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BEREIKBAARHEID

Auto
E40/A18-N8: Brugge-Nieuwpoort-Veurne-Alveringem
A19-N8: Kortrijk-Ieper-Alveringem

Bus
Lijn 50: Veurne-Ieper
Lijn 51: Veurne-Roesbrugge-Poperinge-Ieper

Belbus: 059 56 52 56
Lijn 57: Veurne Zuid-Oost
Lijn 59: Veurne Zuid-West
www.delijn.be 

Trein
Station Veurne, Poperinge of Ieper
www.belgianrail.be 

NuttIgE INfORmAtIE VOOR gROEPEN 

Gidsbegeleiding
Indien je gidsbegeleiding wenst, gelieve min. 3 weken 
op voorhand te reserveren. Een groepsarrangement is 
mogelijk vanaf 20 personen (tenzij anders vermeld). 
De betalingen worden geregeld op de dag van de uitstap 
met de gids(en) en/of recazaken.

Annulering
Ben je verhinderd? Als je 10 dagen op voorhand 
annuleert, dan kunnen wij het arrangement/bezoek 
nog tijdig afzeggen en zijn er voor jou geen kosten aan 
verbonden.

NB: Prijzen zijn onder voorbehoud. 
Alle prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.

42
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buiten-gewoon welkom
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Alveringem, wist je dat?
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Alveringem telt negen landelijke dorpen en is 
gelegen tussen de franse grens en Diksmuide, 
Lo-Reninge, Poperinge, Veurne en Vleteren. 
In het zuiden kronkelt de IJzer door een 
prachtige groene vallei.  In het oosten trekt 
de Lovaart een blauwgroene streep door het 
landschap. Deze rustige plattelandsomgeving 
maakt van Alveringem een uitverkoren 
plek voor natuurbeleving, wandelen en 
fietsen. En in de charmante dorpen, vol stille 
authenticiteit en couleur locale, herinneren 
pareltjes van waardevol historisch erfgoed 
aan een “rijk” verleden.

Het mirakel van Izenberge
Een boerenknecht die een boom aan het 
snoeien is valt en blijft door de tussenkomst 
van Onze-Lieve-Vrouw aan de takken van 
de boom hangen. Zo wordt Izenberge een 
bedevaartsoord.

Stavele kleurt rood
Als de kasteelheer, ook wel de rost’n van 
Stavele genoemd, met de jonge bruiden 
van het dorp van bil gaat… dan kleuren vele 
babykapsels rood.

De natte broeken van Beveren  
en Stavele
Bij hevige neerslag kan het peil van de 
IJzer snel stijgen en dat zorgt ervoor dat de 
IJzerbroeken overstromen. Dit natuurgebied 
is ook bij tal van weidevogels in trek als 
broedgebied. Neem zeker eens de tijd om 
te genieten van al dit moois tijdens een 
wandeling door de IJzervallei.

Blauwers en commiezen in Cappel
Eeuwenlang werden door blauwers 
(smokkelaars) massa’s boter, vlasgaren, 
tabak maar ook paarden en runderen via 
clandestiene wegen naar de franse overzijde 
gevoerd. De commiezen (douaniers) kregen de 
opdracht om dit de kop in te drukken. 
Het douanehuisje op de grens tussen 
Beveren-Cappel en Oost-Cappel is hiervan een 
laatste getuige.

Alveringem, 
thuis van Cyriel Verschaeve
Door zijn aandeel in de frontbeweging en 
de Heldenhulde groeit de onderpastoor van 
Alveringem tijdens de groote Oorlog uit tot 
het boegbeeld van het  Vlaams-nationalisme. 
Wegens zijn collaboratie met de Duitse 
bezetter in WO II blijft Verschaeve een 
omstreden figuur.

Ligt Sint-Rijkers in Limburg?
Het dorp van Sint-Rijkers is verdwenen. 
De kerk is in 1812 verkocht en afgebroken. 
En om een pint te drinken in het café annex 
gemeentehuis In den Dolfijn moet je naar… 
Bokrijk.

(H)Oeren
Ooit zou de pastoor van het landelijke dorp de 
oorspronkelijke plaatsnaam “maagdendaele” 
in “Hoeren” veranderd hebben toen er niet 
voldoende maagden bleken te zijn om het 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw in de processie 
rond te dragen.

Drama in Leisele
Al heeft het Westhoekdorp niets te maken met 
de mysterieuze moorden van Beernem, toch 
speelde het mooie, beschermde dorpsgezicht 
van Leisele een belangrijke rol in de door deze 
moorden geïnspireerde dramaserie 
‘De bossen van Vlaanderen’.

Drie ridders in Gijverinkhove
Drie ridders gaan op zoek naar de ring van hun 
moeder. Wanneer ze na lange tijd terugkeren, 
is hun moeder reeds overleden. Zij bouwen 
een herberg ter ere van hun moeder op het 
kruispunt Weegschede, daar waar hun wegen 
zich scheiden…

Kerk…plein?
Een dorpskern ligt meestal rond de kerk… 
maar wanneer je in gijverinkhove op het 
dorpsplein staat moet je nog zo’n 500 meter 
verder wandelen voor je de kerk te zien krijgt. 
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Alveringem curieuzeneust
maakt nieuwsgierig
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KAPELANIJ VERSCHAEVE, 
ALVERINgEm IN DE gROOtE 
OORLOg

tijdens de Eerste Wereldoorlog is Alveringem 
vier lange jaren een kruispunt van leven 
en dood. Alveringem is ook het dorp van 
de controversiële priester-dichter Cyriel 
Verschaeve. Beide verhalen komen op de 
herdenkingssite samen. In het paviljoen in 
de tuin komt het ‘Aller-Retour’-verhaal van 
de soldaten in woord en beeld tot leven. 
Op de voutekamer van de kapelanij ligt 
de focus op Cyriel Verschaeve. Er wordt 
ingezoomd op verschillende aspecten van de 
Vlaamse beweging en de rol die de kapelaan 
daarin speelde. Ook de naoorlogse periode, 
met de extreme radicalisering van Cyriel 
Verschaeve en zijn collaboratie met nazi-
Duitsland, komt aan bod.

Info
 Sint-Rijkersstraat 22, Alveringem
 weekdagen 9u-16u30
za-, zo- en feestdagen op aanvraag 
groepen min. 15 personen
 gratis

 gelijkvloers toegankelijk 
voor rolwagengebruikers
 1u
 dienst Toerisme en Cultuur | 058 28 88 81
toerisme@alveringem.be 
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OPENLuCHtmuSEum 
BACHtEN DE KuPE
Het oude dorp bevat de Houtlandse boerderij, 
kapelletjes, winkelstraten en het dorpsplein. 
Op het dorpsplein staan een herberg, talrijke 
ambachtshuizen en een kiosk. De duizenden 
voorwerpen die je kunt zien zijn relieken uit 
het verleden. Voor de kinderen is er op het 
domein een fotozoektocht ter beschikking. In 
de herberg kan je genieten van verschillende 
streekbieren, frisdranken en warme 
dranken. Je kunt er ook een koude schotel of 
boerenboterham krijgen (wel op voorhand 
reserveren). Picknick mag meegebracht 
worden, mits consumptie ter plaatse. 

Info
 St. Mildredaplein 1b, Izenberge
 openingsuren: 
www.openluchtmuseumbachtendekupe.be

 058 29 80 90 | 058 23 35 65
museumbdk@yahoo.com 

CurIosamusEum 1975-2015 
Het curiosamuseum herbergt een tentoonstelling 
van schilderijen, miniaturen in hout en kurk, 
schelpkunstwerken, caféspelen en zelfgemaakte 
gemeenteschilden van West-Vlaanderen.

Info
 Izenbergestraat 124, Izenberge
 vanaf Pasen tot eind september van 14u-18u 
gesloten op maandag 
groepen vooraf reserveren
 vrije gift
 toegankelijk
 1u
 058 29 91 91

BROuWERIJ fEyS 
Aan de Dode IJzer, die de scheiding vormt 
tussen Beveren en Roesbrugge, is de 
voormalige brouwerij Het Anker gevestigd. 
tijdens de Eerste Wereldoorlog groeit de 
mouterij en brouwerij feys-Callewaert 
met haar forte brune uit tot één van de 
belangrijkste brouwerijen in de provincie 
West-Vlaanderen. De brouwerij is buiten 
werking sinds de jaren 1960. 

Info
 Bergenstraat 8, Beveren aan de IJzer 

 openingsuren: www.feysbook.be
 057 36 87 31
info@feysforte.com | www.feysbook.be

Europa-CEntrum  
Dit klassieke gebouw met muurzuilen en 
rondbogen was oorspronkelijk verbonden 
met de brouwerij feys. In de onmiddellijke 
omgeving stond de vroegere abdij 
Onze-Lieve-Vrouw ter Nieuwe Plant 
(1236-1579) aan de Rohardusbrug over de 
natuurlijke IJzer (thans “Dode IJzer” genaamd).  
Het Europacentrum is een pelgrimsoord en 
artistiek bezinningshuis met een natuurtuin. 

Info
 Bergenstraat 2, Beveren aan de IJzer
 op afspraak
 afhankelijk van het doel van het bezoek
 1u
 Europa-Broederschap | 057 30 02 08 
bertennest@skynet.be 
www.europabroederschap.eu
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mout- & BrouwhuIs DE snoEk
muSEum VAN DE DORSt IN DE 
gROOtE OORLOg

Het mout- en Brouwhuis de Snoek is de enige, 
nog volledig intacte brouwerij en mouterij 
uit de 19e eeuw, waarin je in alle authentieke 
glorie kunt ervaren hoe er tijdens de Eerste 
Wereldoorlog voor de duizenden soldaten in 
Bachten de Kupe gebrouwen werd. 
Je ziet er nog altijd hoe er toen volgens 
een energiezuinig cascadesysteem werd 
gemout en gebrouwen van de zolder tot in de 
kelder. En dit aan de hand van oorspronkelijk 
materieel zoals koperen kook- en brouwketels, 
een gietijzeren roerkuip, eeuwenoude 
gistingskuipen en -tonnen, een intact 
gebleven mouteest, een originele gasmotor, … 
Het bezoek eindigt in de museumherberg 
waar je verschillende Belgische streekbieren 
kunt proeven.

Info
 Fortem 40, Alveringem
 1/07-31/08: iedere dag 10u30-18u

vrijdag gesloten
1/09-30/06: weekdagen 14u-18u, 

za-zo 10u30-18u
vrijdag gesloten 

groepen altijd mogelijk op afspraak
 individuelen:  € 5
kinderen tot 12 jaar: gratis
groepen > 15 pers: € 4 p.p.
groepen < 15 pers:  € 5 p.p.

 gelijkvloers toegankelijk 
voor rolwagengebruikers
brailleschrift aanwezig
 € 50
 1u-1u30
 058 28 96 74 | 0492 31 30 31 
infomuseum@desnoek.be | www.desnoek.be 
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Rondleiding met gids + proevertje
Rondgang doorheen het museum. 
Inclusief een degustatie.

