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PERSBERICHT
VISTOURNEE IN KANNE
Als enige Limburgse gemeente werd Riemst op 10 september in Zeebrugge
geselecteerd voor de vistournee tijdens de Week van de Smaak. Op zondag 16
november kan u terecht in Kanne aan de Smaakmobiel voor 'Fish & Chips' en
heerlijke vissoep, klaargemaakt door topchef Hans Snijders!
Tijdens de Week van de Smaak gaat Belgische vis on tour. Met de Smaakmobiel en de Smaakboot, te
land en ter zee! De Smaakmobiel doet kust en binnenland aan. Zeven creatieve chefs maken er in
evenveel gemeenten hun lokale variant van de welbekende ‘Fish & Chips’ én serveren een vissoep.
De Smaakboot vaart langs de kust en een stuk landinwaarts. Elke dag serveert een topchef zijn
vismenu aan 40 passagiers. Wil je mee met de Smaakboot? Organiseer je eigen vistournee generale
en win tickets! Meer info kan je vinden op www.vistournee.be
Christian Bamps, schepen van toerisme: "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. Wij schreven hiervoor in en
maakten daardoor kans om de Smaakmobiel naar onze gemeente te laten komen. Samen met
topchef Hans Snijders van Chateau Neercanne bieden wij een heerlijk veelzijdig programma aan in
Kanne. Wij zijn dan ook erg verheugd dat wij als enige Limburgse gemeente een culinaire hoogdag
kunnen aanbieden in onze gemeente!"

Het programma in Riemst, Statieplein (Kanne) - 16 november – vanaf 11u30
Fish & Chips door Hans Snijders (Chateau Neercanne) met Sezoensbier van Brouwerij Martens
•

Ambachten en streekproductenmarkt van 10 tot 16 uur, met demonstraties en verkoop van
producten van eigen bodem

•

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.

- Einde persberichtVoor meer informatie:
Christian Bamps, schepen bevoegd voor toerisme, 0495 46 46 53, christian.bamps@riemst.be

