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Organiseer je een teambuildingactiviteit, een familie-uitstap, een schoolreis
of gewoon een ontspannen dagje weg met je vereniging?
In Poperinge, Hoofdstad van het Goede Leven, vind je voor elk wat wils.
Poperinge ligt in het uiterste zuiden van de Westhoek, op amper een boogscheut van de Franse grens. De stad is gekend als hoppestad. De groene klimplant vormt de basis van enkele smaakvolle bieren, die op hun beurt weer extra
pit geven aan de streekgerechten. In het Hopmuseum leer je meer over de
geschiedenis en het telen van hop.
Poperinge kent ook een rijk oorlogsverleden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
was het een stad achter het front. Soldaten kwamen naar Pop voor plezier en
vertier. Maar er vonden ook krijgsraden en executies plaats. Talbot House en
Lijssenthoek Military Cemetery, de grootste hospitaalbegraafplaats van de
Ieperboog, zijn twee bekende getuigen van deze periode.
Ambiancemakers vinden hun gading tijdens de volkssportroute. De waarden
van de bruine kroegen halen spelen van vroeger weer boven. In combinatie
met lekkere streekbieren- en specialiteiten een geslaagde trip.
Gezinnen met kinderen kunnen terecht in de Kinderbrouwerij in Reningelst.
Muziek, toneel, dans, film, volksspelen, gezelschapsspelen: het kan er allemaal.
De dienst voor Toerisme helpt je graag met het uitwerken van een uitstap op
maat. Neem vrijblijvend contact op met:

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

Hopmuseum
Gasthuisstraat 71
8970 Poperinge
057 33 79 22
www.hopmuseum.be
hopmuseum@poperinge.be

Hopmuseum
Centrum van hop en bier
Het museum is gevestigd in het monumentale stadsschaalcomplex, waar vroeger hop werd gewogen, gekeurd en
gestapeld. Je proeft en ruikt er de geschiedenis van de
hopteelt van vroeger tot nu en maakt kennis met één van
de belangrijkste ingrediënten van bier. Je ontdekt er ook
de Belgische Biercollectie, met meer dan 1.800 Belgische
bieren. Hop en bier staan centraal in het activiteitenaanbod.
Alle info over rondleidingen, degustaties en evenementen
vind je op de website.
Museumrondleiding
• Groepen (vanaf 15 personen): € 7,50 p.p.
(incl. Hommelbier)
• Gids (max. 30 personen): € 60
• Duur: 1.30 uur

Degustatietours
Naast de klassieke museumrondleidingen kunnen groepen
genieten van degustatietours in het museum. Er is keuze uit
diverse thema’s. Telkens zijn aangepaste bieren en streekproducten inbegrepen.
• Groepen (min. 10 personen – max. 20 personen): € 10 p.p.
• Gids: € 60
• Duur: 1.30 uur
Hommelsprookje
Kom met de hele familie naar het Hopmuseum en dompel
je onder in een verhaal van pure magie. Geniet al spelend,
kijkend en luisterend van het Hommelsprookje.
• Groepen (vanaf 4 jaar, max. 20 personen): € 6,00 p.p.
• Verteller: € 60
Hopmuseum I Groepsreizen 03
• Duur: 1.30 uur

Hopscheuten 2017
Hopscheutenhappening

Hopscheuten zijn in en om Poperinge het summum van streekgastronomie. Gerenommeerde restaurants in binnen- en
buitenland zetten koude en warme hopscheuten op de kaart tussen Kerstmis en Pasen. Maar hoe worden die hopscheuten
geteeld? En op welke manier worden hopscheuten in zoveel andere streekproducten gebruikt? Op deze en andere vragen
geeft vzw Keurbroederschap De Witte Ranke je het antwoord.
Programma
• Tussen 9.45 en 10.30 uur: Onthaal met koffie op de hopboerderij.
• 10.00 - 12.30 uur:
Beleving (op eigen ritme) van diverse uiteenzettingen omtrent de hopteelt, de hand- en
machinepluk, hopverwerking én de hopscheutenteelt (door de hopboer zelf).
• 12.45 - 14.45 uur:
Degustatiemenu (excl. aperitief en koffie) met hopscheuten, geserveerd in een Poperings
gastronomisch restaurant.
• 14.45 – 17.00 uur:
Bezoek achter de schermen van bio-brouwerij De Plukker in Poperinge, incl. degustatie van
enkele bieren met biohop.
Data: 18, 19, 23 en 25 maart 2017.
• Prijs: € 70 p.p. all-in
• Voor groepen vanaf 25 personen is een formule op maat mogelijk. Deze groepen kunnen ook op andere data deelnemen.
• Inschrijven via de website: www.hopscheuten.be

