
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma Week van de Smaak bekend 
15 oktober 2014. Vandaag start de campagne van de Week van de Smaak. Meer dan 700 activiteiten 
staan te popelen om tussen 13 en 23 november Brussel en Vlaanderen mee op smaak te brengen. 

Het programma raadplegen kan vanaf nu op www.weekvandesmaak.be.  
 
Met als titel ‘De Duurzame Verbeelding’ draait deze editie helemaal rond duurzame voeding. 
Feestmaaltijden met resten en kliekjes, weggeefpleinen en eat-ins, koken met en in de natuur,  
insecten in een dipsausje en groenten in de weckpot, op bezoek in de CSA-boerderij of de 
biopluktuin, vergeten groenten op kot en nieuwe smaken in het woon-en zorgcentrum: deelnemers 
tonen via hun activiteit hun duurzame verbeelding en vragen zo aandacht voor een meer duurzame 
manier van eten. 
 
Vanaf nu is het ook aftellen naar het vertrek van de Vistournee: topchefs uit alle hoeken van 
Vlaanderen, biersommeliers en niet te versmaden Belgische vissen gaan mee met de Smaakboot of 
de Smaakmobiel, en doen heel Vlaanderen aan.  
 
De Smaakmobiel - een flashy rode omgebouwde caravan - trekt door Vlaanderen voor een culinaire 
tocht in het teken van Belgische vis en bier. Waar de mobiel halt houdt - in Oostende, Brugge, 
Oudenaarde, Riemst, Arendonk, Roeselare en Gent - is het feest: een lokale chef serveert er zijn 
versie van Fish& Chips, de steden een uitgebreid randprogramma. En op één plek is er extra feest, 
want tijdens de Week van de Smaak vernemen we welke chef de beste Fish & Chips van Vlaanderen 
klaarmaakt! 
 
Ook de Smaakboot is dit jaar van de partij en vaart langs de Belgische kust tot in het binnenland. Elf 
chefs serveren aan boord het beste van de zee, terwijl vissers, wetenschappers en biersommeliers de 
gerechten toelichten.  
 
Meer dan 700 activiteiten rond duurzaam eten in Vlaanderen en Brussel, en een Vistournee langs de 
kust en in het binnenland: de Week van de Smaak is er klaar voor! 
 

 

 

  

http://www.weekvandesmaak.be/
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Een blik op het programma 
Hieronder gaan we dieper in op de verschillende aspecten van duurzaam eten die aan bod komen 

tijdens de Week van de Smaak. Met voor elk thema  een stukje achtergrondinformatie én een 

(subjectieve) selectie van activiteiten.  Een volledig overzicht vind je op www.weekvandesmaak.be 

(klik op programma). Wil je in contact komen met de organisator van een bepaalde activiteit en vind 

je die niet meteen terug  op de website? Bel ons gerust voor de contactgegevens. 

 
Insecten op je bord 

Krokante kevers, sappige meelwormen, gefrituurde 

sprinkhanen: het water loopt de meeste mensen nog niet in 

de mond, al lijkt er een kentering op komst. En die heeft alles 

te maken met een groeiend bewustzijn van de impact van 

onze voedselconsumptie op de wereld én met nieuwe 

initiatieven die insecten eten ‘hip’ en op termijn misschien 

zelfs ‘mainstream’ kunnen maken. Bij ons dan, want op 

wereldschaal worden insecten al gegeten door twee miljard mensen. 

  

De feiten: binnen dertig jaar zullen we de kaap van de negen miljard mensen overschrijden. De druk 

op de landbouw zal hoger worden, vlees wordt duurder, regenwoud en natuurgebied sneuvelt om 

vee en veevoeder te kunnen blijven telen. Experts zoeken naar duurzamere alternatieven. En 

insecten eten blijkt een goede optie. Niet alleen is het de meest diverse soort op aarde (met meer 

dan een miljoen varianten), insecten stoten ook minder schadelijke gassen uit dan koeien en schapen 

én zijn rijk aan proteïnen. 

 

In de strijd tegen honger, kunnen insecten een belangrijk hulpmiddel worden. De FAO (Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) heeft besloten om het kweken van insecten op grote 

schaal aan te moedigen. Insectenboerderijen bestaan al in China en Zimbabwe. En ook in België 

werden insecten goedgekeurd voor consumptie. Intussen sprongen ondernemers en foodies mee op 

de kar.  

Voor mensen die nog niet klaar zijn om de insecten te zien rondkruipen, is de BenSBugSburger een 

geschikte start. De burger ziet eruit als een ‘gewone’ hamburger, met dat verschil dat de vulling 

gemaakt is van…insecten. Tijdens de zomer was hij al te proeven op verschillende festivals, tijdens de 

Week van de Smaak doet hij verder de ronde van Vlaanderen. 

 

Ook Wouter De Vriendt van MiniFood is fan van insecten. Met zijn bedrijfje MiniFood organiseert hij 

proeverijen en lezingen en verzorgt hij de catering van feestjes en evenementen. Zo probeert hij de 

vooroordelen en misvattingen rond insecten eten uit de wereld te helpen. “Het is een misvatting dat 

die insecten nog leven als ze op het bord komen, ze worden gevriesdroogd vooraleer ze verkocht 

worden. Of mensen denken dat het ziekteverspreiders zijn, terwijl insecten eten goedgekeurd werd 

door het Voedelagentschap. Maar het belangrijkste: je moet de insecten eens proeven om te weten 

hoe lekker ze wel zijn.” Tijdens de Week van de Smaak kan je op verschillende locaties meegenieten: 

op 14 november in de bibliotheek van Zwijndrecht (Insecten op je bord), op  17 november in 

Denderleeuw (Insecten op je bord), op 18 november in Roeselare (insectenproeverij voor durvers) en 

http://www.weekvandesmaak.be/
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op 21 november in Knokke-Heist (insecten op je bord).  En ook in Maldegem en  in Beveren-Waas 

staan er op 21 november insecten op het menu 

 

Restjes en overschot 

Wie Voedselverspilling intypt op google, wordt overspoeld door 

cijfers die weinig goeds voorspellen. Jaarlijks gaat er zo’n 2 

miljoen ton aan eten en nevenstromen verloren. Voor een 

gemiddelde Europeaan betekent dat zo’n 50 kilogram per jaar, 

of voor 175 euro aan eten. De hoeveelheid voedsel die jaarlijks 

in Europa verloren gaat, is genoeg om de voedseltekorten in 

Afrika en Azië 3 tot 7 keer aan te vullen.  

Voedselverlies vindt plaats over de hele keten: bij de productie, 

bij het vervoer van groenten, in de supermarkt en bij de 

consument thuis. Er zijn ongunstige weersomstandigheden, 

fouten bij de verpakking, minder perfecte groenten die niet 

verkocht raken, houdbaarheidsdata die overschreden worden… 

 

Tijdens de Week van de Smaak binden tal van initiatieven te strijd aan met de restjes. Eén van de 

grootste acties is die van Kringloopkoken. De naam van de actie is een knipoog naar de locatie -de 

actie vindt plaats in de Kringwinkel- maar verwijst ook naar de achterliggende Kringloopgedachte: 

niets gaat verloren. 

