
Mini food festival  

Format: 

We willen een aantal gezellige food(truck)festivalletje organiseren in de Leiestreek met focus op 

hapjes, drankjes en gerechtjes met producten uit de Leiestreek, bij voorkeur gebracht op een 

toffe en creatieve manier. Het is de bedoeling dat de aangeboden zaken op het moment zelf 

geconsumeerd kunnen worden. Elke aanbieder bepaalt zijn eigen aanbod en prijs. De bezoeker 

heeft gratis toegang tot het foodfestival en bepaalt zelf bij welke aanbieder hij iets eet of drinkt. 

Daarnaast kan er ook wel nog één en ander verkocht worden om mee te nemen (producten in 

verpakking), maar we streven vooral naar een leuke food beleving op het moment zelf.  

Het gaat dus niet over een (boeren)markt waar men groenten, fruit, vlees of vis verkoopt, maar 

over een gezellig food festival. Het is een goed moment om je zaak in de kijker te zetten. 

Locatie: 

Op eigen initiatief in jullie stad en deelgemeenten. Of sluit eventueel aan bij een stad/gemeente 

uit de buurt. 

Timing: 

Periode april 2022 – februari 2023  

Indien bepaalde periodes of dagen niet mogelijk zijn, geef dat zeker mee in je antwoord. 

Praktische afspraken: 

Hieronder vind je een voorstel voor de praktische afspraken indien je aansluit bij een 

stad/gemeente in de buurt. In overleg met de betrokken gemeente/stad kan hier indien nodig of 

relevant van afgeweken worden:  

• De gemeente/stad staat in voor: 

o promotie (samen met Toerisme Leiestreek) 

o de voorbereiding en aankleding van de locatie 

o muziek en/of andere animatie 

o de benodigde faciliteiten (elektriciteit, water, ..) 

• Jullie staan in voor: 

o promotie via jullie kanalen 

o jullie eigen foodtruck, -stalletje of kraampje 

o een leuk aanbod met streekproducten (zie format; hapje, gerechtje, drankje) 

(neem je zelf graag het initiatief om dit te organiseren in je stad of deelgemeenten? 

Check dan de info over ‘Evenement organiseren in Kortrijk’) 

Edities 

Vermoedelijk 1 editie. Mocht je interesse hebben in meerdere edities, geef dat dan aan in je 

antwoord 

 

 

 


