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100 jaar samen cultuur beleven 
Feestprogramma Cultuursmakers 2022 

KnipoogDag Antwerpen, cultureel stadsfestival 
zondag 27 maart 2022 van 10.00 u. tot 18.00 u. 
Aantal deelnemers: 2.500 personen 

De aftrap van het feestjaar naar het grote publiek gebeurt met ons cultureel stadsfestival: de 
KnipoogDag. Hiermee starten we elk voorjaar ons cultureel seizoen. Onze KnipoogDag vindt altijd 
in een andere stad plaats. We laten deelnemers verborgen pareltjes ontdekken en genieten van 
verfrissend hedendaagse cultuuruitingen in de gaststad. Geen belegen geschiedenis of bestofte 
monumenten, maar wel frisse, dynamische, innovatieve cultuur- en erfgoedbeleving met aandacht 
voor hedendaagse kunst, design, architectuur en stadsontwikkeling. Voor de KnipoogDag van 
2022 trekken we naar Antwerpen, de stad waar het voor onze vereniging allemaal begon.  
www.knipoogdag.be 

Cultuurkaravaan door Vlaanderen 
van 30 maart tot 23 oktober 2022 
Bereik: +/- 45 locaties met een variatie aan initiatieven voor een breed publiek 

Speciaal voor het feestjaar laat Cultuursmakers twee caravans ‘pimpen’ door illustrator Rosalien 
Helsen en graffitikunstenaar Jasmine Roemendaal. Die caravans trekken tijdens het feestjaar door 
Vlaanderen. Ze houden halt op plekken waar onze lokale groepen een lokaal feestprogramma 
organiseren. Zo worden de caravans blikvanger en ontmoetingsplek waarrond we mensen 
samenbrengen, van cultuur laten genieten, kennis laten maken met onze vereniging gisteren en 
vandaag. Straattheater, een zomerbar, een podium voor lokaal talent, themawandelingen … het 
aanbod varieert van locatie tot locatie. We werken hiervoor op elke locatie samen met lokale 
culturele partners.  

Cartoonexpo 
Prijsuitreiking cartoonwedstrijd: vrijdag 1 april 2022, Deinze 
reizende expo: van vrijdag 1 april tot zondag 23 oktober 2022 

In navolging van een aloude traditie van VTB om een cartoonexpo te organiseren, lanceerden we 
aan de vooravond van ons eeuwfeest een internationale cartoonwedstrijd met als thema ‘Cultuur 

https://www.facebook.com/cultuursmakers
https://www.instagram.com/cultuursmakers/
http://www.knipoogdag.be/
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verbindt mensen’. Cartoonisten uit binnen- en buitenland konden tot 31 december 2021 hun 
werken inzenden. We klokten af op maar liefst 1.025 ingezonden cartoons van 375 cartoonisten, 
uit 61 verschillende landen (uit alle werelddelen behalve Antarctica). Die worden momenteel 
beoordeeld door een deskundige jury. Op vrijdag 1 april 2022 (geen grap!) worden de winnaars 
bekendgemaakt in Deinze.  
Er zijn drie prijzen: 1000 euro voor de 1e plaats, 500 euro voor de 2e plaats en 250 euro voor de 
derde plaats. Er is ook een prijs voor de beste Vlaamse inzending en publieksprijs (elk 250 euro).  
De 30 beste cartoons reizen met de cultuurkaravaan mee om op verschillende locaties in 
Vlaanderen tentoongesteld te worden. Er wordt ook een catalogus ontwikkeld.  

 

Tournee comedyvoorstelling Piv Huvluv: Piv Verenigt! 
van juni tot oktober 2022 op zo’n 15 verschillende plekken in Vlaanderen 
Aantal bezoekers: 300 à 500 per locatie 
 
Verenigingen, je vindt ze in elke gemeente of stad, in alle kleuren en maten, voor alle leeftijden en 
doelgroepen. Het zijn stuk voor stuk plekken waar mensen elkaar ontmoeten, samen aan de slag 
gaan en hierbij heel wat meemaken. Kortom een wereld met een eigen kracht en levendigheid. 
Het ideale thema voor een voorstelling dachten we, en dus gingen we aankloppen bij stand-up 
comedian Piv Huvluv. Hij hapte toe en werkt aan een exclusieve voorstelling over het 
verenigingsleven in Vlaanderen. 
 
