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Op stap met tubby
10 Oorlogsverhalen uit Poperinge

een huis van mensen
Een bezoek aan Talbot House begint in de vernieuwde 
tentoonstelling waar je ruim 500 objecten uit de 
Talbot House collectie kan ontdekken. Hier kan 
je tal van verhalen ontdekken uit de periode van 
de Eerste Wereldoorlog, maar net zo goed over 
de pelgrimstochten die Tubby ondernam of uit de 
Tweede Wereldoorlog. Heel wat anekdotes uit de 

wandeling linken terug naar objecten en foto’s in deze 
expositie. De opstelling bevindt zich in het authentieke 
hopmagazijn, een prachtig monumentaal pand. Een 
bezoek maakt deel uit van het gewone 
circuit in Talbot House. 

2,4 km

NOG TE BEZOEKEN IN POPERINGE:
• Lijssenthoek Military Cemetery: Het bezoekers-

centrum vertelt het verhaal van deze unieke hospitaal-
site. De begraafplaats weerspiegelt de Grote Oorlog. 

• Hopmuseum Poperinge: Het ideale startpunt voor 
je ontdekkingstocht in de hop- en bierwereld van de 
Westhoek. 

• De Kinderbrouwerij: De nieuwe uitkijktoren biedt je 
prachtige vergezichten. Gezinnen met kinderen vinden 
er hun gading met de vele volksspelletjes. 

• Chinese herdenkingssite Busseboom: Twee 
monumenten herdenken er de inzet van de Chinese 
arbeiders tijdens WO 1. 

Tijdens de donkere dagen van de Eerste Wereldoorlog 
lag Poperinge net achter het krijgsgewoel van het 
front. De stad groeide uit tot het kloppend hart van 
het Britse leger. Pops had die dagen soms meer weg 
van ‘Petit Paris’ en daarom besloten twee padres in 
december 1915 hun eigen club, Talbot House, te openen. 
Zonder onderscheid van rang of stand konden alle 
militairen hier een warme thuis weg van huis vinden. 
“To Pessimists, Way Out” en tal van andere bordjes 
begroetten de soldaten die uit de loopgraven kwamen. 
Je kon er een brief naar huis schrijven, een boek lezen, 
pianospelen of rusten in de prachtige tuin. Op de 
zolderverdieping, in de kapel, kon je de moed zoeken om 
terug te keren naar het front. Vandaag is het een oase 
van rust in de Westhoek. De Britse vrijwilligers heten je 
van harte welkom. Tijdens een interactieve tablet tour 
kan je op ontdekking gaan doorheen het historische 
huis. Na een welverdiend kopje thee kan je nog eens 
goed lachen met een Happy Hoppers Concert Party uit 
1917. Maar wil je de echte Talbot House ervaring? Blijf 
dan een nachtje slapen in het gastenverblijf, met Engels 
ontbijt natuurlijk, of laat je tijdens je bezoek verwennen 
met een heerlijke picknick. 
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Beleef de oorlogsjaren in een 
authentieke soldatenclub



Tien verhalen gebracht door 
Tubby Clayton van Talbot House
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Op stap met tubby - Poperinge

Markt, standbeeld Ginger  
Petit Paris

Talbot House
Huizenjacht

Skindles
Officers’ Club

Stedelijke begraafplaats 
Oud-Rekhof
René & Alida Berat

Poperinge Old Military Cemetery
Hou moed, ‘cher camarade’

Korte Reningelststraat
Op het spoor

Dodencellen
Gosse & de deserteur

Grote Markt (monument)
Paleiswachters versus Canadezen

Cyril’s Restaurant 
(Gasthuisstraat 26)
Arthur Pettifer

Talbot House
Liefste moeder
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