 

Tijdens de Week van de Smaak laten dertien Kringwinkels klanten en foodies proeven van 

voedseloverschotten. Dat doen ze door aan tafels gedekt met materiaal uit de winkels een 

driegangenmaaltijd te serveren. Op het menu: voedsel dat anders weggegooid zou worden. In 

andere winkels kunnen klanten genieten van proevertjes van restjes, of in het café kiezen voor een 

gerecht met voedseloverschotten. De lijst met de deelnemers kan je hier raadplegen. 

 

Kringloopkoken met Katrijn 

Meter van de actie is Katrijn Van Bouwel, improvisatie-actrice en kringloopdiva.  

Als grote fan van restjeskoken, vertelt ze erover in deze blog en deelt meteen 

haar beste tips en recepten. 

 

www.weekvandesmaak.be/kringloopkoken 

 

Restjes en overschotten inspireerden ook volgende organisatoren: 

 ’t Werkhuys in Borgerhout, een plek waar mensen samenkomen om te creëren, repeteren of 

gewoon samen te zijn. De vrijdagse Volxkeuken (vrijwilligers komen er koken en verwennen 

de bezoekers met  een lekkere maaltijd) staat in het teken van restjes:  de chefkok geeft een 

workshop en jullie eten daarna alles samen de klaargemaakte restjes op. 

 

 Ten Dries, een huis in Landegem voor kinderen en adolescenten met een motorische of 

meervoudige beperking, gaat tijdens de Week van de Smaak de uitdaging aan om één dag te 

http://www.weekvandesmaak.be/Info/Speciale-acties/
http://www.weekvandesmaak.be/kringloopkoken
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koken zonder vooraf ingrediënten te bestellen. Ze sprokkelen wat ingrediënten bij elkaar die 

nog beschikbaar zijn in hun keuken en improviseren zelf een heerlijk menu. 

 

 In Turnhout neemt Inloopcentrum voor jongeren De Meander, samen met de Sociale 

Kruidenier, ons consumptiegedrag onder de loep. Hoe voedseloverschotten minimaliseren? 

Wat te doen met overschotten? Je leert er de kneepjes van het vak. Daarnaast kan je 

aanschuiven aan tafel om te genieten van een heerlijke maaltijd waarin zoveel mogelijk 

overschotjes verwerkt worden. (16 november: Omgaan met Voedseloverschotten - voor 

jongeren van 12 tot 18 jaar) 

 

 Maar liefst 7 afdelingen van KVLV zetten tijdens de Week van de Smaak een reddingsactie 

op voor restjes. Met tips over aankopen, planning, houdbaarheid, bewaartechnieken en 

koken met restjes, ben je gewapend om zelf de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling. 

(verspreid over Vlaanderen: Red de Restjes) 

 

 En in de bib van Ninhove word je ingewijd in de wereld van de restjes en de …apps! Een 

professional vertelt je wat meer over het aanbod van apps rond duurzame voeding. Slimme 

apps vertellen je welke groenten je best wanneer eet, hoe je met restjes een feestmaaltijd 

op tafel kan zetten,... en nog zoveel meer (15 november: Lekkere app-jes) 

 

Eten in en uit de stad 

Landbouw associëren we niet snel met wolkenkrabbers en de metro. En toch, één van de dichtst 

bevolkte steden ter wereld, New York, is één van de voortrekkers van het zogenaamde ‘Urban 

Farming’. De toenemende verstedelijking leidt ook bij ons tot creatieve maatregelen en initiatieven 

waarbij stedelingen instaan voor (een deel van) hun eigen voedselbevoorrading. 

 

In Antwerpen bewees Daphne Aalders samen met een groep 

buurtbewoners dat het mogelijk is. Het project De Oogsttoren begon 

met enkele moestuinbakken in de leestuin van de Permeke-

bibliotheek op het De Coninckplein. Inheemse en exotische groenten 

werden er verzorgd door stedelingen met groene vingers. Af en toe 

kon iemand een deel van de oogst mee naar huis nemen. “Dit project 

bewijst eens te meer dat je geen gigantische tuin nodig hebt om 

groenten te kweken,” vertelt Daphne. “Er zijn ook heel wat Urban 

Farmers in Antwerpen. Die hebben we ook allemaal uitgenodigd voor 

een Oogstfeest.”  Tijdens het Oogstfeest werden de moestuinbakken 

gestapeld tot een toren, die de diversiteit van de kleurrijke buurt weerspiegelt. Urban farmers 

droegen hun steentje bij voor het feest en brachten hun oogst mee om te laten proeven. En de 

overschotten uit de toren? Die worden gebruikt tijdens een kookworkshop rond Koken met Eigen 

oogst tijdens de Week van de Smaak. 

 

Ook volgende initiatieven laten je tijdens de Week van de Smaak kennismaken met het ‘nieuwe’ 
voedsel van de stad: 
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 Brukselbinnenstebuiten neemt je mee op een wandeling in de Sint-Katelijnewijk in hartje 

Brussel. Bewoners, bezoekers en handelaars richten zich steeds duidelijker op meer 

ambachtelijke, bewuste en duurzame productie of verkoop en dat laat ook sporen na in de 

wijk (22 november: Ik kweek dus ik ben).  

 

 In het vroegere Nachtasiel voor vrouwen (1891) in Gent huist De Natuurfrituur, een 

burgercoöperatie die zich tot doel stelt duurzame voeding te promoten. Tijdens de Week van 

de Smaak bieden ze in de vroegere 'ontvangstkamer' biologisch en vegetarisch lekkers aan in 

samenwerking met verschillende chefs uit de buurt. (20-21-22-23 november: 

HuisKamerProeverij) 

 

 Op zondag 16 november krijgen op een Geefplein in Turnhout niet alleen boeken, kledij en 

speelgoed een tweede leven, maar ook voedseloverschotten. Wat anders weggegooid wordt, 

wordt nu uitgedeeld en opgegeten. Opwarmen kan bij een dampende kop sociale koffie (16 

november: Weggeefplein) 

 

 Oxfam Bookshop Kortrijk zet de deuren open voor de Stadsboerderij. Samen streven ze 

ernaar hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een eerlijke portie leesvoer en een 

dagelijkse portie gezonde en lekkere bio-landbouwproducten uit eigen regio dragen 

bovendien bij tot een gezonde geest in een gezond lichaam. Kom zeker een kijkje nemen en 

ontdek hoe ze jou trachten te overtuigen (van 13 tot 22 november: Duurzaam boeren tussen 

de boeken ) 

 

 Geen gemakkelijke klus in de middeleeuwen: 30.000 Brusselaars bevoorraden, met paard en 

kar. Wat aten en dronken Brusselaars toen en waar kwam dit vandaan? Tijdens een stadstoer 

bekijk je gebouwen, straten en pleinen door een eet- en drinkbril. Een gids vertelt je meer 

over bewaartechnieken en voedselaanvoer, stad en platteland, productie en stadsgroei en 

legt verbanden tussen heden en verleden (Brussel, 15 november:  Niet alleen Kiekefretters) 

 

 

Oorlogskeuken 

100 jaar Groote Oorlog: ook tijdens de Week van de Smaak wordt stilgestaan 

bij deze belangrijke verjaardag en bij de hongersnood die ons land trof 

tussen 1914 en 1918. Dat koken tijdens de oorlogsjaren geen 

vanzelfsprekendheid was, kunnen we ons wel inbeelden. Achter de linies 

voerden burgers dag in en uit een voedselstrijd om te kunnen overleven. 

