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7de editie Lekker Westhoeks in Poperinge  

 

Het lekkerste festival van de Westhoek  
 

POPERINGE – Waar het hart van vol is, loopt de mond van over! Op 15 en 16 september mag je 
dat in Poperinge letterlijk en figuurlijk nemen: voor de 7de keer organiseert Toerisme Poperinge 
het lekkerste festival van de Westhoek. Op de Grote Markt verzamelen de smakelijkste 
streekproducten, bekende en onbekende bieren en verschillende foodtrucks serveren gerechtjes 
in ‘Lekker Westhoeks’ stijl. Overgiet dit alles met een sausje ambiance van Stinstage DJ’s, een 
toefje kinderanimatie en een zalfje van Poperingse gezelligheid en dan krijg je een heerlijk 
evenement.  
 

Tijdens Lekker Westhoeks op zaterdag 15 en zondag 16 september 2018 vormt de Grote Markt van 
Poperinge het decor voor hét lekkerste festival van de Westhoek! Proeven, ontdekken en smullen is 
aangeraden. In een kleurrijke setting smul je van de beste ambachtelijke streekproducten uit de 
Westhoek. Denk maar aan mazarinetaart, biologische bessen, hennepot, ambachtelijk gebak, taarten, 
ijs, kazen uit Veurne …. Bij aankoop van een product krijg je bovendien een mooie herbruikbare tas 
om je boodschappen in te steken.  

 
Op de bierkaart staan meer dan twintig soorten gekende en te ontdekken bieren (gebrouwen met 
Belgische hop). Toerisme Poperinge en het Hopmuseum kiezen zowel voor biertjes uit Poperinge 
(Sint-Bernardus, Leroy Breweries, De Plukker en Brouwerij Werbrouck) als voor bijvoorbeeld De Poes, 
Kriekedebie, Netebuk en Brunehaut Tripel Glutenvrij. Liever geen biertje? Maak je keuze uit de 
biologische tuinsappen, wijnen uit Heuvelland, Gin’Ops of Houblonesse-cocktails op basis van 
hopscheuten. Diverse foodtrucks serveren speciale ‘Lekker Westhoeks’ gerechten.  
 
Er is voor elk wat wils: het duo Stinstage DJ’s zorgt gedurende het hele weekend voor de muzikale 
ambiance, kinderen kunnen deelnemen aan een toffe zoektocht langs de streekproducenten en nog 
zo veel meer activiteiten rond hop, bier en lekker eten.  Combineer je bezoek aan Lekker Westhoeks 
met de expo en fietszoektocht Tournée Locale  (verkozen tot de mooiste fietsroute van België), het 
Hopmuseum of de expo Heelkracht, Belgische verpleegsters tijdens WO 1. Voor andere 
mogelijkheden, kan je steeds Toerisme Poperinge contacteren.  

 
Lekker Westhoeks is open op zaterdag 15 september van 14 tot 20 uur, op zondag 16 september 
van 11 tot 20 uur. Toegang is gratis.  
 
Uitgebreide programmatie, te proeven bieren, foodtrucks en streekproducenten vanaf 15/08 op:  

 
www.toerismepoperinge.be 

Poperinge,  19 juli 2018 
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