
PERSBERICHT: HOPMUSEUM POPERINGE PAKT UIT MET EEN GOED GEVULDE 

ZOMERAGENDA 

Hopmuseum Poperinge pakt tijdens deze zomervakantie uit met een goed gevulde 

zomeragenda en diverse activiteiten voor een breed publiek. 

Kinderen kunnen deelnemen aan de Schattenjacht van Vlieg met als thema ‘Voel jij 

wat ik voel?’ In het Hopmuseum vinden ze een vijftal opdrachten waarbij de tastzin 

centraal staat. Wie elke opdracht tot een goed einde brengt, komt via de gevonden tips 

de geheime schuilplaats van de schatkist van Vlieg op het spoor. In de kist vindt elke 

deelnemer een leuke voelwaaier met tips voor creatieve doe-opdrachten met prikkelende 

tastelementen. Daarnaast is er voor ieder schattenjager een leuke tast-memory. De 

schattenjacht van Vlieg loopt tot 31 augustus. 

 

Dat de vroegere hopkeurders een uitstekende neus nodig hadden om de hoparoma’s te 

kunnen ruiken, is algemeen bekend. Tijdens de fotozoektocht Neuzen in het 

Hopmuseum kunnen kinderen hun eigen speurneus testen. Doorheen het museum 

moeten ze op zoek naar 20 foto’s. Bij elke foto hoort een vraag. Wie de meeste juiste 

antwoorden vindt, maakt kans op één van de schitterende prijzen (boekenbonnen, 

volkssportarrangement voor het gezin,…). Deelnemen aan de fotozoektocht kan tot 30 

september en staat garant voor heel wat zoekplezier. 

 

Tieners tussen 10 en 14 jaar vinden vast hun gading in Het Dilemma van Jozef. Met de 

tablet als gids ontdekken ze het verhaal van de hopteelt en het bier in oorlogstijd. Hoe 

verging het de Poperingse hopboeren en brouwers tijdens de Eerste Wereldoorlog? Werd 

er nog veel hop geteeld? En wie is die hopduvel ook al weer? In de tablettour ga je op 

stap met brouwerszoon Joseph Lahaye. Het is een tocht vol spelopdrachten en 

luisterverhalen. Ontrafel jij het dilemma? Gezinnen kunnen de tablets ontlenen bij 

aankoop van de tickets aan de balie van het Hopmuseum. 

 

Gezinnen met jonge kinderen zijn welkom op één van de drie huifkartochten ‘Hop, 

paardje, hop’. Net zoals de vreemde plukkers vroeger, rijd je met paard en kar naar 

een hopbedrijf. Daarna gaat de tocht verder naar een leuke boerderij voor een stevig 

vieruurtje en veel speelplezier. Inschrijven vooraf is verplicht en kan via de website van 

het Hopmuseum. Start om 13u30 aan het Hopmuseum, einde om 17u30. Er zijn zowel 

individuele tickets (€ 12,00) als familietickets (€ 45,00). Dit arrangement vindt plaats op 

woensdag 11 juli, 18 juli en 22 augustus. 

 

Ook fietsers kunnen hun hartje ophalen. Speciaal voor hen is er de fietszoektocht 

Tournée Locale. De 33 km lange tocht over de mooiste fietsroute van België gaat van 

Poperinge over Watou naar Westvleteren. Je ontdekt het hoppelandschap via landelijke 

wegen en gezellige plekjes die met hop of bier te maken hebben. Wie onderweg de 12 

vragen correct oplost, maakt kans op lekkere bierprijzen met als hoofdprijs een mooi 

bierarrangement! Deelnameformulieren kosten € 5 en zijn te verkrijgen op de 

toeristische diensten van Poperinge en Vleteren of in het Hopmuseum. Deelnemen kan 

tot en met 30 september. 

 



Naast de fietszoektocht Tournée Locale zijn er ook twee Tournée Locale-fietstochten 

onder begeleiding van een gids waarbij hop, Westhoekbrouwerijen en bier centraal 

staan.  

Op zaterdag 14 juli gaat het richting Roesbrugge met aandacht voor het historische 

brouwerijcomplex Feys-Callewaert. De BBQ zorgt ’s middags voor gevulde magen. 

Nadien volgt een bezoek aan een hopbedrijf dat wordt afgerond met koffie en lekkere 

hopcake.  

Op zaterdag 18 augustus wordt de ‘schreve’ verkend. ’s Middags recupereer je in een 

authentiek volkscafe met het streekaperitief bij uitstek, de picon. Een belegde boterham 

met groenten vult de maag vooraleer je stalen ros je naar de brouwerij Sint-Bernardus 

brengt met een 360° panoramazicht over België, Frankrijk en het naastgelegen hopveld. 

Voor beide fietstochten moet vooraf ingeschreven worden via de website van het 

Hopmuseum. Vertrek om 10 uur aan het Hopmuseum, einde om 17 uur. De kostprijs 

bedraagt € 35 euro p.p. 

 

Na het succes van vorig jaar wordt de wandeling ‘Van nun’n toet poaters’ dit jaar 

hernomen. De gids vertelt je tijdens deze zomerse wandeling (7,5 km) over het verband 

tussen het Poperings Nunnebier en de trappist van Westvleteren. Je ontdekt de 

plaatselijke restanten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de omgeving van de Sint-

Sixtusabdij. Tussendoor wordt er even halt gehouden om te genieten van een ‘nunne’ en 

een ‘poater’. Inschrijven vooraf is verplicht en kan via de website van het Hopmuseum of 

Toerisme Vleteren. Deelnemen kost € 3 p.p. (dranken niet inbegrepen). De wandeling 

start telkens op de parking van de herberg In de Vrede, Donkerstraat 13 te 

Westvleteren.  

Dagen met start om 13u30: zondag 15 juli, woensdag 25 juli, zondag 12 augustus, 

woensdag 12 september en zondag 21 oktober. 

Dag met start om 16u30: woensdag 15 augustus. 

 

Doorlopend kan je in het Hopmuseum de expo ‘Tournée Locale, de Westhoekbieren’ 

bezoeken. Bierbeleving staat immers hoog op de agenda in de Westhoek. Via de 

sfeervolle tentoonstelling worden al je zintuigen geprikkeld om onze bierregio te 

ontdekken. Maak kennis met de Westhoekbrouwerijen en hun brouwers en proef na je 

bezoek van hun onweerstaanbare bieren. 

 

Info: Hopmuseum Poperinge – www.hopmuseum.be – hopmuseum@poperinge.be – tel 

057 33 79 22 

 

 

http://www.hopmuseum.be/
mailto:hopmuseum@poperinge.be

