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- LOUISA MAY ALCOTT -

GOED OM
WETEN

De ontbijtruimte is toegankelijk

tussen 8.30 en 10.00 u.

De kamers dienen op de dag van het vertrek 

tegen 11.00 u. verlaten te worden.

Er worden 3 biertjes per persoon voorzien 

in onze koelkast.

Drinkbaar water is beschikbaar aan het buffet 

in de ontbijtruimte en kan meegenomen 

worden naar de kamer.

Huisdieren worden niet toegelaten.

St.Bernardus glazen zijn te koop in de 

brouwerijwinkel. Gelieve geen glazen uit het 

Brouwershuis mee te nemen naar huis.

Roken is verboden.

Gelieve de nachtrust van de andere gasten 

te respecteren, daarom vragen we om tegen 

middernacht het salon te verlaten.
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BEREIKBAARHEID
Onze Guesthouse is makkelijk bereikbaar 

met de auto. Wens je met het openbaar 

vervoer tot bij ons te komen, dan moet je 

rekenen op het busvervoer van de Vlaamse 

Vervoersmaatschappij De Lijn. Op weekdagen 

komt lijn 51 tot op de Markt in Watou, maar 

het is dan nog 2,50 km stappen tot aan de 

Guesthouse. Ofwel kan je de Belbus West-

Vlaanderen bellen om je van de Markt in Watou 

tot bij ons te brengen, ofwel bel je meteen naar 

de Belbus, om je bijvoorbeeld van het station 

in Poperinge tot aan de halte te brengen bij de 

Guesthouse. Door te bellen naar het nummer 

+ 32 59 56 52 56 komt de Belbus op jouw 

aanvraag. Gelieve ermee rekening te houden 

dat je best minimum 2 uur op voorhand 

reserveert.

Taxi nemen?

Taxi Kurt

+32 57 36 09 00 

www.taxikurt.com

 

Taxi Moons

+ 32 57 35 97 21 

www.taximoons.be

Wifi is gratis beschikbaar,

zoek het netwerk St.Bernardus Visitor

In onze brouwerijwinkel bieden we

zowel betalende als gratis fietsroute-

en wandelkaarten aan.

PRAKTISCHE
INFORMATIE

Fietsen en e-bikes worden verhuurd vanuit 

onze brouwerijwinkel en zijn gemakkelijk 

online te boeken / reserveren, je kan in de 

brouwerijwinkel ook een lastminute boeking 

doen via de interactieve display.

Prijs verhuur e-bike / dag: € 32,00

Prijs verhuur fiets / dag: € 25,00

www.sintbernardus.be ► beleving

► fietsen-huren

Elektrische scooters zijn te huur via 

Eeuwenhout verhuur, gelegen in De Musette.

Dikkebusstraat 244 - Dranouter.

+32 475 26 94 83



9

NUTTIGE
NUMMERS

DOKTER

Dokter van wacht

+32 57 33 83 63

ARTSEN POPERINGE

Barzeele Joke en Verhoeve Jean-Pierre

Douvieweg 61

+32 57 21 75 55

Boucquey Tina, Sansen Peter en Pol

Prof. Dewulfstraat 6 - 7

+32 57 33 32 54

Chielens Frank en Peter

Claerhout Fries en Maerten Johan

Deken De Bolaan 3

+32 57 77 00 55

De Groote Jan

Prof. Dewulfstraat 121

+32 57 33 86 55

Demessemaeker Joost

Toc-H straat 2

+32 57 33 77 93

Melis E.

