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 € 40 miljoen investeringen in Waals toerisme 
Er gaat € 40 miljoen naar 37 verschillende toeristische infrastructuurprojecten in Wallonië. 

Dat kondigde Waals minister van Toerisme René Collin eind mei aan in een persbericht. Bij 

25 projecten gaat het om toeristische uitrusting, 9 projecten behelzen het sociaal toerisme 

en bij 3 projecten gaat de financiering naar een woudmassief. Onder meer het Euro Space 

Center in Transinne, het fietsknooppuntennetwerk van Waals-Brabant en een nieuw 

centrum voor sociaal toerisme in Barvaux bevinden zich bij de geselecteerde projecten. 

Vraag het volledig persbericht (in het Frans) aan via mail 
 

 

  
 Source O Rama wordt WaterHouse 

CHAUDFONTAINE – Het educatief circuit van Source O Rama werd vernieuwd en heropent 

op 6 juli onder de naam WaterHouse. De bezoeker leert er over de cyclus en de fysische en 

sociomaatschappelijke aspecten van het water. Tegelijk opent in Chaudfontaine ook 

ArtHouse, een nieuwe ruimte die kinderen laat kennismaken met kunst uit de 20e eeuw. De 

permanente tentoonstelling kan pronken met werken van onder meer Picasso, Matisse, 

Chagal, Miró, Folon, Magritte en Dalí. 

Persvoorstelling: 28 juni om 11u00. Adres : Avenue des Thermes 78bis, 4050 

Chaudfontaine. Inschrijven per mail of op 0475/90.89.76. 

Meer info 

 

 

 

 'Tarzan' is thema 2018 in Labyrint van Barvaux 
BARVAUX-SUR-OURTHE – Op 5 juli 2018 lichten de organisatoren van het Labyrint van 

Barvaux het nieuwe thema toe: Tarzan. Het labyrint opent elk jaar in de zomermaanden en 

heeft telkens een ander thema ter animatie, met de bijhorende personages en decoratie. In 

het kader van het Waals toeristisch themajaar 'Buitengewoon Wallonië' bestaat er dit jaar 

ook de mogelijkheid om te overnachten in een ontdekkingsreizigerstent midden in het 

labyrint. 

Persconferentie: 5 juli om 11u00. Adres: Rue Basse Commène, 6940 Barvaux-sur-Ourthe. 

Inschrijven per mail of op 086/21.90.42. 

Meer info 

 

 

 

 Wellingtonmuseum hernieuwd 
WATERLOO – De afgelopen 2,5 jaar onderging het Wellingtonmuseum een grondige 

hernieuwing. De scenografie werd aangepast aan hoe het gebouw er in 1815 moet hebben 

uitgezien. Ook is het gebouw nu meer geschikt voor het ontvangen van groepen. Ook 

hebben bezoekers met een beperkte mobiliteit nu gemakkelijker toegang tot het museum. 

Meer info 
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