Info
 1u15 tot 1u30
 > 15 personen: € 5,50  p.p. 
< 15 personen: € 6,50  p.p. 
 € 50

Rondleiding met Snoekbier
Rondgang doorheen het museum.
Inclusief een bruin of blond Snoekbier.

Info
 1u15 tot 1u30
 > 15 personen: € 6,20 p.p. 
< 15 personen: € 7,20 p.p. 
 € 50 

West-Vlaamse bieren en 
brouwerijen, een heerlijk verhaal
Een rondleiding in het museum met speciale 
aandacht voor de West-Vlaamse brouwerijen 
en hun verhaal. De vele West-Vlaamse bieren 
worden in geuren en kleuren voorgesteld. 
Op het einde van de rondleiding voorzien 
we een degustatie van drie bieren: Papegaei, 
Snoekbier en prior Watou.

Info
 1u30
 > 15 personen: € 10 p.p. 
< 15 personen: € 12 p.p.
 € 50 

Deze formule kan ook zonder degustatie: 
> 15 personen: € 4 p.p. | < 15 personen: € 5 p.p.

Praktische regeling 
 alle rondleidingen starten aan het mout- & Brouwhuis de snoek, Fortem 40.
 Een groepsbezoek met gids wordt minimum 7 dagen voor het bezoek aangevraagd.
Indien de groep uit meer dan 30 personen bestaat, is het aan te raden een tweede gids te boeken.
 gelijkvloers toegankelijk voor rolwagengebruikers. 
 www.desnoek.be | Reservaties: bezoek@desnoek.be | 058 28 96 74 
Boekingen voor groepen zijn het hele jaar mogelijk 

Rendez-vous met de bierbrouwer
Wandeling met uitleg over verdwenen 
brouwerijen en volkscafés in Alveringem 
(5 km). Inclusief een degustatie van drie 
bieren: Papegaei, Snoekbier en prior Watou.

Info
 2u-2u30
 > 15 personen: € 6 p.p. 
< 15 personen: € 7 p.p. 
 € 50

Degustatie kan vervangen worden door een 
Snoekbier voor € 2,20 p.p.

De wijsheid in de kan
Rondleiding in het museum doorspekt met 
leuke verhalen, gezegden en volksspreuken 
over het wel en wee in de brouwerij. 
Inclusief een degustatie van drie bieren: 
Papegaei, Snoekbier en prior Watou. 

Info
 1u15
 > 15 personen: € 10 p.p. (incl. degustatie)
< 15 personen: € 12 p.p. 
 € 50 

Deze formule kan ook zonder degustatie: 
> 15 personen: € 4 p.p. | < 15 personen: € 5 p.p.

Plezier en vertier achter het front 
Een bezoek aan het museum wordt voor- 
afgegaan en gevolgd door volksspelen in 
combinatie met 3 lekkere bieren. Als afsluiter 
kan je nog genieten van een drankje met kaas.

Info
 € 14 p.p.
Per 10 pers. is er een biermandje voorzien.
 € 50

arrangEmEntEn In hEt mout- & BrouwhuIs DE snoEk  
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Waarom bij frontsoldaten alcohol de pijn laait maar niet blust
Exclusieve kijk in het leven van de frontsoldaat. Een “rendez-vous” met de brouwer deed het gevaar 
en het leed van de oorlog even vergeten. meer dan eventjes verdringen was het echter niet. De vele 
oorlogskerkhoven her en der verspreid in de IJzervlakte, herinneren nog steeds aan die tragedie.

Programma
• ontvangst met koffie en soldatenkoek = 45 minuten (€ 5 p.p.)
• bezoek aan het museum en degustatie van een soldatenbier: 1u30 (€ 6,20 p.p.) 

of bezoek aan museum met bierdegustatie: 2u (€ 10 p.p.)
• middagmaal: soldatenbord (boerestute, schelle van de zeuge, gerokte hespe, hoofdvleesch,
 butter, smoet, mosterd): € 9,5 koud opgediend, € 10 warm geserveerd, per persoon.

• namiddagtrip: wandeling naar het militair kerkhof van Oeren en wandeling doorheen
 Alveringem in kader van 1914-1918 of bustocht doorheen Alveringem en de acht deelgemeenten 
in het kader van het oorlogsverleden: 3u.

• de groep zorgt zelf voor een bus! 
 € 120 voor de volledige dag

Bier, een vloeibare oorlogsgeschiedenis
Een unieke exploratie achter het IJzerfront langsheen oorlogsbrouwerijen.

CIRCUIT A
Een begeleide fietstocht of een tocht met een 
toeristentreintje onder begeleiding van een 
gids voor een unieke exploratie achter het 
IJzerfront langsheen 20 oorlogsbrouwerijen. 
Via een parcours van 37 km maakt de actieve 
cultuurtoerist kennis met de bierbrouwers 
in fortem, Lo, Pollinkhove, gijverinkhove, 
Izenberge, Bulskamp, Wulveringem, Vinkem 
en Alveringem. Ze verdienden een mooie 
penning aan de oorlog, toch was het door 
de grondschaarste, de inmenging van de 
legeroverheid… niet allemaal koek en ei. 
Hoe men dit met een West-Vlaamse 
vindingrijkheid oplosten verneem je tijdens 
deze tocht. Onderweg wordt halt gehouden 
voor een drankje.

Info

 start om 10u | einde om 17u
 € 320 voor het treintje (volledige dag)
max. 45 personen
 Wie voor de fiets kiest,
voorziet zelf fietsen of kan huren bij: 
Regheere Tweewielercenter
Putstraat 17, Alveringem
info@regheere.be | 0477 28 21 08
Bellcycles
Weegschede 54, Gijverinkhove
sinnesael.mario@telenet.be | 058 29 86 70
De groep zorgt zelf voor picknick over de middag. 
 € 150

CIRCUIT B
met een toeristentreintje onder begeleiding 
van een gids wordt een parcours afgelegd 
langs oorlogsbrouwerijen op het grondgebied 
van Alveringem, Wulveringem, Vinkem, 
Izenberge, gijverinkhove en Hoogstade. 
Onderweg wordt halt gehouden voor een 
drankje.

Info

 start om 14u | einde om 18u
 € 175 voor het treintje (namiddag)
max. 45 personen
 € 110

CIRCUIT C
met een toeristentreintje onder begeleiding 
van een gids wordt een parcours afgelegd 
langs oorlogsbrouwerijen op het grondgebied 
van Alveringem, Lo, Pollinkhove, gijverinkhove 
en Izenberge. Onderweg wordt halt gehouden 
voor een drankje.

Info

 start om 14u | einde om 18u
 € 175 voor het treintje (namiddag)
max. 45 personen
 € 110
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BROuCKmOLEN
Een witgekalkte bakstenen graanmolen uit 
1872. Je kunt er zien hoe onze voorouders 
op een buitengewoon ingenieuze wijze wind- 
energie gebruikten om het graan te malen.

Info
 Lindestraat 13, Beveren aan de IJzer
 1ste en 3e zondag 9u30u-12u30
2e en 4e zaterdag 14u-18u 
altijd mogelijk op afspraak | wanneer de 
molen draait | contacteer de molenaar voor 
andere openingsuren

 € 2 p.p.
 ± 45 min.
 Marijn Bulckaert
057 36 38 41
marijn.bulckaert@brouckmolen.be 
www.brouckmolen.be 

StALIJZERmOLEN
Een houten staakmolen uit 1804. In 1960 
werd deze molen buiten werking gezet en 
het is pas sinds 1996 dat de molen terug 
maalvaardig is. Er is een korenmolen met 
twee steenkoppels, een haverpletter en een 
builmolen.

Info
 Beverenstraat 70, Leisele
 regelmatig op zondag van 14u-18u 
bij voldoende wind of na afspraak
(max. 10 personen)
 vrije gift
 ±1u
 Rik Verhaeghe 
057 33 36 85 | 0486 73 35 01
rv.stavele@skynet.be

AtELJEE DE WIttE
Een tentoonstelling van olieverfschilderijen, 
metaalsculpturen, beelden in hout en witsteen 
en portrettekeningen. Het is ook mogelijk om, 
op afspraak, een zelfportret te laten maken.

Info
 Kasteeldreef 2, Gijverinkhove
 wo, vr en za van 10u-12u en 14u-18u
bezoek op afspraak is mogelijk
 gratis toegang

 toegankelijk
 1u
 Johny De Witte
058 29 80 98 | 0476 20 09 63
johny.dewitte2@telenet.be 

HOf VAN WyCKHuIZE
Het Hof van Wyckhuize is een statige 
herenwoning-kasteelhoeve uit de 17e eeuw, 
gebouwd door franchois van Wyckhuus. 
Dit complex is opgetrokken in de regionale 
Vlaamse renaissancestijl. 
De gemeentelijke administratie en 
toeristische dienst zijn erin ondergebracht. 
tijdens de zomervakantie herbergt het 
gemeentehuis tentoonstellingen.

Info
 Sint-Rijkersstraat 19, Alveringem

KERKJE VAN OEREN
De 16e eeuwse Sint-Pieters-Bandenkerk wordt 
sinds het concordaat met Napoleon (1802) 
niet meer voor erediensten gebruikt. Het 
wordt meestal de Sint-Apolloniakerk genoemd 
naar de heilige die hier vereerd wordt. Het 
kerkje is een uitgelezen decor voor concerten, 
tentoonstellingen en culturele evenementen. 

Lees meer over deze historische site in de 
rubriek ‘Alveringem confronteert’.
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sInt-auDomaruskErk
Het dorp wordt gedomineerd door de Sint-
Audomaruskerk, een in oorsprong Romaanse 
kruiskerk die vanaf de 16e eeuw werd 
opgebouwd tot een gotische hallenkerk. Van 
de Romaanse kerk resten nu nog fragmenten, 
opgetrokken van ijzerzandsteen in de 
transeptmuren.
De kerk bezit merkwaardig meubilair, 
hoofdzakelijk uit de 18e eeuw, maar ook 
enkele meubelstukken uit de 17e eeuw.
De kerk is een belangrijke getuige van het 
leven en het lijden in de Eerste Wereldoorlog. 
Lees meer in de rubriek ‘Alveringem 
confronteert’.

Info
 Dorp, Alveringem
 De kerk is open voor het publiek van 15 
juli tot en met 15 augustus (iedere dag van  
14u-17u30). Op aanvraag is een bezoek 
mogelijk voor groepen.

kErk sInt-Jan onthooFDIng 
Deze kerk is een neogotische hallenkerk met 
bijbehorend meubilair. Het beschermde Van 
Peteghem-orgel uit de 18e eeuw is uniek. 
gerenommeerde organisten geven er nog 
regelmatig orgelconcerten. Paul Lateur 
schilderde houten ‘obiits’, voornamelijk van de 
heren van Stavele van de 13e tot de 18e eeuw. 
Lees meer in de rubriek ‘Alveringem 
confronteert’.

Info
 Alexis De Carneplein, Stavele
 Het portaal van de kerk is open voor het 
publiek. Op aanvraag is een bezoek mogelijk 
voor groepen.