Oude Provenstraat 10

+32 57 38 87 55

Vanbesien Benedikt

Duinkerkestraat 71

+32 57 33 36 69

APOTHEKER

Apotheek Vandewalle - Verrue

Steenvoordestraat 6

+32 57 38 85 92

Apotheek van wacht

+32 90 01 50 00

www.apotheek.be

NOODNUMMERS

Politie 101

Brandweer 112

Ambulance 112
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BROUWERIJ
ST. BERNARDUS
Bent u benieuwd hoe ons lekkere bier 

gebrouwen wordt? Wel, dan kan u reserveren 

voor een bezoek doorheen de brouwerij, al waar 

het geheim van St.Bernardus uit de doeken 

gedaan wordt. Via onze website kan je jouw 

plaats(en) meteen boeken en dit zowel in het 

Nederlands, Engels of Frans. De rondleiding 

wordt afgesloten met een degustatie in onze 

rooftopbar Bar Bernard en een bezoek aan de 

brouwerijwinkel, waar je een geschenkpakket 

met 4 bieren en een glas krijgt.

+32 57 38 80 21

Trappistenweg 23 - 8978 Watou

visit@sintbernardus.be

www.sintbernardus.be

KOSTPRIJS
€ 12,50 per persoon

In deze prijs is inbegrepen:
de rondleiding, een degustatie
en een geschenkverpakking.
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BEER SHOP

Onze nieuwe brouwerijwinkel is hét mekka 

voor liefhebbers van onze “Hemelse 

Nectar”. De bieren van St.Bernardus, 

Kazematten en Weihenstephan vind je 

er in alle maten en gewichten. Ben je op 

zoek naar een leuk cadeau of wil je jezelf 

eens verwennen? We hebben een ruime 

keuze aan geschenkverpakkingen, glazen, 

textiel, merchandising, boeken, lekkernijen 

en collector items. Meer info omtrent 

openingsuren vind je op onze website.

shop@sintbernardus.be

www.sintbernardus.be

+32 57 38 80 21

Trappistenweg 23 - 8978 Watou
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BAR
BERNARD
Sinds de zomer van 2018 kunnen we bezoekers 

en bierliefhebbers aller lande verwelkomen in 

een ronduit indrukwekkende rooftop bar. Bar 

Bernard fungeert niet enkel als eindstation & 

degustatieruimte voor personen die de brouwerij 

rondleiding volgen, iedereen is welkom.

Logischerwijs staan onze St.Bernardus bieren 

centraal in Bar Bernard. Ze vormen dan ook het 

vertrekpunt voor de meeste van onze gerechten. 

We kiezen graag voor het principe van 

foodpairing, waarbij de smaken van de gerechten 

extra in de verf worden gezet door de combinatie 

met één van onze bieren.

Op het terras word je verwend met een 

adembenemend zicht op de weidse

regio rond Watou.

Meer informatie omtrent het menu en de 

openingsuren vind je op onze website.
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Trappistenweg 23 - 8978 Watou

www.barbernard.be



- RUMI -
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22,9 KM / 25 MIN.

7,3 KM / 14 MIN.

BROUWERIJ
KAZEMATTEN
Brouwerij Kazematten werd opgericht in 2013 

binnen de vestingmuren die de stad Ieper 

omringen. De unieke historische Kazematten 

van het houten Paard aan de Rijselpoort in 

Ieper werden omgetoverd tot een authentieke 

brouwerij, waar onder andere de bieren Wipers 

Times en Grotten Santé worden gebrouwen.

Bent u nieuwsgierig naar de historiek van 

deze site, de werking of het verhaal achter de 

brouwerij, dan kunt u deelnemen aan één van 

de brouwerijbezoeken. 

OPEN BROUWERIJ

Elke zaterdag is de brouwerij open voor 

publiek van 15.00 tot 17.00 u. Voor € 10,00 per 

persoon kunt u de brouwerij bezoeken en 3 

bieren degusteren. Kinderen betalen € 4,00. 

Rondleidingen in het Nederlands starten om 

15.00 en 17.00 u., rondleiding in het Engels om 

16.00 u. Reservatie via visit@kazematten.be

is aanbevolen!

