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‘Hoe maakt u het?’ als rode 
draad 
 

Nu zondag 28 april is het 
Erfgoeddag. Het evenement stevent 
af op een recordeditie. Waarom? 
Het publiek kan kiezen uit maar 
liefst 950 gratis activiteiten rond en 
met ambachten en vakmanschap. 
Dat aantal maakt dat deze editie  
nu al een succes is: nooit eerder was 
het aanbod zo groot.  
 
Het maakt ook duidelijk dat 
‘handenwerk’ vandaag aanspreekt, net 
als de bijhorende verhalen over het 
doorgeven van vaardigheden, kennis en 
inzicht. Het erfgoed dus. Alle activiteiten 
zijn gebundeld op www.erfgoeddag.be.  
 

Vakmanschap beroert het hart 
 

Mensen houden ervan om te kijken en te luisteren naar vakmensen die hun stiel 
beheersen en zo iets unieks en persoonlijks maken. Dat daar heel wat oefenuren, inzet 
en doorzettingsvermogen bij komen kijken, blijkt uit het overweldigende aanbod.  
 
 

Wie wint de wedstrijd?  
Nog tot en met zondag kan het publiek 
zijn favoriete vakvrouw of -man 
nomineren.  
 
De criteria 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?  

http://www.erfgoeddag.be/
https://faro.be/blogs/tine-vandezande/nomineer-uw-favoriete-maker


 
De vijf meest inspirerende publieksinzendingen worden zondag bekendgemaakt door 
de jury, met 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. Meer weten? 
Bekijk het promofilmpje hier. 
 

Praktische info Erfgoeddag 2019 
 

Erfgoeddag vindt plaats op zondag 28 april, tussen 10 tot 18 uur.  
 
Zo’n 647 deelnemers hebben een aanbod ontwikkeld van meer dan 950 gratis 
activiteiten in het teken van ambachten en vakmanschap. Die vindt u op 
www.erfgoeddag.be, waar het publiek een persoonlijk programma kan samenstellen. De 
meeste erfgoedcellen hebben regionale programmabrochures ontwikkeld, met het 
programmaoverzicht van hun stad of regio. De contactgegevens van de erfgoedcellen 
vindt u via www.erfgoedcellen.be.   
 
Ook het openbaar vervoer doet weer mee. In de Erfgoeddagfolder staat een duo-dagpas 
van De Lijn, een aanbod dat enkel geldig is op zondag 28 april. De NMBS biedt een 
weekendbiljet aan waarmee bezoekers voordelig de trein kunnen nemen. Elke tweede 
Blue-bike op Erfgoeddag is 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 makkelijk te combineren. 
 
Een exemplaar van de Erfgoeddagfolder ligt bij de deelnemende organisaties, in een 
groot aantal openbare bibliotheken en toeristische kantoren en in de De Lijnwinkels. 
Een exemplaar bestellen kan via het gratis telefoonnummer 1700.  
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