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Beste wandelvrienden,
Met de lente in het verschiet gaan we een wandeling maken in de Westhoek, Poperinge is onze bestemming.
Afspraak op:

ZONDAG 17 MAART OM 14u30 IN POPERINGE
Reisweg: Neem de autoroute A19 te Wevelgem richting Ieper tot aan het einde. Sla links af op de N38,
Noorderring richting Veurne, Poperinge. Opnieuw rechtdoor tot het einde aan de lichten rechtsaf over de
overweg tot aan het rond punt 100 m verderop. Neem op het rondpunt de derde afslag en rij 610 m verder tot
aan het station van Poperinge aan de linkerkant. Daar is er parkeermogelijkheid op verschillende plaatsen.
Reisduur +/- 35 min vanuit Wevelgem.
>>> GPS: Ieperstraat, 169 8970 Poperinge of 50°51’17” N 02°44’09” E
Afstand: 5 km of 9,2 km
Schoeisel: Bij regenweer zijn goede schoenen aangeraden.
Nadien: Kunnen we wat nagenieten in FLOU’S Eet en praatkaffee naast het station.

Tijdens de wandeling komen we voorbij de meeste bezienswaardigheden van de stad Poperinge. Het is een
stad in het West-Vlaams Heuvelland.
Pupurninga villa is de oudste schrijfwijze en dateert van omstreeks
850. Tijdens de Romeinse tijd werd er een zijweg en een heerweg
aangelegd die Kassel verbond met Poperinge en Aardenburg.
Al in de vroege middeleeuwen speelde de Sint-Bertinusabdij in SintOmaars een belangrijke rol in het kerkelijke en economische leven
van de Poperingnaars.
De grote motor achter de bloeitijd voor Poperinge in de 13e eeuw
was de lakenindustrie. De stad breidde uit en kreeg in 1290
toestemming van de bisschop om naast de bestaande Sint-Bertinuskerk twee nieuwe kerken te bouwen. Na
de teleurgang van de lakenindustrie in de 16 de eeuw vond men nieuwe inkomsten in de hopteelt.
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Het Bestuursteam

Tijdens de eerste wereldoorlog was Poperinge samen met Veurne de enige Belgische stad die niet door de
Duitsers werd bezet. De Lijssenthoek Military Cimetery is de tweede grootste Britse begraafplaats van de
eerste wereldoorlog (10800 zerken). Ze lag vlak bij een groot veldhospitaal.
Naast stadscentrum van Poperinge zijn er nog de deelgemeenten Krombeke, Proven, Reningelst,
Roesbrugge-Haringe en Watou. Eveneens Abele en Sint-Jan-Ter-Biezen zijn dorpjes binnen de Poperingse
grenzen, maar dit zijn geen deelgemeenten.
Het stadscentrum van Poperinge telt drie grote kerken :
o De Sint-Bertinuskerk is de decanale hoofdkerk. De oorspronkelijk romaanse kruiskerk uit 1147 werd in
1419 door brand vernield en als laat gotische hallenkerk heropgebouwd.
o De Onze-Lieve-Vrouwkerk waarvan de bouw startte in 1290 maar die pas in 1490 haar uiteindelijk uitzicht
kreeg, is een gotische hallenkerk. De spitse toren is 70m hoog.
o De Sint-Janskerk uit 1300 is overwegend in gotische stijl
Het stadhuis is in neogotische stijl uit 1911.
Als toeristische bezienswaardigheden is er het Hopmuseum , het Weeuwenhof dat sterk doet denken aan
een begijnhof, het Station van Poperinge is het kopstation van de spoorlijn 69 vanuit Kortrijk. Vroeger liep
deze spoorlijn door naar Hazebroek via Abele. Het oorspronkelijk stationsgebouw uit de 19 de eeuw bleef
bewaard.
De Eerste Wereldoorlog speelt een belangrijke rol in het landschap zoals de talrijke Britse militaire
begraafplaatsen, waarvan 6 in deelgemeente Poperinge. Het Talbot House, een ontmoetingscentrum voor
Britse soldaten. Dodencellen en executiepaal aan het stadhuis herinneren eveneens aan de gruwelijke
oorlog.
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In Memoriam:
Op 19.02.2019 ging Jerome Coorevits van ons heen. Hij werd op 27 november 1927 geboren te Moeskroen.
Hij huwde met Georgette Depauw en woonde in de guldensporenstraat te Wevelgem. Samen verbleven ze
enkele jaren in het WZC Elckerlyck te Wevelgem. Georgette overleed er op 19 april 2018. Samen waren ze
trouwe leden van onze wandelclub Wecura. Jerome werd er bestuurslid van 1988 tot 2012 en leidde er vele
wandelingen met zijn goede vriend Lucien Vervenne. We blijven Jerome gedenken als een goede en
vriendelijke man. Hij werd begraven op 23 februari 2019.