Culinair ‘Doe-het-zelf’ Atelier

Steek zelf de handen uit de mouwen op de hopboerderij om vervolgens de eigen geplukte hopscheuten samen met een Poperingse chef te bereiden.
Programma
• Tussen 9.30 en 10.00 uur: Onthaal met koffie op de hopboerderij
• 10.00 - 12.00 uur:
OP HET VELD: Introductie door de gastvrouw over het reilen en zeilen op de hopboerderij en de
teelt van hopscheuten. Zelf hopscheuten oogsten op het veld of bij koud weer in forcerie
(breng zeker je laarzen en handschoenen mee). Hopscheuten wegen, wassen en klaarmaken voor
consumptie. Je zal het snel merken, hopscheuten plukken, het is een kunst!
• 12.00 - 15.00 uur:
IN DE KEUKEN: Een Poperingse chef verwent je met een heerlijk menu, bereid met hopscheuten.
Help mee met de chef en vraag hem zeker naar tips. Je maakt tevens kennis met andere Poperingse
streekproducten. Bij het menu worden aangepaste dranken geserveerd.
• 15.00 - 17.00 uur:
Bezoek aan het Hopmuseum met gids.
Data: 4, 11 en 18 maart 2017.
• Prijs: € 72 p.p. all-in
• Voor groepen vanaf 12 personen is een formule op maat mogelijk. Deze groepen kunnen ook op andere data deelnemen.
• Inschrijven via de website: www.hopscheuten.be
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Brouwerijbezoeken
Brouwerij

De Plukker

Het bezoek omvat:
• Uitleg over de hop aan de rand van het
hopveld
• Bezoek aan de brouwerij met uitleg over het
brouwproces
• Degustatie in de brouwerij
(1 consumptie per persoon inbegrepen)
• Groepen (minder dan 15 personen): € 90
• Groepen (vanaf 15 personen tot
50 personen): € 6 p.p.
• Duur: 1.30 uur à 2.30 uur (afhankelijk van
de grootte van de groep)
Meer info en reservatie: www.plukker.be

Brouwerij

St. Bernardus

Het bezoek omvat:
• Verwelkoming in het café
“In de Gouden Ster”
• Vertoning van de film over Brouwerij
St. Bernardus
• Rondleiding door de brouwerij,
de bottelarij en de brouwzaal
• Degustatie van enkele St. Bernardusbieren
• Groepen (min. 15 personen): € 12,50 p.p.
• Duur: 1.30 uur
Meer info en reservatie:
visit@sintbernardus.be
of www.sintbernardus.be

Brouwerij Van

Eecke

Het bezoek omvat:
• Rondleiding in de brouwerij
• Degustatie in
“Het Brouwershof”
• Groepen (minder dan
10 personen): € 60
• Groepen (vanaf 10 personen):
€ 6 p.p.
• Duur: 50 min.
Info en reservatie:
walter.lignel@telenet.be
of 0494 82 23 86

Muzikale Lekkerbekkentocht
& Museumhuis Lucien De Gheus
Muzikale Lekkerbekkentocht

Op deze stadswandeling ontplooit ‘het goede leven’ zich in al zijn
veelzijdigheid. Een verteller/muzikant en een zanger(es) nemen
je mee naar de mooiste plekjes in de binnenstad en trakteren er
met enkele lekkernijen die de hoppestad te bieden heeft.
Proevertjes:
1. Koffie en mazarinetaart
2. Hommeldruppel
3. Koffiekoekje van Poperinge
4. Toastje met hoppepaté en Houblonesse confituur
5. Hennepot met Hommelbier
• Groepen (min. 10 personen, max. 40 personen): € 17 p.p.
• Verteller/muzikant en zangeres: € 180
• Duur: 3 uur
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Museumhuis Lucien De Gheus
Een verrassende kunstcollectie in zijn originele
context: bezoek het museumhuis van beeldhouwer-keramist Lucien De Gheus en ontdek er zijn
rijke oeuvre aan keramiek, sculpturen, gebrandschilderde ramen, tekeningen en schilderijen.
Of verken Poperinge vanuit een originele hoek en
maak een ‘De Gheuswandeling’, individueel of met
een gids.
• Groepen (max. 30 personen): € 8 p.p.
• Gids: € 60 – 1 gids per 15 personen
www.luciendegheus.be

Muzikale Lekkerbekkentocht & Museumhuis Lucien de Gheus I Groepsreizen
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Bezoekerscentrum
Lijssenthoek
Military Cemetery
Boescheepseweg 35a
8970 Poperinge
www.lijssenthoek.be

Lijssenthoek Military Cemetery
Bezoekerscentrum

Lijssenthoek Military Cemetery is de indrukwekkende getuige van meer dan
vier jaar oorlogsgeweld. Van 1915 tot 1920 was op het gehucht Lijssenthoek het
grootste evacuatiehospitaal van de Ieperboog gevestigd. Vandaag
weerspiegelt de begraafplaats de ‘Groote Oorlog’. Het bezoekerscentrum
vertelt het verhaal van deze unieke site.
In het bezoekerscentrum kom je alles te weten over het hospitaalleven en de
(her)aanleg van de begraafplaats. Je kan de databank doorzoeken en bladeren
in de hospitaaldagboeken. Langs de luisterwand spreken stemmen uit verleden
en heden je toe. De scheurkalender presenteert elke dag een ander verhaal
van iemand die op Lijssenthoek ligt begraven. Op de herdenkingsmuur zijn hun
portretten aangebracht. Jaarlijks komen er nieuwe foto’s bij. Het verhaal op
deze site is nooit af en dat blijft boeien.
• Bezoek met gids - Groepen (max. 35 personen): € 60
• Duur: 1.30 uur
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hopmuseum@poperinge.be

