
 

JUNI 

01-05/06/2017: Doornik viert feest (DOORNIK) 

 Een weekend volledig in het teken van feestvieren : festiviteiten, optochten, concerten … 
Meer info 
 

01-05/06/2017: Les Epicuriales (LUIK) 
 Het grootste openluchtrestaurant, met chefs die hun gastronomische keuken komen voorstellen. 
Meer info 

 
04/06/2017: Beer Lovers Marathon (LUIK) 
 Marathon waarbij de lopers aangemoedigd worden dankzij proeverijen van bier en 
streekproducten, alsook muzikale animaties. 
Contact: info@beerloversmarathon.be 
Meer info 

 
05/06/2017: Sint-Rolendemars (GERPINNES) 
 Deze mars maakt deel uit van de marsen van Entre-Sambre-et-Meuse, erkend als Mondeling en 
Immaterieel Werelderfgoed door Unesco. Meer dan 2000 mensen van 11 verenigen lopen in 
napoleontisch kostuum de 35 kilometer lange pelgrimstocht doorheen zeven dorpen ter ere van Sint-
Rolende. 
Contact: benoit.mehaignoul@skynet.be 
Meer info 

 
10/06 – 16/07/2017: Festival van het rivierkreeftje en rivierproducten (DURBUY) 
 Tijdens het festival van het rivierkreeftje worden zeer veel specialiteiten op basis van 

rivierkreeftjes en rivierproducten aangeboden in de restaurants van Durbuy. 
Contact : Tel : 086 21 24 28 - info@durbuyinfo.be 

 
10/06/2017-27/10/2017: Festival van Wallonië 

→ Een niet te missen evenement met 150 concerten in Wallonië en Brussel. Het thema dit jaar : 
Toetsen ! Niet enkel de piano maar ook het orgel, de xylofoon en het clavecimbel zullen je beroeren 
tijdens tal van concerten. 
Meer info 
 

11/06/2017: Doudou (MONS) 
 Groot folkloristisch evenement dat erkend is als Mondeling en Immaterieel Werelderfgoed door 
Unesco. De 4 hoogtepunten zijn het ronddragen van het schrijn, de Processie van de Car d'Or, 

de beklimming van de Car d'Or en het Lumeçon-gevecht tussen Sint-Joris en de Draak. 

Contact: Communicatie Stad Bergen – 065/40.51.91. - isabelle.tillier@ville.mons.be 

Meer info 

 
17-18/06/2017: Herdenking van de Slag bij Waterloo (WATERLOO) 
 Tijdens een groots historisch weekend vinden heel wat animaties plaats op alle sites van het 
Slagveld: bivakken, Eerste hoofdkwartier van de kinderen, aanval op de Hoeve van Hougoumont, 
tentoonstellingen... 
Contact: Maison du Tourisme – 02/352.09.10. 
Meer info 
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23/06 – 17/07/2017: Het Gallisch dorp van Luik (LUIK) 
 Het Gallisch Dorp is een vaste waarde in de stad Luik! De gedroomde gelegenheid om gezelligheid 
en gastronomie te combineren. Op de place Saint Paul vind je wel 40 chalets om van alle lekkernijen 
te genieten. 
Contact:  04/ 254 97 97 
Meer info 
 

24/06/2017: Heksensabbat (ELLEZELLES) 
 Folkloristisch evenement ter nagedachtenis van de executie van 5 heksen in het jaar 1610. 
Contact: Christian Pieman – 068/54.42.17. 
Meer info 
 

25-26/06/2017: Bierfeesten (JURBISE) 
 15de editie met 80 speciale bieren en muzikale omlijsting. Optredens voor jong en oud. 
Contact: Tel: +32 477 49 77 24 
Meer info 
 

24-25/06/2017 : Oude vergeten ambachten (OLNE) 
 Vergeten ambachten, folkloristische muziek en dansen in een van de ‘Mooiste Dorpen van 
Wallonië’. 
Contact : Tel : 087 26 80 33 
Meer info 
 