BEDEVAARtSKAPEL 
‘O.L.V. VAN BARmHARtIgHEID’ 
Deze kapel is een druk bezocht 
bedevaartsoord. In 1772-1774 werd de kapel 
classicistisch aangekleed met een altaar, 
koorafsluiting, muurbeschot, de bustes van de 
vier westerse kerkvaders en een doksaal met 
orgel van de Bruggeling A.J. Berger uit 1774. 
De kapel bewaart tevens een belangrijke 
kerkschat met allerlei schenkingen van juwelen.

Info
 Izenbergestraat, Izenberge
 Elke dag van het jaar: 
wintermaanden: 9u30-16u
zomermaanden: 9u30-19u
 gratis toegang
Bezinningsmoment of begeleid bezoek in de 
kapel is mogelijk op afspraak. Mogelijkheid 
tot doopvieringen met eigen priester.  
Er is een brochure verkrijgbaar over de 
bedevaartskapel (€ 10).
 Kris Laleman | 0495 61 04 85
kris.laleman@skynet.be   

VELDKAPELLEtJES
Veldkapelletjes werden vroeger opgericht uit 
dankbaarheid of als gelofte na een bijzondere 
gebeurtenis in de familie, wijk of buurt. Vele 
kapelletjes hebben ook te maken met de twee 
wereldoorlogen. 
Naast het feit dat ze waardevol materieel en 
spiritueel erfgoed vormen, hebben ze vandaag 
ook een nieuwe bestemming gevonden als 
rustplaats voor fietsers en wandelaars. 

Brochures te koop 
bij de dienst toerisme en Cultuur:
• kerk en kerkhof alveringem (€ 15)
• kerk en kerkhof gijverinkhove (€ 5)



14|

01

01  Artistieke grenspaal
02  grensovergang 
03  Camiel de Douanier

03

02

ga op stap over de schreve: 
www.opstapinnoord-frankrijk.com
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gEtuIgEN VAN HEt gRENSLANDSCHAP

In de Westhoek wordt 
de grens de “schreve” 
genoemd

Het douanehuisje
Bergenstraat, Beveren-Cappel

Het wachthuisje dateert waarschijnlijk van 
1870. Voor de Europese eenmaking was 
’t Cappeltje een belangrijke grensovergang. 
De Belgische douaniers hielden hier toezicht 
op het in- en uitgaand verkeer met frankrijk 
en dat op één van de hoofdwegen van 
Duinkerke naar Poperinge. Sinds 1993 zijn de 
grenscontroles afgeschaft en is er vrij verkeer 
van personen en goederen. 

Camiel de Douanier
Bergenstraat, Beveren-Cappel

Kunstenaar Erik Dupont creëerde een prachtig 
kunstwerk: een zittende douanier aan de deur 
van het geklasseerde schuilhuisje straalt er 
opnieuw de sfeer van vroeger uit.

Het tolkantoor
Bergenstraat 101, Beveren-Cappel

Het  huis vlak bij het douanehuisje was het 
bureau van het douaneagentschap. Hier 
werden alle documenten opgemaakt van de 
in- en uitgaande goederen. 

De grenspaal
Casselstraat en Grensstraat, Beveren aan de IJzer

De grenslijn bestond reeds voor het verdrag 
van maastricht (1819). In 1713 werden 
langs de “schreve”  grenspaaltjes geplaatst. 
Op deze balkvormige arduinen sokkels zijn 
de markeringen 1819 en N/f aangebracht, 
al naargelang men zich in Nederland of in 
frankrijk bevond.

Een artistieke grenspaal 

Refererend naar de bestaande grenspalen 
heeft letterkapster maud Bekaert 2 nieuwe 
artistieke palen gerealiseerd. De palen 
kregen een specifieke plek: ter hoogte van 
het douanehuisje in Beveren-Cappel en in 
Baisieux (fr). Op de grenspaal in Beveren staat 
de tekst “Als een schreve op teer vel”, van de 
hand van schrijfster Anne Provoost.

Blauwers en commiezen
grensovergang Leisele en Oost-Cappel/Beveren 
aan de IJzer

Blauwen betekent smokkelen en blauwers 
zijn smokkelaars. Zij probeerden de franse 
grens over te geraken met boter, tabak en 
andere smokkelwaar om zo de invoertaksen 
te vermijden. maar de commiezen (douaniers) 
lagen voortdurend op de loer. 

Het gehucht Clachoire
Lostraat, Leisele

Aan het kruispunt van de Lostraat en de 
Veurnestraat ligt het gehucht ‘De Clachoire’. 
Het bestaat uit een losse groepering van 
19e-eeuwse arbeiderswoningen en voormalige 
herbergen. Sinds 1985 vormt het gehucht een 
beschermd dorpsgezicht.

                  Charmante dorpen 

Parallel en in samenwerking met het netwerk 
‘Villages Patrimoines’ van Pays des moulins 
de flandre en Pays Coeur de flandre, bestaan 
er ook in de Belgische Westhoek ‘Charmante 
dorpen’.  Alveringem en de deelgemeente 
Leisele  maken omwille van hun bijzondere 
architectuur, patrimonium, ligging, couleur 
locale,... deel uit van het Vlaamse netwerk. 

Info
www.toerismewesthoek.be/charmante-dorpen 
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Alveringem beleeft
ga op ontdekking
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HEt EVERSAmBOS

Dit bos ligt vlakbij de IJzer in Stavele, een 
deelgemeente van Alveringem. De naam van 
het bos herinnert ons aan de Eversamabdij, 
die niet zo ver van dit bos gevestigd was. 
De abdij lag langs de IJzer, op een kleine 
kilometer van het gehucht Elzendamme. 
Aan de parking staat een informatiebord waar 
je een grondplan terug vindt. 

Er is heel wat wandelgelegenheid in dit 40 ha 
grote bos. Je vindt er een ruime waaier aan 
boom- en struiksoorten terug maar ook 
veel dieren zoals vossen, konijnen, hazen, 
zangvogels, ransuilen… 
En met een beetje geluk kun je er reeën 
spotten.

Het bos is niet bewegwijzerd, maar er zijn 
kleine paadjes voorzien zodat je niet kunt 
verdwalen. 

Opgelet wandelaars, dit is een broekbos, 
wat betekent dat het er drassig kan zijn! 
Vergeet dus zeker je laarzen niet! 
Voor de kinderen is er een bosspeurtocht. 
➥Zie Alveringem for Kids.

DE IJZERVALLEI

gezellig wandelen of fietsen door het 
landschap en langs de oevers van de IJzer, 
vergezeld van heel wat fauna en flora, dat 
biedt de IJzervallei. 

De IJzer stroomt door een groot gebied van 
Alveringem en sleepte uit het landschap, in 
de loop der eeuwen, een groene vallei waar 
watervogels en polderwild zich uitgebreid 
laten observeren.

Hoe natter de broeken, hoe meer leven ze 
aantrekken. Vooral weidevogels zijn tuk op de 
natte IJzerbroeken. De graslanden langs de 
IJzer overstromen regelmatig in de winter. Ze 
worden gebruikt als wei- of hooiland. Eenmaal 
per jaar worden deze gemaaid.

Ook onze landelijke 
dorpen en wegen 
hebben hun troeven!
Trek je wandelschoenen aan of haal je fiets 
boven en ga op pad door Alveringemse 
dorpen en gehuchten die nog het karakter en 
het uitzicht van “de tijd van toen” bewaarden.
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fIEtSOPLAADPuNt 
Restaurant Tapa Tapa, Dorp 4, Alveringem
Restaurant-Tearoom ’t Potje Paté, Kaatsspelstraat 1, Alveringem
Tearoom Petrus, Oerenstraat 13, Alveringem
Mout- & Brouwhuis de Snoek - museum & herberg, Fortem 40, Alveringem
Café ’t Patersvat, Dorp 10, Alveringem
Hotel Hinterland, Beauvoordestraat 9, Izenberge
Restaurant ’t Spaans Kwartier, Groenestraat 14, Izenberge
B&B In den Hagedoorn, Grensstraat 12, Beveren aan de IJzer
Restaurant Bachten de Kupe, Groenestraat 84, Gijverinkhove
Gasthof ’t Voshol, Leiseledorp 20-21, Leisele
Restaurant De Schreve, Izenbergestraat 27, Leisele
’t Jachthuis van Eversam, Eversamstraat 2, Stavele

EEN fIEtS HuREN

Bellcycles
stadsfietsen, kinderfietsen , aanhangfietsen, 
kindertrailers, kinderzitjes

Info
Weegschede 54 | Gijverinkhove
058 29 86 70
sinnesael.mario@telenet.be | www.bellcycles.be
Open: di tot vrij 8u30-12u & 14u-19u
            za 9u-12u & 14u-18u

Regheere Tweewielercenter
stadsfietsen, tandems, mtB, kinderfietsen, 
kinderzitjes, kindertrailers

Info
Putstraat 17 | Alveringem
0477 28 21 08
info@regheere.be | www.tweewielercenter.be 
Open: di 19u-22u | do 19u-22u 
Fietsverhuur op afspraak
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Splinters - Oorlogskruistocht 
langs gefolterde bomen

Deze route doorheen Alveringem en zijn 
deelgemeenten brengt ode aan doodgewone 
mannen, vrouwen en kinderen die de 
gruwelijke oorlog niet hebben overleefd… 
of net op een bijzondere manier hebben 
beleefd. De kaart biedt verschillende 
mogelijkheden om deze kruisweg op eigen 
ritme te volgen: met de auto, de fiets of te 
voet.

Info
45 km (volledige route)
wandel- en fietslussen van 6,5 km tot 25 km
prijs: € 2 

ROutES DOOR ALVERINgEm
Wandelen
• Wandelnetwerk IJzervallei
• Brouckmolenwandelroute (7 km)
• Dode IJzerwandelroute (7,8 km)
• Pannendorpwandelroute (8,1 km)
• Zannekinwandelroute (6,5 km)
• Verhalen voor onderweg: 

Van Sint-Ricquers naar (H)Oeren (5,5 km)
• pakket 10 wandel- en fietsroutes 

door groot-Alveringem 

Fietsen
• fietsnetwerk Westhoek 
• De moerenroute (39 km)
• frontierenroute (41 km)
• Kerkentocht door Alveringem (40 km)
• Op verkenning over de schreve (46 km)
• Veurne-Ambachtroute (48 km)
• Aller-Retourroute (37 km)
• Niemandswaterroute (45km)

Er zijn nog tal van andere routes verkrijgbaar in de dienst toerisme en Cultuur (zie www.alveringem.be)

NIEUW 
vanaf april

2016

OORLOGSKRUISTOCHT

XIV

XIV STATIES herdenken...



20|

HAPPEN EN tRAPPEN
Er zijn circa 140 routes, verspreid over België 
en Nederland. Door groot-Alveringem passeren 
volgende routes:

Verlekkerd op 
Veurne-Ambacht (51 km)
Dit dagje happen en trappen vertrekt in 
Izenberge, via de Lovaart naar het Veurnse 
blote, verder via het historische centrum van 
Veurne  en langs de moeren terug naar het 
startpunt. Onderweg kun je genieten van een 
vijfgangenmenu in vijf verschillende restaurants.

Stropers en jagers, 
blauwers en paters (50 km)
Deze tocht vertrekt vanuit Lo richting 
Stavele en via de IJzervallei naar Haringe en 
Krombeke. Onderweg kun je genieten van een 
vijfgangenmenu in verschillende restaurants.

