

Jardin Jannik (Pipowagens)
Blauwhuisstraat 12 – 8978 Watou
0478 39 56 28
jannik.descamps@telenet.be
Lyssenthoek Farm ***
Boescheepseweg 41
8970 Poperinge
0495 14 35 96
decrockjolien@hotmail.com
www.lyssenthoek-farm.jimdosite.com
Stal ‘t Bardehof **
Barlebuizestraat 8 – 8972 Krombeke
0496 10 26 33
info@staltbardehof.be
www.staltbardehof.be
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SANTE & SMAKELIJK
Santé & Bon appétit
Cheers & Enjoy your meal
Prosit & Guten Appetit

POPERINGE
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
www.restaurantbelfort.be
Bistro Houblon
Ieperstraat 45a – 8970 Poperinge
0497 03 10 75
info@bistrohoublon.be
www.bistrohoublon.be
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Toegankelijk

Restaurant

Café		

Volksspelen

Bowling De Goe Smete
Bruggestraat 44 – 8970 Poperinge
057 37 79 80
bowling.poperinge@degoesmete.be
www.degoesmete.be/poperinge
Break Café
Grote Markt 33 – 8970 Poperinge
057 30 14 99
info@break-cafe.be
www.break-cafe.be
Britannia
Ieperstraat 151 – 8970 Poperinge
057 33 33 35
Bruwanski
Ieperseweg 21 – 8970 Poperinge
0487 56 60 12
info@bruwanski.be
www.bruwanski.be
Café Saint-Georges
Grote Markt 32 – 8970 Poperinge
057 30 00 03
kristofroegiers@icloud.com

Bistro/tearoom/snackbar

Casa della Pizza
Burgemeester Bertenplein 5
8970 Poperinge
057 33 43 41
Cleopatra Poperinge
Komstraat 4 – 8970 Poperinge
057 33 94 45
www.cleopatrapoperinge.be
De Bohemer
Kleine Casseldreef 5
8970 Poperinge
0474 93 37 51
info@debohemer.be
www.debohemer.be
De Eetboetiek
Ieperstraat 44 – 8970 Poperinge
0495 76 01 70
De Havermuis
Havermuis 12 – 8970 Poperinge
057 36 53 37
bertin.deroo@telenet.be

De la Paix
Grote Markt 20 – 8970 Poperinge
057 33 95 78
info@hoteldelapaix.be
www.hoteldelapaix.be
De Leene
Boescheepseweg 2a – 8970 Poperinge
057 21 48 38
info@deleene.be
www.deleene.be

Den Grooten Onzen Here
Boescheepseweg 53 – 8970 Poperinge
057 33 71 09
www.dengrootenonzenhere.be
Den Hertog
Lenestraat 27 – 8970 Poperinge
057 44 66 56
info@den-hertog.be
www.den-hertog.be

Goeste
Grote Markt 28 – 8970 Poperinge
0465 09 56 16
info@goestepoperinge.be
www.goestepoperinge.be
Hartig
Gasthuisstraat 45 – 8970 Poperinge
057 36 35 36
info@restohartig.be
www.restohartig.be

D’n Hommelzak
De Legen Doorn
Sint-Sixtusstraat 1 – 8970 Poperinge
057 33 49 79
legendoorn@telenet.be
users.telenet.be/legendoorn/
De Nieuwe Toren
Casselstraat 68 – 8970 Poperinge
0475 34 46 20
dannynolf@yahoo.com
De Sporthalle
Ouderdomseweg 3 – 8970 Poperinge
0476 83 94 01
melaniebeele@hotmail.com
De Stadsschaal
Gasthuisstraat 71 – 8970 Poperinge
De Strooyen Hen
Watouseweg 54 – 8970 Poperinge
057 38 80 70
info@destrooyenhen.be
www.destrooyenhen.be
De Vismarkt
Burgemeester Bertenplein 1
8970 Poperinge
0475 21 34 00
info@devismarkt.be
www.devismarkt.be
De Wijngaard
Casselstraat 3 – 8970 Poperinge
0475 34 74 20
andyvandenbruwaene@outlook.com

Paardenmarkt 10b – 8970 Poperinge
057 33 71 72
dn-hommelzak.business.site
Domino’s Pizza Poperinge
Bruggestraat 1 – 8970 Poperinge
057 79 01 50
www.dominos.be
Frituur Bazaar
Veurnestraat 8 – 8970 Poperinge
0471 54 41 27
frituurbazaar8970@hotmail.com
www.frituurbazaar.be
Frituur De Post
Burgemeester De Sagherplein 1
8970 Poperinge
0491 25 02 99
www.frituurdepostpoperinge.be
Frituur Du Tram
Grote Markt 8 – 8970 Poperinge
057 36 38 01
Frituur Shuttle Snack
Westlaan 12 – 8970 Poperinge
0471 20 82 07
info@fritexpres.be
www.fritexpres.be
Frituur ‘t Friethuis
Europalaan 4 – 8970 Poperinge
057 33 70 63

