Activiteiten in de buurt - vakantiehoeve HET NEERHOF - Westouter

Ria Fonteyne-Donze
Boeschepestraat 4
8954 Westouter-Heuvelland
Telefoonnummer algemeen: 057 444 453
Gsm nummer (dringende gevallen): 0476 26 00 93

ACTIVITEITEN IN DE STREEK
Activiteiten:
- Waterpret
- Andere sporten:
 Ski en snowboarden
 Paardrijden
 Minigolf / pitpat
 Bowling
 Boltra
-

Ontspanning:
o Kabelbaan
o Vertelwandeling ’t Hellegatbos
o Huifkarren
o Boerengolf
o Avonturenparcours
o Outside
o Volksspelen
o Volkssportroute Poperinge
o Folkcentrum
o Bellewaerde

-

Natuur en cultuur:
 Bezoekerscentrum de bergen
 Littekens van de oorlog
 Vestingen in Ieper
 De boer op?
 Natuuratelier
 Provinciaal domein de Palingbeek

www.hetneerhof.be
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Waterpret
Zwemmen in Heuvelland kan niet. De dichtstbijzijnde zwembaden zijn gelegen
in Ieper, Poperinge en Komen. Beiden op een tiental kilometer van
Heuvelland, afhankelijk van waar u gelogeerd zit. Het zijn overdekte
zwembaden.
1) IEPER
Ieper: zwembad, ploeterbaden, jacuzzi‟s, ligweide en cafetaria,…
Sportcentrum Ieper
Leopold III-Laan 18
8900 Ieper
Tel: 057 23 9400
Fax: 057 23 94 09
E-mail: sportdienst@ieper.be
Het sportcentrum biedt nog tal van andere mogelijkheden (sporthal, velden,
verhuursportmateriaal,…)
Vlakbij is het jeugdstadion gelegen. Er is een speeltuin, overdekte hal,
minigolf, tafels om te picknicken,…
2) POPERINGE
Poperinge: Zwembad De Kouter, 25 meterbad en een klein badje.
Sportdienst Poperinge Bruggestraat 42 8970 Poperinge
(Dit is eveneens het adres van het zwembad) Tel: 057/33 48 25
Fax: 057/33 94 91 E-mail: sportdienst@poperinge.be
3) KOMEN
Komen: Zwembad Komen
Piscine communale Aqualys
Rue de la Procession 49
7780 Comines
Tel: 056/55 58 17
4) WERVIK
Wervik: Zwembad Ter Leie
Speiestraat 32
8940 Wervik
Tel: 056/30 01 14
E-mail: sport@wervik.be
www.hetneerhof.be
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Andere sporten

Ski en snowboardcentrum Ice Mountain
Op een kleine 20 km ligt Komen, daar is het ski en snowboardcentrum Ice
Mountain gelegen. U kunt er indoor skiën en snowboarden op echte sneeuw.
Het is noodzakelijk op voorhand te reserveren.
Tel: 056/55 45 40
E-mail: info@ice-mountain.com
Capellestraat 16
7780 Komen

Paardrijden
Ruiterschool Rodeberg: Paardrijden in Westouter
Tel: 057/44 48 68 www.ruiterschoolrodeberg.be

Mini golf en pit pat

http://www.berg-en-dal.be

Straat

Rodebergstraat 44 A

Postcode 8950
Gemeente Heuvelland
Tel.

057/44.55.35

URL

http://www.berg-en-dal.be

Open elke dag vanaf 11 uur. Gesloten op maandag en donderdag.

www.hetneerhof.be
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Bowling

Bowling Atlantis, Ieper
Tel: 057/20 90 10
Boltra
De nieuwen appel
Trappistenweg 33
8978 Watou
057 38 80 51
De Legen doorn
Sint- Sixtusstraat 1
8970 POPERINGE
Tel 057 33 49 79

www.hetneerhof.be
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Andere ontspanningsmogelijkheden in de streek
KABELBAAN CORDOBA Kabelbaan Cordoba, de Zwarteberg

Tel: 057/44 60 35
Open tijdens de weekends. In juli en augustus elke namiddag vanaf 14 uur. Groepen
het hele jaar door op afspraak. Prijzen op aanvraag.

