
KNIPOOGDAG IEPER
MET OCHTENDPROGRAMMA

HOPPEN IN POPERINGE

BEZOEK aan het HOPBEDRIJF
‘t HOPPECRUYT

Goesting om meer te weten over de hop- en biercultuur van de Westhoek?
Dan is Poperinge de juiste bestemming. Het is bijna de enigste plek in

België waar hop wordt geteeld. De hangende tuinen van de 18 hopboeren
beslaan er een oppervlakte van bijna 150 ha. Wist je trouwens dat maart
de maand is van de hopscheuten, de jonge uitlopers van de hopplant ?

Begeleid
bezoek aan

HOPBEDRIJF
‘t HOPPECRUYT

Mogelijkheid tot
groepsmaaltijd

Cultureel
stadsfestival

in IEPER

Deelname
ochtendprogramma :

7 euro

middagmaal : 20 euro

namiddagprogramma :
10 euro/ 7 euro

(leden vtbKultuur en VAB)

Maximum 50 deelnemers



HOPBEDRIJF ‘t HOPPECRUYT

t Hoppecruyt is een hedendaags hopbedrijf dat
volgens de modernste teelttechnieken werkt. Hopboer
Wout en hopboerin Benedikte zijn de hoptelers op
deze hoeve. Met zoon Roel is de vijfde generatie
ingezet om Belgische brouwers van de fijnste
kwaliteitshop te voorzien. Tijdens een rondleiding van
anderhalf uur maak je kennis met de hedendaagse
teelttechnieken en geniet je van een adembenemend
hoplandschap. Benedikte leidt je rond op het hopveld
en rond de plukmachine, asten en spiekers. De
rondleidingen laten zich beïnvloeden door de
seizoenen. Tijdens het hopscheutenseizoen proef je
vers geplukte

hopscheuten. De rondleiding wordt afgesloten met
een proevertje.

CULTUREEL STADSFESTIVAL IN IEPER

In de namiddag, van 14 tot 17 uur, kan je individueel
of in kleine groepjes en aan de hand van een
programmablad Ieper verkennen. Met je vtbKultuur-
button opgespeld ben je welkom op verschillende
bezoekpunten. Je ontdekt vele monumenten die
getuigen van een zeer rijk en divers verleden. Tijdens
de middeleeuwen was Ieper een bloeiende
handelsstad en één van de grote Vlaamse lakensteden
naast Brugge en Gent. De indrukwekkende
Lakenhallen is het bewijs van deze glorieperiode. Ook
de Sint- Maartenskathedraal en de prachtige
vestingen dateren uit dit tijdperk. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd de charmante stad herleid tot een
grote puinhoop. Ieper werd bijna volledig vernield
door vier jaren van zinloos geweld. Met respect voor
het verleden bouwden de Ieperlingen hun stad weer
op. Ieper telt ook heel wat mooie kerken waarvan de
verschillende torens de skyline van de stad op
vandaag nog kenmerken. Gidsen staan ter plekke en
laten je verder kennismaken met de vele gekende en
minder gekende pareltjes van Ieper. Van 17 tot 18 uur
sluiten we de KnipoogDag af met een drankje.

de Grote Oorlog in het In Flanders Fields Museum en
verneem er meer over de Wederopbouw na de Eerste
Wereldoorlog.
* Kom op adem na de beklimming van de Belforttoren
en kijk eindeloos rond naar de stad, het
frontlandschap en de heuvels.
* Gooi mee een balletje in het nieuwe buitenspel ‘de


