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Poperinge en omgeving  
Sint-Bernardusbrouwerij in Watou & Last Post in Ieper 

Woensdag 20 oktober 2021 

 
Vertrek om 08u00 te Verrebroek. Kennismaking met onze gids en vertrek richting 

Poperinge voor een koffiestop met koffiekoek. We vervolgen onze weg voor een mooie 

panoramische rondrit in de omgeving rond Poperinge. 

 

Nergens in België zijn er zoveel hoppevelden te zien als hier. Poperinge ligt dan ook nog 

vlakbij de Franse grens, we passeren de Grote Markt, het Stadhuis,  de Sint-Bertinuskerk, 

de Sint-Janskerk, het Hoppemuseum,  de mooie Sint Bertinuskerk, het  Gasthuis en het 

geboortehuis van Dirk Frimout.  

 

Lystenhoek is de tweede grootste Britse begraafplaats en de enige waar een vrouw 

begraven ligt, de Britse verpleegster Nellie Splindler die sneuvelde op 21 augustus 1917.. 

 

De Smokkelroute: de Schreve, de grens tussen België en Frankrijk, was eeuwenlang het 

decor voor Blauwers en Commiezen. Het verhaal van deze smokkelaars en douaniers 

ontdek je tijdens deze twee grensroutes. 

 

Na deze interessante en boeiende informatie is het tijd om te genieten van een heerlijke 

lunch (driegangenmenu). 

 

Na de lunch rijden we naar het pittoreske Watou. We 

bezoeken de brouwerij Sint- Bernardus. 

We zien een film over het brouwen, krijgen een aangename 

uitleg over het ontstaan van de brouwerij (een korte rondleiding 

voor iedereen geschikt en zeer toegankelijk). 

 

Natuurlijk volgt een degustatie van twee verschillende 

patersbieren in de splinternieuwe bar Bernard met een 

ongelooflijk vergezicht !  Bovenop krijgen we per deelnemer 

een geschenkverpakking met vier bieren en een authentiek glas. 

 

Vervolgens rijden we naar Ieper voor enige vrije tijd in deze 

prachtige stad.  

 

We verzamelen terug aan de Menenpoort waar we stipt om 

20u00 de Ceremonie Last Post bijwonen. Een kippenvel 

moment! 

 

Aansluitend terugrit naar Verrebroek. 

 

 

Prijs per persoon bij minimum 25 deelnemers:  75 euro 
Inbegrepen: comfortabel autocarvervoer volgens de rij- en rusttijden één chauffeur, gids/begeleider, 

koffieontvangst, middagmaal, brouwerijbezoek en degustatie.  
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