29/06 – 01/07/2017 : Spa Tribute Festival (SPA) 

 10de editie van een van de grootste Europese festivals van coverbands. Speciale gast : singer 
songwriter Michael Jones. 
Contact : Tel : +352 26 95 71 87 – info@plg.lu 
Meer info 
 

29/06 - 02/07/2017: NoName Festival (OVIFAT) 
 Techno, drum & bass, hiphop en reggae, maar ook andere kunsten zoals houtsculptuur, 
schilderkunst en videomapping! 
Meer info 

 
30/06/2017: Bear Rock Festival (ANDENNE) 
 Openluchtfestival met binnen- en buitenlandse artiesten, animaties… 
Contact: info@bear-rock.org 
Meer info 
                                                           

30/06-08/07 : Festival au Carré (BERGEN) 
 Theater, dans en literatuur, maar ook tientallen concerten van rock tot soul-country, van 
Israëlische jazz tot New Orleans Band...  
Meer info 
 
 

JULI 
 

1-2/07 : Weekend aan het water (LA LOUVIÈRE) 
 Het historisch Centrumkanaal wordt 100 jaar en dat wordt gevierd : allerlei festiviteiten langs het 
kanaal : waterspelen, concerten, boottochtjes… 
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Contact : 064/26.15.00 - maisondutourisme@lalouviere.be 
Meer info 
 

01/07 – 31/08/2017 : Avondbezoeken kasteel van Bouillon met fakkels (BOUILLON) 
Elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 
 Bezoek de oudste vestiging van België met gids in middeleeuws kostuum. 
Contact : Tel : +32 (0)61 46 62 57 - info@bouillon-initiative.be  
Meer info 

 

01/07-01/10/2017: Het Labyrint (BARVAUX-SUR-OURTHE) 
 Enorme maïsdoolhof van meer dan 8 hectare, dat door wonderlijke en sprookjesachtige 
personages bevolkt wordt (thema dit jaar: 1001 nacht). 
Contact: 086/21.90.42. – info@lelabyrinthe.be 
Meer info 
 

01-03/07 : W Food Festival (NAMUR) 
 Eerste gastronomisch congres dat 22 Waalse chefs en hun producenten verzamelt: demonstraties, 
degustaties en animatie. 
Meer info 
 

06-09/07/2017: Les Ardentes (LUIK) 
 Stadsfestival. 
Meer info 

 
07-09/07/2017: Intercultureel Sprookjesfestival (CHINY) 
 Laat je verrassen door sprookjes. Een authentiek, gezellig, origineel en magisch festival. 
Contact : Tel : 061 32 07 56 
Meer info 
 

 
09/07/2017: Les Tilleuleries (NASSONGE) 
 Festival van kermistheater en straatcircus voor de ganse familie 
Contact : Cultureel Centrum Tel : 084 / 21 . 49 . 08 - info@ccnassonge.be 
Meer info 
 

12-16/07/2017: Dour Festival (DOUR) 
 Muziekfestival met alternatieve programmatie. 
Meer info 

 
15-16/07/2017: Fête de la Bière (SOUVRET) 
 Bier proeven onder het genot van straatspektakel. 
Meer info 

 
20-23/07/2017: Francofolies (SPA) 
 Festival dat Franstalige muziek programmeert. 
Contact: 087/77.63.81. – info@francofolies.be 
Meer info 
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20/07/2017: Macrallensabbat (VIELSALM) 
 Folkloristisch evenement met de heksen (macralles) van Vielsalm in de hoofdrol. 
Contact: Philippe Winand – 0477/20.52.87. – phil.win@belgacom.net 
Meer info 

 
21/07/2017: Bosbessenfeest (VIELSALM) 
 Ambachtelijke markt, grote optocht en groot feest op het thema van de bosbessen. 
Contact: Maison du Tourisme – 080/21.50.52. – info@vielsalm-gouvy.be 
Meer info 

