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Zaterdag 16 november 
 
Het land van Charleroi, een donkere streek in het verleden, 
ondergaat een gedaanteverwisseling en krijgt kleur. 
 
Stadswandeling 
Dat Charleroi kreunt onder zijn industrieel verleden valt niet 
te ontkennen. Maar zijn zij echt Le Pays Noir?   
Zowel het stadhuis en het Belfort van meer dan 70 meter 
hoog behoren tot het Unesco-werelderfgoed. 
Ook de Saint-Christophe-basiliek is bijzonder, de moza-
ïeken zijn uniek. We ontdekken de oude stad met art nou-
veauhuizen (Rue Lèon Bernus en Boulevard Audent en 
Dewandre). 
Aan het begin van de 20ste eeuw was Charleroi een van 
de rijkste gemeenten van België. Dat is duidelijk te zien 
aan de huizen die uit die periode dateren. 

Strips in de stad en in de metro 
Charleroi is de striphoofdstad van Wallonië en dat is te-
recht. Hier werd de allereerste editie van het magazine Spi-
rou uitgegeven. 
De striphelden die erin aan bod kwamen zijn 
'wereldberoemd' aan beide kanten van de taalgrens en ver 
daarbuiten: Robbedoes, Kwabbernoot, Guust Flater, Lucky 
Luke, de Smurfen, Buck Danny enzovoorts. 
Een stripmuseum heeft deze stad helaas niet, maar we 
vinden 'onze' striphelden wel terug in de vorm van stads-
beelden verspreid over de stad. Wat Charleroi zo 'fun' 
maakt, zijn net al die personages uit de stripverhalen die u  
zowat overal in de stad tegenkomt: in een park, op roton-
des, in metrostations, … 
Bezoekers van Charleroi die via de autosnelweg komen, 
worden verwelkomd door Marsipulami. 
Op de rotonde van de Avenue Général Michel fotografeert 
Kwabbernoot Robbedoes en zijn onafscheidelijke eekhoorn 
Spip. 
Vlak bij het station du Pays de Charleroi begroeten Bollie 
en Billie de voorbijgangers. 

Het land van Charleroi 

Het station Parc, gelegen aan de rand van het Koningin 
Astridpark, ziet uit op het Verre Westen van Morris. Aan de 
ingang van het station verwelkomt Lucky Luke de metrorei-
zigers reeds op zijn trouwe paard Jolly Jumper. Het is het 
enige paardenstandbeeld van Charleroi! In het metrostation 
zijn de lantaarnpalen gemaakt in de vorm van cactussen en 
verwijst de muurbekleding naar de woestijnflora. De muur-
schilderingen bevatten panelen die gewijd zijn aan Lucky 
Luke en de andere helden uit de serie:Kid Bill, de Daltons, 
Rataplan … 
Ingang: Rue Willy Ernst. 
  
Het station Janson is volledig gewijd aan Uitgeverij Du-
puis en zijn personages. 
Men vindt er Robbedoes en Kwabbernoot maar ook de 
Smurfen, Natacha, …. allemaal 'kinderen' van de school 
van Marcinelle. 
 
Het musée de la photographie in Charleroi is sinds 1987 
ingericht in een voormalig karmelietenklooster te Mont-sur-
Marchienne. Het neogotische gebouw werd in 2008 uitge-
breid met een moderne vleugel ontworpen door Olivier 
Bastin. Het is nu het grootste fotografiemuseum van Euro-
pa.  

De permanente collectie heeft tot doel om de bezoeker een 
compleet beeld te geven van de geschiedenis van de foto-
grafie, van de daguerrotypes en eerste reisfoto's tot de 
meest recente artistieke démarches. Van de ongeveer 
80.000 foto's wordt een wisselende selectie van zo'n 800 
items tentoongesteld. Het museum bezit ook enkele dui-
zenden fotocamera's en een uitgebreide bibliotheek. 

 
Deelname: € 43,00 • leden: € 39,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur,  
onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gids, eigen 
audiofoonsysteem. 
 
Middagmaal: in La Manufacture Urbaine voor € 21,00 
Voorgerecht: dagsoep 
Hoofdgerecht, keuze tussen 
     ‘Vitoulets carolo frites’ (soort gehaktbal, regionale speci-
 aliteit) met tomaten saus, of vegetarische lasagne 
Dessert: chocolademousse 
 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 07.00 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.05 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.10 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 07.20 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 07.30 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 07.35 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur. 

 
Maak uw keuze voor het hoofdgerecht op het betaalformulier! 
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