Houten paard 1 , 8900 Ieper

info@kazematten.be

www.kazematten.be

‘T HOPPECRUYT

’t Hoppecruyt is een hedendaags hopbedrijf

dat volgens de modernste teelttechnieken

werkt en met oog voor het milieu. Sinds

1893 is de familie Desmyter gevestigd op

deze hopboerderij in hartje Proven. Hopboer

Wout en hopboerin Benedikte zijn de vierde

generatie hoptelers die de Belgische Brouwers

van de fijnste kwaliteitshop voorzien.

Tijdens een bezoek aan ’t Hoppecruyt

fascineert Benedikte jong en oud met

het verhaal van de Belgische Hop en de

Poperingse Hopscheuten. Een leuke uitstap

voor zowel jong als oud.

Rondleidingen zijn mogelijk van 15 februari 

t.e.m. 31 maart en van 21 mei t.e.m. 30 

september.
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Provenplein 69

8972 Proven

info@hoppecruyt.be

www.hoppecruyt.be
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LEMAHIEU
POPERINGE
Op het hopbedrijf van Ivan Lemahieu en Rosa 

Lobeau ontdek je hop in al zijn geuren en 

kleuren. Ivan en Rosa nemen je graag mee op 

sleeptouw en verschaffen je de nodige uitleg om 

je in een recordtempo bij te scholen. Je leert hier 

dat hop veel meer is dan alleen een smaakmaker 

voor bier, maar ook een geneeskrachtige werking 

heeft en dat de geoogste hopranken zelfs tot 

decoratieve pronkstukken kunnen leiden.

Tijdens de winter en in het vroege voorjaar zijn ze 

druk in de weer om de duurste groente in België 

- de fameuze hopscheuten - te oogsten. Van half 

september tot november kan je deelnemen aan 

workshops en je eigen hopkrans maken. Of maak 

je liever de oogst eens in levende lijve mee? 

Houd dan de eerste weken van september vrij. 

Als je workshop er op zit en je wijzer geworden 

bent, kun je nog genieten van een lekker gehopt 

biertje voor Ivan en Rosa je vrolijk uitzwaaien.

11,8 KM / 16 MIN.

+32 57 33 36 68 / +32 474 97 16 88

Kallestraat 33 - 8640 Vleteren

humulus.ivan-frank.lemahieu@telenet.be

www.humulus.be
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BELHOP
POPERINGE

In 1903 vestigt Carolus Boeraeve zich op een 

boerderij op de Schoudemonthoek, op een 

boogscheut van het Helleketelbos, om er hop 

te telen. Een paar jaar later wint zijn Buvrinsche 

hop een prijs op de hoptentoonstelling. Zoon 

Maurits krijgt de hopmicrobe ook te pakken en 

al snel verrijzen er langs de Kleine Casseldreef 

heel wat hopvelden die er vandaag, 100 jaar 

later, nog steeds staan. Kleinzoon Albert start 

met hopteelt binnen de ringlaan van Poperinge 

om in de jaren ‘60 naar de Schoudemonthoek 

terug te keren. Ondertussen houdt hopboer 

Gery, de vierde generatie, het hopbedrijf al 

40 jaar draaiende en staat de vijfde generatie 

klaar om de familietraditie verder te zetten.

Op Ter Schoudemonthoek staat momenteel 

7,50 hectare hop, zowel aromahoppen (zorgen 

voor het fi jne aroma) als bittere variëteiten 

(geven een bittere, pittige toets). Het milde 

zeeklimaat en de Poperingse zandleembodem 

geven de hop een uniek smaakpallet dat zich 

ook laat proeven in de bieren gebrouwen 

met Poperingse hop. Al onze hop draagt het 

Belgische hoplogo.

5,4 KM / 10 MIN.

+32 57 33 55 49 / +32 473 32 31 87

Kleine Casseldreef 2 - 8970 Poperinge

bart@belhop.be

www.belhop.be
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9,1 KM / 13 MIN.

14,4 KM / 21 MIN.

HOPMUSEUM

In het hartje van Poperinge kunt u dit 

unieke museum bezoeken. Beleef dankzij 

de nieuwste technologieën het wonderlijke 

verhaal van hop en mens op een leuke manier. 

