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Maak
het
Mee!

Maak het Mee tijdens de Maakdagen 2016!  
Tijdens dit tweedaagse evenement staan 
de Gelderse ambachten en industrie in de 
schijnwerpers. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 
juni kan het publiek kennis maken met de 
Gelderse bedrijvigheid van vroeger en nu. 

Meedoen met de Maakdagen 2016 kan door een 
activiteit te organiseren zoals een open dag, een 
tentoonstelling, een route, een lezing, een workshop 
etc. Elke publieksactiviteit die past bij het thema 
Gemaakt in Gelderland is welkom. Ambachten en 

industrie in Gelderland kennen een lange en rijke 
geschiedenis. Ook nu is er in de provincie nog 
allerlei streekeigen industrie te vinden, vaak met 
een bijzonder en innovatief karakter. En vaak 
onbekend bij het grote publiek. Daar gaan we met 
de Maakdagen wat aan doen!

infOkranT MaarT 2016

Gemaakt in Gelderland
Het thema Gemaakt in Gelderland 
inspireert en zet aan tot nieuwe 
activiteiten. Samen met de 
maakindustrie en de erfgoedsector 
vertellen we het verhaal van de 
Gelderse ambachten en industrie 
aan het grote publiek. Daarom 
organiseren we op vrijdag 3 en 
zaterdag 4 juni de Maakdagen 2016. 
Dit evenement is een vervolg op 
het succesvolle erfgoedfestival 
Gemaakt in Gelderland in 2015. 
Dit festival bestond uit 360 
activiteiten, georganiseerd door 
178 deelnemende partners. Er was 

veel te beleven: 
tentoon-
stellingen, 
open dagen 
in bedrijven, 
workshops, 
lezingen, verhalenprojecten, 
muziek- en theatervoorstellingen, 
wandel- en fietsroutes. Het festival 
trok ruim 215.000 bezoekers. En 
met meer dan 380 berichten in 
de lokale- en regionale pers was 
Gemaakt in Gelderland overal in de 
provincie zichtbaar. 

Doe mee met De  
maakDagen  

2016 
en bereik een  groot publiek.

tv serie
 In het voorjaar brengt Omroep Gelderland een vervolg 
op de succesvolle tv-serie ‘Gemaakt in Gelderland’. 
Van april tot en met juni kunnen we twaalf weken lang 
achter de schermen kijken bij Gelderse maakbedrijven. 
Presentatrice Marlies Claasen bezoekt jonge en oude 
productiebedrijven en laat ons kennismaken met 
innovatieve en ambachtelijke Gelderse producten. Ze 
komt bij familiebedrijven, spreekt met starters én neemt 
ons mee naar verdwenen fabrieken. Met dit programma 
kan het publiek alvast in de stemming komen voor de 
Gelderse Maakdagen op 3 en 4 juni. 

90% van De Deelnemers vinDt gemaakt in gelDerlanD 
voor herhaling vatbaar.

De tv serie gemaakt in gelDerlanD trok in 2015 
gemiDDelD 150.000 kijkers per aflevering.

ideeën 
Organiseer een activiteit met het thema Gemaakt 
in Gelderland en doe mee aan de Maakdagen 2016.  
Enkele ideeën: 

• een tentoonstelling over (lokale) bedrijvigheid

• een open dag of rondleiding in uw bedrijf

•  een workshop waarin mensen zelf iets kunnen 
maken

•  een demonstratie van technieken of het 
productieproces

•  een lezing over een maakbedrijf of de 
maaksector

• een reünie voor oud-werknemers

•  fiets- of wandelroutes langs een aantal 
maakbedrijven

• een quiz of speurtocht over de (lokale) industrie

•  een tentoonstelling van lokale- of regionale 
kunstenaars

•  een open huis voor uw klanten of 
branchegenoten

“Een open dag op je bedrijf maakt mensen 
enthousiast voor je producten. Want dan 
zien ze wat ze er zelf mee kunnen.”

dit doen wij 
•  agenda van de Maakdagen 2016 met vermelding 

van alle deelnemers en activiteiten op www.
gemaaktingelderland.nl

•  pr- en promotiecampagne van de Maakdagen 2016 

•  extra promotie van individuele activiteiten, vooral voor 
de vroege aanmelders 

• promotiemateriaal zoals spandoeken en flyers

doe mee! 
• bedenk een leuke publieksactiviteit

•  bepaal de datum: vrijdag 3 juni, zaterdag 4 juni of 
beide data

•  meld de activiteit uiterlijk 1 mei 2016 aan via het 
online aanmeldformulier op  
www.gemaaktingelderland.nl/DoeMee! 

• geef publiciteit aan uw eigen activiteit 

“Door mee toe doen met Gemaakt in Gelderland 
is ons bedrijf positief in het nieuws geweest. Dit 
helpt ons bij de werving van goede vakmensen.”