In deze voorstelling neemt Piv je mee doorheen het wel en wee van zijn eigen verenigingsleven. 
Welke vereniging kent geen perikelen bij het organiseren van evenementen, voorstellingen of 
benefieten? Of de zoektocht naar vrijwilligers, het samenstellen van het bestuur en het verkiezen 
of aanduiden van een voorzitter? De creativiteit die nodig is bij de obligate geldinzamelacties met 
‘kaartingen’ (kaartwedstrijden), wafelenbak, tombola en de fondsenwerving via 
subsidiereglementen met punten en hoe de ‘kas’ goed te beheren. Al dit wordt overwonnen door 
de camaraderie, de verbondenheid van het vrijwilligerswerk, de gezelligheid en het geloof in de 
‘goede zaak’. Want dat is uiteindelijk wat telt voor al die duizenden vrijwilligers die bergen 
verzetten in Vlaanderen.  
Iedereen die ook maar één keer lid is geweest van een vereniging - wie in Vlaanderen eigenlijk 
niet? - zal hier duimen en vingers aflikken van zoveel hilarische herkenbaarheid.  
 

Expo en boek ‘Samen op stap met de VTB - 100 jaar 
cultuurtoerisme’ 
van woensdag 22 juni tot vrijdag 2 september 2022, Zuiderpershuis Antwerpen 
Aantal bezoekers: 10.000 
 
We organiseren in samenwerking met het archief- en onderzoekscentrum ADVN een 
overzichtstentoonstelling. Het ADVN is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke 
culturele archiefinstelling. Deze instelling beheert niet alleen archieven (zoals bijvoorbeeld het 
VTB-archief), maar doet ook aan wetenschappelijk onderzoek en bouwt een publiekswerking uit 
(publicaties, expo’s, symposia).  



 

 
Bijlage bij persbericht 20220129 • 100 jaar samen cultuur beleven • 

29.01.2022 3 / 5 

Het belang van VTB/vtbKultuur voor cultuur en toerisme de afgelopen 100 jaar in Vlaanderen staat 
centraal in de overzichtstentoonstelling. Onze vereniging was immers een sleutelspeler in de 
ontwikkeling van toerisme in Vlaanderen en in het bijzonder het cultuurtoerisme. Via haar 
uitgebreid netwerk bood ‘de VTB’ aan honderdduizenden mensen de mogelijkheid om deel te 
nemen aan verschillende toeristische activiteiten, waaronder de iconische bondsreizen. We 
hielpen niet enkel mee aan de uitbouw van de toeristische infrastructuur in Vlaanderen (via 
lezingen, evenementen, opleidingen en tijdschrift), maar hielpen mee de Vlaamse burger te 
transformeren in een (cultuur)toerist. We hebben hierdoor een vrijwel unieke positie in de 
geschiedenis van toerisme in Vlaanderen.  
 
Deze tentoonstelling over de oorsprong en evolutie van onze vereniging zal inzicht geven in de 
geschiedenis van toerisme in Vlaanderen. Daarnaast zal ook de diversiteit van toeristisch erfgoed 
in de kijker staan. Ook het verhaal van duizenden mensen die via de vereniging hun eerste 
stappen zetten als toeristen komt uitgebreid aan bod. Het wordt een expo voor een breed publiek 
boordevol getuigenissen, verhalen, foto- en filmmateriaal uit ons (kleur)rijk archief.  
Het verhaal van de expo wordt ook gebundeld in een boek. De expo zal feestelijk geopend worden 
met een academische zitting, persmoment en boekvoorstelling.  

 
Wandelzoektocht ‘Beeldig Antwerpen – ’t stad in 100 beelden’ 
van woensdag 22 juni tot vrijdag 2 september 2022 
Aantal deelnemers: 10.000   
 
We geven cultuurliefhebbers nog een extra reden om in de zomer van 2022 naar Antwerpen af te 
zakken. Met een brochure boordevol achtergrondinfo in de hand kan je met twee, met je gezin of 
in kleine groepjes op pad. We loodsen je langs verrassende hoekjes en plekjes, wijzen op 
bijzonderheden waar je anders achteloos aan voorbij zou wandelen en geven vanzelfsprekend 
ook historische weetjes mee, over Antwerpen en over onze vereniging natuurlijk. Al die mooie 
hoekjes presenteren zich in zelfs meer dan 100 beelden. 
Zomaar van thuis uit de vragen invullen is niet de bedoeling en ook niet mogelijk. Met een 
speurdersblik vind je de antwoord op de vragen ter plekke. 
 
