
 

Maand van de Hopscheuten 2018  

 

EERSTE HOPSCHEUTEN GEVEILD  

Op woensdag 20 december veilde de REO Veiling van 
Roeselare de eerste  hopscheuten. Voor het 25ste jaar leverde 
De Lovie, een organisatie voor jongeren en volwassenen met 
een verstandelijke handicap of andere beperking, hopscheuten 
aan. De veiling van deze primeurs is jaarlijks een groots 
gebeuren voor het hoeveproject van De Lovie.  De eerste twee 
kilogram werd gekocht aan een gemiddelde prijs van 2013 
euro per kilogram door Metro. www.delovie.be  

 

WAAR HOPSCHEUTEN ETEN?  

Dertien Poperingse chefs laten je al te graag zien wat je met 
de Poperingse delicatesse kan doen. Heel de maand maart 
serveren zij de hopscheuten. Proef ze rauw, gebakken, 
geblancheerd of gefrituurd. Laat je verrassen door de 
creativiteit van de chef. Boek een tafeltje in het restaurant naar 
jouw keuze en vermeld zeker dat je voor de hopscheuten 
komt, alleen zo kan de chef voldoende dagverse hopscheuten 
voorzien. 

Hier vind je een lijst van alle deelnemende restaurants. 

 

CULINAIRE ATELIERS 'HOPSCHEUTEN'  

Ben jij verlekkerd op de lokale producten van de Westhoek? 
Wil je jouw gasten thuis verrassen met een menu op 
restaurantniveau? Neem dan deel aan één van de culinaire 
ateliers in Poperinge. Op 3, 10, 17 en 24 maart 2018 neemt 
gids Stefaan je mee doorheen de smaken van de Westhoek: 
van boerderij tot restaurant, met in de hoofdrol de Poperingse 
hopscheuten en streekbieren. 

Schrijf je hier in.  

http://www.delovie.be/
http://email.toerismepoperinge.be/c/eJxtjkEKwyAURE8Td4qab2IWLppC7qH1WwOJkcTU69fuC8MwMMxjvBmD6y1ZjeRiFFIKIeQAwKSW08CGZV6ek-4n1c9aq6UDXg4812vHfOQW0huZQxKN86h04LbtgYNSYEdupUIA4UMATjYTS8ld_-jk0lRrZf9QrUrbz1a869XCbm3y9GMT9Ujjka9XxLtgoiyWfSOn8evHxnbMhZIb4AsbEUGV
http://email.toerismepoperinge.be/c/eJxtjkEKwyAURE8TdxH9_miycNEUvIcmv1VIEzGmuX49QGEYBh4zzGrNKyjPkgUhjQSQUoJG5DDCpLl2s3tOo5oGNY_j4DoU9aCSzg_lI7ewv4kHYtFKMEEOpAg9mRUEBvRa6CC0X_SEwDYba82denTgmu775v-mGtq3Zsu1pd2nQr2vtCUqZx-PfC6Rrkp7j6zYNX19bI_Cq-bW_AFt4z-L
http://email.toerismepoperinge.be/c/eJxtjTsOwyAQBU9jl4hdfuuCIo7EPcBeB6QkRg4K1w8HiPSK0RTzdu-OpOJcPEpwgAgAaLUWSLhYYcMa7gupxaiVyIRJy3byVT4vrmcd8H6wSDxnH4EgbiZJw2xHUQJjdGwNbQROb_PT59bqpG4ThrHeu_ibuvxevjGPp3S0OswPshExZg


 

HOPSCHEUTENHAPPENING  

Hopscheuten zijn in en om Poperinge het summum van de 
gastronomie. Wil jij weten hoe hopscheuten geteeld worden? 
In welke producten ze nog verwerkt worden? Kom dan naar de 
Hopscheutenhappening. Vzw Keurbroederschap De Witte 
Ranke nodigt je voor de 20ste keer uit voor een dag bij de 
hopboer, op restaurant en in de brouwerij. Deelnemen kan op 
17, 18, 22 en 24 maart 2018. 

Schrijf je hier in.  

 

HOPSCHEUTENBROCHURE  

Wil je onze handige hopscheutenbrochure raadplegen? Hierin 
staan alle deelnemende restaurants en verschillende 
evenementen opgelijst. 

Bekijk de brochure hier. Heb je ze liever op papier? Bestel je 
exemplaar via toerisme@poperinge.be. 

 

 

http://email.toerismepoperinge.be/c/eJxtjk0KwyAUhE8TdxV9Gn8WLpKC99D4UgOpkcQ2168HKAzDwMcMk5xeowhkc8C45gCcc1BSUjBgFVV-9k9rhB3FbMzoB8naged2vbEetYfyQhqRZLcG5AIt1zFqlMkoa5YUZdKWAeiFkd3l1uogpgF8133f9N9UR2Xvlo96LRk_DUsOtWLp_AGGnC5t35D7kbi22gs_cw48ig
http://email.toerismepoperinge.be/c/eJxtjssKgzAURL9Gl8HcPEwWWVRRXJRa-liXhCQqWA0a6u833ReGYYYDw1hVekN0PikocIkBMMbAKUUgQHLE26qtpSCSkUoI1ma0iKvbpv3twhpSWAaHjMtHxawRHEteWue5ZoXz2GjCLZZSl5SLfFZjjCEjpwzapOM40L-phJY52eCin-ZfrW593XX99V53zfPRXM63F7ACULA-UeP2qBebb8pOHz2mg8bHkIa--3lCSA
mailto:toerisme@poperinge.be

