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WELKOM IN WERVIK !
Wervik, een bijzonder grensstadje met ruim 18.000 inwoners langs de
oevers van de Leie. Een grenzeloos verrassende bestemming voor
een geslaagde uitstap met je familie, vrienden, collega’s of vereniging.
Ervaar het typische grensgevoel dat onze streek kleurt. Proef van
de heerlijke couleur locale of ontdek de rijke geschiedenis van één
van de oudste steden van Vlaanderen. Verken de oorlogstragedie
die onze stad en regio een eeuw terug trof. Waarom geen smakelijk
bezoek brengen aan één van de streekproducenten in de buurt ? Of
snuif je liever de eeuwenoude tabakstraditie op ?
Grasduin in deze brochure, kies uit onze brede waaier aan t(r)ips en
kant-en-klare groepsbezoeken en kom genieten van de charme van
onze verrassend veelzijdige stad en omgeving.
Tot binnenkort !
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HET VERHAAL VAN EEN UNIEK GRENSSTADJE
Wervik, in het uiterst zuidelijke hoekje van West-Vlaanderen en middenin de driehoek Kortrijk-Ieper-Rijsel, is een grensgeval in
iedere betekenis van het woord. Pal op de grens met Noord-Frankrijk gelegen en tegen de provincie Henegouwen aan (dus ook op
de taalgrens !), vormt Wervik de brug tussen de Leiestreek en de Westhoek. Hier proef je van een unieke mix van erfgoed, natuur en
couleur locale, wat beide regio’s net zo bijzonder maakt.
TABAK

Wervik associeert men bijna vanzelfsprekend met de vermaarde
‘Wervikschen toebak’. Hier verwelkomen tijdens de zomermaanden nog
geurige tabaksvelden (hier ‘ ’t stik’ genoemd) en smeulende tabaksdroogasten de bezoekers. Wie aandachtig
rondkijkt kan nog enkele tabaksnaaiers
te velde vinden. Vier eeuwen intrigerende tabakscultuur worden in het
vernieuwde Nationaal Tabaksmuseum,
aan de hand van de meest bizarre
rookattributen, op een boeiende wijze
getoond.
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OUDSTE STADJE VAN
WEST-VLAANDEREN

Op oude Romeinse kaarten en reisboeken
vinden we Wervik als Viroviacum terug.
De stad was een Romeinse rustplaats op
de strategische heirweg van Boulogne
naar Tongeren. Maar reeds lang voordat de
Romeinse legionairs onze contreien onveilig
maakten, waren de Menapiërs en de Morinnen – twee Keltische stammen en volgens
Caesar de dappersten onder de Galliërs –
hier al actief. Getuige van hun aanwezigheid
is het bijzondere stratenplan van het stadscentrum. Het tweejaarlijks Gallo-Romeins
Weekend houdt deze roots levendig.

RIJKDOM DANKZIJ
LAKENNIJVERHEID

In de middeleeuwen (14de eeuw)
was Wervik een belangrijk draperiecentrum. Het befaamde Wervikse
laken vond afnemers tot in alle uithoeken van het Middellandse Zeegebied. De monumentale SintMedarduskerk is een stille getuige
van deze periode van bloei.

GRENS EN SMOKKEL

GROOTE OORLOG

WERVIK VANDAAG

Wervik is een typisch grensstadje. Door het
Verdrag van Utrecht (1713) werd het in twee
delen opgesplitst met de Leie als natuurlijke
grens. Het zuidelijke deel (nu Wervicq-Sud)
werd Frans grondgebied. Het noordelijke
deel (nu Wervik) bleef bij de toenmalige
Oostenrijkse Nederlanden (later België).
Wie grens zegt, denkt aan de smokkel.
Wervik was lange tijd een paradijs voor
de smokkel van tabak, sterke dranken en
textiel. Later (tot in de jaren 1970) werd
door de toenemende industrialisatie van
Noord-Frankrijk het grensstadje vooral
gekenmerkt door grensarbeid.

In de schaduw van de Ieperse
frontstreek was Wervik gedurende
de Eerste Wereldoorlog vier jaar
lang in Duitse handen en betekende het voor vele troepen de laatste
halteplaats op weg naar de tragische
loopgraven.

Met blik op de Rijselse metropool (op
amper 15 km) en omringd door heel
wat bezienswaardigheden blijft Wervik
één van die zeldzame rustige plekjes
in Zuid-West-Vlaanderen en vormt het
daarom dé uitgelezen uitvalsbasis om
regio te (her)ontdekken.
Met het recreatie-eiland De Balokken
(36 ha) en de recent heraangelegde
Leieboorden heeft de stad alvast twee
recreatieve troeven in handen.
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DAGTRIP TABAK VAN A TOT Z

KANT-EN-KLARE
DAGTRIPS
Hou je het liever eenvoudig? Met onze uitgewerkte programmavoorstellen voor daguitstappen proef je van de diversiteit die onze
stad en regio te bieden hebben.
De geciteerde prijzen gelden voor groepen vanaf 20 personen (prijsaanpassingen
voor afwijkende groepen). Onze algemene en specifieke voorwaarden vind je achteraan deze brochure (p. 42).
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Tijdens deze dagtrip vol afwisseling ga je even terug in de tijd
en ontdek je in het Nationaal Tabaksmuseum de boeiende
geschiedenis van tabak en de vele - vaak vergeten - gebruiksvormen. Nostalgie van de bovenste plank. Je wordt ingewijd in
het vakmanschap van het sigarenrollen en gaat nadien zelf aan
de slag ! Of je gaat op bezoek bij de tabaksboer die je meesterlijk alle geheimen van het geurige bruine kruid prijsgeeft. In
de tabaksfabriek zie je dan weer hoe kwaliteitssigaren van de
band rollen.
09.00 u. : onthaal met koffie en tabakstaartje in WERVIK
09.30 u. : geleid bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum
11.00 u. : - Optie 1 : workshop sigarenrollen
		 (optioneel : proeven van de plaatselijke apero bij
		 uitstek, de Picon)
- Optie 2 : op bezoek bij de tabaksboer
		 (enkel mogelijk in periode mei - september)
12.30 u. : vertrek naar restaurant
12.45 u. : lunchmenu
14.45 u. : vertrek naar HANDZAME
15.30 u. : bezoek aan het bezoekerscentrum ‘Tabaksfabriek n° 253’
en aansluitend rondleiding in de sigarenfabriek NEOS
17.30 u. : einde
Prijs : € 51 p.p. (optie 1*) of € 37,50 p.p. (optie 2)
* incl. 1 sigaar die je meeneemt naar huis
Niet inbegrepen in de prijs : drank bij lunch en busvervoer
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DAGTRIP GRENZELOOS GENIETEN (

)

De Grensleiestreek staat bekend voor zijn bijzondere couleur
locale. Sinds jaar en dag wordt hier straffe ‘Wervikschen toebak’
verbouwd. In het Nationaal Tabaksmuseum neemt een gids je
mee op sleeptouw doorheen de boeiende tabaksgeschiedenis.
Tijdens een tochtje op en over de ‘schreve’ (grens) ga je op verkenning in een regio die vroeger bekend stond voor typische
grensfenomenen als smokkel en grensarbeid. Tot slot ontdek je
hoe de bekende en gelauwerde Flandrien kaas gemaakt wordt.
Proeven van dit lekkers is uiteraard inbegrepen – smakelijk !
09.30 u. :
10.00 u. :
11.30 u. :
11.45 u. :
13.45 u. :
15.30u. :
17.15 u. :

onthaal met koffie en koffiekoek in WERVIK
geleid bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum
vertrek naar restaurant
lunchmenu
bustochtje over de ‘schreve’
geleid bezoek aan de kaasfabriek ‘De Kazerij’
+ uitgebreide degustatie *
einde

Prijs : € 43,50 p.p.
* degustatie van 3 kazen, 2 drankjes + bezoekers krijgen 1 kg Flandrien kaas mee naar huis
Niet inbegrepen in de prijs : drank bij lunch en busvervoer

DAGTRIP MENIN ROAD – YPERNSTRASSE

DAGTRIP IN HET SPOOR VAN DE PIONIERS

De Meenseweg, een rechte weg van kerktoren naar kerktoren,
loopt van het Ieperse stadscentrum (met de bekende Menenpoort) tot in Menen. Niemand had ooit gedacht dat deze smalle
maar belangrijke handelsweg één van de belangrijkste oorlogssites zou worden van de Groote Oorlog in de Westhoek. Terwijl
soldaten over deze weg naar het front trokken of de terugweg
namen om na het strijdgewoel even op adem te komen, loerde
het gevaar om elke hoek door vijandelijke beschietingen, ontploffende granaten en ratelende machinegeweren. Het landschap
naast de weg werd in de loop van de oorlog tot een woestenij
herschapen. En de frontlijn zelf bleef vier jaar lang muurvast zitten.

