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 Nieuwe uitgave: ‘Tiny bezoekt Doornik’ 
DOORNIK – Op 13 maart stelde Doornik het gloednieuwe Tiny-boekje “Tiny bezoekt Doornik” 

voor. In deze publicatie gaat het geliefde personage Tiny, ontsproten aan de creativiteit van 

de Doornikse Marcel Marlier, op ontdekking in deze Henegouwse stad. Vanaf 24 maart start 

de verkoop van het album. De auteur is die dag aanwezig in de plaatselijke toeristische dienst 

voor een signeersessie. Tegelijk is er ook een casting voor de beste Poeffie (zo heet Tiny’s 

hondje) met als jury enkele echte ‘Tiny’s’, dames die destijds model hebben gestaan voor de 

tekenaar en zichzelf bijgevolg herkennen op een covertekening of een tekening in een album. 

Nederlandstalig persdossier verkrijgbaar op aanvraag. 

Meer info 

 
 Vormsnoeipark Durbuy bestaat 20 jaar 

DURBUY – Het Vormsnoeipark – Parc des Topiaires – in Durbuy viert dit jaar zijn 20ste 

verjaardag. Voor de gelegenheid zorgt het park voor extra decoratie. Van 2 tot 16 juni kan de 

bezoeker genieten van de 250 werken (in vorm gesnoeide struiken) met heel wat extra’s 

erbij, zoals bloemen en recuperatiematerialen in allerlei kleuren, die het park zullen sieren. 

Meer info 

 

 Expo ‘Viva Roma’ in Luik 
LUIK – De volgende tentoonstelling in La Boverie kwam tot stand in samenwerking met het 

Louvre. “Viva Roma” loopt van 25 april tot 26 augustus en belicht de reis naar Rome van 

kunstenaars van de 17e tot de 20e eeuw. Deze adepten van de ‘Grand Tour’ hadden elk hun 

eigen kijk op het toenmalige Rome, die de bezoeker binnenkort dus kan ontdekken in Luik. 

Meer info 

 

 Gids ‘Duurzame Ardennen’ verschenen bij Odyssee Reisgidsen 
In februari verscheen de gids “Duurzame Ardennen”. De Nederlandse Odyssee Reisgidsen 

verkopen hun boeken ook in Vlaanderen. Met deze publicatie zet de auteur het duurzame 

aspect van de Ardennen als toeristische bestemming in de kijker. 

Meer info 
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