Info
Reservatie: www.happenentrappen.be

WANDELNEtWERKPLANNER
Je kunt nu ook zelf je wandelroute 
uitstippelen. Neem een kijkje op 
onderstaande site en pas je traject aan 
naargelang je eigen zin!
www.toerismewesthoek.be/
wandelnetwerkplanner

fIEtSROutEPLANNER
Je kunt nu ook zelf je fietsroute 
uitstippelen. Neem een kijkje op 
onderstaande site en pas je traject aan 
naargelang je eigen zin!
www.toerismewesthoek.be/Routeplanner
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WANDELINgEN VOOR gROEPEN 
Beeld van een stroom
De IJzer is een prachtige stroom en de gids 
zal meer vertellen over de strijd tegen het 
water, de scheepvaart, het landschap en de 
fascinerende broeken. 

Info
 Sint-Brigidaplein | Beveren aan de IJzer
 2u - max. 25 personen
 € 80 

Met een Rostekopje  
door de IJzervallei
Je wordt begeleid door een Rostekopje van 
Stavele, die je onderweg de geschiedenis van 
het dorp vertelt. Je vervolgt je weg langs de 
IJzer en komt te weten hoe belangrijk die is 
voor het dorp. Onderweg ontdek je natuur, 
cultuur, landbouw en nog heel wat meer over 
het heden en verleden van Stavele…

Info
 A. De Carneplein | Stavele
 2 uur - max. 25 personen
 € 60

Hygiëne tijdens de Groote Oorlog
Verhalen van een Westhoekverteller
Daar, waar het water wiegt in de diepe 
bedding van de IJzer. Daar, waar de sombere 
weerkaatsende wolken en uitgestrekte 
weiden zich verbloemen. Daar verbergt zich 
een levendige geschiedenis: het verhaal van 
Eversam ten tijde van WO I. Het leed van de 
jongemannen als een draad gesponnen op het 
wiel van de oorlog. Voor het vaderland in de 
sompige aarde, versleten schoeisel… ook het 
verhaal van de liefde, de kameraadschap en 
bergen vuile was! Kom luisteren, daar aan de 
IJzer, waar de dijken hoog en laag zijn.

Info
 parking Eversambos | Stavele
 2u30 - max. 25 personen
 € 80

Natuurwandeling in het 
Eversambos
Het ganse jaar door kun je het bos op 
diverse manieren verkennen.  Je kunt een 
wandeling reserveren op maat van je familie 
of vereniging.
themawandelingen zijn bijvoorbeeld: 
• mythen en legenden of sprookjes 
 in het Eversambos

• Op stap met de Seizoensfee / Heks metsa
• Zintuigentocht
• Voor elke kwaal een kruidje
• Liefdeswandeling 
• Poëziewandeling
• Culinaire boswandeling 

Info
 parking Eversambos | Stavele
 2u - max. 25 personen
 € 60 
meerkost: boshapje/bosdrankje/creatieve 
activiteit + € 1,50 p.p.
meerkost: culinaire boswandeling + € 5 p.p.
 aangepaste kledij en waterdichte laarzen 
zijn aanbevolen

Grenzeloos
Verhalen van een Westhoekverteller
Herinnert u zich nog de tijd toen de 
grenzen gesloten waren? De douane, de 
poortwachter… “Rien à déclarer ? » : dé vraag 
bij het neerlaten van het autoraampje en dan 
een vluchtige blik binnenin. Kropen we door 
het oog van de naald? Hadden we stiekem iets 
te verbergen? De streek is rijk aan anekdotes 
en beklijvende grensverhalen. Sommige 
stammen nog uit de tijd dat België nog 
moest worden uitgevonden! Kom een stukje 
geschiedenis beleven op een verkwikkende 
wandeling in het prachtige decor van de 
IJzervallei. 

Info
 Douanehuisje, Bergenstraat 103 
Beveren-Cappel
 2u30 - max. 25 personen
 € 80
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01  Volksspelen
02  Petanque
03  Waterrecreatie
04  Picknick
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VOLKSSPELEN
Oude volksspelen kunnen door jong en oud 
gespeeld worden. Reeds eeuwen zorgen deze 
spelen voor uren plezier! 
Je kunt op volgende plaats volksspelen terug 
vinden:
Mout- & Brouwhuis de Snoek, 
museum en herberg, 
Fortem 40 | Alveringem 
www.desnoek.be 

PEtANquE
• In de tuin van Hof van Wyckhuize, 

Sint Rijkersstraat 19, Alveringem
• Naast de pastorie, 

Hoogstadestraat, Hoogstade
• Bij de gemeentelijke zaal “De moote”, 

Alexis De Carneplein, Stavele
• Achter de kerk, Sint Brigidaplein, 

Beveren aan de IJzer
• Achter de kerk,  

Leiseledorp,  Leisele 

WAtERRECREAtIE
Aanlegsteigers: Bierkaai in fortem - IJzerbrug 
in Stavele - Elzendammebrug in Elzendamme
Verhuur kano’s: ’t Buitenbeentje in Diksmuide  
051 50 46 27 | www.buitenbeentje.be 

Flanders Fields vaarroute
Zin gekregen in een vaarvakantie over de IJzer, 
het Lokanaal, het kanaal Ieper-IJzer en het 
kanaal Nieuwpoort-Diksmuide? tijdens een 
tocht op deze kanalen vaar je door de Westhoek 
en de Kust. Laat de vele waterwegen de leidraad 
zijn voor een verkenning in deze verrassende 
hoek van Vlaanderen tussen de Noordzee en 
frankrijk. De toeristische vaarkaart presenteert 
een veelzijdige vaarroute door flanders fields 
die door de pleziervaarder steeds op maat kan 
worden aangepast. 
Verkrijgbaar op aanvraag.

PICKNICKPLAAtSEN
• Pannendorp, nabij de Lovaart, Alveringem
• Stationsplein, Leisele
• Lostraat, gijverinkhove
• Sint Brigidaplein, Beveren aan de IJzer
• Alexis De Carneplein, Stavele
• Eversambos, Stavele

01  Volksspelen
02  Petanque
03  Waterrecreatie
04  Picknick
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AutOtOEREN 
Ook met de auto of moto kan je het oorlogslandschap in de Westhoek ontdekken. Westtoer ontwikkelde 
6 nieuwe autoroutes in het thema van de Eerste Wereldoorlog. Elke route is gemiddeld 70 km lang en neemt 
je mee naar de belangrijkste WO I- bezienswaardigheden in de Westhoek.

Ypres Salient (70 km)
Ieper
De Ieperboog, ook bekend 
als de ‘ypres Salient’ was 
een boogvormige uitstulping 
in de frontlijn. De Duitsers 
bezetten de hoogtes die 
zich in een halve cirkel rond 
Ieper bevonden. De Britse 
frontlinie had hierbij het 
nadeel dat ze uit diverse 
richtingen onder vuur kon 
liggen. In dit gebied werd 
hevig gevochten, want het 
was de meest kwetsbare 
plaats in de Westhoek waar 
een aanval een doorbraak 
kon forceren. Wie Ieper in 
handen heeft, controleert de 
toegang tot de franse havens 
en bijgevolg de kwetsbare 
aanvoerlijnen. De Britten 
verdedigen de Salient met 
hand en tand. De Duitsers 
slagen er ook niet in om 
Ieper te veroveren, alhoewel 
het in april 1918 weinig 
heeft gescheeld.

Vrij Vaderland (92 km) 
Alveringem - Veurne
In oktober 1914 speelt de IJzer 
de hoofdrol bij het stoppen 
van de Duitse troepen in het 
Noorden van de Westhoek. 
In Vrij Vaderland gonst het 
van bedrijvigheid. Soldaten 
komen er vanuit de frontlinies 
af en toe verpozen. Ook 
streekbewoners, vluchtelingen, 
gewonden, hoge buitenlandse 
bezoekers verzamelen in ‘Vrij 
Vaderland’. Voor brouwerijen, 
wasserijen, badinrichtingen, 
opslagplaatsen, keukens, 
hospitalen en begraafplaatsen 
wordt in Bachten de Kupe een 
plek gezocht. In Alveringem 
groeit de frontbeweging. 
Haar eerste ‘Open Brief aan de 
koning’ verschijnt op 11 juli 
1917 en vraagt aandacht voor 
het lot van de Vlaamse soldaat. 
De streek met Veurne, Houtem, 
Lo en De Panne is gedurende 
vier jaar een belangrijke plaats 
in het land.

Niemandsland (68 km)
Diksmuide - Langemark-
Poelkapelle
De route volgt ongeveer 
het wisselend strijdtoneel 
tussen de geallieerde en de 
vijandelijke sector tussen 
Diksmuide en Langemark. Op 
22 april 1915 wordt voor het 
eerst chloorgas ingezet. In 
Langemark ontstaat de mythe 
van de Duitse jeugd die zich 
opoffert voor het vaderland. 
tijdens het Eindoffensief in 
1918 veroveren de Belgen, 
niet zonder zware verliezen, 
het versterkte Vrijbos in 
Houthulst. Diksmuide blijft 
bijna de gehele oorlog een 
gevaarlijke frontsector. Voor 
de Vlaamse oud-strijder 
groeit de bedevaartweide 
met de IJzertoren uit tot een 
belangrijk herdenkingsoord. 
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Frontleven (87 km)
Poperinge-Heuvelland
De frontlevenroute verkent het 
frontgebied tussen Poperinge 
en Heuvelland en vertelt onder 
meer het verhaal van de stad 
achter het front. Poperinge 
is vier jaar lang een Britse 
militaire draaischijf. Voor de 
beproefde soldaat is ‘Pop’ als 
een klein Parijs. Heuvelland 
blijf een strijdtoneel en is de 
hellepoort tot Dante’s Inferno, 
denk maar aan de Slag om de 
Kemmelberg en de mijnenslag 
van 1917 in mesen-Wijtschate.

Pionier (75 km)
Zonnebeke - Wervik - Wervicq-
Sud - Bousbecque - Comines - 
Mesen - Comines - Warneton
Vandaag grensoverschrijdend 
gebied met frankrijk, Wallonië 
en Vlaanderen. tijdens de 
oorlog zijn er geen grenzen. Het 
Vlaamse Wervik en het franse 
Wervicq-Sud worden dan één 
en dezelfde gemeente. Achter 
dit Duitse front verblijven 
nogal wat Duitse ‘Pioniere’ of 
genietroepen. Zij staan in voor 
de bouw en het onderhoud 
van loopgraven, bunkers, 
munitiedepots, veldhospitalen, 
… Voor de inwoners valt het 
dagelijkse leven in dit bezet 
gebied zwaar. Aan de westelijk 
kant van dit front zijn vooral 
Britten, Ieren, Australiërs en 
Nieuw-Zeelanders aan zet. 

IJzerfront (74 km)
Nieuwpoort - Diksmuide
Het IJzerfront is de Belgische 
frontlijn bij uitstek. Vier jaar 
lang houden de troepen stand 
aan de IJzer. Het water is hun 
blijvende bondgenoot. Het 
verhaal van Cogge en vooral 
van geeraert was in die tijd van 
levensbelang. De ‘frontzate’ 
van Nieuwpoort tot Diksmuide, 
is als een borstwering tegen 
het water en de vijand.