De verpleegster vertelt –
In het kielzog van de oorlog
Deze bijzondere rondleiding is
opgebouwd rond getuigenissen van
verpleegsters. Het hospitaalleven
zoals het was: onverbloemd en
meedogenloos, verteld vanuit het
oogpunt van vrouwen, moeders en
kinderen.
• Groepen: € 75
• Duur: 1.30 uur

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

Dodencellen en
executieplaats
Guido Gezellestraat 1
8970 Poperinge

Talbot House & Dodencellen en executieplaats
Talbot House

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Poperinge deel uit
van het kleine stukje onbezet België. Weg van het krijgsrumoer van de Ieperse frontstreek, groeit de stad uit tot
het zenuwcentrum van de Britse sector.
Midden in de drukke stad openen de aalmoezeniers
Neville Talbot en Philip “Tubby” Clayton in december 1915
een clubhuis. Zonder onderscheid van rang kunnen
soldaten er drie jaar lang terecht voor een zeldzaam
moment van rust en ontspanning. Vandaag is de plek,
net als toen, een vredige halte langs het parcours van de
“Groote Oorlog” in de Westhoek.
• Groepen (min. 15 personen): € 6 p.p.
• Gids: € 60 per groep (max. 35 personen)

Dodencellen en executieplaats

De binnenkoer van het stadhuis diende tijdens WO 1 als
executieplaats. In de gevangeniscellen brachten ter dood
veroordeelde soldaten hun laatste uren door.
Vandaag is het een symbolische plek, een blijvende aanklacht tegen de executie. In de ene cel krijgt de bezoeker
een film te zien van de laatste momenten voor de executie.
In de andere cel worden de graffiti, aangebracht door de
gevangene, uitgelicht en kijk je uit op de binnenplaats met
executiepaal. Een zitbank en een wand omsluiten de paal
en de afdrukken van de vogelpootjes op de kasseien
refereren naar de breekbaarheid van de mens. Een gedicht
van Erwin Mortier legt de diepere dimensie van de site
bloot.
• Gratis toegang
• Open van 6 tot 22 uur
Talbot House & Dodencellen en executieplaats I Groepsreizen
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Grensroutes
Grensroutes

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

Van Blauwers, Kommiezen en Saisonniers
• 9.30 uur
Afspraak met de gids in
		
Poperinge
• 9.45 uur
Verwelkoming met een kopje
		
koffie in het Blauwersdorp
		
Haringe
• 10.30 uur Blauwerstocht (3 km) of
		
dorpswandeling in Haringe
• 12.00 uur Lunch in Roesbrugge
• 13.45 uur Smokkelroute met de bus
• 14.00 uur Bezoek aan ‘Vlaszwingel		
bedrijf Van Robaeys’ en
		
‘Le Grenier du Lin’
• 16.30 uur Bezoek aan de Catsberg,
		
l’Abbey du Mont des Cats

Een Blauwersleven
• 9.30 uur
Afspraak met de gids
		
in Poperinge
• 9.45 uur
Verwelkoming met een
		
kopje koffie in het
		
Kommiezendorp Abele
• 10.30 uur Bezoek aan ‘Musée de la vie
		
frontalière’ in Godewaers		
velde
• 12.00 uur Lunch in Roesbrugge
• 13.30 uur Blauwerstocht (11 km)
		
in Roesbrugge-Haringe

Optioneel: • 17.30 uur Boerestutte aan ‘De Schreve’ (+ € 8 p.p.)
Groepen (vanaf 20 personen): € 35,50 p.p. – Gids inbegrepen
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Fietsen
in de
hoppestad
Trappende Trappist
Deze begeleide fietstocht
start met een bezoek aan het
Hopmuseum. De perfecte
startplaats voor een fietstocht
door het hoppeland.
Onderweg hou je nog halt in
Brouwerij Sint-Bernardus en
bovenop de Catsberg.
Je proeft er van een heerlijk
trappistenbier vergezeld van
een ‘Boerestutte’. Eindigen
doe je met het wereldbefaamde
trappistenbier van Westvleteren bij de abdij.
• Groepen (vanaf 10 personen):
€ 43 p.p.
• Gids: € 150
• Duur: volledige dag

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

Van ’t veld naar de ketel
Deze begeleide fietstocht
staat volledig in het teken van
de weg die hop aflegt van het
veld naar de brouwketel tot in
je glas. Je begint de fietstocht
met een bezoek aan het Hopmuseum. Onderweg bezoek je
de hopboerderij ’t Hoppecruyt
in Proven en Brouwerij Van
Eecke in Watou.
• Groepen (vanaf 10 personen):
€ 26 p.p.
• Gids: € 150
• Duur: volledige dag

Fietsen achter het front
De gids neemt je mee voor
een fietstocht door
de Stad achter het Front.
Onderweg hou je halt aan
de dodencellen &
executieplaats, Poperinge
New Military Cemetery en
het bezoekerscentrum
Lijssenthoek. In ‘t Jagershof is er tijd voor een
drankje en kan je het
museum bezoeken.
• Groepen
(vanaf 10 personen):
€ 6 p.p.
• Gids: € 90
• Duur: 3 uur
• Afstand: 25 km
Fietsen I Groepsreizen

