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Persbericht 

Ieperling wint wandelzoektocht 
Cultuursmakers en gaat aan de 
haal met reischeque van 1000 
euro 
50 winnaars op Antwerpse stadhuis in de bloemetjes 
gezet 

 
Op donderdagavond 13 oktober werden in het statige stadhuis van Antwerpen prijzen uitgedeeld. 
Niemand minder dan de burgemeester zelf, Bart De Wever, had de eer om de winnaars van de 
zomerzoektocht van Cultuursmakers in de bloemetjes te zetten. Marc Cornette uit Ieper kaapte de 
hoofdprijs weg. Hij gaat dankzij Toerisme Vlaanderen naar huis met een reischeque van 1000 
euro. 
 

“De zoektocht ‘Beeldig Antwerpen’ was een mooie 
kennismaking met Cultuursmakers. Ik vond de vragen 
niet zo moeilijk, maar ik moest toch twee keer vanuit 
Ieper naar Antwerpen komen. De eerste keer had ik niet 
alles gevonden.” 

Marc Cornette uit Ieper  
 
 
Op 29 januari 2022 was het exact honderd jaar geleden dat VTB, de Vlaamse Toeristenbond en 
voorloper van Cultuursmakers, werd opgericht. En dat gaat dit jaar niet onopgemerkt voorbij. Ter 
gelegenheid van het eeuwfeest zet de vereniging een jaar lang allerlei culturele festiviteiten op de 
agenda. Zo werd er deze zomer onder meer een zomerzoektocht in Antwerpen georganiseerd. 
810 mensen namen deel. 139 formulieren werden foutloos ingevuld. Uit deze juist ingevulde 
formulieren werden 50 winnaars geloot. Zij werden uitgenodigd voor de officiële prijsuitreiking op 
het stadhuis van Antwerpen. Elke genodigde kreeg een pakket met Italiaanse lekkernijen ter 
waarde van 48 euro geschonken door CBG. Daarnaast werden er ter plaatse nog extra prijzen 
verloot. De onschuldige hand van Dina Tersago koppelde dit keer geen boeren aan boerinnen, 
maar prijzen aan winnaars. 

https://www.facebook.com/cultuursmakers
https://www.instagram.com/cultuursmakers/
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Waarom Dina? Zij zorgde ervoor dat de deelnemers van de zoektocht onderweg leuke verhaaltjes 
te horen kregen wanneer ze een QR-code scanden. 
 
Wat zat er nog in de prijzenmand? 
● 5 X Citypas Antwerpen, aangeboden door Visit Antwerpen 

● 5 X een gratis rondleiding in de stad voor 15 familieleden of vrienden, aangeboden door de 
gidsen van Cultuursmakers Antwerpen Surplace 

● 3 X een cultureel boekenpakket van Lannoo 

● 1 hotelovernachting voor 2 personen in Hotel Margada in As bij Genk 

● 1 hotelovernachting voor 2 personen in Hotel Jerom in Kalmthout 

● 5 X een restaurantbon van 200 euro, aangeboden door Toerisme Vlaanderen 

● 2 X een gastronomisch weekend voor 2 personen in Hotel Geerts in Westerlo 

● 1 X gezinsarrangement aangeboden door Snowworld 

● De hoofdprijs: een reischeque van 1000 euro aangeboden door Toerisme Vlaanderen 
 
 

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! 

 
 

Contact voor de pers: 
− Sara Heyninck, communicatieverantwoordelijke Cultuursmakers, 

sara.heyninck@cultuursmakers.be, 0476 58 24 23 
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