Info
Deze routes zijn te koop aan € 6/stuk. Ook samen verkrijgbaar in een box voor € 30.

14-18 Autoroutekaart
De zes routes zijn nu ook gebundeld en samengevat te ver-
krijgen in een handige overzichtskaart. De viertalige brochure 
omvat aan de ene zijde een kaart met de zes trajecten en op 
de ommezijde praktische informatie van elke route en een 
opsomming van de belangrijkste WOI-bezienswaardigheden 
onderweg.

Info
prijs: € 5
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ZIN IN EEN tOCHtJE 
mEt DE HuIfKAR?   
Lermytte Michel
Bromstraat 2 | Stavele
057 30 02 46 | 0476 62 04 08
postmaster@huifkartocht.be
www.huifkartocht.be 
Capaciteit kar: 30 personen

Feryn Marnic
Burgemeester-Pietersstraat 7 | Reninge
0479 33 68 81
Capaciteit kar: 20 personen - 25 personen

Indien je zelf een huifkartocht wilt 
organiseren, neem je best rechtstreeks 
contact op met de menner.

PAARDENPENSIONS
Hoeve Gitlirhof
Vaartstraat 44 | Alveringem
0475 78 13 07
geraldine.vdv@outlook.com
www.hoevegitlirhof.be

’t Nederhof
Hondschootestraat 31 | Beveren aan de IJzer
0476 89 92 80
pieter.maeyaert@nederhof.be 
www.nederhof.be 
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Rent A Guide
Bij Rent A guide kun je een gedreven en 
professionele gids huren om de Westhoek te 
verkennen. Rent A guide is gespecialiseerd 
in zeer persoonlijke rondleidingen en 
daguitstappen voor kleine groepen of zelfs 
individuen. De gids dompelt je onder in de 
couleur locale, vertelt je tal van sappige 
verhalen en neemt je mee naar plaatsen waar 
de andere toerist nooit komt of zelfs geen 
toegang tot heeft!

Info
0488 40 74 40
info@rentaguide.be 
(reservaties enkel via e-mail)
www.rentaguide.be

Vera on Tour
Vera Kicken is politicoloog en vanuit die 
hoedanigheid heeft zij jarenlang kennis en 
kunde over de Eerste en tweede Wereldoorlog 
opgebouwd. Vanwege de complexiteit benadert 
Vera de groote Oorlog in de Westhoek altijd 
vanuit een bepaald gezichtspunt. Dit doet 
zij aan de hand van thema- excursies. Steeds 
stelt zij een invalshoek centraal rondom het 
ingrijpende oorlogsverleden van de streek. 
maar in groter verband laat zij ook steeds inzien 
dat het lot van velen verbonden was met (inter)
nationale politieke- en militaire beslissingen. 

Info
0475 21 65 96
gids@veraontour.be
www.veraontour.be 

OP StAP mEt DE gIDS 
Liever eens op pad met een minibus en een gespecialiseerde gids? Contacteer:
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Alveringem for Kids
Er op uit met het gezin 
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Alveringem for Kids
Er op uit met het gezin 

KIDSPAD:
mARIE’S gROOtE OORLOg 
marie is op zoek naar haar broer, die soldaat 
is in de Eerste Wereldoorlog. Onderweg 
ontdekken de kinderen het  verhaal van marie, 
de Eerste Wereldoorlog en de oorlogsrelicten 
in Alveringem en Oeren. Door het uitvoeren 
van een aantal opdrachten helpen ze het 
meisje in haar zoektocht.

Info
 Hof van Wyckhuize, 
Sint-Rijkersstraat 19 | Alveringem

 5 km
 +/- 2u30
 8 tot 12 jaar

 € 5 | Westhoekvoordeelpasje € 4 
De gezinswandeling is heel het jaar 
toegankelijk.

SPEuRtOCHt IN HEt BOS: 
HOOg tIJ(D) IN EVERSAm
Het is muisstil in Eversambos… Net voor 
zonsopgang daverde het bos nog op zijn 
grondvesten, maar veel dieren hebben het 
hazenpad gekozen. Er is duidelijk iets niet 
pluis… Help jij pater Augustijn en Ever Sam 
het mysterie oplossen?

Info
 Parking Eversambos | Stavele

 2,3 km
 +/- 2u
 6 tot 12 jaar

 € 1
De gezinswandeling is heel het jaar 
toegankelijk.

KIDSPAD: OP ZOEK NAAR 
DE RINg VAN gIJVERINKHOVE
De drie ridders gaan op zoek naar de ring 
van hun moeder. De ring is zeer kostbaar en 
zeldzaam, het is dus ontzettend belangrijk dat 
de ring terug gevonden wordt. 
tijdens de wandeling leren de kinderen heel 
wat over de tijd van de ridders en kastelen.
Door het vervullen van opdrachten, helpen ze 
de ridders bij hun zoektocht. 

Info
 Weegschede | Gijverinkhove

 2,8 km
 +/- 2u
 6 tot 12 jaar

 € 5 | Westhoekvoordeelpasje € 4 
De gezinswandeling is heel het jaar 
toegankelijk.

OP DE tRAPPERS 
DOOR ALVERINgEm
De tochten leiden je door de verschillende 
dorpen van groot-Alveringem, langs onze 
bezienswaardigheden, speeltuintjes en nog 
veel meer. 

Info

 € 3 (5 routes gebundeld)

SPEuRtOCHt IN HEt DORP
Aan de hand van leuke fotovragen leer je de 
verschillende dorpen van Alveringem kennen.
Ieder kind dat de zoektocht invult en daarna 
bezorgt aan de dienst toerisme en Cultuur 
(aan de balie of per post) ontvangt een kleine 
attentie van ons.

Info
 € 0,50/stuk
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VOOR gROEPEN 

Kidspad: Marie’s Groote Oorlog
Familiegroepen: € 5/stuk
Schoolgroepen: € 4/stuk

Kidspad: Op zoek naar de ring 
van Gijverinkhove
Familiegroepen: € 5/stuk
Schoolgroepen: € 4/stuk

De kidspaden kunnen ook gewandeld worden 
onder begeleiding van een gids (€ 70).

Info
Dienst Toerisme & Cultuur

De wondere waterwereld
Ontdek aan de hand van waterkijkers, 
schepnetten, zoekkaarten en onder leiding 
van een deskundige gids de wondere 
wereld van kikkers, salamanders en andere 
waterdiertjes aan de opengestelde poelen. 
Het programma  is op maat gesneden van de 
kinderen en aangepast aan hun leeftijd.

Info
 2u
 afhankelijk van de locatie van de poel
 € 60

Het Eversambos
Er is mogelijkheid tot educatieve 
natuurwandelingen in het Eversambos.
Een gids begeleidt deze tochten en houdt 
rekening met de leeftijd van de kinderen.

Info
 2u
 parking Eversambos | Stavele
 € 60



|31

BOERDERIJBEZOEKEN 
VOOR SCHOLEN 

’t Foncierhof
• Bezoek aan de melkkoeien en kalfjes
• gras, maïs, pulp voeder voor melkvee
• We melken een koe
• Proeven van mmm melk
• Programma aangepast volgens graad

De Korenhalm
• Rondleiding bij het melkvee
• Video over de melkverwerking
• Rondleiding bij het fokvee (oktober-januari)
• uitleg over akkerbouwgewassen

Rabarberhoeve Het Warandehof
• De groenten op het veld en in de serre: 

hoe groeien ze?
• De groenten onder de loep: wat eten we op?
• Samen groenten oogsten
• De groenten bereiden en proeven
• Ontdek het leven in en rond de poel

’t Zeugekot
• Van big tot zeug: hoe gaat dat?
• maïs als voeder voor de varkens
• Aardappel, bieten, tarwe: 

van zaadje of knolletje tot eindproduct
• Eten geven en verzorgen van de varkens

Info
www.onthaalopdeboerderij.be
Meer informatie over de onthaalboerderijen 
in de rubriek ‘Alveringem, loeren bij boeren’.

WAt VALt ER NOg tE 
BELEVEN IN DE WEStHOEK?
www.westhoekkd.be 

ONtDEK WOI mEt JE KLAS
www.wegwijzerWOI.be
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Alveringem confronteert 
Stille getuigen van de groote Oorlog
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ALVERINgEm
Kapelanij 
Sint-Rijkersstraat 22

In deze voormalige kapelanij heeft de 
controversiële priester-dichter Cyriel 
Verschaeve van 1911 tot 1939 gewoond. 
Sinds 2015 heeft deze site een nieuwe 
museale invulling. In en rond het huis kom je 
meer te weten over de verschillende aspecten 
van Alveringem in de groote Oorlog en de 
rol die kapelaan Verschaeve daarin heeft 
gespeeld.
Lees meer over de Kapelanij in de rubriek 
‘Alveringem curieuzeneust’.

Ereperk Cyriel Verschaeve
Zuidzijde van de kerk

Sinds 1973 ligt Cyriel Verschaeve op het 
kerkhof van Alveringem begraven. 
De controversiële priester-dichter is in 1949 
in ballingschap gestorven in het Oostenrijkse 
solbad hall. Zijn stoffelijk overschot wordt 
tijdens een spectaculaire actie van de 
Vlaamse militanten Orde naar Alveringem 
overgebracht. In mei 1987 zijn rond het graf 
van Verschaeve acht Vlaamse oud-strijders 
verenigd, allen onder een heldenhuldezerkje. 

Belgische bunker Grote IJzerbeek
Zadelstraat / Kruisestraat 

Deze vrijstaande, bovengrondse militaire 
constructie ligt op de grens met Lampernisse, 
waar de Leerzevaart en de grote IJzerbeek 
samenvloeien, pal naast het fietspad naar 
Alveringem. In deze bunker achter de 
Belgische tweede verdedigingslinie wordt een 
belangrijke artilleriestelling ingericht. Hij is 
sinds 2012 als monument beschermd.

Sint-Audomaruskerk 
Dorp

De Sint-Audomaruskerk is een belangrijke 
getuige van het leven en het lijden in de 
groote Oorlog. In de oorlogsjaren 1914-
1918 krijgen honderden soldaten hier een 
begrafenisplechtigheid. In 1936 schenken 
de parochianen een altaar aan de kerk ter 
gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum 
van pastoor Volbout, kapelaan Verschaeve, 
kerkbaljuw Stangé en koster Vandeweghe. 
In het midden prijkt een schilderij van 
kunstschilder K. De Bondt met een 
allegorische voorstelling van Verschaeve als 
de h. kristoffel. 
Lees meer over de kerk in de rubriek 
‘Alveringem curieuzeneust’.

Gedenkplaat Frontbeweging
Nieuwstraat 52

De gedenkplaat op de voorgevel van de 
gemeentelijke basisschool herinnert aan de 
frontbeweging en het drukken van de ‘Open 
brief’ aan Koning Albert I. Deze oproep om 
het lot van de Vlaamse frontsoldaten te 
verbeteren is op 11 juli 1917 verspreid onder 
de soldaten aan het IJzerfront.

