
Daguitstap Poperinge      9 mei 2015 

 bezoek aan Talbot House, Hopmuseum en site dodencellen 

Ingericht door Vriendenkring Carabiniers – Grenadiers, afdeling West-Vlaanderen 

-Verzamelen tegen 09.30 a 09.45 u op de koer van het Hopmuseum (Gasthuisstraat 71 ) 
- 09u45 : start rondleiding met korte uitleg over Poperinge door de gast vrouw Marina 
 

- 10.00 u stipt Bezoek  aan Talbot House ( Gasthuisstraat 43 )     Every Man’s Club : ” Come in and forget about 

the war” 

Dit huis stond open voor alle bezoekers zonder onderscheid van rang  
stand om bovenal te lachen , te zingen en voor even de oorlog te vergeten . 

    

                                                        We krijgen er ook een kop koffie of the ( aangeboden door de vriendenkring) 

-12u30  middagmaal  in restaurant Romanhof  (Duinkerkestraat ) 

Dagschotel met één consumptie mogelijkheid tot aperitief (zelf te bekostigen en af te rekenen) 

-14u00  Bezoek met gids aan het Hoppmuseum 

Dit museum is gevestigd in het Stadsschaalcomplex , daar werd vroeger hop 

gewogen , gekeurd en gestapeld . Je beleeft er de geschiedenis en de 

levenscyclus van de hop . 

 

- Gelegenheid tot het proeven van een lekker hopbiertje  

Voor de liefhebbers ! Er kan geproefd worden van een lekker streekbiertje in 
het café “De Stadschaal” gelegen bij het Hopmuseum!( aangeboden door de 
vriendenkring) 

-Bezoek aan de site dodencellen en executiepaal ( Grote Markt )  

In de twee dodencellen word het verhaal weergegeven van een aantal Britse 
militairen , getraumatiseerd door het oorlogsgeweld, die weigerden weer ten 
strijde te trekken of deserteerden met de doodstraf door executie tot gevolg 

Einde van de daguitstap voorzien rond 17u00   
 

 
Gratis parkeren kan op volgende parkeerplaatsen :  Oudstrijdersplein – Cultureel Centrum Ghybe > Werf  – 
Colruyt > Duinkerkestraat ( tot 20u ) –oude winkel Battard > iets verder Duinkerkestraat 

Zie ook de parkeerkaart ! 

Alles wat we die dag bezoeken, alsook het restaurant , ligt op wandelafstand van elkaar ( max 5 min.) . Voor 
wie het echt niet aankan om te wandelen gaan we 1 of 2 auto’s voorzien om deze mensen ter plekke te 
brengen , maar dan ook  alleen voor mensen met mobiliteitsproblemen ! 
Kostprijs van deze uitstap :   45,00€ p/p ( ingang Talbot House + koffie, middagmaal  + één consumptie, ingang 
en gids Hopmuseum plus streekbiertje achteraf ) 
Inschrijven kan tot en met  20 APRIL  uiterste datum 

Betalen kan op rekeningnummer  BE83  9731  0317  7015  met vermelding “daguitstap Poperinge “ 

 Wij hopen op een talrijke opkomst van alle Carabiniers en Grenadiers uit heel Vlaanderen ! 

                                       Marnik en Marina 

 

 

 

 


