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Thema ‘Hoe maakt u het?’ 

Recordaantal activiteiten 19e editie Erfgoeddag   

 

Erfgoeddag, op zondag 28 april, 
stevent af op een recordeditie. Het 
aanbod? 950 gratis activiteiten 
rond en met ambachten en 
vakmanschap. Dat aantal maakt 
dat deze editie van het evenement  
nu al een succes kan genoemd 
worden. Het illustreert ook dat 
‘handenwerk’ vandaag enorm 
aanspreekt, net als de bijhorende 
verhalen over het doorgeven van 
vaardigheden, kennis en inzicht. 
Het erfgoed dus. Het rijke 
programma van deze editie is 
vanaf nu online raadpleegbaar. 
 

Het thema  
 
Wie ontdekt er nu niet graag vakmensen 
die hun stiel beheersen en daardoor iets 
unieks en persoonlijk kunnen maken? Dat 
daar heel wat oefenuren, inzet en 
doorzettingsvermogen bij komen kijken, 

blijkt uit de honderden activiteiten. Beide invalshoeken vullen elkaar wonderwel aan en 
versterken elkaar. Het resultaat is een bijzonder bonte mix van activiteiten verspreid over heel 
Vlaanderen en Brussel.  
 
 

Wedstrijd | Nomineer uw favoriete maker 
 
Bij zoveel aanbod hoort ook een wedstrijd. Nog tot en met 28 april kan het publiek zijn favoriete 
vakvrouw of -man nomineren. Criteria voor de nominatie zijn:  

- Van wie kreeg u de kans iets te leren?  
- Dankzij welke man of vrouw kwam u in aanraking met een bijzonder ambacht?  
- Dankzij wie begon u zelf dingen te maken?  



 
De vijf meest inspirerende inzendingen worden in de bloemetjes gezet door juryleden acteur en 
maker Titus De Voogdt, UNIZO-projectbeheerder Anna Crabs, educatief medewerker bij het 
Industriemuseum Lize De Doncker en adviseur participatie, welzijn en sectorcoo rdinator 
archieven bij FARO Bart De Nil. Bekijk het promofilmpje hier. 
 

 
 
Vanaf vandaag staat het volledige programma online op www.erfgoeddag.be. Alle activiteiten 
zijn gratis. Voor sommige moet er vooraf gereserveerd worden. Erfgoeddag zet bovendien voluit 
in op een aanbod voor gezinnen. Zo worden er activiteiten voorzien op maat van kinderen en hun 
ouders. Bij die activiteiten staat ook aangeduid voor welke leeftijd de activiteit werd bedacht. 
 
Erfgoeddag is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in 
samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.  
 
 

Alle praktische info 
 
Erfgoeddag vindt plaats op zondag 28 april 2018 tussen 10 tot 18 uur. Zo’n 647 deelnemers 
hebben een aanbod ontwikkeld van meer dan 950 gratis activiteiten, allemaal in het teken 
van ambachten en vakmanschap. Die staan allemaal op www.erfgoeddag.be. Het publiek kan 
op de website ook een persoonlijk programma samenstellen. De erfgoedcellen hebben bovendien 
regionale programmabrochures ontwikkeld, met het programmaoverzicht van hun stad of regio. 
De contactgegevens van de erfgoedcellen vindt u via www.erfgoedcellen.be.  Alle activiteiten op 
Erfgoeddag zijn gratis.  
 
Ook het openbaar vervoer doet mee. In de Erfgoeddagfolder staat een duo-dagpas van De Lijn, 
een aanbod dat enkel geldig is op Erfgoeddag. De NMBS biedt een weekendbiljet aan waarmee 
bezoekers voordelig de trein kunnen nemen. Bovendien is elke tweede Blue-bike op Erfgoeddag 

https://www.youtube.com/watch?v=3nkAz8A9Bhg
http://www.erfgoeddag.be/
http://www.erfgoedcellen.be/
https://faro.be/blogs/tine-vandezande/nomineer-uw-favoriete-maker


gratis. De grootste fietspunten bieden de Erfgoeddagfolder aan. Met e e n Blue-bikekaart is het 
mogelijk om twee fietsen tegelijkertijd te ontlenen, en zo trein en fiets te combineren. 
 
Een exemplaar van de Erfgoeddagfolder ligt ter beschikking bij de deelnemende organisaties, in 
een groot aantal openbare bibliotheken en toeristische kantoren en in de De Lijnwinkels. Of bestel 
een exemplaar via het gratis telefoonnummer 1700.  
 

 
Meer weten, voorbeeldactiviteiten, contactgegevens, achtergrondinformatie? 

>> Download het persdossier! 
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