Pannendorp  
Vaartstraat / Groenedreef 

Op de oostelijke oever van de Lovaart ligt de 
archeologische site Pannendorp.  
In de 18e en 19e eeuw is hier een 
dakpannenfabriek gevestigd. 
tijdens de Eerste Wereldoorlog worden er 
door het Belgisch leger loopgraven aangelegd 
met ruimte voor een klein garnizoen. 
Nu simuleren twee speelse en felgekleurde 
betonnen muurtjes in rood en blauw de loop 
van de Belgische en Duitse frontlinies in de 
Westhoek. Het is een landschapskunstwerk uit 
2004 van Stijn Claikens.
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BEVEREN AAN DE IJZER
Churchyard
Sint-Brigidaplein

In de uiterste rechterhoek van het kerkhof 
ligt het Brits militair ereperk Churchyard. Het 
terrein is cirkelvormig en  afgebakend door 
een haag. Hier zijn 20 Britten begraven die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gestorven 
in het militair hospitaal van Beveren aan de 
IJzer. Er staan ook 8 grafzerken van Britse 
soldaten die tijdens de tweede Wereldoorlog 
gesneuveld zijn bij de terugtrekking 
naar Duinkerke in mei 1940. Links van 
de Churchyard vind je een ereperkje met 
zes grafstenen voor Belgische militaire 
slachtoffers van de groote oorlog. 

OEREN
Kerk - Militaire begraafplaats
Oerenstraat

In het kleine landelijke Oeren ligt de kleinste 
maar meest idyllische Belgische militaire 
begraafplaats in het IJzergebied. Zij is in de 
zomer van 1915 ontstaan als noodoplossing 
voor het overvolle kerkhof in Alveringem. In 
de schaduw van de Sint-Pietersbandenkerk 
rusten er nog 508 gesneuvelde Belgen. 
Ooit hebben er 104 heldenhuldezerkjes 
gestaan. In februari 1918 pleisteren onbekenden 
op 36 zerkjes de letters AVV-VVK dicht. 
Onder massale belangstelling heeft hier op 
26 augustus 1923 de vierde IJzerbedevaart 
plaats met als thema: ‘Eerherstel aan de 
geschonden graven’. Nu resten nog 5 
heldenhuldezerkjes.
In het laatgotische kerkje bevindt zich een 
emotievol glasraam van Ivo Bakelants, dat 
is opgedragen aan de gesneuvelde soldaat 
Julien Heylen uit mol. In de kerk worden 
er in de zomermaanden tentoonstellingen 
georganiseerd. 
Bezoek mogelijk op aanvraag.

HOOgStADE
Veldhospitaal Clep
Gapaard 9

Omdat Veurne niet langer veilig is, verhuist het 
Belgian field Hospital op 29 januari 1915 van 
het Bisschoppelijk College naar Hoogstade. 
De keuze valt op het gasthuis Clep omdat het 
dicht bij het front gelegen is.  Op 15 mei 1916 
wordt Clep een Belgisch militair hospitaal. Hier 
worden vooral zwaargewonden geopereerd. 
Dat verklaart het hoge sterftecijfer. In totaal 
overlijden er 1.321 militairen. 
Niet open voor publiek.

Belgische militaire begraafplaats
Brouwerijstraat

Omdat er zoveel Belgische militairen sterven 
in het veldhospitaal Clep wordt er in april 
1915 een nieuwe begraafplaats aangelegd 
langs de Brouwerijstraat in Hoogstade. 
Er liggen nu 806 Belgische slachtoffers 
begraven. De begraafplaats telt nog zes 
heldenhuldezerkjes. Daarnaast staan er ook 
20 Britse zerkjes.

LEISELE
Café De Vette Os
Leiseledorp

Café De Vette Os, gelegen vlakbij de kerk, doet 
tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst als mili-
taire slachterij. De houten katrol om de kadavers 
van dieren omhoog te trekken, in een schuur op 
de binnenkoer, is hiervan nog een restant. 
De hammen werden gerookt in de haard.



|37

StAVELE
Kerk Sint-Jan Onthoofding
Alexis De Carneplein

In 1917 sneuvelt de franse oorlogsvrijwilliger 
Etienne Lorin op 18-jarige leeftijd in 
Bikschote. Hij wordt oorspronkelijk op het 
kerkhof van Stavele begraven. Als herinnering 
schenken zijn ouders, die kunstglasschilders 
zijn in het franse Chartres, twee brandglazen 
aan de kerk. Zij worden aangebracht in de 
doopkapel. Op het kerkhof ligt trouwens nog 
een franse militair begraven. Léon Hondeau is 
door verdrinking om het leven gekomen.
Lees meer over de kerk in de rubriek  
‘Alveringem curieuzeneust’.

Drukkerij De Carne
Zwanestraat 2

In de boek- en steendrukkerij A. De Carne 
heeft de Vlaamse priester-dichter Alexis 
De Carne (1848-1883) gewoond. Aan het 
huis is een gedenkplaat bevestigd en ook 
het dorpsplein is naar de priester-dichter 
genoemd. tijdens de Eerste Wereldoorlog 
geeft de drukkerij niet alleen prentkaarten uit, 
maar ook meerdere frontblaadjes en literair 
werk van onder andere Cyriel Verschaeve, 
Juul Liseron en H. Norda.
Niet open voor publiek.

Hoeve Eversam
Eversamstraat 10

De geschiedenis van Stavele hangt nauw 
samen met die van de voormalige abdij van 
Eversam, die tijdens de franse Revolutie in 
1794 volledig vernield is. De geklasseerde 
hoeve Eversam verwijst nog naar die 
historische abdij. Om de hygiëne van de 
Belgische militairen te verbeteren wordt hier 
tijdens de Eerste Wereldoorlog een grote 
wasserij en badinrichting geïnstalleerd.
Niet open voor publiek.

BEZOEK OOK:
www.flanderfields.be
www.oorlogserfgoedalveringem.be
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Alveringem, loeren bij boeren
Proeven van het platteland
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ONtHAALBOERDERIJEN

Rabarberhoeve Het Warandehof
Knapverse groenten en 
rabarber om van te smullen.

Info
Elzendammestraat 11 | Gijverinkhove
058 29 86 26 | 0495 32 17 26
rabarber@hetwarandehof.be | www.rabarber.be

Standaardbezoek: rondleiding, 2 x koffie en 
een stuk rabarbergebak 

 € 6,1/p.p. met min. van € 105/groep 

 2u  | Max. aantal personen: 75
Gevarieerd aanbod groepsarrangementen op 
aanvraag. Er is een ontvangstruimte aanwezig. 
Toegankelijk voor rolwagengebruikers.

De Korenhalm
IJs om van te smullen.

Info
Bampoelstraat 4 | Alveringem
058 29 83 38  | 0495 03 62 23
info@dekorenhalm.be  | www.dekorenhalm.be

Standaardbezoek: rondleiding op de boerderij
 € 5/p.p.    1u30 - 2u

Vanaf 15 - max. 40 personen
Er is een ontvangstruimte aanwezig voor 
mensen die graag een ijsje wensen te eten. 
Toegankelijk voor rolwagengebruikers.

Hoeve Gitlirhof
Ontdek de wondere wereld van de paarden.

Info
Vaartstraat 44  | Alveringem
0475 78 13 07
geraldine.vdv@outlook.com
www.hoevegitlirhof.be

Standaardbezoek: rondleiding op de hoeve
 € 3/p.p.    1u

Min. aantal personen: 8
Het is ook mogelijk om op de hoeve een 
workshop te volgen.
Ontvangstruimte aanwezig met mogelijkheid 
tot picknicken. 

’t Zeugekot
Het “Zwijntje” al eens geproefd?

Info
Sint - Omaarsstraat 4 | Beveren aan de IJzer
0478 37 64 36
info@zeugekot.be | www.zeugekot.be

Standaardbezoek: rondleiding op de boerderij
 € 7/volw.  - € 3/kind    1u30

Er is een ontvangstruimte aanwezig.

’t Foncierhof
Van koe tot kaas.

Info
Izenbergestraat 142 | Izenberge
058 29 92 87 | 0474 26 65 81
ryckeboer.ludo@telenet.be 
www.onthaalopdeboerderij.be 

Standaardbezoek: rondleiding op de boerderij
 € 3,25/p.p. (groepen > 20 pers.)
 € 65 (groepen ≤ 20 pers.)

  1u30
Max. aantal personen: 65
Er is een ontvangstruimte aanwezig.

Voor het aanbod groepsarrangementen 
verwijzen wij naar de websites van de 
onthaalboerderijen. 
Met de klas op bezoek? Meer informatie op 
p.31 en via www.onthaalopdeboerderij.be

Boter bij de vis: WO I op ’t erf
Verschillende West-Vlaamse landbouwers 
gingen op onderzoek in archieven en 
bibliotheken om zo het WO I-verleden van 
hun hoeve te ontdekken. Deze info vertellen 
ze met veel enthousiasme verder aan de 
bezoekers van hun landbouwbedrijf. 
Een gepersonaliseerd informatiepaneel 
biedt houvast om hun verhaal geografisch 
en in de tijd te situeren.
www.boterbijdevisWOI.be 
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04  Hoeve gitlirhof
05  De Korenhalm

HOEVEWINKELS

Rabarberhoeve Het Warandehof
Zelfgemaakte hoeveproducten, confituur, 
chocolade, koffie.
mei: elke dag (aardbeienverkoop eigen teelt)

Info
Elzendammestraat 11 | Gijverinkhove
058 29 86 26  | 0495 32 17 26
rabarber@hetwarandehof.be
www.rabarber.be

 wo 9u-12u & 14u-18u
za 9u-12u & 14u-18u
april t.e.m. sept.: vr 9u-12u & 14u-18u

De Korenhalm
Eigen zuivelproducten, rabarbarspecialiteiten, 
kazen en hoeve-ijs.

Info
Bampoelstraat 4 | Alveringem
058 29 83 38  | 0495 03 62 23
info@dekorenhalm.be
www.dekorenhalm.be

 ma-di-wo-vr 9u-19u
za 9u-18u
juli-augustus: do-zo 10u-18u

 LS: do-zo.

’t Foncierhof
Kazen, platte kaas, boter, karnemelk, yoghurt.

