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Planning vierdaagse Groen Plus in de Westhoek 

Nieuwe versie (laatste wijziging 15/7/2022) 
Na 07/7/2022 Wijziging wegens annulering Fluisterboot  in de Blankaart – kan niet doorgaan 

wegens aanhoudende droogte. Wissel dinsdagnamiddag en woensdagnamiddag  (mits kleine 

wijzigingen) Na 15/7 nieuwe wijziging ‘muzikale wandeling Lo kan niet doorgaan door 

verhindering van één van de twee muzikanten) plaatsvervangend programma bezoek aan 

ecolgische hop- en zorgboerderij onder begeleiding van muzikale boerin . Nu nog nieuwe 

wijziging na bericht van de hoppeboerdrij dat zij niet konden op woensdag in de voormiddag 

: geen wijziging van activiteiten, maar wel van uren. 

MAANDAG 25 juli 2022 

10u45 : aankomst met de trein  of met de wagen aan Ieper station 

Start in Ieper :  

- Kom je met de trein : aankomst station 10u44 

- Met de wagen : plaats je wagen voor het station op de kleine gratis parking of achter 

het station in de Tulpenlaan is er een grote gratis parking en kan je onder de sporen 

naar de voorkant. 

We verzamelen aan de voorkant van het station. Daar staat de bus, waarmee we 4 dagen op 

stap gaan door de Westhoek. We laden daar onze bagage in. 

Dan vertrekken we na het lange zitten op de trein voor een wandeling op de Ieperse 

vestingen tot aan de Menenpoort (4 km). Met veel rustbanken. 

11u : te voet over de vestingen van Ieper tot aan de Menenpoort 

 

13u : eten in Het Dépot : een innovatieve zaak, een concept dat balanceert tussen shoppen 

en lekker eten. Zit je stoel goed of vind je de lamp boven de tafel van je buur mooi. Dan kan je 

die kopen en meenemen ‘alles is er te koop, behalve het personeel’. Je kan er streekbieren en 

wijnen drinken en het eten is gemaakt met producten van de korte keten. Proef ook de tripel 

van de bio-brouwerij  De Plukker. Betaalbare, hedendaagse, marktverse en huisbereide 

gerechten. Ideale locatie tussen de Menenpoort en de Markt 

14u30 :Bezoek aan ‘In Flandres Field Museum’  

In de Lakenhallen van Ieper op de Grote Markt 

16u30 Terugwandelen  naar het station (700 m) 
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17u met bus naar slaapgelegenheden : 

Eerst naar  Callecanes in Watou (hotel) om de mensen die daar gereserveerd hebben  af te 

zetten. De mensen voor het vakantiehuis in Vleteren, Elzendamme blijven in de bus en 

worden  aan hun vakantieverblijf afgezet. 

Even opfrissen en uitladen.  De bus gaat terug naar Poperinge en brengt de mensen van het 

hotel terug mee naar het vakantiehuis in Vleteren. Vandaaruit vertrekken we te voet (1,8 

km)  om 18u. naar een eethuis. De mensen van het hotel worden weer met de bus 

opgehaald en gebracht tot bij het restaurant waar we eten. Daar worden we om18u30 

verwacht.   

 

Een BEN-vakantiehuis Elzendamme (bijna energie neutraal) 

 

 

Hotel Callecanes (op de grens met Frankrijk) 

18u30: Eten in De Hooipiete  in Fintele:  

We eten in  Fintele in restaurant De Hooipiete. Dit ligt op 1,8 km van ons vakantiehuis. Daar 
biedt de chef ons een lekker slaatje Hooipiete aan met frietjes. Dit zit in de inschrijvingsprijs 
inbegrepen. De drankjes worden door de deelnemers zelf betaald.  De chef stelt als drankje 
voor : 1 glas cava (+mooi hapje) + 1 glas wijn of frisdrank en water op tafel (12€) of 1 glas 
wijn en water op tafel voor 6€.  Dit restaurant sluit om 21u.  

Het restaurant De Hooipiete is gelegen  op 1,5 km ten zuiden van het centrum van 

Pollinkhove en deelgemeente van Lo-Reninge. Hier vloeien de Lovaart en de IJzer samen die 

afgesheiden worden door een schutsluis.  Een hele belevenis dus om hier eens rond te 

wandelen. Het gehucht ligt aan de linkeroever van de IJzer, achter de Veurne-Ambachtsdijk, 

ten oosten van de Lovaart. De Fintele werd in 1994 beschermd als dorpszicht. Tot op heden 

is De Fintele een vaste waarde in de Westhoek. Een toevluchtsoord voor wandelaars en 
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fietsers; een niet te missen stopplaats voor een hapje en een drankje onderweg. Enkel hier 

in Fintele heb je de rust en stilte in combinatie met weidse vergezichten onder begeleiding 

van de IJzer. 

