
In het kader van de opgelegde lockdown zijn uitstapjes 
tijdelijk uit den boze. Het is dan ook sterk afgeraden 
om onze toeristische sites en musea te bezoeken. 
Onder het thema “één kunstwerk, één geschiedenis”, 
biedt het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië 
u de mogelijkheid om de belangrijkste objecten uit de 
musea en toeristische sites van onze prachtige regio 
te ontdekken. In het Virtueel Museum van Picardisch 
Wallonië geven de curators en verantwoordelijken van 
de sites een blik achter de schermen en prikkelen ze 
uw nieuwsgierigheid!

De toeristische sector is één van de sectoren die het 
zwaarst wordt getroffen door de maatregelen die wor-
den genomen in de strijd tegen de wereldwijde Covid-19 
pandemie. Alle culturele en toeristische instellingen, 
maar ook sportcentra zijn gesloten tot nader order.  
De grootste musea wereldwijd delen inmiddels hun 
kunstwerken in de vorm van virtuele bezoeken met 
360°-zicht of ze tonen hun tentoonstellingen in de vorm 
van een filmpje of online presentatie. 

EÉN KUNSTWERK – EÉN GESCHIEDENIS,  
HET VIRTUEEL MUSEUM VAN PICARDISCH WALLONIË

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië heeft 
besloten om deze grote musea te volgen en creëerde 
het Virtueel Museum van Picardisch Wallonië om de 
77 toeristische cultuurhistorische sites en musea uit zijn 
regio te ondersteunen. Onder het thema “één kunst-
werk, één geschiedenis” worden enkele curators en 
verantwoordelijken van verschillende sites gevraagdom 
de bekendste kunstwerken uit hun collectie te becom-
mentariëren en ze voor te stellen aan het brede publiek.

In de praktijk betekent dit dat er drie keer per week een 
nieuw kunstwerk zal worden besproken en onthuld 
op de website Visitwapi.be. Verschillende sites en 
musea hebben al een voorstel ingediend om u te laten 
kennismaken met enkele van hun grootste en mooiste 
schatten. Met name het Museum voor Schone Kunsten 
van Doornik, het Reuzenhuis in Aat, het Museum van 
de Lintnijverheid – Komen-Waasten, het Museum voor 
Natuurgeschiedenis en Vivarium van Doornik, het 
Folkloremuseum van Moeskroen, MaquiStory in Silly, 
het TAMAT in Doornik, het Gallo-Romeins Museum van 
Aat. Verder zien we dat nog vele andere toeristische 
sites zich mobiliseren om hun pareltjes met u te delen.

Het doel van dit initiatief is als volgt: het brede publiek 
op hun eigen ritme kennis laten maken met de culturele 
schatten uit onze regio van thuis uit. Op die manier 
ontdekken ze de mooiste objecten, beeldhouwwerken, 
schilderijen of tentoonstellingen uit onze streek. Ver-
der willen we het grote publiek en de kunstliefhebbers 
aansporen om de toeristische sites en musea uit hun 
buurt te komen ontdekken van zodra de lockdown 
wordt opgeheven. 

#VISITWAPIATHOME

Het Huis voor Toerisme is ook te vinden op de sociale 
netwerken, met name Facebook en Instagram, met de 
hashtag #VisitWapiAtHome. Het concept: twee keer per 
week delen we culturele informatie over elke gemeente 
van Picardisch Wallonië in de vorm van ludieke posts, 
spelletjes of vragen voor jong en oud.

Persbericht

Huis voor Toerisme van Picardisch-Wallonië –  
Lancering Virtueel Museum van Picardisch Wallonië

Het Huis voor Toerisme van Picardisch 
Wallonië lanceert het Virtueel Museum  
van Picardisch Wallonië #VisitWapiAtHome
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Doornik, 27 maart 2020

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Tourism Lab

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Tourism Lab
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van het Algemeten Commissariaat voor Toerisme van Wallonië.



Het Huis voor Toerisme denkt ook aan de allerklein-
sten met de lancering van een wedstrijd voor de 
mooiste tekeningen van Picardisch Wallonië rond 
het thema “Natuurlijk Wallonië”. Deze wedstrijd zal 
lopen tot 22 april op de Facebookpagina van het Huis 
voor Toerisme. Een mooi wandelpad, een prachtige 
molen, een wildpark... Alles is mogelijk om even te 
ontsnappen uit de huidige crisis en na te denken over 
het toeristisch jaar 2020 dat in het teken staat van 
“Natuurlijk Wallonië”. De wedstrijd is geopend voor 
kinderen van 5 tot 12 jaar. Alle tekeningen worden 
gaandeweg gedeeld op de Facebook-pagina VisitWapi 
en de mooiste tekeningen zullen worden geselecteerd 
en worden gedeeld in de omslagfoto aan het einde 
van de wedstrijd. 

EEN NIEUWE EDITIE VAN HET TOERISTISCH TIJD-
SCHRIFT, IN HET TEKEN VAN DE NATUUR

Tot slot is ook het nieuwe num-
mer van het VISITWAPI Maga-
zine verschenen. Het nieuwe 
magazine ligt in de lijn van het 
eerste nummer en neemt zijn 
lezers, de locals uit de regio 
of toeristen, mee op (her)ont-
dekkingstocht door Picardisch 
Wallonië en zijn schatten. Er 
wordt niet enkel gefocust op 
de activiteiten uit het toe-

ristische thema van het jaar, met name de natuur, 
maar het magazine gaat ook verder in op bepaalde 
steden en dorpen en hun respectievelijke toeristische 
bezienswaardigheden om de lezers te inspireren voor 
hun volgende uitstapjes. Het is de ideale manier om 
even te ontsnappen uit de dagelijkse sleur en uw 
volgende uitstapjes te plannen na de crisis! 

Het magazine wordt uitgegeven in 50.000 exemplaren, 
in het Frans en het Nederlands, en is online beschik-
baar of u kan het bestellen via wapishop.be om thuis 
een papieren exemplaar te ontvangen.

DE ONDERSTEUNENDE ACTIES VOOR  
DE TOERISTISCHE SITES EN MUSEA  
VAN HET HUIS VOOR TOERISME VAN 
PICARDISCH WALLONIË:

• Het Virtueel Museum van Picardisch Wallonië
> visitwapi.be/nl/virtueel-museum/

•  Lancering van de hashtag #VisitWapiAtHome 
om culturele posts te verzamelen op  
de sociale netwerken
> Facebook.com/VisitWapi

> Instagram.com/Visitwapi

•  Meer nieuwsbrieven (+/- 1x/week) met 
informatie over de lokale ondersteunende 
initiatieven en de nieuwe aanwinsten van  
het Virtueel Museum
>  Wapinews (inschrijven op de homepage van 

Visitwapi.be)

•  Een professionele Facebookgroep voor de 
professionals uit de toeristische sector om hun 
eigen initiatieven te delen
> Facebook.com/groups/PROvisitwapi

NIEUW: 

• VISITWAPI Magazine – 2de editie
>  Online beschikbaar op  

visitwapi.be/nl/magazine
> Beschikbaar op bestelling via wapishop.be/nl

Séverine Stiévenart

Hoofd Marketing

E | stievenart@visitwapi.be 

M | +32 496 02 93 80

Perscontact - voor het Huis voor Toerisme

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Tourism Lab

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Tourism Lab
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Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en van het Algemeten Commissariaat voor Toerisme van Wallonië.