Info
Izenbergestraat 142 | Izenberge
058 29 92 87 | 0474 26 65 81
ryckeboer.ludo@telenet.be 
www.onthaalopdeboerderij.be

 do-vr-za: 9u-12u & 13u30-18u
Aanwezig op de wekelijkse markt in 
Veurne (wo). En
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100 % West-Vlaams in Alveringem | Streekmanden te verkrijgen bij:
De Korenhalm | Bampoelstraat 4, Alveringem | 058 29 83 38
Lindsay’s Supermarkt | Putstraat 45, Alveringem | 058 28 90 93
Het Warandehof | Elzendammestraat 11, gijverinkhove | 058 29 86 26 
Meer informatie: www.100procentwest-vlaams.be
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Alveringem geniet
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ALVERINGEM

Mout- & Brouwhuis de Snoek - museum & herberg      
fortem 40 | 0492 31 30 31 | francine-dewancker@skynet.be | www.desnoek.be

 juli & aug: elke dag vanaf 10u30 | sept t.e.m juni: weekdag vanaf 14u • za-zo: vanaf 10u30 
Het museum sluit om 18u, de herberg blijft langer open

 vr • sluitingsperiode: 2/01-18/01 • andere periodes: www.desnoek.be 

’t Potje Paté     
Kaatsspelstraat 1 | 058 29 89 33 | info@deveurnambachtse.be | www.deveurnambachtse.be

 do t.e.m. zo vanaf 10u / juli & aug: ook op di
 ma • nov-apr: ma-di | reservatie gewenst

Tapa Tapa  
Dorp 4 | 058 31 13 90 | info@tapa-tapa.be | www.tapa-tapa.be 

 12u-14u & 18u-21u |  ma & di • in de vakanties elke dag open

Café ’t Patersvat   
Dorp 10 | 058 59 37 82 | het.patersvat@telenet.be

 elke dag vanaf 10u |  ma & di tot 16u

Café ’t Wieltje      
Dorp 25 | 058 28 86 08 | chris.deman@telenet.be

 elke dag vanaf 10u • do vanaf 15u |  di & wo

Eetcafé De Leute    
Oerenstraat 19 | 058 28 81 47

 Pasen t.e.m sept (zomer) 11u-21u • 1 okt - Pasen (winter): ma-di-do 11u-17u • vrij-za-zo 11u-21u
tijdens vakanties gelden zomeruren |  wo

Molenwal      
Kruisestraat 2 | 058 28 87 74 | molenwal@telenet.be | www.molenwal.be 

 elke dag vanaf 11u | voor groepen (min. 15 p.) open op afspraak |  di & wo (winter)

‘t Oud Fortem       
fortem 38 | 0496 12 01 61 | kathleen.matthieu@hotmail.be

 ma t.e.m. do

Rethorica   
Nieuwstraat 42 | 058 28 99 84

 elke dag vanaf 16u |  zo

Tearoom Petrus     
Oerenstraat 13 | 058 28 80 07 | 0472 96 45 56 | tearoompetrus@gmail.com | www.hotel-tearoom-petrus.com 

 iedere dag vanaf 11u |  di & do | wel open op afspraak

   restaurant 

   snacks    

   café-tearoom    

   terras     

   streekbieren     

   volksspelen

   kinderspelen    

 gezelschapsspelen-strips     

   landelijke herberg-eetcafé    

   fietsoplaadpunt

Infopunt Toerisme 
De uitbaters van deze infopunten maken je graag wegwijs in de recreatieve  
en toeristische mogelijkheden die onze gemeente en regio rijk zijn.

Herdenkingspartner Westhoek 
Dit netwerk staat garant voor correcte historische informatie en een 
kwalitatief onthaal met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog. 
Deze actoren vormen, samen met de diensten toerisme en musea, 
een aanspreekpunt voor bezoekers in de streek.

Q-label 
Deze ondernemingen kregen ondersteuning en begeleiding om de 
kwaliteit van hun dienstverlening nog te verbeteren. Na de goedkeuring 
van hun kwaliteitsdossier door een deskundige jury en na het bezoek van 
mystery guests behaalden zij het begeerde q-label. Zij staan dus allemaal 
garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan hun gasten.

rEstaurants, EEthuIZEn & CaFés
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LEKKERNIJEN IN ALVERINgEm 

‘t Potje Paté
Kaatsspelstraat 5
Alveringem 
www.deveurnambachtse.be

Als je het mekka van de patés zoekt, kan je zeker 
terecht in ‘t Potje Paté. Naast het winkeltje is er 
ook het proefhuis waar allerlei streekproducten 
aangeboden worden met nadruk op patés, rillettes, 
potjesvlees en foie gras. Potjesvlees wordt bereid 
met de 3 K’s (kip, kalf en konijn). Naast de 3 K’s wordt 
het potjesvlees op smaak gebracht met een bouillon 
van citroen, azijn, witte wijn of bier. Potjesvlees werd 
gemaakt tijdens de winter door boerinnen uit de 
Westhoek met de producten van eigen kweek. De 
terrines werden koud gegeten en waren bestemd als 
voedsel voor de korenmaaiers die ter plekke werkten. 

’t Hof van Commerce

Blond Snoekbier
Mout - & Brouwhuis de Snoek 
Fortem 40 
Alveringem
www.desnoek.be

Bier van hoge gisting met positieve smaakevolutie 
door nagisting op fles. gebrouwen op basis van 
water, gerstemout, Poperingse hop en levende gist. 
ongefilterd en ongepasteuriseerd. rechtop bewaren 
op een koele en donkere plaats. Serveer koel (tussen 5° en 
7°). te koop in de museumherberg. tevens kun je in de 
herberg van meer dan 160 bieren proeven.

Eetcafé De Leute
Oerenstraat 19
Oeren

 restaurant     snacks     café-tearoom     terras     streekbieren     volksspelen     kinderspelen                                       gezelschapsspelen-strips     landelijke herberg-eetcafé     fietsoplaadpunt

De Zaligheid      
grensstraat 7 | 057 30 14 00
info@zaligheid.be | www.zaligheid.be

 ma-di-wo-vr-za vanaf 18u45 • zo 12u-14u 
& 18u45-20u30 • reservatie gewenst |  do

Kappeltje   
Bergenstraat 100 | 057 30 01 34 |  ma

’t Geheim Spoor        
Roesbruggestraat 17 | 057 30 19 29
geheimspoor@telenet.be | www.geheimspoor.be

 Elke dag: 11u • do: 15u • zo vanaf 10u
 ma & di

L’autre Epoque  
Casselstraat 3 |  ma

BEVEREN AAN DE IJZER

GIJVERINKHOVE

Bachten de Kupe    
groenestraat 84 | 058 29 81 67 | 0472 72 95 93 
strfirstname.poldersite@telenet.be

 12u-14u & 18u-21u • ma-di-do via telefonische 
afspraak |  wo

De Drie Ridders   
Weegschede 1 | 0473 57 97 68
  enkel met reservatie

Fair Play  
Weegschede 35 | 058 29 83 20

 elke dag vanaf 16u |  wo

IZENBERGE

Hotel Hinterland        
Beauvoordestraat 9 | 058 31 60 51
info@hotelhinterland.be
www.hotelhinterland.be 

 ma: 12u-14u 
wo-do-zo: 12u-14u & 18u30-20u
vr-za: 12u-14u & 18u30-20u30 

 di • ma: 17u • wo t.e.m zo: 23u
1/10-paasvakantie: ma & di

’t Spaans Kwartier     
groenestraat 14 | 058 29 91 69 | 0479 40 06 49 
info@spaanskwartier.be | www.spaanskwartier.be

 elke dag op reservatie

’t Hoekske  groenestraat 1 | 058 29 97 36 |  ma

HOOGSTADE

De Leylander  
Hoogstadestraat 61 | 058 28 87 13

 ma t.e.m. do: 11u45-15u • vr-za-zo: 11u45-15u & 18u45-21u30 |  weekavonden
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Tapa Tapa
Dorp 4
Alveringem
www.tapa-tapa.be  

Wereldkeuken in tapas-formaat: hier eet je dus alleen 
tapas, in menuvorm of à la carte. Altijd vers in huis bereid 
en enkel met producten van topkwaliteit én ook van 
lokale producenten. De chef brengt zowel klassiekers uit 
de Spaanse tapasbars als eigen ontworpen tapas op basis 
van ingrediënten uit de hele wereld.

‘t Hof van Commerce
IJzerstraat 16
Stavele 
www. hofvancommercestavele.be 

Hof van Commerce is geen traditioneel eethuis… 
Daar zorgt de flamboyante dame des huizes wel voor. 
Bedienen aan de tafel doen ze niet;  je krijgt een bord 
en bedient jezelf aan het buffet in de beenhouwerij. 
Daar vind je een uitgebreid assortiment groenten, fruit, 
sausjes en veel vlees (alles van het varken).

 restaurant     snacks     café-tearoom     terras     streekbieren     volksspelen     kinderspelen                                       gezelschapsspelen-strips     landelijke herberg-eetcafé     fietsoplaadpunt

Op de gevel van het café staat het jaartal 1672. Het draagt ook de naam van “Oud gemeentehuis”. Bij gebrek aan een 
afzonderlijk gemeentehuis vergaderden het schepencollege en de gemeenteraad op de voutekamer van De Leute. 
Sinds 1971 is Oeren een fusiegemeente van Alveringem. In dit authentieke kader kun je proeven van typische vis- en 
vleesgerechten op basis van oude recepten en met streekproducten, alsook van heerlijke streekbieren. 

Gasthof ’t Voshol           
Leiseledorp 20-21 | 058 29 81 57
voshol@telenet.be | www.tvoshol.be

 vr: 19u • za-, zo- en feestdagen: 11u
juli & augustus: week: 11u-14u & 18u-22u

 ma t.e.m. do • juli-augustus: di

Frituur Errando  
Izenbergestraat 36 | 0496 98 06 02

 11u30-13u30 & 17u30-22u
 maandag, dinsdagmiddag, zondagmiddag

Café de la Douane  Lostraat 5 | 058 29 90 71 |  ma-wo

The Fever 2  Izenbergestraat 69 |  ma & di

De Schreve         
Izenbergestraat 27
058 29 86 51 | 0473 37 71 90
de.schreve@telenet.be | www.deschreve.be

 elke dag vanaf 11u30
 do • ma-di-wo om 18u

Frituur Ons Dorp  
Izenbergestraat 11 | 0472 89 61 54

 wo-do-zo: 11u30-13u30 & 17u30-22u
vr-za: 11u30-13u30 & 17u30-23u

 ma & di

De Arend  Leiseledorp 23 | 0477 84 50 11 |  wo

L’Etoile  Lostraat 1 | 058 29 90 95 |  di

LEISELE

Hof van Commerce       
IJzerstraat 16
058 28 86 20 | 0475 70 30 01 | 0499 18 79 77
info@hofvancommercestavele.be
www.hofvancommercestavele.be

 vr: 16u • za-zo: 11u |  ma t.e.m. do
groepen tijdens de week vanaf 30 pers

De Plaisance  
Alexis De Carneplein 1 | 057 36 65 81 |  ma & di

‘t Jachthuis van Eversam        
Eversamstraat 2 | 057 40 12 74 
jachthuis.van.eversam@telenet.be
www.jachthuisvaneversam.be

 juli-augustus: 12u-14u & 18u-21u • ma-do: 12u-14u 
vr-za-zo: 12u-14u & 18u-21u |  di & wo

De Nachtegaal    
Krombekestraat 37 | 057 44 40 69 | www.nachtegaal.be
restaurantdenachtegaal@telenet.be

 vr: 18u • za-, zo- en feestdag doorlopend • week: mits 
reservatie|  tijdens de week

STAVELE

De Vette Os  Leiseledorp 8 | 0498 12 17 84 | kirby.louagie@telenet.be |  Elke dag: 15u • za-zo: 10u |  do
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HOtEL  
ALVERINGEM
Hotel Petrus★★

Oerenstraat 13 | 058 28 80 07 | 0472 96 45 56 | tearoompetrus@gmail.com | www.hotel-tearoom-petrus.com  
5 kamers

