MUSEUM OP KINDERMAAT
Hop, paardje hop
woensdag 11/07, 18/07 en 22/08, 13:30-17:30u
Wie er tijdens een zalige zomerdag op uit wil trekken met
zijn kapoenen, kan een plaatsje reserveren op de huifkar.
Net zoals de vreemde plukkers vroeger rijden de
deelnemers met paard en kar naar een hopbedrijf. Daarna
gaat de tocht verder naar een leuke boerderij voor een
stevig vieruurtje en veel speelplezier.
Reserveer je plekje voor 11 juli, 18 juli of 22 augustus.

Zoektochten
Schattenjacht van Vlieg
Voel je wat ik voel? In een museum is het meestal verboden
om iets aan te raken, maar deze schattenjacht heeft als
motto “Aankomen aub”. Vind jij een schatkist, dan beleef je
een heus voelavontuur én maak je kans op mooie prijzen.
Fotozoektocht 'Neuzen in het hopmuseum'
Neus samen met Jaek en Nink rond in het Hopmuseum en
los de 20 fotovragen op. Uit de beste antwoorden worden
begin oktober 10 prijswinnaars gekozen! Hoor jij bij de
gelukkigen?

TOURNÉE LOCALE
Tentoonstelling
In het museum staat de bierbeleving in de Westhoek
centraal.
Via een sfeervolle tentoonstelling opgesteld in het
Hopmuseum, worden al je zintuigen geprikkeld om deze
bierregio te ontdekken.

Maak kennis met alom en minder gekende brouwers uit de
Westhoek en hun onweerstaanbare bieren.

Begeleide fiets- en wandeltochten
Een gids neemt je per fiets mee naar de leukste bier-en
hopplekjes. Zaterdag 14 juli gaat het riching Roesbrugge
met o.a. stops bij Brouwerij Feys en 't Hoppecruyt. Op 18
augustus flirten we met de grens en houden halt bij
brouwerij Sint-Bernardus en een typisch volksspelencafé.
Liever te voet? Wandel (9 km) mee door de bosrijke
omgeving van de Sint-Sixtusabdij en ontdek het verband
tussen het Poperings Nunnebier en de trappist van
Westvleteren. Natuurlijk proef je onderweg van een 'nunne'
en een 'pater'.

Fotozoektocht
Ontdek het hoppeland via landelijke wegen, bijzondere
doorsteekjes en gezellige plekjes die met hop of bier te
maken hebben.
Een zoektochtformulier kost € 5 en is te koop in het
museum, toerisme Poperinge en Vleteren. Maak kans op tal
van mooie bierprijzen met als hoofdprijs een
bierarrangement!

MIS GEEN NIEUWS UIT POPERINGE
Vanaf nu kun je zelf kiezen welke nieuwsbrief jij ontvangt!
Om onze informatie nog beter op de ontvanger te kunnen
afstemmen, kun je kiezen in welke nieuwsbrieven jij
interesse hebt.
MELD JE AAN
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