Veelal waren de benodigde ingrediënten niet voorradig of werden ze aan 

woekerprijzen verkocht. Voedselschaarste, de zwarte markt, rantsoenering, 

plunderingen ....  Diane De Keyzer beschrijft de strijd op het thuisfront in 

haar nieuwe boek Nieuwe meesters, magere tijden. 

 

Tijdens de Week van de Smaak hoor je de schrijfster aan het woord in de Openbare Bibliotheek in 

Heist-op-den-Berg (op 13/11) en het Stedelijk Museum Aalst (op 21/11):  ze vertelt over de woeker 

en de smokkel, maar ook over de grote vindingrijkheid van moeders tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

http://www.standaardboekhandel.be/images/9789461311757.img?img=/images/017/9102875361310.jpg&w=800&h=800
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Ook andere activiteiten staan in het teken van de oorlogskeuken: 

 In het stedelijk museum in Hasselt, Het Stadsmus, neemt de conservator je mee doorheen de 

tentoonstelling 'Geen nieuws, goed nieuws?!' en geeft je een kijk op de voeding tijdens de 

oorlog en de invloed van de oorlog op onze voedingsgewoonten nadien. Daarna proef je zelf 

hoe de oorlog smaakte. (18/11: De smaak van de oorlog) 

 

 De mannenkookclub van Heers zet duurzame oorlogsrecepten in de spotlights tijdens een 

kookworkshop voor leerlingen uit het lager onderwijs. Zo leren ze hen om creatief te koken 

met het voedsel dat voorhanden is. (17-21/11: Oorlogskoken voor kinderen- gesloten 

activiteit) 

 

 Speciaal ter herdenking van de Groote Oorlog werd een Oorlogstuin aangelegd in ’t Grom, 

het Groentemuseum uit Sint-Katelijne-Waver. Ontdek de Oorlogstuin bij nacht en laat je 

meeslepen door de verhalen van toen en proef van oorlogsgerechtjes. (14/11: Oorlogsavond) 

 

 Kurt Van Tenderloo probeert zich samen met jou in te leven en probeert enkele 

oorlogsrecepten uit in Zandhoven.(19/11: Koken tijdens WOI) 

 

 

Nieuwe landbouwers 

Intensieve landbouw op industriële schaal heeft er mee voor gezorgd dat de band met ons eten 

verwaterd is. Boontjes uit verre landen of groenten en fruit die het hele jaar door verkrijgbaar zijn 

hebben zo hun voordelen, maar steeds meer mensen willen de band met hun eten aanhalen en en 

passant hun ecologische voetafdruk verkleinen. Wie zelf wil ondervinden hoe groenten geteeld en 

geoogst worden, komt uit bij nieuwe vormen van landbouw die al een tijdje in opmars zijn. 

 

Een succesvolle manier om landbouw op een lokale, duurzame, ecologische én economisch 

verantwoorde manier te organiseren is het Community Supported Agriculture systeem. Daarbij 

werken de boer en deelnemers samen en delen ze de risico’s en voordelen van voedselproductie. 

Ook in Vlaanderen zijn er CSA-boerderijen. 

 

In Neerijse vind je sinds maart 2014 ’t Legumenhofke, CSA 

Boerderij van Greet De Smedt. Mensen betalen op jaarbasis 

voor lokaal geteelde en biologische seizoensgroenten en wie 

wil, helpt mee op het land: “Iedereen kiest hoe hij meewerkt, 

door mond-aan-mond-reclame te maken, door onkruid te 

komen wieden of te komen vechten tegen de distels. Mensen 

staan daardoor dichtbij de oogst. Het gebeurt weleens dat ze 

mij bellen: “Greet, het regent! Omdat ze beseffen dat het goed 

is voor de plantjes.” En nog een laatste voordeel: ook kinderen 

weten het te smaken. “Ik hoor verhalen dat kinderen normaal 

geen sla eten, maar de mijne wel. En sommigen komen speciaal mee als ze weten dat we ruccola 

gaan oogsten.” 
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Tijdens de workshop ‘Winterse slaatjes’ leren Greet en haar partner je winterse groenten van eigen 

bodem en seizoensgroenten te gebruiken om er een smaakvol en gezond slaatje mee te maken. 

Ook volgende ‘nieuwe’ landbouwers laten je kennis maken met hun manier van voedsel telen:  

  ‘De volle grond’,  een CSA groentenboerderij gelegen in Tielrode (bij Temse):  de boer  en de 

deelnemers van een lokale gemeenschap  vertellen je hoe zij delen in overvloed en het 

landbouwrisico. (22/11: plaatsbezoek ‘De Volle Grond) 

 

 Een bezoekje aan de authentieke boerderijwinkel ’t Gebroek bij boer Frans in Zutendaal is 

een hele beleving. Geniet van het aanbod van verse, seizoensgebonden, biologische en 

eerlijke producten... Het zicht op de Leuvense stoof en het interieur van de winkel doen je 

beseffen dat het hier anders is. Het potje direct contact krijg je er gratis bij! (15/11: 

Opendeurdag biologische boerderijwinkel ’t Gebroek) 

 
Open depot-dagen bij de Voedselteams 

Wie kookt met groenten en fruit uit een Voedselteam, perkt zijn voedselkilometers drastisch in . De 

producten zijn seizoensgebonden en komen van zo dichtbij mogelijk: recht van het veld, van bij een 

lokale producent, een kleinschalig bedrijf. 

 

Voor één keer zijn pottenkijkers welkom bij de voedselteams, en wel tijdens de Week van de Smaak.  

In Korbeek-Lo kan je mee brunchen (wel even reserveren), en Voedselteam Rabot nodigt foodies uit 

om recepten te delen en samen te koken in hun bijzondere depot, een oude kerk 

Open depot-dag Voedselteams : 14/11 (Waasmunster), 15/11 (Eeklo, Evergem), 16/11 (Korbeek-Lo),  

22 november (Moerbeke-Waas, Gent Rabot)   

 

 

Eerlijk eten 

Als we op deze manier blijven eten, zal chocola niet langer de troostende metgezel van mannen en 

vrouwen op eenzame avonden zijn. Fairtrade kan een remedie bieden. Heel wat organisaties tonen 

zich tijdens de Week van de Smaak ware Fairtrade-adepten. Enkele voorbeelden: Eeklo organiseert 

een duurzame fietstocht met Fairtrade hapjes (16 november: In het wiel van duurzaamheid), het 

bakkerijmuseum in Veurne  een Latijns-Amerikaans Fairtrade-ontbijt (16 november).  Ook in  Herzele 

is er bio- en Fairtrade-ontbijt, hier ten voordele van 11.11.11 (16 november) en de integratiedienst 

van Temse nodigt je op 21 november uit voor een culinaire reis wereldreis met fairtradeproducten . 

