Een bus om jongeren uit te nodigen in
het atelier van de laureaten en om het
grote publiek aan te zetten te stemmen
op zijn of haar favoriete kandidaat !
10 ambachtslieden zijn geselecteerd uit bijna 200 kandidaturen voor deze 8e editie van de
nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker. Een bus zal het land doorkruisen om jongeren kennis te
laten maken met de ambachtslieden uit hun streek. Op deze ontmoetingen zullen ook het
selectiecomité, de pers en het stads/gemeentebestuur uitgenodigd zijn.

Bezoek aan de laureaten
Om de geselecteerde ambachtslieden bij het grote publiek bekend te maken, zal van 6 tot 16 mei
een promobus in de kleuren van de wedstrijd het land doorkruisen. Het doel is om de omgeving
van de laureaten warm te maken voor de wedstrijd en jongeren uit het 6de leerjaar kennis te laten
maken met de ambachtssector. In de bus zullen de leerlingen kijken naar de corporate videos van
de 10 geselecteerde ambachtslieden. Dankzij een opdracht zullen ze voorafgaand de bezoeken
moeten nadenken over de ambachtssector.
Tijdens het bezoek wordt telkens ook het stads/gemeentebestuur uitgenodigd naast de pers.
Indien u ook aanwezig wenst te zijn, gelieve dan om praktische redenen uw aanwezigheid te
willen bevestigen voor 26 april via info@ambachtindekijker.com. Voor het selectiecomité is dit
de gelegenheid om de laureaten beter te leren kennen.
Hieronder vindt u de timing van de bezoeken. Kom en maak kennis met deze talentvolle
ambachtslieden, die gekozen zijn op basis van hun talent, passie en management van hun beroep!
DATUM

UUR

Maandag 6 mei

9h30
13h30

Dinsdag 7 mei

9h30
13h30

Woensdag 8
mei
Maandag 13
mei

13h30

Dinsdag 14 mei

9h30

10h

13h
Woensdag 15
mei
Donderdag 16
mei

NAAM
Frédéric Maene - MaeneDoutreligne BVBA
Maaike Lefebvre - Je
s'Oui !

BEROEP-AMBACHT
Pianobouwer en technicus
Leerbewerking en
accessoire-ontwerpster

Werner Aerts
Steven en Brecht Dujardyn Dujardyn artconcept bvba
Widukind Stockmans - Studio
Pieter Stockmans
Familie Beghuin - Salaisons du
Pont d'Amour
Pierre Delcoigne - Brasserie
Quintine

Designer - goudsmid
Traditionele siersmeden
Porseleinwerker
Fabricant van Ardeense
specialiteiten
Meester-brouwer

9h30

Jacquy Cange - L'artisan affineur Kaasaffineur
Ontwerpster van lederen
juwelen
Azaïs Isabelle - La Vitrine

10h30

Chantal Post - Créations florales

Bloemsierkunstenares

ADRES
Industriestraat, 42,
8755 Ruiselede
Tarwestraat , 29,
9000 Gent
Bakkersstraat, 32,
8370 Blankenberge
Onze Lievevrouwestraat, 3,
8780 Oostrozebeke
C-Mine, 100 bus 2,
3600 Genk
Pont d'Amour, 4,
5500 Dinant
Rue Guinaumont, 75,
7895 Ellezelles
Rue des Meuniers, 46B,
7973 Stambruges
Rue du Marché au Charbon, 96,
1000 Bruxelles
Rue du Vieux Marché, 18,
6690 Vielsalm

WEBSITE
www.atelierchrismaene.be
www.je-s-oui.be
www.werneraerts.be
www.dujardyn.com
www.pietstockmans.com
www.salaisonsdupontdamour.be
www.brasseriedeslegendes.be
www.jacquycange.be
www.azais.be
www.chantalpost.be

Publieksprijs : stem van 1 tot 31 mei op uw favoriete kandidaat!
Tijdens de maand mei kan het publiek stemmen op zijn favoriete kandidaat. U leert de 10
laureaten kennen op basis van de 10 corporate videos die te vinden zullen zijn op
www.ambachtindekijker.com.
Dit bericht zal eveneens vermeld staan op de flanken van de bus die heel België zal doorkruisen.
Wie stemt via de website, maakt bovendien kans op een culinaire smulmand ter waarde van 100
euro!

Prijsuitreiking in Brussel
De officiële prijsuitreiking zal doorgaan in het Stadhuis van Brussel op 19 juni, in aanwezigheid
van Sabine Laruelle, Minister van KMO’s en Zelfstandige Ondernemers, en talrijke genodigden uit
de sector.

www.ambachtindekijker.com
Voor meer informatie: info@ambachtindekijker.com of 0476/87.87.30
Het persdossier en foto’s zijn te downloaden op de website