In de Ster
Kapellestraat 5 – 8970 Poperinge
0498 33 38 82
lieven@poperingeschlagert.be
La Poupée
Grote Markt 16 – 8970 Poperinge
057 33 30 08
L’Espérance
Grote Markt 17 – 8970 Poperinge
0474 40 46 71
tomprinsie@hotmail.com
Manoir Ogygia
Veurnestraat 108 – 8970 Poperinge
057 33 88 38
info@ogygia.be
www.ogygia.be
Moustache
Ieperstraat 169 – 8970 Poperinge
0475 28 25 10
moustachepoperinge@gmail.com
My Place
Kerkstraat 1 – 8970 Poperinge
0499 30 06 10
simonpriem@hotmail.com
New Dynasty
Peperstraat 14 – 8970 Poperinge
057 33 98 90
info@newdynasty.be
www.newdynasty.be

75

Oud Vlaenderen
Grote Markt 14 – 8970 Poperinge
057 36 82 81
info@oudvlaenderen.com

Pizza Forrientez
Beneluxlaan – 8970 Poperinge
0479 55 26 92
www.pizzaforrientez.be

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

Poort.Komma
Europalaan 1 M10 – 8970 Poperinge
057 48 57 43
info@poortpuntkomma.be
www.poortpuntkomma.be

Pane Casa
Ieperstraat 41 – 8970 Poperinge
0476 46 93 20
info@panecasa.be
www.panecasa.be

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

Pao Pao’s Place
Ieperstraat 207 – 8970 Poperinge
0473 39 38 28
angeloaeck1@hotmail.com
www.pao-paos-place.eatbu.com

‘t Blauwers Huys
Hoge Noenweg 3 – 8970 Poperinge
057 36 46 11
info@tblauwershuys.be
www.tblauwerhuys.be

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

‘t Fabriekje
Grote Markt 15 – 8970 Poperinge
0485 10 19 09
café.tfabriekje@gmail.com

Passé-Vite
Ieperstraat 49 – 8970 Poperinge
0491 52 54 00
pvite@outlook.be
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‘t Rood Kruis
Abeelseweg 77 – 8970 Poperinge
057 33 32 94
clabau@telenet.be

Petit Comité
Veurnestraat 6 – 8970 Poperinge
057 36 95 96
trizze.vanhee@gmail.com

The Old Fiddler
Veurnestraat 9 – 8970 Poperinge
057 36 35 25
info@theoldfiddler.be
www.theoldfiddler.be

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

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

ABELE
Au Nouveau St. Eloi
Gemenestraat 4 – 8978 Abele
0494 13 68 30
info@aunouveaust-eloi.be
www.aunouveaust-eloi.be
De Boshoeve
Vijfgemetenstraat 4 – 8978 Abele
057 36 33 64
info@herbergdeboshoeve.be
www.herbergdeboshoeve.be
De Hanekamp
Hanekampweg 20 – 8978 Abele
057 33 56 00
info@dehanekamp.be
www.dehanekamp.be
De Nieuwen Appel
Trappistenweg 33 – 8978 Abele
057 38 80 51
info@denieuwenappel.be
www.denieuwenappel.be
Frituur Route 38
Abelestationsplein 23 – 8978 Abele
info@frituurroute38.be
www.frituurroute38.be

Hotel Callecanes
Callicannesweg 12 – 8978 Abele
057 38 88 08
info-reservatie@hotel-callecanes.be
www.hotel-callecanes.be
Patisserie Denys
Abeleplein 16 – 8978 Abele
057 33 32 83
filip@patisserie-denys.com
www.patisserie-denys.com
Restaurant Terminus
Callicannesweg 16 – 8978 Abele
057 38 80 87
info@restaurantterminus.be
www.restaurantterminus.be

HARINGE
Le Cadran
Moenaardestraat 118 – 8972 Haringe
057 33 52 94
lecadranharinge@proximus.be
‘t Smokkelhof
Haringeplein 77 – 8972 Haringe
0476 45 99 77

KROMBEKE
Eethuis ’t Peirdekot
Barlebuizestraat 8 – 8972 Krombeke
0496 10 26 33
info@staltbardehof.be
www.staltbardehof.be

