
 

 

 

KROKUSKRIEBELS 

 

Tijdens de krokusvakantie rollen we de rode loper uit 

voor gezinnen! 

 Ga mee op vertelwandeling doorheen het museum 

en geniet actief van het Hommelsprookje. Vooraf 

inschrijven. 

zo 11, wo 14 en zo 18 feb. om 14:30 

 Ontrafel het virtuele dilemma van Joseph met de 

tablet. doorlopend 14-17:30 

 Wees creatief aan de knutseltafels. doorlopend 14-

17:30 

Volwassen leden van de Gezinsbond genieten 50% korting, 

kinderen tot 12 jaar gratis op vertoon van lidkaart. 

BIERDEGUSTATIE 

 

Door vrouwen gebrouwen 

vrijdag 2 maart | 20:00u  

In de aanloop naar de internationale vrouwendag (8 maart) 

is het tijd om eens aandacht te besteden aan de – weinige - 

vrouwelijke brouwers die ons land rijk is. Waar brouwen 

vroeger bij uitstek door vrouwen gebeurde, is dit nu volledig 

anders. Toch telt ons land nog een aantal heel 

verdienstelijke vrouwelijke brouwers. We onderzoeken op 

deze bierdegustatie of hun bieren een vrouwelijke toets 

kregen. Inschrijven. 

HOPSCHEUTENSEIZOEN 

http://www.hopmuseum.be/nl/activiteiten
http://www.hopmuseum.be/nl/tablettour-het-dilemma-van-joseph
http://www.hopmuseum.be/nl/krokuskriebels--knutseltafels
http://www.hopmuseum.be/nl/degustatie--gebrouwen-door-vrouwen
http://www.hopmuseum.be/


 

Samen met de groei van de hopplant schiet in maart 

ook het nieuwe museumseizoen uit de wortelblokken. 

Tijdens de maand van de hopscheuten proef je van 

deze lekkere en boeiende plant. 

TASTING 

Op zaterdag 3 maart (16-17:30u) en zondag 4 maart (11-

12:30u) serveren we aantal hapjes met hopscheuten en 

combineren deze met de hoppigste bieren uit de 

keldervoorraad. INFO  

 

CULINAIR ATELIER 

Wil je zelf aan de slag met hopscheuten en jouw gasten 

thuis verrassen met een menu op restaurantniveau? Neem 

dan deel aan één van de culinaire ateliers. Elke zaterdag in 

maart neemt een gids je mee doorheen de smaken van de 

Westhoek: van boerderij tot restaurant, met in de hoofdrol 

de Poperingse hopscheuten en streekbieren. INFO 

 

BELGISCHE HOP 

 

Bieren gebrouwen met Belgische hop hebben net dat 

tikkeltje meer!  

Om dit duidelijk te maken aan de consument werd het label 

Belgische hop ontworpen. Bieren gebrouwen met minstens 

50% Belgische hop mogen fier het tricolore label op hun 

etiket plaatsen en dit doen reeds 253 bieren. 

In 2017 werd er een nieuw logo ingevoerd voor de 

brouwers, namelijk het 100% Belgische hoplogo. Bieren die 

exclusief met Belgische hoppen gebrouwen worden, mogen 

dit gouden label dragen. Vorig jaar werden 57 bieren 

hiervoor erkend. 

Met meer dan 300 bieren ondersteunen een 80-tal 

brouwerijen zo de lokale hopteelt! 

BELGISCHE BIERCOLLECTIE 

http://www.hopmuseum.be/nl/tasting--hopscheuten--bier
http://www.hopmuseum.be/nl/tasting--hopscheuten--bier
http://www.hopscheuten.be/


 

Van de wintersluiting werd gebruik gemaakt om de 

Belgische Biercollectie aan te vullen. 

Weinig andere landen evenaren België op het vlak van 

unieke bierstijlen, gistingswijzen, brouwtechnieken en 

diversiteit aan smaken en aroma’s. In het Hopmuseum 

worden nu meer dan 2150 bieren getoond. 

Op de digitale biertafel kun je elk bier opzoeken en de rijke 

biercultuur ontdekken. Kinderen kunnen op deze 

reuzetablet leuke spelletjes spelen. 

 

 