MAAKDAGEN 2016
Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni

“Waar en wanneer kan ik inschrijven  
voor de Maakdagen 2016? Natuurlijk doen 
we mee!”

http://www.gemaaktingelderland.nl/deelnemers/meld-een-activiteit-aan/


Over het heden en het verleden 
van de Gelderse maakindustrie 
valt veel te vertellen. Vanouds 
kennen de verschillende 
streken in Gelderland elk hun 
beeldbepalende bedrijvigheid. 
Zoals steenbakkerijen en 

scheepswerven langs de grote rivieren, textielproductie 
in de achterhoek, papierfabricage op de Veluwe, 
ijzerindustrie Oude-iJsselstreek en fruitproductie in de 
Betuwe. 

Daarnaast zijn er in Gelderland 
ook veel kenmerkende 
productiebedrijven in steden 
of dorpen. Voorbeelden 
daarvan zijn Gazelle (Dieren), 
Talens (Apeldoorn), NXP 
(Nijmegen), Grolsch (Groenlo), 
Aviko (Steenderen) en Gispen 
(Culemborg). Ook die bedrijven 
hebben allemaal hun eigen 
geschiedenis. Ambacht en industrie 
hebben in de provincie veel invloed 

Gemaakt in Gelderland is een initiatief van Erfgoed Gelderland.

gehad op het landschap, de 
bebouwing en de bewoners. 
Sporen ervan vinden we terug 
in gebouwen, (water)wegen 
en spoorlijnen, in films, foto’s, 
documenten, gereedschappen  
en museumvoorwerpen,  
maar ook in  
verhalen,  
gebruiken en  
herinneringen.

Ambacht en industrie 
in Gelderland

organisatie 
De Maakdagen 2016 zijn een initiatief van Erfgoed Gelderland, een 
samenwerkingsverband van circa 150 Gelderse erfgoedorganisaties. 
De uitvoering is in handen van een kernteam: Dolly Verhoeven 
(festivaldirecteur), Marianna Tofani (secretaris) en Climmy Hanssen 
(communicatiemanager). Zij krijgen advies en ondersteuning van 
medewerkers van Erfgoed Gelderland. Het kernteam stimuleert en 
adviseert deelnemers en zorgt voor de overkoepelende communicatie van 
de Maakdagen.

Campagnestijl
Voor de promotie van de Maakdagen gebruiken we een eigen 
campagnestijl. Die komt overal terug. De tandwielen staan symbool voor 
de maakindustrie. De kopregel ‘Maak het mee’ is bedoeld als aansporing 
om mee te doen. Maar ook voor het publiek om de Maakdagen 2016 te 
bezoeken. We vragen aan de deelnemende organisaties om waar het kan 
de campagnestijl overal in te zetten. Deze is digitaal beschikbaar via de 
toolkit op www.gemaaktingelderland.nl/DoeMee! 

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling van Gemaakt in Gelderland  
bestaat uit: 

•  De heer C.G.A. Cornielje, commissaris van de Koning te 
Gelderland

•  De heer ir. F.A. Atema, voorzitter Provinciaal Bestuur  
Gelderland van VNO-NCW Midden

•  De heer J.C.G.M. Berends, burgemeester van 
Apeldoorn

•  De heer drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen

•  Mevrouw prof. dr. ir. Louise O. Fresco, 
bestuursvoorzitter Wageningen UR

•  De heer mr. Th.C. de Graaf, voorzitter Vereniging 
Hogescholen

•  De heer N.E. Joosten bc., burgemeester van 
Doetinchem

•  De heer H.J. Kaiser, burgemeester van Arnhem

•  De heer prof. dr. G.J.M. Meijer, bestuursvoorzitter 
Radboud Universiteit

•  De heer R.P.A. Migo, oud-directeur KvK Centraal 
Gelderland, lid DB Euregio Rijn-Waal

• De heer ing. J.P.C.M. van Zijl, voorzitter MBO Raad

Wilt u meedoen met de Maakdagen 2016?  
Vul dan het aanmeldformulier in op  
www.gemaaktingelderland.nl/DoeMee!  
Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact  
met ons op.

facebook.com/GemaaktinGelderland
@GemaaktinGLD
Gemaakt in Gelderland

Erfgoed Gelderland
Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem
T. 026-3521690 
info@gemaaktingelderland
www.gemaaktingelderland.nl

De roadshow Hoe Maakt u het? is een interactieve spelshow 
die samen met het publiek wordt gespeeld. Door slimme 
vragen te stellen, kunnen bezoekers raden wie de echte 
ambachtsman of -vrouw is. Deze roadshow was live te 
zien tijdens het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland. En 
komt weer terug op de Maakdagen 2016. Want het publiek 
reageerde enthousiast: ‘hilarisch!’ en ‘hartstikke leuk om 
mee te doen!’. in deze interactieve spelshow zijn al veel 
vaklieden ontmaskerd: een papiermaker, een smid, een 
orgelmaker maar ook een 3D-print-expert. 

Hoe maakt 
u het?

doe 
mee!

“De maakindustrie is een economische motor met wortels in het 
verleden. De combinatie van erfgoed en innovatie is interessant.”

“Het enthousiasme van bezoekers zorgt 
voor hele trotse medewerkers.”

http://www.gemaaktingelderland.nl/deelnemers/meld-een-activiteit-aan/
http://www.gemaaktingelderland.nl/deelnemers/meld-een-activiteit-aan/