Vertelwandeling 't Hellegatbos Westouter
Beleef een leuke en ludieke vertelwandeling op de flanken én door het bos van het
Rodebergdomein, beter gekend als het " Hellegatbos". ' Kotje Pieper', blauwer en
spraak waterval, neemt jullie mee op deze 4,5 km wonderbaarlijke tocht. Onderweg
vertelt hij ronduit over zijn leven, over dat van zijn vrouw ' Marie Butterbille' én over
de buurvrouw: ' Zientje van 't Hellegat'. Hij weet alles over de Engelsen tijdens WO 1
en heeft het over ' Meniére Sjoarel', die indertijd aan de wieg stond van de Kosmos,
waar de laatste jaren al zoveel rond te doen is geweest. Boven op de berg, staat de
Lourdesgrot, daar vertelt ' Kotje Pieper' met veel grandeur de waar gebeurde
historie van ' Pater Nollet' .
Alsof dat nog niet genoeg is, verwerkt ' Kotje' met graagte in zijn verhaal, leuke
anekdotes en foto's van de deelnemers aan de wandeling. Uiteraard zit de
organisator hiervoor stiekem mee in het complot. Onderweg schenkt ' Kotje ' nog een
lekkere jenever uit! Proost!
Kostprijs: 5 € p.p. ( minimum van 12p of 60 € per groep)
Startplaats: Vakantiehoeve Rodeberg of aan de kerk van Westouter. Aanvangsuur:
naar keuze
Info & Reservaties: Congé Payé
Vitsemolenstraat 3
8950 Westouter - Heuvelland
Tel. 0496/700.746
info@conge-paye.be
www.conge-paye.be

HUIFKARRENTOCHTEN in en rond Heuvelland

Op het gemak genieten van de streek en op een lekker ouderwetse manier
vooruit komen.
0478/70 60
23 of vzw_huifkartrappers@hotmail.com (je kan in overleg zelf je
route uitstippelen)
Irish pub Redmond‟s, Loker: 0473/23 92 68

www.hetneerhof.be
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BOERENGOLF DRANOUTER

(Dikkebusstraat 234)

(7 km van het Neerhof Westouter)
Tel 05744 69 33
e-mail: info@festivaldranouter.be
Nieuw en uniek in Heuvelland is de knotsgekke uit Holland overgevlogen boerengolf. Speel
dit spel met je vrienden, familie,... en beleef enkele leuke uurtjes in de mooie open natuur.
Boerengolf is een variatie op het reguliere golfspel waarbij een parcours met een aantal
holes in zo min mogelijk slagen moet worden afgelegd. In 1999 is het spel ontstaan uit de
wens van een Hollander om eens op een grote golf-baan, golf te spelen maar geld had hij er
niet voor dus vond hij zelf maar iets uit. Twee teams nemen het tegen elkaar op. Wil je ook
eens golfen als een boer, aarzel dan niet en boek meteen deze te gekke activiteit.
Prijs per persoon: € 4,00 ( met 1 consumptie inbegrepen)
Aantal: tot max. 40 personen, meerdere teams kunnen gevormd worden

AVONTURENPARCOURS IN NIEUWKERKE
(9 km van het NEERHOF – Westouter)

Gratis gebruik van diverse avontuurlijke opdrachten langs een bewegwijzerd circuit.
Volgende spelen staan opgesteld: speelplein, evenwichtsbalk, zwevende tafels,
olifantenpoten, schuine helling, speleobox en touwenparcours.
Van zonsopgang tot zonsondergang.

www.hetneerhof.be
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OUTSIDE
Ritten per quad, wavesurfen, paintball, mountainbike, avonturenparcours,…
www.outsidetravel.be

VOLKSSPELEN
81. Deze gezellige zaak is een eetcafé
met op de binnenkoer tal van volksspelen.
paard kan van 8 tot 120 personen, surf naar www.ruiterschoolrodeberg.be
voor meer informatie.
Javelot, een soort groot vogelpik met grote pijlen en een groot doelblok
(enkel voor groepen vanaf 20 personen) café De Dreve, Wijtschate,
057/44 52 34
‟s, Dikkebusstraat 135, Loker, 057/44 81 01
VOLKSSPORTROUTE POPERINGE
Ontdek Poperinge op een andere manier tijdens de volkssportroute! Een
tocht per fiets, met de auto, te voet, met een bus of met de huifkar langsheen
typische cafeetjes waar authentieke volksspelen op het programma staan. De
lekkere streekbieren stillen de dorst en streekgebonden gerechten vullen de
magen. Ambiance verzekerd voor de groep!