Na het avondeten gaat de bus terug naar het hotel om de mensen af te zetten.  

Voor de mensen die nog ergens naartoe willen na het avondeten is er niet heel veel open op 

maandagavond, maar er is een smulmarkt  in Pollinkhove  in die start om 18u in tot…..er 

komt veel volk naartoe en er is ambiance schijnt het. Dat is 1,5  km vanaf het restaurant. De 

bus kan de mensen die daar naartoe willen meenemen tot daar (of ze gaan te voet). Om 

terug te keren naar het vakantiehuis is het vanaf Pollinkhove 3 km stappen. Voor de mensen 

van het hotel is het 20 km (we kunnen eventueel afspreken met de beschikbare wagens van 

deelnemers om hen terug naar het hotel te brengen). 

 

DINSDAG 26 juli 2022 

8u Ontbijt 

9u begint de bus om de mensen op de halen: eerst in het hotel en  daarna deze van het 

vakantiehuis. 

9u45 komen we aan in Krombeke . Daar laden we Marleen op die onze gids zal zijn om de 3 

dorpspunten  te bezoeken nl  dat van  Krombeke, dat van Stavele en dat van Beveren aan de 

Ijzer.  

Dit zijn 3 dorpen die elk ca 5 km van elkaar liggen. Er zijn er nog meerdere in de Westhoek 

Bezoek aan de dorpspunten  : 

Krombeke  en Stavele  zijn de kleinsten: daarvoor zullen we de groep splitsen  één deel gaat 

eerst naar Stavele en daarna naar Krombeke  en de andere groep  doet het omgekeerd. De 

bus zal de mensen telkens ophalen (elk van de twee bezoeken duurt 45 minuten). Dit duurt 

dus tot 11u15. Rond 11u30  komen we gezamenlijk aan Beveren-aan-de -Ijzer . Daar hebben 

we een uur en kunnen we iets consumeren.   

 

13u  Picknick  bij de zomerbar De Lovie Proven   

 

De Goeste (restaurant en streekproductenshop) 

brengt een Bak-vol-goeste  naar onze picknick 

plaats in het park van het kasteel van De Lovie. 

Daar gaan we dus picknicken met lekkere veel 

streekproducten van de korte keten en voor 

iedereen een flesje water, een flesje fruitsap en 

een flesje streekbier. 

Iedereen kan op stoel of bank zitten aan tafels. 
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14u00 vertrekken met bus naar Heuvelland 

14u30 opstappen op de kabelbaan Cordoba 
 
16u naar wijndomein  Entre Deux Monts (350 m stappen) 
 
16u30  : Wijndomein bezoeken : blitzbezoek van 3/4u : uitleg + 2 proevertjes + korte film 
200 euro voor de groep 
Op de glooiende flanken tussen de Rodeberg en de Zwarteberg, recht in het hart van Heuvelland, is 
wijnbouwer Martin Bacquaert actief. Hier werkt hij aan zijn missie : met ingetogen trots en een diep 
respect voor natuur en klimaat, de best mogelijke Belgische wijnen verbouwen.  

18u voert de bus ons naar Watou (Poperinge) voor het avondeten. 

18u30  Avondmaal in Terminus Watou 

De Terminus is buur van hotel Callecanes. De mensen die moe zijn kunnen na het eten onmiddellijk 

hun bedje opzoeken. Met de anderen rijden we naar Oost-Vleteren, de mensen die hier moe zijn 

kunnen ook in hun bedje.  

Ook hier kunnen we eventueel afspreken met de privéwagens.Deze die nog een bezoekje willen 

brengen aan een bruine kroeg. Hier de dichtste van jouw slaapplaats (het vergt wel een 

wandelingetje vaneen half uurtje. : ’t Oud Postje Oost-Vleteren voor de mensen van het vakantiehuis  

(2 km) of Au Nouveau St Eloy voor de mensen van het hotel (2,7 km).  

 

WOENSDAG 27 juli 2022  

Wijziging : wisseling ophaling hotel/vakantiehuis + omwisseling van programma VM en NM 

8u15 : ontbijt 

9u15   : ophaling met bus eerst  de mensen van hotel, daarna deze van het vakantiehuis 

10u : vertrekken voor een rondrit langs erkende ‘Charmante Dorpen’ 

Sint-Jacobskapelle – Lampernisse – Alveringem – Beauvoorde – Leisele – Roesbrugge -

Haringe 

We rijden er voorbij en stoppen even voor de mensen die een foto willen nemen, maar niet 

iedereen moet uitstappen. We stoppen even in Lampernisse ( het stilste dorp van 

Vlaanderen om te genieten van de stilte en te kijken naar de talrijke vogelsoorten die 

voorkomen in de komgronden van Lampernisse (een verrekijker zou interessant kunnen 

zijn). Hier kunnen we ook eens binnenlopen in de vernieuwde kerk waar een tentoonstelling 

is van Clem Schouwenaers (die hier een tijdje woonde). En verder stoppen we even in Oeren 

aan  het oudste café ‘De Leute’ en verder ook aan het kasteel van Beauvoorde en de 

afspanning (geen rondleiding).  