PROVEN
De Platse
Provenplein 56 – 8972 Proven
0496 69 04 86
De Tramstatie
Provenplein 58 – 8972 Proven
cafedetramstatie@gmail.com
Gasthof ‘t Rozenhof
Obterrestraat 73 – 8972 Proven
057 30 03 35
gasthof.rozenhof@telenet.be
www.rozenhof-proven.be

Herberg Canada
Canadaweg 44 – 8972 Proven
057 33 44 75
herberg-canada@hotmail.com
www.herberg-canada.be
Kwizien Katrien
Canadaweg 14 – 8972 Proven
0478 58 62 06
info@kwizienkatrien.be
www.kwizienkatrien.be

RENINGELST
Atelier Hortense
Pastoorstraat 13 – 8970 Reningelst
0476 25 01 36
info@atelierhortense.be
www.atelierhortense.be
Café St. Joris
Reningelstplein 7 – 8970 Reningelst
0468 20 97 90
De Kinderbrouwerij
Reningelstplein – 8970 Reningelst
info@kinderbrouwerij.com
www.kinderbrouwerij.com
Herberg Boerenhol
Driegoenstraat 4 – 8970 Reningelst
057 36 02 53
boerenhol@telenet.be
www.boerenhol.be
Pizza Passione
Zevekotestraat 4 – 8970 Reningelst
057 36 73 57
www.pizzapassione.be
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ROESBRUGGE
Den Gouden Arend
Roesbruggeplein 1 – 8972 Roesbrugge
0476 05 95 49
info@brouwerij-werbrouck.be
www.brouwerij-werbrouck.be
Frituur ‘t Patatje
Weggevoerdenstraat 21
8972 Roesbrugge
0473 95 28 26
info@tpatatje.com
www.tpatatje.com
Het Christen Volkshuis
Prof. Rubbrechtstraat 25
8972 Roesbrugge
057 30 03 22
patrick.gunst@telenet.be

WATOU
Bar Bernard
Trappistenweg 23 – 8978 Watou
057 38 80 21
info@barbernard.be
www.barbernard.be
Boltracafé
Watouplein 3 – 8978 Watou
0497 85 68 38
info@boltra.be
www.boltra.be
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Chez le Voisin
Houtkerkestraat 26 – 8978 Watou
0477 60 75 65
De Helleketel
Vuileseulestraat 6 – 8978 Watou
057 36 08 89
cafedehelleketel@gmail.com
De Kikker
Steenvoordestraat 33 – 8978 Watou
057 38 80 94
dekikker@telenet.be
De Paterstafel
Watouplein 14 – 8978 Watou
0498 59 84 85
depaterstafel@gmail.com
www.depaterstafel.eu
Den Eendracht
Watouplein 7 – 8978 Watou
057 38 87 62
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

Galerij De Katteman
Stoppelweg 13 – 8978 Watou
057 38 83 68 / 0479 83 95 38
info@dekatteman.be
www.dekatteman.be
Het Ovenhuis
Watouplein 1 – 8978 Watou
057 38 83 38
hetovenhuis@telenet.be
www.hetovenhuis.be
Het Wethuys
Watouplein 2 – 8978 Watou
0497 85 68 38
info@wethuys.be
www.wethuys.be
Pizza Watou
Watouplein 14 – 8978 Watou
order@pizzawatou.eu
www.pizzawatou.eu
‘t Hommelhof
Watouplein 17 – 8978 Watou
057 38 80 24
info@hommelhof.be
www.hommelhof.be
Vinifera
Kleine Markt 22 – 8978 Watou
057 36 02 11
info@viniferashop.be
www.viniferashop.be
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Toeristische infopunten
Goeste Boetiek

Grote Markt 19, 8970 Poperinge

In de Leene

Boescheepseweg 2a, 8970 Poperinge

Kasteel De Lovie

Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge

Bar Bernard

Trappistenweg 23, 8978 Watou

Het Ovenhuis

Watouplein 1, 8978 Watou

Het Wethuys

Watouplein 2, 8978 Watou

Au Nouveau St. Eloi

Gemenestraat 4, 8978 Abele

Atelier Hortense

Pastoorstraat 13, 8970 Reningels

Herberg Boerenhol

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

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

Driegoenstraat 4, 8970 Reningelst

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

Christen Volkshuis

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

Prof. Rubbrechtstraat 25, 8972 Roesbrugge

Den Gouden Arend

Roesbruggeplein 1, 8972 Roesbrugge

Le Cadran

Moenaardestraat 118, 8972 Haringe

www.toerismepoperinge.be

follow us on