Achter het Duitse front verbleven nogal wat Duitse ‘Pioniere’ of
genietroepen die instonden voor de bouw en het onderhoud
van loopgraven, bunkers, munitiedepots, veldhospitalen,...
Wervik was voor velen onder hen een plek om even tot rust te
komen. Deze dagtrip leert je alles over de Pioniers, baanbrekende
bouwers van betonconstructies die hun tijd ver vooruit waren.
Tijdens een rondrit ontdek je de laatste sporen van hun aanwezigheid in het landschap. Optioneel kan je op het einde van de dag
de indrukwekkende ‘Last Post’ ceremonie in Ieper bijwonen.

Tijdens deze dagtrip brengen we het dramatische verhaal dat achter
deze beruchte weg schuil gaat. Onderweg ontdek je de laatste getuigenissen in het landschap. Optioneel kan je op het einde van de
dag de indrukwekkende ‘Last Post’ ceremonie in Ieper bijwonen.
10.00 u.:
10.30 u.:
11.30 u.:
11.45 u.:
13.45 u.:
15.45 u.:
16.15 u.:

onthaal met koffie en koffiekoek in ZILLEBEKE
bezoek Hooge Crater Museum
vertrek naar restaurant
Optioneel :
lunchmenu
18.00 u. : avondmaal
start rondrit
19.30 u. : vertrek naar IEPER
drankstop
20.00 u. : Last Post
geleid bezoek aan
het Nationaal Tabaksmuseum in WERVIK
17.45 u.: einde

Prijs : € 37 p.p.

09.30 u. :
10.00 u. :
11.30 u. :
11.45 u. :
13.45 u. :

onthaal met koffie en koffiekoek in WERVIK
geleid bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum
vertrek naar restaurant
lunchmenu
start rondrit met bezoek aan de commandobunker
in ZANDVOORDE en het Polygoonbos met Buttes
New British Cemetery in ZONNEBEKE
16.15 u. : bezoek Memorial Museum Passchendaele 1917
in Zonnebeke
18.00 u. : einde

Optioneel :
18.15 u. : avondmaal
19.30 u. : vertrek naar IEPER
20.00 u. : Last Post
Prijs : € 43 p.p.
Niet inbegrepen in de prijs : dranken bij lunch + avondmaal + busvervoer

Niet inbegrepen in de prijs : dranken bij lunch en tijdens stop ’s namiddags + avondmaal +
busvervoer
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DAGTRIP KLAVERTJE 3 IN DE GRENSLEIESTREEK ( )

DAGTRIP MENEN - WERVIK : EEN GRENSGEVAL ( )

Ga op verkenning doorheen 3 gemeenten in het uiterste zuiden
van de West-Vlaamse Leiestreek. Door het gevarieerde programma maak je kennis met de geschiedenis van de tabaksnijverheid,
kan je een boeiende vestingwandeling of een bustocht op en
langs de grens maken en breng je een bezoek aan een basiliek.

Tijdens deze daguitstap ga je op verkenning in 2 typische
grenssteden, elk gekleurd door hun eigen verleden van
smokkel en grensarbeid : Menen (oude vestingstad) en Wervik
(centrum van de Belgische tabak). Tussenin ontdek je de ZuidWest-Vlaamse grensregio en wip je even de grens over.

09.30 u. :
10.00 u. :
11.30 u. :
12.00 u. :
14.00 u. :

09.30 u. : onthaal met koffie en koffiekoek in MENEN
10.00 u. : geleide wandeling door het historisch centrum van
Menen met bezoek aan stadsmuseum ‘t Schippershof
12.00 u. : lunchmenu
14.30 u. : bustochtje over de ‘schreve’
16.305 u. : aankomst in WERVIK + aansluitend geleid bezoek aan
het Nationaal Tabaksmuseum van Wervik
18.00 u. : einde … of een smakelijke afsluiter in de retroherberg
van het museum, waar een Moriaenbiertje zich best
laat smaken.

onthaal met koffie en tabakstaartje in WERVIK
geleid bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum
vertrek naar restaurant in MENEN
lunchmenu
- Optie 1 : wandeling op en langs de Vaubanvestingen
- Optie 2 : bustochtje over de ‘schreve’
16.15 u. : aankomst in DADIZELE - proeven van een Pompeschittersbiertje
16.45 u. : geleid bezoek aan de kunstschatten van de basiliek
van Dadizele
18.15 u. : einde ... of afsluiten met een avondmaal

Prijs : € 41,50 p.p. of 48,50 p.p. (incl. avondmaal)

Prijs : € 36 p.p. of € 33 p.p. verkort programma (keuze wandeling of
bustochtje)

Niet inbegrepen in de prijs : drank bij lunch en busvervoer

Niet inbegrepen in de prijs : drank bij lunch, avondmaal en busvervoer

KORTE T(R)IPS
Naast onze kant-en-klare dagtrips, kan je ook zelf een programma naar
wens samenstellen. Een voor- of namiddag vertoeven in Wervik en dit
koppelen aan een authentiek streekgerechtje ? Dé perfecte manier om
op een ongedwongen manier onze stad en regio beter te leren kennen.
parkeerplaats(en) autobussen
Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen:
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goed

moeillijk of beperkt

niet
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WERVIKSE TABAK
BEZOEK NATIONAAL TABAKSMUSEUM

BEZOEK TABAKSBOER

Wervik is sinds jaar en dag het epicentrum van de Belgische
tabaksteelt. In het Nationaal Tabaksmuseum ontdek je alle
facetten van 4 eeuwen rijke tabakscultuur met de meest bizarre voorwerpen om te roken, snuiven of te ‘chiquen’ (kauwen),
maar ook de verleidelijke reclame van weleer of de tabaksteelt
te velde. Straffe verhalen over roemruchte smokkelaars geven
kleur aan het intussen zo gecontesteerde ‘krud’. In 2014 onderging het museum een volledige metamorfose: je ontdekt er de
onmiskenbare rol van tabak tijdens de Groote Oorlog.

Tabak verbouwen: dat is pure savoir faire die generaties lang werd doorgegeven. Maar
nu de Europese teeltsubsidies in rook zijn opgegaan en de globalisering hard toeslaat,
vecht de kleine tabaksboer tegen de bierkaai. Antoon en zijn vrouw Dorine geven echter niet op… Ze boeren dapper voort, uit liefde voor ’den toebak’. Tijdens een bezoek
aan hun hoeve vertellen ze je alles over de teelt en het harde labeur, van zaadje tot
tabaksrank.

Duur : 1,5u.
Prijs : € 3,50 p.p. (vanaf 15 pers.) + € 60/gids
(max. 25 pers./gids)

WORKSHOP SIGAREN ROLLEN
Ervaren rollers tonen hoe je een kwalitatieve sigaar maakt.
Uiteraard ga je zelf aan de slag en wel met tabaksbladeren uit
alle mogelijke windstreken.
De geknipte activiteit tijdens een apero of als opwarmer voor
het avondmaal!
Prijs en duur : € 320 (sessie van 2u.) of € 420 (sessie van 3u.)
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Periode : van mei t.e.m. september
Duur : 1,5 tot 2u.
Prijs : € 2,50 p.p. (min. € 30/groep) – incl. 1ste gids (tabaksboer) 

BEZOEK BEZOEKERSCENTRUM ‘TABAKSFABRIEK N° 253’
+ SIGARENFABRIEK ‘NEOS’ (HANDZAME)
In het bezoekerscentrum, op de historische site van de sigarenfabriek Neos in Handzame, ontdek je het verhaal van de fabriek en de geschiedenis van een dorp in evolutie.
Je komt er meer te weten over de rol van tabak en de sigarenproductie in de regio.
Aansluitend breng je een bezoek aan de fabriek waar de sigaren nog steeds van de
band rollen.
Enkel op weekdagen
Duur : 2u.
Prijs : € 60/gidsbeurt (max. 25 pers.) incl. bedrijfsbezoek.
Meer info en reservaties : T 051 56 61 08 of toerisme@kortemark.be


