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 Fietsknooppunten in Waals-Brabant 
Waals-Brabant heeft een netwerk van 1050 km aan fietsknooppunten ontwikkeld dat de hele 

provincie beslaat. Momenteel zijn de oostelijke gemeenten reeds volledig bewegwijzerd. Het 

centrum van de provincie is als volgende aan de beurt. Voor het einde van 2017 zou de 

volledige oppervlakte bewegwijzerd moeten zijn. Het netwerk wordt verbonden met de 

toekomstige en reeds bestaande aangrenzende netwerken. 

Meer info 

Vraag het persdossier (NL) en/of de knooppuntenkaart aan 

 

 Nieuwigheden in Durbuy 
DURBUY – Begin april opende “Adventure Valley” in Durbuy zijn deuren voor het publiek. In 

het herdoopte avontuur-natuurpark (vroeger “Durbuy Adventure”) van Vlaams miljardair 

Marc Coucke kunnen bezoekers terecht bij dezelfde attracties en activiteiten als de voorbije 

jaren, zoals death ride, kajak, via ferrata… Maar er staan ook enkele nieuwigheden in de 

steigers. Zo komt er een escape room en in de loop van de maand mei komt er een Tubing 

Slide (een 4 m brede en 180 m lange glijbaan) en in juli een Rollercoaster Zipline. 

Het horecalandschap in Durbuy kent ook een kleine verschuiving: Frédéric Caerdinael 

verkocht zijn vlaggenschip Le Sanglier des Ardennes, maar behoudt een belangrijk aandeel in 

de lokale horeca. Onder de naam “La Maison Caerdinael” beheert hij de etablissementen La 

Prévôté, Le Vieux Durbuy en Guest House. 

Meer info 

 

 Keltenmuseum in Libramont mikt op Nederlandstaligen 
LIBRAMONT – Het Keltenmuseum zet verschillende stappen om ook Nederlandstalige 

bezoekers zo goed mogelijk te ontvangen. Eerst en vooral zijn vanaf deze zomervakantie de 

audiogidsen beschikbaar in het Nederlands, inclusief een versie speciaal voor kinderen. 

Verder ontvangen de kinderen een ludiek boekje en kunnen groepen vanaf 15 personen een 

Nederlandstalige gids reserveren. Ten slotte kreeg ook de website van het museum een 

gedeelte in de andere landstaal. 

Vanaf 10 mei loopt er in het museum een nieuwe tentoonstelling: “Kelten aan het water”. 

Meer info 

 

   
 Expo “De Anatomische Les” in La Boverie 

LUIK – De volgende grote tentoonstelling in het museum La Boverie zet vanaf 21 juni de 

geschiedenis van 500 jaar geneeskunde in de kijker. Aan de hand van een 

curiositeitenkabinet, meer dan 120 oude en hedendaagse kunstwerken, microscopische 

foto’s en abstracte kunstwerken, kan de bezoeker reflecteren over de relatie tussen kunst en 

geneeskunde. 

Vraag het persdossier (NL) aan 
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