
 

 

 

HOPHOOGDAGEN 

 

Bezoek een hopbedrijf 

elke zaterdag en zondag van september, 10-12u30, € 5 

Beleef de hoppluk vanop de eerste rij. Laat je bedwelmen 

door het aroma van vers geplukte hop onder het genot van 

een hoppig biertje. Reserveer je bezoek  

Plukwedstrijd 
zondag 3 september, 14:30-17u, gratis 

Tijdens de Plukfeesten wordt de tijd van toen weer tot leven 

gebracht op het binnenplein van het Hopmuseum met 

hopplukdemonstraties en accordeonambiance. 

(H)OpStap Wandeling 
zondag 10 september, start aan museum tussen 10-16u, € 

8 
Deze wandeling (5 km of 12 km) laat je via deels 

onverharde wegen kennis maken met het Poperings 

hoplandschap, de Poperingse hopgeschiedenis en een 

mysterieus café waar een hoprijk biertje of een andere 

verfrissing wacht. 

TOURNÉE LOCALE 

http://hopmuseum.be/nl/agenda/activiteiten
http://www.hopmuseum.be/


 

Open Brouwerijendag 
zondag 24 september - 10-17u - gratis 

Zin om eens achter de schermen van een brouwerij te 

kijken? Alle Westhoekbrouwerijen zetten zondag 24 

september hun deuren open. Reserveer je gratis ticket. 

 
 

Optreden Jean Blaute 

zondag 24 september - 18u - gratis 

Als afsluiter van de Open Brouwerijendag, zorgt 

campagnegezicht Jean Blaute voor een gratis en uniek 

optreden in het Hopmuseum. 

BIERDEGUSTATIES 

 

China Bierland! 
zaterdag 2 september, 19u, € 5  

In het kader van het CHINEES FESTIVAL in Poperinge 

tijdens het eerste weekend van september gaat de lezing 

‘CHINA BIERLAND!’ met degustatie door in het 

Hopmuseum. Auteur en zytholoog Luc De Raedemaker is 

kenner van zowel de Belgische als Chinese bieren.  

SCHRIJF IN 

Degustatietours 
elke zaterdag oktober, 15u, € 10 

In oktober kun je wekelijks deelnemen aan een 

themarondleiding. De gids belicht telkens andere aspecten 

van het museum en trakteert je op enkele aangepaste 

biertjes en streekproducten. 

za 07/10 : Belhop 

za 14/10 : Bier en vrouwen 

za 21/10 : Abdij- en trappistbieren 

za 27/10 : Hop, bier en WOI 
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https://www.eventbrite.nl/d/flanders--ypres/open-brouwerijendag/?crt=regular&sort=best
https://www.eventbrite.nl/d/flanders--ypres/open-brouwerijendag/?crt=regular&sort=best
https://www.eventbrite.nl/d/flanders--ypres/open-brouwerijendag/?crt=regular&sort=best
http://www.toerismepoperinge.be/nl/vive-labeur---chinees-stadsfestival-
http://hopmuseum.be/nl/degustatietour-belhop
http://hopmuseum.be/nl/degustatietour-vrouwen--bier
http://hopmuseum.be/nl/degustatietour-abdijen--trappisten
http://hopmuseum.be/nl/degustatietour-hop-bier--woi
mailto:%09hopmuseum@poperinge.be