 

Voor de koks onder jullie:  in Drongen (Gent) is er een masterclass ‘Fairtrade in de professionele 

keuken’. Samen met chefs Gilles Bogaert (restaurant J.E.F.) en Angelo Duininck (Vintage Wine & Food 

Experience) bereid je twee heerlijke menu’s volledig op basis van fairtradeproducten, lokale 

seizoensproducten en biologische kruiden en bloemen (17 november). 

 

   

Minder vlees 

Steeds meer mensen hechten belang aan de impact van hun gedrag op het milieu. Eén van de 

aspecten die daarbij in het vizier komt, is minder vlees eten. De cijfers zijn bekend: voor de productie 

van 1 kilo rundvlees is zo’n 15.000 liter water nodig. Wereldwijd sneuvelt er jaarlijks 3 miljoen 
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hectare bos voor vleesconsumptie Om nog maar te zwijgen over broeikasuitstoot en de dieren die 

niet altijd in ideale omstandigheden leven en geslacht worden. 

 

En als iedereen nu eens minstens één dag in de week vegetarisch zou 

eten? Vroeg EVA vzw zich vijf jaar geleden af. Dat zou de uitstoot 

drastisch verminderen, het milieu minder belasten en is bovendien goed 

voor de gezondheid. EVA vzw bedacht de campagne Donderdag 

Veggiedag: met tips en recepten geven zij mensen, organisaties, 

restaurants en steden een duwtje in de rug om één dag in de week 

vegetarisch te eten. De eerste officiële Donderdag Veggiedagstad was 

Gent, al snel gevolgd door Hasselt, Mechelen, Eupen, Sint-Niklaas, Brussel 

en Oostende. 

 

Tijdens de Week van de Smaak organiseren tal van restaurants in samenwerking met EVA vzw een 

Donderdag Veggiedagmenu. Wie extra wil feestvieren, gaat naar Kortrijk, die officieel Donderdag 

Veggiedagstad wordt op 20 november. De deelnemende restaurants vind je terug in het online 

programma onder het trefwoord ‘Donderdag Veggiedag’. 

 

 

Eten met en in de natuur 

Slow food, biologisch eten, raw-food,... : bewuster leven en eten in een nauwere band met de 

natuur, zit in de lift.   

 

De Natuurlijke Kookschool speelt hier helemaal op in: ze laat 

je kijken naar voeding als levensenergie, met een belangrijke 

invloed op het lichamelijk, mentaal en emotioneel welzijn. 

Geïnspireerd door de westerse dieetleer, de oosterse 

energieleer, en de inzichten van natuurvolkeren brengen hun 

kooklessen je weer dichter bij de natuur. Tijdens de Week van 

de Smaak laat de Natuurlijke Kookschool je kennismaken met haar visie op eten tijdens een 

veganistische kookworkshop (15/11: Kookles in de Natuurlijke Kookschool),  een initiatie in de wereld 

van raw-food (18/11: RRRRaw food) en aan tafel tijdens een gezond en lekker diner (21/11: De 

natuur op je bord).  

 

Ook volgende organisatoren brengen de natuur  dichter bij je bord:   

 Met haar lezing "Live, love & laugh" geeft Martine Prenen in Bibliotheek Herman Teirlinck in 

Evere tips voor een duurzaam leven in balans: goed eten, liefhebben, bewust opvoeden, 

energiek bewegen, natuurlijk genezen, plezier maken en vooral gezond genieten! Na de 

lezing kunnen alle deelnemers genieten van smakelijke hapjes en verkwikkende drankjes. 

(21/11: naar een duurzame levensstijl)  

 De Zonnekeuken van Peter Vandermeersch staat voor een (h)eerlijke keuken met lokale en 

biologische producten die verrassend gecombineerd worden. Vertrekkend vanuit het 

bloemenachtige in de maaltijd, werd speciaal voor Markant Kruibeke een vegetarisch menu 

http://2014.weekvandesmaak.be/Programma/
http://2014.weekvandesmaak.be/Programma/
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ontwikkeld dat al je zintuigen prikkelt door een buitengewone harmonie tussen geur, kleur, 

vorm en smaak. (17/11: schakelkoken) 

 

 In Opbrakel leer je van A tot Z een geslaagd zuurdesembrood op tafel zetten. 

Zuurdesembrood is lekker, gezond en blijft lang vers. Desem van eigen bodem levert brood 

met een malse, veerkrachtige kruim, de volle smaak van tarwe en een lichte, maar typische 

zuurdesem nasmaak. (22/11: Maak eens een zuurdesembrood) 

 

 Natuurpunt Educatie bedacht een origineel recept voor een smaakvolle namiddag in 

Turnhout. Tijdens een  luister-, proef- en doe-activiteit word je op sleeptouw genomen door 

de Vlaamse natuur, op zoek naar vergeten smaken en de bijzonder rijke biodiversiteit die 

eraan verbonden is.(14/11: Zet je tanden in de natuur) 

 

 In Riemst leer alles over kruiden en de verschillende soorten champignons tijdens een 

geleide wandeling in het natuurgebied 'Het plateau van Caestert'. Een gezonde wandeling én 

interessant.( 16/11: Geleide kruiden – en champignonwandeling ) 

 

 Bijenbrood, bijendans, dar, dop, speurbijen,... De leerlingen van KTA2  in Diest brengen een 

bezoek aan de Koninklijke Vlaamse Imkersbond in Tessenderlo. Daar worden ze 

ondergedompeld in de wereld van de bijenkwekerij. (17/11: Bezoek Koninklijke Vlaamse 

Imkersbond Tessenderlo- gesloten activiteit) 

 

 
‘Duurzaam eten’ voor/door jong en oud 

Kinderen 

Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ worden tijdens de Week van de Smaak ook activiteiten 

rond duurzame voeding opgezet speciaal voor kinderen. In het kader van de Voedselwacht is er op 

21 november in een aantal basisscholen ‘Verloren Vrijdag’. Klassen gaan aan de slag met 

voedseloverschotten: ze zetten smoothies op tafel van overrijp fruit, maken soep met restjes en 

toveren oud brood om in Verloren (of gewonnen) brood. Eén van hen kan daarbij helpen op extra 

helpende handen: Ketnetwrapper Sien Wynants verrast één van de deelnemers met een bezoekje. 

Meer info over Verloren Vrijdag: www.weekvandesmaak.be en www.voedselwacht.be 

 

Speciaal voor de Week van de Smaak ontwikkelde Marine@Ugent, een verzamelnaam voor dertig 

onderzoeksgroepen verbonden aan 6 faculteiten, een spel rond visserij voor kinderen tussen 6 en 12 

jaar. Tijdens het grote memoryspel ‘Vis je rijk’ leren zij de link leggen tussen de tong die ze eten op 

restaurant, de manier waarop die gevangen werd en hoe hij eruit ziet in de zee. Ines Tavernier, 

coördinator van het consortium Marina@UGent legt uit: “Vanuit Marine@Ugent vinden wij het 

belangrijk om ons onderzoek ook bekender te maken naar een breder publiek. Kinderen zijn daarbij 

extra belangrijk: we doen graag mee aan initiatieven om hen te betrekken bij wetenschap. Moeilijke 

thema’s als visserij en duurzaamheid bevattelijk maken hoort daar ook bij.” Kinderen spelen voor de 

gelegenheid tegen wetenschappers van Marine@UGent. Wie wint, krijgt monopolygeld om een prijs 

mee te ‘kopen’ in de winkel (23 november: Vis je rijk!) 

