
 

 

Proef de unieke smaken van de hopteelt in de vele streekbieren én tijdens het 
hopscheuten-seizoen. Hopscheuten, de jonge uitlopers van de hopplant, worden zeer 
zorgvuldig met de hand geoogst en kraakvers aangeleverd aan de restaurants. Elf 
Poperingse restaurants nemen deel aan de ‘Maand van de Hopscheuten’. Reserveer 
alvast je tafeltje en vermeld zeker dat je voor de hopscheuten komt. Smakelijk! 

TASTE OF HOPS on tour 
Keurbroederschap De Witte Ranke 
presenteert een dagarrangement met de 
fiets (ca. 20 km) door het Poperingse 
hoppeland. Op niet minder dan 6 haltes 
zie, voel en smaak je hopscheuten, leer 
je Poperingse streekgerechten kennen 
en degusteer je een Trappist bij de abdij 
van Westvleteren. 
Geniet met al je zintuigen van de 
Poperingse streekgastronomie met 
focus op hopscheuten.  

 

DAGJE HOPSCHEUTEN 
Proef van het verhaal van de Poperingse 
Hopscheuten! Start je dag op een 
hopboerderij waar je kennismaakt met 
hopscheuten en de hedendaagse 
teelttechnieken. ’s Middags geniet je van 
een lekkere lunch. Daarna gaat het 
richting een maatwerkbedrijf waar 
hopscheuten verwerkt worden tot allerlei 
streekproducten. De dag eindigt met een 
bezoek aan het Hopmuseum.  

 

        

https://www.toerismepoperinge.be/nl/deelnemende-restaurants
https://www.toerismepoperinge.be/nl/deelnemende-restaurants
https://www.toerismepoperinge.be/nl/www.toerismepoperinge/be/nl/taste-of-hops-
https://shop.poperinge.be/mijn/evenement/7daef7311ff4bd87edc9615e7a341869


 

 

Plan je in maart een uitstap met je vereniging of 
vriendengroep? Dan bieden we je graag volgende all-in 
formule aan: de dag begint met een actief bezoek aan 't 
Hoppecruyt waar Bénédicte je meeneemt naar het veld 
om hopscheuten te plukken, 's middags geniet je van 
een streeklunch (hopscheuten optioneel) in de Leene. 
Na een korte rondleiding door het maatwerkbedrijf 
trakteert Sowepo je op een lekkere Houblonesse-
verwenkoffie. Afsluiten doen we in het Hopmuseum, 
waar de gids je test op de opgedane kennis van de dag. 

 

        

www.hopscheuten.be  

 

 

 

Hou regelmatig de website en facebookpagina van Toerisme Poperinge in het oog voor 
nieuws. Heel het jaar door staan er tal van activiteiten, tentoonstellingen en evenementen 
op het programma. We stippen alvast enkele toppers aan: 

• Weekend van het Volkscafé | 22 & 23 april 2023 
Muziek, caféspelen, heerlijke bieren & ander lekkers i.s.m. Toerisme Westhoek. Je 
ontdekt het allemaal tijdens het Weekend van het Volkscafé in de Westhoek en Frans-
Vlaanderen. 

• Kunstenfestival Watou | 1 juli t.e.m. 3 september 2023 
Edith Doove wordt de nieuwe curator van Kunstenfestival Watou 2023. Net als vorig jaar 
neemt Michaël Vandebril het poëzieluik voor zijn rekening. Koen Vanmechelen blijft 
inspirator van Patchwork, het experimenteel voortraject waaruit kunstenaars voor het 
festival geselecteerd worden. Deze editie krijgt de baseline /kom.po’zi.ci.o/ mee. 

• Bier- en Hoppefeesten | 15, 16 en 17 september 2023 
Tijdens het derde weekend van september zet Poperinge voor de 25ste keer haar twee 
grootste troeven, hop en bier, in de kijker. Drie dagen lang geniet je er ten volle van de 
Poperingse gastvrijheid. De hoppestoet op zondagmiddag vormt het hoogtepunt van het 
feest. 

 

https://www.toerismepoperinge.be/nl/www.toerismepoperinge.be/met-een-groep-hopscheuten-ontdekken-
https://www.toerismepoperinge.be/nl/www.toerismepoperinge.be/met-een-groep-hopscheuten-ontdekken-
https://www.toerismepoperinge.be/nl/hopscheuten
https://www.toerismepoperinge.be/
https://www.facebook.com/visitpoperinge
https://www.toerismewesthoek.be/nl/proeven/weekend-volkscafe?fbclid=IwAR0v0Zp0fUJHy-0MOktErWKWQJNH76_EdifR9Lww4qCS-fgb0gYBZSMaK9k
https://www.kunstenfestivalwatou.be/nl/
https://www.poperinge.be/bier-en-hoppefeesten

