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 Musée du Fer is vernieuwd 

SAINT-HUBERT – Het Musée du Fer (IJzermuseum), dat deel uitmaakt van de site Fourneau 

Saint-Michel, is vernieuwd. Na verschillende opsmukwerken beschikt het museum nu ook 

over een nieuwe scenografie. Het museum is een getuige van de bloeiende ijzerindustrie van 

de 17e en 18e eeuw in de provincie Luxemburg. De bezoeker ontdekt er niet alleen hoe 

gietijzer werd gemaakt, maar ook welke plaats het ijzer innam in het dagelijks leven van 

toen. 

Meer info 

 Nieuw interpretatiecentrum voor het Carnaval van Binche 
BINCHE – In het Internationaal Carnaval- en Maskermuseum is op 8 november een 

gloednieuw Interpretatiecentrum voor het Carnaval van Binche geopend. Het betreft een 

participatief parcours dat de bezoeker onderdompelt in een totaalervaring. Aan de hand van 

archiefstukken, geluidsfragmenten, foto’s en documentairefilmpjes leert de bezoeker alles 

over het beroemde carnaval, dat trouwens deel uitmaakt van het Immateriële Erfgoed van 

de Mensheid (Unesco). 

Meer info 

 

 Musée Guillaume Apollinaire is vernieuwd 

STAVELOT – Het Museum Guillaume Apollinaire, een van de drie musea in de Abdij van 

Stavelot, heeft een vernieuwd scenografisch parcours. De bezoeker ontdekt het œuvre van 

de beroemde schrijver nu via sleutelmomenten in zijn biografie. 

Meer info 

 Kerstmarkten in Wallonië 
Vanaf eind november hult Wallonië zich zoals elk jaar in kerstsfeer. Verspreid over de gehele 

regio kan je terecht op gezellige kerstmarkten, waar streek- en ambachtelijke producten de 

kraampjes inpakken. 

Meer info 

 

 Expo Mooiste Dorpen in Espace Wallonie 

BRUSSEL – Op 17 november opent in de Espace Wallonie in Brussel een tentoonstelling over 

de 30 Mooiste Dorpen van Wallonië. Aan de hand van foto’s en typische voorwerpen kan de 

bezoeker kennismaken met de dorpen die dit label ontvingen. 

Persvoorstelling op vrijdag 23 november om 11u00. Inschrijven 

Meer info 
 

 
 
 

https://www.fourneausaintmichel.be/galery
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-carnaval-de-binche-se-dote-d-un-centre-d-interpretation?id=10067187
http://www.abbayedestavelot.be/fr/musees/musee-guillaume-apollinaire#.W-7LzOhKiUl
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/ontdekken/kerstmarkten-en-festiviteiten
mailto:morgane.vanderlinden@walloniebelgietoerisme.be
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/de-mooiste-dorpen-van-wallonie-tentoonstelling-de-espace-wallonie-van-brussel
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