Naast de vaste collectie zijn er regelmatig 

thematentoonstellingen, activiteiten en 

evenementen in het Hopmuseum. 

hopmuseum@poperinge.be

www.hopmuseum.be

+ 32 57 33 79 22

Gasthuisstraat 71 - 8970 Poperinge
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BROUWERIJ & 
ABDIJ ST. SIXTUS
In 1838 - 1839 begonnen de paters van de 

Sint-Sixtusabdij voor het eerst met het brouwen 

van de trappist. In 1945 besliste de abt om de 

productie te verminderen en te beperken tot 

productie voor zelfvoorziening. Het jaar daarop 

werd het bier onder licentie gebrouwen in 

brouwerij Sint-Bernardus te Watou. Pas in 1992 

werden de trappisten van Westvleteren opnieuw 

volledig in de abdij zelf gebrouwen aangezien 

er vanaf dan een nieuwe regel van kracht werd 

die zegt dat enkel de bieren die in een abdij 

gebrouwen zijn, het label van Trappistenbier 

mogen dragen.

Er worden drie bieren gebrouwen: Trappist 

Westvleteren Blond (5,8°), Acht (8,0°) en Twaalf 

(10,2°). In 2005 werd de Westvleteren Twaalf door 

de website ratebeer.com verkozen tot het beste 

bier ter wereld. Ook de Westvleteren Acht scoort 

hoog in de lijsten.

De abdij en de brouwerij zijn niet toegankelijk 

voor het publiek. De bieren van Westvleteren zijn 

enkel ter plaatse te koop of in de brouwerij na 

online reservatie. Aan de overkant van de straat 

kan je hun bieren degusteren in café ‘In De Vrede’.

Donkerstraat 12 - 8640 Vleteren

www.indevrede.be
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17,3 KM / 21 MIN. 36,4 KM / 38 MIN.

DE STRUISE
BROUWERS
Bieren als Pannepot, Tsjeeses, Struise Witte 

en Rosse hebben de laatste jaren enorm aan 

bekendheid gewonnen. Deze bieren van De 

Struise Brouwers uit Oostvleteren bezetten 

dan ook een heel aantal plaatsen in de top 30 

van de beste Belgische bieren.

 

De brouwerij is gevestigd in ’t Oud Schooltje 

te Oostvleteren, waar er eveneens ook 

degustaties worden gehouden. Bezoekers 

hebben de keuze uit maar liefst 30 bieren van ’t 

vat. Terug naar school was nog nooit zo leuk!

De brouwerij is toegankelijk op zaterdag-

namiddag of op afspraak. Degustaties zijn 

mogelijk, mits vooraf contact op te nemen via 

onderstaande gegevens.

Kasteelstraat 50 

8640 Oost-Vleteren

+32 495 28 86 23

www.struise.com

DE DOLLE
BROUWERS

Brouwerij De Dolle Brouwers bestaat onder de 

huidige naam sinds 1980. Dat jaar nam een viertal 

vrienden de kort daarvoor gesloten brouwerij 

Costenoble over. De naam “De Dolle Brouwers” is 

afgeleid van het fietsclubje van de vrienden, “De 

Dolle Dravers”.

De brouwerij heeft regionale en internationale 

bekendheid met bieren als Oerbier, Arabier en 

Stille Nacht. Kleinere groepen en individuele 

bezoekers zijn welkom op zondagnamiddag om 

15.00 u.
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+32 51 50 27 81

Roeselaerestraat 12B - 8600 Esen

info@dedollebrouwers.be

www.dedollebrouwers.be 

Krijg je geen genoeg en wil je nog meer
brouwerijen bezoeken? Dat kan!

Een overzicht van alle brouwers in
de westhoek vind je op volgende website.

www.toerismewesthoek.be ► tournee-locale
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9,0 KM / 13 MIN.