(enkel het bezoekerscentrum is rolstoeltoegankelijk)
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SMAKELIJK !
CULINAIRE WANDELING WOELIG WERVIK
Tijdens deze stadswandeling flaneer je langs de groene Leieboorden, de prachtige
Sint-Medarduskerk en op en langs de grens met Frankrijk. Je maakt kennis met het
woelige verleden van onze stad. De Gallo-Romeinse roots, het verhaal van de ‘kommiezen’ (douaniers) en de ‘blauwers’ (smokkelaars), de tabak en de grensarbeid vragen om
ontdekt te worden. Onderweg verrast de gids je met lekkere degustaties van typische
streekproducten.
Duur : 3u.
Prijs : € 90/gids (max. 25 pers./gids) + € 2/proevertje onderweg
(à la carte samen te stellen – keuze tussen zoete en hartige hapjes en drankjes) 

BEZOEK KAASMAKERIJ ‘DE KAZERIJ’
In 1934 startte André Desmet een kaasgroothandel. Inmiddels staat de derde generatie binnen het familiebedrijf aan het roer en worden niet langer kazen verdeeld
maar wel geproduceerd. En met succes want hun Flandrien kaas viel al meermaals
internationaal in de prijzen. Tijdens je bezoek ontdek je het productieproces van a tot
z en bezoek je de kaasmakerij en rijpingszalen. Sappige anekdotes en straffe verhalen
doorspekken de rondleiding. Je bezoek sluit je af met een uitgebreide degustatie van
de gesmaakte Flandrien kaas op 3 leeftijden.
Periode : half maart tot oktober. Enkel op maandag, woensdag en vrijdag. Vroeg reserveren is
de boodschap!
Duur : 1,5 tot 2u.
Prijs : € 10 p.p. incl. gids en degustatie, 2 drankjes + elke bezoeker krijgt 1 kg Flandrien kaas als
attentie mee naar huis
(min. 15 en max. 50 pers./bezoek)
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BEZOEK BIO-ZELFPLUKHOEVE
‘TEN HOOGEN ELSLANDE’ (GELUWE) 

BEZOEK WIJNDOMEIN ‘RAVENSTEIN’ (KRUISEKE)
NIEUW

Tradities zijn eigen aan de ‘boerenstiel’. Op ‘Ten Hoogen Elslande’ is het niet anders: generaties op rij al (sinds 1707!) wordt de
hoeve door de familie Ghesquiere uitgebaat. Na jarenlange
focus op akkerbouw en veeteelt gooien An en Raoul in 2015
het roer om en starten met een zelfpluktuin waar ze een brede
variatie aan groenten, kruiden, eetbare bloemen en kleine fruitsoorten op biologische wijze telen.
Ontdek het reilen en zeilen op de biohoeve en ervaar hoe
smaakvolle gewassen gekweekt en oogstklaar gemaakt worden. Van het veld op het bord, sneller en verser kan het niet!
(voor wie wel wil genieten van smaakvolle groenten maar te
weinig tijd heeft om ze zelf te oogsten, zijn er ook gevarieerde
pakketten te verkrijgen.)

Een uit de hand gelopen hobby van twee vrienden groeide
uit tot de kleine wijngaard ‘De Valk’ (0,5 ha) met een mix van
vertrouwde maar ook minder bekende druivenrassen. Dirk
en Patricia Talpe namen recent de fakkel over en startten in
het voorjaar van 2017 met het wijngoed ‘Ravenstein’ en de
aanleg van een nieuwe wijngaard op de zuidelijke hellingen
van de ‘Amerikaberg’. 2,5 ha groot, ruim 11.000 wijnstokken en
puur ecologisch beheerd. Na de boeiende rondleiding op hun
domein proef je van 3 heerlijke wijnen in de degustatieruimte,
terwijl je naar een bedrijfsfilm kijkt.
Duur : 1,5 - 2u.
Prijs : € 8 p.p. (min. € 80/groep)
Gesloten tijdens de kerstvakantie

Periode: van april tot november (gesloten op maandag)
Duur: 2u.
Prijs: € 6 p.p. proevertjes inbegrepen:
- In de ochtend: koffie en 1 boterkoek
- Kort vóór de middag: aperitief met hapje
- In de namiddag: koffie en gebak
Min. € 60/groep
Mogelijkheid om ter plaatse van een broodjesmaaltijd met of zonder
soep of koude schotel te genieten.
Om praktische redenen max. 30 pers./bezoek


(geen aangepast toilet)
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BEZOEK BROUWERIJ GULDEN SPOOR (GULLEGEM)

BEZOEK ZWAMMENKWEKERIJ ‘‘T KAPELHOF’ (NIEUWKERKE)

Laat je meeslepen in de wondere wereld van mout en hoppe. De brouwmeester ontvangt je in de gloednieuwe brouwerij met uitleg over het brouwersambacht dat met
veel aandacht voor traditie en smaakgevoel gepaard gaat. Uiteraard sluit je af met een
degustatie van het schuimend gerstenat.

Maak in de landelijke omgeving van Heuvelland kennis met de geheimen van de oesterzwam en de shii-take. Stap door de productiecellen en volg het proces van schimmel
tot zwam. In het voorjaar kan je bij goed weer ook de aardbeienteelt van dichtbij leren
kennen.

Bezoeken enkel op donderdag t.e.m. zondag na afspraak via info@guldenspoor.be.
Duur : afhankelijk van gekozen formule - basic formule = 1,5u.
Prijs: vanaf € 10 p.p., incl. rondleiding met degustatie (min. 7 en max. 45 pers./bezoek)
Meer info : www.guldenspoor.be – T 056 44 41 08

Duur : 1,5u.
Prijs : € 3 p.p. (zonder oesterzwammen), € 5 p.p. incl. 1 pakketje met 500 gr. oesterzwammen
p.p. (bij een minimum van 10 pers.n),
Voor kleine groepen en gezinnen met max. 10 pers.: € 50/groep inclusief 2 pakketjes van 500 gr.
oesterzwammen.
Om praktische redenen max. 60 pers./bezoek

NIEUW

BEZOEK ‘DE OUDE KAASMAKERIJ’ (PASSENDALE)
Ergens in Vlaamse velden – op een steenworp van Tyne Cot Cemetery, hét symbool
van de onuitwisbare sporen die WOI in deze streek heeft getrokken – vind je Sint-Jozef,
een gewezen kaasmakerij uit het interbellum. In dit prachtige stukje erfgoed brengen
ze de rijke traditie van het kaasmaken op een boeiende, interactieve manier opnieuw
tot leven. Kijk, ruik, voel, hoor en proef de rijkdom van kaas!
Periode: maart t.e.m. november - gesloten op maandag
Duur : 1u15 - met degustatie 2u.
Prijs : € 5 (groepen vanaf 15 pers.) + € 30 (gids, max. 20 pers./gids) + degustatiemogelijkheden
(Classic = € 3, Royale = € 4,50)
Meer info : www.deoudekaasmakerij.be – T 051 77 70 05

BEZOEK KOFFIEBRANDERIJ ‘GROOTMOEDERS KOFFIE’ (GULLEGEM)
3 generaties op rij en meer dan 80 jaar ervaring als ambachtelijke koffiebranders: een
passie die de familie Hanssens niet meer kwijt raakt en graag met jou deelt! Leuke en
leerrijke verhalen kruiden je bezoek aan de koffiebranderij waar hun authentieke, licht
verteerbare koffie bereid wordt met boontjes uit alle uithoeken van de wereld. In het
koffiemuseum met leuke oude koffiemolens komt de nostalgie ongetwijfeld boven
drijven. Afsluiten doe je met een heerlijk kopje koffie, met gebak of ontbijt.
Coffee lovers kiezen ongetwijfeld voor een barista-demo of een koffiecocktail. Een bijzonder geurige belevenis…
Periode : gedurende het hele jaar behalve in zomerverlofperiode
Duur : 1,5u.
Prijs : verschillende arrangementen vanaf € 8 p.p., incl. rondleiding, afsluitende degustatie en
koffiegeschenk (min. 15 - max. 70 pers./groep)
Meer info : www.grootmoederskoffie.be – T 056 41 21 89
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BEZOEK STREEKPRODUCTENHOEVE ‘FERME DU VINAGE’ (RONCQ

)