11

Wandelen in de hoppestad
Stadswandeling
‘Centrum van hop en bier’
De gids neemt je tijdens deze wandeling
mee doorheen het Poperinge van vroeger tot nu. Tijdens de middeleeuwen
was Poperinge een belangrijke
lakenstad, maar kreeg in 1343 een
weefverbod opgelegd door Ieper. De
hopcultuur bracht uiteindelijk redding.
Tijdens WO 1 bleef Poperinge onbezet
gebied achter het front en werd de
stad het favoriete ontspanningsoord
voor Britse soldaten.
• Groepen (max. 35 personen):
€ 60 per groep
• Duur: 2 uur
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Poperinge, vat vol mysterie
Deze begeleide wandeling neemt je
mee naar duistere tijden vol bizarre
verhalen en personages. In tijden van
rampspoed kregen heksen en
marginale figuren heel wat bovennatuurlijke verschijnselen toegeschreven.
Dit waren bijna altijd zaken die niet
thuishoorden bij de normen en waarden van die tijd. Heel wat zogenaamde heksen en magiërs werden tijdens
heksenprocessen veroordeeld.
• Groepen (max. 35 personen):
€ 60 per groep
• Duur: 2 uur

Poperinge, anders bekeken
Deze wandeling toont je de binnenstad
aan de hand van allerhande monumenten, uithangborden en gevelversieringen met een eigen verhaal. Ontdek
alles over de vele gevelwerken en
kunstwerken die het Poperingse straatbeeld sieren en maak via deze artistieke
werken kennis met het rijke verleden
van de stad.
• Groepen (max. 35 personen):
€ 60 per groep
• Duur: 2 uur

Groote Beweging
Deze stadswandeling neemt je mee
langs een aantal bijzondere WO 1-locaties in het centrum van Poperinge: het
station, voormalige cinema’s, de oude
spoorlijn, de executieplaats, ...
De wandeling maakt een lus van ruim
drie kilometer. Eindhalte: Talbot House.
• Groepen (max. 35 personen):
€ 6 per persoon (groepstarief Talbot
House)
• Gids: € 60
• Duur: 2 uur

Straffe verhalen uit Poperinge
Ooit al gehoord van Meester Ghybe of de
Latijnse school van Poperinge? Durf je het
aan om het spook van de Magdalenaput of
toveresse Louise Hazebrouck te trotseren?
Waarom staat er geen uurwerk op de
Sint-Janstoren? Of ben je eerder benieuwd
naar het verhaal van Wullepit, de laatste
clochard van Poperinge? Laat de gids je
meenemen tijdens deze ontdekkingstocht
in Poperinge en je krijgt een antwoord op al
deze vragen.
• Groepen (max. 35 personen): € 90 per groep
• Duur: 3 uur

Ygor Lanterfanterroute
De Ygor Lanterfanterroute is een
stadswandeling voor de luie
slenteraar (lanterfanter). De gids,
Ygor uit Poperinge, neemt je mee
langs tal van opmerkelijke
bezienswaardigheden in de
Poperingse binnenstad: dingen
en zaken die er op het eerste
zicht heel gewoon uitzien, maar
waar (na een tweede beschouwing) misschien wel een leuk
verhaal of merkwaardige anekdote achter schuilgaat…
• Groepen (max. 25 personen):
€ 120 per groep
• Duur: tussen 2 uur
en 2.30 uur
• Afstand: 3 km, 247 m en 12 cm
(bij benadering)
Wandelen I Groepsreizen
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Wandelingen ‘650 jaar Poperingevaart’
650 jaar geleden, in 1367, werd de Poperingse Vaart aangelegd. De stad groeide langs deze beek en heeft er haar welvaart aan
te danken. Tijdens deze twee wandelingen kom je meer te weten over de geschiedenis van deze beek.
De stadswandeling komt langs verschillende plaatsen langs de beek die destijds het water broodnodig hadden. Daarbij waren
naast de Proostdij en het groot Sint Joris, ook ververijen, pottenbakkerijen, brouwerijen, blekerijen en leerlooierijen. Het einde
is voorzien in het Poperingse park waar vroeger de watermolen stond.
• Gids: € 90 voor de hele groep
• Duur: 3 uur
De natuurwandeling duurt een volle namiddag en start in het park. Je komt langs de vroegere locaties van ‘husekotjes’, de
Koutermolen, de kalkovens, de schorsemolen en de Blekerij Billiau. Daar langs ligt het vliegveld van WO 1 waar Roland Garros
verbleef. Verder op wandel je samen met de gids langs de locaties van de oliemolen, ’t Reepke en de Stede-oevers, tot aan de
brouwerij ‘De Plukker’ waar de groep na een proeverij de terugtocht kan aanvatten langs de andere kant van de Vleterbeek.
De heerlijkheden van de Helleketel
Het Helleketelbos is een ongekende bron van verhalen.
De gids vertelt je tijdens een wandeling over de legende van de eeuwige ruiters, over het ontstaan van
de bergen, over de fauna en flora en over het huidige
bosbeheer van dit fabelachtig stukje natuurgebied.
Er zijn enkele stopplaatsen voorzien in de plaatselijke
staminees en in het vakwerkhuisje (in de volksmond
ook wel het ‘heksenhuisje’ genoemd).
• Prijs: € 90 voor de groep 		
• Duur: 3 uur
Het is mogelijk om deze wandeling af te sluiten met
een gezellig etentje in een restaurant in het Helleketelbos. Neem contact op voor meer informatie.
14
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Watou, van dichters en brouwers
Watou, dorp van hoge gisting,
maar ook dorp vol kunst en
poëzie. Deze wandeling leidt je
langs de twee brouwerijen die
Watou rijk is en langs heel wat
kunstwerken die herinneren aan
de zomers vol kunst.
Brouwerij Van Eecke en Brouwerij Sint-Bernardus worden onderweg niet bezocht.
• Groepen (max. 35 personen):
€ 60 per groep
• Duur: 2 uur

