Hoevehotel Hof ter Pierlapont in de ban van West-Vlaanderen
Brugge, de kust, Diksmuide …
Nele Verhegge begon op 21-jarige leeftijd in Hof Ter Pierlapont in Loppem met hoeve- en
plattelandstoerisme. De schuur van 1850 werd omgebouwd tot twaalf gezellige gastenkamers,
tweepersoons- en familiekamers. Hoewel er al heel wat te beleven valt op de hoeve of in de
omgeving van het hotel, blijft Nele koortsachtig zoeken naar nieuwe arrangementen. Zo raakte
ze niet alleen in de ban van West-Vlaanderen maar zoekt ze ook inspiratie bij heksen en clochards.
Nele Verhegge blijft zoeken naar nieuwe invalshoeken om Hof ter Pierlapont en de streek er
omheen te promoten. Zo moet je wel een echte ambassadeur van West-Vlaanderen worden.
Familie
“De nadruk ligt bij ons altijd op het familiale karakter”, zegt Nele. “Onze familiekamers zijn origineel en
zeer praktisch voor gezinnen met kinderen: de ouders
hebben een aparte kamer, aansluitend daaraan is een
aparte kinderkamer met sanitair tussenin.”
“Bovendien valt heel wat te beleven op de hoeve
en in de omgeving ervan. Kinderen kunnen kennis
maken met de verschillende neerhofdieren of onder
begeleiding rondjes stappen met de pony’s. Wie het
iets groter ziet, kan een tocht doen met (boeren)paard
en huifkar. Zijn de kinderen dan nog niet moe of regent
het pijpenstelen dan kunnen ze in de overdekte schuur
op een stropiramide in het vel van Tarzan en Jane
kruipen.”

“Voor gezinnen zonder kinderen hebben we uiteraard
ook zeer interessante wandel- en fietspakketten. Die
leiden je vanuit de hoeve richting Brugge of de Kust.
Het fietsnetwerk Brugse Ommeland Noord komt trouwens voorbij de hoeve.”
“Onze gasten kunnen kiezen tussen kamer en ontbijt
of een lekker diner ‘s avonds dat klaargemaakt wordt
door kokkin Wies. Kortom: Hof Ter Pierlapont staat
voor een leuke vakantie in de natuur. Maar onze nieuwe arrangementen hebben ook oog voor cultuur.”

Het Brugse Ommeland
Pierlapont biedt verschillende arrangementen die het Brugse
Ommeland verkennen. Naast fietsen en wandelen is er, verpakt
in een weekend, een leuke minizoektocht van anderhalf uur die je
door het centrum van het oude Brugge leidt. In datzelfde weekend
komt ook Epona of de witte heks op de proppen. Een natuurwandeling in historisch Brugge? Het kan! Maar Epona troont je ook mee
naar de bossen, zij het nu een heksen- of elfenwandeling, waar ze
op een leuke manier over bomen, planten en kruiden vertelt.

De Kust
Hof Ter Pierlapont trekt dit jaar ook naar de Kust.
Op stap met de Clochard is een eerste mogelijkheid. Bely leeft in
de duinen en weet alles over het strand, de zee en de duinen. Bely
komt leuk en origineel uit de hoek en laat mensen proeven van wat
er allemaal aan zee leeft.

Op stap met de garnaalvisser
De traditionele garnaalvisser mag uiteraard ook niet ontbreken
in het aanbod van Hof Ter Pierlapont. Samen trekken we onze
lieslaarzen aan , zo hoog mogelijk, en trekken het grote garanaalnet in zee. Nadien wordt de kluts uitgelegd en geproefd.

Uniek: in de ban van West-Vlaanderen
In de ban van West-Vlaanderen is een uniek midweek arrangement van maandag tot vrijdag dat tot doel heeft de provincie
West-Vlaanderen beter te leren kennen.
Vier dagen, vier etappes:
•
•
•
•
•

Maandagnamiddag: Oostende
Dinsdag: Brugge, Zeebrugge en Knokke
Woensdag: Diksmuide, Kemmel en Ieper
Donderdag: Roeselare en Kortrijk
Vrijdag uitloopdag, vrije dag in Brugge met mogelijkheid tot:

- Minizoektocht van anderhalf uur in het oudste gedeelte van
Brugge
- Natuurwandeling met Epona in het stadscentrum
- Gelegenheid tot winkelen

Hoevehotel Hof ter Pierlapont in de ban van West-Vlaanderen
Via Hof Ter Pierlapont bekomt u uitgestippelde routes die u West-Vlaanderen
laten ontdekken. Onderweg en in de verschillende steden worden tips gegeven.
Onmogelijk om ze allemaal te doen, iedereen kan dus een keuze maken naar eigen
smaak.
‘s Avonds pakt Hof Ter Pierlapont uit met streekgerechten zodat de
gasten ook op dat vlak in West-Vlaamse sferen komen.
Bovendien is er op donderdagavond de grote “in de ban van WestVlaanderen”spelavond. Geënt op het midweekarrangement ontwierp
Patrick Demarest een spel gebaseerd op de acht West-Vlaamse
arrondissementen: Brugge, Veurne, Diksmuide, Ieper, Roeselare, Tielt,
Oostende en Kortrijk.
Het spel wordt idealiter met acht deelnemers of groepen gespeeld
maar het kan ook vanaf vier. Elke deelnemer krijgt bij de start van
het spel een arrondissementskaart die een kleur heeft en waarop zes
vragen staan met betrekking op dat arrondissement. De vragen gaan
over sport, economie, cultuur, geschiedenis, politiek en natuur. Elke
vraag levert vier mogelijke antwoorden op. Zowel de vraag als de
antwoorden worden luidop voorgelezen. Op die manier komen alle
spelers heel wat te weten over de provincie West-Vlaanderen. Bij het
geven van het juiste antwoord ontvangt de speler een juist antwoordkaartje dat hij dan op zijn vragenkaart moet leggen. Wie eerst op of
voorbij vakje 53 komt en een volle arrondissementskaart heeft, wint
het spel. Het spel wordt gespeeld met een dobbelsteen met 12 zijden en acht gekleurde pionnetjes. Telkens je met je pion op een vakje komt, moet je een vraag van die kleur
beantwoorden. Op die manier moet elke speler zijn juiste antwoorden proberen te verzamelen.
In de ban van West-Vlaanderen bestaat ook in een weekendarrangement maar beperkt zich dan tot Oostende
en Brugge. Het spel wordt dan uiteraard ook gespeeld.
In de ban van West-Vlaanderen wordt aangeboden vanaf 1 juli.
Prijzen gastenkamers 2009
2 nachten, kamer en ontbijt = €95 per persoon
4 nachten, kamer en ontbijt , midweek van maandag tot vrijdag = €180 per persoon
Voor families met kinderen is er een korting voorzien *alle familiekamers beschikken over een aparte kinderkamer*
Kinderen _ 1 jaar = gratis
Kinderen < 5 jaar = - 50% korting
Kinderen < 12 jaar = - 25% korting
• vanaf 1 betalend kind , mag 1 extra kind gratis overnachten*
Warme maaltijden op aanvraag
voor volwassenen = €20
En voor de kinderen < 5 jaar = €10
En voor de kinderen < 12 jaar = €15
Prijzen animatie Epona , De Garnaalvisser en de Clochard varieren tussen €50 en €120 , groepsprijs tot 20 personen.

Geen zin om te komen overnachten?
Voor groot en klein een waaier aan mogelijkheden, zowel individueel als in groep!
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