 
24/07/2017: Mars van La Madeleine (JUMET) 
 Deze mars maakt deel uit van de marsen van Entre-Sambre-et-Meuse die erkend werden als 
Mondeling en Immaterieel Werelderfgoed door Unesco.  
Meer info 

 
27-30/07/2017 : Ça Jazz à Huy (HUY) 
 Klassieke jazz in openlucht en op verschillende andere locaties in Huy. 
Contact : Marc Loumaye Tel : 085/21 29 15 ou 0495/46 01 77 - marc.loumaye@huy.be  
Meer info 

 
28-31/07/2017: Landbouwbeurs (LIBRAMONT) 
 Europese beurs voor de landbouwwereld. 
Contact: 061/23.04.04. 
Meer info 

 

AUGUSTUS 

04-06/08/2017: Esperanzah ! (FLOREFFE) 
 Wereldmuziekfestival aan de Abdij van Floreffe. 
Meer info 

 
05-06/08/2017: Ronquières Festival (RONQUIERES) 
 Festival in het opmerkelijke kader van het hellend vlak van Ronquières, met internationale 
programmatie. 
Meer info 
 

05-06/08/2017: Bièrez-vous? (SCHALTIN) 
 3de editie van het bierfestival in het Kasteel van Schaltin. Je kan er meer dan 80 
kwaliteitsbieren proeven. 
Contact : Thomas Pesesse tel : 0477 18 36 84 - degustation@bierezvous.be 
Meer info 
 

05-06/08/2017: Middeleeuws weekend (LA ROCHE-EN-ARDENNES) 
 Middeleeuwse animaties in het Kasteel van La Roche-en-Ardenne: vuurspuwers, valkeniers, 
middeleeuws banket… 
Contact: 084/41.13.42. 
Meer info 
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05/08/2017: Nacht van het Boek (REDU) 
 Evenement in het boekendorpje Redu met straatdans, theater en muziek. 
Meer info 

 
11-13/08/2017: Gaume Jazz Festival (ROSSIGNOL) 
 Belgische en Europese Jazz in het park van Rossignol 
Contact: Tel : +32 (0)63 41 22 81 - jmlb@jeunessesmusicales.be 
Meer info 
 

12-13/08/2017: Middeleeuws weekend (BOUILLON) 
 Twee dagen die volledig in het teken van de middeleeuwen staan, met kampementen voor het 
kasteel van Bouillon en animaties rond ambachten, met muzikale en feestelijke animaties. 
Contact: 061/46.62.57. – info@bouillon-initiative.be 
Meer info 

 
15/08/2017: Marché 1900 (MARCHE-EN-FAMENNE) 
 Kleurrijke markt met meer dan 2000 vogels, ambachtslui en straatanimaties. 
Contact: François Georgin – 0474/28.84.58. – president@marche1900.be 
Meer info 

 
15/08/2017: Badkuipenrace (DINANT) 
 Race voor origineel versierde badkuipen op de Maas. 
Contact: 0479/27.91.25. – info@lesbaignoires.be 
Meer info 

 
15/08/2017: 15-augustusfeesten van Outremeuse (LUIK) 
 Feestelijke dag met vlooienmarkt, marionettenspektakel, optocht, folkloristische dansen en heel 
wat meer animaties. 
Contact: Maison du Tourisme – 04/221.92.21. – info@visitezliege.be 
Meer info 

 
18-20/08/2017: HAASte Töne?! (EUPEN) 
 Internationaal festival van straattheater en wereldmuziek  
Contact: Tel: (0)87 594 620 - info@sunergia.be 
Meer info 

 
19-20/08/2017: Middeleeuws volksfeest van Franchimont (THEUX) 
 Dansers, musici, jongleurs, middeleeuwse gevechten, typisch middeleeuwse ambachtslui en 
beroepen, cabaret, in en rond het kasteel van Franchimont. 
Meer info 
 

19-20/08/2017: Internationaal Straatkunstenfestival (CHASSEPIERRE) 
 Meer dan dertig internationale straattheatergezelschappen voeren hun spektakel op in de straten 
van Chassepierre, een van de Mooiste Dorpjes van Wallonië. Met ambachtelijke markt. 
Contact: Sophie Dupavé – 0475/44.17.21. – s.dupave@eoscommunication.be 
Meer info 