 

http://www.weekvandesmaak.be/
http://www.voedselwacht.be/
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Meer activiteiten voor kinderen: 

 Groeit er bij jullie soep in de tuin? In de soeptuin van Zwerfgoed vzw wel! Ga eens een kijkje 

nemen en pluk de soepgroentjes vers van het veld. Hakken, snijden, mixen… en dan nog even 

laten pruttelen. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Ouders mogen komen proeven, als ze maar 

niet morsen! (16/11: De Soeptuin, Mariakerke) 

 

 Soms hebben we restjes brood over, zonde. Geven we het aan de kippen of kunnen we er 

zelf iets lekker mee maken? Oud brood krijgt een tweede leven als toast, crouton voor soep 

of salade, wentelteefjes, broodpudding of paneermeel. Tijdens een kookworkshop kunnen 

de kinderen het allemaal ontdekken. Vanaf 16u zijn de ouders welkom voor een kleine 

receptie om al dat lekkers te proeven (19 november: Verloren of Gewonnen Brood, 

Grimbergen) 

 

 In het Ecohuis in Antwerpen Pompoen-kwartetspel en aan de hand van verschillende 

recepten leren kinderen wat ecologische voeding is. Er wordt preisprei, wortelwolk, 

erwtenpesto, rodebietenhumus en pompoenplezier klaargemaakt. (22 november: 

kookworkshop ecosmos met Pim Pompoen). 

 

Andere activiteiten voor kinderen zijn makkelijk terug te vinden op de website. 

 

Jongeren en studenten 

Koken op kot: het moet vooral eenvoudig en goedkoop zijn en snel gaan.  Gezonde voeding voor de 

hersenen is nochtans een must voor een goede concentratie, toch wordt daar nog al te vaak te 

weinig aandacht aan besteed. Kan dat wel gezond en duurzaam koken met een beperkt budget en 

keukenmateriaal? Tijdens een kookworkshop door het Studenten Informatie Punt (STIP) van Thomas 

More leer je een lekkere, gezonde maaltijd klaarmaken met vergeten groenten op kot. Er is immers 

meer in een studentenleven dan pizza’s, frieten, kebab en restjes van moederlief! (13 & 18/11:  

Vergeten Groenten op Kot – enkel voor leerlingen van Thomas More Mechelen ) 

 

Studenten blijven niet op hun honger zitten tijdens de Week van de Smaak: 

 Je studeert en wat eten betreft heb je simpele eisen? Vegetarisch, eenvoudig, gevarieerd, 

gezond, goedkoop, milieubewust en superlekker, meer moet dat niet zijn? Tijdens een 

kookworkshop in Lokeren  knutsel je een ecologische en volwaardige maaltijd in elkaar, 

fantaseer je over lekker broodbeleg en maak je je eigen vegetarische burger. Mét beperkt 

budget en zonder high-tech keuken. (22/11: Student goes veggie) 

 

 Het studentenrestaurant, Alma, in Heverlee zet vergeten groenten op de kaart in 

samenwerking met lokale producenten. Studenten maken zo kennis met lekkere, maar 

onbekende groenten uit eigen streek en kiezen zo bewuster voor seizoensgroenten. (17-

20/11: Onvergetelijke... vergeten groenten) 

 

 Op de Hogeschool PXL in Hasselt genieten studenten in het studentenrestaurant een hele 

week lang van de duurzame verbeelding van eerlijk koken. (17-21/11: No waste) 
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Ouderen 

Duurzaamheid, dat houdt ook een goede zorg voor ouderen in. Technieken zoals inmaken met 

weckpotten zijn terug helemaal in. Maar wie had gedacht dat bewaartechnieken van vroeger ook een 

ideale reminiscentietechniek was voor demente senioren? In verschillende woonzorgcentra in 

Antwerpen wordt een gesprek gestart over inmaken, zelf vlees roken en andere bewaarmethodes 

om zo dementerende bewoners in dialoog te brengen met elkaar. Het helpt hen om herinneringen 

op te halen. (verschillende locaties: Bewaartechnieken van vroeger (reminiscentie training)) 

 

Verschillende woon-zorgcentra laten hun duurzame verbeelding de vrije loop en verwennen hun 
bewoners: 

 De bewoners van WZC Sint-Jozef in Kessel kunnen tijdens de Week van de Smaak genieten 

van een heuse Breughelmaaltijd. Met appelen van plaatselijke biotelers maken de bewoners 

zelf appelmoes. Frikadellen komen van de slager om de hoek en brood wordt aangekocht bij 

Iona vzw, een centrum waar personen met een handicap heerlijke broden bakken. Voor het 

dessert toveren ze hoevemelk om tot heerlijke rijstpap. (19/11: Breughelfeest) 

 

 In WZC Ter Hollebeke in Sleidinge  geniet men van eerlijke hapjes. De hapjes worden 

volledig bereid met ‘groene’ ingrediënten: producten uit eigen tuin, Fairtrade-producten en 

restjes die nog over zijn van de voorbije dagen. Misschien zit er ook wel eens iets nieuws 

tussen... zoals een insect. (18/11: Ontdek eerlijke hapjes) 

 

 De medewerkers en de bewoners van woon-zorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem 

ontdekken nieuwe smaken en genieten van een vegetarisch middagmaal. Er komt ook een 

teler langs om wat meer te vertellen over duurzaam telen. Daarna zullen er nog culinaire 

proevertjes worden aangeboden. (20/11: Dag van de nieuwe Smaak) 

 

 De bewoners van WZC Sint-Amand in Wingene gaan op culinaire wereldreis door Italië! En 

wat zou Italië zijn zonder pizza? Ze maken zelf pizza’s die tot de verbeelding spreken... 

(15/11: La Bella Italia) 

 

Ook voor diabetici 

Naar schatting een op de twaalf volwassen Belgen lijdt aan diabetes. Een groot deel van hen, zowat 

een op drie, gaat nauwelijks of nooit uit eten uit vrees voor een onaangepaste menukaart. Diabetes 

hebben wil echter niet zeggen dat je niet kan genieten van lekker (uit) eten. 

 

Tijdens de Week van de Smaak geeft diëtiste Hilde Luyten uitleg over duurzame voeding  en hoe je 

die kan inpassen in een diabetesdieet. Chef-kok Wouter Keersmaekers licht de gekozen ingrediënten 

en receptuur uitgebreid toe. De workshop wordt afgesloten met een smakelijke proeverij (22 

november:  Heerlijke duurzame voeding voor diabetici, Duffel). 