Het wandeltraject is lusvormig en een vijftal kilometer lang. Reken op een halve dag om de 
zoektocht op een rustig tempo te doen. Starten kan op de Groenplaats (makkelijk bereikbaar met 
het openbaar vervoer) of aan het Zuiderpershuis, de locatie waar onze expo plaatsvindt. 
De vragen zijn gericht op een volwassen publiek, maar in de brochure staan ook enkel leuke 
opdrachten voor kinderen.  
 
De winnaar gaat naar huis met een vakantiecheque ter waarde van 1000 euro. Daarnaast hebben 
we een prijzenpot ter waarde van 5000 euro (hotelovernachtingen, culinaire cheques, culturele 
tickets, delicatessen …) Met dank aan Toerisme Vlaanderen, CBG, Stad Antwerpen, Hotel Jerom 
Kalmthout, Hotel Geerts Westerlo, Hotel Mardaga As, Cultuursmakers Antwerpen SurplAce en 
Snow World. 
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Vrijwilligersfeest 
zondag 26 juni 2022 
Aantal deelnemers: 750 vrijwilligers 
 
Het laatste weekend van juni organiseren we in Antwerpen een vrijwilligersfeest in de stijl van de 
jaren ’20. Onze vrijwilligers zijn onze ambassadeurs, gisteren, vandaag en morgen. Ze zijn de 
motor van onze vereniging. Dat we in het feestjaar met hen willen feesten, is dan ook een 
evidentie.  
 
  
Feestreizen 
In de honderdjarige geschiedenis van onze vereniging namen reizen een prominente plaats in. 
Wist je dat het huidige Reis- en Opleidingscentrum (ROC) in Gent ontstaan is uit de 
reisleiderswerking van vzw VTB-VAB? Vandaag trekken de 300 ROC-reisleiders met groepen 
Vlamingen op reis in de hele wereld. Voor ons jubileumjaar slaan we graag de handen in elkaar 
met het ROC voor twee bijzondere feestreizen. 
 

− Rondreis Sri Lanka - najaar 2022 
VTB organiseerde in 1970 als eerste een groepsreis naar Sri Lanka. Deze groepsreizen werden 
een begrip. Reden genoeg om terug te gaan in het feestjaar 
http://www.rocvzw.be/activiteit.php?id=273 
 

− Rijncruise - voorjaar 2022 
Een primeur in de reiswereld was de eerste ‘cruise’ van Gent naar Vlissingen. Vandaag stellen we 
opnieuw een primeur voor: de maidentrip van Ms VIVA ONE 5* 
http://www.rocvzw.be/activiteit.php?id=270 
 

 
Feestelijke gadgets 

− Scheurkalender 
Ter gelegenheid van ons feestjaar en onze naamsverandering maken we onder meer een 
scheurkalender. De scheurkalender start niet op 1 januari maar op onze verjaardag, 29 januari 
2022 en loopt tot 31 december 2022. De kalender wordt een leuk hebbeding dat elke dag voor een 
lach zorgt in de huiskamers of kantoren waar hij hangt. We brengen hierin:  

■ Leuke historische weetjes uit onze 100-jarige geschiedenis 

■ Foto’s uit de oude doos 

■ Weetjes over onze vereniging vandaag 

■ Een aantal van onze initiatieven en activiteiten uit ons feestjaar 

■ Tips voor culturele uitjes  

http://www.rocvzw.be/activiteit.php?id=273
http://www.rocvzw.be/activiteit.php?id=270
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■ … 
 

− Feestbier 
Bij een feestjaar hoort ook een feestbiertje. De Proefbrouwerij uit Lochristi slaat met 3 soorten 
granen en kruiden voor ons aan het brouwen. Het resultaat wordt een biertje van 9% met een 
goud-honing kleurtje, om te klinken op het verleden én de toekomst.  
 

− Postzegels 
100 jaar worden doe je niet elke dag. We laten dan ook postzegels maken met spraakmakende 
beelden uit onze geschiedenis. Deze postzegels zijn beschikbaar vanaf 29 januari 2022 aan 7,5 
euro per vel van 5 verschillende non-prior zegels. Je kan deze postzegels gewoon gebruiken. Wie 
liever een afgestempelde postzegel heeft, kan een postkaart kopen met een postzegel die exact 
op 29 januari 2022 wordt afgestempeld.  
 
 

Alle details over alle projecten in het kader van ‘100 jaar samen 
cultuur beleven’ vind je op www.cultuursmakersviertfeest.be. 

http://www.cultuursmakersviertfeest.be/
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