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Persbericht 

Feestjaar wordt gevierd met een 
‘Tuur’ 
Cultuursmakers brouwt voor 100-jarig bestaan een 

eigen bier 
 

De vrijwilligersorganisatie Cultuursmakers viert dit jaar haar 100-jarig bestaan en hier komt 

het een en ander bij kijken. De vereniging voerde een naamsverandering door, creëerde een 

nieuwe huisstijl, zet een jaar lang allerlei festiviteiten op de agenda … en brouwde een 

feestbier. Op 17 maart wordt ‘Tuur’ voorgesteld aan het grote publiek en aan een smaaktest 

onderworpen.  

 

Hetzelfde recept in een nieuw jasje 

Sinds 29 januari 2022 spreken we niet meer van vtbKultuur, maar van Cultuursmakers. Precies op 

de 100ste verjaardag trakteerde de sociaal culturele vereniging zichzelf op een nieuwe naam. 

Cultuursmakers zegt helemaal waar de organisatie voor staat: mensen en cultuur bij elkaar 

brengen, want cultuur smaakt beter samen. Met deze naam duikt de vzw enthousiast de toekomst 

in. Klaar voor nog eens 100 jaar samen cultuur beleven.  

 

Feestbier Tuur 

Bij zo’n feestjaar hoort een drankje om te klinken op zowel de geschiedenis als de toekomst van 

de vereniging. Cultuursmakers heeft gekozen om dit met een biertje te doen, namelijk hun eigen 

feestbier ‘Tuur’. Enkele jaren geleden haalde Paul Denis, provinciaal voorzitter Oost-Vlaanderen, 

het idee aan om een biertje te lanceren en dat idee werd meteen enthousiast onthaald. Hij mocht 

proefbrouwerij Naudts een bezoek brengen voor zijn speciale plannen waarna het brouwproces 

kon starten. 

 

“Ik raad wel aan om het ‘met mate’ te drinken. Negen 

graden in flesjes van 33cl kan wel eens snel naar het 

hoofd schieten”, lacht Paul.  
 

Op 17 maart om 19.30 uur wordt het blonde bier van 9 graden voor het eerst geproefd. Dit 

evenement zal plaatsvinden in het LoS, het sierteeltmuseum van Zaffelare. Nu de 

coronamaatregelen het weer toelaten, staat niets een ‘live’ proefmoment in de weg. Iedereen 

snakt er heel erg naar om weer samen te komen, dus het ‘proefmoment’ wordt vast en zeker ook 

https://www.facebook.com/cultuursmakers
https://www.instagram.com/cultuursmakers/
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een gezellig ‘bijbabbelmoment’. We kunnen weer volop samen genieten van cultuur, alleen al dat 

verdient een toost.  

 

Naast de lancering van de ‘Tuur’ staat er uiteraard nog meer op de feestplanning van 

Cultuursmakers. Neem een kijkje op de feestwebsite en ontdek de activiteiten: 

https://www.cultuursmakersviertfeest.be/ 

CULTUUR SMAAKT BETER SAMEN! 

Cultuursmakers vzw is een sociaal-culturele vereniging, actief in 

Vlaanderen en Brussel. Onze groepen vrijwilligers organiseren een 

waaier aan culturele activiteiten. En dat alles met één doel: zo veel 

mogelijk mensen samen van cultuur laten genieten. Want cultuur 

smaakt beter samen! 

 

Informatie voor de pers:  

Beeldmateriaal:  

− Foto 1: logo 

 

− Foto 2: Bier 

  

https://www.cultuursmakersviertfeest.be/
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Contact voor de pers 

− Paul Denis 

Voorzitter Cultuursmakers Oost-Vlaanderen  

denispaul@skynet.be 

0475 37 93 24 

 

Voor meer info over Cultuursmakers  

− Griet Janssens 

Directeur Cultuursmakers vzw 

griet.janssens@cultuursmakers.be 

0475 63 00 51 
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