IZENBERGE

Hotel Hinterland★★★  
Beauvoordestraat 9 | 058 31 60 51 | info@hotelhinterland.be | www.hotelhinterland.be | 19 kamers 

BED & BrEakFast  
ALVERINGEM

Vakantiehoeve Briesland★★ 
Oudekapellesteenweg 18 | 058 28 81 09 | 0474 94 28 62 | info@briesland.be | www.briesland.be
4 x    1 x +

Oud Moeshof★★★★  
Steendamstraat 6 | 058 62 65 24 | info@oudmoeshofbenb.be | www.oudmoeshofbenb.be | 4 x 

Oeren-Plage★★★  
Vaartstraat 45| 058 41 49 76 | 0474 96 13 08 | info@oerenplage.be | www.oerenplage.be | 4 x    2 x +

BEVEREN AAN DE IJZER

In den Hagedoorn★★★★  
grensstraat 12 | 0472 74 40 41 | indenhagedoorn@telenet.be | www.indenhagedoorn.be
1 x    1 x +

Bbrik★★★  
Roesbruggestraat 65a | 058 52 43 10 | info@bbrik.be | www.bbrik.be | 1 x  

LEISELE

De Voute★★

Lostraat 11 | 0470 20 23 29 | 0496 27 68 60 | devoute@hotmail.com | 2 x    2 x +

Dons en flanel★★★  
Beverenstraat 94 | 058 29 86 17 | 0474 35 10 65 | donsenflanel@gmail.com | www.donsenflanel.be 
1 x    1 x +

STAVELE

Den Levensstroom★★★

Oudebekestraat 5 | 058 40 09 48 | 0498 51 55 97 | den.levensstroom@telenet.be 
www.denlevensstroom.be | 2 x    4 x + 

Hof ter Heebeke★★★★

meersdreef 1 | 057 40 03 73 | 0478 51 28 34 | hofterheebeke@telenet.be | www.hofterheebeke.be | 2 x +

Herdenkingspartner Westhoek 
Dit netwerk staat garant voor correcte historische 
informatie en een kwalitatief onthaal met 
betrekking tot de Eerste Wereldoorlog. 
Deze actoren vormen, samen met de diensten 
toerisme en musea, een aanspreekpunt voor 
bezoekers in de streek.

Q-label 
Deze ondernemingen kregen ondersteuning en 
begeleiding om de kwaliteit van hun dienstverlening 
nog te verbeteren. Na de goedkeuring van hun 
kwaliteitsdossier door een deskundige jury en na 
het bezoek van mystery guests behaalden zij het 
begeerde q-label. Zij staan dus allemaal garant voor 
een kwalitatieve dienstverlening aan hun gasten.

  tweepersoonskamer                +  meerpersoonskamer                Al deze logies beschikken over een vergunning.
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VAKANtIEWONINgEN 

ALVERINGEM

Neeltje★★★

Kwellemolenstraat 7 | 058 28 85 11 | 0476 25 81 74
vakantiewoning.neeltje@gmail.com | www.vakantiewoning-neeltje.net
1 x  + (6 pers.)

Westkanterhoeve★★★

Westover 11 | 058 28 81 44 | 0498 73 96 78 | westkanterhoeve@hotmail.com | www.westkanterhoeve.be
1 x  + (6 pers.)

Vakantiehoeve Briesland★★★

Oudekapellesteenweg 18 | 058 28 81 09 | 0474 94 28 62 | info@briesland.be | www.briesland.be 
2 x +(6 pers.) 1 x  + (13 pers.)

Bonjour Clara★★★

Burgmolenstraat 23 | 0474 93 42 25 | info@bonjourclara.be | www.bonjourclara.be 
1 x  + (8 pers.)

De Burg★★★

Westover 12 | 058 28 97 93 | 0485 42 43 53 | butseraen.julien@telenet.be
www.everyoneweb.com/deburg | 1 x  + (5 pers.)

’t Wydouw★★★★★

Oerenstraat 23 | 0473 74 51 12 | twydouw@telenet.be | www.twydouw.be | 1 x  + (6 pers.)

BEVEREN AAN DE IJZER

De Eikhoeve★★★

Ekestraat 7 | 058 31 57 50 | info@eikhoeve.be | www.eikhoeve.be
3 x  + (7 pers.)

De Brouckmolen★★★

Lindestraat 13 | 057 36 38 41 | marijn.bulckaert@brouckmolen.be | www.brouckmolen.be
1 x  + (6 pers.)

De Witte Reiger Beveren★★★★

Kallestraat 17 | 0475 40 37 00 | info@dewittereiger.be | www.dewittereiger.be   
1 x  + (10 pers.)

IJzerrust★★★★

Kleine Sint-Omaarsstraat 2 | 058 31 46 20 | 0496 12 14 44 | info@ijzerrust.be | www.ijzerrust.be
1 x  + (6 pers.)

’t Zeugekot★★★★

Sint-Omaarsstraat 4 | 0478 37 64 36 | info@zeugekot.be | www.zeugekot.be
1 x  + (6 pers.)

’t Stil genot★★★★

Sint-Omaarsstraat 1 | 051 51 09 31 | 0485 50 26 10 | t.stil.genot@gmail.com | www.tstilgenot.weebly.com
1 x  + (8 pers.)

Rustplekje★★★

Hondschootestraat 15 | 057 30 04 23 | 0472 67 13 48 | dirksabinevdb@gmail.com  | www.rustplekje.be
1 x  + (8 pers.)

De Cottage★★★★

Roesbruggestraat 47 | 0477 30 94 07 | info@cotewest.be | www.cotewest.be | 1 x  + (8 pers.)

De Schuur★★★★ 
Hondschootestraat 40 | 0477 30 94 07 | info@cotewest.be | www.cotewest.be | 1 x  + (6 pers.)

Bbrik★★★

Roesbruggestraat 65a | 058 52 43 10 | info@bbrik.be | www.bbrik.be | 1 x  + (4 pers.)
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WELLNESS

Het Verwenhuis 
gelaats-, lichaamsverzorging 
en -peeling, massages.

Info
Groenestraat 20
8691 Izenberge
0476 50 00 23
info@hetverwenhuis.be
www.hetverwenhuis.be
enkel op afspraak

GIJVERINKHOVE

’t Bloesemhof★★★★★

Bellestraat 30 | 058 29 93 72 | 0498 83 88 63 | info@bloesemhof.com | www.bloesemhof.com
1 x  + (24 pers.) of 2 x  + (12 pers.)

HOOGSTADE

Koekuitsnest★★★

Eikhoek 1 | 058 28 97 61 | 0498 32 27 25 | info@koekuitsnest.be | www.koekuitsnest.be
2 x  + (6 pers.)

De Smishoek★★★★

Hoogstadestraat 75 | 058 28 88 60 | 0478 09 95 55 | info@desmishoek.be | www.desmishoek.be 
1 x  + (32 pers.)

IZENBERGE

De Kapelanij★★★★★

Pastoriedreef 2 | 058 29 83 96 | 0491 73 99 01 | info@vakantiewoningdekapelanij.be
www.vakantiewoningdekapelanij.be | 1 x  + (16 pers.)

LEISELE

De Witte Reiger Leisele★★★★

Kallestraat 36 | 0475 40 37 00 | info@dewittereiger.be | www.dewittereiger.be 
1 x  + (10 pers.)

JEugD- & BIVakhuIZEn

LEISELE

Pannenhoeve
groenestraat 76 | 0475 85 08 17 | vandenberghe.david@telenet.be | www.cjt.be
Zomer: 95 personen | Winter: 41 personen

De Ruischaard
Beverenstraat 88 | 058 29 90 53 | 0478 95 29 14 | barbara_demoor@yahoo.com | www.cjt.be  
Zomer: 125 personen | Winter: 75 personen

Hotel Hinterland
Sauna, massages, 
peeling en pakkingen.

Info
Beauvoordestraat 9
8691 Izenberge
058 31 60 51
info@hotelhinterland.be 
www.hotelhinterland.be
enkel op afspraak

Natural Balance 
gelaatsverzorging, 
relaxerende massages, manicure.

Info
Westover 2
8690 Alveringem
0475 20 06 15
info@natural-balance.be
www.natural-balance.be
enkel op afspraak
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Herdenken, 
helpen, 
reflecteren en 
verbinden
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tijdens de periode 2014-2018 kunnen 
mensen wereldwijd workshops volgen 
om samen 600.000 beeldjes te maken uit 
klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde 
op Belgische bodem. Alle beeldjes samen 
zullen uiteindelijk de land art installatie 
CWRm vormen op het niemandsland van 
de frontzone rond Ieper (natuurdomein De 
Palingbeek). 

Info
www.alveringem.be
www.comingworldrememberme.be 

Als community-ambassadeur van 
COMINGWORLDREMEMBERME gaat de 
gemeente Alveringem het engagement 
aan om minstens 800 beeldjes te maken.

ComingWorldRememberMe wordt in 
opdracht van de provincie West-Vlaanderen 
uitgevoerd door vzw Kunst in samenwerking 
met Koen Vanmechelen en dit in het kader 
van het grootschalige herinneringsproject 
‘GoneWest/Reflections on the Great War’.

Alveringem
in actie

Voor meer informatie over onze 
activiteiten, raadpleeg onze 
uitgebreide activiteitenkalender: 
Alveringem in actie.
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ALVERINgEm… tOt ZIENS

Dienst Toerisme en Cultuur

Sint-Rijkersstraat 19 | 8690 Alveringem
058 28 88 81
toerisme@alveringem.be
www.alveringem.be
www.oorlogserfgoedalveringem.be 

openingsuren: 8u30-12u & 13u-16u30
tijdens de zomervakantie (juli-augustus) 
eveneens open op zat-, zon- en feestdagen: 
13u30-16u30

Infopunt: Openbare bibliotheek

Dorp 1a | 8690 Alveringem
ma: 14u-16u | Wo: 14u-20u
Za: 9u-12u & 13u30-18u
gesloten op zon- en feestdagen

Toeristische infopunten

’t Potje Paté
Kaatsspelstraat 1
8690 Alveringem

Museumherberg de Snoek
fortem 40
8690 Alveringem

De Zaligheid
grensstraat 7
8691 Beveren aan de IJzer

’t Geheim Spoor
Roesbruggestraat 17
8691 Beveren aan de IJzer

Hotel Hinterland
Beauvoordestraat 9
8691 Izenberge

De Schreve
Izenbergestraat 27
8691 Leisele

Hof van Commerce
IJzerstraat 16
8691 Stavele

foto’s: Dienst toerisme en Cultuur, 
Westtoer, toerisme Westhoek, B.AD (Westtoer), 
Comsa!, musea, horeca en logies.

Concept en ontwerp: Comsa!

Deze brochure wordt uitgegeven door 
de dienst toerisme en Cultuur. 
Aan de gegevens is de grootst mogelijke 
zorg besteed. De redactie is afgesloten op 1 
december 2015. De vermelde gegevens zijn 
richtinggevend en onder voorbehoud van 
wijzigingen na opmaak van de brochure.
Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor onjuiste gegevens.

Volg ons op facebook via 
Dienst toerisme en Cultuur Alveringem


