
 

                 

“Kamperend naar de KnipoogDag” 

het jaarlijkse culturele stadsfestival van vtbKultuur 

donderdag 19 maart t/m maandag 23 maart 2020 

“Kultuur&Kamperen in Ieper” 

 

 

Donderdag 19 maart 

tot 16.00 uur: aankomst op de camping Jeugdstadion te Ieper (Bolwerkstraat 1, 8900 Ieper) 
op 10 minuten stappen van het centrum, waar we op verharde camperplaatsen 
staan en gebruik kunnen maken van alle faciliteiten van de camping. 

 
17.00 uur In de latere namiddag maken we nader kennis bij een drankje en lopende 

maaltijd, waarbij we een toelichting krijgen op het programma van deze uitstap.

19.00 uur we gaan te voet naar de Menen-poort, waar we om 20.00 uur de ceremonie van 
de Last Post zullen meemaken. 

 

 

 



 

Vrijdag 20 maart 

09.44 uur vandaag staat in het teken van “hop en bier”. We nemen de trein naar Poperinge, 
voor een begeleid bezoek aan het “Hopmuseum”. Een kenner neemt ons mee 
doorheen het museum en maakt ons wegwijs in de geschiedenis , de teelt en de 
hop-pluk van vroeger en nu. Uiteraard komt ook de Belgische biercultuur aan 
bod. 

 
12.00 uur we zoeken ons een taveerne om een lunch te gebruiken of eten de 

meegebrachte boterham op. 
 
14.00 uur na het Hopmuseum moeten we natuurlijk ook zien wat er van gebrouwen wordt 

en dus bezoeken we de bio-brouwerij De Plukker. Het bezoek start in de 
brouwerij , waarbij we de geschiedenis van het hopbedrijf leren kennen en hoe 
brouwerij De Plukker ontstaan is. Daarna gaan we het hop-veld in en eindigen 
met een rondleiding door de brouwerij en natuurlijk met degustatie van een 
Keikoppenbier. 

 
18.08 uur we pakken de trein terug naar Ieper en na terugkomst op de basis sluiten we de 

dag af met een apéritiefje en (eventueel) een gezamenlijke avondmaaltijd. 
 

 

Zaterdag 21 maart 

09.00 uur we gaan vandaag weer naar Poperinge, maar nu per fiets. We maken een mooie 

tocht van ongeveer 15 kilometer en komen uit bij het Museumhuis Lucien De 
Gheus aan de rand van het stadscentrum.  

 
10.30 uur  We krijgen een rondleiding en een toelichting over de plaats waar Lucien De 

Gheus (1927-2013) ruim 50 jaar samen met zijn vrouw leefde en werkte. We 
ontdekken de veelzijdigheid van deze kunstenaar getuige de het rijke oeuvre aan 
keramiek, glasramen, tekeningen en schilderijen. 

 

 
 
 Na het begeleide bezoek fietsen we terug naar onze basis waar vanaf 

13.00 uur een vrije namiddag op ons wacht, ......... , lunch ........., ruimte en tijd voor een 
boek ............, de was doen ........ of de ogen dicht doen. 

18.00 uur mogelijkheid om samen een apéro te drinken en daarna iets te eten. 



 

Zondag 22 maart 

08.30 uur vandaag gaan we echt “knipogen” en sluiten ons aan bij de honderden die in de  
ochtend al heel vroeg met hun touringcar naar Ieper zijn afgereisd.  

 Wij beginnen de dag rustig met een gezamenlijk ontbijt: cavaatje, croissantje, eitje, 
fruitsla, verse jus, koffie en thee, ...... 

 

 
 
 
10.00 uur we vertrekken voor een wandeling in het teken van de wederopbouw, namelijk de 

“vertelwandeling De Baron van Bellewaerde”. Gedurende deze wandeling vertelt 
de gids over pionierswerk van Gaston de Vinck, over de wederopbouw van de 
verwoeste streek met een centrale rol voor de terugkeer van de familie de Vinck. 
Hij neemt ons mee langs de overgebleven relicten rond Hooge en Bellewaerde 
met als hoogtepunt de betonnen noodwoning van de baron. 