‘Leven als god in Frankrijk’ : geen toepasselijker spreekwoord geldt voor deze boerderij net over de grens … Dit familiebedrijf met 65 koeien, meer dan 200 varkens en
een uitgestrekte groententuin zorgt voor een indrukwekkende waaier aan artisanale
huisbereide hoeveproducten. Je bezoek sluit je af met een proeverij van enkele kazen
vergezeld van een Noord-Frans biertje of een glaasje zelfbereid appelsap.
Duur : 1,5u. (incl. film en degustatie).
Bezoeken in de voormiddag of na 16u. (kaasbereidingen enkel in de voormiddag)
Prijs : € 5 p.p. (min. € 75/groep), Franstalige begeleiding inbegrepen
+ € 60 voor Nederlandstalige gids (max. 25 pers./gids)
(om praktische redenen max. 60 pers./bezoek)

BEZOEK SLAKKENTELER (COMINES

)

Net over de landsgrens vind je de wondere wereld van de ‘escargots’. Tijdens de lentemaanden verwelkomen meer dan één miljoen slakken de bezoekers. Fabien maakt
niet alleen zijn escargots klaar met lookboter, ook andere bereidingen staan op zijn
kaart : wat dacht je van escargots met Roquefort ? Ontdek het intrigerende verhaal
van deze trage diertjes en proef nadien van de verschillende bereidingswijzen met een
glaasje witte wijn.
Periode : van april t.e.m. oktober (maandag t.e.m. zaterdag)
Duur : 1,5u.
Prijs : € 3 p.p. (€ 50/groep) + € 60 voor Nederlandstalige gids
(om praktische redenen max. 50 personen/bezoek)

BEZOEK JENEVERSTOKERIJ CLAEYSSENS (WAMBRECHIES

)

Met de bus en een Wervikse gids rij je naar de Noord-Franse Deûlevallei waar je de
meest ambachtelijke van alle jeneverstokerijen die onze regio ooit telde bezoekt. Hier
werd tot voor kort, volgens een traditioneel recept uit het begin van de 19de eeuw, de
vermaarde Wambrechies geproduceerd die je achteraf uitgebreid kan proeven.
Duur : 2,5u. (start aan het Nationaal Tabaksmuseum met uitleg tijdens de heen- & terugreis en
in de jeneverstokerij zelf)
Prijs : € 6,30 p.p.
Nederlandstalige gids: € 65 ter plaatse – € 90 vanuit Wervik
Meer info : www.wambrechies.com – T +33 3 20 14 91 91

FOLKLORE
KATTEKNIPPELING (WERVIK)
Dit Werviks oudste volksspel dateert uit de tijd dat katten nog als boze geesten werden aanzien. In de hoofdrol: een boterpot met daarin een (fluwelen) katje, opgehangen
aan een galg. De deelnemers proberen om beurt met tot stokken verzaagde wilgentakken de pot aan diggelen te gooien. Geduld is hierbij een goede metgezel ... Wie
erin slaagt het katje te bevrijden, is de held van de dag en komt op de gulden lijst van
‘meestersmijters’. Een volksspel dat de adrenaline in je aderen ongetwijfeld feller doet
stromen... Ideaal als afsluiter van een daguitstap.
Duur : ± 1u. / Prijs : € 52
Reservatie via museumherberg ‘In den Grooten Moriaen’:
T 056 31 49 24 – sebastien.bonnier@telenet.be
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GRENZELOOS

BUSTOCHTJE ‘LANGS WEERSZIJDEN VAN DE FRONTIEREN’ (

FIETSTOCHT/WANDELING WERVICQ-SUD (

)

NIEUW

Verken onze Franse zusterstad en de Ferrainstreek met een wandeling of fietstocht.
Kleine landelijke wegjes kronkelen rond de ‘berg’ van Wervicq-Sud en leiden je langs
poelen en knotwilgen naar het kasteeldomein Dalle-Dumont en de nabij gelegen
Duitse militaire begraafplaats uit WOI.
Laat je onderweg verrassen door getuigenissen uit de textielnijverheid, een traditie die teruggaat tot in de middeleeuwen toen de stad Wervik één van de belangrijke lakencentra
van West-Europa was. Tot in de 20ste eeuw staken talloze Belgische ‘frontaliers‘ (grensarbeiders) dagelijks de brug over om te gaan werken in de Noord-Franse textielfabrieken.
De Leie als grens tussen Wervik en Wervicq-Sud was ook het decor voor vele spannende smokkelverhalen. Het kat-en-muisspel van ‘blauwers’ en ‘kommiezen’ haalde nu en
dan zelfs de plaatselijke krantenkoppen. “Rien à déclarer?” was dé openingszin bij de
ontmoeting met een Franse kommies of douanier.
Fietstocht:
Vertrek aan Tabaksmuseum (± 10 km)
Duur: 3u.
Prijs: € 90 gidsvergoeding (max. 20 pers.)
Laat je niet verrassen door de fietstocht:
hier en daar zijn er pittige hellingen.

of Wandeling:
Vertrek met bus aan Tabaksmuseum naar
kerk Wervicq-Sud, waar de wandeling start
(± 5 km)
Duur: 3u.
Prijs: € 90 gidsvergoeding (max. 25 pers.)
Stevige stapschoenen worden aangeraden.
De bus pikt de groep wandelaars weer op
aan de Duitse militaire begraafplaats.

)

Het kat-en-muisspel tussen de ‘kommiezen’ (douaniers) en de ‘blauwers’ (smokkelaars), de grensarbeid en de land- en taalgrens speelden een grote rol in het kleurrijke
verleden van de Wervikse grensregio. Maak een onalledaags bustochtje op en langs
de grens en luister ook naar de pakkende WOI-verhalen van onze streek. Afsluiten kan
met dé grensdrank bij uitstek – Picon – in de retroherberg van het Nationaal Tabaksmuseum.
Duur : 1,5 - 2u.
Prijs : € 60 gidsvergoeding (excl. Picon-halte en vervoer)

STADSWANDELING RIJSEL (

)

Onze gids neemt je mee op verkenningstocht door de meest Vlaamse stad in Frankrijk.
Je houdt halt bij de belangrijkste bezienswaardigheden van de bruisende metropool :
Vieux-Lille, de Oude Beurs, het Rihourpaleis, de geautomatiseerde Rijselse metro, de
chique winkeltjes … Op en rond de Grote Markt kan je gezellig vertoeven met een Frans
wijntje, eventjes kuieren in de oude winkelstraatjes of in het shoppingcenter Euralille.
Prijs/duur : gidsvergoeding € 120 (4 u.) of € 150 (5 u.)
Eigen vervoer te voorzien (vlot bereikbaar met openbaar vervoer vanuit Wervicq-Sud of met
fiets langs de Leie/Deûle)

Piconstop over de grens
Proef van dé grensaperitief bij uitstek, de Picon,
in een gezellig estaminet aan de andere kant van
de grens. Couleur locale van de bovenste plank !
Duur : 30 min.
Prijs : naargelang halteplaats
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IN DE RIJSELSE METROPOOL :

BEZOEK ‘LA PISCINE’ (ROUBAIX

BEZOEK ‘MUSÉE DE LA POUPÉE ET DU JOUET ANCIEN’ (WAMBRECHIES

)

In het prachtige decor van één van de mooiste art-decozwembaden van de jaren 1930 versmelten uiteenlopende kunstcollecties: schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, textiel,
keramiek ...
De bijzondere opstelling evoceert de vroegere functie van het
gebouw en stimuleert de zintuigen voor kunstbeleving.
Duur : 1,5u.
Prijs : € 4 p.p. (vanaf 10 pers.)
Meer info : www.roubaix-lapiscine.com – T +33 3 20 69 23 60

BEZOEK ‘VILLA CAVROIS’ (CROIX

)

In de groene omgeving van kasteel Robersart in het gezellige Rijselse voorstadje Wambrechies ontdek je de schitterende collectie
poppen en speelgoed uit het einde van de 19de eeuw: porseleinen poppen, Barbiepoppen uit de jaren 1960, de eerste elektrische
miniatuurtreintjes, modelauto’s, … Nostalgie troef!
Tot eind 2018 loopt er nog de tijdelijke tentoonstelling “Le jouet s’en va-t-en guerre”, ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van WOI.
Duur : 1u.
Prijs : volw. = € 4, kinderen < 12 j.= € 2 - Franstalige gids: € 20 (max. 20 pers./gids)
Meer info: www.musee-du-jouet-ancien.com – T +33 3 20 39 69 28


)

De iconische villa Cavrois, een ontwerp van architect Robert
Mallet-Stevens, werd tijdens het interbellum opgetrokken voor
Paul Cavrois, textielindustrieel uit het Noorden, en zijn gezin.
Sinds 1990 geniet de villa een beschermde status als historisch monument en in 2001 kon de Franse staat het landgoed
verwerven. De inmiddels prachtig gerestaureerde villa is een
absolute aanrader voor wie het modernisme een warm hart
toedraagt.
Duur : 1,5u.
Prijs : € 6,5 p.p. (vanaf 20 pers.)
Meer info : www.villa-cavrois.fr – T +33 3 20 73 47 12

