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Wallonië komt naar Vlaanderen
Het wordt stilaan een traditie: in het voorjaar komt Wallonië naar de Antwerpse
Groenplaats waar ze voor drie dagen letterlijk hun tenten opslaan. De twaalfde editie
van deze vakantiebeurs brengt meer dan 60 exposanten uit de vijf Waalse provincies
naar Vlaanderen.
Om dit onder de aandacht te brengen organiseerden Idee Productions en WalloniëBrussel Toerisme een persconferentie in de Banks Lazy Lounge in de
Steenhouwersvest te Antwerpen. Het werd een gezellig onderonsje waarbij de pers
verwelkomt werd door Morgane Vander Linden, de persassistente van Wallonië-Brussel
Toerisme. Daarna kwamen Manon Van Driesche van Idee Productions, Grégory Salemi
van Promotion en Flandre en Jeroen Ooms van de Groupe Lamy aan het woord.
Er zal heel wat te beleven zijn op de Groenplaats: naast de standjes met toeristische
informatie, streekproducten enz. is er ook een cinemazaaltje waar je een voorsmaakje
kunt krijgen van de fietsroutes in Wallonië. Om het geheel een feestelijk tintje te geven
worden de bezoekers ontvangen met tromgeroffel door de Franse en geallieerde
troepen zoals bij de slag van Waterloo. De lekkerbekken komen aan hun trekken
dankzij de specialiteiten en streekbieren die zowel geproefd als aangekocht kunnen
worden. Bovendien zulle de chefs met deze culinaire streekproducten
kookdemonstraties geven, de tijdstippen vind je terug op de website van Wallonië in
Vlaanderen. Naar goede gewoonte kun je deelnemen aan de tombola met mooie
toeristische prijzen. Mooi meegenomen is dat het hele evenement gratis is.
Praktisch
- 20, 21 & 22 maart 2015 - Groenplaats Antwerpen
- vrijdag 20 maart van 14 tot 19 uur
- zaterdag 21 maart van 10 tot 18 uur
- zondag 22 maart van 10 tot 17 uur
- Meer informatie: www.wallonieinvlaanderen.be
Perscontact
- Morgane Vander Linden - morgane.vanderlinden@belgie-toerisme.be
- Manon Van Driessche – manon@ideeproductions.be

