
 

 

 

-FIETS MEE 

 

De Trappende Trappist 

woensdag 19 juli 2017 | 9:00 - 17:00u  

Deze begeleide fietstocht die flirt met de Belgisch-Franse 

grens start aan het Hopmuseum en laat je kennismaken 

met de trappistenabdijen van West-Vleteren en de 

Catsberg. Ontdek onderweg hoe brouwerij Sint-Bernardus 

haar naam en bieren kreeg van deze kloosterorde. 

INFO & INSCHRIJVEN 

 

De Struise Plukker 

zaterdag 19 augustus 2017 | 10:00 - 18:00u  

In het Hopmuseum maak je kennis met de 11 Westhoek-

brouwerijen uit de expo 'Tournée Locale'. Daarna hoppen 

we op de fiets om er een aantal bezoeken. Er wordt halt 

gehouden bij hopbedrijf en brouwerij De Plukker, De Struise 

Brouwers en Sint-Sixtus. 

INFO & INSCHRIJVEN 

 

Tournée Locale 

Ontdek op eigen houtje de 4 routes uit de 'Tournée Locale'- 

fietspocket. Vanuit het museum starten 2 tochten, één 

richting Vleteren en één richting Ieper. 

Je vindt de gratis fietspocket in het Hopmuseum en bij de 

toeristische diensten van de Westhoek. 

http://hopmuseum.be/nl/begeleide-fietstocht-langs-trappisten
http://hopmuseum.be/nl/begeleide-fietstocht-langs-lokale-brouwerijen
http://www.hopmuseum.be/


RIJ MEE 

 

Rondje Westhoek 

zaterdag 15 juli en woensdag 9 augustus 2017 | 10:00-

17:00  

Het typische Volkswagenbusje van Rondje 

Westhoek neemt je mee op verkenning door de Westhoek. 

Na een bezoek aan de smaakvolle thematentoonstelling in 

het Hopmuseum laten we ons rijden naar een aantal 

brouwerijen, een hopbedrijf en stoppen we op tijd en stond 

om te proeven van al het lekkers uit de Westhoek. 

INSCHRIJVEN 15/07 of 09/08 

WANDEL MEE 

 
Avondlijke bierwandeling 

woensdagen 5 juli en 23 augustus 2017 | 19:30 - 22:00u  

Ontdek Poperinge en zijn biergeheimen op een mooie 

zomeravond. Een gids neemt je mee op stap tijdens een 

sfeervolle avondwandeling doorheen het centrum van 

Poperinge langsheen eeuwenoude caféetjes, verdwenen 

brouwerijen en vermaakt je met bierweetjes. 

INSCHRIJVEN 05/07 of 23/08 

 

Van nun'n toet poaters 

woensdagen 19 juli, 2-9-16 augustus, 6 september  

Ga mee op tocht met een gids door de bosrijke omgeving 

van de Sint-Sixtusabdij op de geleide wandeling 'Van nun'n 

toet poaters' (van nonnen tot paters). Je ontdekt het 

verband tussen het Poperings Nunnebier en het beroemde 

trappistenbier van Westvleteren. Je verneemt er alles over 

het ontstaan van de abdij van Sint-Sixtus, over de relicten 

uit de Eerste Wereldoorlog die je in de buurt aantreft en 

natuurlijk mag onderweg de degustatie van een 'nunne' en 

'poater' niet ontbreken 

INSCHRIJVEN 

http://hopmuseum.be/nl/begeleide-rondrit-hop--bier-1507
http://hopmuseum.be/nl/begeleide-rondrit-hop--bier-0908
http://hopmuseum.be/nl/begeleide-avondwandeling-0507
http://hopmuseum.be/nl/begeleide-avondwandeling
http://hopmuseum.be/nl/activiteiten


 

Hopwandeldag 

start aan het Hopmuseum 

zondag 10 september 2017  

H)Op Stap is een wandeling (5 km of 12 km) die je via deels 

onverharde wegen laat kennis maken met het Poperings 

hoplandschap, de Poperingse hopgeschiedenis en een 

mysterieus café waar een hoprijk biertje of een andere 

verfrissing wacht. 

 

Gasthuisstraat 71 - B-8970 Poperinge - T + 32 (0)57 33 79 22 - F +32 (0)57 33 58 07 - hopmuseum@poperinge.be  

 

mailto:%09hopmuseum@poperinge.be