KUNST
BEZOEK KUNST-RESTAURATIEATELIER ‘KERAT’
Gepassioneerd door kunst en antiek ? Bezoek dan zeker dit
toonaangevend atelier voor restauratie en conservatie van
kunstwerken. Gastheer Frederik gunt je een unieke blik achter de schermen van zijn werkplaats, gevestigd op een prachtig historisch domein. Ontdek hoe een vakkundig team van
gediplomeerde restaurateurs met gespecialiseerde restauratiemethodes uiteenlopende kunstvoorwerpen een grondige
opfrisbeurt geven en weer laten schitteren als weleer.
Duur: 1,5 à 2u. (naargelang interesse van de groep)
Prijs: € 8,5 p.p. (min. € 110/groep - max. 50 pers./groep)
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NATUUR(LIJK)
NATUURWANDELING DE BALOKKEN

BEZOEK PARKBEGRAAFPLAATS

Bij de rechttrekking van een meander in de Leie ontstond,
begin de jaren 1990, een prachtig recreatiedomein omgeven
door water. Je gaat op stap met een natuurgids die je naast
uiteenlopende bomen, struiken en geneeskrachtige kruiden
ook zeldzame vogels en insecten leert kennen. Ideale buitenactiviteit in combinatie met een bezoek aan het nabijgelegen
Nationaal Tabaksmuseum.

Vlakbij het natuurdomein De Balokken en langs de Leieboorden
ligt de Parkbegraafplaats. Veel meer dan een klassieke begraafplaats vormt het een unieke plek boordevol symboliek waar
heden en verleden hand in hand gaan en die ruimte laat voor
stilte en bezinning.
Een internationaal bekroonde realisatie van de Wervikse landschapsarchitect Andy Malengier.

Periode: gans het jaar – specifieke accenten per seizoen
Duur: 2u.
Prijs: € 60 gidsvergoeding (max. 25 pers./groep)

Duur: 1 - 1,5u.
Prijs: € 60 gidsvergoeding (max. 25 pers./groep)

BEZOEK FUCHSIAKWEKERIJ ‘DE NACHTWAKER’
NIEUW
(MOORSLEDE)
De passie van bloemen- en plantenkweker Geert Bonte werd
uiteindelijk zijn beroep. Van de 2.300 soorten fuchsia’s die er bestaan kweekt hij er zelf zo’n 400-tal. De liefde voor de bloem en
de ijdelheid van de tuinier resulteerden in een unieke siertuin.
Zeker een bezoekje waard!
Periode: van juni t.e.m. september (gesloten op zondag + week van 15
augustus)
Duur: 1,5u.
Prijs: € 2,50 p.p. (min. 10 pers./groep – max. 50 à 60 pers.)
Cateringmogelijkheden:
- Ontbijtformule: koffie + koffiekoek + rondleiding = € 6,50
- Namiddagformule: koffie + grootmoeders appeltaart + rondleiding = € 7
24
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ERFGOED
BEZOEK SINT-MEDARDUSKERK

STADSWANDELING WERVIK

Dit juweel van de Brabantse gotiek, met een merkwaardig
interieur, is een stille getuige van de bloeiende lakennijverheid
in Wervik tijdens de middeleeuwen. Mysterieuze verhalen en
historische weetjes kruiden het bezoek aan deze imponerende
kerk.
Beklim de klokkentoren en geniet van een adembenemend
zicht op de Leievallei en het Heuvelland.

Leer de rijke geschiedenis van onze stad (de oudste van
West-Vlaanderen!) beter kennen: de Keltische en Romeinse
aanwezigheid, de middeleeuwse lakennijverheid die rijkdom
bracht, de grensligging aan de Leie en de verschrikking van de
Groote Oorlog. Bij de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog
was Wervik één van de centra van het modernisme in ons land.
Tijdens deze wandeling ontdek je o.m. de restanten van het intrigerende oeuvre van de Brugse architect Huib Hoste, bewonder je de eeuwenoude Sint-Medarduskerk, flirt je met de landsgrens en stap je over de recent heraangelegde Leieboorden.
Kortom, een boeiende ontdekkingstocht door het Wervik van
vroeger en nu!

Duur : 1,5-2u.
Prijs : € 60 gidsvergoeding (max. 25 pers./gids)

BEZOEK WERVIKSE MOLENS
Wervik telt nog twee type molens, beide gerestaureerd en
maalvaardig. De Briekenmolen is een bakstenen stellingmolen
uit de 19de eeuw en de Kruisekemolen, een houten staakmolen. De meester-molenaar leidt je rond en leert je de geheimen
van de wind en het malen.

TIP: deze wandeling is ook te boeken als culinaire wandeling
(zie p. 14)
Duur: 2u.
Prijs: € 60 gidsvergoeding (max. 25 pers./gids)

Duur : 1u.
Prijs : € 60 gidsvergoeding (max. 25 pers./gids)
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AAN DE WATERKANT
BEZOEK LINTWEVERIJMUSEUM (KOMEN)

BOOTTOCHT OP DE LEIE

Wens je je te verdiepen in de ingenieuze wereld van het weven
en de lintjes ? Kruip dan in de kleren van een textielarbeider uit
lang vervlogen tijden en kom te weten waarom je een lintje
niet zomaar een lintje mag noemen.

Beleef een ontspannende boottocht op wat ooit de ‘Golden
River’ genoemd werd, tussen Wervik en Menen of tussen
Wervik en Komen-Waasten (Henegouwen). Perfect te combineren met een bezoek aan het Nationaal Tabaksmuseum, een
wandeling op het nabijgelegen recreatie-eiland De Balokken
en/of een stadswandeling.

Te bezoeken van dinsdag t.e.m. vrijdag.
Duur : 1,5u.
Prijs : € 3 p.p. + € 30 gidsvergoeding (max. 30 pers./gids)

BEZOEK EXPO LANDBOUWVOERTUIGEN –
MOTOCULTEURS (ZANDVOORDE)
Etienne Verschuere, een gepassioneerd verzamelaar van motoculteurs van het merk SIMAR, toont je zijn indrukwekkende
verzameling. Naast de tal van gerestaureerde machines ontdek
je zijn absolute blikvanger: de uiterst zeldzame SIMAR-tuinbouwtractor. Een must voor al wie gebeten is door techniek en
landbouw!
Duur : 1 - 1,5u.
Prijs : € 60/groep (gids inbegrepen)

28

Meer info en reservering : www.alfatrips.be - T 0475 70 15 03
alfatrips@skynet.be of dienst Toerisme T 056 95 24 25

Tijdens de zomermaanden organiseert Toerisme Wervik
i.s.m. Toerisme Leiestreek vzw een reeks van toeristische
zomerboottochten waarmee je de Vlaamse en Franse Leiestreek kan gaan verkennen. Wie mee aan boord gaat, mag
zich verwachten aan een totaalpakket : je geniet niet enkel
van de beweging op en langs het water, maar veelal ook
van een maaltijd aan boord en daar bovenop vaak nog een
(facultatieve) excursie op de bestemming.
Ontdek vanaf april het programma in onze folder met bootarrangementen (verkrijgbaar via onze balie) of op
www.toerisme-leiestreek.be/boottochten.
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AVONTUUR
‘ICE MOUNTAIN’ ADVENTURE PARK (KOMEN)

URBAN GOLF

Ice Mountain Adventure Park is veel meer dan sneeuwpret alleen!
Naast skiën & snowboarden kan je er ook voor outdooractiviteiten terecht: klimmen, paintballen en lasergamen. Sinds kort is
er een absolute sensatie: indoor skydiving.

Wil je op een avontuurlijke wijze het Wervikse stadscentrum en/of recreatie-eiland De
Balokken verkennen? Probeer dan zeker eens deze informele variant van de golfsport.
‘Gewapend’ met een golfclub en schuimrubberen balletjes trek je erop uit. Het doel is
om in zo weinig mogelijk ‘slagen’ de tocht af te leggen. De monitor houdt onderweg
de scores bij en vertelt enkele leuke weetjes over de stad. Afsluiten doe je met een
kleine prijsuitreiking en drankje in een lokale kroeg.
Geen ervaring noch speciale outfit nodig.

Met een dagpas proef je van alle activiteiten aan een voordelig tarief
tussen € 34,50 en 59 p.p. naargelang de formule.