- GENERAL SIR HERBERT PLUMER -

TALBOT
HOUSE

“Bent u bereid uw rang of stand te vergeten, 

stap dan eens binnen in het Talbot House.” 

Eind 1915 openden de aalmoezeniers Philip 

“Tubby” Clayton en Neville Talbot een 

alternatieve ontspanningsgelegenheid. 

In korte tijd, is Talbot House uitgegroeid tot 

hét soldatenhuis van het Britse Leger. De 

bezoekers vonden er een thuis, ontspanning 

en een plaats om de oorlog te vergeten, om 

weer mens te worden. Iedere militair was er 

welkom, van gewone soldaat tot hogere officier, 

“Every Man’s Club”.
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+32 57 33 32 28

Gasthuisstraat 43 - 8970 Poperinge

info@talbothouse.be

www.talbothouse.be
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7,1 KM / 11 MIN. 20,3 KM / 25 MIN.

LIJSSENTHOEK
Lijssenthoek Military Cemetery is de 

indrukwekkende getuige van meer dan 

vier jaar oorlogsgeweld. Van 1915 tot 

1920 was op het gehucht Lijssenthoek 

het grootste evacuatiehospitaal van de 

Ieperboog gevestigd. Vandaag weerspiegelt 

de begraafplaats de Grote Oorlog. Het 

bezoekerscentrum, dat gratis te bezichtigen is, 

vertelt het verhaal van deze unieke site.

Boescheepseweg 35A

8970 Poperinge

lijssenthoek@poperinge.be

www.lijssenthoek.be

IN FLANDERS 
FIELDS MUSEUM

Het In Flanders Fields Museum brengt 

het verhaal van WOI in de West-Vlaamse 

frontstreek. Het is gevestigd in de Lakenhallen 

van Ieper, een belangrijk symbool van 

oorlogsleed en van wederopstanding daarna. 

In de nieuwe opstelling wordt nog meer 

ingegaan op de persoonlijke verhalen van 

gewone mensen en wordt nog meer de link 

gelegd met het landschap van de Eerste 

Wereldoorlog in Vlaanderen. Bovendien 

kunnen de bezoekers voortaan ook de 

belforttoren beklimmen en genieten van een 

uniek zicht op de eens zo geteisterde streek.
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+32 57 23 92 20

Grote Markt 34 - 8900 Ieper

flandersfields@ieper.be

www.inflandersfields.be
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YPER
MUSEUM
Ieper, een wereldwijd symbool voor de 

herdenking van de Eerste Wereldoorlog, maar 

er is nog zoveel meer. Haar geschiedenis van 

elf eeuwen is rijk: Lakenstad, Middeleeuwse 

grootstad, Vestingstad, Bisschopsstad, 

Militaire stad, Verwoeste en wederopbouwstad, 

Kattenstad, Vredesstad, Westhoekstad ... Ieper 

was en is het allemaal.

Het decor is niet mis: het Yper Museum zit 

in een vleugel van de Lakenhallen, Europa’s 

grootste burgerlijke complex in neogotische 

stijl. In de Lakenhallen bevinden zich ook het In 

Flanders Fields Museum, het Kenniscentrum 

van de Musea Ieper, de dienst Toerisme en het 

streekbezoekerscentrum. Dat maakt van onze 

Lakenhallen meteen één groot museumgebouw. 

Het museum is zeker ook een bezoekje waard 

met kinderen!

+32 57 23 92 20

Grote Markt 34 - 8900 Ieper

ypermuseum@ieper.be

www.ypermuseum.be

20,3 KM / 25 MIN.

KATTENJACHT APP!

Doe de Kattenjacht en ontdek al spelend de 

geschiedenis van Ieper. Trek er samen op uit 

en spot de leukste plekjes van de stad! Met 

de app ben je ongeveer anderhalf uur op stap 

en maak je een tocht van drie kilometer, te 

beginnen op de Grote Markt van Ieper. De 

route is rolstoel- en kinderwagenvriendelijk. 