Op stap langs het Dode IJzerpad
Deze wandeling van 6,8 km
brengt je de geschiedenis van
Roesbrugge en de IJzer, maar
vooral over de ‘blauwers’ en
‘kommiezen’. Het grensdorp
was immers de ideale plaats om
via smokkelen (of blauwen) het
harde bestaan wat draaglijker
te maken. Behendigheid, creativiteit en vindingrijkheid inspireerden blauwers tot heroïsche
daden.
• Groepen (max. 35 personen):
€ 60 per groep
• Duur: 2 uur

Actie
Outside Travel

Kruisboogschieten, dropping, gpsavontuur, van boom tot boom
klimmen, touwenparcours, highland games, kajakken, paintballen,
muurklimmen, wakeboarden, … je kunt het zo gek niet bedenken
of Outside Travel organiseert het voor jouw familie,
vriendengroep of bedrijf.
Wie durft zijn grenzen (deskundig) te verleggen?
www.outsideadventure.be

Guesthouse Escape

Poperinge, begin jaren ’70. Na het overlijden van
Emilienne leidt Omer een teruggetrokken bestaan
achter de gevel van zijn woning in de Gasthuisstraat. Het lijkt of de tijd er heeft stilgestaan.
Bezoekers komen zelden over de vloer. Maar als ze
komen dan houdt Omer ze het liefst zo lang
mogelijk bij zich. Durf jij zijn gast te zijn? Slaagt
jouw groep erin om binnen het uur te ontsnappen?
Ga de uitdaging aan.
Dit spel kan gespeeld worden in teams van 3 tot 8
spelers.
www.guesthouse-escape.be

Acties I Outside Travel / Guesthouse Escape 15

Bezoek
boerderijen
Hopboerderij ’t Hoppecruyt
Op deze hopboerderij duik je meer
dan 500 jaar terug in de geschiedenis
van de hop en haar geneeskrachtige
werking. Er wordt ook kennis gemaakt
met de hedendaagse teelttechniek en
je geniet er van het adembenemende
hoplandschap. Je krijgt van de hopboerin een actieve gidsbeurt in het
hopveld, rond de plukmachine, asten
en spiekers.
• Groepen (t.e.m. 19 personen):
€ 6 p.p., met een minimum van € 75
• Groepen (vanaf 20 personen): € 5
p.p.
• Duur: 1.30 uur

Kijk- en doeboerderij Den Overdraght
Grenzend aan de Poperingevaart, ligt ‘Den Overdraght’. In de weiden grazen enkele
oude schapenrassen, die ons wollige warmte bezorgen. In WO 1 was de boerderij
een rustplaats voor soldaten, toen beter gekend als ‘Breda Farm’. Vandaag is het
een verblijfplaats voor vakantiegangers die verblijven in de tenten van Het Betere
Boerenbed.
BEDRIJFSBEZOEK
• Wandeling in de weide met uitleg over de vier schapenrassen
• Uitleg over ambachtelijke wolbewerking
• Afsluiten met proevertje vergezeld van een vers glaasje melk of aperitief
• Groepen (max. 50 personen): € 5,60 p.p., met een minimum van € 120
• Duur: 2 uur (enkel op dinsdag, woensdag en zaterdag en steeds op afspraak)
DOE-ACTIVITEITEN
• Koeien melken of schapen scheren
• Groepen (max. 20 personen): € 10 p.p. met een minimum van € 140
• Duur: 3 à 4 uur (enkel op dinsdag, woensdag, zaterdag en steeds op afspraak)

Het Ezelpad

Stek vzw en boerderij Stoppel

BEDRIJFSBEZOEK
• Kennismaking met de ezels van de Ezelboerderij
• Knuffelen en borstelen van de ezels
• Groepen (min. 6 personen): € 5 p.p. (incl. drankje)
• Duur: 1.30 uur

Deze geklasseerde hoeve in de Helleketelweg bruist van
activiteit sinds de twee zussen Fien en Katrien er hun intrek
namen. De één landbouwer, de ander sociaal geëngageerd.
Ze stellen hun hoeve open voor bezoekers. Op aanvraag
leidt de gids je door het landschap van oorlog en voedsel en
loodst je binnen in de Amerikaanse mitrailleurspost van de
Eerste Wereldoorlog die schuilgaat in de grote schuur. In het
cafeetje kan je iets eten of drinken, lokaal, artisanaal of van
eigen makelij. Zin in meer actie? Ga met zussen aan de slag
op het land of in de keuken (van graan tot brood, van bes tot
pot of koken met vergeten groenten, … ).

