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1200 cultuursmakers genieten 
samen van cultureel Antwerpen 
Cultuursmakers viert 100ste verjaardag met 

stadsfestival 
 

De KnipoogDag, het jaarlijks terugkerende cultureel stadsfestival van Cultuursmakers, 

vindt dit jaar plaats in Antwerpen, de stad waar de roots van de vereniging liggen. De 

sociaal-culturele vzw viert dit jaar haar 100ste verjaardag en is zeer blij dat haar grootste 

evenement van het jaar live kan doorgaan. Op 27 maart 2022 laat de vereniging 

cultuurliefhebbers proeven van wat de stad te bieden heeft op cultureel vlak. De combinatie 

van boeiende themawandelingen, een spetterend muzikaal slot en een toost met het eigen 

feestbier ‘Tuur’ staan garant voor een geslaagd stadsfestival. 

 

Volgeboekt 

Promotie moet de vereniging niet meer maken aangezien het evenement volledig volzet is en dat 

doet deugd bij de organisatie. De coronamaatregelen zijn gaan liggen waardoor er ongeveer 1200 

cultuurliefhebbers uit meer dan 50 afdelingen aanwezig zullen zijn op 27 maart. Zij konden kiezen 

uit tientallen verschillende dagprogramma's.  

 

Dit jaar is het aanbod extra veelzijdig. Sommige programma’s verdiepen zich in de uiteenlopende 

Antwerpse gemeenschappen terwijl andere focussen op de verschillende architectuurstijlen die 

Antwerpen te bieden heeft.  

 

Een gezellige afsluiter 

Naast de culturele wandelingen biedt de KnipoogDag nog veel meer. Na de verschillende 

stadswandelingen komt iedereen om 17 uur samen aan het Steenplein, met uitzicht op de 

Schelde. Hier zorgt de ambianceband ‘t Schoon Vertier voor een spetterend muzikaal slot. De 

deelnemers kunnen ondertussen genieten van een ‘Tuur’. Voor de speciale verjaardag liet de vzw 

een eigen feestbier brouwen met de naam ‘Tuur’, een blond bier van 9 graden. Op 17 maart werd 

dit bier officieel voorgesteld, geproefd en ‘goedgekeurd’.  

 

  

https://www.facebook.com/cultuursmakers
https://www.instagram.com/cultuursmakers/
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"De KnipoogDag is dé hoogdag voor Cultuursmakers. 

Het is een cultureel stadsfestival waar zo'n 1200 

cultuurliefhebbers samen van smullen. En dat doet na 

een strenge coronaperiode extra veel deugd."  
Griet Janssens, directeur Cultuursmakers vzw  

 

In samenwerking met Refu Interim 

Voor de KnipoogDag kan Cultuursmakers een beroep doen op vrijwilligers van Refu Interim om 

het event mee in goede banen te leiden. Refu Interim brengt nieuwkomers en organisaties samen 

via vrijwilligerswerk. Een soort bruggenbouwer dus die contacten, ervaringen en samenwerkingen 

creëert. Op de KnipoogDag krijgen de werkkrachten van Refu Interim verschillende 

verantwoordelijkheden, zowel achter de schermen als ervoor. Het is bijzonder verrijkend voor 

beide organisaties om elkaar te versterken tijdens een cultureel stadsfestival. Refu Interim en 

Cultuursmakers werkten vorig jaar ook al succesvol samen voor de KnipoogDag.  

 

Voor meer informatie over het feestjaar van Cultuursmakers kan je de feestwebsite bezoeken: 

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! 

Cultuursmakers is de nieuwe naam van een vzw die al zeer lang bestaat. Sinds 29 

januari 1922 om precies te zijn. Toen werd VTB, de Vlaamse Toeristenbond, 

opgericht. Generaties Vlamingen konden dankzij VTB, en later vtbKultuur, 

kennismaken met cultuur en toerisme in Vlaanderen en ver daarbuiten, steeds in goed 

gezelschap.   

Ook al is de vereniging ondertussen een eeuw oud, we zijn nog steeds springlevend 

en blakend van gezondheid. Precies op de 100ste verjaardag trakteerde de vzw 

zichzelf met een nieuwe naam: Cultuursmakers.  

 

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

Beeldmateriaal (zie ook bijlage mail):  

− Foto 1: Logo Cultuursmakers 

 

− Foto 2: Logo Feestjaar 

 

− Foto 3: affiche KnipoogDag 

 

− Foto 4: band ’t Schoon Vertier op KnipoogDag 2021 

  

− Foto 5: Een vorige editie van de KnipoogDag 
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Contact voor de pers 

− Sara Heyninck 

Communicatieverantwoordelijke 

0476 58 24 23 

Sara.heynicnk@cultuursmakers.be 

 

mailto:Sara.heynicnk@cultuursmakers.be

