Persbericht
Nieuw bierfestival HOPVILLE mengt bier,
muziek en sfeer in groen stadspark
DIEST – Met het nieuwe bierfestival HOPVILLE zorgt Diest voor een sfeervolle start
van de maand juli. In het groene Park Cerckel mengt de stad smaken, muziek en
sfeer met alles wat een bierliefhebber zich wensen kan.
Diest zet de zomervakantie in met het gloednieuwe bierfestival HOPVILLE. Op
zaterdag 2 en zondag 3 juli genieten bezoekers in Park Cerckel van foodtrucks, live
muziek en de lekkerste bieren van het moment. Lokale en nationale brouwerijen van
nu stellen er hun specialiteiten voor. Tijdens workshops en proeverijen duiken
beergeeks & liefhebbers er dieper in de wereld van het bier.
Bieren
“Tijdens HOPVILLE ligt de focus op ambachtelijke bieren”, legt schepen van Cultuur
en Toerisme Geert Cluckers uit. “Iedere brouwerij heeft een eigen vaste toog, met
uitblinkers uit hun assortiment.”
Je proeft er meer dan 80 soorten craft beer, van verfrissend blond en zachte saisons
tot bonkige stout, hoppige IPA’s en straffe tripels. Craft beer is bier dat op
ambachtelijke wijze gebrouwen wordt door kleine, onafhankelijke brouwerijen.
Bezoekers halen zelf hun favoriete bier bij de aanwezige brouwers. Met proefglaasjes
van 15 cl kunnen ze extra veel smaken ontdekken. Wie tussen de brouwerijen zijn
ding niet vindt, kan ook het assortiment uit de ‘blikkenbar’ van Hop’s N More
uittesten.
Silent Disco & Street food
Een spelletje of een potje tafelvoetbal spelen, bijbabbelen met vrienden, familie of
collega’s … Dat kan er natuurlijk ook! Samen dansen doe je in de Silent Disco Area.
Ook families zijn welkom op HOPVILLE: in het park zijn er speeltafels, grote
zeepbellen, gezelschapspelletjes en lekkere Sironades en fruitsapjes.

In de straat vlak aan het park kan je terecht voor lokaal streetfood, zoals houtoven
pizza’s, burgers en borrelplankjes van onder meer Mezze Mood, Vuegen, Jack’s BBQ,
Kilani en Kookdepot.
Live muziek
Met live optredens van Jan De Smet en Tijs Vanneste & De Pelikanen is het op
HOPVILLE voor iedereen gezellig vertoeven. Gewapend met liedjes van Vannestes
nieuwe plaat Wildgroei, komt onze favoriete campinguitbater uit de Kempen het
mooie weer maken op HOPVILLE. Samen met De Pelikanen brengt hij een
verzameling liedjes, geïnspireerd op de avonturen vanop De Kemping. Live omringt
Tijs zich met rasmuzikanten, zoals Mario Goossens en Paul Van Bruystegem
(Triggerfinger), Serge Feys (Arno), Jan Oelbrandt (Guy Swinnen) en Sam Vloemans
(Dez Mona). Alleen goed volk, dus!
Jan De Smet (bekend van De Nieuwe Snaar) verzamelde in de loop van zijn
muzikantenbestaan heel wat muzikale bagage. Zichzelf begeleidend op een zestal
verschillende instrumenten zal hij zich overleveren aan het repertoire dat zich die
dag aandient. Dat is eigen werk, maar ook zorgvuldig uitgekozen liedjes van
collega's die hem hebben beïnvloed (Wannes Van de velde, Jaap Fischer, Bob Dylan
…). Dat alles wisselt hij af met allerhande grappige en interessante anekdotes.
Locatie
Park Cerckel en de Michel Theysstraat vormen het ideale decor voor HOPVILLE. Het
stadspark ligt op wandelafstand van het centrum en het station. Er vloeit trouwens
al 800 jaar bier in het park: in de 13e eeuw stond er een klooster, waar de
kloosterlingen hun eigen biertje brouwden. Daarna werd het de tuin van een echte
brouwerij: eerst Pieck, dan Brouwerij Cerckel. Die laatste leende ook zijn naam aan
het huidige stadspark en was de bekendste brouwerij in Diest.
Aan de Michel Theysstraat is brouwerij Loterbol gevestigd, in de gebouwen van de
vroegere brouwerij Duysters. Die brouwerij kan tijdens het event trouwens ook in
groep bezocht worden.
Nieuwe brouwerij in Diest: Enigma Brewery
Op HOPVILLE ontdek je brouwerijen uit heel Vlaanderen, met natuurlijk ook een
delegatie uit Diest. En daar kan de stad sinds kort een nieuwe brouwerij bijtellen:
Enigma Brewery. Deze Belgische brouwerij legt zich toe op bieren op basis van
bijzondere gisten en hopvariëteiten. Ze brouwt al enkele jaren prijswinnende bieren
met krachtige etiketten en heeft op dit moment een tiental bieren op de markt,
waaronder Tamera: een goudblond streekbier van hoge gisting met hergisting op
fles. Deze tripel was het eerste bier van de brouwerij. De naam is een verwijzing
naar de Demer, die door Diest stroomt.
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Praktisch




Zaterdag 2 en zondag 3 juli
Park Cerckel & Michel Theysstraat (Diest, Vlaams-Brabant), op wandelafstand
van het station
Overnachtingsmogelijkheden: www.visitdiest.be
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