
Tal van organisatoren bogen zich de voorbije maanden over eten, 

smaak en tafelcultuur. Niet enkel erfgoedverenigingen, maar ook scholen, 

restaurants, bedrijven, vrouwenverenigingen, buurtwerkers, biohoeves 

en gemeentebesturen gingen samen aan tafel zitten. Het resultaat mag 

gezien worden! Van 15 tot 24 november kan Vlaanderen genieten van 

1.200 lekkere en gevarieerde activiteiten. 

[ Fien Danniau1
 ]

De Week van de Smaak wil culinair erfgoed in al zijn vormen 

ontdekken, stimuleren en vernieuwen. Heel wat erfgoedpartners 

halen oude ovens, verhalen en receptenboeken van onder het 

stof. De geschiedenis van een lokale staminee, het Gentse 

kruidenvrouwtje Winifred vol volkswijsheden, de culinaire kro

nieken van Gaston Clement, en heel veel vergeten groenten staan 

op het programma. Verder wordt er een beroep gedaan op oma’s 

en opa’s om hun kleinkinderen sappige keukenverhalen te 

vertellen, worden abdijbieren van dichtbij onderzocht, en kun je in 

elke streek wel op culinaire ontdekkingstocht. 

Dolce ItalIa

Het Gastland van de Smaak Italië is goed vertegenwoordigd in 

deze tweede editie. De Italiaanse keuken heeft de Vlaamse dan 

ook sterk beïnvloed. De Limburgse mijnstreek, de bakermat van 

de Italiaanse gemeenschap in Vlaanderen, presenteert een sterk 

Italiaans programma met medewerking van de Italiaanse vereni

gingen, restaurants en producenten. In de rest van Vlaan deren 

waagden verschillende restauranthouders zich aan nieuwe 

gerechten met verrassende Italiaanse en Vlaamse combinaties van 

streekproducten. Op zondag 18 november krijgen ze bovendien 

versterking van zevenenveertig burgemeesters. Die koken een  

Vlaamse streekvariant van een Italiaans gerecht. Buon appetito!

WIe blInkt er uIt In DIversIteIt

tIjDens De Week van De smaak?

De Week van de Smaak wil het publiek kennis laten maken met álle 

vormen van eten en drinken in Vlaanderen. Het evenement is de 

ideale gelegenheid om over het muurtje en in de kookpot te kijken 

van de Marokkaanse buur en de Turkse bakker. Om interculturele 

samenwerking te stimuleren, looft Vlaams minister Bert Anciaux 

een prijs uit aan groepen en verenigingen die tijdens de Week 

uitpakken met een verrassend intercultureel smaakproject. Zes 

projecten (één per provincie en in Brussel) worden beloond met 

een geldprijs van telkens 2.500 euro. Ze worden voorgesteld aan 

het publiek op de wereldculturenmarkt tijdens het slotevenement 

in de Stad van de Smaak Kortrijk op zaterdag 24 november.

De smaakteams veroveren vlaamse scholen!

De Week van de Smaak is de ideale gelegenheid om gezondheid, 

diversiteit, eetcultuur van vroeger en nu, hier en elders, te 

introduceren in de klas of op school. Honderd scholen gaan tijdens 

de Week van de Smaak aan de slag. Om leerlingen kennis 

te laten maken met gevarieerd, smakelijk en gezond tafelen, 

krijgen scholen de hulp en ondersteuning van de Smaakteams 

van de Week van de Smaak. In elke provincie stuurt een hotel of 

voedings school leerlingen uit het laatste jaar Hotel, Restaurant, 

Bakkerij, Slagerij, … op pad naar de omliggende scholen. Ze 

worden aan gevoerd door een restauranthouder, bioboer of 

producent. Samen met de leerlingen en leerkrachten van de 

school maakt het Smaakteam van de Week van de Smaakactiviteit 

een spet terende gebeurtenis: Fata morgana, een creatieve kookles, 

een smaakcarrousel, een Italiaanse markt, een smaakquiz, een 

culinaire reis rond de wereld, een multicultureel buurtfeest, … het 

kan allemaal. Scholen die zelf geen activiteit organiseren, maar 

wel aan de slag willen tijdens de Week van de Smaak, nemen best 

een kijkje in de programmabrochure, of op de onderwijs pagina 

van www.weekvandesmaak.be. Je vindt er tal van andere leuke 

activiteiten voor kinderen, jongeren en scholen, of je kunt er aan 

de slag met een van de lespakketten.

Programma

Het volledige programma van de Week van de Smaak in Vlaanderen 

en Brussel is gebundeld in een programmabrochure. Je kunt deze 

ophalen in je lokale bibliotheek, bij een Standaard Boekhandel, of 

bij de organisatoren. Je kunt natuurlijk ook uitgebreid zoeken op 

www.weekvandesmaak.be. 

Heb je na deze Week de smaak te pakken en wil je in 2008 zelf iets 

organiseren? Schrijf je dan (via onze website) in op onze nieuws

brief en blijf op de hoogte. n
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1 Fien Danniau (1983) studeerde af als historica. Ze werkt sinds februari 

2007 voor de Week van de Smaak in Vlaanderen, bij het Vlaams 

Centrum voor Volkscultuur.


