
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Bier- en Hoppefeesten 2017 
 
POPERINGE Het weekend van 15, 16 en 17 september belooft opnieuw een topper te worden in 
Poperinge! Een feesttent met sfeervolle optredens, de bruisende Hopkoninginverkiezing, de 
muzikale taptoe, de wervelende Hoppestoet, de lekkerste streek- en biermarkt van de regio, 
demonstraties handplukken, een swingend aperitiefconcert, een Hommelpapfeest … Kortweg 
genieten van de Bier- en Hoppefeesten in de Hoofdstad van het Goede Leven! 
 
Vrijdag 15 september 
 
Op vrijdag opent het Seniorenfeest in de feesttent met een dansnamiddag van 14 tot 17 uur. De Brechtse 
Hummel Bummel zorgt ervoor dat de toon gezet wordt. Diezelfde groep warmt ook ‘s avonds het publiek op 
voor het openingsfeest. Daarna is het nog verbroederen met De Marktkapelle van Wolnzach, blaasorkest 
Ort&Zwiegt en Heavy Hoempa. Deze Nederlandse Massive Brass rockband brengt hardrock en metal in een 
verrassende uitvoering.  
 
Zaterdag 16 september 
 
Lekker Westhoeks heeft zoals elk jaar heel wat lekkers uit eigen regio te bieden. Twintig streekproducenten, 32 
bieren, vijf foodtrucks en dat alles overgoten met een sausje ambiance van Radio Fresnel. De markt is open 
vanaf 14 uur. Om 15 uur vullen drie muziekkorpsen de centrumstraten om vervolgens op de Paardenmarkt een 
heuse taptoe te brengen. Van 16 tot 18 uur zie je er Flanders Memorial Pipe Band, De Volksvreugd Proven en 
Willen is Kunnen uit Oostende aan het werk. Ondertussen wordt de feesttent klaargezet voor een topavond. 
Team Aurora en team Hopcona zullen er samen deelnemen aan de uitverkochte Hopkoninginverkiezing. Welk 
team mag het kroontje de volgende drie jaar dragen?  
 
Zondag 17 september  
 
Op zondag opent Lekker Westhoeks om 11 uur. Sons Saucisses uit Wervik zal de dag starten met een 
aperitiefconcert. Dit jaar kan je voor het eerst ook lunchen in de feesttent. Tijdens de muzikale walking lunch 
met optreden van de Pink Band kies je uit verschillende streekgerechten. Ook horecazaken baden in een 
Hoppefeestenstemming met een ‘Hoppefeestenmenu’. Vooraf reserveren is aangeraden. Om 15 uur trekt de 
driejaarlijkse Hoppestoet door de centrumstraten. 1300 figuranten, 85 groepen, meer dan honderd paarden en 
heel wat wagens tonen het verhaal van de hop op een sfeervolle manier. Kijken kan langs het parcours of van 
op de tribune op de Grote Markt. Afsluiten kan tot slot volledig in Oberbayernstijl met optredens van NYC Street 
Parade Band, De Freundschaftsblaskapelle, de Keibloazers en DJ White G in de feesttent.  
 

Doorlopend  
 
Het hele weekend kan je in het Hopmuseum terecht voor de tentoonstelling Tournée Locale. Op zondag zijn er 
rondleidingen en plukdemonstraties. In de Gasthuiskapel loopt de Expo Vive Labeur nog tot 15 november. 
Speciaal voor de Hoppefeesten stelt architect en tekenaar Bernard Dehouck zijn animatiefilm ‘Heerlijk 
Hoppeland, pittig Poperinge’ voor. Je kan de film gratis bekijken in het stadhuis.  
 
Meer uitleg en praktische info op www.hoppefeesten.be  

 

Poperinge, 4 september 2017 

 
 

Toerisme Poperinge  

 

http://www.hoppefeesten.be/