 
19-20/08/2017: Brocante van Temploux (TEMPLOUX) 
 De grootste en beroemdste brocantemarkt van België. 
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Contact: 081/56.73.17. – brocante@temploux.be 
Meer info 

 
19-20/08/2017 : Kazenfeest (HARZÉ) 

 Kaasmakerijen, zuivelfabrieken en hoeveproducenten in het Kasteel van Harzé. Een unieke 
gelegenheid om de kaas van Wallonië te (her)ontdekken. 
Meer info 
 

20/08/2017: Mars van Sint-Rochus (HAM-SUR-HEURE) 
 Militaire mars die de pestepidemies herdenkt. 
Contact: Dominique Gagliardini – 0475/49.53.53. – dgag@skynet.be 
Meer info 

 
25-26/05/2017: Stemmen onder de sterren (VILLERS-LA-VILLE) 
 Promenadeconcert met internationaal gerenommeerde vocale ensembles in de Abdij van Villers-
la-Ville. 
Contact: 02/736.01.29. – info@nuitdeschoeurs.be 
Meer info 

 
25-27/08/2017: Scène sur Sambre (THUIN) 
 Muziekfestival met drijvend podium op de Samber voor de Abdij van Aulne. 
Contact: 02/346.939.3. 
Meer info 

 
25-27/08/2017: Oogstfeest in de abdij van Bonne Espérance (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX) 
 Pure folklore, ambachten en artisanale producten tijdens het weekend van het oogstfeest. 
Meer info 
 

25-27/08/2017: Hottolfiades - Internationaal luchtballonfestival (HOTTON) 
 Ballontrefffen op het île de l'Oneux. Luchtdopen en tal van andere animatie. 
Meer info 
 

27/08/2017: Ducasse van Ath (ATH) 
 Folkloristisch evenement met de Reuzen van Ath in de hoofdrol. 
Meer info 

 
27-28/08/2017: Bierproeverijfestival (ARCHENNES) 
 Maak kennis met minder bekende en niet gecommercialiseerde bieren uit Waals-Brabant. 
Meer info 
 

27-28/08/2017 Rue du Bocage - Straattheaterfestival van Herve (HERVE) 
 25 talentvolle straattheatergezelschappen uit België, Frankrijk, Duitsland en Chili.  
Contact : La scène du Bocage Tel : 087/66 09 07 - scenedubocage@chac.be 
Meer info 
 

SEPTEMBER 

 

01-02/09/2017: Ward’In festival (WARDIN) 
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 Het hoogste festival van België. Met zijn diverse muziekstijlen op 500 meter hoogte is er voor 
ieder wat wils.  
Meer info 
 

02-03/09/2017: Landbouwbeurs van Battice (HERVE) 
 Een van de grootste trefpunten van de fokkers: wedstrijden, diverse activiteiten, animatie en 
tentoonstellingen. 
Meer info 
 

02-03/09/2017: Le Festin (LESSINES) 
 Historisch feest met figuranten in traditionele 16de eeuwse klederdracht. 
Meer info 
 

09-10/09/2017: Open Monumentendagen in Wallonië (5 PROVINCIES) 
 (Her)ontdek de rijkdom van ons cultureel erfgoed. 
Meer info 
 

15-16/09/2017 : Shamrock Festival (BRAINE-LE-CHÂTEAU) 
 Folk en Keltische muziek 
Meer info 

 

15-17/09 : Waalse Feesten (NAMEN, LUIK, CHARLEROI) 
 Grootste festiviteiten, viering van het Waals patriottisme, herdenking van de revolutionaire 
septemberdagen in 1830. 
Meer info 
 

24/09/2017 Les Porais Tilffois – Reuzenbijeenkomst en Marionettenfestival (TILFF) 
 Folkloristisch evenement  
Meer info 
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