 

 

 
12.00 uur we sluiten aan bij één van de groepen “KnipoogDagjesmensen” en gebruiken 

gezamenlijk de lunch. 

14.00 uur  het middagprogramma wacht op ons. Vele musea zijn voor ons toegankelijk: In 
Flanders Fields Museum, Yper Museum, Merghelynck Museum. U kunt de 
Belforttoren beklimmen en genieten van het uitzicht rondom de stad, Geniet van 
de glasramen in de Sint-Maartenskathedraal, of maak een wandeling over de 
Kazematten. 

17.00 uur afsluiting van het middagprogramma ter hoogte van het evenementen plein aan 
het Cultuurcentrum Het Perron met een drankje en een streepje muziek. 



 

Maandag 23 maart 

10.00 uur we bezoeken deze voormiddag de Commandobunker Kemmel, een historisch 
waardevolle site en een zeldzame getuigenis van de Koude Oorlog in België. We 
duiken onder in de buik van de Kemmelberg vol geheime missies, onzichtbare 
vijanden en een alomtegenwoordige spanning die niemand onberoerd laat. 

  
 

 
  
 Na de rondleiding hebben we nog een half uurtje gelegenheid om eventueel de 

tentoonstelling “De val van de Berlijnse Muur” te bekijken 
 
 
12.30 uur  we sluiten ons weekend af met een gezamenlijke lunch. 
 
14.00 uur einde van het georganiseerde programma, inpakken en .......... 

 
 

Het K&K-team 

  



 

Praktische informatie: 

 
DEELNAMEPRIJS  
 
Per persoon: € 225,00. 
Deze prijs is exclusief verzekeringen voor reisbijstand, voor reisannulering en reis-
onderbreking. 
 
 
IN DE PRIJS INBEGREPEN 
 

 4 nachten verblijf op de camperplaats incl. elektriciteit en toeristenbelasting 

 welkomstdrink en lopende maaltijd bij aankomst 

 dag 2: trein naar Poperinge en terug, begeleide bezoeken aan het Hop-museum en 
 de Bio-brouwerij De Plukker 

 dag 3: begeleid bezoek aan het Museumhuis Lucien De Gheus,  

 dag 4: luxe cava-ontbijt, begeleide vertelwandeling Baron van Bellewaerde, 
 lunch, vrije deelname aan het Knipoogdagprogramma in de namiddag 

 dag 5: begeleid bezoek aan de commandobunker De Kemmel, afsluitende lunch 
 
 
INSCHRIJVEN 
 

 Inschrijven kan vanaf 1 januari 2020.  
Meer informatie op de website van vtbKultuur Kultuur&Kamperen 

 Als datum van inschrijving geldt de datum van ontvangst van het voorschot op 
rekening: BE37 0689 0726 0528 van vtbKultuur Kultuur&Kamperen. 

 Uiterste inschrijvingsdatum: vrijdag 28 februari 2020 
 

 
BETALINGSVOORWAARDEN 
 
Bij inschrijving een voorschot van € 60,00 per persoon. 
Betaling van het saldo 1 maart 2020. 
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN 

Betaalde inschrijfgelden (voorschotten en/of totale bijdragen) worden als volgt gerestitueerd: 

- bij afmelding voor de sluiting van de aanmeldingsperiode:   100 % 

- bij afmelding tot 10 dagen voor de datum van de activiteit:     50 % 

- bij afmelding minder dan 10 dagen voor de datum van de activiteit:         0 % 

In uitzonderlijke gevallen kan - na overleg in het K&K-team - een afwijkende regeling worden 
gehanteerd. 

 
ORGANISATIE 
 
Deze kampeer meerdaagse is een organisatie van vtbKultuur: Kultuur&Kamperen. 
 
 

https://www.vtbkultuur.be/kultuur-kamperen/activiteiten/kampeerweekend-westhoek/datum/5744