De workshop is een initiatief van de ZUCSU, een organisatie die eerder dit jaar, samen met 

Gault&Millau en de Diabetes Liga, de eerste restaurantgids voor diabetici voorstelde. Op vraag van 

ZUCSU, zetten een aantal restaurants tijdens de Week van de Smaak speciaal voor diabetici een 

duurzaam menu op de kaart. 
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De burgemeester kookt 

Enkele burgemeesters blijven duidelijk fan van de actie ‘De burgemeester kookt’, die plaatsvond 

tijdens de eerste edities van de Week van de Smaak. 

 

In Oostkamp tonen de burgemeester en schepenen hun duurzame verbeelding met een hutsepot 

voor de Oostkampse inwoners. De ingrediënten worden gehaald bij de Oostkampse bioboeren 

(Oostkamp, 16 november).  In Haacht maakt burgemeester Edmond Fillet een lekkere maaltijd klaar 

op basis van lokale producten (23 november). Ook de burgemeesters van Heist-op-den-Berg (op 14 

november) en Haacht en Brecht (beiden op 23 november) tonen hun duurzame kookkunsten.  En in 

Kinrooi kookt burgemeester Jo Brouns met de hulp van het schepencollege voor personen met een 

handicap. 

 

 

De Vistournee  
Wanneer het over duurzaam eten gaat, komt al snel de visserij in beeld. Dat het hier om een complex 

verhaal gaat, hoeft geen betoog.  Duurzaamheid kan je immers vanuit verschillende invalshoeken 

bekijken: het milieu (hoe kunnen aangepaste vistechnieken en vistuigen de zeebodem minder schade 

toebrengen en het energieverbruik verminderen?), het dier zelf (is het visbestand gezond? Is er 

voldoende vis of gaat het om een bedreigde soort? Kan de vis nu gevangen worden, of heeft de vis 

net kuit geschoten en is daarom de kwaliteit nu niet optimaal? ) Maar ook sociale en economische 

aspecten verdienen onze aandacht. De visserij staat al lang onder druk:  vissers moeten zware 

inspanningen doen om tegemoet te komen aan de eisen van Europa en de noodzaak van een meer 

duurzame visserij. Door de concurrentie van goedkopere ingevoerde vis, krijgen onze Belgische 

vissers vaak een te lage prijs voor hun vis. De Vistournee wil Belgische vis (vis gevangen door 

Belgische vloot) naar voren schuiven, de uitgebreide culinaire mogelijkheden tonen en zo de sector 

een hart onder de riem steken.  

 

Op Vistournee met de Smaakboot  

Een historisch traject van tien dagen waarin passagiers hun 

culinaire horizon verbreden, Belgische vissen en vissers leren 

kennen, gezellig keuvelen aan tafel en genieten van het uitzicht op 

het dek: dat en nog veel meer is de Smaakboot. 

 

Voor de tweede keer wordt de Gentse Barge tijdens de Week van 

de Smaak omgedoopt tot Smaakboot. De Barge is een replica van 

een historisch schip dat handelaars en zelfs koningen veilig van Gent naar Brugge bracht, met dank 

aan de paarden die het voorttrokken.  

Dit jaar vaart de Smaakboot een nieuw traject, langs de Belgische kust tot in het binnenland.  

Stappen elke dag aan boord: 

 

- een topchef die het beste van de zee op tafel zet in een driegangenlunch gepaird met 

Belgische bieren  

- een biersommelier die toelichting geeft bij de gekozen bieren 

- een visser, vishandelaar of wetenschapper die over vis en de Belgische visserij vertelt 
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- 40 passagiers die hun plek aan boord wonnen met een wedstrijd 

 

De passagiers worden telkens warm onthaald én getrakteerd op een overnachting in de ankersteden. 

Ontdek de deelnemende hotels op www.vistournee.be en in de bijlage. 

 

Chefs aan boord 

11 keer vaart de Smaakboot uit, 11 keer maakt een topchef een driegangenmenu in de kombuis.  

Volgende mannen -  en vrouw - verdedigen dit jaar hun culinaire eer: 

 

Oostende- Zeebrugge (13/11) - Floris Panckoucke (Savarin)  

Na verscheidene culinaire avonturen in Belgische en Franse toprestaurants, is 

Floris teruggekeerd naar zijn roots in de Vlaamse Polders - dicht bij de zee waar 

hij zo aan gehecht is.  

 

 

Zeebrugge-Brugge (14/11)  Henk van Oudenhove (Sans Cravate) 

Henk Van Oudenhove is de chef van Sans Cravate in Brugge, een restaurant met 

zowel een ster als een gemoedelijke sfeer die zijn naam alle eer aandoet.  

 

 

 

 

Brugge-Oostende (15/11) Kristof Marrannes (Ter Leepe) 

Kristof Marrannes gaf een eigen draai en ‘schwung’ aan het restaurant van zijn 

ouders: Ter Leepe is intussen al meer dan 30 jaar een begrip in Zedelgem en 

omgeving en werd bekroond met een Michelinster.  

 

 

 

Oostende-Nieuwpoort (16/11) Sonny Sabbe (La Muse) 

Chef Sonny Sabbe deed ervaring op in verschillende gerenommeerde 

restaurants zoals De Librije, 't Hof van Cleve en houdt zowel van klassiekers als 

van vernieuwende recepten. 

 

 

 

Nieuwpoort-Ieper (17/11) Bert Boussemaere (’t Notarishuys) 

Bert Boussemaere kookt in zijn restaurant ’t Notarishuys in Diksmuide op het 

ritme van de seizoenen. Ingrediënten komen van heel dichtbij en iedere vijf 

weken wordt het menu aangepast.  

 

 

 

 

 

http://www.vistournee.be/
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Ieper-Diksmuide (18/11) Vilhjalmur Sigurdarson (Souvenir) 

Vilhjalmur Sigurdarson is een IJslandse chef  die zijn culinaire horizon verbreedde 

in Londen en in Dranouter, om aan te komen bij zijn eigen restaurant Souvenir in 

Ieper.  

 

 

Brugge-Eeklo (19/11)  Karen Keygnaert (A’Qi) 

Karen Keygnaert is de chef van het Brugse restaurant A’Qi. A’Qi is een concept uit 

de Chinese cultuur dat zoveel betekent als ‘levensadem’.  

 

 

 

 

Eeklo-Deinze (20/11)  David Bertolozzi (Berto) 

David Bertolozzi, een chef met Italiaanse roots, begon na een passage langs 

enkele toprestaurants in binnen- en buitenland zijn eigen restaurant in 

Waregem, genaamd Berto.  

 

 

 

Deinze-Kortrijk (21/11)  Matthias Speybrouck (Va et Vient) 

De keuken van de jonge chef Matthias Speybrouck werd al omschreven als ruw 

en geraffineerd. In zijn restaurant Va et Vient brengt hij gerechten van 

topkwaliteit in een ongedwongen setting.  

 

 

 

Kortrijk-Deurle/Sint-Martens-Latem (22/11)  Sam D’Huyvetter (Brasserie 

Boulevard)  

Brasserie BLVD (Boulevard) is een project van twee jeugdvrienden met een 

horecadroom. Sam D’Huyvetter maakt er kraakverse en originele gerechten klaar 

in een gemoedelijke sfeer.  

