Onze evenementen in 2020
Tijdens de Waalse krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie, en de eerste zondag van
de maand: “De School van Eertijds”
Beleef één lesuur zoals in 1932 met het respect en de discipline van eertijds en
ontdek het materiaal van die tijd. Gegarandeerd plezier voor heel de familie!
3 animaties in het Frans per dag: 11u, 14u en 16u.

11/04 – 12/04: “Feest van de School van Eertijds”
Ter gelegenheid van de lentevakantie en in samenwerking met
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MARMAILLE&CO “familieweekend
rond het thema natuur” van 10u tot 18u. Neem deel
aan een animatie in de School van Eertijds om 11u,
13u30, 15u of 16u30 en volg onze verschillende
ateliers en andere verrassingen.
Wandeling in het kader van de thematiek “Wallonie
Nature” (“Natuurlijk Wallonië”).
Opening van de fototentoonstelling “Viroin, Veine de Vie” (“Viroin Ader van
het Leven”) van Michel Cordier.

01/07 – 31/08: “Zomer-activiteit rond het thema Natuurlijk Wallonië”
Animatie in de School van Eertijds: om 11u, 14u en 16u.
Spektakeltocht “Trignolles”: tussen 10u en 17u.
Wandeling in het dorp Treignes.

05/07 : “Le long du Viroin à toute vapeur”
Zomeranimatie georganiseerd door Treignes, dorp vol musea, en de
Stoomtrein der 3 valleien.

26/09 – 27/09: “Feest van Toine” (Samenwerking met
het feest-comité van Treignes)
32ste hulde aan Toine Culot. Grote rommelmarkt en beurs van oude boeken
van Arthur Masson en regionale schrijvers.
Animatie in de School van Eertijds: om 11u, 14u en 16u.
Spektakeltocht “Trignolles”: tussen 10 en 17u.
Muzikale animatie tijdens het weekend.
Ontbijt, feestmenu en streekproducten.

31/10: “Trignolles, spookdorp” (org. Treignes, dorp vol musea)
Vergezel ons in Treignes met zijn angstaanjagende duistere krachten vanaf
11u tot 18u! Angst en rillingen van plezier! Nieuw thema ieder jaar! Grimage
Cafetaria “chez Toine”: kleine restauratie en streekproducten.
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