
OOGSTFEEST 

Geen feest zonder taart! Een heerlijk versgebakken vlaai met vers 

geoogst fruit, een smakelijke hulde aan de oogst. 

Op zondag 21 augustus, de laatste Bokrijkdag van de zomer, is het “koekenbak” in Bokrijk. Er staat 

een gebakwedstrijd op het programma met een grote diversiteit aan zoete verleidingen. Een 

Limburgse vlaai is immers voor elke streek, gemeenschap en cultuur nét wat anders, maar daarom 

niet minder lekker! Elk gebak heeft een eigen traditie en techniek. Verwacht je dus aan een 

ontdekkingsreis voor je smaakpapillen en geef je ogen de kost.  

 

DOE MEE!1 

We zoeken oma’s, mama’s, dochters en waarom niet heel de familie en gemeenschap, om met een 

eigen beste versie van hun fruitvlaai, baklava, Panforte Nero, … deel te nemen aan de gebakwedstrijd 

in Bokrijk. De oorsprong van het gebak hoeft helemaal niet gerelateerd te zijn aan het oogstfeest zelf, 

het mag bijvoorbeeld ook een typische verjaardagstaart zijn of zelfs een gebak dat traditioneel rond 

de kerstperiode wordt gemaakt. In deze wedstrijd geven we de voorkeur aan natuurlijke producten. 

Probeer daarom  marsepein of fondant te vermijden, het gaat immers om de echte en pure smaak en 

het gevoel er meteen je tanden te willen inzetten.  

 

Stuur: 

- een korte motivatie (max. ½ pagina): 

o welk gebak/taart zal je maken? 

o in welke omstandigheden zou je dit maken en eten? M.a.w. wat is de context? 

o en waarom is jouw gebak zo lekker? 

- mét foto en/of filmpje van jullie bakproces én lekker eindresultaat 

naar birgit.ketele@atmos.be voor 1 juni 2016.  

Indien er méér dan 15 inzendingen zijn, zullen we vooraf een selectie maken. We maken de 

geselecteerde deelnemers bekend op woensdag 15 juni. 

 

Prijzen?  

Alle deelnemers worden bekend gemaakt via de sociale mediakanalen. De winnaars worden 

opgenomen in de nieuwsbrief van Bokrijk.  

We stellen een professionele en publieksjury samen. Dorien Knockaert (food redactrice De 

Standaard), Kim Leysen (Madame Zsazsa), Mo Lamkoref (patissier MoMade Cupcakes), André Delcart 

(volkskundige eetcultuur), Mayken Craenen (Alle dagen honger) en Louie Van Nieuwenborgh (Baked 

Loui’s) zullen deel uitmaken van de professionele jury en zullen de deelnemende taarten en gebakjes 

                                                           
1 Let wel, deze oproep gaat niet uit naar professionele bakkers of patissiers.  
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beoordelen op smaak, uitzicht maar ook op originaliteit van het recept en/of de traditie erachter. De 

publieksjury maakt een nominatie voor de publieksprijs. 

De bakker van het winnende gebak krijgt samen met zijn/haar team een bakworkshop aangeboden 

in het Openluchtmuseum op datum naar keuze (vanaf 2017). Je leert er alles over desembroden en 

bakt je eigen brood in een authentieke houtoven. De winnaar van de publieksjury krijgt een 

gezinsabonnement aangeboden voor het Openluchtmuseum seizoen 2017. 

 

PRAKTISCH: 

- Zondag 21 augustus doorlopend van 10u tot 17u 

- Wat wordt er van jou verwacht?  

o Een gedekte - of alleszins - aangeklede tafel voor jouw taartmoment. Voor een 

verjaardagstaart zal de tafel er misschien anders uitzien dan bijvoorbeeld voor een 

doordeweeks taartmoment? 

o Een enthousiaste toelichting over jouw gebak en bakproces aan de bezoeker. 

o Het voorzien van de nodige proevertjes (1) voor de jury en (2) publiek (op = op).   

Heb je nog vragen? Neem contact op met Birgit via birgit.ketele@atmos.be of telefonisch op 0477 52 

71 89. 
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