 

Deurle/Sint-Martens-Latem - Gent (23/11) Olly Ceulenaere (Publiek) 

Flemish Foodie Olly  Ceulenaere werkte eerder bij toprestaurants zoals Volta, het 

Franse driesterrenrestaurant Maison Troisgros, Hof van Cleve en richtte in 2013 

zijn eigen restaurant Publiek op.   

 

 

Hotelscholen 

Voor de bediening aan boord van de Smaakboot, krijgen de chefs assistentie van verschillende 

hotelscholen.  Werken mee aan een vlotte bediening op de Smaakboot:  Hotelschool Ter Duinen uit 

Koksijde, Het Ensorinstituut uit Oostende, CVO De Avondschool uit Oostende, Hotel- en 

toerismeschool Spermalie uit Brugge en de Hotelschool uit Kortrijk. 
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Bier bij de vis 

Ook dit jaar zijn ze weer van de partij: Belgische bieren als ideale metgezel bij de gerechten van de 

chefs. De bieren werden gepaird door onze biersommeliers Sofie Vanrafelghem en Luc De 

Raedemaeker. Afwisselend lichten zij op de Smaakboot de pairing toe tussen het menu van de chef 

en de gekozen bieren. 

 

Op de Smaakboot zullen de passagiers kunnen genieten van de bieren van… 

- John Martin: Martin’s IPA, Bourgogne des Flandres, Dominus Triple 

- Brouwerij De Halve Maan: Brugse Zot Blond, Straffe Hendrik, Brugse Zot Dubbel 

- Brouwerij Bosteels: DeuS, Tripel Karmeliet, Kwak 

- Brouwerij Strubbe: Keyte Tripel, Ichtegems Grand Cru, Keyte Dobbel Tripel 

- Brouwerij Kazematten en brouwerij St. Bernardus 

- De Seizoensbrouwerij Vandewalle: Reninge Bitter Blond, Reninge Oud-Bruin en Reninge 

Krieken-Rood 

- Brouwerij De Ryck: Steenuilke Blond, Tripel Arend, Special DE RYCK 

- Brouwerij Contreras: Valeir Extra, Tonneke, Valeir Donker 

- Brouwerij Eutropius 

- Brouwerij Omer Vander Ghinste: Omer Traditional Blond, Vander Ghinste Oud Bruin, 

Brasserie LeFort 

 

Over  de keuze van de Smaakboot voor bier als begeleidende drank bij vis, zegt  Sofie Vanrafelghem:  

‘hoewel witte wijn en vis vaak gecombineerd worden, is bier eigenlijk een veel betere partner. Met 

zijn grote veelzijdigheid, zowel qua smaak als mondgevoel, zul je altijd een bier vinden dat je 

visgerecht naar boven tilt’. 

Internationaal biersommelier, docent CVO Opleiding tot bierkenner en 

biercolumnist De Standaard Sofie Vanrafelghem wil haar passie met 

iedereen delen. Als journalist verdiepte ze zich in de bierwereld en volgde 

daarna een brouw- en zytholoogopleiding, een nieuwe passie was geboren. 

Sofie heeft ook een missie om de kloof tussen vrouwen en bier te verkleinen. 

Daar vloeiden onder andere het boek ‘Bier, vrouwen weten waarom’ en het 

hoppige Eva-bier (gebrouwen door vrouwen) uit voort. Daarnaast overtuigt 

ze horeca en supermarkten om bier meer te zien als het geraffineerde 

product dat de drank is. (www.sofiesworld.be) 

Biersommelier Luc De Raedemaeker ging als student aan de slag in een 

herberg gespecialiseerd in artisanale bieren. Sindsdien is zijn liefde voor bier 

niet te stuiten: een opleiding tot bierkenner en een lidmaatschap bij onder 

meer Zythos en het Antwerps Bier College volgden. Maar nog meer klopt zijn 

hart voor de combinatie van artisanale bieren en eten; bier verder promoten 

als hoogwaardig én toegankelijk product in de gastronomische wereld, dat is 

zijn missie. (www.bierinhuis.be) 

http://www.sofiesworld.be/
http://www.bierinhuis.be/
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Belgische vis 

Een tocht met de Smaakboot betekent niet alleen lekker eten, maar ook alles te weten komen over 

wat je eet en dus welke vis je op het bord vindt. 

 

De vissoorten waarmee gekookt wordt op de Smaakboot werden 

geadviseerd door het ILVO – het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek:  zij maakten een overzicht van gezonde visbestanden die 

door de Belgische visserij bevist worden. 

 

De chefs van de Smaakboot koken enkel met deze vissen. Het ILVO over de selectie: 

“ Een visbestand wordt bekeken per visgrond ( in dit geval alle visgronden waar de Belgische vloot 

actief is) en wordt beschouwd als gezond als het voortbestaan van de soort niet in gevaar is volgens 

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) adviezen. Om dat te bepalen wordt de 

verhouding tussen de grootte van het bestand (de paaibiomassa) en de impact van de visserij (de 

visserijsterfte) onderzocht en berekend . Zijn die gegevens niet voorhanden, dan wordt een trend 

aangeduid. Wanneer sprake is van een stabiele of stijgende trend, wordt het bestand als gezond 

beschouwd. Daarnaast hielden we ook rekening met het paaiseizoen: een positief advies voor deze 

editie van de Smaakboot kwam er dus enkel voor vissoorten die volgens ICES gezond zijn en hun 

paaiseizoen niet in november hebben." 

 

Verschillende wetenschappers van het ILVO zullen meevaren op de trajecten van de Smaakboot en 

vertellen over hun werk, de visbestanden en de visserijtechnieken. 

 

Ook het VLIZ, het Vlaams Instituut voor de Zee, verricht onderzoek naar de 

visserij.  Marien bioloog Nancy Fockedey zal meevaren op de Smaakboot en 

vertellen over vis en de visserij.  

 

 

 

 

Op de meeste trajecten komt ook de visser zelf een woordje uitleg 

doen.  Weinig mensen die met zoveel kennis van zaken en passie over 

de visserij kunnen vertellen als Danny Huyghebaert.  Danny is visser in 

hart en nieren. 10 jaar geleden moest hij na een spijtig arbeidsongeval 

het vissersbestaan deels voor bekeken houden. Maar Danny kan bogen 

op 30 jaar zee- en visserservaring. En die deelt hij graag met de 

passagiers van de Smaakboot.  
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Op vistournee met de Smaakmobiel 

Dat ook een populaire snack culinaire toppen kan scheren, bewijzen 

de steden die het bezoek van de Smaakmobiel wonnen. 

In april deed de Week van de Smaak een oproep naar steden en 

gemeenten in Vlaanderen: maak een lokale chef warm voor een 

Belgische variant van Fish & Chips, stel ons een mooie locatie voor 

en bedenk een leuk programma. Zo maak je tijdens de Week van de 

Smaak kans op een bezoekje van de Smaakmobiel.  

 

Fish & Chips 

Waarom Fish & Chips? Het is de vissnack bij uitstek, met daarenboven een Belgisch kantje:  de friet 

die erbij geserveerd wordt, en het bier als begeleidend drankje. 

