
Leuke ideetjes 

Gezellige ambiance: 

Misschien vind je wel iets wat jou aanspreekt bij de Volkssportroutes in Poperinge? 

Of willen jullie op een levend Ganzenbord spelen of een doolhof van maïs doorzoeken?  In ’t 

Ganzengoed beleef je mooie momenten. 

Bij Wild animal sanctuary De Zonnegloed vind je meer dan 120 diersoorten die verlaten, misbruikt of 

verwaarloosd werden.  Ze worden er levenslang opgevangen en vertroeteld. 

Wil je verschillende boerderijdieren bewonderen, knuffelen of verzorgen?  Boeit een ecologische 

moestuin jou of heb je groene vingers?  Neem dan een kijkje bij de buren, Milieuboerderij De 

Palingbeek.  Je kan daar ook nog doorwandelen naar het bos De Palingbeek.  

Sterrewacht Astrolab biedt voor jong en oud ook heel wat mogelijkheden.  Waarnemen met 

telescopen kan jou prachtige dingen laten ontdekken! 

Ook hebben we een (h)eerlijke hoevewinkel Zuid-Bellegoed die heel dichtbij ligt.  Je kan er vers 

bereide ijsjes of melk van hun eigen koeien kopen. 

Gegidste wandelingen kunnen soms saai zijn, maar niet als je kiest voor City Golf.  Golf ervaring heb 

je zeker niet nodig.  Je ontdekt op een speelse manier vele mooie plekjes in Ieper. 

In De oude kaasmakerij te Passendale bevindt zich een museum en minigolf, je kan er een workshop 

kaas maken of een kaas en biertasting volgen. 

Bij Chocolaterie Ledoux kunnen jullie een overheerlijke chocoladeworkshop volgen.  Wat je gemaakt 

hebt, neem je mee naar huis.  Heerlijk toch! 

Het bezoekerscentrum van de koekjesproducent Jules Destrooper is ook een ideale uitstap.  Je komt 

alles te weten over koekjes bakken én je kan er uitgebreid proeven. 

Wil je de Westhoek verkennen, maar je weet niet hoe? Hier heb je enkele ideetjes die jou op weg 

kunnen helpen.   

Ook is Rondje Westhoek of Westhoek – De Grote Goesting een leuk concept! 

Mag het iets ruiger?  Kijk dan even of er bij Autospeedway iets is wat jouw aandacht trekt. 

Klassiekers als Bowling, een dagje Bellewaerde, een Escape room, Ski & snowboard – Skydiving – 

Paintball – Lasergame – Waterski – Flyboard – Aqua park faciliteiten vind je bij Ice Mountain. 

Deze tips zorgen zeker voor de nodige sfeer. 

 

http://www.volkssportroute.be/nl/routes
http://www.tganzengoed.be/
http://www.tganzengoed.be/
http://www.dezonnegloed.be/
http://www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek
https://astrolab.be/
https://zuid-bellegoed-ieperse-hoevewinkel.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
http://www.city-golf.be/CityGolfIeper.html
http://www.deoudekaasmakerij.be/
https://choc-ledoux.business.site/
http://www.jules-destrooper.com/nl/bezoekerscentrum
http://www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/hoe-de-westhoek-verkennen
http://www.rondjewesthoek.be/
https://www.facebook.com/westhoekdegrotegoesting/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBDG-KOaxvy5RaoPWunHJ_EFZHK7xWXsIRhFoxvAEE_VpKYYAVwGyi3It1ZICHMd3kvQ-hAUNJwFmh1
http://www.camso.com/
http://www.atlantisbowling.be/
http://www.bellewaerde.be/
http://www.escapegamesbelgium.be/cities/ieper
http://www.ice-mountain.com/