Bezoek achter de schermen van het park
Ben je zelf niet (meer) zo sportief maar ben je toch nieuwsgierig hoe zo’n skipiste of de skydivingtunnel werkt? Je kan
Ice Mountain backstage bezoeken met deskundige uitleg en
nadien genieten van een hapje en een drankje in de brasserie
met zicht op de skipistes.
Duur: 1u.
Prijs: € 41/monitor-gids (max. 25 pers.)
Cateringmogelijkheid: koffie of thee met een wafel of
pannenkoek met suiker: € 5,30 p.p.

OUTDOOR ADVENTURE PARK ‘LYS AVENTURE’
(WERVICQ-SUD )
Voor de grote en de kleine durvers is er Lys Aventure. Een
avonturenpark waar je, stevig vastgegespt en op je eigen ritme,
het bos doorkruist en je zwevend van het ene naar het andere
platform je hoogtevrees trotseert.
Meer info : www.lys-aventure.com - T +33 672 69 81 62
30

NIEUW

Duur: 2u. (waarvan wedstrijdje van 1,5u.)
Prijs: € 20 p.p. (min. 10 pers.), incl. professionele begeleiding, gebruik materiaal, korte initiatie
(15 min.) + afsluitende drink.
Meer info: www.outsideadventure.be

ESCAPE ROOM ‘ ’T VERVLOEKTE KOT VA’NE HEKSE’ (BESELARE)

ALTERNATIEF VERVOER
VOOR GROEPEN
FIETSVERHUUR:
Vélo Wervik
www.velowervik.be
T 0472 23 54 58
daisy@velowervik.be
TOERISTISCH TREINTJE:
Original Express
www.originalexpress.be
T 0478 31 88 74
info@originalexpress.be

NIEUW

Aan de rand van het dorpje Beselare staat een oud verlaten ‘kot’. Volgens een legende
was het vroeger bewoond door een heks en zouden er nog regelmatig geheimzinnige heksenrituelen gehouden worden… Er lijkt wel een vloek op het gebouw te
rusten want eens binnen raak je er nog maar moeilijk uit. Slaag jij erin om binnen
het uur te ontsnappen? Werk als een team samen, los snel de vele opdrachten op en
ontsnap vóór het te laat is! Ideaal voor een teambuilding, familienamiddag of avondje
uit met vrienden.
Prijs: € 20 p.p.
Teams van 2 tot 6 pers.
Meer info: www.tvervloektekotvanehekse.be

BOOT:

www.alfatrips.be - T 0475 70 15 03
alfatrips@skynet.be of dienst Toerisme
T 056 95 24 25
Meer info: zie pagina 29
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TEAMBUILDING
Wil je de banden met je collega’s op het werk aanhalen?
Op zoek naar een leuke outdoor activiteit met familie of
vrienden? Dan is een teambuildingnamiddag op het
recreatie-eiland De Balokken beslist iets voor jou!
Combineren kan uiteraard met andere bouwstenen uit ons
groepsaanbod en maak er zo een onvergetelijke dag van!

VOOR HET GANSE GEZIN
OUTDOOR CHALLENGE

NIEUW

Breng met je team 8 uiteenlopende opdrachten en spelletjes tot een goed einde en leg de andere teams het vuur aan
de schenen! Wat dacht je van een tochtje met een go-cart of
op reuze skilatten? Of een spelletje boogschieten?
Duur: 2u.
Prijs: € 20 p.p. (min. 15 pers.) + verplaatsingskosten (incl. begeleiding
door gespecialiseerde monitoren)
Meer info: www.outsideadventure.be

HIGHLAND GAMES

NIEUW

In Schotse kilts neem je het als heldhaftige strijders tegen
elkaar op. Natuurlijk verzin je eerst een ‘Yell’ om je eigen ‘clan’
aan te moedigen. Een doedelzak brengt je in de juiste sfeer…
Na een namiddag Saw-Pit, Ringround Wrestling, the Stone,
Go to Roost, hitting nails, quoiting en Tossing the Caber hebben deze spelen geen enkel geheim meer voor je. Naargelang het sportief niveau van de groep wordt het programma
aangepast. Zijn alle Games gespeeld, dan is het tijd voor de
puntentelling en worden de winnaars gehuldigd.
Voor zowel mannen als vrouwen die van een uitdaging houden.
Duur: 3u.
Prijs: € 35 p.p. (min. 15 pers.) + verplaatsingskosten (incl. begeleiding
door gespecialiseerde monitoren, gebruik materiaal en muzikale
animatie)
Meer info: www.outsideadventure.be
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KD’S WANDELTOCHTEN
Wil je onze stad op een speelse en actieve manier ontdekken
samen met je (klein)kinderen of in klasverband? Dan zijn er onze
3 kindvriendelijke wandelzoektochtjes! De Westhoek KD-figuurtjes Jaek en Nink nemen je telkens op sleeptouw. De weg die je
moet volgen, vind je in een handig en rijk geïllustreerd begeleidend boekje. Facultatief kan je je door een gids laten begeleiden die de wandeling doorspekt met interessante weetjes.
Drie wandelzoektochten:
- Stadswandeling ‘Met Fritz door Wervik’ (2,5 à 3u.)
- Natuurwandeling ‘Beleef De Balokken’ (2,5 à 3u.)
- Natuur- en dorpswandeling ‘De Geknippelde Kater’
(vanaf april 2018 - 3 à 3,5u.)
Voor kinderen tussen 8 en 12 jaar
Prijs: € 5 per rugzakje (incl. boekje met opdrachten,
wegbeschrijving en attributen)
Begeleidende gids (optioneel): € 90
Meer info: www.wervik.be/toerisme

INDOORSPEELPLEIN DE RAVOTPLEKKE
Robert Klingstraat 60, Wervik - T 0494 80 08 79
www.deravotplekke.be – info@deravotplekke.be
INDOORSPEELPLEIN TIROL
Kruisekestraat 90, Wervik - T 056 31 19 20
www.bloggen.be/indoor_tirol
ZWEMBAD TER LEIE
Domein Oosthove, Speiestraat 32, Wervik
T 056 31 24 50 – zwembad@wervik.be
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DE GROOTE OORLOG
BEZOEK MEMORIAL MUSEUM
PASSCHENDAELE 1917 (ZONNEBEKE)

BEZOEK PLUGSTREET 14-18 EXPERIENCE
(PLOEGSTEERT)

Eind juli 1917 breekt in de omgeving van het dorpje Passendale
de hel los. Met een allesverwoestende beschieting van meer
dan 3.000 kanonnen start de Derde Slag bij Ieper, een ultieme
poging van de Britten om een doorbraak doorheen de Duitse
stellingen aan het Westelijke front te forceren. De balans na
100 dagen bloedige strijd: een half miljoen slachtoffers, een
omgeving die tot een desolaat maanlandschap is herleid en…
nauwelijks 8 km (!) terreinwinst. “Passchendaele” werd niet
alleen een begrip in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog maar ook hét symbool voor de zinloosheid van oorlogsgeweld in al zijn gruwel.

Dit multimediale bezoekerscentrum brengt op pakkende wijze
de oorlogswaanzin in het zuidelijke deel van de beruchte Ieperboog in beeld. Dankzij de bijzondere scenografie ervaar je de
gevolgen van het conflict, zowel voor de strijdende partijen als
de moegetergde burgerbevolking.
Je bezoek aan “Plugstreet 14-18 Experience” kan optioneel
worden uitgebreid met een tocht te voet of met de bus in de
onmiddellijke omgeving. Onderweg passeer je langs diverse
militaire begraaf- en herdenkingsplaatsen en stop je even op
de plek waar met Kerst 1914 de memorabele voetbalmatch
tussen de gezworen vijanden Duitsland en Engeland plaatsvond.

