
DE WEEK VAN DE SMAAK DAAGT UIT
Aan tafel met cultuur

Van 15 tot 24 november 2007 beleeft Vlaanderen zijn tweede Week van 

de Smaak. Dit culturele evenement, een organisatie van Vlaams minister 

van Cultuur Bert Anciaux in samenwerking met het Vlaams Centrum 

voor Volkscultuur vzw, staat van bij de eerste editie meteen op de kaart. 

In november vorig jaar gingen allerlei groepen en organisaties met het 

thema eetcultuur aan de slag en brachten meer dan 700 lekkere, gezellige 

en vaak verrassende activiteiten. We worden met zijn allen uitgedaagd om 

het dit jaar nog veel straffer te maken. De Week van de Smaak roept 

iedereen op om opnieuw aan tafel te gaan 

zitten en de eetculturele plannen boven te 

halen! 

[ Hilde Brepoels & Fien Danniau ]

Bij een blik op de programmabrochure van de eerste 

editie springt meteen de grote verscheidenheid van het 

deelnemersveld in het oog. Initiatieven van vaste waarden in 

het culturele veld (erfgoedverenigingen, cultuurcentra, musea, 

bibliotheken, archieven,…) staan er  naast projecten van echte 

smaakactoren (chefs, restaurants, hotelscholen, producenten 

van streekproducten,…) en acties van minder verwachte 

spelers (ziekenhuizen, kleuter- en lagere scholen, leefgroepen 

van mensen met een visuele of mentale handicap, sportclubs, 

bedrijven,…). Mensen van alle leeftijden proefden, kookten, 

ontdekten nieuwe smaken, kooktechnieken en eetculturen. Heel 

wat restaurants en chefs kwamen in beeld en maakten ons ervan 

bewust dat we best trots mogen zijn op onze eetcultuur, of het nu 

over een driesterrenchef, de kok van een goede brasserie of een 

fantastische huismoeder achter het fornuis gaat. Dat is meteen 

ook de kracht en het potentieel voor de komende edities: de 

Week van de Smaak is er van en voor iedereen.

ACCENTEN 2007

Een nieuwe editie betekent nieuwe accenten. Geen Peter dit jaar, 

maar een toegewijde Meter:  Lut De Clercq, sinds dertien jaar chef-

kok van de artiestencatering van de Ancienne Belgique, neemt 

de fakkel over van Peter Goossens. Onder impuls van deze straffe 

madame staan de Vlaamse chefs opnieuw paraat voor de meest 

uiteenlopende smaakactiviteiten. 

Speciale aandacht gaat dit jaar naar de horeca: horecazaken 

worden extra gestimuleerd om samen te werken met partners 

uit andere sectoren. Lezingen van  voedingshistorici, een poster- 

tentoonstelling over een product dat op de kaart staat, een 

schoolklas die op bezoek komt in het restaurant: dit zijn 

formules die perfect binnen het plaatje van de Week van de 

Smaak passen. Ook een gecombineerd aanbod is 

mogelijk: een culturele activiteit met aansluitend 

een restaurantbezoek waarbij beide focussen op het-

zelfde thema of dezelfde smaakaccenten.

Bent u als culturele actor geïnteresseerd in een samenwerking 

met een restaurant uit de buurt? Laat het ons tijdig weten, wij 

kunnen samen met u een geschikte partner vinden.

Naast de eetcultuur in Vlaanderen, is diversiteit en aandacht voor 

eetculturen in andere landen een belangrijk thema binnen de 

Week. Daarom zet de Week van de Smaak elk jaar een land in de 

kijker. 

Italië is het hemels lekkere gastland van deze tweede editie. 

De Italiaanse keuken kent vele fanaten en is een gedroomd 

onderwerp voor organisatoren. Tegelijk richt de Week van de 

Smaak zich tot alle Vlaamse Italianen of Italiaanse Vlamingen die 

van smaakcultuur houden; tot de honderden Italiaanse restau-

rants; tot de mamma’s en de nonna’s: we roepen jullie op om 

tijdens de Week van de Smaak Vlaanderen te laten kennismaken 

met de Italiaanse eetcultuur. 

