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                        Brood en culturen 
 

 
De gemeenten Vorst en Sint-Gillis, Wiels, BRASS, de stadsvernieuwingscontracten en het 
Huis van Culturen van Sint-Gillis bieden een reeks workshops en lezingen rond brood aan. 
Met aanstaande zaterdag, 5 juni, de mogelijkheid om brood te leren bakken met gist. 
 
Aanstaande zaterdag, 5 juni, kunt u van 13 tot 17 uur in de Bakoven in het Dudenpark (ingang 
tegenover de Brusselsesteenweg 316 te 1190 Vorst), dankzij het team van het project “Du 
pain et des liens”, de technieken leren om brood te bakken met gist. Deze activiteit sluit aan 
bij de in september geplande installatie van een gloednieuwe educatieve oven in de wijk op 
de school Saint-Antoine, in het kader van het Stadsvernieuwingscontract Koning. De sessie zal 
worden gevolgd door een lezing over de geschiedenis van het brood in Brussel. Peter 
Scholliers, professor-emeritus VUB, zal het hebben over de verandering van de smaak en de 
prijs van brood, de bevoorrading van de stad en het succes van de broodfabrieken aan het 
einde van de 19e eeuw.  
In juni zullen nog twee andere activiteiten rond brood plaatsvinden.  
Op vrijdag 11 juni om 17.30 uur kan groot en klein in de Drukkerijstraat 5 te Vorst de 
voorstelling “Le four à bois, la caravane passe!” (“Het houtvuur knettert, het broodje is 
gebakken!”) bijwonen. Een heerlijke voorstelling waarin op ludieke wijze alle stadia van het 
broodbakken aan bod komen. 
Tot slot zal er op zaterdag 26 juni om 14 uur een participatieve workshop omtrent de vraag 
“hoe voorzien we vandaag de stad van brood”, onder leiding van bakker Mathieu Devuyst, 
plaatsvinden in het Huis van Culturen van Sint-Gillis (Belgradostraat 120 te 1060 Sint-Gillis). 
De plaatsen voor deze activiteiten zijn beperkt en inschrijven is verplicht. Alle informatie via 
de website: www.horslesmuren.be/brood-en-culturen. 
 
 
Meer info?   
Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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