Vind je het codewoord?
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HOOGE CRATER
MUSEUM

Met zijn levensgrote reconstructies van 

oorlogstaferelen van de eerste wereldoorlog, 

de uitgebreide collectie wapens, uitrustingen 

en foto’s is dit museum een echte aanrader. 

Tijdens een bezoek aan de Ieperboog is het 

Hooge en dit unieke oorlogsmuseum zowel 

voor de toerist als de verzamelaar of historicus 

een absolute must.

Het oorlogsmuseum Hooge Crater is gelegen 

in het gehucht “Hooge”, op de weg Ieper-

Menen(de Meenseweg), een viertal kilometer 

oostwaarts van Ieper en niet ver het thema-

park “Bellewaerde”. Het is gemakkelijk te 

bereiken langs de hoofdwegen. Volg N8 en het 

bruine bord “ Bellewaerde”. Recht tegenover de 

grote begraafplaats “Hooge Crater cemetery”.

De uitbaters zijn trouwens grote ambassadeurs 

van onze bieren!25,0 KM / 29 MIN.

+32 57 46 84 46

Meenseweg 467 - 8902 Zillebeke

info@hoogecrater.com

www.hoogecrater.com
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20,4 KM / 25 MIN.

20,4 KM / 25 MIN.

DE
MENENPOORT
De Menenpoort is het bekendste 

Commonwealth - oorlogsgedenkteken in 

Vlaanderen. De poort werd nog tijdens de 

oorlog op Londense tekentafels ontworpen 

door Sir Reginald Blomfield en werd gebouwd 

op de plaats van de oude Menenpoort, de weg 

waarlangs de troepen naar het front trokken.

De Menenpoort werd onthuld in 1927. De 

stenen panelen dragen de namen van 54.896 

soldaten uit de “Salient” die als vermist werden 

opgegeven en dus geen bekend graf hebben. 

U vindt er alleen de namen van de soldaten die 

sneuvelden tussen augustus 1914 en augustus 

1917. Zij die als vermist werden opgegeven van 

16 augustus 1917 tot op het einde van de oorlog 

(34.000 namen) staan gebeiteld op de stenen 

tafels op het Tyne Cot Cemetery in Passendale. 

Menenstraat

8900 Ieper

THE LAST
POST

Sinds 1928 wordt iedere avond om 20.00 

u. stipt de Last Post geblazen onder de 

indrukwekkende Menenpoort in Ieper. Dit als 

eerbetoon aan de gesneuvelden van het Britse 

Gemenebest, maar evenzeer voor de Belgische, 

Franse en andere geallieerden, die ten kosten 

van alles meevochten in de Eerste Wereldoorlog.
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Menenstraat

8900 Ieper

info@lastpost.be

www.lastpost.be
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23,4 KM / 31 MIN.

18,8 KM / 23 MIN.

JULES
DESTROOPER
Kwaliteit, authenticiteit, natuurlijke 

ingrediënten en bovenal een nooit aflatende 

passie voor koekjes ... Toen Jules Destrooper 

in 1886 zijn gelijknamige Biscuiterie oprichtte, 

zal hij nooit vermoed hebben dat precies 125 

jaar later fijnproevers in meer dan 75 landen de 

koekjes weten te appreciëren. 

In dit gloednieuw bezoekerscentrum wandel je 

letterlijk doorheen de rijke geschiedenis van de 

wereldberoemde koekjes uit West-Vlaanderen. 

Aanvullend zal je heel wat opsteken over 

hoe de familie Destrooper vandaag verfijnde 

koekjes bakt. In de proefbakkerij krijg je een 

deskundige uitleg van één van onze bakkers 

en vanzelfsprekend staat proeven hierbij 

uitgebreid op het programma.

+32 58 28 09 33

Gravestraat 5 - 8647 Lo

bezoekerscentrum@julesdestrooper.com

www.jules-destrooper.com

DIERENPARK DE 
ZONNEGLOED

Vlakbij een waardevol stukje natuur, “De 

Broeken” in Vleteren, is dierenpark De 

Zonnegloed gevestigd. Een sfeervolle hoeve, 

gerenoveerd tot een educatief kindvriendelijk 

dierenpark.

