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Van 7 tot 10 september zijn Ieper en deelgemeenten weer in de ban van de
Tooghedagen. Bij de start van het nieuwe schooljaar is dit het moment bij
uitstek om kennis te maken met de nieuwste collecties bij onze Ieperse
handelaars.
De Tooghedagen bieden op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 voor elk wat wils:
Lokale handelaars & shopping
Maak op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 kennis met de nieuwste collecties bij
onze Ieperse handelaars.
Zoals het de ‘Tooghe-’dagen past, worden er ook nieuwe collecties op de catwalk
geshowd, zoals in de Rijselstraat op zaterdag- en zondagnamiddag.
Autosalon
Ontdek op vrijdag en zaterdag de allernieuwste modellen bij de erkende merkgarages
op het derde Iepers Autosalon op de Grote Markt.
Streethockeyvillage
Neem op zaterdag deel aan de initiaties streethockey op de Grote Markt. De Westhoek
Wildcats leren je de kneepjes van de sport.
Oldtimermeeting
Op zondagnamiddag kan je afzakken naar de Rijselstraat voor een oldtimertreffen.
Ontdek er enkele prachtexemplaren.
Frietrock
Muziekliefhebbers kunnen zich op vrijdag en zaterdag uitleven op het
Vandenpeereboomplein tijdens het gratis muziekfestival Frietrock.
Dwars Door Ieper & In Flanders Fields Marathon
Op zondag worden de Tooghedagen nog versterkt met de activiteiten van de aankomst

van de In Flanders Fields marathon en Dwars door Ieper.
En bezoek één van de vele gebouwen/monumenten tijdens Open Monumentendag op
zondag 9 september.
Sinds enkele jaren komen de handelaars van de Boter-, Boomgaard-, Diksmuide-,
Menen- en Tempelstraat al op vrijdag vanaf 14.00 uur de straat op om hun waren aan
te prijzen. Ze worden hierin gevolgd op zaterdag vanaf 9.00 uur en op zondag vanaf
12.00 uur door hun collega’s van het Vandenpeereboomplein, de Rijsel- en
Stationsstraat en de Grote Markt. Dankzij deze dubbele regeling op vrijdag blijft het
stadscentrum de ganse dag zowel met de wagen als met het openbaar vervoer
bereikbaar.