Het Memorial Museum Passchendaele 1917, ondergebracht
in het historische kasteeldomein van Zonnebeke, houdt de
herinnering aan deze slag en het grotere verhaal van de Eerste
Wereldoorlog levendig. In de gereconstrueerde loopgraven en
dugouts ervaar je de dreiging van het oorlogsgeweld van de
Groote Oorlog.
Duur : 2 u. (zonder gids: 1 à 1,5u.) - Laatste toegang om 16.30u.
Prijs : € 6,50 p.p. (groepen vanaf 15 pers.)
+ € 60/gids (max. 25 pers./groep)
Gesloten van midden december t.e.m. eind januari

Duur : 1,5u. (bezoek aan het centrum)
Prijs: € 4 p.p. (vanaf 10 pers.) + € 30/gids (max. 30 pers./gids)

BEZOEK OLD LEGHEM (LEDEGEM)
In dit kleine privémuseum kom je alles te weten over de rol
van de luchtvaart tijdens WOI. Luchtwaardige schaalmodellen
(schaal 1/3 of 1/4), filmpjes en ander historisch materiaal laten je
de boeiende en moordende periode in de luchtvaartgeschiedenis herbeleven.
Duur : 1 u. (incl. rondleiding met gids)
Prijs : € 5 p.p. (€ 4 p.p. voor groepen > 25 pers.) en € 3 < 12j.
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BEZOEK MUSÉE BLOCKHAUS PIONNIER
(KOMEN-WAASTEN)
Bedolven onder de grond, bedekt met onkruid, leek het Duitse
blockhaus in het stadscentrum haast vergeten. Tot enkele
enthousiastelingen, geïnteresseerd in de plaatselijke geschiedenis, de betonconstructie omvormden tot een compact en
boeiend museum. In drie zaaltjes wordt het leven van de Duitse
“pioniers” (geniesoldaten) uit WOI op authentieke wijze in beeld
gebracht.
Duur: 45 min.
Prijs: € 1 p.p. (incl. gids – min. € 15/groep)
Door de beperkte ruimte max. 15-20-tal pers./groep

BEZOEK HOOGE CRATER MUSEUM (ZILLEBEKE)
Met levensgrote reconstructies van oorlogstaferelen van de
Eerste Wereldoorlog, een uitgebreide collectie wapens, uitrustingen en foto’s is dit museum een echte aanrader. Tijdens
een bezoek aan de Ieperboog is het Hooge en dit unieke
oorlogsmuseum zowel voor de toerist als de verzamelaar of
historicus een absolute must.
Duur: 1,5u.
Prijs: € 3 p.p. (min. 20 pers.) + gids € 25/u.
Cateringmogelijkheid:
€ 7 p.p. koffie + ontbijtkoek + bezoek museum
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BATTLEFIELD EXPLORATION BATTLEFIELD TOURS
Wil je de oorlogsgeschiedenis van de Westhoek en daarbuiten
gaan ontdekken? Dan neemt gids Wouter Feys je graag mee
voor een unieke tour langsheen de gekende en minder bekende oorlogssites. Met historische foto’s, duidelijke kaarten en
heel wat pakkende getuigenissen brengt hij het verhaal van de
Groote Oorlog, vanuit het perspectief van de kleine mens.
Prijs (voor groepjes t.e.m. 7 pers. - incl. vervoer met minibus):
halve dag (max. 4u.): € 150 - volledige dag: € 275
Ook voor begeleiding van grotere groepen kan je een beroep doen
op Battlefield Exploration. Vrijblijvende offerte op aanvraag.
Meer info: www.battlefieldexploration.be

Nieuw in het aanbod: De Amerikanen in Vlaanderen (1918)
Het verhaal van de Geallieerde Eindoffensieven start in Heuvelland met een bezoek aan het Amerikaanse monument.
Vervolgens rijden we richting Waregem voor een bezoek aan
de Amerikaanse militaire begraafplaats Flanders Field. In de
voetsporen van de Amerikaanse troepen trekken we vervolgens naar de Vlaamse Ardennen om er o.m. de Slag bij Oudenaarde te herbeleven.
Prijs: € 295 (voor groepjes t.e.m. 7 pers.)

Veldslagen uit de Vlaamse geschiedenis
Battlefield Exploration beperkt zich niet tot het verhaal van de
Eerste Wereldoorlog. Ook heel wat middeleeuwse slagvelden
kan je in de buurt van Wervik herbeleven: o.a. de Guldensporenslag (Kortrijk 1302), de Slag bij de Pevelenberg (1304), de Slag bij
Bouvines (1214) en de Slag bij Westrozebeke (1382).

RENT A GUIDE WO I-ARRANGEMENT
‘FELDPOST VAN DE GEBROEDERS STOLL’
Als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, melden de Duitse broers
Georg (20) en Eugen Stoll (19) uit Ludwigshafen zich heel snel.
Eugen wordt in 1914 al als artillerist in Vlaanderen ingezet en
ook zijn broer Georg reist net na Kerstmis af naar Wervik als
infanterist. De briefwisseling tussen beide broers onderling en
met hun familie is grotendeels bewaard gebleven. Met hun
brieven in de hand gidst Rent a Guide je door de Groote Oorlog
in de regio. Een pakkend verhaal van de familie Stoll...
Voor- of namiddag
9.30u of 13.30u.: Onthaal met koffie in museumherberg
‘In den Grooten Moriaen’ (Wervik)
10.00u of 14.00u.: Rondrit Wervik - Wervicq-Sud (Duitse militaire
begraafplaats) - Heuvelland (Bayernwald,
Sint-Elooi krater, Oosttaverne Wood Cemetery) - Menen (Duitse militaire begraafplaats
Menenwald) - Wervik
13.00u of 17.00u.: Afsluitend drankje in Wervik
Duur: halve dagtrip
Prijs: € 21 p.p. voor groepen vanaf 20 pers.
€ 284 voor een groep van max. 7 personen in minibus
Meer info: www.rentaguide.be
Inbegrepen: koffie bij onthaal, versnapering onderweg, toegang Bayernwald, afsluitend
drankje (max. 25 pers./gids)
Niet inbegrepen: extra dranken, maaltijden, busvervoer en evtl. bijkomende gids.
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vanaf

€ 21,50

Picon au vin blanc
Verse soep
Hoofdschotel(*)
Koffie en dessert

€ 21,50 met picon of koffie met dessert
€ 26,50 met picon én koffie met dessert

CULINAIRE
VERWENNERIJ
De Wervikse restauranthouders weten wat gastvrijheid en smakelijk
tafelen betekenen. Voor elke bezoeker is er wat wils : van een smakelijk
ontbijt, over een snelle snack tot een uitgebreid gastronomisch menu.
Proef van het diverse aanbod van verrukkelijke streekspecialiteiten.
Er zijn diverse mogelijkheden. Kies zelf de formule die het
best past voor jouw groep.

‘EXPRESS LUNCH’-FORMULE
vanaf Geen tijd voor een uitgebreide
€ 14 lunch? Of verkies je het aperitief
en koffie met gebak op een andere halteplaats te nuttigen? Dan is de ‘Express
Lunch’-formule met enkel een hoofdschotel(*) misschien iets voor jou.
De keuze van het restaurant is afhankelijk van de beschikbaarheid, de grootte
en de specifieke wensen van de groep.
We stellen graag een passende horecazaak voor. Uiteraard ben je vrij zelf een
keuze te maken. De geciteerde prijzen =
excl. dranken bij de hoofdschotel.

* Een lijst van keuzemogelijkheden wordt na de
reservatieaanvraag opgestuurd.
**) Beperkte capaciteit voor groepen (max. 10 pers.)

( )

(
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kaffee - grill chez koen – Ooievaarsstraat 45, 8940 Wervik
T 056 31 02 68 – wervik@chezkoen.be
cafetaria de balokken – Balokken 3, 8940 Wervik
T 056 71 22 16 – 0496 77 87 08 – debalokken@gmail.com
eethuis de kastaar – Menensesteenweg 67, 8940 Wervik
T 056 31 35 17 – info@dekastaar.be
bistro-fondue de savatte – Sint-Maartensplein 3, 8940 Wervik
T 056 31 18 25 – bistro.desavatte@gmail.com
de waterkant (**) – Leiestraat 26, 8940 Wervik
T 056 53 02 81 – info@dewaterkantwervik.be
restaurant den artiest (**) – Ieperstraat 82, 8940 Geluwe
T 056 51 40 34 - info@denartiest.com
restaurant de zunnewyzer – Ieperstraat 2, 8940 Geluwe
T 056 51 75 00 – stephane.vincke@telenet.be
in den grooten moriaen (= retroherberg Nationaal Tabaksmuseum)
Koestraat 63, 8940 Wervik – T 056 31 49 24 – sebastien.bonnier@telenet.be
feestzaal leiedaele – Menensesteenweg 110, 8940 Wervik
T 056 31 11 74 – gerdy.joke@skynet.be
snack - tearoom ’t erfgoed – Oude Ieperweg 2, 8940 Wervik (Kruiseke)
T 056 31 32 42 – verstraete.g@telenet.be
brasserie-bistro kapittel 1755 – Ooievaarsstraat 33, 8940 Wervik
T 0468 14 05 01 – 0477 82 87 78 – gregory.volcke@telenet.be
tearoom - snack ’t kapoentje – Vlamingenstraat 15, 8940 Wervik
T 0473 78 67 98 – be-ca@telenet.be
snackhuis - tearoom ’t leiezicht – Akademiestraat 1, 8940 Wervik
T 0485 46 24 56 – chantal.de.meester@outlook.be
restaurant ’t palet (**) – Oude Beselarestraat 238, 8940 Wervik
T 056 31 56 66
praat- en eetkaffee ’t smiske – Wervikstraat 25, 8940 Geluwe
T 056 29 02 92 – info@smiske.be
bistro - tearoom vredig gerecht – Magdalenastraat 1, 8940 Wervik
T 056 66 95 88 – info@vrediggerecht.be