GROOT BOERDERIJBEZOEK
• Uitgebreid bezoek
• Trainen met de ezels
• Introductie Ezeltherapie (enkel kinderen)
• Groepen (max. 10 personen): € 95 per groep (incl. drankje)
DOE-ACTIVITEIT: VERHALEN BIJ DE VLE(E)T(ERBEEK)
Ga op stap met rasechte Westhoekverteller Ingeborg Sohier
en de 2 muilezeltjes Miss Molly en Miss Bertha. Je stapt langsheen de prachtige Vleterbeek en laat je, tussen de verhalen
door, verrassen door een hapje en drankje.
• Groepen (max. 30 personen): € 120 per groep
• Duur: 2.30 uur
• Afstand: 5 km
www.ezelpad.be

www.stekvzw.be of www.stoppel.be

De Lovie
Dit centrum voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap heeft meerdere uitgewerkte arrangementen
voor groepen. Zo kan je op stap gaan met Jules van Merris
in het kasteeldomein en proef je van vergeten groenten op
de hoeve. De medewerkers zijn maar wat trots om je op een
warme manier te laten kennismaken met hun groenten.
www.delovie.be

www.hoppecruyt.be
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Info en reservatie

Bedrijfsbezoeken

Groepsreizen

Zokola, made in chocolate

The Royal British Legion gaf Zokola de exclusieve toestemming om een chocolade Poppy
te lanceren. Rood gekleurd en gevuld met karamel en Baileys. Chocolate Poppies die
smaken naar meer. Naar Poperingse Hommelknopjes bijvoorbeeld, nog zo’n verslavende chocoladecreatie van Zokola. Of hoe de som van hop en chocolade je kan impalmen.
BEDRIJFSBEZOEK
• Bezoek atelier
• Demonstratie met proevertjes
• Gelegenheid tot aankoop pralines
• Groepen (min. 15 personen,
max. 50 personen): € 3 p.p.
• Duur: 1 à 1.30 uur

FORMULE ‘BEER/CHOCOLATE FOODPARING’
• Zokola, made in chocolate – het verhaal
• Bezoek atelier
• Degustatie 3 bieren met bijpassende
chocolade
• Gelegenheid tot aankoop pralines
• Groepen (max. 50 personen): € 6,10 p.p.
+ € 80
• Duur: 1.30 à 2 uur

Bezoek enkel op afspraak. Eén maand voor Pasen en in de maanden oktober, november en december is er geen bezoek mogelijk.
www.zokola.be
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Made in Inox

Ben je geïnteresseerd in metalen en
heb je een passie voor ambachtelijke
smederij, of ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er bij Made in
Inox aan toe gaat? Aarzel dan niet
om een bezoekje te brengen aan het
atelier.
Het bezoek omvat:
• Geschiedenis van het familiebedrijf
• Rondleiding doorheen het atelier
• Demonstratie van oude smidse
• Groepen (tot 15 personen):
€ 100 per groep
• Groepen (vanaf 15 personen):
€ 7 p.p.
• Duur: 2 uur
www.madeininox.be

• Je kan de groepsuitstappen het hele jaar
door reserveren via Toerisme Poperinge.
• Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail.
• Reservatie wordt pas definitief na storting van het voorschot van € 100 op het
rekeningnummer van Toerisme Poperinge
BE19 7383 1221 2912 met vermelding van
‘groepsreis + datum uitstap’.
• Zeven kalenderdagen voor jouw uitstap
geef je het juiste aantal deelnemers door
aan Toerisme Poperinge en stort je het
saldo. Een wijziging in aantal deelnemers
kan tot drie dagen voor de uitstap.

Vervoer

Voor het vervoer zorg je zelf.
TIP!
Een bus huren kan bij:
Reizen Suffis
Europalaan 6–8 - 8970 Poperinge
T. 057 33 34 80
info@suffis.be
De chauffeur eet gratis
vanaf 20 deelnemers.

Fietsen huren kan bij:
Fietsverhuur Poperinge
Ieperstraat 34 - 8970 Poperinge
T. 057 33 30 93
www.fietsverhuurpoperinge.be
Fietsverhuur De Cyclist
Boeschepestraat 73 - 8970 Poperinge
0499 27 75 70
info@decyclist.be

Gidsbegeleiding
Een vakbekwame gids zorgt voor een professionele begeleiding tijdens jouw
uitstap. Je betaalt € 60 per gids voor 2 uur. Per bijkomend uur wordt € 30
bijgerekend. Voor een volledige dag betaal je € 150. Reserveer je gids via
Toerisme Poperinge.

Annuleren
Annuleren zal hopelijk niet nodig zijn, maar kan tot 10 kalenderdagen (voor
groepen met minder dan 20 personen) of tot 30 kalenderdagen (voor groepen
vanaf 20 personen) voor de uitstap. We storten het voorschot terug (min € 20
dossierkosten).

Info en reservatie I Groepsreizen
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De ideale all weather activiteit
Een volkssportroute met de auto of bus is een geslaagde all weather uitstap. Hop, de hele groep de weg op! Terwijl de ploegen
worden gemaakt en de spanning stijgt, rij je van halte naar halte. Doorkruis het hele hoppeland en geniet ondertussen met volle
teugen van al het lekkers dat de waarden je presenteren.