 

12u vertrek met bus naar Woumen voor eten 

12u30  eten ‘t Rooneplezier broodmaaltijd 
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(voor de mensen die willen : ze kunnen nog even binnenlopen in het bezoekerscentrum De 

Blankaart bv om info te verzamelen. Dit ligt recht tegenover onze eetbestemming, maar is 

pas open om 13u30 en we zouden graag om 14u vertrekken naar Proven) 

14u30 Bezoek aan ecologische hopboerderij ’t Hoppecruyt in Proven 

Het gaat over een hedendaags ecologische hoppebedrijf. De ranken worden verhakseld en 

hergebruikt als bemesting, mechanische onkruidbestrijding, ziektebestrijding zoveel mogelijk met 

natuurlijke  vijanden, agroforestery, drogen en plukken op 

zonne-energie. 

Familiaal bedrijf hoppeboeren sinds 1893. Hun verhaal over de 

hop gaat tot 500 jaar terug. 

De boerin zal een rondleiding geven in het bedrijf en ze sluit af 

met een repertoire van accordion met plokkersliederen en een 

gepast drankje. Plokkers zijn rondtrekkende groepen met 

woonwagens en soms gans de familie mee om de hopboeren te 

helpen bij de pluk. Velen kwamen jaar na jaar terug. De boerin weet ook alles over de medicinale 

krachten van hop. Deze boerderij is tevens een zorgboerderij. Bewoners van de Lovie komen hier 

helpen op de boerderij.  

’t Hoppecruyt  Provenplein 69  8972 Proven info@hoppecruyt.be 

+32 (0)57 30 05 98       BE 842534773 
 
16u : we worden opgehaald met de bus om naar Fortem te gaan 
  

16u30 Bezoek Mout- en brouwmuseum De Snoeck  Fortem 

De enige nog bestaande brouwerij uit 19e eeuw in Vlaanderen arrangement  ‘de wijsheid in 
de kan – bierverhalen en volkse bierspreuken’  rondgang  met verhalenverteller. Een 
rondleiding in het Mout- & Brouwhuis de Snoek doorspekt met leuke verhaaltjes over het 
wel en wee in de brouwerij en voorzien van de nodige gezegden en volksspreuken. 

 
 

18u00: vertrekken met de bus naar Fintele  (7 km met bus) 

18u30 eten ‘Bij de witten’ in Fintele. 

Daarna kunnen mensen die graag naar hun slaapverblijf gaan dat doen. Voor de mensen van 

het vakantie verblijf : zij kunnen te voet gaan (1,8 km). 

De mensen van het hotel worden gebracht met de bus. 

mailto:info@hoppecruyt.be
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20u : eventueel uitstapje om af te sluiten  

De mensen die nog graag een stapje in de wereld zetten kunnen mee naar de bruine kroeg in 

Oost-Vleteren bij de molen, en dan op eigen kracht terug te voet of met de personenwagen 

van een andere deelnemer. 

 

Donderdag 28 juli 

8u Ontbijt  
+ inpakken en opruimen 
 

9u bus haalt mensen op in hotel met hun bagage en daarna de mensen van Oost-Vleteren 

Voor vervoer naar  Merkem  naar De Boot vzw. 

Hier maken we een begeleide tocht heet de Zonneroute, en is kort en krachtig: onthaal op de BOOT 

en een halfuur varen per zonneboot op het ieperleekanaal tot aan de Knokkebrug. Daarna wandelen 

we vijfhonderd meter tot aan de lage-energiewoning van Bart Castelein, een huisje dat niet eens 

honderdduizend euro heeft gekost. Praktische tips worden gegeven en details besproken. Simpelheid 

is troef, en het comfort uitermate hoog. Dit bezoek is een must voor kandidaat-bouwers of voor 

mensen die willen verbouwen. Het is een aanrader voor de jeugd, die kan zien dat zij toch nog in 

staat zullen zijn aan een comfortabel, zuinig en betaalbaar huis te geraken. 

De energiekost van deze woning bedraagt momenteel 5,88 euro/maand. Met dank aan 

energieleverancier Ecopower! 

 

Een budgetvriendelijke lage-energiewoning! 

 

 

 

12u30 Bus brengt ons naar het restaurant De Goeste Poperinge 

Eten om 13u 

Daarna nog mogelijkheid om streekproducten aan te kopen in de De Goeste Boetiek 

Afscheid nemen van de mensen die naar huis willen vertrekken aan het station van 

Poperinge met de trein. 

Mensen die nog willen meegaan naar Ieper om te kijken naar de energiezuinige woning 

van Kathleen, kunnen mee met de bus tot in Ieper. 


