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Cultuursmakers laat iedereen 
meegenieten van honderdste 
verjaardag  

Stand-up comedian Piv Huvluv gaat op 
tournee met hilarische voorstelling over het 
verenigingsleven in Vlaanderen 

 
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. Verenigingen zijn van onschatbare 
maatschappelijke waarde en tegelijkertijd zo typisch Vlaams. Het verenigingsleven is een 
wereld met een eigen kracht en levendigheid. Het ideale thema voor een voorstelling, zo 
dachten ze bij Cultuursmakers. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de 
vereniging klopte de voormalige Vlaamse Toeristenbond (VTB) aan bij stand-up comedian 
Piv Huvluv met de vraag of hij geen voorstelling wou schrijven over het verenigingsleven in 
Vlaanderen? En jawel hoor: hij was meteen enthousiast.  
 
In coronatijden is het nogmaals duidelijk geworden: verenigingen zijn zo broodnodig voor ieders 
mentale én fysieke gezondheid. Zonder verenigingen geen ontspannend avondje bridge met de 
kaartclub, geen deugddoende namiddag fietsen met de fietsvereniging, geen boeiende rondleiding 
met de cultuurvereniging. Hoog tijd om verenigingen, en de vrijwilligers die hen draaiende houden, 
in het spotlicht te zetten.   
 
Duizenden vrijwilligers verzetten bergen werk 
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. 

https://www.facebook.com/cultuursmakers
https://www.instagram.com/cultuursmakers/
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Het reilen en zeilen van verenigingen is een vruchtbare voedingsbodem voor humor – en dus een 
voorstelling als deze. Piv: “Ik put hiervoor ook uit mijn eigen, rijke ervaringen als lid van 
verschillende verenigingen. Hetgeen je zou kunnen omschrijven als heel ‘banale’ gebeurtenissen 
– heel herkenbaar voor iedereen die ooit actief was of is in een vereniging – uitvergroten tot 
grappige situaties: dat is de uitdaging. Dat doe ik dus in ‘Piv Verenigt!’”. 
 

Mensen zitten echt zitten te wachten op een voorstelling 
die hen voluit doet lachen; lachen kan immers zo 
bevrijdend zijn! 

 
“Uiteraard neem ik mijn platenspeler mee in de voorstelling; die is zo’n beetje mijn handelsmerk 
geworden. Het is dus een voorstelling met muziek. Zopas heb ik een try-out gespeeld en het 
publiek reageerde razend enthousiast. Wat daarin zeker ook meespeelde is de honger van de 
mensen in de zaal. Na twee lockdowns wil iedereen graag terug naar buiten en zich amuseren. 
Voor mij is het zonneklaar dat mensen echt zitten te wachten op een voorstelling die hen voluit 
doet lachen; lachen kan immers zo bevrijdend zijn. Je vergeet in één klap al je zorgen! Ik ben dan 
ook heel blij en dankbaar dat Cultuursmakers mij gevraagd heeft om deze voorstelling uit te 
werken.” 
 
Iedereen die ook maar één keer lid is geweest van een vereniging - wie in Vlaanderen eigenlijk 
niet? - zal duimen en vingers aflikken van zoveel hilarische herkenbaarheid. Kom kijken en raak 
samen met Piv in de ban van het verenigingsleven! 
 

Wie is Piv Huvluv? 

Piv is al meer dan 20 jaar een vaste waarde in het Vlaamse comedy-landschap. Je 
kent hem misschien van Comedy Casino of Eigen Kweek. Hij is een rasperformer, een 
entertainer en een geboren verteller met een heerlijk Oostends accent. Zijn 
vinylplatenspeler is zijn vaste compagnon op het podium. Hij heeft altijd een song 
klaar bij een verhaal. Of omgekeerd.  

 
 
De voorstelling is niet alleen de moeite voor vrijwilligers of mensen actief in het verenigingsleven, 
maar werkelijk voor iedereen.  
Tickets kosten 16 euro voor leden van Cultuursmakers en 20 euro voor niet-leden. 
 
Cultuursmakers roept ook alle verenigingen op om mee te genieten van deze unieke 
voorstellingen. Daarom worden speciale groepskortingen gegeven voor bestellingen van minstens 
10 tickets (16 euro per ticket i.p.v. 20 euro). 
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Piv Verenigt! toert vanaf 2 juni langs 14 locaties in Vlaanderen.  
● Donderdag 2 juni – CC De Kaekelaar, Schoten 

● Donderdag 9 juni – CC ’t Vondel, Halle 

● Vrijdag 10 juni – GC Den Hoek, Kortenaken 

● Zaterdag 11 juni – CC Strombeek, Grimbergen 

● Vrijdag 17 juni – CC Scharpoord, Knokke-Heist 

● Zaterdag 18 juni – Cultuurcentrum, Zutendaal 

● Vrijdag 24 juni – GC ’t Blikveld, Bonheiden 

● Vrijdag 16 september – CC De Leest, Izegem 

● Zaterdag 17 september -De Zoerla, Westerlo 

● Zondag 25 september – Zaal Uytenhove, Lochristi 

● Zaterdag 8 oktober – BICC, Peer 

● Vrijdag 14 oktober – CC De Werf, Aalst  

● Zondag 16 oktober – Theaterzaal Biekorf, Brugge 

● Zaterdag 22 oktober – CC Leitheater, Deinze  

 

Op www.cultuursmakersviertfeest.be vind je alle locaties en reservatielinks.  

 

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.  

 

http://www.cultuursmakersviertfeest.be/
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Contact voor de pers 
− Sara Heyninck 

Communicatieverantwoordelijke 

0476 58 24 23 
Sara.heyninck@cultuursmakers.be 

 

Bijlagen 
− Campagnebeeld, credits: Dieter Procureur 

− Op te vragen: flyer met overzicht van de voorstellingen 

mailto:Sara.heyninck@cultuursmakers.be
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