Kampenhout, 2 juni 2017
Beste directie en leerkrachten,
Naar aanleiding van een nieuwe editie van de Week van de Smaak in Vlaanderen
toveren wij het Witloofmuseum weeral om tot .... EEN LEVEND MUSEUM!
Dit jaar is het thema ‘De smaak van morgen’. Onze doe-activiteiten in het
Witloofmuseum passen perfect in dit thema over smaak.
Het Witloofmuseum brengt een overzicht van het ontstaan en de evolutie van het witloof.
Je vind er tal van illustraties en uitleg over de witloofplant, de zaadwinning en het
productieproces van grond- en hydrocultuurteelt. Naast de uitgebreide collectie oud
alaam, die opgesteld staat, kan je in het witloofkot luisteren naar de roddels van de dag.
In een andere ruimte komt de sociale en culturele impact – die de witloofteelt had op de
leefgemeenschap – aan bod. Hier hebben o.a. de reuzen Pie Blok en Trieneke een
onderkomen gevonden.
Ook de verkoop aan de veilingklok, het transport en de
witloofgastronomie, met overheerlijke witloofrecepten, maken deel uit van de vaste
tentoonstelling.
Het doel van deelname met het museum aan dit (eet)cultuurproject is: de leerlingen op
een speelse manier kennis te laten maken met een stukje witloofgeschiedenis, hun
smaakpapillen te prikkelen en ze te laten beleven dat een museumbezoek niet saai hoeft
te zijn.
Op het programma staat: verwelkoming en zich verkleden. In het museum is voldoende
kleding aanwezig zodat ieder kind uitgedost wordt als een echte boer/boerin. Nadien
wordt hen de ‘witlooftaal’ aangeleerd. Ze worden in kleine groepjes verdeeld en mogen
de verschillende bewerkingen: ‘langen’, kuisen, verpakken, wegen en verkopen zelf
uitvoeren. Dit alles onder toezicht van ervaren witloofkenners.
Als afsluiter proeven ze van de heerlijke witloofsoep en –hapjes en maken
een
knutselwerkje met de witloofwortel.
Elke deelnemer ontvangt een verrassingspakket bij het verlaten van het museum.
Het project heeft volgend schooljaar plaats van 13 t.e.m. 24 november 2017. De
workshops starten om 9u30 en eindigen rond 11u30.
Op 30 november 2017 sluit het museum aan de Leuvensesteenweg 22 haar deuren. Het
nieuw museum zal onderdak krijgen in de voormalige boerderij van het OCMW van
Kampenhout, Dorpsstraat 9. De opening is voorzien rond september 2018.
De editie ‘Week van de Gezonde Voeding’ zal bijgevolg niet kunnen plaats hebben.
Reserveren is verplicht, zie bijgevoegd reserveringsformulier. De kostprijs voor
deelname aan dit project bedraagt € 5 per leerling.
Na ontvangst van uw ingevuld reserveringsformulier ontvangt u van ons een
bevestigingsbrief met alle gegevens.
Meer info vindt u op www.witloofmuseum.be. U kan ons telefonisch bereiken op 016/65
99 71, of mailen naar witloofmuseum@kampenhout.be.
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