’t Neerhof gaat open op 1 juni 2020 officieel open !
Bezoek onze hopast !
’t Neerhof
Krombeekseweg 32 – 8970 Poperinge

De gerestaureerde hopast van ‘t Neerhof
’t Is te zeggen, de hopast kan bezocht worden.
Op ‘Monumentendag’ hebben we gemerkt dat er heel wat belangstelling bestaat voor de
gerestaureerde hopast bij ons op ’t Neerhof. En vanaf dinsdag 2 juni is de hopast dan ook
voor groepen te bezoeken en dit tot en met vrijdag 3 oktober 2020.
Dan gaat ook ’t Neerhof in winterslaap.
We zijn open op dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag en zaterdagnamiddag vanaf
13.30 uur – en dit alleen voor groepen van minimum 15 personen .
Groepen van meer dan 20 personen worden opgesplitst – met een maximum van 30 personen.
De inkomprijs is vastgelegd op 9 euro de man of vrouw.
En dit met een bijzonder hommel – fruit – roersel ! – zie het programma
Een drink – bier of fruitsap – kan bekomen worden in “t Neerhof – maar men dient deze
natuurlijk apart bij te betalen, afhankelijk van zijn keuze.
Om praktische redenen kunnen bussen niet op het domein toegelaten worden, maar deze
moeten hun mensen aan de Krombeekseweg afzetten.
In het werkjaar 2020 kan men de hopast bezoeken voor twee programma’s.
Bij het eerste programma bezoekt men de tentoonstelling ‘De evolutie van de hopasten
door de eeuwen heen’.
Dit programma bestaat uit uit de volgende punten:
- Ontvangst ‘Wat is hop en wat is hommel?’ –
- Al dan niet met het proeven van het ‘hommel-fruit roersel’ of hoe smaakt hop nu echt?
- De restauratie van ’t Neerhof en van de hopast
- Rondleiding door de hopast en de tentoonstelling door gids
- Kortfilms – De hoppepluk door de eeuwen heen

Het tweede programma kreeg als titel mee: De bierheiligen – of hoe het komt dat we
blijven drinken en soms wel eens zuipen!
- Ontvangst ‘Wat is hop en wat is hommel?’ –
- Al dan niet met het proeven van het ‘hommel-fruit-roersel’ of hoe smaakt hop nu echt?
- De restauratie van ’t Neerhof en van de hopast
- - Rondleiding door de hopast aan de hand van de fantastieke verhalen rond de
bierheiligen!
- Gedurende de rondleiding worden ook enkele kortfilmpjes getoond – onder andere
‘Donar en Donatus’ en ‘Sint-Bertinus’.
Beide programma’s duren ongeveer 2 tot 3 uur afhankelijk van hoe lang je achteraf blijft
plakken!

De initiatiefnmer Dirk Vangheluwe samen met de ingenieur – restaurateur Brecht
Vandenberghe

Hou ook onze erfgoedwandelingen in het oog!
Groepen kunnen zich ook inschrijven voor 4 erfgoedwandelingen in Poperinge.

De Poperinghevaart – Namiddagwandeling – duur 4 uur –
De wandeling start aan de Blekerij – tegenwoordig VTI – in ’t Reepken en we volgen de oude
loop van de Poperingevaart, waarbij de gids cultuur-historische uitleg geeft rond de
verschillende sites die we passeren. Op deze wandeling bezoeken we onder andere het
Blekerijgebouw, drinken we iets bij de brouwerij de Plukker en krijgt men verhalen te horen
rond Roland Garros en het vliegveld uit de Eerste Wereldoorlog, de overdrachten en de

vaart, de Bruggweg, de hoeve Leicher en Gwalia, het vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog
en zoveel meer.

De Stede-oevers

Wereldoorlog I in Pops – Namiddagwandeling – duur 3 uur –
De wandeling start op de Grote Markt te Poperinge en we bezoeken een aantal plaatsen
waar er een speciaal Eerste Wereldoorlog verhaal aan verbonden is. Halfweg de wandeling
gaan we binnen in de Aria om enkele kortfilmpjes rond deze oorlog te Poperinge te bekijken
vooraleer we doorstappen naar ‘The Old English Cemetery’.

Hop en bier in Poperinge – Namiddagwandeling – duur 3 uur –
De wandeling start op de Grote Markt te Poperinge waarna we al snel in de Sint-Bertinuskerk
binnen vluchten om aldaar het verhaal te horen van de schepping van de hop – de heilige
Donatus en vooral het verhaal van Sint Bertinus zelf en hoe hij de ‘minnedronk’ kerstende.
Daarna wandelen we verder door de stad om te eindigen in het oudste café van Poperinge, de
Wijngaard.
Voor de wandelingen is de deelnameprijs normaal gezien 5 euro. Bij het bezoek aan de
brouwerij moeten we de inkomprijs daarbij tellen doch deze moet nog bepaald worden.

Zowel voor de wandelingen, als voor de bezoeken aan de Hopast – dient men als groep –
liefst veertien dagen voor het bezoek – te reserveren via Guido Vandermarliere.
En dit via : Guido.Vandermarliere@telenet.be
https://tneerhofvzw.be/

