
 

 

GOSA-GEWEST GENT  
 

 

Uitstap naar Heuvelland met bezoek aan Bio-brouwerij 

 
 

Poperinge is reeds bekend vanaf de 7de eeuw  en bereikte in de 
13de eeuw, dankzij de lakennijverheid, het hoogtepunt van haar bloei. 
Later werd een jarenlange hardnekkige strijd geleverd voor het behoud 
van deze lakenhandel. De Poperingenaren kregen zo de bijnaam 
Keikoppen. Poperinge is het centrum van de hopteelt en het bier. 
Daar is ook  de Bio-brouwerij De Plukker, met als brouwer een 
vroegere hoppeboer, gevestigd. Deze recente brouwerij verwerkt 
uitsluitend Poperingse hop in hun biologisch bieren 

Het voorziene programma: 

 9u30: bij aankomst in De Beiaard in Nieuwkerke een heerlijke kop koffie met koffiekoek 

 10u40 : bezoek aan een ambachtelijke wafeltjesbakker. Hij vertelt over zijn passie en demonstreert  het bakken 
van gevulde wafeltjes op grootmoeders wijze.... 

 12u30 : middagmaal in de Beiaard met soep, hoofdgerecht, dessert en koffie.  

 14u15 : we rijden richting Poperinge door de hoppevelden naar de brouwerij De Plukker waar de brouwer ons 
rondleidt, over het brouwproces vertelt....met als afsluiter 2 degustaties! 

 Nadien volgt nog een rondrit met onze gids door de stad Poperinge met zijn vele prachtige gebouwen en 
monumenten. 

 18u00 : broodjesmaaltijd in de Beiaard. 

Wanneer : VRIJDAG 5 mei 2017 

Kostprijs : leden Gezinsbond € 53 en niet-leden € 59, inbegrepen: busreis, gids voor een ganse dag, koffie + koek, 
bezoek brouwerij, middagmaal en broodjesmaaltijd (geen drank). 

Vertrek : stipt om 8u00 aan Topsporthal Vlaanderen (blauw gebouw), Zuiderlaan 14 aan de Watersportbaan te Gent 
en om 7u30 in Sleidinge, Langendam bij Weidel. 

Inschrijven : op gewestelijk secretariaat, Limburgstraat 80, telefonisch 09/ 225 46 52 of per mail 
gewest.gent@gezinsbond-ovl.be met vermelding van naam, adres, lidnummer, aantal personen, gsm-nummer en 
opstapplaats. Inschrijvingsbedrag overschrijven  op rekening BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond Gewest Gent, met 
vermelding van: daguitstap 5 mei.  
Liefst zo vlug mogelijk inschrijven, plaatsen beperkt ! 

We hopen op heel wat interesse voor onze daguitstap naar het Heuvelland, Poperinge en omgeving met een 
mooi programma! 

Namens de werkgroep Gosa-gewest Gent 

Laurent Lippens  gsm  0473 456 723 
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