Laat die bollen rollen!
De volkssportroute biedt een evenwichtige mix van streekontdekking met belevingswaarde en gezelligheid als troef.
Toen er nog geen sprake was van televisie, internet en computer-games, zorgden een aantal typische volksspelen voor
ontspanning. Op de tocht langsheen een aantal authentieke
cafeetjes herbeleef je de tijd van toen. Elke herberg heeft zijn
eigen sfeer, klanten en spelletjes. We geven je een eenvoudige
beschrijving mee van de al even eenvoudige spelregels maar
misschien is die nog niet voldoende duidelijk: de uitbater of
een aanwezige “kenner” geven je graag een demonstratie.
Onderweg zorgen hapjes en drankjes voor de nodige energie
langs het volkssporttraject en wie zelf niet moet rijden, kan
ervaren dat streekgebonden en hoprijke bieren het gemoed
met bedwelmende aroma’s doordrenken. Je bent hoogstwaarschijnlijk niet de enige die met een groep de volkssportroute
volgt. Daarom vragen we het tijdsschema stipt te volgen
zodat iedereen ten volle van de spelen kan genieten.
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Ook de uitbaters van de volkssportcafés hebben een sluitingsdag en ook wel eens nood aan een adempauze:
in dat geval moeten we zoeken naar een waardig alternatief
in je omloop en kan het spel aanbod variëren volgens beschikbaarheid. We wensen je veel leute, plezier en spannende
volkssportervaringen; laat de bollen rollen, de pijlen vliegen en
de schijven schuiven!

Programma
• 10.00 uur
		
• 10.30 uur
		
• 12.00 uur
		
• 13.30 uur
		
• 15.30 uur
		

route met auto of bus
Administratieve formaliteiten bij de Dienst
voor Toerisme
Koffie met bijschenk
Toptafel
Picon als aperitief
Baanbolling
Grillschotel (drank niet inbegrepen)
Hoefijzerwerpen
Poperings Hommelbier
Vliegende Vogelpik

• 17.30 uur
		
		

Belegde boterham met groentegarnituur
(drank niet inbegrepen)
Uilebolling

€ 38,50 p.p. / € 18,50 per kind
Aantal deelnemers: 30 tot 50 pers.
Vervoer: Eigen auto of bus
Afstand: ongeveer 35 km

De dienst voor Toerisme helpt je graag met het uitwerken van
een volkssportroute op maat. Neem vrijblijvend contact op
met:
Grote Markt 1
8970 Poperinge
057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
De ideale all weather activiteit I Volkssportroute
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Ontspanning in de gezonde buitenlucht

Al stappend op volkssporttocht

De volkssportroute per fiets dat is een tocht van ongeveer 25 kilometer langs de Poperingse hopvelden, doorheen de bossen
en via rustige plattelandswegen. Na elk afgelegd stukje fietsen staat een heerlijke beloning en een tof spel klaar in een bruine
kroeg. De ideale combinatie van inspanning en ontspanning in de gezonde buitenlucht!

Blijf je liever met beide voeten op de grond? Deze route brengt je via wandelpaden en groene wegen naar de verschillende
haltes. Al stappend kan je rustig de beste tactiek voor het volgende spel afspreken of gezellig wat bijpraten. Je kiest voor een
route in het historisch centrum of in het Helleketelbos.

Programma
• 10.00 uur
		
• 10.30 uur
		
• 12.00 uur
		
• 13.30 uur
		
		

Programma
• 10.00 uur
		
• 10.30 uur
		
• 12.00 uur
		
• 13.30 uur
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route per fiets
Administratieve formaliteiten bij de Dienst
voor Toerisme
Koffie met bijschenk
Hamertjesspel
Picon als aperitief
Gaaibolling
Belegde boterham met groentegarnituur
(drank niet inbegrepen)
Baanbolling

Volkssportroute I Ontspanning in de gezonde buitenlucht

• 16.00 uur
		
• 17.30 uur
		

Pannenkoek met koffie
Sjoelbak
Poperings Hommelbier
Hommelringen

€ 27,50 p.p. / € 16,00 per kind
Aantal deelnemers: 10 tot 30 pers.
Vervoer: eigen fiets of huurfiets
(de huur van een fiets zit NIET in de prijs inbegrepen)
Afstand: ongeveer 25 km

wandelroute
Administratieve formaliteiten
bij de Dienst voor Toerisme
Koffie met bijschenk
Hommelringen
Picon als aperitief
Baanbolling
Belegde boterham met groentegarnituur
(drank niet inbegrepen)
Schuiftafel

• 15.30 uur
		
• 17.00 uur
		

Abdijbier 6°
Mannetjesspel
Poperings Hommelbier
Uilebolling

€ 24,50 p.p. / € 12,00 per kind
Aantal deelnemers: 10 tot 30 pers.
Vervoer: te voet
Afstand: 9 km

Al stappend op volkssportroute I Volkssportroute
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Mix van cultuur en volksspelen
Lijkt een volledige dag volksspelen je te veel? Dan kan je kiezen voor een halve dag volkssportambiance en dit bijvoorbeeld in
combinatie met een bezoek het Hopmuseum of bezoekerscentrum Lijssenthoek. De ideale mix van cultuur en spel!
Programma
• 14.00 uur
		