•
• •
•
•
•
•
• •
•
•
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•
•
•

Avondmaal

Lunch

In verschillende Wervikse horecazaken
kan je genieten van een voordelig
TOERISTISCH LUNCHMENU:

EETGELEGENHEDEN VOOR GROEPEN (enkel na reservatie)

Ontbijt

LUNCHFORMULES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Onze medewerkers helpen je graag bij het uitwerken
van een dagprogramma op maat.
Dienst Toerisme
(Nationaal Tabaksmuseum)
Koestraat 63, 8940 Wervik
Tel. + 32 (0)56 95 24 25
toerisme@wervik.be
www.wervik.be/toerisme
/ToerismeWervik

INFO EN
RESERVERING
Wervik ontdekken in al zijn facetten ?
Vraag onze inspiratiefolder !
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Openingsuren
1 april t.e.m. 15 november
MA :
gesloten
DI-VR : 10.00-12.00u. en 14.00-18.00u.
ZA-ZO + feestdagen :
14.00-18.00u.
16 november t.e.m. 31 maart
MA :
gesloten
DI-VR : 10.00-12.00u. en 14.00-17.00u.
ZA-ZO: gesloten
Gesloten tijdens kerstvakantie
Bereikbaarheid infokantoor
Ruime parkeermogelijkheden vlakbij (auto’s & autocars)
Treinstation Wervik (lijn Kortrijk-Ieper/Poperinge)
Nabij fietsknooppunt 12
Aanlegsteiger (Leie) op wandelafstand
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ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSBEZOEKEN
1. De gepubliceerde prijzen zijn louter indicatief en zijn geldig tot eind 2018. De
dienst Toerisme behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen indien
daartoe aanleiding bestaat ingevolge tariefwijzigingen of prijsaanpassingen
voor prestaties te leveren door derden of ter correctie van eventuele drukfouten in deze brochure.
2. Alle prijzen zijn exclusief vervoer (wordt door de groep zelf verzorgd).
3. Informeer vooraf of de gekozen datum nog vrij is.
4. Een reservatie dient min. 3 weken vooraf schriftelijk te worden meegedeeld
en is onder voorbehoud van de toegankelijkheid van de te bezoeken bezienswaardigheden en de beschikbaarheid van eventueel gewenste gidsen.
5. Na ontvangst van jouw reservatieaanvraag (telefonisch, per e-mail of brief )
ontvang je een bevestiging met daarin alle concrete afspraken (uurregeling,
programma, overzicht kosten, modaliteiten afrekening, etc.).
6. Het volledige bedrag van de reservatie dient ten laatste 5 werkdagen vóór de
geboekte prestatie gestort te zijn op de rekening van de dienst Toerisme. Het
rekeningnummer staat vermeld op de reservatiebevestiging.
7. Een reservatie is pas bindend wanneer de dienst Toerisme binnen de 7 werkdagen na de reservatie in het bezit is van een voorschot ten bedrage van
€ 60. Dit dient gestort te worden op een rekeningnummer dat vermeld staat
op reservatiebevestiging. Het slotsaldo dient ten laatste 5 werkdagen vóór
de geboekte prestatie gestort te zijn op datzelfde rekeningnummer.
8. Bij niet-tijdige betaling staat het de dienst Toerisme vrij prestaties te annuleren.
9. Annuleren kan kosteloos mits de dienst Toerisme daarvan ten laatste 10
dagen vóór de geboekte excursiedatum schriftelijk op de hoogte wordt
gebracht. Een algehele annulatie geeft aanleiding tot volgende kosten :
9.1 Tot vijf dagen vóór de datum van de voorziene prestatie : € 60 als tussenkomst in de gemaakte administratieve kosten.
9.2 Minder dan vijf dagen vóór de datum van de voorziene prestatie : inhouding van de volledige som van de geboekte prestatie.
10. De prestatie van een geboekte gids begint op het afgesproken uur. Indien
de groep met vertraging aankomt en toch de volledige rondleiding wenst te
volgen, worden volgende supplementen aangerekend : tot 15 min. = € 15 / 1530 min. = € 30 / 30-45 min. = € 45 / 45-60 min. = € 60. Na een wachttijd van 1
uur staat de dienst niet langer borg voor de uitvoering van de gidsbeurt, die
volledig in rekening wordt gebracht.
11. De voorgestelde bezienswaardigheden zijn het hele jaar door te bezoeken en
zijn toegankelijk voor mindermobiele bezoekers, tenzij anders vermeld.
12. Een gerechtvaardigde klacht dient schriftelijk bij de dienst Toerisme te worden ingediend, uiterlijk 8 dagen na de datum van de excursie.
13. De dienst Toerisme Wervik is geen organisator maar treedt enkel op als facilitator/tussenpersoon tussen de betrokken actoren bij de samenstelling van
op maat gemaakte programma’s voor groepen.
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14. Het Wervikse stadsbestuur, noch de aangeduide gidsen, kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade berokkend
aan de deelnemers of derden, noch voor prestaties geleverd door derden,
vervat in de arrangementen.
SPECIFIEKE VOORWAARDEN DAGTRIPS ( * )
15. De vermelde prijzen zijn berekend op basis van groepen van tenminste 20
personen. Prijsaanpassingen zijn mogelijk voor afwijkende groepen. Kinderen
genieten vaak een voordeliger tarief (na te vragen bij reservatie).
16. Groepen die door een gids begeleid worden, bestaan uit praktische overwegingen uit max. 25 personen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). Voor grotere groepen wordt een meerprijs voor de bijkomende gids(en) aangerekend.
17. Er worden geen kortingen toegestaan aan de deelnemers die één of ander
bezoek of programmadeel niet meemaken.
18. Enkel voor groepen van meer dan 20 personen is een gratis maaltijd voorzien
voor de buschauffeur en de bij de dienst Toerisme geboekte gids.
19. Een reservatie is pas bindend wanneer de dienst Toerisme binnen de 7 werkdagen na de reservatie in het bezit is van een voorschot ten bedrage van
€ 150. Dit dient gestort te worden op een rekeningnummer dat vermeld
staat op reservatiebevestiging. Het slotsaldo dient ten laatste 5 werkdagen
vóór de geboekte prestatie gestort te zijn op datzelfde rekeningnummer.
20. Bij niet-tijdige storting van het voorschot en het resterende saldo,
staat het de dienst Toerisme vrij prestaties te annuleren.
21. Annuleren kan mits de dienst Toerisme daarvan ten laatste 10 dagen vóór
de geboekte excursiedatum schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Een
algehele annulatie geeft aanleiding tot volgende kosten :
21.1 Tot vijf dagen vóór de datum van de voorziene prestatie : terugstorting
van het voorschot min € 60 als tussenkomst in de gemaakte administratieve kosten.
21.2 Minder dan vijf dagen vóór de datum van de voorziene prestatie : geen
terugbetaling van het integrale voorschot.
21.3 Minder dan twee dagen : inhouding van de volledige som van de geboekte prestatie.
22. De door de dienst Toerisme uitgekozen eetgelegenheden staan borg voor
een uitstekende catering en dienstverlening. Deel vooraf duidelijk jouw
voorkeuren/wensen en omvang/samenstelling van de groep mee aan
onze baliemedewerkers. Op basis van deze gegevens wordt een passende
eetgelegenheid en cateringpakket voorgesteld. Pas na onderling overleg en
uitdrukkelijk akkoord wordt dit definitief vastgelegd.
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* Dit zijn kant-en-klare dagtrips of een dagprogramma op maat, samengesteld uit één of meerdere bouwstenen gekoppeld aan catering.
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Wervik behoort tot de toeristische regio’s Leiestreek en Westhoek en maakt deel uit van de toerismecluster Grensleie
(= een samenwerking met Ledegem, Menen, Moorslede-Dadizele en Wevelgem)