FOLKCENTRUM

Het Folkfestival Dranouter is een begrip voor iedere festivalliefhebber. Naast
het festival is er ook het Folkcentrum, waar u kunt genieten van een hapje en
een drankje. Ook kunt u er op tijd en stond een optreden meepikken of in
groep een kijkje nemen in het Folk Experience Museum. Er zijn leuke
activiteiten voor kinderen.
Tel: 057/44 69 33
www.folkdranouter.be

BELLEWAERDE

Op amper 13 km van Heuvelland vindt u dit grote pretpark vol spectaculaire
attracties.
Tel: 057/46 86 86 (Voor groepen best op voorhand reserveren)
www.bellewaerdepark.be

www.hetneerhof.be
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Natuur en cultuur in de omgeving
Dat Heuvelland en de Westhoek een erg mooie streek is hebben we al
meermaals vermeld. Behalve zijn landschap draagt deze streek ook nog een
rijke geschiedenis (de wereldoorlogen waarvan vooral de eerste zijn
sporen heeft nagelaten, de landbouw, Kelten, Geuzen,…) met zich mee.
Niet te versmaden voor de liefhebber van wat culturele achtergrond en
geschiedenis.
Het streekbezoekerscentrum bij de VVV biedt je een kijk op de
geschiedenis van Heuvelland. Geologie, landbouw, de Kelten, de Geuzen,
WOI,… per thema is er een uitgewerkte kamer waar met visueel materiaal
de geschiedenis wordt geïllustreerd. Misschien levert het inspiratie op
voor een boeiend kampthema. Het streekbezoekerscentrum is gratis
toegankelijk.
- Er zijn tal van militaire kerkhoven in de buurt.
- Vier uitgegraven bunkers in de flanken van de Lettenberg (Kemmel).
- Bayernwald: Duitse opgegraven en gerestaureerde loopgraven.
- Tyne cot Cemetry in Zonnebeke, het grootste geallieerde militaire kerkhof
ter wereld. Maar liefst 11.952 soldaten waarvan meer dan 8000 „only
known by God‟ hebben hier hun laatste rustplaats.
- Hill 62
- De Spanbroekmolenskrater, of beter gekend als de Pool of peace, een
restant van de mijnenslag op de heuvelrug in Mesen en Wijtschate.
- In Flanders Fields in Ieper www.inflandersfields.be
- The Last Post: Iedere avond om 20 uur onder de Menenpoort in Ieper een
muzikaal eerbetoon aan de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog.
www.wo1.be
stingen van Ieper
Een prachtige gerestaureerde Vaubanvestiging. In een feeërieke omgeving
loopt u op deze eeuwenoude wallen. Trapjes leiden u in de torens en zelfs tot
in de kazematten.
Het kan! Er zijn enkele landbouwers die hun bedrijf openstellen voor publiek
na afspraak. U vindt hen op www.boerenbeterbekeken.be
In dit uitgeruste labo op maat voor kinderen en jongeren kunt u de natuur op
een actieve manier exploreren. Het natuuratelier is gehuisvest in De Lork in
Kemmel: 057/44 59 70.
120 ha bossen, 30 ha open landschap, cafetaria, speelweides,
wandelpaden,…
www.hetneerhof.be
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In de Palingbeek is er ook het Astrolab Iris I en II. Je kunt er met de groep
naartoe na afspraak. Op hun website vind je een reserveringsformulier:
www.astrolab.be
Bovenstaande informatie omvat al een grote greep uit het aanbod in
Heuvelland en omstreken. Meer informatie vindt u in de toeristische diensten
van Heuvelland, Ieper, Poperinge,…

www.hetneerhof.be