Plant u als organisator een Italiaans getinte activiteit tijdens de 

Week? Laat het ons weten. Misschien kunnen onze Italiaanse 

partners u een handje toesteken.

Ook dit jaar worden jonge proevertjes niet vergeten tijdens de 

Week van de Smaak. Speciaal voor hen werd EETIKET ontwikkeld, 

een kindvriendelijk spel om op restaurant te gaan. Meer smakelijk 

nieuws daarover leest u in de bijdrage hierna. 

Kortrijk draagt dit jaar de titel ‘Stad van de Smaak’ en neemt 

daarmee de fakkel over van Hasselt. Een heel jaar lang werken de 

Kortrijkzanen toe naar een (h)eerlijke Week. Kortrijk sluit de Week 

van de Smaak af met een slotevenement voor heel Vlaanderen op 

24 november. ■
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PRAKTISCH

Goede Raad

Er zijn duizend-en-een benaderingen en invalshoeken mogelijk 

voor de Week van de Smaak. Iedereen krijgt de kans om met een 

creatief en origineel idee aan de slag te gaan. De belangrijkste 

raad die wij u meegeven, is om partners te zoeken. Werkt u in 

de culturele sector, kijk dan ook eens over het muurtje bij het 

wijkcomité, een sportclub, restaurant, school of bedrijf. Wie 

weet, kan u samen een verrassende actie op poten zetten en 

ontstaan er duurzame samenwerkingsverbanden. 

Tijdens deze tweede editie zal de kwaliteit van het aanbod nog 

sterker worden bewaakt. Dit is een taak die is weggelegd voor 

het Kwaliteitscomité van de Week van de Smaak. We willen niet 

enkel creatieve, maar ook kwaliteitsvolle acties. Zorg dus voor 

een goede inhoudelijke uitwerking en een culturele of sociale 

meerwaarde.

Informatiebrochure

Wil u graag aan de slag gaan tijdens de Week van de Smaak? 

De eerste stap is het aanvragen van de informatiebrochure. 

Daarin komen het concept, de doelstellingen, het charter, 

de inschrijving,… uitgebreid aan bod. Bovendien vindt u er 

nuttige tips en suggesties voor een smaakvolle activiteit. De 

brochure vraagt u gratis aan via www.weekvandesmaak.be of 

via info@metsmaak.be.

Inschrijven

Activiteiten moeten bij de organisatiecel van de Week van 

de Smaak worden aangemeld vóór 31 mei. U gebruikt hier- 

voor het uitneembare inschrijvingsformulier in de informatie-

brochure. U kan het inschrijvingsformulier ook downloaden op 

www.weekvandesmaak.be. 

Organisatoren die vertrouwd zijn met de Cultuurdatabank, 

kunnen ook zelf de gegevens van hun activiteit invoeren via 

www.cultuurdatabank.be. Wij raden u aan om de instructies na 

te lezen in de informatiebrochure, of op www.weekvandesmaak.

be. De actie kan enkel worden bevestigd door medewerkers van 

de Week van de Smaak.

Verwerken van de gegevens

De gegevens van de acties worden verwerkt in de Cultuurdata-

bank in de maanden juni en juli. Annulaties of wijzigingen van 

acties dienen ons te bereiken uiterlijk op 31 juli. 

Kwaliteitscontrole

In augustus buigt het Kwaliteitscomité zich over de aangemelde 

activiteiten. Het comité gaat na of de acties conform zijn aan het 

‘charter van de Week van de Smaak’ (zie brochure). 

Bevestiging

In de maand september of oktober krijgt u van ons een 

schriftelijke bevestiging van uw inschrijving en meer informatie 

over het verdere verloop. Deelnemers uit de profitsector 

ontvangen een factuur voor hun deelname.

Bekendmaking programma

In oktober worden de activiteiten die plaats vinden tijdens de 

Week van de Smaak, bekend gemaakt bij het grote publiek. Dat 

gebeurt via een programmabrochure die in heel Vlaanderen en 

Brussel wordt verspreid, en via www.weekvandesmaak.be en 

www.cultuurweb.be. 

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.weekvandesmaak.be, via 

info@metsmaak.be, of op T 02 234 13 51. Succes!