 

Maar het gerecht zelf komt van elders. Wie op de 

lumineuze idee kwam om vis en friet te combineren, is niet 

bekend. Maar nagenoeg zeker is dat het in Engeland was.  

In de 19de eeuw waren Fish & Chips een welkome 

afwisseling in de saaie en sombere maaltijden van de 

arbeiders.  In heel het land doken er winkeltjes op: de 

Chippies waren even kenmerkend  voor het Victoriaanse 

Engeland als de stoomtrein en de smog.  Om de prijzen 

laag te houden werden de Fish & Chips verpakt in oude 

kranten - een gebruik dat standhield tot de jaren ’80: toen werd het krantenpapier verboden,  omdat 

het eten rechtstreeks in contact kwam met de inkt van de krant. 

 

Nog steeds zijn de Fish & Chips in Engeland populair: meer dan de helft van de volwassen Britten 

bezoekt minstens één keer per maand een chippie, één op de zes doet dat zelfs één tot twee keer 

per week. Zo’n vaart zal het bij ons niet lopen, maar met de Smaakmobiel wil de Week van de Smaak 

Vlaanderen laten proeven van Fish & Chips op zijn ‘Vlaams’. En dat lokale, dat wordt telkens anders 

ingevuld. 

 

Zeven steden en gemeenten wonnen het bezoek van de Smaakmobiel, evenveel chefs maken in hun 

stad of gemeente hun lokale versie van Fish&Chips. Mogen zich in november aan een bezoekje van 

de Smaakmobiel verwachten: 

 

- Oostende -  13 november - vanaf 10u30  

Fish & Chips door Floris Panckoucke (Savarin) 

Met Timmermans Blanche Lambicus van John Martin 

Feestelijke opening van de Week van de Smaak 

Doop van de Smaakboot 

 

- Zeebrugge - 14 november – vanaf 11u 

Fish & Chips door Maarten du Bois (Chef’s Secret) 

Met Brugse Zot van Brouwerij De Halve Maan 

Brugge, Vismarkt 
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- Oudenaarde, Kleine Markt - 15 november – vanaf 18u 

Fish & Chips door Jan Van Wassenhove  

Met Adriaen Brouwer van Brouwerij Roman 

 Boerenmarkt met streekproducten 

 Expo in het stadhuis 

 Interactieve rondleiding door de historische figuur Adriaen Brouwer 

 

- Riemst, Statieplein (Kanne) - 16 november – vanaf 11u30 

Fish & Chips door Hans Snijders (Chateau Neercanne) 

Met Sezoens van Brouwerij Martens 

Ambachten en streekproductenmarkt van 10 tot 16 uur, met… 

 Demonstratie jam maken door jambrouwerij Herderen, verkoop grotchampignons, 

proevertjes streekproducten, demonstratie mergelbewerken,  smeden, kantklossen, 

sfeermuziek en straatmuzikanten, kinderanimatie 

 Geleide kruidenwandeling en speuren naar sporen 

 Sightseeing-tour met toeristisch treintje en huifkar 

 De Smaakmobiel serveert tussen 11.30u en 14.30 u gratis een eigen creatie van vissoep 

en Fish & Chips. De chef wordt ondersteund door leerlingen van de hotelschool van 

Hasselt. 

 

- Arendonk, Gemeenteplein - 21 november, 18u 

Fish & Chips door Ivan Menten (Leche-Plate) 

Met Keikop van bouwerij Kassei 

 Officieel Arendonks sigarke, Dorpsbrouwerij Humulus ; Arendonker bruin en tripel, 

Dorpsbrouwerij Kassei ; de Keikop, Arendonkse jenever ‘Valkenier’ 

 Tijdens de markt is er kinderanimatie, ’s avonds muziek 

 

- Roeselare, Miummm Huis van de Voeding - 22 november, 14u-17u 

Fish & Chips door Angelo Rosseel (La Duree) 

Met Rodenbach van Palm Brewery 

 Erfgoedbeurs met 15 erfgoedorganisaties, van musea tot verenigingen 

 Uitgebreid programma van workshops (thee, chocolade, koffietasting, crisiskoken, repair 

café, koken voor kinderen) 

 Lezing met PPT over de zoetigheid doorheen de laatste 400 jaar door Bart Ooghe 

 

- Gent, Binnenplaats Eetcafé Toreke - 23 november, 16u-20u - Fish & Chips door Team 

Toreke (Eetcafé Toreke) 

Met Gruut Wit van Brouwerij Gruut 

Randprogramma verzorgd door Eetcafe Toreke en verenigingen uit de buurt. Met onder 

meer… 

 Live muziek en performances 

 Workshops en wandelingen 

 Zoektocht voor kinderen i.s.m. UGent 
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Al die nieuwe Fish & Chipsgerechten en zoveel creativiteit, dat vroeg 

om een wedstrijd! Een professionele jury werd ingeschakeld om de 

Fish & Chips te beoordelen op smaak, originaliteit en bakwijze van 

de vis. Maar ook presentatie, het streekgebonden karakter en de 

kwaliteit van de begeleidende saus werden meegenomen in de 

beoordeling.  

 

De jury kwam samen in de zomer van 2014 en wikte, woog en proefde dat het goed was! 

Juryvoorzitter was Marc Declercq, culinair journalist (bij onder meer De Standaard, Foodwriters…) en 

foodie bij uitstek. Hij werd bijgestaan door Danny Huyghebaert, die vis en de visserij door en door 

kent en mede-oprichter is van de North Sea Chefs en door Hilde Brepoels, coördinator van de Week 

van de Smaak.  

 

Wie de winnaar is, dat wordt pas bekend gemaakt tijdens de Week van de Smaak, wanneer de 

Smaakmobiel neerstrijkt in de desbetreffende stad of gemeente. Wordt vervolgd… 

 

Aftrap  in Oostende 

Met haar vistrap en haar Ostendaise, met haar Amandine, haar vismijn en haar Lange Nelle zit het 

project De Vistournee de stad Oostende als gegoten.  

 

Het is dan ook geen toeval dat de Vistournee én de Week van de Smaak starten in Oostende. Op 

donderdag 13 november om 10u30  geven Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw 

Joke Schauvliege en burgemeester van Oostende Jean Vandecasteele aan de Vistrap in Oostende, de 

aftrap voor de Vistournee en de lekkerste Week van het jaar. De Gentse Barge wordt gedoopt tot 

Smaakboot, chef Floris Pancoucke laat van zijn versie van Fish & Chips proeven (ook voorbijgangers 

zijn welkom!)  en even later vertrekt de Smaakboot met 40 passagiers voor haar eerste traject naar 

Zeebrugge, om aan het einde van de Week van de Smaak weer aan te meren in haar thuishaven 

Gent.   
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De Week van de Smaak 2014 wordt ondersteund door 

 

       
                  

 

De Vistournee kwam tot stand dankzij de ondersteuning van 

                   

                               

 

Mediapartners 

      

 

 

Meer informatie voor pers 

pers@metsmaak.be | 02 527 28 00 | 0472 97 08 46 

De Week van de Smaak in Vlaanderen 

Vol-au-vent vzw 

Onderwijsstraat 126B, 1070 Brussel 

info@volauvent.net | www.volauvent.net 
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