Hier kom je ogen en oren te kort. Het park is in 

het groen verscholen, en jong en oud kunnen 

zich er vermaken. Je komt oog in oog te staan 

met dieren uit alle delen van de wereld: ruige 

bizons, speelse stokstaartjes en ook leuke 

boerderijdieren. Daarnaast heb je pony’s, ezels, 

emoes, vele soorten knaagdieren, roofvogels, 

kamelen, wasberen, apen en nog zoveel meer.
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+32 57 40 18 56

Kasteelweg 22 - 8640 Oost-Vleteren

info@dezonnegloed.be

www.dezonnegloed.be
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8,3 KM / 10 MIN.

11,1 KM / 13 MIN.

HUIFKAR
TOCHTEN
In groep, met kinderen: een huifkartochtje 

is altijd een leuke belevenis! In de Westhoek 

kun je op verschillende plaatsen een zitje in 

een huifkar aanvragen en op het tempo van 

de paarden de Westhoek bewonderen. Via 

landelijke wegen wordt u langs hoppevelden, 

prachtige panorama’s, pittoreske boerderijen 

en typische estaminets gebracht.

AU NOUVEAU ST.ELOI

Gemenestraat 4

8978 Watou

+32 494 13 68 30

www.aunouveaust-eloi.be

‘T WULLEMINHOF

Duivinnestraat 8

8970 Poperinge

+32 57 33 66 98 / +32 475 54 13 29

www.wulleminhof.be
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OUTSIDE
ADVENTURE

RONDJE
WESTHOEK

Hou je van een dag vol actie en spanning? 

Dan ben je bij Outside Adventure aan het 

juiste adres. Quad, paintball, hoogteparcours, 

wakeboard, mountainbike, urban golf, 

smokkeltocht, kanotochten, gps-adventures 

... De enthousiaste medewerkers serveren je 

een programma op maat. Ook voor de minder 

sportieve personen bieden ze enkele originele 

“easy leisure” arrangementen aan. Voor elke 

avonturier wat wils dus! 

Wil je genieten van de Westhoek vanuit 

een authentiek Volkswagen busje 

met chauffeur? Gekoppeld met al het 

lekkers en moois wat de Westhoek te 

bieden heeft, dan moet je beslist een 

ritje met Rondje Westhoek plannen.

+32 57 33 87 01

Westouterseweg 3 - 8970 Poperinge

info@outsidetravel.be

www.outsideadventure.be

Binnenkouter 51

8970 Poperinge

+32 475 74 60 09

www.rondjewesthoek.be
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TYPISCH BOLTRA

Typisch voor de Westhoek zijn de 

verschillende café’s waar je nog een 

authentieke baan vindt om een spelletje

boltra te spelen. Dit traditioneel bolspel 

werd reeds het voor eerst beoefend in 

Vlaanderen in de 16de eeuw. Als je nog 

op zoek bent naar een leuke activiteit 

in gezinsverband of met vrienden of 

collega’s, dan is dit zeker en vast een 

aanrader. Plezier gegarandeerd!

2,5 KM / 3 MIN.

1,8 KM / 2 MIN.

8,2 KM / 11 MIN.8,3 KM / 9 MIN.