• 14.30 uur
		
• 16.00 uur
		
• 17.30 uur
		
• 19.00 uur
		
		

halve dag
Administratieve formaliteiten bij de Dienst voor
Toerisme
Pannenkoek met koffie
Hoefijzerwerpen
Abdijbier 6°
Toptafel
Poperings Hommelbier
Baanbolling
Belegde boterham met groentegarnituur
(drank niet inbegrepen)
Mannetjesspel

€ 22,00 p.p. / € 14,00 per kind
Aantal deelnemers: 10 tot 30 pers.
Vervoer: auto of fiets of bus
Afstand: 20 km
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Programma
• 10.00 uur
		
• 10.30 uur
		
• 11.15 uur
		
• 12.30 uur
		
• 14.30 uur

Route achter het front
Administratieve formaliteiten bij de Dienst voor
Toerisme
Bezoek aan de WO1-site - Executieplaats en
dodencellen
Bezoek aan Lijssenthoek Military Cemetery en
bezoekerscentrum
Belegde boterham (drank niet inbegrepen)
Toptafel
Pannenkoek en koffie
Hoefijzerwerpen
Bezoek aan museum ‘Tussen de Lovie en
		
Sint-Sixtus WO1 achter het front’
		
in het Jagershof
• 17.00 uur Poperings Hommelbier
Uilebolling
€ 21 p.p. / €12 per kind
Eventueel gids voor WO1-gedeelte: €60
Aantal deelnemers: minimum 10
Vervoer: bus, auto of fiets
Afstand: ongeveer 25 km

Per huifkar door het hoppeland
Op zoek naar een volkssportdag
compleet met toeters en bellen?
Bij de huifkarroutes brengt de
menner je per huifkar van de ene naar
de andere locatie. Ideaal om onderweg
even bij te praten, te genieten van het
landschap en de beste streektips mee
te krijgen van de lokale menner.
De huifkartocht is alleen mogelijk van
1 april tot 1 november.

Programma
• 09.30 uur
• 10.00 uur
		
• 10.45 uur
• 13.00 uur
		
		
• 15.30 uur
• 17.30 uur
		

Administratieve formaliteiten bij de Dienst voor Toerisme
Afspraak huifkar: met eigen vervoer naar de plaats van
afspraak met de huifkar
Picon als aperitief - Sjoelbak
Belegde Boterham met groentengarnituur
(drank niet inbegrepen)
Gaaibolling
Poperings Hommelbier - Pudespel
Karbonaden van de chef met friet (drank niet inbegrepen)
Mannetjesspel

€ 33,00 p.p. / € 15,50 per kind
€ 225,00 voor de huifkar
Aantal deelnemers: 20 pers.
Vervoer: huifkar
Per huifkar door het Hoppeland I Volkssportroute
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Praktische informatie over
de volkssportroute
• Je kan de volkssportarrangementen het
hele jaar door reserveren via www.volkssportroute.be of via Toerisme Poperinge.
• Na reservatie ontvang je een bevestigingsmail met vraag naar een voorschot
van 100 euro.
• Zeven kalenderdagen voor jouw uitstap
geef je het juiste aantal deelnemers door
aan Toerisme Poperinge (min. 10 volwassen deelnemers) en stort je het saldo op
het rekeningnummer van Toerisme Poperinge..
• De dag van jouw uitstap komt de
groepsleider de nodige documenten
ophalen op de dienst Toerisme. Tijdens de
winterperiode (oktober – maart) worden
de documenten van de volkssportroutes
op zondag opgestuurd.
Kinderen
Voor de kinderen jonger dan 12 jaar is er
een kinderprijs. Zelf meegebrachte dranken zijn niet toegestaan.

Enkele spelregels
Je bent wellicht niet de enige groep op
uitstap. Daarom vragen we om het tijdsschema stipt te volgen zodat we iedereen
een kwalitatieve dag kunnen garanderen.
Ga respectvol om met het spelmateriaal en
de infrastructuur van de volkssporthaltes.
Vervoer
Voor het vervoer zorg je zelf. Bij iedere
route staat vermeld hoe de groep zich bij
voorkeur verplaatst.
Gidsbegeleiding
Een vakbekwame gids zorgt desgewenst
voor een professionele begeleiding tijdens
de volkssportroute. Je betaalt 150 euro
voor een volledige dag.Reserveer je gids
via Toerisme Poperinge.
Annuleren
Annuleren zal hopelijk niet nodig zijn,
maar kan tot 10 kalenderdagen (voor
groepen met minder dan 20p.) of tot 30
kalenderdagen (voor groepen vanaf 20p.)
voor de uitstap. We storten het voorschot
terug -20 euro dossierkosten.

Colofon
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Toerisme Poperinge,
Westtoer, Michaël Depestele,
Dingenzoekers, Michael
Blanckaert, Museumhuis
Lucien De Gheus, Stefaan
Cossey, Brouwerij De Plukker,
Kinderbrouwerij, Den
Overdraght, Ezelpad,
Zokola, Made in Inox en de
deelnemers van de volkssportroute 2016.
Ontwerp: www.linadesign.be
Druk: Cuvelier Graphics
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Uitgever: Toerisme Poperinge
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