
 

 

Hallo  
 

 

Oktober loopt stilaan ten einde. De dagen worden korter, maar er beloven nog wat zonnige 

en warme dagen aan te komen. Ideaal dus om een uitstapje naar Wallonië en 

de Ardennen te plannen. 

 

We geven je nog enkele suggesties mee om optimaal te genieten van het herfstseizoen. 

 

Veel leesplezier! 
 

Team VISITWallonia.be 

 

Wil je onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen met ideeën, tips en toeristisch 

nieuws over Wallonie en de Ardennen? 

  

Ik schrijf me in op de nieuwsbrief van Visit Wallonia!  

 

 

 

 

 

 

Halloween 

 

Nog op zoek naar een griezelige activiteit de komende dagen? Ontdek de plaatsen waar je 

nog de hele herfstvakantie Halloweenactiviteiten kunt beleven. 

http://eepurl.com/gw_QsH


 

Naar het Halloweenaanbod  

 

 

 

 

Herfstwandelingen 

 

Het herfstseizoen leent zich perfect voor wandelingen in Wallonië en de Ardennen.  

De ene dag loop je op een heuvelrug en kijk je vanaf een rotspunt neer op een 

meanderende rivier. Een volgende dag wandel je door glooiend platteland en drink je 

een kop koffie op het plein van een gemoedelijk dorp. 

Ontdek alle hoeken van Wallonië via wandelingen rond kastelen, natuur- of 

stadswandelingen. 

Naar de wandelingen 

 

 

https://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/zien-en-ontdekken/evenementenagenda?f%5B0%5D=field_lien_elto%253Afield_theme%3A663
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/zien-en-ontdekken/evenementenagenda?f%5B0%5D=field_lien_elto%253Afield_theme%3A663
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/sportactiviteiten/heerlijk-wandelen/wandelroutes-wallonie-en-ardennen


  

 

 

Een tentoonstelling bezoeken 

 

 

In Wallonië lopen prachtige tentoonstellingen. Ideaal voor een verrassende daguitstap of 

een gezellig weekendje weg naar een van onze Waalse steden.  

 

Deze maand zetten we een aantal tentoonstellingen in het Fotografiemuseum van 

Charleroi in de kijker die je nog tot en met 22 januari 2023 kunt ontdekken. 
 

Area 51 

 

Lisette Model 
 

Ontdek "AREA 51, NEVADA, USA", een 

film van Annabelle Amoros die de 

omgeving verkent van een 

hyperbeschermde militaire zone gelegen 

https://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/sportactiviteiten/heerlijk-wandelen/wandelroutes-wallonie-en-ardennen
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/museum-voor-fotografie-charleroi-centrum-voor-hedendaagse-kunst
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/museum-voor-fotografie-charleroi-centrum-voor-hedendaagse-kunst
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/fototentoonstelling-charleroi-annabelle-amoros-area-51-nevada-usa


 

in de Nevadawoestijn, USA. 

De korte film dompelt je onder in een 

mysterieuze auditieve en visuele sfeer op 

de grens van een wereld apart die de 

heerlijke smaak heeft van het verbodene. 

 

  

 

Ontdek "Lisette Model", een van de 

belangrijkste figuren van de Amerikaanse 

fotografie via verschillende emblematische 

series. 

Een collectie van 150 werken roept de 

belangrijkste punten van het werk van de 

kunstenaar op, zoals de Promenade des 

Anglais in Nice, de overstekende zwervers 

in Parijs en het voetwerk vastgelegd 

vanuit een ondergrondse metro-ingang in 

New York. 

 

 

Meer tentoonstellingen in Charleroi en andere Waalse steden 

 

 

 

Charleroi, stad in volle vernieuwing 

 

Charleroi werd vroeger dikwijls bekritiseerd. Toch heeft de stad hard gewerkt aan een 

geslaagde reconversie. Het rijke industriële verleden zorgt ervoor dat Charleroi nu een 

trendy bestemming is geworden. Het is de perfecte mix van diverse facetten. 

 

Enerzijds is er de erfenis van de zware industrie. Charleroi is de bakermat van het 

Zwarte Land met zijn terrils, schoorstenen en fabrieken, die de sobere arbeiderswoningen 

overschaduwen. Het is een verrassend anarchistisch plaatje. 

 

Aan de andere kant is er het stripverhaal, de streetart en de alternatieve cultuur! 

Het Museum van de Fotografie en het Bois du Cazier zijn internationaal gerenommeerd. 

De indrukwekkende stadsrenovatiewerken en het rijke cultuur- en verenigingsleven 

https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/fototentoonstelling-charleroi-annabelle-amoros-area-51-nevada-usa
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/fototentoonstelling-charleroi-lisette-model
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/fototentoonstelling-charleroi-lisette-model
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/119/blog/toonaangevende-tentoonstellingen-in-wallonie#charleroi


 

bezorgen de stad een tweede jeugd. 

Vertel me meer 

 

 

 

 

 

Midweek deals 

 

 

 

Een paar dagen onthaasten met familie of vrienden? 

 

Geniet van uitzonderlijke aanbiedingen van onze partners voor je verblijven vanaf 3 

nachten en voor je uitstapjes in de week. 

Reserveer je verblijf online  

 

 

 

https://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/bestemmingen/waalse-steden/charleroi
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/3/bestemmingen/waalse-steden/charleroi
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/119/blog/wallonie-in-de-herfst#midweekdeals
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/119/blog/wallonie-in-de-herfst#midweekdeals