CAFÉ DE 
WIJNGAARD

+32 57 33 43 66

Casselstraat 32 - 8970 Poperinge
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‘T WETHUYS

CAFÉ
DE LEGEN DOORN

DEN
NIEUWEN APPEL

+32 497 85 68 38

Watouplein 3 - 8978 Watou

info@wethuys.be

www.wethuys.be

+32 57 38 80 51

Trappistenweg 36 - 8978 Watou

+32 57 33 49 79 / + 32 497 89 46 00

Sint-Sixtusstraat 1 - 8970 Poperinge

users.telenet.be/legendoorn
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RESTAURANT
AU NOUVEAU ST-ELOI
Gemenestraat 4 - 8978 Watou

+32 494 13 68 30

www.aunouveaust-eloi.be

’T BLAUWERSHUYS 
Hoge Noenweg 3B - 8970 Poperinge

+32 57 36 46 11

info@tblauwershuys.be

www.tblauwershuys.be

’T HOMMELHOF
Watouplein 17 - 8978 Watou

+32 57 38 80 24

info@hommelhof.be

www.hommelhof.be

‘T SPARREBOS
Stoppelweg 39 - 8978 Watou

+32 57 33 41 39

info@sparrebos.be

www.sparrebos.be 

DE BOSHOEVE
Vijfgemetenstraat 4 - 8970 Poperinge

+32 57 36 33 64

debruyne-peter@telenet.be

www.herbergdeboshoeve.be

DE HANEKAMP
Hanekampweg 20-22 - 8978 Abele

+32 57 33 56 00

info@dehanekamp.be

www.dehanekamp.be

DE KATTEMAN
Stoppelweg 13 - 8978 Watou, Abele

+32 57 38 83 68

info@dekatteman.be

www.dekatteman.be

DE PATERSTAFEL
Watouplein 14 - 8978 Watou

+32 498 59 84 85

www.depaterstafel.eu
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DE STROOYEN HEN
Watouseweg 54 - 8970 Sint-Jan-Ter-Biezen

+32 57 38 80 70

de.strooyen.hen@skynet.be

www.destrooyenhen.be

HET OVENHUIS
Watouplein - 8978 Watou

+32 57 38 83 38

hetovenhuis@telenet.be

www.hetovenhuis.be

HET WETHUYS 
Watouplein 3 - 8978 Watou 

+32 497 85 68 38 

info@wethuys.be

www.wethuys.be

TERMINUS
Callecannesweg 11 - 8978 Watou

+32 57 38 80 87

terminus2@pandora.be

www.restaurantterminus.be

TUSSEN DAG EN MORGEN
Watouplein 15 - 8978 Watou

+32 57 38 88 24

hansdebock74@hotmail.com

www.eenhuistussendagenmorgen.be

Neem best vooraf nog eens contact op met 

het restaurant om de actuele openingstijden 

na te vragen. De jaarlijkse verlofperiodes 

van deze restaurants werden immers niet 

opgenomen in deze brochure.
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CAFÉ
DE EENDRACHT 
Watouplein 7 - 8978 Watou

+32 57 38 87 62

DE HELLEKETEL 
Vuileseulestraat 6 - 8978 Watou

+32 57 36 08 89

DE KIKKER 
Steenvoordestraat 33 - 8978 Watou

+32 57 38 80 94

DIRKS CAFÉ 
Watouplein 4 - 8978 Watou

IN DEN NIEUWEN APPEL 
Trappistenweg 33 - 8978 Watou

+ 32 57 38 80 51
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IN GEVAL
VAN BRAND
1. BEL HET NUMMER 100 OF 112 EN VERMELD 
 VOLGENDE ZAKEN ZEER DUIDELIJK:

• WIE er belt

• WAT er gebeurt

• WAAR het gebeurt

2. DOE MOGELIJK EEN POGING TOT BLUSSEN

3. IN AFWACHTING VAN DE HULPDIENSTEN

• blijf rustig

• verlaat direct de toeristische logies rustig en direct

• kruip laag bij de grond

• adem in een (liefst natte) zakdoek

• sluit ramen en deuren

• gebruik geen lift

Als de normale uitgang niet meer kan worden gebruikt,

gebruik de 2de evacuatiemogelijkheid die u door de uitbater getoond werd.

4. BIJ AANKOMST VAN DE HULPDIENSTEN

• maak doorgang vrij voor voertuigen

• blijf ter beschikking van de brandweerlui om hen verdere

 inlichtingen te verschaffen
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WWW.BROUWERSHUIS.COM


